
 

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 
โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวดัชุมพร 

ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 
 โรงพยาบาลท่าแซะ ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างที่
ด าเนินการโดยส่วนงานพัสดุ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์งบประมาณภาพรวมของ
หน่วยงาน จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างน้ี  เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง  ในปีงบประมาณต่อไป 

 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ฉบับน้ีประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ปัญหาอุปสรรค  ข้อจ ากัด
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  การประหยัดงบประมาณ  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  โรงพยาบาลท่าแซะ  หวังเป็น
อย่างย่ิงว่ารายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจและขอขอบคุณผู้มีส่วนรวมในการด าเนินการ 
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1. หลักการและเหตุผล   
ดัชนีความโปร่งที่ประเมินเก่ียวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการ 

ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามท่ีกฎหมายก าหนดรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ 
บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานต้ังแต่รวม 
แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดท าแผน ร่วมด าเนินงาน และการมีส่วนในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเก่ียวกับการ 
ดาเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีที่ขาดคุณธรรมและความโปรง่ใสได้ 

การจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และต้อง 
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริตการ 
ให้และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการการป้องกันการ 
ทุจริตที่เกิดข้ึนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณจ่าย 
แต่ละปี รายการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถ 
ขอดูหรือตรวจสอบได้ สถานที่ท าการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตาม 
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ เรือ่ง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความ 
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเปน็ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐมีหน้าท่ีในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเพ่ือให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเพ่ือเป็นการป้องการความเสียหายที่อาจเกิดจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจึงต้องให ้
มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกข้ันตอนนอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด 
จ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี 
ความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องก าหนดวิธี หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตายนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดท ารายงานการ 
จัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหน่ึงในการสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านใสในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณมากน้อยเพียงใด 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นวิธีใด  มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็นจานวนเงินเท่าใด  วิธีการน้ันมีความเสี่ยง 
หรือข้อจ ากัดอย่างไร  รวมทั้งจะต้องมีการจัดท าข้อเสนอเพ่ือน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปีต่อไป 
ด้วย ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้าง และแสดงเจตจ านงทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย โปรง่ใส  ตรวจสอบได้ 

4. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริการราชการแผน่ดินแก้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ประชาชน 
นิยามศัพท์ 

การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดย 
นิติกรรมอื่นตามท่ีก าหนดในกระทรวง 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงการคลงัว่า 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ใน 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด 
จ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 
ของหน่วยงานตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ 
หน่วยงานของรัฐน้ัน 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าแซะ 

 
 โรงพยาบาลท่าแซะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดแผนความต้องการ ดังต่อไปน้ี 

โรงพยาบาลท่าแซะ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 50,063,097.17  

บาท จ าแนกเป็นรายการ  จ านวน 11,097 รายการ  และจ าแนกเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 4 วิธี โดยแบ่งเป็น 5 
องค์ประกอบ ดังน้ี 
  

 1. รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าแซะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งหมด 
(รายการ) 

 
 

 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา 
 

คัดเลือก 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 

จ านวน 11,066 27 1 3 11,097 
ร้อยละ 99.72 0.24 0.01 0.03 100 

รวมทั้งหมด 
50% 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
50% 

วิธีการสอบราคา 
0% 

วิธีประกวด
ราคา(e-
bidding) 

0% 
วิธีคัดเลือก 

0% 

แสดงร้อยละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลท่าแซะ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 11,097 โครงการ พบว่า วิธีการ

จัดซื้อจัดจ้างคือวิธีการเฉพาะเจาะจง จ านวน 11,066 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.72 วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-bidding) จ านวน 3 โครงการ (3 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 0.03 วิธีคัดเลือก จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.01   
และวิธีสอบราคา  จ านวน  27 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  0.24    

 
ร้อยละของจ านวนงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าแซะ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลท่าแซะ ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 11,097 โครงการ พบว่า วิธีการ 
 
 

งบประมาณ 

 วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวมเป็นเงิน เฉพาะเจาะจง 
(บาท) 

สอบราคา 
(บาท) 

 
คัดเลือก 
(บาท) 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

(บาท) 

จ านวนเงิน 

 

37,804,785.17 

 

6,553,736 

 
 

2,480,000.00 
3,224,576.00 

50,063,097.17  

 

ร้อยละ 75.52 13.09 4.95 6.44 100 

รวมเป็นเงิน 
50% 

งบประมาณวิธี
เฉพาะเจาะจง 

38% 

งบประมาณวิธีการ
สอบราคา 

7% 

งบประมาณวิธี
ประกวดราคา
(e-bidding) 

