
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหนองคาย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  โรงพยาบาลหนองคาย ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐ  ที่ก าหนดให้
ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ 
  ซึ่งจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 สรุปรายละเอียดและวิเคราะห์ผล
การด าเนินการได้ดังนี ้
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ยกเว้นยา
และเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา)                               
                                                                       

ล า 
ดับ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ (โครงการ) 
ทั้งหมด ร้อยละ 

 
1 

 

เฉพาะเจาะจง 
(วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท) 

590  
2,668 

 

21.86  
98.85 

เฉพาะเจาะจง 
(วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป) 

2,078 76.99 
 

2 วิธีคัดเลือก 12 0.45 
3 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 
19 0.70 

 รวม 2,699 100 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลหนองคาย ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 
2,699 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 2,668 รายการ คิดเป็นร้อย
ละ 98.85 โดยแยกเป็นกรณีวงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 590 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.86 และ
เป็นกรณีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 2,078 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.99 รองลงมาคือ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.70 และวิธีคัดเลือก 12 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 0.45   
 
 
 

2.วงเงิน.../-2- 
 
 

 
 
 

 



-2- 
ตารางที่ 2 วงเงินงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ไปจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ยกเว้นยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา) 
 

ล า 
ดับ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ (บาท) 
ทั้งหมด ร้อยละ 

 
1 

 

เฉพาะเจาะจง 
(วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท) 

1,334,577.96  
92,790,453.89 

 

0.96  
66.49 

เฉพาะเจาะจง 
(วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้น

ไป) 

91,455,875.93 65.53 

2. วิธีคัดเลือก 4,040,615.00 2.90 
3 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-
bidding 

42,727,425.00 30.62 

 รวม 139,558,493.89 100 
 
  ใน ปี งบ ป ระม าณ  พ .ศ . 2 5 6 5 ใช้ งบ ป ระม าณ ใน ก าร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ งห ม ด 
139,558,493.89บาท โดยวงเงินสูงสุดในการจัดซื้อจัดจ้างคือ จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็น
จ านวนเงิน 92,790,453.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.49 ของวงเงินทั้งหมด รองลงมาคือจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นจ านวนเงิน 42,727,425.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.62 ของวงเงินทั้งหมด และวิธีคัดเลือก เป็นจ านวนเงิน 4,040,615.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
2.90 ของวงเงินทั้งหมด 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ยกเว้นยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา) 
 

ล า 
ดับ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ(โครงการ) จ านวนวงเงินที่ใช้ (บาท) 
ปีงบประมาณ  

2564 
ปีงบประมาณ  

2564 
ปีงบประมาณ  

2564 
ปีงบประมาณ  

2565 
 

1 
 

เฉพาะเจาะจง 
(วงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท) 

663 590 1,736,912.77 1,334,577.96 

เฉพาะเจาะจง 
(วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้น

ไป) 

2,771 2,078 110,692,519.55 91,455,875.9
3 

 รวมเฉพาะเจาะจง 3,434 2,668 112,429,432.32 92,790,453.8
9 

 
 

ตาราง.../-3- 
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ล า 
ดับ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ(โครงการ) จ านวนวงเงินที่ใช้ (บาท) 
ปีงบประมา

ณ  
2564 

ปีงบประมา
ณ  

2565 

ปีงบประมาณ  
2564 

ปีงบประมาณ  
2565 

2 คัดเลือก 7 12 9,621,200.00 4,040,615.00 
3 วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  
e-bidding 

36 19 133,066,646.00 42,727,425.00 

4 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
e-market 

0 0 0 0 

 รวม 3,477 2,699 255,117,278.32 139,558,493.89 
 
จากตาราง 3 พบว่าในปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่า

ปีงบประมาณ 2565 อยู่จ านวน 778 โครงการ วงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ต่ ากว่า
ปีงบประมาณ 2564 อยู่จ านวน 115,558,784.43 บาท วงเงินสูงสุดในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
2565 เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งจ านวนโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ในปีงบประมาณ 2564 สูงกว่าปีงบประมาณ 2565 อยู่จ านวน 766 โครงการ แต่วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ในปีงบประมาณ 2565 ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2564 อยู่จ านวน 19,638,978.43 
บาท วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในปีงบประมาณ 
2565 ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 อยู่จ านวน 17 โครงการ แต่วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในปีงบประมาณ 2565 ต่ ากว่าปีงบประมาณ 2564 อยู่
จ านวน 19,638,978.43 บาท และวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ในปีงบประมาณ 2565 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2564 อยู่จ านวน 5 โครงการ แต่จ านวนวงเงินลดลง 5,580,585.00 บาท  

แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนโครงการเปรยีบเทียบกับวงเงินที่ใชแ้ยกตามวิธกีารจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
 

 

19.07 79.70 0.20 1.04
0.68 43.39 3.77 0.52

คัดเลือก e-biddingเจาะจง ต ่ากว่า 5000 บาท เจาะจง ต้ังแต่ 5000 ข้ึนไป

 



          แผนภูมิแสดงร้อยละจ านวนโครงการเปรียบเทียบกับวงเงินที่ใช้แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ระหว่างปีงบประมาณ 2563 กับ ปีงบประมาณ 2564 

 

โครงการ 63 18.11 80.19 0.04 1.66
โครงการ 64 19.07 79.70 0.20 1.04
วงเงิน 63 0.8 58.58 1.41 39.21
วงเงิน 64 0.68 43.39 3.77 0.52

เจาะจง ต้ังแต่ 5,000 ข้ึนไป คัดเลือก e-biddingเจาะจง ต ่ากว่า 5,000 บาท

 

 
จากการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการจัดซื้อจ้างของโรงพยาบาลหนองคายใน

ปีงบประมาณ 2565 พบว่าโรงพยาบาลหนองคายมีจ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างลดลงและวงเงินในการใช้
ลดลง ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจ านวนโครงการและวงเงินที่ใช้สูงสุด เป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น
วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding และในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
หนองคายมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ แต่มีความล่าช้าและประสิทธิผลที่ยังไม่เพียง
พอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ก าลังปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2566 จะเน้นการควบคุมภายใน
ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นวิธีการที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดและวงเ งินใน
การจัดซื้อจัดจ้างสูงในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       แบบปค. ๔ 



กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลหนองคาย 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม 
๑.๒ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความ
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
๑.๔ หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู งใจ พัฒ นาและรักษาบุ คลากรที่ มี ความรู้
ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
๑.๕ หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ าย ใน ข อ งก ารป ฏิ บั ติ ง า น ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง

1.1 บุคลากรของโรงพยาบาลหนองคาย ยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมปฎิบัติตามกฎระเบียบ  
1.2 ผู้บริหาร มีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฎิบัติงาน
หน้าที่ภายในหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฎิบัติที่มอบหมาย
อย่างจริงจัง และมีการควบคุมการดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
การปฎิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 

 
 

 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 

 
 
 
  2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
และเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจตรงกัน 
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พอที่ จ ะส าม ารถระบุ และป ระเมิ น ความ เสี่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
๒.๒ หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
๒.๓ หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
๒.๔หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
 
 
 
๓.๒ หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไปด้ าน เทคโน โลยี  เพ่ื อสนั บสนุ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
๓.๓ หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย
ก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

  2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้ 
 
 
2.2 หัวหน้าหน่วยงานและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกระดับของ
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโดย
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยง
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว 
 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมิน ระดับความส าคัญ 
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ ย งนั้ น ให้ มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนดวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียนให้
บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุม
ป รึ ก ษ าห ารื อ ให้ เข้ า ใจ ใน ก ารล ด ค วาม เสี่ ย ง  ต าม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 
3.2 จัดท าแผนการปฎิบัติงานมีการประชุมเพ่ือชี้แจงให้
บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
ความเสี่ยง 

 
3.3 มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลาย
ลักษณ์ อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

4 .1 มีการใช้ ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
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  ๔ .๑  หน่ วยงานมีการจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
  ๔ .๒  หน่ วยงานมี การสื่ อสารภ ายใน เกี่ ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบคุมภายในซึ่ งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

๔.๓หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 

 
 

 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
๕ .๑หน่ วยงานระบุ  พัฒนา และด าเนิ นการ

ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
๕.๒หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 

 

4.2. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลเก็บไว้ในแฟ้ม และลงข้อมูลในคอม 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 

4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษาแนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์ 

4.3.2 กลุ่มงานพัสดุจัดท าหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้
ที่เก่ียวข้องทราบ 

 

 

5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

 

5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือให้มีความมั่นใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือ
ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

5.2.2 มีการสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหารทราบ
ทุกเดือน 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
กลุ่มงานพัสดุ มีเจ้าหน้าที่พัสดุ รับผิดชอบการปฏิบัติงาน และมีการติดตามควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง

ใกล้ชิด แต่ยังคงต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าอบรม เพิ่มเติมด้านทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ข้อผิดพลาดและความล่าช้าเกี่ยวกับงานพัสดุ และยังคงต้องก าหนดกิจกรรมควบคุมต่อไป 
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            (นายรังสรรค์    ไชยปัญญา) 
                     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

                                                                 วันที ่



 


