บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๐๙๓๒ / ๔๗๒
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติลงเวปไซต์ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
เรียน สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ด้วยงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง มีความประสงค์ที่จะนาข้อมูลเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและสา
ธารณรับทราบโดยทั่วกัน
ในการนี้ งานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงเวปไซต์
และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุมัติ

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

คาสั่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ที่ ๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการปิดและปลดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เพื่อให้ การปฏิบัติในการกากับ ดูแลการเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกทะเบียนประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และผู้ปลดประกาศ ประกอบด้วย
๑.๑. นายวัชรินทร์ พันแก่น
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๑.๒. นายชัยธวัช ชาวโยธา
ตาแหน่ง พนักงานบริการ
มีหน้าที่ดังนี้ คือ
การบันทึกทะเบียน
๑. บันทึกรายการในแบบทะเบียนประกาศ
๒. ออกเลขลาดับที่ของประกาศ พร้อมทั้งบันทึกเลขลาดับที่ดังกล่าวไว้ด้านบน ของประกาศ
ฉบับที่จะปิดประกาศ
๓. ส่งมอบประกาศ ตามข้อ ๒ ให้กับผู้ปิดประกาศ โดยมีพยาน ๑ คน (หน้าที่ตาม
ข้อ ๑ - ๓ ต้องทาให้เสร็จในวันเดียวกัน)
การปลดประกาศสอบราคา
๑. ปลดประกาศ ที่ครบกาหนดและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒. ลงชื่อและวันเดือนปีที่ปลดประกาศ กากับไว้ด้านล่างของประกาศและในทะเบียนประกาศ
โดยมีพยาน ๑ คน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศประกอบด้วย
๒.๑. น.ส.สุดาวรรณ ทองมนต์
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๒.๒. น.ส.วรรณิดา สุภาพวง
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
มีหน้าที่ดังนี้
๑. ลงชื่อรับมอบประกาศ จากผู้บันทึกทะเบียนประกาศ ในทะเบียนประกาศ
๒. ลงชื่อพร้อมวันเดือนปี กากับไว้ด้านบนของประกาศ แล้วนาไปปิดประกาศที่บอร์ดปิด
ประกาศ โดยมีพยาน ๑ คน
๓. เจ้าหน้าที่พยาน ประกอบด้วย
๓.๑ นายภาสกร อุ่นคา
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๓.๒ น.ส.วรินญา สุภาพ
ตาแหน่ง พนักงานบริการ

……./มีหน้าที่ดังนี้

มีหน้าที่ดังนี้
๑ เป็นพยานในการปิดประกาศ ของผู้ปิดประกาศ ตามข้อ ๒
๒ ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีในทะเบียนประกาศ ในฐานะพยานของผู้ปิดประกาศ
๓ เป็นพยานในการปลดประกาศ ของผู้ปลดประกาศ
๔ ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีในทะเบียนประกาศ ในฐานะพยานของผู้ปลดประกาศ
๔. เจ้าหน้าที่ผู้ส่งประกาศ ประกอบด้วย
๔.๑ นายภาสกร อุ่นคา
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
๔.๒ นายวัชรินทร์ พันแก่น
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
มีหน้าที่ดังนี้
๑ ลงชื่อพร้อมวันเดือนปีที่นาส่งในทะเบียนประกาศ
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด หาก
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้มีรายชื่อลาดับถัดไปปฏิบัติหน้าที่แทน และทุกขั้นตอน การปลดประกาศ จะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน หรืออย่างช้าภายในวันทาการถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่ ศก ๐๙๓๒ / ๔๗๐
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เรียน สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ด้วยงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างทุกแหล่ง
งบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ ดาเนินการโดยส่วนงานพัสดุ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจานวน
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง และร้อยละ
ของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

เอกสารสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

คานา
การจัดทารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2562) เป็ น วิธีการหนึ่งในการสรุ ปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงให้ เห็น ในภาพรวมว่าเป็นไปตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า หรื อ มี ค วามสามารถ ในการประหยั ด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด มีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด การใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจานวนเงิน
เท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจากัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้ง จะต้องมีการจัดทาข้อเสนอแนะ เพื่อนาไป
ปรั บ ปรุ งหรื อพั ฒ นากระบวนการจั ด ซื้อจัดจ้ างในปี ต่อไปด้ว ย ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน์ใ นการทบทวนและวาง
แผนการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป

สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
พฤศจิกายน 2562

สารบัญ
หน้า
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.1 ผลการดาเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน
1.2 ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.3 ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

2

3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การวิเคราะห์ในการประหยัดงบประมาณ

3

5. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง อันนาไปสู่การปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3

-1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดาเนินการ
โดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัด จ้างและร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินการในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม
ทั้งสิ้นจานวน 32 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562 โครงการคิดเป็นร้อยละ 100
วงเงินได้รับจัดสรร 604,480.02 บาท ดาเนินการจริง 604,480.02 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการ)
1. วิธีประกาศเชิญชวน
(วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
32
100
รวม
32
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม
ทั้งสิ้นจานวน 32 โครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจานวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

-23. ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)
1. วิธีประกาศเชิญชวน
(วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
604,480.02
100
รวม
604,480.02
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น
จ านวน 604,480.02 บาท จ าแนกตามวิ ธีก ารจั ดซื้ อ จั ด จ้ างที่ มี โ ครงการจานวนสู งสุ ด คื อ วิ ธีป ระกาศ
เฉพาะเจาะจง จานวน 604,480.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อน ใน
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ทันถ่วงทีต่อความต้องการของผู้ใช้วัสดุ
2.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ต้องดาเนินการเข้าดาเนินการบันทึกข้อมูลทันทีที่ดาเนินการ
ขอจัดซื้อ แต่พบว่าการบันทึกข้อมูลรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GP มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบไม่เสถียร
บ่อยครั้ง ทาให้การจัดทาเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างให้เกิดความล่าช้า
3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพบปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัด
หลายด้าน ทั้งปัญหาภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน ที่เป็นสาเหตุในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ดังนี้
1. บุคคลการในหน่วยงานมีจากัดและมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย
2. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังขาดความรู้และความเข้าใจของระเบียบ กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้างทาให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการตีความ
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ในการเชื่อมต่อระบบล่าช้าและหลุดบ่อย ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน

