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รายงานผลการจัดซื้อ จัดจาง ปงบประมาณ 256๔ 
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คํานํา 

 

  ในปงบประมาณ 256๕ กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการใหมีประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของหนวยงานประจําปงบประมาณ 256๕   โดยบรรจุในแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

และองคกรคุณภาพ โครงการท่ี 33 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส กําหนดเปนตัวชี้วัดท่ี 54               

รอยละของหนวยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA มีคาเปาหมายรอยละ 90 

สิ้นสุดในไตรมาสท่ี 4 นั้น 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนหนึ่งในกลุมเปาหมายท่ีตอง

ไดรับการประเมิน ไดจัดทําหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based Integrity and Transparency 

Assessment : EBIT) เพ่ือตอบการประเมินประจําปงบประมาณ 256๕ ซ่ึงในเลมนี้เปนรายงานสรุปผล

วิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีลักษณะเปนรูปเลมรายงาน โดยตอง 

นําเสนอขอมูลการวิเคราะหอยางเปนระบบตามขอ 2) องคประกอบ  4 องคประกอบ ประกอบดวย   (1) การ

วิเคราะหความเสี่ยง   (2) การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด   (3) การวิเคราะหความสามารถในการ

ประหยัดงบประมาณ   (4) แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุง

การจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ เพ่ือเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ท่ีกําหนหดใหสวนราชการได

นําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ี

ตองแสดงออกถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงานอยางมประสิทธิผล และประสิทธิภาพเกิดความ

คุมคาประโยชนตอภาครัฐ 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง หวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนประโยชนแก

หนวยงานและผูสนใจ ขอขอบคุณคณะเจาหนาท่ีทุกทานท่ีมีสวนรวมในการดําเนินการ 

 

      คณะทํางาน ITA สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

        ตุลาคม 256๔ 
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ดัชนีความโปรงใส ( Transparency Index) 

การวิเคราะหผลตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๔ 

หนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

........................................................................................................ 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนภูมิภาค  ดําเนินการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําป

งบประมาณ 256๔ ในลักษณะตอไปนี้ 

 ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี  ๓๐๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๕๙๑๕/๒๕๖๔              

ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑๐๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗๔ เรื่อง การมอบอํานาจของ

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาแกรองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

นายอําเภอ โดยในคําสั่งไดระบุมอบอํานาจใหสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ( หาแสนบาทถวน) และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีอํานาจในการจัดซ้ือ

จัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหม่ืนบาทถวน ) และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบอํานาจ

ใหแกสาธารณสุขอําเภอลงนามสั่งจายเช็คไดไมเกิน 100,000 บาท  

  

1.  รวบรวมฐานขอมูลท่ีตองมาวิเคราะห  

 ประกอบดวย งบประมาณภาพรวม งบลงทุน งบดําเนินการท่ัวไป ท่ีดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางดวย

ระบบกรมบัญชี ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา โดยจําแนกเปนรายหมวด

ดังตอไปนี้ 

1.1 รอยละจํานวนของจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 256๔ จําแนกตาม

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง  

จํานวนรายการ จําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง ( หนวย : รายการ ) 
วิธีประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

จํานวน   6  รายการ  คิดเปนรอยละ 0 คิดเปนรอยละ 0 คิดเปนรอยละ 100 
1. วัสดุสํานักงาน      9,556 บาท 
2. วัสดุงานบานงานครัว   17,230 บาท 
3. วัสดุคอมพิวเตอร   10,580 บาท 
4. วัสดนุ้ํามันเชื้อเพลิง 128,100 บาท 
5. วัสดอ่ืุน        795 บาท 
6. คาจางเหมาบริการ  24,388.30 บาท 

 
รวม 190,649.30 บาท 
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ตารางท่ี 1  แสดงอัตรารอยละจํานวนรายการท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 256๔ จําแนกตาม

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 

วิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป 

รอยละ วิธีคัดเลือก รอยละ วิธีเฉพาะเจาะจง รอยละ 

0 0.00 0 0.00 ๖ ประเภท 100.00 
 

1.2 รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ                

โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ประจาํปงบประมาณ 256๔ 

 

จํานวนงบประมาณ จําแนกตามวิธีจัดซ้ือจัดจาง ( หนวย : รายการ ) 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

190,649.30 บาท  คิดเปนรอยละ 0 คิดเปนรอยละ 0 คิดเปนรอยละ 100 

 

 

ตารางท่ี 2  แสดงรอยละ จํานวนงบประมาณ ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 256๔ จําแนกตามวิธี

จัดซ้ือจัดจาง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

 

วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ รอยละ 
 

6 รายการ 
 

190,649.30 บาท 100.00 

 

2.การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําปท่ีผานมา 5 องคประกอบ 

 2.1 รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 

 จากรายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๔  กลุมงานบริหารท่ัวไป 

สํานักงานสาธารณสุขโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ

และมีปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด พรอมไดนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไข ใหการดําเนินงานจัดซ้ือ

จัดจางในป 256๔ ใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส มากยิ่งข้ึน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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2.1.1 ขอมูลประกอบการติดตาม วิเคราะหแสดงขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ 

 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ดานการจัดซ้ือจัดจาง  
   1.มีการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจําปผูเก่ียวของมีการกําหนดข้ันตอน/แนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
เปนตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ ครม. ท่ี
เก่ียวของ มีระยะเวลาท่ีชัดเจน เผยแพรใหทราบ
โดยท่ัวกัน 

     1. ดานการจัดซ้ือ/จัดจาง เอกสารแผนการ
จัดซ้ือจัดจางประจําป 
  - มีการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซ้ือจัดจางประจําป 
/ มี ข้ันตอนการจอความเห็นจากหัวหนาส วน
ราชการ/ขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง จากผูมีอํานาจเปน
ตามกฎ ระเบียบ ขอบั ง คับหรือ  มติ  ครม . ท่ี
เก่ียวของ ไมมีการแบงซ้ือ/แบงจาง โดยลดวงเงิน
หรือใชวิธีการจัดซ้ือ/จัดจางเปลี่ยนไป 
  - มีการสัญญาหรือข อตกลง เปนหนั งสื อ  มี
หลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจายท่ีถูกตอง
ตาม กฎ ระเบี ยบ ข อบั ง คับหรือมติ  ครม . ท่ี
เก่ียวของ 

2.มี ข้ันตอนการขอความเห็นจากหัวหนาสวน
ราชการ/ขออนุมัติสั่งซ้ือ สั่งจาง จากผูมีอํานาจเปน
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ ครม.ท่ีเก่ียวของ 

   2. เอกสารขอความเห็นจากหัวหนาสวนราชการ/
ขออนุมัติสั่งซ้ือ สั่งจางจากผูมีอํานาจ/ขอสังเกต มี
การไดรับอนุมัติกอนมีการสั่งซ้ือ สั่งจาง ตามคําสั่ง
จังหวัดนครราชสีมาท่ี  ๓๐๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ,  ๕๙๑๕/๒๕๖๔ ลงวัน ท่ี  ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑๐๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗๔  เรื่องการแกไขคําสั่งมอบ
อํานาจของผูวาราชการ 

3.ไมมีการแบงซ้ือ แบงจาง โดยลดวงเงิน หรือใช
วิธีการจัดซ้ือ จัดจาง เปลี่ยนไป 

   จังหวัดใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ ปฏิบัติ
ราชการแทน 
3. แผนการจัดซ้ือจัดจางประจําป วงเงินและ
รายการในใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง แตละฉบับท่ีระยะเวลา
ท่ีหางกันในแตละครั้ง ท้ังนี้ขอสังเกตในการสั่งซ้ือ 
สั่งจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามการมอบอํานาจ
จากผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา   

4.มีการสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ มีหลักฐาน
การตรวจรับ และการเบิกจายท่ีถูกตอง ตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับหรือมติ ครม.ท่ีเก่ียวของ 

   4. เอกสารขอตกลง/สัญญามีสาระสําคัญตาม 
กวพ.กําหนดหรือไม เชน หลักประกันสัญญาเงินมัด
จําประกันสัญญา การสงมอบ สถานท่ีสงมอบ 
ระยะเวลาของสัญญาและผู มี อํานายลงนามใน
สัญญา/ใหความเห็นชอบ / ในการอนุมัต ิ
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2.1.2 การมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  

 ตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี  ๓๐๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๕๙๑๕/๒๕๖๔              

ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑๐๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗๔ เรื่อง การมอบอํานาจของ

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาแกรองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

นายอําเภอ โดยในคําสั่งไดระบุมอบอํานาจใหสาธารณสุขอําเภอมีอํานาจในการจัดซ้ือจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ( หาแสนบาทถวน) และผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมีอํานาจในการจัดซ้ือ

จัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหม่ืนบาทถวน ) และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมอบอํานาจ

ใหแกสาธารณสุขอําเภอลงนามสั่งจายเช็คไดไมเกิน 100,000 บาท ดังนั้น โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จํานวน 17 แหง จึงตองดําเนินการจัดซ้ือ จัดจางเองตามอํานาจท่ี

