รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงพยาบาลสบเมย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนำ
โรงพยำบำลสบเมย ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2564 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำรจัดหำเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ ที่กำหนดให้ส่ ว นรำชกำร
วิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยจำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจั ดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ วิเครำะห์ ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ต่อไป
งำนพัสดุ
โรงพยำบำลสบเมย

สำรบัญ







รำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
กำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ
แนวทำงกำรแก้ไขในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

หน้ำ
1
2
3
6
6
6

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลสบเมย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โรงพยำบำลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
งบประมำณ 2564 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกเงินงบประมำณ (งบค่ำเสื่อม) และเงินนอกงบประมำณ
(เงินบำรุง) ทุกวิธีกำร ที่ดำเนินกำรโดยงำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย เพื่อให้เป็ นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2564 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจำนวนงบประมำณ
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2564 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ
ต่อไป
โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำ ง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำ
พัสดุ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวม
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน....25,533,300.40.....บำท
- งบประมำณ (เงินบำรุง)..... 22,504,112.30..... บำท
- งบรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน...(งบค่ำเสื่อม)....3,029,187.74...บำท.......
- ค่ำครุภัณฑ์.....2,319,187.74...... บำท
- ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง….710,000…บำท
แผนภูมิงบประมาณรายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2563
25,000,000

22,504,112.30

20,000,000
15,000,000
10,000,000

3,029,187.74

5,000,000
0
เงินบำรุง

งบลงทุน(ค่ำเสี่อม)

-22. จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยำบำลสบเมย ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำนวน...721.....โครงกำร
งบประมำณ ... 25,533,300.40......บำท
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวม

จำนวน
(ครั้ง)
720
1

งบประมำณ
(บำท)
24,693,466.40
710,000

คิดเป็นร้อยละ

721

25,403,466.40

100

95.49
4.51

แผนภูมิผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง
30,000,000.00

25,533,300.40

24693466.40

20,000,000.00
10,000,000.00
0.00

วิธีเฉพำะเจำะจง

0

710,000

วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีคดั เลือก

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

รวม

โรงพยำบำลสบเมย ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งสิ้น จำนวน..721..โครงกำร รวม...721...ครั้ง
จำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีจำนวนสูงสุด คือวิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน...720...ครั้ง คิดเป็นร้อยละ..99.86..
รองลงมำคือวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน...1.....ครั้ง คิดเป็นร้อยละ......0.14.....
งบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมแผน
25,533,300.40

งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงตำมแผน

ประหยัดงบประมำณ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

25,403,466.40

99.86

104,300.70

0.51

ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผน ไม่ตำมแผน
(โครงกำร) (โครงกำร)

แผนภูมิผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

25,533,300.40

25,403,466.40

104,300.70
งปม.ที่ได้ รับ

งปม.ที่ใช้ ไป

งปม.ที่ประหยัด

-3โรงพยำบำลสบเมย มีงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน... 25,533,300.40...บำท โดยใช้
งบประมำณในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำนวน.... 25,403,466.40....บำท คิดเป็นร้อยละ.........99.49........
สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ จำนวน ....... 104,300.70...... บำท คิดเป็นร้อยละ......0.51................ ทั้งนี้
มีโครงกำรสำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี จำนวน.....11.......โครงกำร
และไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี จำนวน.....-....... โครงกำร
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงพยำบำลสบเมย วิเครำะห์จำกควำมเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง , ผลกระทบต่อหน่วยงำน มำตรกำร/กิจกรรมควบคุม ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่มีอยู่
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
1. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไปในการจัดการงานด้านพัสดุ
1.1 ด้ำนนโยบำย
ไม่มีกำรกำหนดนโยบำยเพื่อให้
ยึดถือและปฏิบัติที่ชัดเจน
1.2 ด้ำนระเบียบกฎหมำย มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธี
ปฏิบัติและมีหนังสือเวียน
เพิ่มเติมบ่อยครั้ง
1.3 ด้ำนขั้นตอนกำร
ผู้บริหำรที่ควบคุมกำกับดูแลไม่
ปฏิบัติงำน
มีกำรกำหนดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำน

1.4 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่

1.5 ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน

ผลกระทบต่อหน่วยงาน
บุคลำกรไม่มีแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

มาตรการ/กิจกรรมควบคุม
กำหนดแนวทำงเพื่อให้
บุคคลำกรยึดถือในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน

