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รายงานการวิเคราะห#ผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําป*งบประมาณ พ.ศ.2564
1. การวิเคราะห#แผนการจัดซื้อจัดจาง
1.1 แผนการจัดซือ้ จัดจาง
ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ7มงานพัสดุ โรงพยาบาลป-ตตานี ไดจัดทําแผนการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุ โดยแบ7งออก
1. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประเภทงบลงทุน
ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ7มงานพัสดุ โรงพยาบาลป-ตตานี ไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางพัสดุ โดยแบ7งออกเป6น ดังนี้
1.1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางป#งบประมาณ พ .ศ .2564 ดวยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพทุกระดับตาม Service Plan ครุภัณฑการแพทย จํานวน 16 รายการ วงเงิน 32,585,600.00 บาท (สามสิบสองลานหาแสนแปดหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
1.1.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางป#งบประมาณ พ .ศ.2564 ดวยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7ายประจําป#งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพทุกระดับตาม Service Plan ครุภัณฑโรงงาน จํานวน 1 รายการ วงเงิน 3,780,800.00 บาท (สามลานเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดรอยบาทถวน)
1.1.3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางป#งบประมาณ พ .ศ .2564 ดวยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7 ายประจํ าป# งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกูเพื่ อแกไขป- ญหา เยียวยา และฟWX นฟู เศรษฐกิจและสั งคมที่ ไดรั บ
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จํานวน 4 รายการ วงเงิน 8,025,000.00 บาท (แปดลานสองหมื่นหาพันบาทถวน)
1.1.4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางป#งบประมาณ พ .ศ . 2564 ดวยงบลงทุนงบประมาณ
รายจ7 ายประจํ าป# งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินกูเพื่ อแกไขป- ญหา เยียวยา และฟWX นฟู เศรษฐกิจและสั งคมที่ ไดรั บ
ผลกระทบของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จํานวน 3 รายการ วงเงิน 6,313,000.00 บาท (หกลานสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
1.1.5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางป#งบประมาณ พ .ศ.2564 ดวยงบบริการทางการแพทยที่
เบิกจ7ายในลักษณะงบลงทุนป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบค7าเสื่อม) ครุภัณฑการแพทย จํานวน 10 รายการ วงเงิน
6,292,680.38 บาท (หกลานสองแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยแปดสิบบาทสามสิบแปดสตางค)
1.1.6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางป#งบประมาณ พ .ศ.2564 ดวยงบบริการทางการแพทย
ที่เบิกจ7ายในลักษณะงบลงทุนป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบค7าเสื่อม) ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 2 รายการ
วงเงิน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน)
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1.1.7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางป#งบประมาณ พ .ศ.2564 ดวยงบบริการทางการแพทยที่
เบิกจ7ายในลักษณะงบลงทุนป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบค7า เสื่อม) ครุภัณฑยานพาหนะและขนส7ง จํ านวน 1
รายการ วงเงิน 2,500,000.00 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)
2. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประเภทเงินนอกงบประมาณโรงพยาบาลป-ตตานี (เงินบํารุง) ป# พ.ศ
2564 จํานวน 4,738 รายการ วงเงิน 216,704,149.80 บาท (สองรอยสิบหกลานเจ็ดแสนสี่พันหนึ่งรอยสี่สิบเกาบาทแปดสิบสตางค)
1.2 การวิเคราะห#ประเภทของวัสดุและครุภัณฑ#
ตารางที่ 1 แผนการจัดซื้อจัดจางพัสดุ จําแนกตามประเภท ดวยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ.ศ.2564
ลําดับที่

ประเภทพัสดุ

แผนการจัดซื้อ
จัดจาง (บาท)

รอยละ

1
2

จางเหมาบริการ
จางเหมาพนักงาน

14,063,899.00
12,767,880.00

6.50
5.90

3

วัสดุการแพทย

66,521,774.00

30.75

4

วัสดุก7อสราง

560,670.00

0.26

5

วัสดุการเกษตร

305,420.00

0.14

6

วัสดุการศึกษา

10,185.00

0.00

7

วัสดุคอมพิวเตอร

1,790,772.00

0.83

8

วัสดุเครื่องแต7งกาย

4,408,115.00

2.04

9

วัสดุโฆษณาและเผยแพร7

197,100.00

0.09

10

วัสดุงานบานงานครัว

5,812,301.00

2.69

11

วัสดุเชื้อเพลิง

5,326,800.00

2.46

12

วัสดุทันตกรรม

3,287,155.00

1.52

13

วัสดุบริโภค

4,107,172.00

1.90

14

วัสดุสํานักงาน(แบบพิมพ)

