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กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพต่อไป   
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เอกสารวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
  

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีการที่ด าเนินการโดยงานพัสดุ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntgrity andTrnsparencyAssement : ITA) ที่ก าหนดให้ส่วน
ราชการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะหค์วามเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล ได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี

งบประมาณ 2564  โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ 140,000 บาท 
ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ล าดับที ่ รายการ วงเงินที่ได้รับ (บาท) ร้อยละ 

1 งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ 1/2564 54,000 39 
2  งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) งวดที่ 2/2564 86,000 61 
 รวมทั้งสิ้น 140,000  

จากตารางที่ 1 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2564 จ านวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยด าเนินการเบิกจ่าย งวดที่ 1/2564  
จ านวน 54,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39    งวดที่ 2/2564 จ านวน 86,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ 2564 
ล าดับที่ รายการ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 3 45,000 22.50 
2 ด าเนินการแบบบันทึกจ่าย 7 95,000 77.50 

 จากตารางที่ 2 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน  3  โครงการ  จ านวนเงิน 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.50   ด าเนินการจัดซื้อแบบบันทึกรายจ่าย 
จ านวน  1    โครงการ จ านวนเงิน  95,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.50 ด าเนินการเบิกจ่ายแบบ แผนภูมิที่ 1 
แสดงสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการการเบิกจ่ายตามแผน 

140,000140,000

เปรียบเ ียบงบประมาณ ี่ ด้รับจัดสรรและใช้จ ายจริง

ได้รับจัดสรร
ใช้จ่ายจริง

 
ตารางที่ 3  แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2564 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

1 วัสดุส านักงาน 30,000 21.42 
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 10.71 
3 ค่าสาธารณูปโภค 29,502 21.07 
4 ค่าเดินทางไปปฏิบัติราชการใน/นอกพ้ืนที่ 65,498 46.78 
 รวม 140,000 100 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนตามหมวดการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ 2564 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวด 

21.42

10.71

21.07

46.78

              

                

              

                  

 
 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณปีงบประมาณ 2564 ส านักนักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
ดังนี้  

1. การจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ร้อยละ 100 

ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดการจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับที่ รายการ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1 จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ราคาสูงกว่า 5,000 บาท 15 206,300.00 
2 จัดซื้อจัดจ้างราคาต่ ากว่า 5,000 บาท 10 24,030.00 
 รวม 25 230,330.00 

 จากตารางที่ 4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) จ านวน 
230,330.00 บาท โดยจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ราคาสูงกว่า 5,000 บาท จ านวน 206,300.00 บาท 
จัดซื้อจัดจ้างราคาต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 24,030 บาท  
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดหมวดการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 วัสดุส านักงาน 37,000 
2 วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,026 
3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 116,090 
4 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,700 
5 ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ทางราชการ 4,060 
6 ค่าสาธารณูปโภค 57,867.40 

 จากตารางที่ 5 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง) ในปีงบประมาณ 2564 แยกรายละเอียดตามหมวดการจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากท่ีสุด ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 116,090 บาท   ค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน 57,867.40 บาท   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 38,026 บาท วัสดุส านักงาน จ านวน 37,000 บาท     
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ทางราชการ  จ านวน 4,060 บาท  และค่าครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1,700 
บาท โดยค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นไปตามแผนการเงินการคลังของเครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอนาตาล บางรายการไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน เนื่องจาก
มีความจ าเป็นในการใช้งาน 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างตามหมวด เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
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2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล โดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ความเสียง ตามหลักการควบคุมภายในขององค์กร (Control Environmen) ตามมาตรฐาน COSO 
2013 ในการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นหลักประกันระดับหนึ่งว่า การด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล ไม่มีการทุจริต และ/หรือหาผลประโยชน์ทับซ้อน ในกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยก าหนดขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

1. การระบุความเสี่ยง 
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยง 
3. เมตริกส์ระดับความเสี่ยง 
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
5. แผนบริหารความเสี่ยง 
6. การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 
7. จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
8. การจัดท ารายงานบริหารความเสี่ยง 
9. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง ท าการระบุความเสี่ยง โดยน าข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการประเมิน

ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ระบุความเสี่ยง (Risk Identification) ที่เป็น Unknown Factor 

ขั้นตอนปฏิบัติ 
ระบุรายละเอียดความเสี่ยง 

known Factor Unknown Factor 
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน ์

 
 
- 

ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการ
พยากรณ์ล่วงหน้าในอนาคต 
ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้น 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง  
  จากข้ันตอนที่ 1 เมื่อท าการระบุความเสี่ยง เสร็จสิ้นจึงด าเนินการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล อันเกิดจากการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
โดยระบุสถานะความเสี่ยงในสีไฟจราจร 
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สี ระดับความเสี่ยง 
 
