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คานา
โรงพยาบาลสันทราย ได้ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 ตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพบปัญหาอุปสรรคและต้องปรับปรุงกระบวนงานอย่ างไร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้สมประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดงบประมาณ มี
ประสิทธิภาพ เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ภายใต้ข้อกาหนดของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
โรงพยาบาลสันทราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจ
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินการ
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลสันทราย
ตุลาคม 2561
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บทที่ 1
บทนา
1.หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลสันทราย ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบดาเนินงานและงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาเนินการให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการจั ดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ((Integrity and Transparency Assessment – ITA) ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ย
ยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน
ดังนั้น โรงพยาบาลสันทราย จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการดาเนินการ
ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ตลอดจนการรายงานผล
ตาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโรงพยาบาลสันทราย เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้เป็นตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีง บประมาณ พ.ศ.2561 และปรั บปรุง กระบวนงานให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 โรงพยาบาลสันทราย ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3.2 การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 โรงพยาบาลสันทรายมีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันทราย
นางไพรสุดา ผิววรรณ์ พนักงานพิมพ์ ส.3
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บทที่ 2
ผลการจัดซื้อจัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสันทราย มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1,960
โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 36,689,195.09 บาท (สามสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาท
เก้าสตางค์) และโรงพยาบาลสันทราย ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดัง กล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึง ขอ
รายงาน การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้.
ลาดับ
ที่

แผนงาน

1

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์
การแพทย์งบค่า
เสื่อม 20%
ครุภัณฑ์
สานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ
จ้างก่อสร้าง
อาคาร รพ.สต.
ร้องเม็ง
ครุภัณฑ์
การแพทย์งบค่า
เสื่อม 10%
ครุภัณฑ์
การแพทย์งบค่า
เสื่อม 70%
จ้างเหมาทาฟัน
ปลอม
จ้างเหมาเช่า
เครื่องเอกซเรย์
ซื ้อวัสดุ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง

งบประมาณที่
ได้รับ (บาท)

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณที่ ดาเนินงาน หมาย
จริง
ประหยัดได้
เสร็จสิ้น เหตุ
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)

e-bidding

700,000.00

558,500.00 141,500.00

100

e-Market
e-Market

122,400.00
290,700.00

109,140.00 13,260.00
290,000.00
700.00

100
100

e-bidding

1,660,000.00

1,624,500.00 35,500.00

100

e-bidding

1,074,400.00

1,069,800.00 4,600.00

100

e-bidding

554,688.00

396,000.00 158,688.00

100

e-bidding

3,100,000.00

2,460,000.00 640,000.00

100

274,518.00 5,482.00

100

เฉพาะเจาะจง

280,000.00

e-bidding

5,255,000.00

e-bidding

593,070.00

e-bidding
เฉพาะเจาะจง

3,649,572.00 1,605,428.00

100

592,065.00

1,005.00

100

1,190,000.00 1,188,000.00

2,000.00

100

25,872,644.09 23,517,712.09 1,106,132.00

100
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1.จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลสันทราย มีจานวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 1,960 โครงการ พบว่าวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธี bidding จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 รองลงมาคือ วิธี e-Market จานวน
2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.10 และเฉพาะเจาะจง จานวน 1,960 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของจานวน
โครงการ
1.1 ตารางแสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
จานวน
โครงการ

เฉพาะเจาะจง

สอบราคา

1,960
ร้อยละ

1,950
99.59

-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
-

2
0.10

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
8
0.31

2. งบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก ตาราง
จะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีจานวน 45,358,707.09
บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเก้าสตางค์) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจานวนสูงสุด 5,255,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.32 ของจานวนเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง มีจานวน 23,792,230.09 บาท
คิดเป็นร้อย
ละ 52.45 และวิธี e-market มีจานวน 399,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 คิดเป็นร้อยละ ของจานวน
เงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 ตารางแสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2561
งบประมาณ

