โรงพยาบาลเกาะคา

คานา
ในแนวทางการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and
Transparency Assessment : EBIT) ประจาปี 2563 ในส่วนของ EB 1 ได้กาหนดให้หน่วยงาน จัดทา
รายงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ ผ่านมา (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
โดยให้ทาการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจ ัดจ้าง วิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จ ัด จ ้า ง ว ิเ คราะห ์ค วามสามารถในการประหยั ด งบประมาณของกระบวนงาน การจ ัด ซื ้อ จั ด จ้า ง
จัด ทำข ้อ เสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุง กระบวนการจั ด ซื ้อ จ ัด จ้า ง ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 รวมถึง น าเสนอข ้อ เสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุง กระบวนการจ ัด ซื ้ อ จ ัด จ้า งใน
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ ให้ก ารดำเน ิน การจั ด ซื้อ จ ัด จ้า งของ โรงพยาบาลเกาะคา ใน
ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้า งภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพิ่ม ความโปร่ ง ใส
สะดวกต่อ การตรวจสอบ ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อ มูล ได้โ ดยสะดวกตามพระราชบัญ ญัต ิข้อ มูล
ข่า วสารของราชการ พ.ศ.2540 และมีการปร ับปร ุงกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งเป็น ไปตามระเบีย บ
หลัก เกณฑ์ วิธ ีป ฏ ิบ ัต ิ และมต ิ ค ณะรั ฐ มนตรี ที ่ เ กี่ ย วข้ อ งอย ่ า งถูก ต ้ อ งครบถ ้ว น ช่ ว ยลดความ
ผิ ด พลาดในการปฏิบั ติ ง าน ขอ ง บุ ค ล า กร เ พื่อเ ป็น ห ลัก ปร ะ กั น ใ น ระ ดั บ ห นึ่ ง ว ่า การดำเนินการ
ด้ านการจ ัด ซื้ อจ ัด จ ้า งของ โรงพยาบาลเกาะคา นั้น ไม่ ม ีก ารทุ จ ร ิต และ ไม ่ ม ี ผ ลประโยชน ์ ทั บ ซ้อ น
เนื่องจาก ได้มี การเตรี ย มการป ้ องกั นล่ วงหน้ าไว้โ ดยให้ เป็ น ส่ วนหนึ่ง ในการปฏิบัติงานประจำ
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บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุข องหน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งก่อ ให้เ กิด ประโยชน์
สูง สุด แก่ห น่ว ยงาน และต้อ งสอดคล้อ งกับ หลัก การ คุ้ม ค่า โปร่ง ใส มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
และตรวจสอบได้ และป้อ งกัน ปัญ หาทุจ ริต การเปิด เผยข้อ มูล เกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ถือ เป็น
มาตรการสาคัญ ที่ส่ง เสริม กระบวนการป้อ งกัน การทุจ ริต โดยพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์
และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให้ส่ว นราชการต้อ งจัด ให้มีก ารเปิด เผย
ข้อ มูล เกี่ย วกับ งบประมาณรายจ่า ยแต่ล ะปี รายการเกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จ้า ง และสัญ ญาใดๆ ที่มี
การอนุมัติ ใ ห้จัด ซื้อ จัด จ้า งแล้ว ให้ป ระชาชนสามารถขอดูห รือ ตรวจสอบได้ และพระราชบัญ ญัติ
ข้อ มูล ข่า วสารของราชการ พ.ศ.2540 กาหนดให้ห น่ว ยงานรัฐ ที่มีห น้า ที่ใ นการจัด หาพัส ดุ ต้อ ง
เปิด เผยข้อ มูล ข่า วสารที่เ กี่ย วข้อ งกับ การจัด หาพัส ดุเ พื่อ ให้ก ระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งของหน่ว ยงาน
ภาครัฐ มีค วามโปร่ง ใส เป็น ธรรม และเพื่อ ป้อ งกัน ความเสีย หายที่อ าจเกิด ขึ้น จากการทุจ ริต ใน
กระบวนการจั ดซื้อจั ดจ้ างของหน่ ว ยงานภาครัฐ จึงต้องจัดให้ มีการเปิด เผยข้อ มูล นอกจากให้เ ปิด เผย