1,936,485.00

0.90

15

วัสดุประปา

668,245.00

0.31

16

วัสดุไฟฟ[า

1,922,589.00

0.89

17

วัสดุวิทยาศาสตร

79,387,504.80

39.69

18

วัสดุสํานักงาน

3,360,075.00

1.55

19

วัสดุอื่นๆ

716,016.00

0.33

20

ครุภัณฑการแพทย

4,738,077.00

2.19
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ตารางที่ 1 แผนการจัดซื้อจัดจางพัสดุ จําแนกตามประเภท ดวยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ.ศ.2564
ลําดับที่

ประเภทพัสดุ

21
22
23
24
25
26
27

ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร7
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑไฟฟ[า

28

ครุภัณฑสํารวจ

ครุภัณฑโรงงาน
ครุภัณฑสํานักงาน

รวมเป6นเงินทั้งสิ้น

แผนการจัดซื้อ
จัดจาง (บาท)

รอยละ

49,000.00
1,431,300.00
512,985.00
751,390.00
59,800.00
1,514,540.00

0.02
0.66
0.24
0.35
0.03
0.06
0.70

15,000.00

0.00

216,347,249.80

100.00

125,000.00

ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ7มงานพัสดุที่มีแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางวงเงินสูงสุด คือ
1. วัสดุวิทยาศาสตร เป6นจํานวนเงิน 79,387,504.80 บาท คิดเป6นรอยละ 39.69
2. วัสดุการแพทย เป6นจํานวนเงิน 66,521,774.00 บาท คิดเป6นรอยละ 30.75
3. จางเหมาบริการ เป6นจํานวนเงิน 14,063,899.00 บาท คิดเป6นรอยละ 6.50
ตามลําดับ
ตารางที่ 2 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ จําแนกตามประเภท ดวยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ.ศ.2564
รอยละ
ลําดับที่

ประเภทพัสดุ

การจัดซื้อจัดจาง (บาท)

1
2

จางเหมาบริการ
จางเหมาพนักงาน

9,318,726.00
12,767,880.00

4.80
6.57

3

วัสดุการแพทย

63,368,774.00

32.61

4

วัสดุก7อสราง

403,705.00

0.21

5

วัสดุการเกษตร

77,620.00

0.04

6

วัสดุการศึกษา

10,185.00

0.00

7

วัสดุคอมพิวเตอร

1,242,928.00

0.64

8

วัสดุเครื่องแต7งกาย

3,389,415.00

1.75

9

วัสดุโฆษณาและเผยแพร7

10,900.00

0.00

10

วัสดุงานบานงานครัว

5,489,261.00

2.83
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ตารางที่ 2 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ จําแนกตามประเภท ดวยเงินนอกงบประมาณ ป$ พ.ศ.2564
ลําดับที่

ประเภทพัสดุ

รอยละ

การจัดซื้อ
จัดจาง (บาท)

11
12
13

วัสดุเชื้อเพลิง
วัสดุทันตกรรม
วัสดุบริโภค

5,326,800.00
2,737,660.00
3,815,792.00

2.74
1.41
1.96

14

วัสดุสํานักงาน(แบบพิมพ)

1,632,385.00

0.84

15

วัสดุประปา

55,400.00

0.03

16

วัสดุไฟฟ[า

1,664,099.00

0.86

17

วัสดุวิทยาศาสตร

72,792,674.50

37.46

18

วัสดุสํานักงาน

2,971,094.00

1.53

19

วัสดุอื่นๆ

474,224.00

0.24

20

ครุภัณฑการแพทย

3,471,843.00

1.79

21

ครุภัณฑการเกษตร

49,000.00

0.03

22

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1,233,800.00

0.64

23

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร7

349,985.00

0.18

24

ครุภัณฑงานบานงานครัว

393,590.00

0.2

25

ครุภัณฑไฟฟ[า

0.00

0.00

26

ครุภัณฑโรงงาน

104,000.00

0.05

27

ครุภัณฑสํานักงาน

1,149,390.00

0.59

28

ครุภัณฑสํารวจ

1,500.00

0.00

194,302,630.50

100.00

รวมเป6นเงินทั้งสิ้น

ในป#งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ7มงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจาง วงเงินสูงสุด คือ
1. วัสดุวิทยาศาสตร เป6นจํานวนเงิน 72,792,674.50 บาท คิดเป6นรอยละ 37.46
2. วัสดุการแพทย เป6นจํานวนเงิน 63,368,774.00บาท คิดเป6นรอยละ 32.61
3. จางเหมาพนักงาน เป6นจํานวนเงิน 12,767,880.00บาท คิดเป6นรอยละ 6.57
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ตารางที่3 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจําป$งบประมาณพ.ศ.2564 เมื่อเปรียบเทียบกับป$งบประมาณก,อนหนา

