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รายงานผลการจัดซื้อ จัดจา้ง ปีงบประมาณ 256๔ 
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ตุลาคม 256๔ 
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คำนำ 

 

  ในปีงบประมาณ 256๕ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้มีประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 256๕   โดยบรรจุในแผนงานท่ี 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
และองค์กรคุณภาพ โครงการท่ี 33 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวช้ีวัดท่ี 54               
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีค่าเป้าหมายร้อยละ 90 
ส้ินสุดในไตรมาสท่ี 4 นั้น 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายท่ีต้อง
ได้รับการประเมิน  ได้ จัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence Based Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) เพื่อตอบการประเมินประจำปีงบประมาณ 256๕ ซึ่งในเล่มนี้ เป็นรายงานสรุปผล
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้อง 
นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2) องค์ประกอบ  4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย   (1) การ
วิเคราะห์ความเส่ียง   (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด   (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณ   (4) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ เพื่อเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ท่ีกำหนหดให้ส่วนราชการได้
นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ี
ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินงานอย่างมประสิทธิผล และประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าประโยชน์ต่อภาครัฐ 

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานและผู้สนใจ ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 

 

      คณะทำงาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง 
        ตุลาคม 256๔ 
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ดัชนีความโปร่งใส ( Transparency Index) 
การวิเคราะห์ผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
........................................................................................................ 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค  ดำเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ 256๔ ในลักษณะต่อไปนี้ 
 ตามคำส่ังจังหวัดนครราชสีมาท่ี  ๓๐๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๕๙๑๕/๒๕๖๔              
ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑๐๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗๔ เรื่อง การมอบอำนาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 
นายอำเภอ โดยในคำส่ังได้ระบุมอบอำนาจให้สาธารณสุขอำเภอมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีอำนาจในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบอำนาจ
ให้แก่สาธารณสุขอำเภอลงนามส่ังจ่ายเช็คได้ไม่เกิน 100,000 บาท  
  
1.  รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องมาวิเคราะห์  
 ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวม งบลงทุน งบดำเนินการท่ัวไป ท่ีดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วย
ระบบกรมบัญชี ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกเป็นรายหมวด
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ร้อยละจำนวนของจำนวนรายการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 256๔ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

จำนวนรายการ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ( หน่วย : รายการ ) 
วิธีประกาศเชิญ

ชวนท่ัวไป 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

จำนวน   6  รายการ  คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 100 
1. วัสดุสำนักงาน      9,556 บาท 
2. วัสดุงานบ้านงานครัว   17,230 บาท 
3. วัสดุคอมพิวเตอร์   10,580 บาท 
4. วัสดุน้ำมันเช้ือเพลิง 128,100 บาท 
5. วัสดุอื่น        795 บาท 
6. ค่าจ้างเหมาบริการ  24,388.30 บาท 

 
รวม 190,649.30 บาท 
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ตารางที่ 1  แสดงอัตราร้อยละจำนวนรายการท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 256๔ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วิธีประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป 

ร้อยละ วิธีคัดเลือก ร้อยละ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละ 

0 0.00 0 0.00 ๖ ประเภท 100.00 
 

1.2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                
โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 256๔ 
 

จำนวนงบประมาณ จำแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ( หน่วย : รายการ ) 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

190,649.30 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 0 คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
ตารางที่ 2  แสดงร้อยละ จำนวนงบประมาณ ท่ีดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 256๔ จำแนกตามวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  
 

วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ ร้อยละ 
 

6 รายการ 
 

190,649.30 บาท 100.00 

 
2.การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา 5 องค์ประกอบ 
 2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256๔  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สำนักงานสาธารณสุขโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
และมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด พร้อมได้นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข ให้การดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างในปี 256๔ ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส มากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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2.1.1 ข้อมูลประกอบการติดตาม วิเคราะห์แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ 
 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
   1.มีการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีผู้เกี่ยวข้องมีการกำหนดขั้นตอน/แนวทาง
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ครม. ท่ี
เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาท่ีชัดเจน เผยแพร่ให้ทราบ
โดยท่ัวกัน 