ข้อ มูล จัด ซื้อ จัด จ้า งแล้ว การตรวจสอบความเกี่ย วข้อ งและความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งเจ้า หน้า ที่ที่มีส่ว น
เกี่ ย วข้อ งในกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งให้มีค วามโปร่ง ใส โดยหน่วยงานจะต้องกาหนดวิธีการ หรือ
กระบวนการในการตรวจสอบ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นตามนั ย มาตรา 126 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
จะเป็ น วิธีการหนึ่ งในการสรุ ปผลการดาเนินการ ว่ามีความคุ้มค่า หรือมีความสามารถในการประหยัด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ย งด้ า นการจั ด ซื้อจั ด จ้ า งของโรงพยาบาลเกาะคา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ให้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.3 เพื่อ วิเ คราะห์ผ ลการจัด ซื้อจัด จ้า งในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุง
กระบวนงาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และวางแผนการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1 มีห ลักประกันในระดับ หนึ่งว ่า การดำเนิน การด้านการจัด ซื้อจัดจ้างจะไม่มีการ
ทุจ ริต และหรือไม่มีผ ลประโยชน์ทับ ซ้อน เนื่อ งจากได้มีก าร เตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
3.2 มีม าตรฐานการจัด ซื้อ จัด จ้า ง มีป ระสิทธิภ าพ เพิ่มความโปร่งใส สะดวกต่อการ
ตรวจสอบ ลดความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.3 ได้ พ ั ฒ นา และปรั บ ปรุง กระบวนการจั ด ซื้อ จั ด จ้ า งให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏ ิบั ติ อย่างถูกต้องครบถ้วน
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การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ โรงพยาบาลเกาะคา
ประจาปี งบประมาณ 2562
โรงพยาบาลเกาะคา ได้รวบรวมข้อมูลที่ต้องนามาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณ
ภาพรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจาแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นว่าในหมวดที่มี
รายการจั ดซื้ อจั ด จ้ าง และแสดงเปรี ย บเที ยบให้ เ ห็ นสั ดส่ ว นของการจัด ซื้อจั ดจ้า งแต่ ล ะประเภท และ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยง
ในการทุจริต และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดทากิจกรรมเฝ้าระวังระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของโรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม ดาเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เรื่ อ งการจั ด ท าแผนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พ.ศ.2546 กฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
โรงพยาบาลเกาะคา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในประเด็น
(1) งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจาแนกเป็นรายหมวด
(2) รายการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละหมวด
(3) เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
(4) ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(5) ร้ อ ยละของจ านวนงบประมาณที่ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ.2562 จาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
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1.1 งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานจาแนกเป็นรายหมวด
ตารางที่ 1 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามแผนปฏิ บั ติ การ ประจ าปี ง บประมาณ 2562 จ าแนกหมวด
งบประมาณ
หมวด
หมวดงบดาเนินงาน
หมวดงบค่าเสื่อม

