
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสด โทร 0 4567 7014 ต่อ 111 

ที่ ศก 0032.301/ วันท่ี 22 ตุลาคม 2563
เรีอง รายงานวิเคราะห์ผลการขัดชี,่อจัดจ้างประจำปีงบปร"มวพ พ.ศ. 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
ด้วย งานพัสคุ โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ปฏิบัติการขัดชี่'อขัดจ้างตามระเบียบพัสตุที่เกี่ยวช้อง 

ทั้งในระบบ e-GP และนอกระบบ e-GP (วงเงินตํ่ากว่า 5,000 บาท) โดยใช้งบประมาณประจำปี 2563 

จากทุกแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ•ศ- 2563 จำนวน 1,602 โครงการ (1,602 ชุดเอกสาร)
งบประมาณทั้งสิน 53,229,443.37 บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสื่สิบสามบาท 
สามสิบเจ็ดสตางค์) ดังนี้

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณรายจำย

1. งบค่าเสื่อม 3,027,000.00 บาท ร้อยละ 25.20
2. งบค่าเนินงานขัดฃ้อ

2.1 เวชภัณฑ์ยา 12,552,043.89 บาท ร้อยละ 23,58
2.2 เวชภัณฑ์ที่มืใช่ยา 336,624.75. บาท ร้อยละ 0.63
2.3 วัสคุวิทยาศาสตร ์ 4,545,914.90 บาท ร้อยละ 8.54
2.4 วัสดุการแพทย ์ 3,552,273.53 บาท ร้อยละ 6.67
2.5 วัสดุทันตกรรม 458,505.56 บาท ร้อยละ 0.86
2.6 วัสดุอ่ืน 3,228,359.19 บาท ร้อยละ 6.06
2.7 ครุภณฑ ์ 5,910,933.05 บาท ร้อยละ 11.10
2.8 ครุภัณฑ์ตากว่าเกณฑ ์ 371,487.72 บาท ร้อยละ 0.70

3. งบค่าเนินการจัดจ้าง
3.1 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1,452,804.91 บาท ร้อยละ 2.73
3.2 จ้างซ่อมครุภัณฑ ์ 1,364,752.39 บาท ร้อยละ 2.56
3.3 จ้างเหมาอื่น 659,680.48 บาท ร้อยละ 1.24
3.4 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 5,384,400.00 ร้อยละ 10.12 

รวมงบดำเนินการขัดชี,่อขัดจ้างข้อ 2 และ 3 39,817,780.37 บาท ร้อยละ 74.80
รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท ร้อยละ 100

ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการขัดซื้อขัดจ้าง

1. ด้วยวิธ ีe-bidding 13 โครงการ ร้อยละ 0.81
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 1,589 โครงการ ร้อยละ 99.19

รวม 1,602 โครงการ ร้อยละ 100
ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการขัดซื้อขัดจ้าง

1. ด้วยวิธี e-bidding 12,146,875.80 บาท ร้อยละ 22.82
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 41,082,567.57 บาท ร้อยละ 77.18

รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท

/ การขัดซื้อจัดจ้าง
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การจัดเอชัดจ้างประจำปี 2563 พบข้อสังเกตเพื่อการประหยัดงบประมาณในโอกาสต่อไป ด้งพื่
1. ด้วยวิธ ึe-bidding จากเงินงบประมาณ 12,272,212.80 บาท (สิบสองล้านสองแสน- 

เจีดหพื่นสองพันสองร้อยสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) สามารถก่อหพื่,ผูกพันได้ที่ราคา 11,633,197.80 บาท
(สิบเด็ดล้านหกแสนสามหมื่นสามพันหซึ่งร้อยเล้าสิบเซ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได้ 

639,015 บาท (หกแสนสามหมื่นเล้าพันสิบห้าบาทล้วน) หรือร้อยละ 5.21
2. โดยวิธีเอพาะเจาะจง ม,56(2)(ข) เป็นวิธีที่ดิดต่อซัอหรือจ้างกับผู้ขายหรือผู้ร้บจ้างโดยตรง 

ทุกโครงการไม่สามารถระบุได้ว่าประหยัดงบประมาณหรือไม' (เปรียบเทียบวงเงินงบประมาณกับราคาที่

ก่อหนี้ผูกพัน) เมื่องวงเงินงบประมาณที่ด้งไว้ในแต่ละโครงการจัดฃ้อจัดจ้างเท่ากับราคาที่ก่อหน้ีผูกพัน 

ซึ่งหากจะประหยัดงบประมาณได้ด้องดำเนินการติดต่อผู้เสนอราคาอย่างน้อยคเงละไมน้อยกว่า 3 ราย 

