รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานสาธารณสุขอาเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร

คานา
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Intergrity and Transparency
Aaaeserment : ITA ) ประจำปีงบประมำณ 2564 ของศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
( สำนักงำน ปปช. ) ในหัวข้อกำรประเมิน ที่ EB 3 มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ ที่ผ่ำนมำ (ปี 2563) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรได้นำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและ
พัฒนำ กระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่ต้องแสดงออกถึง
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกำรดำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเกิดควำมคุ้มค่ำ
และเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ

งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเจริญศิลป์
ผู้จัดทำ

สารบัญ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ฯ สำหรับผู้บริหำร
ผลกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของงำนพัสดุฯ ปี 2563
รำยงำนวิเครำะห์ จำแนก 5 องค์ประกอบ
บรรณำนุกรม
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รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
สาหรับผู้บริหาร
*********************************************************************************
ในปี ง บประมำณ 2563 ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอเจริ ญ ศิ ล ป์ ได้ รั บ อนุ มั ติ
งบประมำณทั้งสิ้นเป็นงบประมำณรำยจ่ำยพื้นฐำน เป็นเงิน 184,000.-บำท (-หนึ่งแสนแปดหมื่น
สีพ่ ันบำทถ้วน-) รวมโครงกำรทั้งสิ้น 7 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 7 โครงกำร คิดเป็น ร้อย
ละ 100 ใช้เงินไปทั้งสิ้น 184,000.-บำทร้อยละ 100 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
1. ผลการดาเนินงานของงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมำณงบรำยจ่ำยพื้นฐำน จำนวน 7 รำยกำร เป็นเงิน 184,000.-บำท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบำทถ้วน-)
ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมรำยกำรที่ได้รับจัดสรรดังกล่ำว จึงขอรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
ลำดับ

รำยกำร

วิธีจัดซื้อ

งบที่ได้รับจัดสรร รำคำที่จัดซื้อได้

สำมำรถ ดำเนินกำรเสร็จ
ประหยัดได้
(ร้อยละ)

ปัญหำ/
อุปสรรค

1. ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง(ต.ค.62-มิ.ย.63)

