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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ (สช.) ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจั ดจ้ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำน มีผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงจ ำแนก

ตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

ตลอดจนกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ก ำหนดให้ 

ส่วนรำชกำรมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ และน ำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำ

กระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ ที่ต้องแสดงถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำ และเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ ตลอดจน

เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรวำงแผนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 

 

 โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฉบับนี้ ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ข้อมูล 

ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/ โครงกำร ที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง และร้อยละของจ ำนวนงบประมำณที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำง ปัญหำอุปสรรค ข้อจ ำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพ

ของกำรจัดหำพัสดุ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

1. ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 94 รำยกำร จ ำนวนงบประมำณ

ทั้งสิ้น 30,875,880.00 บำท (สำมสิบล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันแปดร้อยแปดสิบบำทถ้วน) ภำยใต้  

18 โครงกำร ด ำเนินกำรจัดหำตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจน

กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถกระท ำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1) วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 

- วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
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- วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- วิธีสอบรำคำ 

2) วิธีคัดเลือก 

3) วิธีเฉพำะเจำะจง 

 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละของรำยกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ตามแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ประจ ำปี 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง จ ำนวน 
(รำยกำร) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 5 5.32 
2. วิธีคัดเลือก - 0.00 

3. วิธีเฉพำะเจำะจง 74 78.72 

4. ยกเลิก 15 15.96 
รวม 94 100.00 

  

  จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุดคือ วิธีเฉพำะเจำะจง มีจ ำนวน 74 รำยกำร (90 

ครั้ง) คิดเป็นร้อยละ 78.72 รองลงมำคือ วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป มีจ ำนวน 5 รำยกำร (5 ครั้ง)  

คิดเป็นร้อยละ 5.32 ส่วนของวิธีกำรคัดเลือกไม่มีกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ด้วยวิธีนี้เลย โดยในระหว่ำงกำร

ด ำเนินงำน มีกำรขอยกเลิกรำยกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 15 รำยกำร คิดเป็น ร้อยละ 15.96 
 

  ในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ มีกำรปรับโครงสร้ำง

ภำยในของหน่วยงำน จึงส่งผลให้มีกำรปรับ แผนงำน/ โครงกำร/ กิจกรรม ในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ท ำให้มีรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนอกแผน

ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เกิดข้ึนจ ำนวน 155 รำยกำร 
 

 ตำรำงที่ 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของรำยกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง นอกแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ประจ ำปี 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อ / จัดจ้ำง จ ำนวน 
(รำยกำร) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 10 6.45 

2. วิธีคัดเลือก 1 0.65 
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3. วิธีเฉพำะเจำะจง 144 92.90 

4. ยกเลิก - - 
รวม 155 100.00 

   

  จำกตำรำงที่ 2 จะเห็นว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุด คือวิธีเฉพำะเจำะจง มีจ ำนวน 144 รำยกำร 

คิดเป็นร้อยละ 92.90 รองลงมำคือวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป มีจ ำนวน 10 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 6.45  

ในล ำดับสุดท้ำย คือวิธีคัดเลือก จ ำนวน 1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 0.65  

 

 

 

  เมื่อรวมรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกิดขึ้นทุกรำยกำร ทั้งตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และนอกแผนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 2562 โดยจ ำแนกตำมวิธีจัดซื้อจัดจ้ำง 3 วิธี จะพบว่ำ วิธีที่มีกำรด ำเนินกำรมำกที่สุด 

คือวิธีเฉพำะเจำะจง  มีจ ำนวน 218 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 87.55 รองลงมำคือวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป ซึ่ง

มีจ ำนวนเท่ำกับกำรขอยกเลิกรำยกำร มีจ ำนวน 15 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 6.02 และล ำดับสุดท้ำย คือวิธี

คัดเลือก จ ำนวน 1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 0.41 ดังตำรำงที่ 3 
 

ตำรำงที่ 3 แสดงจ ำนวนและร้อยละของรำยกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ภาพรวม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 

2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง ตำมแผนฯ นอกแผนฯ รวมทั้งหมด 

จ ำนวน 
(รำยกำร) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(รำยกำร) 

ร้อยละ จ ำนวน 
(รำยกำร) 

ร้อยละ 

1. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป 5 5.32 10 6.45 15 6.02 

2. วิธีคัดเลือก - 0.00 1 0.65 1 0.41 
3. วิธีเฉพำะเจำะจง 74 78.72 144 92.90 218 87.55 

4. ยกเลิก 15 15.96 - - 15 6.02 

รวม 94 100.00 155 100.00 249 100.00 
 

  ส ำหรับกำรใช้จ่ำยงบประมำณตามแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 94 รำยกำร 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 30,875,880.00 บำท (สำมสิบล้ำนแปดแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันแปดร้อยแปดสิบแปดบำท