เพื่อให้มื่นเสนอราคาในแต่ละโครงการ

3. มีการจัดเอวัสดุบรืโภค (อาหารผู้ป่วย) โดยใช้วงเงินสูงสุดถึง 1,030,000.00 บาท
(หซึ่งล้านสามหมื่นบาทล้วน) ของงบประมาณโครงการด้งป ีเมื่อนำมาวิเคราะห้และจัดเอด้วยวิธี e-bidding 

ในส่วนนี้สามารถลดหรือประหยัดได้ 89,015 บาท (แปดหมื่นเล้าพันสิบห้าบาทล้วน) ร้อยละ 8.64

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ลงซึ่อ ร^*fZ5?

(นางสาวพลรตนดา ดลสุข) 

นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ

ลงชื่อ

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



1js|jf บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยานาลศรีรัตนะ กลุ่มงานบริหารบัวไป งานพัสด ุโทร 0 4567 7014 ต่อ 111
^....™...... วันท่ี 22 ตุลาคม 2563..........................
เร์อง รายงานการปรบปรุงตามการว!,คราะหผลการ'อข้'ดอ้าง\Jระข้าบั^Yj 2563

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครีร้ต่นะ

ด้วย งานพัสด ุโรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้ปฏิงทึการอ้ดชัอจัดอ้างตามระเบียบพัสดุที่เ?{ยวข้ดูง 
ทั้งในระบบ e-GP และนอกระบบ e-GP (วงเงินตำกว่า 5,000 บาท) โดยใช้งบประมาณประข้าปี 2563 

จากทุกแหล่งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ<ศ, 2563 จำนวน 1,602 โครงการ (1,602จุดเอกสาร)
งบประมาณทั้งสิน 53,229,443.37 บาท (ห้าสบสามด้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสื่ร้อยสื่สิบสามบาท 

สามสิบเช็ดสตางค์) โดยพบว่าริธืเฉพาะเจาะจงม 56 (2)(ข)เพื่อการประหยัดงบประมาณควรคิดต'อผูำสบอราศา 

อย่างน้อยค!งละไม่นัอยกว่า 3 ราย และเอกสารการประจุมหรืออบรมควรใช้สื่อหรือไปต์ฏิเด็กทร0บี^'บ๊บศำจุ่ 

ถ่ายเอกสาร

การปรบปรุงแลวนามาโขส่าหรบการคูดผู้อจดจางใบปงบประมาณ 2563 เพื่อการประหยัด 
งบประมาณได้ตำเนินการ ด้งที่

1. ดำเนินการจัดเอ ด้วยวิร e-biddin§ ตามวงเงิน 500,000 (ห้าแสนบาทล้วน) ขึ้นไปในรายการ 

ตามแผนการจัดเอจัดอ้าง ให้ครบล้วน ถูกต้อง ปีงบประมาณ 2563

2. วธึเฉพาะเจาะจง ม 56 (2) (ข) เป็นวิธืที่คิดต่อเอหรือจำงกับผู้ขายหรือผู้รับอ้างโดยตรง 

โดยปัจจุบนในหลายโครงการ ไดตองตำเนินการคิดต่อผู้เสนอราคาอย่างบ้อยศเงสะไปนั0ยูกข้ก 2 ราย
เพื่อให้ยื่นเสนอราคาในแต่ละโครงการ

3. ประจุมให้ความเบุคลากรที่อยู่ในกระบวนการอ้ดเออ้ดอ้างใบัฏีองตํความแบ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการอ้ดเออ้ดอ้างและการบรูหารป'สตุภาคเ^ พ ศ 10^0

จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ
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รายงานการวิเคราะทํผลการจัดซี๋[อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ ๒(ท}๓

โรงพยาบาลสึ่รีรัตนะ 

สำนักนักงานสารารณสุขจังหวัด?(รึสะเกษ



คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานที่แสดงถึงผลการจัดฃ้อขัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ 

โรงพยาบาลศรีรัตนะ ที่ทำให้ทราบถึง รายงานสรุปผลการจัดซ้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์ปัญหา 

อุปสรรค/ข้อจำกัด การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และแนวทางแก้ไขการปรับปรุง 

กระบวนการจัดซัอจัดจ้าง อันจะนำไป^การปรับปรุงการจัดซัอจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ม ี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุต่อไป

งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารพัวไป 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ 

22 ตุลาคม 2563



สารบัญ

เรื่อง

การวิเคราะ หํผลการจัดซ้อจัดจ้าง 

การวิเคราะห ์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
การวิเคราะ ห์ความเสี่ยง 