ลําดับ
ที่
1
2

ประเภท
วัสดุ
วิทยาศาสตร
วัสดุการแพทย

งบประมาณ
2562

งบประมาณ
2563

คิดเป6น
รอยละ

ลดลง/เพิ่มขึ้น

27,968,894.20

69,850,758.07 41,881,863.87+

149.74

13,334,440.10

63,496,841.05 50,162,400.95+

376.18

จากตารางที่ 3 เมื่ อ เปรี ย บเที ยบการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร และวั ส ดุ ก ารแพทย พบว7 า ใน
ป#งบประมาณ ป#งบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ วัสดุวิทยาศาสตร การจัดซื้อเพิ่มขึ้นเป6นเงิน 41,881,863.87บาท
คิดเป6นรอยล 149.74 เมื่อ เทียบกับป#ก7อนหนา สําหรับรายการวัสดุการแพทย พบว7 า ไดรับการจัดซื้อเพิ่มขึ้น
เป6นเงิน 50,162,400.95บาท คิดเป6นรอยละ 376.18 เมื่อเทียบกับป#ก7อนหนา
จากขอมูลขางตน พบว7า การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุการแพทยของโรงพยาบาลป-ตตานี
เพิ่มขึ้น เนื่องจาก 1. การแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหหน7วยงานบริการที่
ใหบริการทางการแพทย และโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลป-ตตานีมีความจําเป6นตองจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ
วัสดุการแพทย เพื่อป[องกัน รักษา ร7วมถึงการวินิจฉัยโรคและเพื่อรองรับและอํานวยความสะดวกใหผูมาใชบริการ/
ผูปcวยที่มาใชบริการที่โรงพยาบาลป-ตตานี
2. โรงพยาบาลป-ตตานี เป6นโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งเป6นจุดศูนยกลาง เพื่อรองผูปcวยโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากอําเภอต7างๆ ในจังหวัดป-ตตานี
ตารางที่ 4 การจัดซื้อจัดจางเงินงบประมาณรายจ,ายประจําป$งบประมาณ
ประเภท
งบ
ประเภทพัสดุ
วงเงินงบประมาณ
งบ
ครุภัณฑการแพทย
40,610,600.00
งบประมาณ
ครุภัณฑโรงงาน
3,780,800.00
รายจ7าย ประจําป# งบลงทุน
สิ่งก7อสราง
6,313,000.00
งบประมาณ
รวม
50,704,400.00

รอยละ
80.09
7.46
12.45
100.00

จากตารางที่ 4 พบว7 า ประมาณรายจ7 า ยประจํ า ป# ง บประมาณ (งบลงทุ น) รายการครุ ภั ณ ฑ
การแพทย ไดรั บการจั ดสรรงบประมาณมากที่ สุด เป6นเงิ น 40,610,600.00 บาท คิ ดเป6 นรอยละ 80.09และ
รายการสิ่งก7อสราง เป6นเงิน 6,313,000.00บาท คิดเป6นรอยละ 12.45 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 การจัดซื้อจัดจางเงินงบค,าบริการทางการแพทย/ที่เบิกจ,ายในลักษณะงบลงทุน (งบค,าเสื่อม)

งบ
งบค7าบริการทาง
การแพทยที่
เบิกจ7ายใน
ลักษณะงบลงทุน
(งบค7าเสื่อม)

ประเภท
งบ

ประเภทพัสดุ

ครุภัณฑการแพทย
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุ ภั ณ ฑยานพาหนะและ
งบลงทุน
ขนส7ง
รวม