ถ้วน) นั้น พบว่ำมีกำรยกเลิกรำยกำรตำมแผนฯ จ ำนวน 15 รำยกำร เป็นเงิน 6,780,000.00 บำท  
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(หกล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) คงเหลืองบประมำณตำมแผนฯ  24,095,880.00 บำท (ยี่สิบสี่ล้ำน 

เก้ำหมื่นห้ำพันแปดร้อยแปดสิบบำทถ้วน) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนฯ จ ำนวน 79 รำยกำร (95 

ครั้ง) รวมเป็นเงิน 20,431,373.29 บำท (ยี่สิบล้ำนสี่แสนสำมหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยเจ็ดสิบสำมบำทยี่สิบเก้ำ

สตำงค์) สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ถึง 3,664,506.71 บำท (สำมล้ำนหกแสนหกหมื่นสี่พันห้ำร้อยหกบำท

เจ็ดสิบเอ็ดสตำงค์) ดังตำรำงที่ 4  
 

ตำรำงที่ 4 แสดงจ ำนวน และร้อยละของงบประมำณที่ใช้ และประหยัด ตามแผนฯ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

ประจ ำปี 2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง งบประมำณที่
จัดสรร (บำท) 

งบประมำณที่ใช้ งบประมำณที่ประหยัด 
จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 

1. วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป 4,860,000.00 3,635,807.60 74.81 1,224,192.40 25.19 
2. วิธีคัดเลือก - - - - - 

3. วิธีเฉพำะเจำะจง 19,235,880.00 16,795,565.69 87.31 2,440,314.31 12.69 
4. ยกเลิก 6,780,000.00 - - 6,780,000.00 100 

รวม 30,875,880.00 20,431,373.29 66.17 10,444,506.71 33.83 

 

  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณนอกแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี พ.ศ. 2562 จ ำนวน 155 รำยกำร 

จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 46,391,363.55 บำท (สี่สิบหกล้ำนสำมแสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยหกสิบหกบำทห้ำสิบห้ำ

สตำงค)์ นั้น พบว่ำมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนอกแผนฯ เป็นเงิน 42,831,682.78 บำท (สี่สิบสองล้ำนแปด

แสนสำมหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสองบำทเจ็ดสิบแปดสตำงค์) สำมำรถประหยัดงบประมำณได้ถึง 

3,559,680.77 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นเก้ำพันหกร้อยแปดสิบบำทเจ็ดสิบเจ็ดสตำงค์) ดังตำรำงที่ 5  
 

ตำรำงที่ 5 แสดงจ ำนวน และร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ และประหยัด นอกแผนฯ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 

2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง งบประมำณที่
จัดสรร (บำท) 

งบประมำณที่ใช้ งบประมำณที่ประหยัด 
จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 

1. วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป 22,800,000.00 20,595,241.00 90.33 2,204,759.00 9.67 
2. วิธีคัดเลือก 3,500,000.00 3,125,000.00 89.29 375,000.00 10.71 
3. วิธีเฉพำะเจำะจง 20,091,363.55 19,111,441.78 95.12 979,921.77 4.88 
4. ยกเลิก - - - - - 

รวม 46,391,363.55 42,831,682.78 92.33 3,559,680.77 7.67 
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  เมื่อรวมจ ำนวนงบประมำณส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกิดขึ้นทุกรำยกำร ทั้งตำมแผนฯ และนอกแผนฯ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 2562 จ ำนวนทั้งสิ้น 249 รำยกำร จ ำนวนเงินทั้งสิ้น 77,267,243.55 บำท  

(เจ็ดสิบล้ำนสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสำมบำทห้ำสิบห้ำสตำงค์ ) พบว่ำมีรำยกำรยกเลิก จ ำนวน  

15 รำยกำร เป็นเงิน 6,780,000.00 บำท (หกล้ำนเจ็ดแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) คงเหลืองบประมำณส ำหรับ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 70,487,243.55 บำท (เจ็ดสิบล้ำนสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสำมบำทห้ำ

สิบห้ำสตำงค์ )  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 234 รำยกำร (250 ครั้ง )  รวมเป็นเงิน 

63,263,056.07 บำท (หกสิบสำมล้ำนสองแสนหกหมื่นสำมพันห้ำสิบหกบำทเจ็ดสตำงค์) สำมำรถประหยัด

งบประมำณได้ถึง 7,224,187.48 (เจ็ดล้ำนสองแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบำทสี่สิบแปดสตำงค์) 

ดังตำรำงที่ 6 
 

ตำรำงที่ 6 แสดงจ ำนวน และร้อยละของงบประมำณที่ใช้ และประหยัด ภาพรวม กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี 

