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ค าน า 

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

 โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ปัญหาอุปสรรค  ข้อจ ากัด
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  การประหยัดงบประมาณ  แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  โรงพยาบาลท่าแซะ  หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจและขอขอบคุณผู้มีส่วนรวมในการด าเนินการ 
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1. หลักการและเหตุผล   
ดัชนีความโปร่งท่ีประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการ 

ด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงานท่ีด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะ 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการด าเนินงานท่ีมีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการและส่งเสรมิให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนดรวมไปถึงการเปดิโอกาสให ้
บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานตั้งแต่รวม 
แสดงความคดิเห็น ร่วมจัดท าแผน ร่วมด าเนินงาน และการมีส่วนในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
ดาเนินงานของหน่วยงาน และเจา้หน้าท่ีที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได ้

การจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสดุแก่หน่วยงานภาครัฐ และต้อง 
สอดคล้องกับหลักการคุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได ้และป้องกันปัญหาทุจรติการ 
ให้และเปดิเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง ถือเป็นมาตรการส าคญัที่ส่งเสรมิกระบวนการการป้องกันการ 
ทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับงบประมาณจ่าย 
แต่ละป ีรายการเกี่ยวกับการจัดซือ้จัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจดัจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถ 
ขอดูหรือตรวจสอบได ้สถานท่ีท าการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตาม 
ประกาศคณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของส่วนราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความ 
โปร่งใสและตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมลูข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม 
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดให้หน่วยงานรัฐมีหน้าท่ีในการจดัหาพัสดุ ต้องเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม 
และเพื่อเป็นการป้องการความเสยีหายที่อาจเกิดจากการทุจรติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจึงต้องให ้
มีการเปดิเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกข้ันตอนนอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจดัซื้อจัด 
จ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสมัพันธ์กับเจ้าหน้าที่ท่ีมีส่วนไดส้่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างมี 
ความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องก าหนดวิธ ีหรือกระบวนการในการตรวจสอบเจา้หน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง ทั้งนี ้เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตายนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการปอ้งกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561 

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส หรือในแตล่ะปงีบประมาณ การจัดท ารายงานการ 
จัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจดัจ้างท่ีผ่านใสในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติ 
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีได้ก าหนดไว้หรอืไม ่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยดังบประมาณมากน้อยเพียงใด 
วิธีการจัดซื้อจดัจ้างมีแนวโน้มเป็นวิธีใด  มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็นจานวนเงินเท่าใด  วิธีการนั้นมีความเสี่ยง 
หรือข้อจ ากัดอย่างไร  รวมทั้งจะตอ้งมีการจัดท าข้อเสนอเพื่อน าไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจดัซื้อจัดจ้างปีต่อไป 
ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดท าแผนการปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้ 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่สูงสุด 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้าง และแสดงเจตจ านงทจุริตในกระบวนการจดัซื้อจัดจ้างให้เกิดความคิดแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบรหิารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัตริาชการของเจ้าหน้าที่รัฐ  ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีท าในสิง่ที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  ถูกกฎหมาย โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาตอ่การบริการราชการแผ่นดินแกผู้้รบับริการ ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี และ 
ประชาชน 
นิยามศัพท์ 

การจัดซื้อจดัจ้าง หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดย 
นิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกระทรวง 

แผนการจดัซื้อจัดจา้งประจ าปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนการปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ใน 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธกีารที่กรมบญัชีกลางก าหนด และให้ปดิประกาศ 
โดยเปดิเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

แผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมภิาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภณัฑ ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนการปฏบิัติการจดัซื้อจัด 
จ้างประจ าปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครภุัณฑ ์และทีด่ินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ.2560 กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพสัดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 
ของหน่วยงานตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ 
หน่วยงานของรัฐนั้น 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าแซะ 

 
 โรงพยาบาลท่าแซะ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ก าหนดแผนความต้องการ ดังต่อไปนี ้