วงเงินงบประมาณ
6,292,680.38
1,650,000.00
2,500,000.00
10,442,680.38

ตารางที่ 6 จําแนกการจัดซื้อตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป$ พ.ศ.2564
ลําดับ วิธีการจัดซื้อจัดจาง- จํานวน
งบประมาณ
รอยละ
โครงการ
(บาท)
1 เฉพาะเจาะจง
2,471
195,098,975.50
80.65
2 คัดเลือก
2
35,085,600.00
14.50
3 ประกาศเชิญชวน
3
11,723,480.38
4.85
รวม 2,476
241,908,055.88 100.00

รอยละ
60.26
15.80
23.94
100.00

หมายเหตุ

จากการวิเคราะหจากตารางที่ 6 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พบว7าโรงพยาบาลป-ตตานีดําเนินการดวยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 195,098,978.50 บาท
คิดเป6นรอยละ 80.65 และวิธีคัดเลือก วงเงิน 35,085,600.00 บาท คิดเป6นรอยละ 14.50 ซึ่งส7วนใหญ7จะดําเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐มาตรา๕๖ (2) (ง)
กรณีมีความจําเป6นตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต7ออันตราย
ตามกฎหมายว7าดวยโรคติดต7อ และการจดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือคัดเลือกอาจก7อใหเกิดความล7าชา
และอาจทําใหเกิดความเสียหายอย7างรายแรง และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัดและการจัดหาพัสดุของจังหวัดที่อยู7ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจยังคงตองอาศัยผูรับจางในพื้นที่ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป-ญหาการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด7วนที่สุดที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๖๐ลงวันที่๑๕กันยายน๒๕๖๐เรื่องซักซอมความ
เขาใจมาตรการใหความช7วยเหลือฟWXนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
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1.3 การวิเคราะห#ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ตารางที่ 7 จําแนกการจัดซื้อตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป$ พ.ศ.2564
งบ
งบประมาณ
รายจ7าย
ประจําป#
งบประมาณ