เฉพาะ
เจาะจง

45,358,707.09 23,792,230.09
ร้อยละ
52.45

สอบราคา
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
399,840.00
0.88

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
21,166,637.00
46.66
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จากตารางที่ 1.1 และ 2.1 จะได้ว่าร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สอดคล้องกับร้อยละของ
จานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นสิ่งที่กาหนดวิธีการ
จั ด หาพั ส ดุ ดั ง นั้ น การจั ด หาพั ส ดุ ข องโรงพยาบาลสั น ทราย จึ ง เป็ น ไปตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ แ ละมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3. เปรียบเทียบจานวนโครงการและจานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 – 2561
3.1 ตารางเปรียบเทียบจานวนโครงการจาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561
หน่วย : โครงการ
เฉพาะ
สอบราคา
เจาะจง
ปี60 ปี61 ปี60 ปี61 ปี60 ปี61
2,253 1,970 2,237 1,960 9
จานวนโครงการ

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ปี60
-

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

ปี61
-

ปี60
-

ปี61
2

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ปี60
7

ปี61
8

จากตารางที่ 3.1 จานวนโครงการที่ดาเนินการจัดหาพัสดุสาหรับงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี พ.ศ.2561 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น จะเห็นได้ว่าจานวน
โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลดลงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ถึงร้อยละ 12.56 เมื่อจาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง พบว่า วิธีe-bidding เพิ่มขึน้ ร้อยละ 14.28 ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
3.2 เปรียบเทียบจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561
หน่วย : บาท
เฉพาะ
เจาะจง

งบประมาณ

ปี60
19,858,100

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก

สอบราคา

ปี61

ปี60

ปี61

ปี60

45,358,707.09

1,058,100

23,517,124.09

2,750,000

ปี
61

ปี ปี
60 61

-

-

-

ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

ปี
60
-

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ปี61

ปี60

ปี61

399,840

16,050,000

21,166,637

จากตารางที่ 3.2 การใช้จ่ายงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ.2561 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พบว่าในปีงบประมาณ 2561 มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 70 เมื่อจาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพบว่า วิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 80 วิธี e-market เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และวิธี e-bidding
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
บทวิเคราะห์
โรงพยาบาลสันทราย ได้ทาการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ไ ด้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง สนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจะวิ เคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ใน 2 ลั กษณะคื อ ร้อยละของจานวน
โครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากแหล่งเงินงบประมาณและงบเงินบารุง ได้แก่ งบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. โรงพยาบาลสันทราย ดาเนินการจัดหาพัสดุตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พบ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธี bidding จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 รองลงมาคือ วิธี e-Market
จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.10 และเฉพาะเจาะจง จานวน 1,960 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของ
จานวนโครงการ
2. งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ จานวน 10 โครงการใน
งบประมาณทั้งสิ้น 45,358,707.09 พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) มีจานวนสูงสุด 5,255,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.32 ของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง รองลงมาคือวิธี เฉพาะเจาะจง มีจานวน 23,792,230.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.45 และวิธี
emarket มีจานวน 399,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของจานวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การดาเนินงานดังกล่าวประสบความสาเร็จ สามารถดาเนินการภายใต้หลักการความคุ้มค่าความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเร่งรัดดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปได้ว่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ผลการจัดซื้ อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย โดยรวมนั้ น
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กาหนดไว้ และมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
คุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ
โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีมาตรฐานเดียวกัน และประชาชน
สามารถเข้าตรวจสอบได้
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บทที่ 4
สรุปและการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามรายงานการวิเคราะห์
สรุป และแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
4.3 ปัญหาและอุปสรรค
4.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
4.5 แนวทางแก้ไขเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลสันทราย ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส การให้และ
การเปิดเผยข้อมูลถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริมกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลสันทราย จึง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุ ก
ขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เป็นธรรม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ และการดาเนินงานการจัดหาพัสดุของโรงพยาบาลสันทราย ดาเนินการจัดหา
พัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การพัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โรงพยาบาลสันทราย พัฒนากระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้
1. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกรอบการประเมิน โดยทุกรายการในการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องเปิดเผยข้อมูล ตามระเบียบ
2. โรงพยาบาลสันทราย ปฏิบัติตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวทางในการ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน งานพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยจัดทาแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ซึ่ง
แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนการรายงานขอซื้อขอจ้าง
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4.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ดาเนินงานประกอบด้วย ความเสี่ยงที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรม
ควบคุม ดังนี้
ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อหน่วยงาน มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
1.1 ด้านนโยบาย
ไม่มีการกาหนดนโยบาย
บุคลากรไม่มีแนวทางใน กาหนดแนวทางเพื่อให้
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
การปฏิบัติงานให้บรรลุ บุคคลากรยึดถือในการ
ชัดเจน
วัตถุประสงค์
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
1.2 ด้านระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
1.3 ด้านขั้นตอนการ
ผู้บริหารที่ควบคุมกากับดูแล
ปฏิบัติงาน
ไม่มีการกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1.4 ด้านเจ้าหน้าที่

มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือมีการ
สับเปลี่ยนหน้าที่

1.5 ด้านการตรวจสอบ
ภายใน

หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรง
และไม่มีกลุ่มงาน/งาน
ตรวจสอบภายใน

ทาให้เกิดความสับสนต่อ ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับ
การปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดปัญหาการ
กาหนดรูปแบบ แนวทาง
ปฏิบัติงานพัสดุล่าช้า
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์สาหรับ
ดาเนินการที่จัดเจน ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานพัสดุทราบ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิด
ความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็น
ธรรม
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ควรจัดหาบุคคลากรด้านการ
ยังไม่มีความรู้ความ
ปฏิบัติงานพัสดุเพิ่มและส่งอบรม
เข้าใจระเบียบกฎหมาย ให้ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุที่
ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็น
ควรจะจัดตั้งกลุ่มงาน/งาน ที่
ผู้จัดทาและตรวจสอบ รับผิดชอบการตรวจสอบภายใน
ภายใน ทาให้การ
โดยตรง จะได้ช่วย
ตรวจสอบไม่สามารถ
ตรวจสอบอีกครั้ง
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
และทั่วถึง เป็นผลให้การ
ประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมภาพ
แวดล้อมการบริหาร
จัดการพัสดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
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ความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
2. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
การกาหนดความต้องการ ในการกาหนดความต้องการ
ในการจัดทาแผนขอ
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอไม่
มีแนวทางกาหนดความ
ต้องการใช้พัสดุ ไม่ระบุความ
ต้องการใช้พัสดุที่ชัดเจน
3. ปัญหาด้านการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนการจัดหาพัสดุ ความล่าช้าในการเสนอแผน
และลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
4. ปัญหาด้านการดาเนินการจัดหาพัสดุ
4.1 หน่วยงานที่ต้องการ ทาให้เมื่อประกาศประกวด
พัสดุ ไม่มีความรู้ในการ
ราคาไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
กาหนด Tor (รายละเอียด ราคา หรือยื่นเสนอราคาแต่ไม่
คุณลักษณะเฉพาะ
มีผู้ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค
คุณสมบัติ/เงื่อนไขใน
หรือมีการอุทธรณ์ผลการ
รายละเอียดของตัวพัสดุ
พิจารณา
หรือของผลสาเร็จของงาน
หรือของตัวผู้ที่จะเข้า
แข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่
เร่งด่วน กระชั้นชิด

ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามกฎหมาย
ใหม่ได้

ผลกระทบต่อหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่ตรง
ตามคุณลักษณะที่
ต้องการใช้ ราคาไม่
เหมาะสม และไม่ทันต่อ
การใช้งาน

ควรกาหนดนโยบายในการ
กาหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้
แต่ละหน่วยงานใช้เป็นแนวทาง
ในการกาหนดความต้องการใช้
พัสดุ

ทาให้หน่วยงานไม่
สามารถดาเนินการ
จัดทาแผนได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กระทรวง
กาหนด

มีการเปลี่ยนแปลงคาสั่งในการ
มอบอานาจเพื่อความคล่องตัว
ในด้านการบริหารจัดการ การ
จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้าง