3% 

งบประมาณ วิธี
คัดเลือก 

2% 

แสดงร้อยละงบประมาณปี 2563 
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จัดซื้อจัดจ้างคือวิธีการเฉพาะเจาะจง จ านวนเงิน  37,804,785.17  บาท คิดเป็นร้อยละ 75.52  วิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวนเงิน  3,224,576.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.44  วิธีคัดเลือก จ านวนเงิน  2,480,000.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 4.95 และวิธีสอบราคา  จ านวนเงิน   6,553,736  บาท คิดเป็นร้อยละ  13.09  โดยอาศัยอ านาจแห่ง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 ตามค าสั่งจังหวัดชุมพร ท่ี 2494/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 

2561 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัด

ราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานต้ังอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด และนายอ าเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผนวก จ. 

การด าเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการ ที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประสบผลส าเร็จตามแผนที่ก าหนดทั้งเวลาด าเนินการได้ทันตามแผน ราคาเป็นไปตามแผน ใช้เงินหมด
ไปตามแผน สามารถด าเนินการภายใต้ความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม 

 การจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ                 
ร้อยละ 100 

 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง        
  2.1 มีความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เกิดความล่าช้า
ในข้ันตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา เน่ืองจากมีผู้เสนอราคาจ านวนมาก   สับสนกับเอกสารที่ผู้เสนอราคาย่ืนเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซ้ าซ้อน  ท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่วางไว้   

  2.2 อาจจะเกิดความเสี่ยงในข้ันตอนการบริหารสัญญา ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดความช ารุดบกพร่องในระหว่างการ
รับประกัน            

  2.3 คณะกรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคของพัสดุที่จัดซื้อท าให้
เกิดความเสี่ยงในการร้องเรียน 

2.4 มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคงมีอยู่  
เน่ืองจากมีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  และในข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด       
 3.1 เกิดปัญหาในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ข้ันตอนการ
พิจารณาราคาผลการประกวดราคา คณะกรรมการมีเวลาในการเข้าประชุมไม่พร้อมกัน จึงไม่สามารถพิจารณาผลได้ ประกอบ
กับมีระยะเวลาการพิจารณาผลจ ากัด 

  3.2 บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ  ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรูต้ามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้าง 

  3.3 กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) อยู่ตลอดเวลาและจ ากัดจ านวนเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานเข้ารับการอบรม  ท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการศึกษา  ท าให้ความเข้าใจข้ันตอนวิธีปฏิบัติด้วยตนเอง  
ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

  3.4 ช่วงการเกิดโรคระบาด COVID -19 ท าให้ไม่สามารถท าสัญญาในช่วงเวลาท่ีก าหนดได้  ต้องมีการชะลอและขยาย
เวลา และรวมถึงผู้ประกอบการส่งมอบพัสดุล่าช้า 

 3.4 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก  มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่
ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง  ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน       
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4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบ      
 4.1 จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นเงิน 3,224,576.00 บาท ท าให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 

งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่ได้จัดซื้อจริงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) (บาท) 

3,644,470.00 3,224,576.00 

ประหยัดงบประมาณ 419,894.00 

      
5. แนวทางการแก้ไข 
  5.1 โดยน าข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางการปรับปรงุแก้ไข ดังน้ี 
        5.1.1 ปรับแผนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในข้ันตอนการเตรียมเอกสารให้น้อยลง และเพ่ิม
ระยะเวลาการพิจารณาผลให้มากข้ึน 
   5.1.2 เร่งกระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วข้ึน 
   5.1.3 เจ้าหน้าท่ีติดตามการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละข้ันตอนให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดทันเวลา 
  5.2 สร้างความรูค้วามเข้าใจการปฏิบัติงานตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล  โดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติครม. ต่างๆ 
  5.3 จัดท าคู่มือการใช้งาน ระบบ e-GP เพ่ือการท างานที่ง่ายและสะดวก  ลดระยะเวลาในการอธิบายและ
เพ่ือความเข้าใจและเห็นภาพในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  และสร้างแบบฟอร์มอ้างอิงข้อมูลในระบบ e-GP เพ่ือใช้
ในขณะเวลาท่ีระบบ e-GP มีการปรับปรุงไม่สามารถใช้งานได้  หากรอระบบ e-GP อาจท าให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ 
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ภาคผนวก 

MOPH ITA 
OPEN DATA TO TRANSPARENCY 

เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข 
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บรรณานุกรม 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ITA 2562 integrity and 
Transparency Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ   

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 2561 

 



 