งบประมาณ
90,348,954.38
12,256,685.62
102,605,640.00

รวม

ร้อยละ
88.05
11.95
100.00

1.2 เปรียบเทียบสัดส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
และใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ
ตารางที่ 2 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่ละ
ประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้และใช้จ่ายจริง
ประเภท
ค่าใช้สอย

งบประมาณที่ตั้งไว้

ร้อยละของการ
เบิกจ่ายแต่ละ
ประเภท

เบิกจ่ายจริง

29,894,700.00

29,468,142.93

24,500,000.00

23,562,008.73
253,605.00

วัสดุเภสัชกรรม

98.57
96.17
126.80

200,000.00
วัสดุการแพทย์
14,320,460.00
วัสดุทันตกรรม

13,199,862.39
1,782,305.13

1,700,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วัสดุทั่วไป

104.84
9,092,561.60

9,000,000.00

101.03
7,601,983.28

7,343,000.00
ครุภัณฑ์ต่ากว่า
เกณฑ์
ครุภัณฑ์เกิน
5,000 บาท
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

92.17

600,000.00

103.53
805,212.70
14,925,449.90

15,047,480.00
-

134.20
99.19

-

5
รวม

102,605,640.00 100,691,131.66

98.13

1.3 ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 3 ร้อยละของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

จานวนรายการ
7
2,755
2,762

ร้อยละ
0.25
99.75
100

1.4 ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางที่ 4 ร้อยละจานวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

งบประมาณ
16,851,653.63
85,753,986.37
102,605,640.00

ร้อยละ
16.42
83.58
100.00

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 ระบุความเสี่ยง
ทาการระบุความเสี่ยง โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นเตรียมการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ของโรงพยาบาลเกาะคา ในประเภทความเสี่ยงซึ่งเป็น Unknown Factor ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยงที่เป็น Unknown Factor
ระบุรายละเอียดความเสี่ยง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
Know Factor
Unknown Factor
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

-

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ ประมาณการไว้
ล่วงหน้า ปัญหา พฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
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3. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่งหน้าที่
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อทาการระบุความเสี่ยงเสร็จสิ้น จึงดาเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา อันอาจจะเกิดการทุจริต และหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ออกตาม
รายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร
ระดับความเสี่ยง

สี
ความเสี่ยงระดับต่า

ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายในองค์กร
มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่าเสมอ

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ตามรายสีไฟจราจร
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลเกาะคา
กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่งหน้าที่

เขียว

เหลือง

ส้ม

แดง
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ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
จากนั้นนาขั้นตอนความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ที่มีความเสี่ยงสถานะ
ระดับปานกลาง (สีเหลือง) จากตารางที่ 2 มาทาการค้นหาความเสี่ยงรวม ซึ่งระดับความเสี่ยงด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ได้จาก
ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง X ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีเกณฑ์ให้ค่า ดังนี้
3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.1.1 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคั ญของกระบวนงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรม
หรือ ขั้นตอนนั้นเป็น MUST หมายถึงมีความจาเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการ
ป้องกัน ไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2
3.1.2 ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ
แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจาเป็นต่าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการ
ทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้
3.2.1 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง
หน่วยงานผู้กากับดูแล ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.2 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้
ลด รายจ่ายเพิ่ม ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.3 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย มี
ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
3.2.4 กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน หรือ
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2
ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา
ขั้ น ตอนย่ อ ยที่ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ โรงพยาบาลเกาะคา

ระดับความจาเป็น
ของการเฝ้าระวัง
3

กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวใน

2

1

ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ
3

2

1

ค่าความเสี่ยงรวม
=
จาเป็น X รุนแรง

1

2

2

1

2

2

1

2

2
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ตาแหน่งหน้าที่
จากนั้น นามาพิจารณาระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ดังตารางที่ 3.1 ถึงตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลเกาะคา

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST
3 2

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD
1

-

1

-

1

-

1

กระบวนการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง
1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตาแหน่งหน้าที่

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลเกาะคา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกากับดูแล
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน

1

2

3

X
X
X
X

-

-

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง
นาค่าความเสี่ยงรวมจากตารางที่ 3 มาทาการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัด
จ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ และเฝ้าระวังในงานปกติ กาหนดเกณฑ์คุณภาพการจัดการ
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ
ดี
พอใช้
อ่อน

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ
จัดการได้ทัน ที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีการจ่ายเงินเพิ่ม
จัดการได้โ ดยส่ วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ
ผลงาน องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ
จั ด การไม่ ไ ด้ หรื อ ได้ เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย การจั ด การเพิ่ ม มี ร ายจ่ า ย มี ผ ลกระทบถึ ง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
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ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา
กระบวนการที่มีความเสี่ยง
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
โรงพยาบาลเกาะคา