หน่วยงานไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ไว้ในแผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือตามระยะเวลา
ที่กระทรวงกาหนด ทา
ให้การดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้า

ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
จัดทาขอบเขตของงาน TOR
เกี่ยวกับวิธีการกาหนดความ
ต้องการพัสดุ

อาจเกิดข้อทักท้วงที่มา
จากหน่วยงานภายนอก
เช่น สตง. หรือ
ตรวจสอบภายใน
กระทรวง

เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีระเบียบกาหนด
วิธีปฏิบัติและระยะเวลา ควรให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
จะได้มีการวางแผนการทางาน
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ความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
5. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
ปัญหาบุคลากรที่เป็น
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
พัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจ
ความชานาญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับการตรวจรับการจัดซื้อ
จัดจ้าง
6. ปัญหาด้านการควบคุมงาน
ปัญหาช่างผู้ควบคุมงาน
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ที่มาจากหน่วยงาน
เป็นผู้ควบคุมงาน ที่มาจาก
ภายนอก
หน่วยงานภายนอก ขาด
ความรู้ความเข้าใจในแบบรูป
รายการก่อสร้าง

7. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ
พัสดุเกิดการสูญหาย/
ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
เสียหาย
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล
พัสดุ
8. ปัญหาด้านการจาหน่ายพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภาพ
พัสดุที่ชารุดเสื่อมสภาพไม่
หมดความจาเป็นในการ ส่งคืนเพื่อนามาจาหน่าย
ใช้งานเป็นจานวนมาก

ผลกระทบต่อหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม

ทาให้การตรวจรับพัสดุ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
หรือข้อกาหนด

ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะด้านและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
เป็นเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ

ทาให้การส่งมอบงานไม่
เป็นไปตามแบบรูป
รายการก่อสร้าง จึงทา
ให้มีการแก้ไข ให้ตรง
ตามแบบรูปรายการ ทา
ให้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างล่าช้าออกไป
และไม่เป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลาใน
สัญญาจ้าง

ควรทาความเข้าใจแบบรูป
รายการ ก่อนทาการก่อสร้าง
ให้แก่ช่างผู้ควบคุมงานที่มาจาก
หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานต้องสูญเสีย
ด้านทุนการชดเชยความ
สูญหาย ความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ

จัดทาสถานที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ควบคุมห้องพัสดุ โดยให้มีการ
ขออนุญาตเปิดห้องเก็บพัสดุทุก
ครั้งที่มีการขอใช้ห้องพัสดุ

พอไปตรวจพบทาให้มี ให้มีการจาหน่ายพัสดุตามสภาพ
พัสดุคงเหลือที่หมด
ความเป็นจริงหรือข้อเท็จจริงที่
ความจาเป็นจานวนมาก คณะกรรมการได้ทาการ
ตรวจสอบประจาปีและถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การ
เก็บรักษาพัสดุมีน้อยที่สุด และ
เพื่อหลีกเลี่ยงพัสดุเกินความ
จาเป็นและล้าสมัยเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ
หน่วยงานในอนาคต
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ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงโดยให้ระดับคะแนนตามเกณฑ์ดังนี้
1. ความเสี่ยงระดับต่ามาก
คะแนน
1-4
2. ความเสี่ยงระดับต่า
คะแนน
5-8
3. ความเสี่ยงระดับปานกลาง
คะแนน
9 - 14
4. ความเสี่ยงระดับสูง
คะแนน
15 - 20
5. ความเสี่ยงระดับสูงมาก
คะแนน
21 - 25

15

ขั้นตอน
1. ด้านสภาพแวดล้อม
ทั่วไปในการจัดการงาน
พัสดุ

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรพยาบาลสันทราย
วัตถุประสงค์ขั้นตอน
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส
- เพื่อให้การดาเนินงาน 1.1 ด้านนโยบาย
ด้านพัสดุมีความถูกต้อง
โปร่งใส ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของทาง
ราชการ
1.2 ด้านระเบียบ
กฎหมาย

- ให้มีการกาหนดนโยบาย
เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติที่
ชัดเจน

