รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร

2

คานา
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้จำทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ประจำปี ๒๕๖3 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำรที่ดำเนินกำรโดย กลุ่มงำนบริหำร
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำร
วิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปี งบประมำณ ๒๕๖3 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และร้อยละของจำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ ๒๕๖3 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติกำร จัดซื้อ
จัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป
โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ
หวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษำรำยงำนฉบับนี้ต่อไป
ผู้จัดทำ/วิเครำะห์
งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

3

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
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กำรนำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี งบประมำณ 2563

7

มำใช้ปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 2564

4

รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดนดิน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบปีที่ผ่ำนมำ ว่ำมีผลกำร ดำเนินงำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 โดย นำข้อมูลจำกกำร
จัดซื้อจ้ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 งบดำเนินงำนทุกวิธีกำรที่ ดำเนินกำรโดยงำนพัสดุ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ ก ำหนดให้ ส่ ว น
รำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จใน ปีงบประมำณ 2563 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ทั้งนี้เพือ่ เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริต คอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป โดยรำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วย กำรจำแนก
ตำมวิธีกำร จัดซื้อจัดจ้ำง ในแต่ละวิธีจำนวนกี่รำยกำร โดยแสดงเปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละ
วิธี และเปรี ย บเทีย บแผนกำรจัดซื้อจั ดจ้ ำงประจำปีงบประมำณ 2563 กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจริงที่เกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมำณ 2563 และวิเครำะห์ควำมเสี่ยง/ปัญหำอุปสรรค/ข้อจำกัด และมีแนวทำงแก้ไขปรับปรุง กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เพื่อนำไปปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ต่อไป
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ในปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ได้จัดทำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี 2563 รวมวงเงินทั้งสิ้น 180,040 บำท ในรอบปีที่ผ่ำนมำได้ดำเนิ นกำรจัดซื้อจ้ำงทั้งสิ้ น
จำนวน 20 โครงกำร จำนวนเงิน 180,030.77 บำท ซึ่งเป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงทั้งหมด
สำมำรถแบ่งตำมหมวดรำยจ่ำย ได้ดังนี้
- ค่ำวัสดุสำนักงำน จำนวนเงิน 46,200 บำท (ร้อยละ 25.66)
- ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 46,016 บำท (ร้อยละ 25.56)
- ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง จำนวนเงิน 76,500 บำท (ร้อยละ 42.49)
- ค่ำสำธำรณูปโภค จำนวนเงิน 11,314.77 บำท (ร้อยละ 6.28)
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน
โครงการ ตกลงราคา
20

สอบราคา

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ

วิธีกรณี
พิเศษ

วิธีประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์
(e-bidding)

20
(99.99)
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ได้
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีโครงกำรรวม 25 โครงกำร พบว่ำ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรตกลงรำคำไม่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยวิธีกำร สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดรำคำอิเลคทรอนิกส์ (e-bibbing)

5

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีก ารจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานสาธารณสุขอาเภอสว่างแดน
ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน
โครงกำร ตกลงรำคำ
20

สอบรำคำ

20
(99.99)

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกวดรำคำ
วิธีพิเศษ

-

-

วิธีกรณี
พิเศษ

-

วิธีประกวดรำคำ
อิเลคทรอนิกส์
(e-bidding)

-

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน ได้รับ
จัดสรรงบประมำณจำนวน 180,040 บำท พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีเฉพำะวิธีตกลงรำคำ เป็น
180,030.77 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำร สอบรำคำ ประกวดรำคำ วิธีพิเศษ วิธี
กรณีพิเศษ วิธีประกวดรำคำอิเลคทรอนิกส์ (e-bibbing)
ตารางที่ 3 แสดงร้ อ ยละของงบประมาณจ าแนกตามค่ า ใช้จ่า ย สานักงานสาธารณสุ ข อาเภอสว่า งแดนดิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
จำนวนเงิน
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 แสดงจำนวนเงินงบประมำณจำแนกตำมค่ำใช้จ่ำย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน
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

จำกกรำฟ พบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่จะเป็น ค่ำวัสดุ(เชื้อเพลิง/ สำนักงำน/คอมพิวเตอร์) ค่ำสำธำรณูปโภค ตำมลำดับ
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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)
-

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งำนพัสดุ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีเฉพำะวิธีตกลงรำคำคิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำร สอบรำคำ ประกวด
รำคำ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดรำคำอิเลคทรอนิกส์

7

การนาผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ 2563
มาใช้ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2564
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ไม่มีเจ้ำหน้ำที่พัสดุโดยตรง ต้องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่อื่นในหน่วยงำนมำปฏิบัติหน้ำที่พัสดุ ซึ่งมีข้อจำกัดใน
เรื่องเวลำและควำมรู้ในด้ำนกำรพัสดุ
3. วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
- ระยะเวลำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน กระชั้นชิด อำจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรดำเนินงำนได้
4. วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
- กำรดำเนินกำรโดยคิดถึงควำมประหยัด ควำมค่ำ คุ้มทุน มีมำตรกำรประหยัดพลังงำนในหน่วยงำน และ
ลดค่ำใช้จ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิงลง และใช้ทรัพยำกรในกำรบริหำรจัดกำรให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด
5. แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี และจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผน
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุให้ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในงำนที่รับผิดชอบ

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
1.ดำเนินกำรจ้ำงเจ้ำพนักงำนในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
2.ดำเนินกำรจัดกำรประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่ ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ

ลำยมือชื่อ.........................................ผู้จัดทำ
(นำยสวำท พงษ์เภำ)
เจ้ำหน้ำที่

ลำยมือชื่อ........................................ผู้บริหำร
(นำยวิกรำนต์ งอธิรำช)
สำธำรณสุขอำเภอสว่ำงแดนดิน