โรงพยาบาลท่าแซะ ได้รับจดัสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 50,063,097.17  

บาท จ าแนกเป็นรายการ  จ านวน 11,097 รายการ  และจ าแนกเปน็วิธีการจัดซื้อจดัจ้างเป็น 4 วิธี โดยแบ่งเป็น 5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  

 1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าแซะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง รวมท้ังหมด 
(รายการ) 

 
 

 

เฉพาะเจาะจง สอบราคา 
 

คัดเลือก 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(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 าแนกตามวิธีการจดัซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าแซะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

งบประมาณ 

 วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

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

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนท่ี 2 ตามค าสั่งจังหวัดชุมพร ท่ี 2494/2561 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 

2561 เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหนา้ส่วนราชการประจ าจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัด

ราชการบริหารส่วนกลางที่มสี านักงานตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด และนายอ าเภอปฏิบัตริาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผนวก จ. 

การด าเนินการเป็นไปตามแผนความต้องการ ที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประสบผลส าเร็จตามแผนท่ีก 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
ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาจ านวนมาก   สับสนกับเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซ้ าซ้อน  ท าให้เกิดความเสี่ยงท่ีจะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่วางไว้   

  2.2 อาจจะเกิดความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารสัญญา ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิดความช ารุดบกพร่องในระหว่างการ
รับประกัน            

  2.3 คณะกรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคของพัสดุที่จัดซื้อท าให้
เกิดความเสี่ยงในการร้องเรียน 

2.4 มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคงมีอยู่  
เนื่องจากมีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  และในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

  

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

  3.2 บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ  สว่นใหญ่ขาดองค์ความรูต้ามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วข้าง 

  3.3 กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจดัจ้าง (e-GP) อยู่ตลอดเวลาและจ ากัดจ านวนเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานเข้ารับการอบรม  ท าใหเ้จ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานต้องใช้เวลาในการศึกษา  ท าให้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติด้วยตนเอง  
ส่งผลให้การปฏิบตัิงานล่าช้า 

  3.4 ช่วงการเกิดโรคระบาด COVID -19 ท าให้ไม่สามารถท าสัญญาในช่วงเวลาที่ก าหนดได้  ต้องมีการชะลอและขยาย
เวลา และรวมถึงผู้ประกอบการส่งมอบพัสดลุ่าช้า 

 3.4 กฎหมาย ระเบยีบ หนังสือเวยีน ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวนมาก  มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่
ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง  ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน       
  



 
     - 6- 

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบ      

 4.1 จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นเงิน 3,224,576.00 บาท ท าให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

 

งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 
(บาท) 

งบประมาณที่ได้จัดซ้ือจริงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) (บาท) 

3,644,470.00 3,224,576.00 

ประหยัดงบประมาณ 419,894.00 

      
5. แนวทางการแก้ไข 
  5.1 โดยน าข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจดัซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
        5.1.1 ปรับแผนการด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างในข้ันตอนการเตรียมเอกสารให้น้อยลง และเพิม่
ระยะเวลาการพิจารณาผลใหม้ากขึ้น 
   5.1.2 เร่งกระบวนการพิจารณาผลการจดัซื้อจัดจา้งให้เร็วขึ้น 
   5.1.3 เจ้าหน้าที่ติดตามการด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจดัซื้อจัดจา้งสามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดทันเวลา 
  5.2 สรา้งความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ.2560 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล  โดยการเข้ารับการอบรมหลักสตูรตา่งๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจ้าง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติครม. ต่างๆ 
  5.3 จัดท าคู่มือการใช้งาน ระบบ e-GP เพื่อการท างานท่ีง่ายและสะดวก  ลดระยะเวลาในการอธิบายและ
เพื่อความเข้าใจและเห็นภาพในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  และสร้างแบบฟอร์มอ้างอิงข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อใช้
ในขณะเวลาที่ระบบ 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 

 



 