     1. ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสารแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  - มีการจัดหาพัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
/มีขั้นตอนการจอความ เห็นจากหั วหน้ าส่วน
ราชการ/ขออนุมัติส่ังซื้อส่ังจ้าง จากผู้มีอำนาจเป็น
ตามกฎ ระเบี ยบ ข้ อบั ง คับหรือ  ม ติ  ครม .ท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่มีการแบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง โดยลดวงเงิน
หรือใช้วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างเปล่ียนไป 
  - มี ก าร สัญ ญ าหรือข้ อตกลงเป็นหนั ง สือ  มี
หลักฐานการตรวจรับ และการเบิกจ่ายท่ีถูกต้อง
ตาม กฎ ระเบี ยบ ข้ อบั ง คับหรือม ติ  ครม .ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.มีขั้นตอนการขอความเห็นจากหัวหน้าส่วน
ราชการ/ขออนุมัติส่ังซื้อ ส่ังจ้าง จากผู้มีอำนาจเป็น
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ ครม.ท่ีเกี่ยวข้อง 

   2. เอกสารขอความเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ/
ขออนุมัติส่ังซื้อ ส่ังจ้างจากผู้มีอำนาจ/ข้อสังเกต มี
การได้รับอนุมัติก่อนมีการส่ังซื้อ ส่ังจ้าง ตามคำส่ัง
จังหวัดนครราชสีมาท่ี  ๓๐๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๒ , ๕๙๑๕/๒๕๖๔ ลงวัน ท่ี  ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑๐๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗๔  เรื่องการแก้ไขคำส่ังมอบ
อำนาจของผู้ว่าราชการ 

3.ไม่มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง โดยลดวงเงิน หรือใช้
วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง เปล่ียนไป 

   จังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบั ติ
ราชการแทน 
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  วงเงินและ
รายการในใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง แต่ละฉบับท่ีระยะเวลา
ท่ีห่างกันในแต่ละครั้ง ท้ังนี้ข้อสังเกตในการส่ังซื้อ 
ส่ังจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามการมอบอำนาจ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   

4.มีการสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ มีหลักฐาน
การตรวจรับ และการเบิกจ่ายท่ีถูกต้อง ตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ ครม.ท่ีเกี่ยวข้อง 

   4. เอกสารข้อตกลง/สัญญามีสาระสำคัญตาม 
กวพ.กำหนดหรือไม่ เช่น หลักประกันสัญญาเงินมัด
จำประกัน สัญญา การส่งมอบ สถานท่ีส่งมอบ 
ระยะเวลาของสัญญาและผู้มีอำนายลงนามใน
สัญญา/ให้ความเห็นชอบ / ในการอนุมัติ 
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2.1.2 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  
 ตามคำส่ังจังหวัดนครราชสีมาท่ี  ๓๐๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๕๙๑๕/๒๕๖๔              
ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ ๑๐๑๗๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗๔ เรื่อง การมอบอำนาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 
นายอำเภอ โดยในคำส่ังได้ระบุมอบอำนาจให้สาธารณสุขอำเภอมีอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีอำนาจในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมอบอำนาจ
ให้แก่สาธารณสุขอำเภอลงนามส่ังจ่ายเช็คได้ไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จำนวน 17 แห่ง จึงต้องดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเองตามอำนาจท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
2.2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  
  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการนำผล
กาสรวิเคราะห์ความเส่ียงด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256๔ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๔  เห็นว่าในการดำเนินจัดหาพัสดุประจำปี 256๔ นั้น ในส่วนกระทรวง
สาธารณสุขนั้นได้มีการแจ้งให้เตรียมความพร้อมในเรื่อง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256๔ ซึ่งให้หลักการว่าให้ทุกส่วนราชการรีบดำเนินการให้เป็นไป
ตามแผน และตามขั้นตอนจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ส่ังการให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ดังนั้นการจัดหาพัสดุประจำปี 256๔ กระทรวง
สาธารณสุขได้มีการแจ้งให้เตรียมพร้อมงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 256๔ มีผลทำให้การจัดหาพัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง มีการดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จ สามารถดำเนินการภายใต้ระยะเวลาท่ีเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล เพราะนำ
การวิเคราะห์งานต้ังแต่ปี 256๔ นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลต้ังต้น ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่า สามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดงบประมาณ มีความคุ้มค่า ความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล มีการแข่งขันท่ีเป็นธรรม และทำให้ไม่เกิดความเส่ียงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โดยมีแนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ การเปรียบเทียบผลผลิต และผลลัพธ์  จากการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
  ในรอบปีงบประมาณ 256๔  โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวด ดังนี้ 
  2.2.1  ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.2.2  การประหยัดงบประมาณ 
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  2.2.3  ความเส่ียงของการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  2.2.4  แนวทางท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุการเปรียบเทียบผลผลิต และ
ผลลัพธ์จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
 