แนวทางแก้Iขและประปรุงกระบวนการจัดซ้อ

หน้า

1
3
5
6



การวิเคราะห์ผลการชัดซ็อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลศรีรัตนะได้ชัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการชัดซ0ัชัดจ้างประจ°าปงีบ1]ระมาณ 
พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความ!ปรีงใสไนการดำเนนิงานข0งหทำยงานภาค^ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการไต้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง 
และพฒนากระบวนการปฏิบตงาน โดยเฉพาะการชัดซ็อชัดจ้างที่ต้0งแสดง00กลึงดวาน!ปร่งใส ตรวขิส0บได้ใน 
การดำเนินงานอย่างมิประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยการรายงานวิเคราะห์การชัดซ'็0ชัดจ้างซั ประกอบด้วย สรุปผลการชัดซั0ชัดจ้าง 
รายงานสรุปผลการชัดซ0ัชัดจ้าง การวิเคราะห์ความเส่ียง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ซ0ัจำกัด การวิเคราะห์ 

ความสามารถในการประหยัดงบประมาณและแนวทางแก้เขการปรับปรุงกระบวนการชัดซ0ัชัดจ้างด้งซั 

รอยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามประเภพงบปรVนาญ'5ายดู่า0 งน 2563
1. งบคำเสื่อม
2. งบดำเนินงานชัดฃ้อ

2.1 เวชภัณฑ์ยา
2.2 เวชภัณฑ์ที่มิใชย่า
2.3 วัสดุวิทยาศาสตร์
2.4 วัสดุการแพทย์
2.5 วัสดุท้นตกรรม
2.6 วัสดุลื่น
2.7 ครุภัณฑ์
2.8 ครุภัณฑ์ตากว่าเกณฑ์

3. งบดำเนินการชัดจ้าง

3.1 จ้างตรวจทางห้องปฏิบ้ตการ
3.2 จ้างซ่อมครุภัณฑ์
3.3 จ้างเหมาลื่น

3,027,000.00 บาท ร้อยละ 25.20

12,552,043.89 บาท ร้อยละ 23.58 
336,624.75. บาท ร้อยละ 0.63 

4,545,914.90 บาท ร้อยละ 8.54 

3,552,273.53 บาท ร้อยละ 6.67 
458,505.56 บาท ร้อยละ 0.86 

3,228,359.19 บาท ร้อยละ 6.06 

5,910,933.05 บาท ร้อยละ 11.10 
371,487.72 บาท ร้อยละ 0.70

1,452,804.91 บาท ร้อยละ 2.73 

1,364,752.39 บาท ร้อยละ 2.56 
659,680.48 บาท ร้อยละ 1.24ข 0ว*,0ชบ.48 บาท รอยละ 1.24

3.4 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 5,384,400.00 ร้อยละ 10.12 
รวมงบดำเนินการขัดซัอชัดจ้างข้อ 2 และ 3 39,817,780.37 บาท ร้อยละ 74.80 

รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท ร้อยละ 100
ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตานวิธีการชัดสื'่0ชัดจ้าง

1. ด้วยวิธ ีe-bidding 13 โครงการ ร้อยละ 0.81
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ช) 1,589 โครงการ ร้อยละ 99.19

รวม 1,602 โครงการ ร้อยละ 100 

ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกดานวิธีการชัดด0ูชัดจ้าง

1. ด้วยวิธ ีe-bidding 12,146,875.80 บาท ร้อยละ 22.82
2. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ม 56(2)(ข) 41,082,567.57 บาท ร้อยละ 77.18

รวมทั้งหมด 53,229,443.37 บาท



ตารางที ่1 แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิรีกๅรจัดเ,8จัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการจัดเอจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง , 56(2)(ข)
(การจัดหาพัสดุ)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1,589 โครงการ 13 โครงการ
(99.19%) (0.81%)

จากตาราง จะเหนว่า โรงพยาบาลศรรัตนะ ได้ดำเนินการจัดซ้ึอจัคจ้างฏึรายการจัต4อ 
รวมทั้งสัน จำนวน 1,602 รายการ พบว่าวิธีการจัดเอจัดจ้างสูงที่สุด คือ

ลำดับที ่1โดยวิธีเฉพาะเจาะจงม.ร6(2)(ข)จำนวน 1,589 โครงการคิดเป็นร้อยละ 99.19 

ลำดับท 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอกส ์(e-biddn§) จำนวน 13 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 0.81

แผนภูมแสดงรอยละของจำนวนรายการจํๅแนfเดๅมๅฐfีเๅรจั^เ8จั^จัๆ^ ประจำปีงน'yระมาญ 2563

0.81

N
■ วิรเธพาะเจาะจง
■ วิธีประกวดฑคารเด็กทรอนิก(E-bidding)