 

ความเสี่ยงระดับต่ า 

 
 

ความเสี่ยงระดับปานกลาง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เก่ียวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 

 
 

ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน
องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมตามหน้าที่ปกติ 

 
 

ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่
สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรือสม่ าเสมอ 

  
ตารางที่ 7 แสดงสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

    

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัในต าแหน่งหน้าที่ 
 

  
 

/ 
/ 
/ 

  

  
ขั้นตอนที่ 3 เมตริกส์ระดับความเสี่ยง 
  น าความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) มาท าการ
หาค่าความเสี่ยงรวม 
 
ตารางที่ 8 แสดงระดับความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ระดับความ
จ าเป็นของการ

เฝ้าระวัง 
      3    2   1 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

    3    2   1 

ค่าความเสี่ยง 
        = 
ความจ าเป็น X 
     รุนแรง 

กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัในต าแหน่งหน้าที่ 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 
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จากตารางที่ 8 น าระดับความเสี่ยงมาพิจารณาความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง/ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ตารางที่ 9 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง 

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก 
MUST 
3    2 

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 
SHOULD 

               2 
กระบวนการจัดหาพัสดุ 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยง 
1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัในต าแหน่งหน้าที่ 

 
- 
 

 
1 
 

 
ตารางที่ 10 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard 
ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล 
ภาคีเครือข่าย 

 
x 

 
 

 

ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม x   
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย x   
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน x   
 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
 น าค่าความเสี่ยง มาท าการประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนาตาลว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการจัดการแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 

ระดับ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ 
ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งไม่กระทบผู้รับบริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน 

พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้รับบริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร 
แตย่อมรับได้ มีความเข้าใจ 

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ
มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

 
ตารางที่ 11 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
กระบวนการที่มีความเสี่ยง คุณภาพการจัดการ ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ค่าความเสี่ยง 
ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับกลาง 

ค่าความเสี่ยง 
ระดับสูง 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ของส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอนาตาล 

ดี 2   
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 จากตารางประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล มีค่าความ
เสี่ยงระดับ 2 (ต่ า) 
 ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง  
  น าการประเมินควบคุมความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงแผนบริหารความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง มาตรการ 
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนา

ตาล 

1.กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 

 
 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานเฝ้าระวังความเสี่ยง 
  จัดท ารายงานเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความ
เสี่ยงออกเป็นสามสี ได้แก่สีเขียว สีเหลือง สีแดง เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและประเมินการบริหารความเสี่ยง 
ตารางที่ 13 แสดงผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจกรรม เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต 
สถานะความเสี่ยง 

   
กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนา

ตาล 

1.การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 
2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 
3.แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่ 
 

       /   
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ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบบริหารความเสี่ยง 
 สถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล ไม่อยู่ในข่าย

ความเสี่ยง แต่ยังคงมาตรการเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล 

พบว่ามีสถานะความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่อยู่ในข่ายความเสี่ยง โดยปรากฏสถานะความเสี่ยงเป็นสี
เขียว แต่มีความจ าเป็นต้องก าหนดกิจกรรมเฝ้าระวังในระบบความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564 
 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-GP เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในการ
บันทึกข้อมูล เมื่อมีการบันทึกผิดพลาดและต้องการแก้ไขมีขั้นตอนการแก้ที่ซับซ้อน ล่าชา้ ระบบใช้งานได้ช้า
เนื่องจากการเข้าใช้งานของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนมาก 
 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ท าให้การบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เกิดความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร 
  
4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
 ปีงบประมาณ 2564 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ของกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล โดยเปรียบเทียบ งบประมาณท่ีตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2564 กับผล
ของงบประมาณ ที่จ่ายจริง  พบว่าในรายการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ลดลง จากปีงบประมาณ 2563 ที่มี
รายการจ่ายจ านวน  58,380 บาท ปี 2564 มีรายการจ่าย จ านวน  40,60  บาท ประหยัดงบประมาณ จ านวน 
54,320 บาท รายการจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิง ลดลง จากปีงบประมาณ 2563 ที่มีรายการจ่าย จ านวน 133,109 
บาท ปี 2564 มีรายการจ่าย 116,090 บาท ประหยัดงบประมาณ จ านวน 17,019 บาท 
 
5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 5.1 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อก ากับติดตามการท างานให้เป็นไปตามข้ันตอนและถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 5.2 สร้างกลุ่มไลน์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เช่น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ ผู้บันทึกระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นช่องทางให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ 
 5.3 มีการควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอนทุกเดือน 
 5.4 ส่งเสริมให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ได้อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ 
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนาตาล อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธาน ี
 


