รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร
ปี 2563

ก

บทนำ
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอวานรนิวาสและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่กําหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างที่มีการดําเนินการ
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดําเนินงาน เพื่อนํามา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
ทั้ ง ยั ง เป็ น การป้ อ งปรามการเกิ ด ปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ในส่ ว นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ของในสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอวานรนิวาสอีกทางหนึ่ง
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ประกอบด้วยผลการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างตามหมวดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มีการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะแนวทาง
ปรับ ปรุ งประสิทธิภ าพของการจั ดหาพัสดุ เพื่อให้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
วานรนิวาส สามารถนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไป
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส
ผู้จัดทํารายงาน
30 กันยายน 2563
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การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
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5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
อันจะนําไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การวิเคราะห์การจัดซือ้ จัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส ได้จัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อวิเคราะห์การดําเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนํามาใช้ในการ
วางแผนแก้ไขปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจํานวนรายการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จํานวน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการ เฉพาะเจาะจง สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์
(e-bidding)
16
16
ร้อยละ 100
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่ ม งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอวานรนิ ว าส
ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายการรวม 16 รายการ พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ร้อยละ
100 ไม่ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี ก าร สอบราคา ประกวดราคา วิ ธี พิ เ ศษ วิ ธี ก รณี พิ เ ศษ วิ ธี ป ระกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์ (e-bibbing)
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จํานวน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ เฉพาะเจาะจง
สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ
วิธีกรณี วิธีประกวดราคา
พิเศษ
อิเลคทรอนิกส์
(e-bidding)
206,995.00 206,995.00
ร้อยละ 100
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จํ านวน 206,995.00 บาท พบว่า งบประมาณที่ใ ช้ใ นการจั ดซื้ อจั ดจ้ างมี เฉพาะวิ ธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 206,995.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคา
ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bibbing)
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของงบประมาณจําแนกตามค่าใช้จ่าย ของ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านฯ
ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค

จํานวนเงิน

38,630.00

10,700.00

12,180.00

0.00

96,090.00

9,600.00

49,395.00

42,147.43

ร้อยละ

14.93

4.14

4.71

0.00

37.14

3.71

19.09

16.29

กราฟที่ 1 แสดงจํานวนเงินงบประมาณจําแนกตามค่าใช้จ่าย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4.71
0
14.93
16.29
4.14

19.09
37.14
3.71
ค่าวัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าซ่อมแซม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุงานบ้านฯ

ค่าวัสดุไฟฟ้า

จากกราฟที่ 1 พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็น ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง รองลงมา คือ ค่าซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ตามลําดับ ส่วนค่าวัสดุไฟฟ้า ไม่ได้รับงบประมาณ
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ตารางที่ 4 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้กับงบประมาณค่าใช้จ่ายจริง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาสและหน่วยงานในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ
ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุงานบ้านฯ
ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภค
คอมพิวเตอร์
จํานวนงบประมาณ
ตามแผน
จํานวนงบประมาณ
ใช้จ่ายจริง

40,000.00

12,000.00

20,000.00

5,000.00

100,000.00

12,000.00

50,000.00

60,000.00

38,630.00

10,700.00

12,180.00

0.00

96,090.00

9,600.00

49,395.00

42,147.43

คิดเป็นร้อยละ

96.58

89.17

60.90

0.00

96.09

80.00

98.79

70.25

กราฟที่ 2 แสดงเปรียบเทียบงบประมาณที่ตั้งไว้กับงบประมาณค่าใช้จ่ายจริง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาสและหน่วยงานในสังกัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
120000

100000
96090

100000
80000
60000
40000

50000
49395

40000
38630
12000
10700

20000

60000

ประมาณการ
42147.43

รับจริง
20000

12000
9600

12180

0
ค่าวัสดุสํานักงาน

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุเชื้อเพลิง

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าซ่อมแซม

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุงานบ้านฯ

5000

0

ค่าวัสดุไฟฟ้า

จากกราฟที่ 2 พบว่า อัตราส่วนของประมาณการค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับจริง มากที่สุด คือ ค่าซ่อมแซม รองลงมา คือ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามลําดับ ส่วนค่าวัสดุไฟฟ้า ไม่ได้รับงบประมาณ
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างดําเนินการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ทั้ง 16 รายการ ปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงไม่มีความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563) เป็นการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบั ญญัติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระเบี ยบใหม่ ทําให้
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งได้กําหนดฐานความผิดไว้
3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ขาดแคลนบุคลากร ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ด้านการเงินและการบัญชี และด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอยู่เดิม ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตรงในการทํางานด้านพัสดุครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ด้านการเงินและการบัญชี และด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลากรที่ได้รับวุฒิการศึกษา
และปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เท่านั้น ซึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ด้าน
พัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้านการเงินและการบัญชี และด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
วานรนิ ว าส ได้รั บ จั ดสรรงบประมาณจํ านวน 291,000.00 บาท มี ก ารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เป็นเงิน 228,155.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.40 และในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส ได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน 206,995.00
บาท มีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 206,995.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งงบประมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา เป็นเงิน 84,005.00 บาท และดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยอ้างอิงราคากลาง และไม่มี
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งจะทําให้เป็นภาระในปีงบประมาณถัดไป จึงเป็นการประหยัดงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากหลายแหล่ง จึงวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้ ดังนี้
๔.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖3 งบดําเนินงานส่วนภูมิภาค (งบดําเนินตาม
ภารกิจพื้นฐานของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ)
- ได้รับจัดสรร
206,995.00 บาท
- งบประมาณที่ใช้ไป
206,995.00 บาท
- ประหยัดงบประมาณ
0 บาท ร้อยละ 0
5. แนวทางแก้ไ ขในการปรั บปรุ ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้า ง อัน จะนํา ไปสู่การปรั บปรุ งการจัดซื้อจัดจ้า ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.1 ดําเนินการจ้างเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / เจ้าพนักงานพัสดุ
5.2 ดําเนินการจัดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

( นายวิษณุ เมืองบาล )
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
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คณะผู้จัดทํา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายชวน โทอิ้ง
นางไพรวัลย์ สุทธิแสน
นางศิริลักษณ์ เอกมาตร
นางศิรินุช ณ นครพนม
นางนุสรา อุตรนคร
นายสุทิวัส หาระโคตร
นายวิษณุ เมืองบาล

สาธารณสุขอําเภอวานรนิวาส
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

ที่ปรึกษา
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการ/คณะทํางาน