ตารางที ่2 แสดงร้อยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดเอจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดเอจัดจ้าง

ไดยวิธืเฉพาะเจาะจง 1 56(2)(ข)
(การจัดหาพัสดุ)

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

41,082,567.57 12,146,875.80
(77.18%) (22.82%)



จากตาราง จะเห็นว่า งบประมาณในภาพรวม พ.ศ. 2563 ทเชัเนการจัดซื้อจัดจ้างของ 
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ทั้งสินเป็นเงินจำนวน 53,229,443.37 บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนสองหมื่นเจัาพ้'น- 
ลี่รอยส่ีสิบสามบาทสามสิบเข็ดสตางค์) ดังรายละเอียดต่อใปนี้

ลำดับที ่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน 41,082,567.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.18 

ลำดับท 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin§) เป็นเงินจำนวน 12,146,875.80 
คิดเป็นร้อยละ 22.82

บาท

แผนภูมแสดงรอยละงบประมาณจำแนกตามวิธีภา'ฐจัดซ้ืฏจัตจัๆ^ประจำป็งนประมาณศ12563

12,146,875.80

41,082,567.57 วิธีเฉพาะเจาะจง

Iวิธีประกวดราคาอิเด็กทรอปึก(E-bidding)

ทว1วิเครา๗ความสามารถใบการประหยัดงบประมาณ

บงบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

12,272,212.80 บาท
จัดซอจัดจ้างได้

11,633,197.80 บาท
ประหยัด 

639,015.00 บาท

639,015.00

11,633,197.80 12,272,212.8( ประมาณที่ได้รับจัดสรร

. ปิจัดจ้างได ้

ประหยัด

จากตารางพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลศรืรัตนะ ในปีงบประมาณ 2563 จัดซื้อจัดจ้างได้ตาม 

แผนงานโครงการ มีงบประมาณประหยัดได้ ร้อยละ 5.21



ตาราง 3 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ได้รับจัดสรรงบค่าเสื่อม 70% 1 20% แลร 10 % ตัง นี้

ที่ รายการ งบ วงเงินที่ได้รับ(บาท)
1 เครืองวัดความดันโลหิต(แบบสอดแขน) 70% 150,000.00
2 หม้อแช่พาราปีน ความจุขนาด 30 ลิตร 70% 87,000.00
3 เคชี่องพิงเสียงหัวใจเด็กในครรภ ์( Droptone ) 70% 160,000.00
4 เคร้องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดขบิดพกพา (02 Sat) 70% 40,000.00
5 หม้อตมใอน์าสมุนไพร 70% 320,000.00
6 เครืองกระตุ้นกลามเนึอด้วยใฟพิา พร้อมชัลตร้าขาวน์และเคร้องอิเลดโพรด

แบบสูญญากาศ
70%

320,000.00
7 เครืองควบคุมการให้สารละลายทางพลอดเลือดดำ (Infusion Dump) 70% 150,000.00
8 เคชี่องเฝ็าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ( Patient monitor) 70% 150,000.00
9 ช่อมแซมห้องปฏี'บติการเทคนิคการแพทย์ 70% 300,000.00

รวมงบ 70 % 1,677,000.00
10 เครองบันทีกการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบินสัาของมดลกู

(NST)
20%

400,000.00
11 ตู้กรองอากาศปลอดเขีอ ( Biosafety cabinet Class II) 20 % 400,000.00

รวมงบ 20 % 800,000.00
12 ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด 10 % 550,000.00

รวมงบ 10 % 550,000.00

รวมงบค่าเสื่อม 2563 ( 70 % +20%+10%) 3,027,000.00

ในปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ดำเนินการจัดช0ัจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ทึ๋เด้รับจัดสรร 
2,886,633.72 บาท จำนวนด้งสีน 12 โครงการ จำแนกตามวิธีจัดซัอจัดจ้าง ตังนี้

- วิธเฉพาะเจาะจง จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.66 วงเงิน 2,477,000.00 บาท 

- วิธ ีe-bidding จำนวน 1โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.34 วงเงิน 550,000.00บาท

ประ๓ทการจัดชัยจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(โครงการ)

ร้อยละ

1. วิธีประกวดราคาอีเด็กทรอนิกส(์e-biddin?) 1 8.34
2. วิธีเฉพาะเจาะจง 11 91.66

รวม 12 100

ประ๓ทการจัดชัอจัดจ้าง จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 
(บาท)