ทำให้เกิดควำมสับสนต่อกำร ต้องให้ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุเข้ำรับ
ปฏิบัติงำน
กำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ทำให้เกิดปัญหำกำร
กำหนดรูปแบบ แนวทำง
ปฏิบัติงำนพัสดุล่ำช้ำ
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
สำหรับดำเนินกำรที่จัดเจน ให้
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนพัสดุ
ทรำบ เพื่อลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้เกิดควำมรวดเร็ว
ถูกต้อง และเป็นธรรม
มีกำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่
ทำให้ผู้ปฏิบัติงำนพัสดุยังไม่มี ควรจัดหำบุคคลำกรด้ำนกำร
ผู้รับผิดชอบเนื่องจำกลำออกไป ควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบ ปฏิบัติงำนพัสดุเพิ่มและส่ง
รับกำรบรรจุหรือมีกำร
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำน อบรมให้ควำมรู้
สับเปลี่ยนหน้ำที่
พัสดุที่ถูกต้อง
หน่วยงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ เป็นผู้จัดทำ ควรจะจัดตั้งกลุ่มงำน/งำน ที่
ตรวจสอบภำยในโดยตรง
และตรวจสอบภำยใน ทำให้ รับผิดชอบกำรตรวจสอบ
และไม่มีกลุ่มงำน/งำน
กำรตรวจสอบไม่สำมำรถ
ภำยในโดยตรง จะได้ช่วย
ตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและ ตรวจสอบอีกครั้ง
ทั่วถึง เป็นผลให้กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำพแวดล้อมกำรบริหำร
จัดกำรพัสดุไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

-42. ปัญหาด้านการจัดหาพัสดุ
กำรกำหนดควำมต้องกำร

ในกำรกำหนดควำมต้องกำร
ในกำรจัดทำแผนขอ
งบประมำณ หน่วยงำนที่ขอ
ไม่มีแนวทำงกำหนดควำม
ต้องกำรใช้พัสดุ ไม่ระบุ
ควำมต้องกำรใช้พัสดุที่
ชัดเจน
3. ปัญหาด้านการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
กำรวำงแผนกำรจัดหำพัสดุ
ควำมล่ำช้ำในกำรเสนอแผน
และลงนำมอนุมัติแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
4. ปัญหาด้านการกาหนดคุณลักษณะ/ราคากลาง
กำรกำหนดคุณลักษณะ/รำคำกลำง ควำมผันผวนของรำคำวัสดุ
ที่จัดซื้อจัดหำหรือจัดจ้ำง
และจำกสภำพพื้นที่ของ
จังหวัด
5. ปัญหาด้านการดาเนินการจัดหาพัสดุ
5.1 หน่วยงำนที่ต้องกำรพัสดุ ไม่มี ทำให้เมื่อประกำศประกวด
ควำมรู้ในกำรกำหนด Tor
รำคำไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นเสนอ
(รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
รำคำ หรือยื่นเสนอรำคำแต่
คุณสมบัติ/เงื่อนไขในรำยละเอียด
ไม่มีผู้ผ่ำนข้อเสนอทำง
ของตัวพัสดุหรือของผลสำเร็จของ เทคนิค หรือมีกำรอุทธรณ์
งำนหรือของตัวผู้ที่จะเข้ำแข่งขัน
ผลกำรพิจำรณำ
เสนอรำคำไม่ชัดเจน
5.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เร่งด่วน
กระชั้นชิด

เป็นเหตุให้ได้พัสดุไม่
ตรงตำมคุณลักษณะที่
ต้องกำรใช้ รำคำไม่
เหมำะสม และไม่ทัน
ต่อกำรใช้งำน

ควรกำหนดนโยบำยในกำร
กำหนด กฎ ระเบียบ หรือ
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน
เพื่อให้แต่ละหน่วยงำนใช้เป็น
แนวทำงในกำรกำหนดควำม
ต้องกำรใช้พัสดุ

ทำให้หน่วยงำนไม่
สำมำรถดำเนินกำร
จัดทำแผนได้ทันตำม
ระยะเวลำที่กระทรวง
กำหนด

มีกำรเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ใน
กำรมอบอำนำจเพื่อควำม
คล่องตัวในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ทำให้รำคำกลำงไม่
เป็นไปตำมข้อเท็จจริง
และสูงกว่ำรำคำกลำง
ที่ใช้มำตรฐำนทั่ว
ประเทศ

ศึกษำวิเครำะห์แนวโน้มของ
รำคำวัสดุที่มีผลจำกกำร
เปลี่ยนแปลงจำกรำคำน้ำมัน
หรือภำวะเศรษฐกิจโลก/มีกำร
กำหนดยืนรำคำ รวมถึงกำร
เจรจำต่อรอง

หน่วยงำนไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรจัดหำได้ทัน
ตำมระยะเวลำที่
กำหนดไว้ในแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือตำม
ระยะเวลำที่กระทรวง
กำหนด ทำให้กำร
ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงล่ำช้ำ
ทำให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิด อำจเกิดข้อทักท้วงที่มำ
ข้อผิดพลำดในกำร
จำกหน่วยงำน
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำยนอก เช่น สตง.
ตำมกฎหมำย
หรือตรวจสอบภำยใน
ใหม่ได้
กระทรวง

ควรจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำร
จัดทำขอบเขตของงำน TOR
เกี่ยวกับวิธีกำรกำหนดควำม
ต้องกำรพัสดุ

เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ.
2560 มีระเบียบกำหนดวิธี
ปฏิบัติและระยะเวลำ ควรให้
ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน จะได้มีกำรวำง
แผนกำรทำงำน