ประเภท
งบ
งบลงทุน

ประเภทพัสดุ

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินตาม
สัญญา

ประหยัด
รอยละ
งบประมาณ

ครุภัณฑการแพทย

40,610,600.00

32,226,820.00

8,383,780.00

92.92

ครุภัณฑโรงงาน
สิ่งก7อสราง
รวม

3,780,800.00

3,242,100.00

538,700.00

5.97

6,313,000.00

6,212,600.00

100,400.00

1.11

50,704,400.00 41,681,520.00 9,022,880.00

100.00

จากตารางที่ 6 พบว7า การดําเนินการจัดซื้อจัดจางสําหรับงบลงทุนมีเงินคืนมากที่สุด ครุภัณฑ
การแพทย เป6นเงิน 8,383,780.00 บาท คิดเป6นรอยละ 92.92 ของวงเงินงบประมาณรายการงบลงทุนทั้งหมด
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1.4 การวิเคราะห#ความสามารถในการบริหารสัญญา
ตารางที่ 8 ผลการดําเนินงานโครงการ (งบลงทุน รายการครุภัณฑ/ และสิ่งก,อสราง)
โครงการ
จํานวน
รอยละ
โครงการทั้งสิ้น
9
สิ้นสุดสัญญา
2
22.22
ยังไม7สิ้นสุดสัญญา
1
11.11
ส7งมอบงาน/พัสดุแลว
6
66.67
ตารางที่ 8 พบว7า โครงการที่โรงพยาบาลจังหวัดป-ตตานี ไดรับจัดสรรสําหรับงบลงทุน รายการ
ครุภัณฑและสิ่งก7อสราง จํานวน 9 โครงการ ปรากฏว7า มีโครงการที่สิ้นสุดสัญญาแลว จํานวน 8 โครงการ คิดเป6น
รอยละ 88.87 โครงการยังไม7สิ้นสุดสัญญา จํานวน 1 โครงการ คิดเป6นรอยละ 11.11 และโครงการที่ไดดําเนินการ
ส7งมอบแลว จํานวน 4 โครงการ คิดเป6นรอยละ 44.44 จากผลการวิเคราะหพบว7า การดําเนินการของผูรับจาง หรือ
ผูขายไม7สามารถปฏิบัติไดตามสัญญา เนื่องจากสาเหตุดังนี้
1. ผลกระทบจากสถานการณการแพร7 ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ทํ า ให
ผูประกอบการส7วนใหญ7ขาดแคลนทรัพยากรดานบุคลากรในการผลิต เนื่องจากมีการสั่งปlดสถานประกอบการจาก
การติดเชื้อเป6นกลุ7มกอน หรือไม7สามารถนําส7งสินคาได เนื่องจากการสั่งระงับการเดินทางของจังหวัดที่พบการแพร7
ระบาดอย7างรุนแรง
2. มาตรการช7วยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการแพร7ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามที่ภาครัฐไดออกหนังสือแจงเวียนเพื่อใหการช7วยเหลือนั้น ส7งผลใหผูประกอบการบางรายใช
ประโยชนจากมาตราการดังกล7าวในการขอขยายระยะเวลา ขอระงับค7าปรับ หรืออื่นๆ ทําใหขาดความกระตือรือรน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญา เนื่องจากไดรับสิทธิตามที่รัฐมอบให
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1.5 การวิเคราะห#ความสามารถบริหารความเสี่ยง
จากประเด็นป-ญหาขางตน โรงพยาบาลจังหวัดป-ตตานี จึงไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการกํากับ
ติดตามและการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความล7าชาในการปฏิบัติดังนี้
1. การกํากับติดตาม
การกํากับติดตามโดยใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีอํานาจในการบริหารสัญญา เป6นผู
กํากับติดตาม และเร7ง รัดการดําเนินงานของคู7สัญญาใหลุล7วงตามวั ตถุประสงค โดยการจั ดใหมีเครื่องมือในการ
ควบคุม ดูแล และรายงานป-ญหาที่ผูประกอบการประสบ เพื่อนําเอาขอมูลที่ไดมาใชในการวิเคราะหป-ญหา และ
แกไขป-ญหาไดเร็วยิ่งขึ้น
2. การพิจารณาผูประกอบการ
2.1 การกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอและเอกสารต7างที่เกี่ยวของ โรงพยาบาลป-ตตานีได
มีการกําหนดไวในหนังสือเชิญชวนและแบบรายการเอกสารที่ตองยื่นใหกับผูยื่นขอเสนอไดทราบและตรวจเช็คได
อย7างถูกตอง
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นเสนอโรงพยาบาลป-ตตานีกําหนดใหมีการตรวจสอบซึ่ง
เป6นไปตามระเบียบดังนี้
1. การตรวจสอบการเป6นผู มีส7วนไดส7 วนเสี ยทั้ ง ทางตรงและทางออมของผู ยื่ นขอเสนอ
โครงการและคณะกรรมการซื้อหรือจางที่ไดรับแต7งตั้ง
2. การตรวจสอบสถานะการดําเนินการของผูคากําหนดใหคณะกรรมการฯตองตรวจสอบ
ว7าผูคามีสิทธิ์ในการทําธุรกรรมกับส7วนราชการหรือไม7โดยตรวจสอบ 1.บัญชีผูทิ้งงานของกรมบัญชีกลางและ
2. สถานการณดําเนินการของผูคา
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1.6 การวิเคราะห#ปญหาอุปสรรคขอจํากัด และวิธีการแกไขปญหา/แนวทางการแกปญหา
การผลการศึก ษาและการวิ เคราะหผลในกระบวนการจั ดซื้อ จัดจางและการบริ ห ารสั ญญาของ
โรงพยาบาลป-ตตานี สามารถสรุปประเด็นป-ญหาและการกําหนดวิธีการแกไขไดดังนี้
ปญหาและอุปสรรค
แนวทางการแกปญหา
หมายเหตุ
1. เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจ
1. การจัดการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจาง พรบ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจางและการ
และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. การจัดฝpกอบรมดานพัสดุ ส7วนใหญ7เป6น
การจัดฝpกอบรมโดยสถาบันเอกชน และมี
ค7าใชจ7ายค7อนขางสูง

2. การนํากรณีศึกษา หรือการ Review โครงการ
ที่ดําเนินการแลวเสร็จเพื่อการทบทวนวิธีการและ
คนหาความเสี่ยง และวิธีแกไขป-ญหา

3. การปฏิบัติงานดานพัสดุไม7คล7องตัว มี
1. กําหนดใหสํานักงานมีการจัดส7งบุคลากรเขา
ขั้นตอนการตรวจสอบหลายขั้นตอน ส7งผลทํา ร7วมการฝpกอบรมอย7างนอย 1 โครงการ/ป#
ใหเกิดความล7าชา
4. เอกสารมีขอผิดลาด เพราะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการส7งผลทําใหเกิดความล7าชา

1. มีการตรวจสอบการนําเสนอเพื่อลดความผิดพลาดในการส7งคืนแกไข
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