ไดรับมอบหมาย 

 

2.2  การวิเคราะหความเส่ียงดานการจัดซ้ือจัดจาง  

  กลุมงานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการนําผล

กาสรวิเคราะหความเสี่ยงดานการจัดซ้ือ จัดจาง ประจําปงบประมาณ 256๔ เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการ

จัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ 256๔  เห็นวาในการดําเนินจัดหาพัสดุประจําป 256๔ นั้น ในสวนกระทรวง

สาธารณสุขนั้นไดมีการแจงใหเตรียมความพรอมในเรื่อง  งบลงทุน  คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 256๔ ซ่ึงใหหลักการวาใหทุกสวนราชการรีบดําเนินการใหเปนไป

ตามแผน และตามข้ันตอนจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ สั่งการใหเรงรัดดําเนินการเบิกจายเงินของรัฐบาล ดังนั้นการจัดหาพัสดุประจําป 256๔ กระทรวง

สาธารณสุขไดมีการแจงใหเตรียมพรอมงบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินสิ่งกอสราง งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 256๔ มีผลทําใหการจัดหาพัสดุ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง มีการดําเนินงาน

ประสบผลสําเร็จ สามารถดําเนินการภายใตระยะเวลาท่ีเรงรัดการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาล เพราะนํา

การวิเคราะหงานตั้งแตป 256๔ นํามาใชเปนฐานขอมูลตั้งตน ทําใหสามารถคาดการณไดวา สามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดงบประมาณ มีความคุมคา ความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล มีการแขงขันท่ีเปนธรรม และทําใหไมเกิดความเสี่ยงของการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

โดยมีแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิต และผลลัพธ  จากการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละโครงการกับเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

  ในรอบปงบประมาณ 256๔ โดยตองนําเสนอขอมูลการวิเคราะหอยางเปนระบบ

งบประมาณภาพรวมของหนวยงานโดยจําแนกเปนรายหมวด ดังนี้ 

  2.2.1  ปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการจัดซ้ือจัดจาง 

  2.2.2  การประหยัดงบประมาณ 
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  2.2.3  ความเสี่ยงของการจัดซ้ือ จัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

  2.2.4  แนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุการเปรียบเทียบผลผลิต และ

ผลลัพธจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง แตละโครงการกับเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

 

2.3  การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจํากัด 

  2.3.1  สืบเนื่องจากการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  ประจําป 256๔  กลุมงานบริหารงาน

ท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไดวิเคราะหปญหาและ อุปสรรค ท้ังปญหาท่ี

เกิดจากปจจัยภายในหนวยงานและปจจัยภายนอกหนวยงาน    ซ่ึงอาจเปนสาเหตุท่ีทําให การดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจางเกิดความลาชาและไมมีประสิทธิภาพ ดังนี้        

  1. ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดําเนินงานใหจัดซ้ือจัดจางเรงดวนกระชั้นชิด สงผลใหเกิด

ความเสี่ยงท่ี จะเกิดขอผิดพลาดในการดําเนินงานได   

  2. คณะกรรมการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละชุดยังขาดความรูความเขาใจระเบียบพัสดุ           

  3. การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและคิด

ราคา           

  4. หนวยงานเจาของงบประมาณเปนผูเสนอรายละเอียดเพ่ือทําแผนจัดหาพัสดุตามท่ี

หนวยงานแตละหนวยตองการใชพัสดุ แตเม่ือแผนจัดหาพัสดุของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูงอนุมัติใช

แลวหนวยงานไมใชแผนจัดหาพัสดุ / แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางทําใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผน 

สงผลทําใหการจัดซ้ือจัดจางไปกระจุกตัวตอนชวงปลายปงบประมาณเปนภาระหนักสําหรับเจาหนาท่ีพัสดุ   

 

  แตอยางไรก็ตามในปงบประมาณ 256๔  กลุมงานบริหารงานท่ัวไป  สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอ โนนสูง ไดนําเอาขอปญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในปท่ีผานมานํามาดําเนินการปรับปรับปรุง 

ดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยยึดหลักความโปรงใสและการปฏิบัติให 

ถูกตองตามระเบียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ 256๔ งานพัสดุสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง     

ไดยึดหลักการปฏิบัติงานตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวทาง ปฏิบัติงานเพ่ือ

ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ. 2560  ไมมีความเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย

ไมวาโดยตรงหรือโดยออม หรือผลประโยชนใดๆ ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ผูขาย   ผูรับจาง      

ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธ และวางตัวเปนกลางใน การ

ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึก ดวยความโปรงใส สามารถใหมีผูเก่ียวของ ตรวจสอบ

