รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี พ.ศ. 2563

สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน
จังหวัดสกลนคร

คานา
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563 ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีเนื้อหาครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การวิเคาระห์ความเสี่ยง 2) การวิเคาะห์ปัญหาอุปสรรค์ 3) การวิเคราะห์
ความสามารถการในการประหยัดงบประมาณ 4) แนวทางการแก้ไข และปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
จัดหาพัสดุ ในปีบประมาณ 2564 ต่อไป
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจั ดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินงานจัดซื้อจัด
จ้า งจ าแนกตามวิธ ีการจัด ซื้อจัด จ้า งเป็นอย่างไร เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามการประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่
กาหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนาผลวิเคราะห์ไป
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ตามจานวนครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 วิเคราะห์จานวนครั้งตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมีจานวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด และมีเพียงวิธีเดียว คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
จ านวน 19 ครั ้ง คิด เป็น ร้อ ยละ 100.00 ไม่พ บว่า มีก ารจัด ซื ้อ จัด จ้า งด้ว ยวิธ ีอื ่น ๆ เนื่อ งจาก
งบประมาณแต่ละครั้งใช้ไม่ถึง 100,000 บาท และไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน จึงสามารถใช้วิธี
เฉพาะเจาะจงได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนครั้ง
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เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

19
(100.00)

0
(0.00)

0
(0.00)

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีกรณีพิเศษ
(e-bidding)
0
(0.00)

0
(0.00)

1.2 วิเคราะห์จานวนงบประมาณตามประเภทพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมีจานวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง พบว่าพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างที่มีการจัดซื้อ คือ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง มี
จานวนการจัดซื้อจัดจ้าง 9 ครั้ง เป็นเงิน 62,680 ร้อยละ 91 วัสดุ มีการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้ง
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เป็นเงิน 57,040 (ร้อยละ3) และค่าจ้างเหมาซ่อม จานวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 11,780 (ร้อยละ 6)
และจ้างเหมาทาความสะอาด 6 ครั้ง เป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 2 แผนภูมิที่ 1
ตารางที่ 2
2563

แสดงร้อยละของจาแนกตามประเภทพัส ดุที่จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง จัดซื้อวัสดุ

จานวนครั้ง
จานวนเงิน
ร้อยละ

9
62,680
41.39

2
57,040
38.35

จ้างซ่อม

2
11,780
7.88

จ ้า ง ท า ค ว า ม
สะอาด
6
18,000
12.04

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนครั้งที่จัดซื้อจาแนกตามค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563

จ้างซ่อม,
18,000, 12%

จ้างทาความ
สะอาด,
11,780, 8%
น้ามันเชื้อเพลิง,
62,680, 42%
จัดซื้อวัสดุ,
57,040, 38%
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2. วิเคราะห์ตามจานวนงบประมาณที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 วิเคราะห์จานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน พบว่างบประมาณใน
ภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน จานวน 149,500 พบว่า
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงินมากที่สุด และวิธีเดียว คือ
149,500 บาท (ร้อยละ 100) แต่น้อยกว่าปี 2562 ที่ใช้งบประมาณ 58,310 บาท รายละเอียด
ดังตารางที่ ๓
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแประมาณ
(บาท)

92,390

เฉพาะเจาะจง
150,700
(100.00)

คัดเลือก

ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วิธีกรณีพิเศษ

0

0

0

0

(0.00)

(0.00)

(0.00)

(0.00)

2.2 วิเคราะห์จานวนงบประมาณตามประเภทพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมีจานวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง พบว่าพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดแยก ตามงบประมาณที่ใช้ไป คือ วัสดุ
น้ามันเชื้อเพลิงจานวน 9 ครั้ง ร้อยละ 41.59 จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 ครั้ง ร้อยละ 38.65 จ้าง
ทาความสะดาด 6 ครั้ง และจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 2 ครั้ง ร้อยละ 7.82 ดังตาราง
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จ้างทาความสะอาด
จ้างเหมาซ่อม
รวม

จานวนเงิน (บาท)
62,680
57,040
11,780
18,000
149,500

ร้อยละ
41.93
38.15
7.88
12.04
100
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3. วิเคราะห์ตามเงื่อนเวลาที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 วิเคราะห์จานวนครั้งตามเงื่อนเวลา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมีจานวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง เดือนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม 2563 จานวน 3
ครั้ง เดือนธันวาคม 2562 และพฤษภาคม 2563 จานวน 2 ครั้ง ที่เหลือเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
3.2 วิเคราะห์จานวนงบประมาณตามเงื่อนเวลา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมีจานวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– ก.ค 63) มีการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด จานวน
62,814 บาท ร้อยละ 42.01 ไตรมาสที่ 1 (ตค.62 – ธค. 62) จานวน 22,920 บาท ร้อยละ
15.33 ดังตาราง
ตารางที่ 5 การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 ตามรายไตรมาส
ไตรมาส

จานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

22,920
33,990
62,810
29,780
149,500

15.33
22.74
42.01
19.92
100

๔. สรุปการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้ าง
จากการได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) พบว่า ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนทั้งสิ้น 19 ครั้ง พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด และมี
เพียงวิธีเดียว คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่พบว่ามีการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีอื่น ๆ เนื่องจากงบประมาณแต่ละครั้งใช้ไม่ถึง 100,000 บาท และไม่ได้รับการจัดสรรงบ
ลงทุน จึงสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้า ง และเมื่อแยกตามประเภทพัสดุ
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พบว่า พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างที่มีการจัดซื้ อ คือ วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 9 และค่าจ้างเหมาซ่อม
จานวน 2 ครั้ง วัสดุสานักงาน จานวน 2 ครั้ง ล้างเหมาทาความสะอาด 6 ครั้ง
5. ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา ทั่ง 19 โครงการ ปฏิบัติตามระเบียบสานักงาน
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข จึงไม่มีความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตั้ง แต่ ปี ง บประมาณ 2560 (ตั้ ง แต่ วัน ที่ 23 สิ งหาคม 2560) เป็ น การจั ด ซื้อ จัด จ้ าง ตาม
พระราชบั ญญัติการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ ทาให้
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้กาหนดฐานความผิดไว้

6. ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
6.1 ขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงานพัสดุ เนื่องจากมีข้าราชการปฏิบัติงานในสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูนไม่เพียงพอ
6.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทางานด้านพัสดุ ซึ่งได้รับ
การศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งต้องได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างมาก
6.3 การสืบราคากลางใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา
7. การประหยัดงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 งานพัสดุ สานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้า
อูน มีการใช้จ่ายโดยการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 169,830 บาท ในปี 2563 ใช้งบประมาณ 149,500
ลดลง 20,330 บาท การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอิงราคากลาง และไม่มีการ
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณซึ่งทาให้เป็นภาระในปีงบประมาณถัดไป จึงเป็นการประหยัดงบประมาณปี
พ.ศ.2563
8. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
8.1 ดาเนินการจ้างเจ้าพนักงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีและพัสดุ
8.2 ดาเนิน การจั ดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้ าที่ ให้ มีความรู้ ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ
8.3 ส่งบุคลากรของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนิคมน้าอูน อบรมหลักสูตร “ขั้นตอนกระบวนการ
ควบคุมพัสดุ การจัดทาทะเบียนทรัพย์สินการตรวจสอบพัสดุประจาปี และการจาหน่ายพัสดุ”
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9. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้ว น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนื่องจากมี
การนาระบบโปรแกรม –EGP มาใช้อย่า งเต็มรูปแบบ ต้องศึกษาวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ถึงแม้
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในขณะนี้ยังไม่มากพอ แต่หากมีความชานาญจะสามารถดาเนินการได้เมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณในอนาคต
9.2 หน่วยงานผู้ใช้พัสดุใด ต้องจัดทารายละเอียดพัสดุที่ต้องการให้จัดหาใช้ชัดเจน เช่น ประเภท
ชนิด ขนาด สี แบบ จานวน ฯ ล ฯ
9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุประเภทต่าง ๆ ต้องกาหนดแผนการจัดซื้อให้ชัดเจน
ผู้วิเคราะห์
(นายพัฒนา ไชยชมภู)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ภาคผนวก

ตารางที่ 5 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามวิธีการ
เฉพาะเจาะจง

เดือน
ครั้ง

จานวนเงิน

ตลาด
คัดเลือก
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
ครั้ง จานวนเงิน ครั้ง
จานวนเงิน

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ครั้ง จานวนเงิน

วิธีกรณีพิเศษ
ครั้ง จานวนเงิน

รวม
ครั้ง

จานวนเงิน

ตุลาคม 256
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

2

22,920

2

22,920

มกราคม 2563

2

19,080

2

19,080

กุมภาพันธ์ 2563

1

8,610

1

8,610

มีนาคม 2563

1

6,300

1

6,300

เมษายน 2563

1

2,820

1

2,820

พฤษภาคม 2563

7

42,350

7

42,350

มิถุนายน 2563

1

17,640

1

17,640

กรกฎาคม 2563

4

29,780

4

29,780

17

149,500

17

149,500

สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

ตารางที่ 6 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเภทของพัสดุ
น้ามันเชื้อเพลิง

วัสดุสานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างทาความ
สะอาด
ครั้ง จานวน
จานวนเงิน
เงิน

จ้างเหมาซ่อม

เดือน
ครั้ง จานวนเงิน ครั้ง จานวนเงิน ครั้ง จานวนเงิน ครั้ง

รวม
ครั้ง

จานวนเงิน

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

2

22,920

2

มกราคม 2563

1

10980

กุมภาพันธ์ 2563

1

8610

มีนาคม 2563

1

6300

1

6,300

เมษายน 2563

1

2820

1

2,820

พฤษภาคม 2563

1

1750

2

42,350

มิถุนายน 2563

1

2640

5 15,000

6

17,640

กรกฎาคม 2563

1

6660

1

16,440

1

5

29,780

9

62,680

1

16,440

18,000 19

149,500

1

8,100

2

22,920
19,080
8,610

1

40600
2

3,680

3,000

สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

0

40,600

2