คุณภาพ
การจัดการ
ดี

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
2

จากตารางประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความ
เสี่ยงระดับต่า (2)
ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
นาประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา มีความเสี่ยง
ระดับต่า (2) มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเกาะคา
แผนบริหารความเสี่ยงฯ
มาตรการ
กระบวนงานการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างของ 1. มีการควบคุมกากับโดยหัว หน้าเจ้าหน้าที่ ในการให้ เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเกาะคา
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2. แนวทางปฏิบัติงานในงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยการ
แยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อติดตามเฝ้าระวัง
และประเมินการบริหารความเสี่ยง
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0
สถานะสีและรับดับของสถานะความเสี่ยง
สถานะสี

ระดับของสถานะความเสี่ยง
ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้อง
ทากิจกรรมเพิ่ม
เกิดกรณีที่อยู่ ใ นข่ายความเสี่ ยง แต่แก้ไขได้
ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย ที่เตรียมไว้
แผนใช้ ไ ด้ ผ ล ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ลดลง
ระดับความรุนแรง <3
เกิ ด กรณี ที่ อ ยู่ ใ นข่ า ย ยั ง แก้ ไ ขไม่ ไ ด้ ควรมี
มาตรการ นโยบาย เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผ ล
ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ไม่ ล ดลง ระดั บ ความ
รุนแรง >3

ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา
เหตุการณ์
ความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนงานการจัดซื้อจั ดจ้ าง 1. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ของ โรงพยาบาลเกาะคา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
3. แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัว
ในตาแหน่งหน้าที่
กิจกรรม