เฉพำะเจำะจง

92,751

92,751

-

100

-

2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เฉพำะเจำะจง

12,000

12,000

-

100

-

3. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เฉพำะเจำะจง

20,000

20,000

-

100

-

4. ซื้อวัสดุสำนักงำน

เฉพำะเจำะจง

18,000

18,000

-

100

-

5. ซ่อมบำรุงยำนพำหนะ

เฉพำะเจำะจง

3,500

3,500

-

100

-

6. จ้ำงปรับปรุงห้องน้ำ

เฉพำะเจำะจง

2,500

2,500

-

100

-

7. ค่ำสำธำรณูปโภค

เฉพำะเจำะจง

35,249

35,249

-

100

-

-

184,000

184,000

-

100

-

รวม
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2. จาแนกร้อยละจานวนรายการจัดซื้อตามวิธีวิธีการจัดซื้อ
ร้อยละจำนวนรำยกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกตำรำง
ดังกล่ำวข้ำงต้น มีรำยกำรที่จะต้องจัดซื้อทั้งสิ้น 7 รำยกำร พบว่ำจัดซื้อ/จ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 7
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ของรำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมด
3. ร้อยละเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาแนกตามวิธีจัดซื้อ
ร้อยละของเงินงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 จำกตำรำงจะเห็ น ได้ ว่ ำ งบประมำณจำกงบประมำณรำยจ่ำยพื้ น ฐำน ได้ รับ จัด สรรจ ำนวน
184,000.-บำท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบำทถ้วน-) ดำเนินกำรแล้ว คิดเป็น ร้อยละ 100
4. ร้อยละการดาเนินการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยในปีงบประมาณ
ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อแล้วเสร็จ ในกำรจัดซื้อปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร
รวม 7 รำยกำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จัดซื้อแล้วเสร็จ จำนวน 7 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
กำรจัด ซื้อ จัด จ้ำงของส ำนัก งำนสำธำรณสุขอำเภอ ด้ว ยงบประมำณภำรกิจ พื้น ฐำนอยู่
ภำยใต้ก ำรตรวจสอบจำกงำนพัส ดุส ำนัก งำนสำธำรณสุข จัง หวัด สกลนคร ก่อ นที ่จ ะได้รับ กำรสนับ สนุน
งบประมำณจึงมีควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงน้อย เพรำะได้รับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
6. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อจากัด
1. ผู้ประกอบกำรหรือร้ำนค้ำ ทำใบเสนอรำคำล่ำช้ำ ทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำไปด้วย
2.งบประมำณได้รับกำรสนับสนุนไม่เพียงพอต่อภำรกิจที่ต้องดำเนินงำนในแต่ละปีและมี
แนวโน้มลดลงทุกปีซึ่งไม่สอดคล้องกับภำรงำนและสภำพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
3.กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณจนเกินไป เช่นกำรให้เบิกให้แล้วเสร็จในวันที่ 15
ของเดือน กรกฎำคม ของทุกปีทำให้เกิดปัญหำเรื่องค่ำใช้จ่ำยประจำเช่น ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ในส่วนที่
เหลืออีก 3 เดือน ไม่มีงบประมำณมำสนับสนุนได้ทำให้เป็นภำระของ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ ต้องหำ
งบประมำณจำกแหล่งอื่นมำใช้จ่ำย
4.ขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ดำ้ นกฎหมำย ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ซึ่งจำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้ พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ ต่ำง ๆ ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
5.กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเทศของกรมบัญชีกลำง ผ่ำน
ทำง ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำระบบได้ เนื่องจำกระบบ
ขัดข้องและมีกำรปิดปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน
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6.กรมบัญชีกลำงมีกำรออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมียกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทำงปฏิบัติ ทำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เกิดควำม
คล่องตัว เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตำมศึกษำกฎระเบียบ และหนังสือเวียน
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องและเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติปัจจุบัน
5. พระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ บำงข้อสื่อควำมหมำยที่มีควำมซับซ้อน ต้องใช้กำรตีควำม
ส่งผล ให้กำรทำงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกต้องใช้เวลำในกำรหำรือกับกรมบัญชีกลำง
เพื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและป้องกันควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน
7. วิเคราะห์การประหยัดงบประมาณ
ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวม 7 รำยกำร โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ ร้อยละ
- ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7 รำยกำร คิดเป็นเงินที่ได้รับจัดสรร 184,000.-บำท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่
พั น บำทถ้ ว น-) จั ด ซื้ อ ได้ 184,000.-บำท ประหยั ด เงิน ได้ 0.-บำท แต่ ส ำมำรถด ำเนิ น กำรได้ ต ำมกรอบ
ระยะเวลำที่กำหนดได้
8. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานการจัดซื้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.กำกับติดตำมผู้ประกอบหรือร้ำนค้ำ ให้ทำใบเสนอรำคำ เพื่อเป็นไปตำมกำหนดเวลำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ควรมีกำรควบคุมกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำม
เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญำ และบริหำรสัญญำให้เป็นไปตำมกำหนดเวลำหรือขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ กำร
ตรวจรับพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
3. จัดสรรบุคลำกร ที่มีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย มำปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กองคลัง เนื่องจำกกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ กระบวนงำนมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติ กฎ ระเบียบและกฎหมำยข้ำงเคียงอื่นที่
เกี่ยวข้อง
4.ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ต้องศึกษำระเบียบที่ออกมำใหม่ให้ละเอียด
ถี่ถ้วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำรปฏิ บัติงำน มีฝึกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เนื่องจำกมี
กำรนำระบบโปรแกรม e-GP มำใช้อย่ำงเต็มรูปแบบ ต้องศึกษำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธี ถึงแม้งบประมำณที่
ได้รับจัดสรรในขณะนี้ยังไม่มำกพอ
แต่หำกมีควำมชำนำญจะสำมำรถดำเนินกำรได้เมื่อได้รับจัดสรร
งบประมำณในอนำคต
5.หน่วยงำนผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทำรำยละเอียดพัสดุที่ต้องกำรให้จัดหำใช้ชัดเจน
6.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง วัสดุประเภทต่ำงๆ ต้องกำหนดแผนกำรจัดซื้อให้ชัดเจน
7. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผน และมีกำรกำกับ
ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินกำรตำมแผนจัดซื้อจัดจ้ำง และกำกับติดตำม
ทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมแผน
8.. กำกับติดตำมผู้ประกอบหรือร้ำนค้ำ ให้ทำใบเสนอรำคำ เพื่อเป็นไปตำมกำหนดเวลำใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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