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
1.3 ด้านขั้นตอนการ - ผู้บริหารที่ควบคุมกากับดูแล
ปฏิบัติงาน
ไม่มีการกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหน้าที่
1.4 ด้านเจ้าหน้าที่
- มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ เนื่องจากลาออก
ไปรับการบรรจุหรือสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่
1.5 ด้านการตรวจสอบ - หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
ภายใน
ตรวจสอบภายในโดยตรง

2

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับ
2
4
ต่ามาก

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
6

3

5

15

สูง

2

2

3

6

ต่า

5

4

5

20

สูง

1

3

3

9

ปานกลาง

4
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ขั้นตอน
2. ด้านการจัดหาพัสดุ

3. ด้านการจัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ด้านการดาเนินการ
จัดหาพัสดุ

5. ด้านการตรวจรับ
พัสดุ

การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลสันทราย
วัตถุประสงค์ขั้นตอน
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
โอกาส
2.1 การกาหนดความ
ต้องการ

- หน่วยงานที่ขอพัสดุไม่มี
แนวทางกาหนดความต้องการ
ใช้พัสดุและไม่ระบุความ
ต้องการที่ชัดเจน
3.1 การวางแผนการ - การเสนอแผนจัดหาพัสดุและ
จัดหาพัสดุ
การอนุมัติแผนล่าช้า
4.1 หน่วยงานที่
- ไม่มีผู้เสนอราคาหรือยื่นเสนอ
ต้องการพัสดุไม่มีความรู้ ราคาแต่ไม่ผ่านข้อเสนอทาง
ในการกาหนด TOR
เทคนิคหรือมีการอุทธรณ์ผล
การพิจารณา
4.2 การจัดซื้อจัดจ้างที่ - เกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อ
เร่งด่วนกระชั้นชิด
จัดจ้าง
5.1 การตรวจรับพัสดุ -บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการ
ไม่เป็นไปตามสัญญา
ตรวจรับพัสดุขาดความรู้ ความ
หรือข้อกาหนด
เข้าใจ ความชานาญทักษะที่ดี
ในการตรวจรับพัสดุ

3

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับ
4
12
ปานกลาง

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
3

3

3

9

ปานกลาง

6

4

3

12

ปานกลาง

3

3

3

9

ปานกลาง

4

3

3

9

ปานกลาง

4
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การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โรงพยาบาลสันทราย
ขั้นตอน
6. ด้านการควบคุมงาน

7. ด้านการควบคุมพัสดุ
8. ด้านการจาหน่าย
พัสดุ

วัตถุประสงค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง
6.1 ช่างควบคุมงาน
ที่มาจากภายนอกขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แบบรูปรายการก่อสร้าง

ปัจจัยเสี่ยง

- ส่งมอบงานไม่เป็นไปตาม
แบบรูปรายการทาให้มีการ
แก้ไขแบบรูปรายการ และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างล่าช้า
ไม่เป็นไปตามกาหนดสัญญา
จ้าง
7.1 พัสดุมีการสูญหาย/ - ไม่มีสถานที่จัดเก็บพัสดุที่
เสียหาย
ปลอดภัยและไม่มีการควบคุม
กากับดูแล
8.1 มีพัสดุที่
- เจ้าหน้าที่ , ผู้ใช้งาน
เสื่อมสภาพหมดความ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เมื่อ
จาเป็นในการทางาน
พัสดุชารุดไม่ส่งคืนให้งานพัสดุ
จานวนมาก
เพื่อทาการจาหน่าย