สถานะความเสี่ยง
เขียว
เหลือง
แดง



-

-



-

-

ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
นารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา จากตารางที่
6 ที่จาแนกสถานะความเสี่ยงออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยแยกสถานะเพื่อทาระบบ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ที่
วิเคราะห์ได้นั้นมีสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว กล่าวคือ สามารถยอมรับได้ และต้องกาหนดกิจกรรมเฝ้า
ระวังในระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในขั้นตอนที่ 7 นี้ สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคานั้น ไม่อยู่ใน
ข่ายความเสี่ยง แต่อย่างไรก็ตามควรที่จะมีการเฝ้าระวัง จึงกาหนดมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มเติม ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตารางจัดทาระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา
กิจกรรม
มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม
กระบวนงานการจัดซื้อจั ดจ้ าง 1. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อ
ของ โรงพยาบาลเกาะคา
ป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็น
หน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
สรุปดังนี้ว่า โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาล
เกาะคา โดยเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ซึ่ง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการควบคุมภายในองค์กร ที่นามาใช้นี้จะ
เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา ไม่มีการทุจริต
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ปฏิบัติง านด้านการพัสดุและหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้น หากแม้กรณีที่พบกับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่คาดคิด โอกาสที่
จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าส่วนราชการอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า
ส่วนราชการอื่นที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงงานการจัดซื้อ
จัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา มีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดย
ปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสีเขียว ซึ่งหมายถึงระดับการยอมรับได้ หากแต่ต้อ งกาหนดกิจกรรมเฝ้าระวัง
ในระบบบริหารความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลเกาะคา ได้จัดทาระบบบริหารความเสี่ยงโดยกาหนดมาตรการใน
การเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
1. ออกประกาศโรงพยาบาลเกาะคา เรื่อง นโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส
2. แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี
ของหน่วยงาน ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2599 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2599 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยที่ กิ จ กรรมเฝ้ า ระวั ง ในระบบบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการจั ด ซื้อ จั ด จ้ า งของ โรงพยาบาลเกาะคา มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเกาะคา มีมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มความ
โปร่งใส สะดวกต่อการตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติตนตามกรอบ
จรรยาบรรณ มีความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม ตลอดจนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้
การจัดซื้อจัดจ้างมีความประหยัด มีความคุ้มค่าและสมประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างสูงสุด
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3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
โรงพยาบาลเกาะคา เสนอปั ญ หาอุ ป สรรคและกระบวนงานด้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของ
โรงพยาบาลเกาะคา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
(1) การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ขาดการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบใหม่
(2) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจากระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Bidding : e-bidding) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลทาให้ย กเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริ ห ารพั ส ดุ เ ดิ ม ท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นพั ส ดุ ข าดความรู้ ความเข้ า ใจ ขั้ น ตอนในการด าเนิ น งานใหม่
ก่อ ให้ เ กิด ความไม่ ชัด เจนในการปฏิบั ติง าน เกิด ความล่ า ช้า ในกระบวนงานด้า นการจัด ซื้อ จั ดจ้ า งของ
โรงพยาบาลเกาะคา โดยภาพรวม
(3) การจั ด ซื้อ จั ดจ้ างบางรายการต้อ งดาเนิน การอย่ า งเร่ งด่ ว น ทาให้ เ กิ ดความเสี่ ย งที่ จ ะ
ผิดพลาดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ได้
(4) ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีของ
หน่ ว ยงาน เช่ น ราคาพั ส ดุ มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น การจั ด สรรงบประมาณในรอบแรกไม่ เ พี ย งพอ ท าให้ ก าร
ดาเนินการบางรายการ/โครงการ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้ได้รับพัสดุล่าช้า และไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 วิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการประหยั ด งบประมาณของ
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา โดยเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับผลของงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยภาพรวม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2562 โดยตั้ ง งบประมาณไว้
102,605,640.00 บาท เบิกจ่ายจริง 100,691,131.66 บาท คิดเป็น 98,13% เบิกจ่ายน้อยกว่า
ที่ตั้งงบไว้ 1,914,508.34 บาท โดยประหยัดงบประมาณไป 1.87% แต่ถ้าดูแต่ละรายการจะพบว่ามี ค่า
ใช้สอย ค่ายา กับ วัสดุการแพทย์ และครุภัณฑ์เกิน 5,000 บาท ที่เบิกจ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนที่
เหลือจะเบิกจ่ายเกินงบประมาณ ในปีต่อไปต้องทบทวนการจัดทาแผนและการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดให้มากกว่านี้
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5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงพยาบาลเกาะคา นาเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้
(1) โรงพยาบาลเกาะคา วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงพยาบาลเกาะคา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อกาหนดมาตรการในการเฝ้าระวังประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) โรงพยาบาลเกาะคา จัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการเพื่อ
ป้องกัน การทุจ ริต และส่ งเสริมความโปร่ งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นหน่ว ยงานคุณธรรมและความ
โปร่งใส
(3) ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือนตามแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
มาตรา 9 (8) ที่ร ะบุ หน่ว ยงานของรั ฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ดาเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทาแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เสนอผู้บริหาร
ของหน่วยงานรับทราบ ณ วันสิ้นเดือน และขออนุญาตผู้บริหารของหน่วยงานนาแบบสรุปผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
3.2 ส่งแบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ในรูปเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปให้ เ ลขา คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
โรงพยาบาลเกาะคา ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ประกอบด้วย
- หนังสือเสนอผู้บริหาร
- แบบสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
- Print Screen หน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน
(4) ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) 3 แหล่ง ดังนี้ 1. เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง 2. เว็บไซด์หน่วยงาน 3. ปิดประกาศที่
หน่วยงาน
(4) จัดอบรมให้ความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และกฎระเบี ยบ ประกาศ ที่เกี่ย วข้องกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ แก่ผู้ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือ
ผู้เกี่ยวข้อง
(5) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเด็นการจัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี การรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี อย่างรอบคอบและรัดกุม
(6) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของแต่ละคลัง กากับ ดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่กาหนด เพื่อป้องกันการทุจริต และการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างรอบคอบและรัดกุม
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(7) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา
จัดทาคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือฯ ที่กาหนด
(8) คณะกรรมการดาเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลเกาะคา
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

**************************************
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