-56. ปัญหาด้านการตรวจรับพัสดุ
ปัญหำบุคลำกรที่เป็น
บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เป็นคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ควำมชำนำญและทักษะที่ดี
เกี่ยวกับกำรตรวจรับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
7. ปัญหาด้านการควบคุมงาน
ปัญหำช่ำงผู้ควบคุมงำน ที่มำ บุคลำกรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้
จำกหน่วยงำนภำยนอก
เป็นผู้ควบคุมงำน ที่มำจำก
หน่วยงำนภำยนอก ขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในแบบรูป
รำยกำรก่อสร้ำง

8. ปัญหาด้านการควบคุมพัสดุ
พัสดุเกิดกำรสูญหำย/
ไม่มีสถำนที่จัดเก็บพัสดุที่
เสียหำย
ปลอดภัย ไม่มีผู้ควบคุมดูแล
พัสดุ

9. ปัญหาด้านการจาหน่ายพัสดุ
มีพัสดุที่เสื่อมสภำพ หมด พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภำพไม่
ควำมจำเป็นในกำรใช้งำนเป็น ส่งคืนเพื่อนำมำจำหน่ำย
จำนวนมำก

ทำให้กำรตรวจรับพัสดุ ไม่
เป็นไปตำมสัญญำหรือ
ข้อกำหนด

ควรมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
เฉพำะด้ำนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง แก่เจ้ำหน้ำที่หรือผู้
ที่เป็นเป็นคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุ

ทำให้กำรส่งมอบงำนไม่
เป็นไปตำมแบบรูปรำยกำร
ก่อสร้ำง จึงทำให้มีกำร
แก้ไข ให้ตรงตำมแบบรูป
รำยกำร ทำให้ระยะเวลำใน
กำรก่อสร้ำงล่ำช้ำออกไป
และไม่เป็นไปตำมกำหนด
ระยะเวลำในสัญญำจ้ำง

ควรทำควำมเข้ำใจแบบรูป
รำยกำร ก่อนทำกำรก่อสร้ำง
ให้แก่ช่ำงผู้ควบคุมงำนที่มำ
จำกหน่วยงำนภำยนอก

หน่วยงำนต้องสูญเสียด้ำน
ทุนกำรชดเชยควำมสูญ
หำย ควำมเสียหำยที่เกิด
ขึ้นกับพัสดุที่จัดเก็บ

จัดทำสถำนที่เก็บพัสดุที่มี
ลักษณะมิดชิดจัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมห้องพัสดุ
โดยให้มีกำรขออนุญำตเปิด
ห้องเก็บพัสดุทุกครั้งที่มีกำร
ขอใช้ห้องพัสดุ

พอไปตรวจพบทำให้มีพัสดุ ให้มีกำรจำหน่ำยพัสดุตำม
คงเหลือที่หมดควำมจำเป็น สภำพควำมเป็นจริงหรือ
จำนวนมำก
ข้อเท็จจริงที่คณะกรรมกำรได้
ทำกำรตรวจสอบประจำปีและ
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ
เพื่อให้กำรเก็บรักษำพัสดุมี
น้อยทีส่ ุด และเพื่อหลีกเลี่ยง
พัสดุเกินควำมจำเป็นและ
ล้ำสมัยเป็นกำรประหยัด
งบประมำณของหน่วยงำนใน
อนำคต

-64. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
5.1 ปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรดำเนินงำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน ตำมมำตรกำรเร่งรัด
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกระยะเวลำและวิธีกำรดำเนินกำรถูกกำหนดโดยระเบียบฯ
อำจส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดผิดพลำดในกำรดำเนินงำนได้
5.2 ปัญหำในกำรไม่มีผู้เชี่ยวชำญในกำรกำหนดคุณลักษณะ
5.3 ผู้ขำยไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิคในพัสดุที่ขำย
5.4 มีกำรจัดซื้อนอกแผน
5.4 โรงพยำบำลขำดสภำพคล่องทำงด้ำนกำรเงินทำให้ประสิทธิภำพในกำรชำระหนี้ต่ำ ทำให้
เกิดปัญหำในกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง ผู้รับจ้ำงไม่รับออเดอร์กำรสั่งซื้อของหรือวัสดุ เกิดกำรต่อรองกำรจ่ำยหนี้ ซึ่งทำให้
เป็นอุปสรรคที่สำคัญของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนซื้อจ้ำง
5. การประหยัดงบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงทั้ง 721 โครงกำร สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสร็จสิ้น
เฉลี่ยร้อยละ100 โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ จำนวน 104,300.70 บำท (หนึ่งแสนสี่พันสำมร้อยเจ็ด
สิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 0.51
6. แนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.1 เมื่อผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบงบประมำณแล้วให้มีกำรประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
จัดหำพัสดุ จัดเตรียมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (Spec) / รูปแบบรำยกำรรำคำกลำง จัดทำ Time line
ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่กำหนดไว้ รวมถึงมีกำรประชุมเพื่อวำงแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจนแก่ผู้เกี่ยวข้อง
6.2 จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงให้ครอบคลุม และควบคุมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ดี ควบคุมกำรใช้
วัสดุให้มีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ ประหยัดและมีประสิทธิผลสูงสุด