2562 จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วิธีกำรจัดซื้อจดัจ้ำง งบประมำณที่
จัดสรร (บำท) 

งบประมำณที่ใช้ งบประมำณที่ประหยัด 

จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ จ ำนวนเงิน (บำท) ร้อยละ 
1. วิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป 27,660,000.00 24,231,048.60 87.60 3,428,951.40 12.40 
2. วิธีคัดเลือก 3,500,000.00 3,125,000.00 89.29 375,000.00 10.71 
3. วิธีเฉพำะเจำะจง 39,327243.55 35,907,007.47 91.30 3,420,236.08 8.70 
4. ยกเลิก 6,780,000.00 - - - - 

รวม 77,267,243.55 63,263,056.07 81.88 7,224,187.48 9.35 

   

  จำกตำรำงที่  6 จะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ในปีงบประมำณ 2562 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ใช้งบประมำณ

มำกที่สุด จ ำนวน 35,907,007.47 บำท (สำมสิบห้ำล้ำนเก้ำแสนเจ็ดพันเจ็ดบำทสี่สิบเจ็ดสตำงค์) รองลงมำเป็น

วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป จ ำนวน 24,231,048.60 บำท (ยี่สิบสี่ล้ำนสองแสนสำมหมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดบำท

หกสิบสตำงค์) และใช้วิธีคัดเลือก ใช้งบประมำณน้อยที่สุด จ ำนวน 3,125,000.00 บำท (สำมล้ำนหนึ่งแสนสอง

หมื่นห้ำพันบำทถ้วน) ตำมล ำดับ 

 

2. ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ สรุปปัญหำ และอุปสรรค และข้อจ ำกัดของกระบวนกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุ ในปีงบประมำณ 2562 โดยจ ำแนกออกเป็น 2 ด้ำน คือ 
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2.1 ปัญหำและอุปสรรค หรือข้อจ ำกัดจากภายในองค์กร   

1) กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนย่อย ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้ำใจหลักกำร ขั้นตอน กำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจน  

จึงอำจส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกระบวนกำร และมีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน 

2) มีกำรปรับโครงสร้ำงภำยใน ในระหว่ำงปีงบประมำณ ส่งผลให้ มีกำรปรับแผนงำน/ 

โครงกำร/ กิจกรรม ท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงนอกแผนมีจ ำนวนที่สูงมำก 

3) ยังขำดกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ที่ เหมำะสมกับเวลำ

ด ำเนินกำร  จึงท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องกระท ำโดยเร่งด่วนกระชั้นชิด และมีจ ำนวน

มำก ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยง หรืออำจเกิดข้อผิดพลำดในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ 

4) ระบบปฏิบัติกำรของหน่วยงำน (E-Office) ยังไม่รองรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุ เป็นกำรเพ่ิมภำระให้กับผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ในกำรท ำงำนซ้ ำซ้อน 

2.2 ปัญหำและอุปสรรค หรือข้อจ ำกัดจากภายนอกองค์กร 

1) กำรบันทึกรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) บำงครั้งเกิด

ข้อขัดข้องจำกระบบ ท ำให้ไม่สำมำรถบันทึกรำยกำรในระบบได้ อีกทั้งควำมซับซ้อนของ

ระบบท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ 

2) กำรจัดท ำเอกสำรตำมระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) มีหลำยขั้นตอน บำงกระบวน

หน่วยงำนต้องดำวน์โหลด และจัดพิมพ์เอกสำรข้อเสนอจำกในระบบมำพิจำรณำ ส่งผลให้

สิ้นเปลืองงบประมำณของหน่วยงำน  

 

 

 

 

 

3. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.1 จัดให้มีกำรอบรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับพนักงำนของ สช. เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  บทบำทหน้ำที่ของ

คณะกรรมกำร  กำรเขียนขอบเขตของงำน (TOR) รวมถึงสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในภำรกิจและควำมรับผิดชอบ 

ต่อองค์กร ค ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรอย่ำงสูงสุด 
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3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ เพ่ิมทักษะในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมเชี่ยวชำญ

มำกขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนสำมำรถให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ แก่ผู้ร่วมงำนได้  

3.3 ก ำชับให้พนักงำนของ สช. มีกำรวำงแผน และด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรอย่ำงเคร่งครัด ตำม

ขั้นตอน ระยะเวลำ ของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยมีกำรก ำกับ ติดตำมจำกผู้บริหำร  เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัด

จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ และกำรบริหำรงบประมำณมีประสิทธิภำพ  

3.4 พัฒนำระบบปฏิบัติกำรของหน่วยงำน (E-Office) ให้รองรับงำนจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำน

พัสดุ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ

รวดเร็วขึ้น 

 