โอกาส
2

การประเมินความเสี่ยง
ผลกระทบ การประเมินความเสี่ยง
คะแนน
ระดับ
3
6
ต่า

ลาดับ
ความ
เสี่ยง
5

2

3

6

ต่า

5

3

3

9

ปานกลาง

4
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผล การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงซึ่ งจะมีความเสี่ย งสูงต่าตั้งแต่คะแนน 15 คะแนน
จานวน 2 ด้าน
จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจะเห็นว่า โรงพยาบาลสันทรายมีความเสี่ยงสูงดังนี้
1. ด้านปัจจัยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการแบ่งย่อย (พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมา/ลูกจ้างเงินบารุง/พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข) เนื่องจากลาออกเพื่อไปรับการบรรจุเป็นข้าราชการ หรือสับเปลี่ยนงาน จึงทาให้งานขาดความ
ต่อเนื่องและเจ้าหน้าที่ต้องเริ่มต้นกระบวนการสอนเจ้าหน้าที่ใหม่อีก ทาให้เป็นภาระเพิ่มขึ้น
แนวทางแก้ไข – ให้อ งค์ก รจั ดระบบจูง ใจให้ พนัก งานมี ความรั กองค์ กร , จัด สวั สดิก ารที่ดี และ
เหมาะสม
2. ด้านระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติบ่อยครั้ง/การเปลี่ยนแปลงคาสั่ง มอบหมาย
อานาจ การจัดหาต่างๆ ของผู้บริหารทาให้การปฏิบัติงานด้านการพัสดุต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยง
ที่จะทาให้เกิดข้อผิดพลาด
แนวทางแก้ไข – ผู้รับผิดชอบงานพัสดุต้องหมั่นค้นหาความรู้ใหม่และติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้านให้ทันเวลา
สาหรับประเด็นความเชื่อเรื่องอื่นๆ วิเคราะห์แล้วอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ปานกลาง – ต่า) สามารถที่จะ
แก้ไขไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานปกติได้ ตลอดจนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้จัดระบบบริหารความเสี่ยง
โดยการกาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
1) ประกาศโรงพยาบาลสันทราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2) ประกาศโรงพยาบาลสันราย เรื่อง เจตจานงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลสันทราย
3) ประกาศว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4) ประกาศว่า ด้ว ยแนวทางการบริ หารในการตรวจสอบบุค ลากรในหน่ว ยงานถึ ง ความเกี่ ย วข้ องกั บ
ผู้บริหารงานในการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
5) แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
6) ประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยกลไก มาตรการแนวทางการจัดวางระบบในการ
ดาเนินการเพื่อส่วนรวม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
7) กาหนดวางกรอบแนวทางเพื่อว่าด้วยความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสันทราย มีมาตร ฐานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใส
สะดวกกับการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ปฏิบัติตนตามกรอบ จรรยาบรรณ มีคุณธรรม เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความ
ประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ต่อหน่วยราชการสูงสุด
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4.3 การประหยัดงบประมาณ
ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 1,970 โครงการ สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น เฉลี่ย
ร้อยละ 100 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน 3,714,295.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พนั สอง
ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 81.88
4.4 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกาหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติอาจจะทาให้การดาเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง/เป็นระเบียบใหม่
2. หน่วยงานกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คลาดเคลื่อน เนื่องจากการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมีความซับซ้อนของครุภัณฑ์ จึงทาให้ขั้นตอนการกาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนั้น มีความคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการใช้งาน
3. การกาหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯที่กาหนด
4. การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ได้ตามกาหนดแผน
5. ต้องดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบที่ภาครัฐกาหนด
6. บุคลากรที่อยู่ในสายงานพัสดุ ลาออกจากการปฏิบัติงาน บุคลากรใหม่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์
และขาดองค์ความรู่ในระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
4.5 แนวทางแก้ไขและปรับปรุงในปี 2562
1. จัดประชุม จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเร่งด่วน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถจัดหาได้ทัน
2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรม ประชุม ในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
3. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดาเนินการจัดหาตามขั้นตอน
4. จัดทาแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
5. ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามขั้นตอนและระเบียบฯหนังสือสั่งการที่กาหนด
6. จัดทาผังและชี้แจงรายละเอียด
- กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
- กาหนดระยะเวลาการดาเนินการ
- กาหนดวันที่ดาเนินการ
- กาหนดผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตามการดาเนินการ
7. ศึกษาทาความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการดาเนินการทุกขั้นตอนเมื่อ พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8. ขออนุมัติผู้อานวยการ รพ.ในการขอเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ท ให้มีความเร็วสูงเพื่อ
รองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