2.3  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด 
  2.3.1  สืบเนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี 256๔  กลุ่มงานบริหารงาน
ท่ัวไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรค ท้ังปัญหาท่ี
เกิดจากปัจจัยภายในหน่วยงานและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน    ซึ่งอาจเป็นสาเหตุท่ีทำให้ การดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้        
  1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระช้ันชิด ส่งผลให้เกิด
ความเส่ียงท่ี จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้   
  2. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ           
  3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิด
ราคา           
  4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้เสนอรายละเอียดเพื่อทำแผนจัดหาพัสดุตามท่ี
หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องการใช้พัสดุ แต่เมื่อแผนจัดหาพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูงอนุมัติใช้
แล้วหน่วยงานไม่ใช้แผนจัดหาพัสดุ / แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน 
ส่งผลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวตอนช่วงปลายปีงบประมาณเป็นภาระหนักสำหรับเจ้าหน้าท่ีพัสดุ   
 
  แต่อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 256๔  กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ โนนสูง ได้นำเอาข้อปัญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นในปีท่ีผ่านมานำมาดำเนินการปรับปรับปรุง 
ดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยยึดหลักความโปร่งใสและการปฏิบัติให้ 
ถูกต้องตามระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ 256๔ งานพัสดุสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง     
ได้ยึดหลักการปฏิบัติงานตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย   ผู้รับจ้าง      
ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางใน การ
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตสำนึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ
ได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ  เรียนรู้ศึกษาและทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มี ความ
ถูกต้อง ว่าสาระสำคัญใดบ้างท่ีต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส และมี  
ประสิทธิภาพต่อไป  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” โดยมี นางนันทนา  ประสิทธิ์ สาธารณสุข
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อำเภอโนนสูง   พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี อันประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทุกแห่ง  พร้อมท้ังคณะเจ้าหน้าท่ีในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูงทุกคน ได้ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด  “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”เพื่อให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกได้เห็นถึงความพร้อมรับผิดของผู้บริหาร ในการท่ี จะบริหารงานด้วย 
ความโปร่งใส เป็นธรรม กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องไม่ทนต่อการทุจริต   โดยกำหนดให้เป็นวาระการประชุม
ประจำทุกเดือนสำหรับการประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทุกเดือน  
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2.4 การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  ได้รับงบประมาณท่ีจำกัด ซึ่งเป็น    
งบดำเนินงานท่ีจำเป็นต้องใช้เป็นประจำ จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า เพราะได้รับอย่างจำกัด 
เช่นค่าบริการเช่า อินเตอร์เนต  ค่าวัสดุท่ีจำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เป็นต้น  
 
2.5 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  

 แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อ จัดจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1. ระบบการควบคุมภายใน 

1.1. สอบทานคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
1.2. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแบบสอบทาน 
1.3. ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
1.4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
1.5. ตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS และทะเบียนคุมเงินประจำงวด 

 
2. ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2.1  สอบทานคำส่ังแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ 
2.2  ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และเผยแพร่ 
2.3  ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2.4  ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนคุม 
2.5  สอบทานรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
2.6 ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2.7 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเอกสารการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
      พ.ศ. 256๔ 
2.8 ตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS และทะเบียนคุม 
     เงินประจำงวด 
2.9 สอบทาน วิเคราะห์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาความเหมาะสม 
2.10 สอบทานการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปี 
2.11 สอบทานการปฏิบัติตามแนวทาง- สอบทานการปฏิบัติตามแนวทาง 
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3. ระบบการพัสดุ  

3.1 สอบทานคำส่ังแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพัสดุ 
3.2 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และเผยแพร่ 
3.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3.4 สอบทานรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3.5 สอบทานการบริหารสัญญาและใบส่ังซื้อ/ส่ังจ้าง 
3.6 สอบทานรายงานการตรวจรับ 
3.7 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
3.8 ตรวจสอบการจัดทำบัญชีคุมพัสดุ 
3.9 จัดทำใบเบิกพัสดุ และลงลายมือช่ือครบถ้วน ถูกต้อง ทุกครั้ง 
3.10 สอบทานรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 
 
 
    
   
   ลงช่ือ ............................................ ผู้จัดทำรายงาน 
                                       ( นายประพันธ์  เมี้ยนกลาง ) 
                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 
 
 
   ลงช่ือ ............................................ ผู้บริหาร 
                                        ( นางนันทนา   ประสิทธิ์ ) 
                                        สาธารณสุขอำเภอโนนสูง 