ไดทุกเวลา มุงประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  เรียนรูศึกษาและทําความเขาใจในการปฏิบัติงานใหมี ความ

ถูกตอง วาสาระสําคัญใดบางท่ีตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และ กระบวนการ

จัดซ้ือจัดจางทางระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองโปรงใส และมี 

ประสิทธิภาพตอไป  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง ไดจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

ภายใตแนวคิด “ คนไทยไมทนตอการทุจริต (Zero Tolerance)” โดยมี นางนันทนา  ประสิทธิ์ สาธารณสุข
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อําเภอโนนสูง   พรอมดวย คณะผูบริหารและเจาหนาท่ี อันประกอบดวย ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลทุกแหง  พรอมท้ังคณะเจาหนาท่ีในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูงทุกคน ไดรวมกันประกาศ

เจตนารมณตอตานการทุจริต ภายใตแนวคิด  “คนไทยไมทนตอการทุจริต (Zero Tolerance)”เพ่ือให

ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลภายนอกไดเห็นถึงความพรอมรับผิดของผูบริหาร ในการท่ี จะบริหารงานดวย 

ความโปรงใส เปนธรรม กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตองไมทนตอการทุจริต   โดยกําหนดใหเปนวาระการประชุม

ประจําทุกเดือนสําหรับการประชุมเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกเดือน  
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2.4 การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

  หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง  ไดรับงบประมาณท่ีจํากัด ซ่ึงเปน    

งบดําเนินงานท่ีจําเปนตองใชเปนประจํา จึงจําเปนตองใชจายอยางประหยัด คุมคา เพราะไดรับอยางจํากัด 

เชนคาบริการเชา อินเตอรเนต  คาวัสดุท่ีจําเปนตองใชในสํานักงาน คาซอมแซมอาคารสํานักงาน เปนตน  

 

2.5 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง  

 แนวทางแกไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการจัดซ้ือ จัดจาง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ใหมีประสิทธิภาพ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จะตองดําเนินการดังนี้ 

1. ระบบการควบคุมภายใน 

1.1. สอบทานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน 

1.2. สอบทานระบบการควบคุมภายในดานระบบการควบคุมภายใน ตามแบบสอบทาน 

1.3. ตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป ภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

1.4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป 

1.5. ตรวจสอบรายงานสถานะการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS และทะเบียนคุมเงินประจํางวด 

 

2. ระบบการจัดซ้ือจัดจาง 

2.1  สอบทานคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีพัสดุ 

2.2  ตรวจสอบแผนการจัดซ้ือ/จัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และเผยแพร 

2.3  ตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือ/จัดจาง 

2.4  ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนคุม 

2.5  สอบทานรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง 

2.6 ตรวจสอบแผนการใชจายเงินงบประมาณประจําป ภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

2.7 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป  

      พ.ศ. 256๔ 

2.8 ตรวจสอบรายงานสถานะการใชจายงบประมาณจากระบบ GFMIS และทะเบียนคุม 

     เงินประจํางวด 

2.9 สอบทาน วิเคราะหการจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางพิจารณาความเหมาะสม 

2.10 สอบทานการปฏิบัติงานการจัดซ้ือ/จัดจางตามแผนการจัดซ้ือ/จัดจางประจําป 

2.11 สอบทานการปฏิบัติตามแนวทาง- สอบทานการปฏิบัติตามแนวทาง 

 

 

 

 



11 
 
 

3. ระบบการพัสดุ  

3.1 สอบทานคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติหนาท่ีพัสดุ 

3.2 ตรวจสอบแผนการจัดซ้ือ/จัดจางปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และเผยแพร 

3.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซ้ือ/จัดจาง 

3.4 สอบทานรายงานขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง 

3.5 สอบทานการบริหารสัญญาและใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง 

3.6 สอบทานรายงานการตรวจรับ 

3.7 ตรวจสอบแผนการจัดซ้ือ/จัดจาง  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

3.8 ตรวจสอบการจัดทําบัญชีคุมพัสดุ 

3.9 จัดทําใบเบิกพัสดุ และลงลายมือชื่อครบถวน ถูกตอง ทุกครั้ง 

3.10 สอบทานรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 

 

 

 

    

   

   ลงชื่อ ............................................ ผูจัดทํารายงาน 

                                       ( นายประพันธ  เม้ียนกลาง ) 

                                    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 

 

 

 

   ลงชื่อ ............................................ ผูบริหาร 

                                        ( นางนันทนา   ประสิทธิ์ ) 

                                        สาธารณสุขอําเภอโนนสูง 


