รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
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รายงานการวิเคราะห์การขัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน ได้จัดทารายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างบประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ว่ามีปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขอย่างไรหรือไม่ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
โครงการ ตกลงราคา
20

20
(99.99)

สอบราคา
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ
-

-

วิธีกรณี
พิเศษ

วิธีประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์
(e-bidding)

-

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน ได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวม 25 โครงการ พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการตกลงราคาไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีการ สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bibbing)
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดน
ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
โครงการ ตกลงราคา
20

20
(99.99)

สอบราคา
-

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ
-

-

วิธีกรณี
พิเศษ

วิธีประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์
(e-bidding)

-

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจานวน 180,040 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างมีเฉพาะวิธีตกลงราคา เป็น
180,030.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธี
กรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bibbing)
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ตารางที่ 3 แสดงร้ อ ยละของงบประมาณจ าแนกตามค่ า ใช้จ่า ย สานักงานสาธารณสุ ข อาเภอสว่า งแดนดิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
จานวนเงิน
ร้อยละ

ค่าวัสดุ
สานักงาน
46,200
25.66

ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์
46,016
25.56

ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง
76,500
42.49

ค่า
สาธารณูปโภค
11,314.77
6.28

กราฟ ที่ 1 แสดงจานวนเงินงบประมาณจาแนกตามค่าใช้จ่าย สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
กราฟแสดงร้อยละค่าใช้จ่ายแยกรายหมวดเงินปีงบประมาณ 2563
สสอ.สว่างแดนดิน
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

42.49

25.56

25.66

6.28

ร้ อยละ

จากกราฟ พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็น ค่าวัสดุ(เชื้อเพลิง/ สานักงาน/คอมพิวเตอร์) ค่าสาธารณูปโภค ตามลาดับ

4

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สต.ประจาปีประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน
(แห่ง) ตกลงราคา
20

20
(99.99)

สอบราคา

ประกวดราคา

วิธีพิเศษ

-

-

-

วิธีกรณี
พิเศษ
-

วิธีประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์
(e-bidding)
-

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน พบว่า งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างมีเฉพาะวิธีตกลงราคาคิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ สอบราคา ประกวด
ราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
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การนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 2563
มาใช้ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
การประหยัดงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สว่ า งแดนดิ น ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจ านวน 180,040 บาท มี จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี ต กลงราคา เป็ น เงิ น
180,030.77 บาทเป็นร้อยละ 99.99 ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยอิงราคากลาง และไม่มีก่อหนี้ผู กพั นข้ าม
ปีงบประมาณซึ่งจะทาให้เป็นภาระในปีงบประมาณถัดไป จึงเป็นการประหยัดงบประมาณปี พ.ศ.2564
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.ขาดแคลนบุคลากร ในการปฏิบัติงานพัสดุ เนื่องจากมีข้าราชการปฏิบัติงานในสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สว่างแดนดิน เพียง 7 คน
2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทางานด้านพัสดุ ซึ่งได้รับการศึกษาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งต้องได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างมาก
ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา ทั้ ง 25 โครงการ ปฏิบัติตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข จึงไม่มีความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2563) เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ ทาให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้กาหนดฐานความผิดไว้

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1.ดาเนินการจ้างเจ้าพนักงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
2.ดาเนินการจัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