ร้อยละ

1. วิธีประกวดราคาอีเด็กทรอนิกส(์e-biddin?) 550,000 19.05
2. วิธีเฉพาะเจาะจง 2,477,000.00 80.95

รวม 3,027,000.00 100



รเครา๗ความแ(ยง
1. กรรมการตรวจรับพัสดุมีงานมาก ไม1มีเวลามาตรวจรับพัสดุ
2. กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจต่อพัสดุที่ตรวจรับ

ผิดพลาดได้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซัอจัดจ้าง

วิเครา๗ป็ญหๆดุปฝ็รรค/ข้อจำกัด
1. บุคลากรยังขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานจึงล่าช้า
2. วัสดุการแพทย์มีการพัฒนาเร็วมาก ต้องมีการเปลี่ยนรายการวัสดุบ่อยๆ ทำให้รายการวัสดุไม่คงที ่

และอาจส่งผลทำให้การกำหนดช่ือวัสดุผิดพลาดได้

3. ครุภัณฑ์การแพทย์บางรายการหน่วยงานผู้ใซ้กำหนดชื่อในแต่ละครั้งแตกต่างกัน จึงทำให้แผนแต่ละ 
ปอีาจมีชื่อแตกต่างกันพัสดุต้องมาตรวจสอบชื่อและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ว่าเป็นครุภัณพัที่เคยชี่'0หรือไม่

4. โรงพยาบาลๆ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ซื่งแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือแตกต่างกัน 
ทำให้ยากต่อการทำแผนจัดชี’่อจัดจ้าง

5. บุคลากรเกิดความวิตกกังวลในตัวระเบียบฯ ข้อกฎหมายไม่อยากถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

6. ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้นแต่บุคลากรทางพัสดุลดลง

.ฒวทางนกัเขไนการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันจะนำไป^การปรับปรงุ

ai?จัดซื้อจัดจัางในจงบประมาณ พ,ศ, 2564
1. จัดหากระบวนการควบคุม กำกับ และกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินการให้ชัดเจน (time line) 
เป็นรายตัว เพื่อกำกับการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ถูกต้องตามระเบียบ

2. มีการประชุมเร่งติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
3. ประชุมเชิงปฏิบ้ติการให้แก,เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการปฏิบัติงานในเว็บไซต์กรมบัญขีกลาง 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

4. ติดตามเอกสารที่เสนอไปยังผู้มีอัานาจอบุม้ติในแต่ละขั้นตอนอย่างกระข้ันชิดเพื่อความรวดเร็วในการไหล 
ของเอกสารต่อไป

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในโรงพยาบาลเข้าใจ 

กระบวนการการขอซื้อขอจ้าง ทางกลุ่มงานพัสด ุจึงจัดทำ Flow Chart การขออบุม้ติจัดซื้อจัดจ้าง 

และตัวอย่างบันทึกขออบุม้ติซื้อจ้างแจ้งเวึยนในระบบ Internet และจัดอบรมกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือเวืยนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรับทราบ
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฺ โรงพย^บาลศรึ.รัตนะ
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เรอง วัสด^...ค1ภัณฑ์ต่างๆ.^ามแผน Iเงบ ๒๕๖๔ และ นอกแผน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ดวยฝาย/กลุ่มงาน........................................................... มีความประสงค์ขออบุบัติซื่ยิวัสดุ
ครุภัณฑ ์จำนวน....................รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยกำหนด คณะกรรมการจดชี,่อดังนี้

- คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย

๑.....................................................  ตำแหน่ง................................................

คณะกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย

®>............................................ ตำแหน่ง.........................................
to-................................. ตำแหน่ง..............................
๓.......................................................ตำแหน่ง.................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอบุบัดิ

(ลงช่ือ).....................................

ตำแหน่ง

(ลงช่ือ).,

ตำแหน่ง

ฝานงานพัสดุ

- เพื่อพิจารณาจัดชี่อจัดหาด้วยๆธึเฉพาะ),จาะจ,a 
เทึนควร...................................

(ลงช่ือ)................ .เจ้าหน้าที่

.ผู้ขออบุม้ต

หัวหน้าฝ่าย

.)

ฝานกลุ่มงานยุทธศาสตร์

- เพื่อพิจารณาจัดชี่อจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เห็นควร...................................

(ลงช่ือ)....................................

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข)

นักเทคนิคการแพทย์ข้านาญการ
□ อบุมัติ □ ไม่อบุม้ต

(ลงช่ือ).............................................

(นายพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
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ยอดคงเหสิธ.......................................... บาท

(ลงซื่อ)..............................................ผู้ขออบุม้ติ

(............................................)
ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)................................

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์ซ์านาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