-34. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผู้ ป ระกอบการบางรายเอกสารผิ ด พลาด และบางรายจดทะเบี ย นแสดง
รายละเอีย ดวัตถุประสงค์ไม่ครอบคลุมกับงานที่ทาการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ภ ายใน
กาหนด
5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนการดาเนินการ หรือมีแต่ไม่ได้ดาเนินการ
ตามแผน
6. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการต้องกระทาอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดาเนินงานได้
7. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานได้
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง ใช้เงินสาหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นจานวนเงิน 604,480.02 บาท (หกแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทสองสตางค์) สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และประหยัดงบประมาณ
หากมีความจาเป็นที่ต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ ให้พิจารณาจัดหาของเดิมที่มีอยู่ในหน่วยงานและนามาใช้เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าทุกประการ
5. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง อันนาไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง มีแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอสาธารณสุขอาเภอไพรบึง เพื่ออนุมัติเผยแพร่ผ่านทางเว็ บไซด์ของ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง และปิดประกาศเผยแพร่ให้เห็นชัดเจนบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ก่อน
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนต่อสานักงานสาธารณสุข อาเภอไพรบึง
พร้อมทั้งรายงานตามแบบ สขร.๑ เป็นรายเดือน
2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ละเอียด ถี่ถ้วน และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เห็นควรให้การสนับสนุน การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยการเข้าฝึกอบรม เพิ่มเติม
ความรู้ใหม่ อยู่เสมอ
4. จัดทาแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน

-45. ประสานงานให้ แต่ล ะกลุ่ มงาน จัดทาแผนการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมให้ มีการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผน
6. จัดทาแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาของสานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง หรือไม่

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทา

(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ลายมือชื่อ

ผู้บริหาร
(นายสุริยนต์ หล้าคา)
สาธารณสุขอาเภอไพรบึง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธกี าร ปีงบประมาณ 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาทาพวงมาลา
เฉพาะเจาะจง
สีเหลือง พร้อม ขาตัง้
2 จ้างเหมาทาพวงมาลา
เฉพาะเจาะจง
สีชมพู พร้อม ขาตัง้
3 จ้างเหมาสร้างโรคจอดรถ
เฉพาะเจาะจง
4 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ของทางราชการเฉพาะเจาะจง
กข 4428 ศรีสะเกษ
5 วัสดุคอมพิวเตอร์
เฉพาะเจาะจง
6 วัสดุสานักงาน
เฉพาะเจาะจง
7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
เฉพาะเจาะจง
ของทางราชการ กค 5377 ศก
8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
เฉพาะเจาะจง
ของทางราชการ กข 4428 ศก
9 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร เฉพาะเจาะจง
(เครื่องตัดหญ้า)
10 จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง
เครื่อปริ้นเตอร์
11 จ้างเหมาทาตรายาง
เฉพาะเจาะจง
12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์
เฉพาะเจาะจง
ของทางราชการ กค 5377 ศก
13 ซี้อวัสดุสานักงาน
เฉพาะเจาะจง
14 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
เฉพาะเจาะจง
15 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เกษตร
เฉพาะเจาะจง
16 จ้างกาจัดสิ่งปฏิกลู
เฉพาะเจาะจง
(ดูดส้วม)
17 ซื้อวัสดุสานักงาน
เฉพาะเจาะจง
(ใบเสร็จ)

งบประมาณ
วงเงินที่จดั ซื้อ
ที่ได้รับอนุมัติ หรือจัดจ้าง (บาท)
1,500
1,500.00

งานแล้วเสร็จภายในปี 2562
แล้วเสร็จ
ไม่เสร็จ
/

ประหยัด
งบประมาณ(บาท)

คิดเป็น
(ร้อยละ)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางสาวหนึ่งฤทัย สุขยานุดษิ ฐ์

1500

1,500.00

/

ร้าน ส.สยามมาลัยภัณฑ์

53000
2924.1

53,000.00
2,924.10

/
/

นายประสิทธ์ คาใสย์

14450
11998
7,200

14,450.00
11,998.00
7,200.00

/
/
/

11750

11,750.00

/

บริษัท อีซูซุตงั ปักศรีสะเกษ
ร้านชัยชนะ
ร้านชัยชนะ
อูช่ ่างจ่อย

2250

2,250.00

/

บริษัท อีซูซุตงั ปักศรีสะเกษ
ร้านฮัว่ ฮวดยนต์กลการ

2630

2,630.00

/

ร้านธนาวัฒน์คอมพิวเตอร์

1510
25,277.92

1,510.00
25,277.92

/
/

ร้านศรีสะเกษการพิมพ์
บริษัท โตโยต้า ศรีสะเกษ จากัด

2,800
1,800
8,560
1,200

2,800.00
1,800.00
8,560.00
1,200.00

/
/
/
/

ทองสุกซัพพลาย
ประเสริฐพาณิต
เฮงฮวดยนต์กลการ
นายเสมียน สุภโค

1,200

1,200.00

/

ร้านศรีสะเกษการพิมพ์

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธกี าร ปีงบประมาณ 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

วิธีซื้อหรือจ้าง

18 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
19 จ้างเหมาทาเตียง
20 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอไพรบึง
21 จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอไพรบึง
22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

23 ซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ
ทะเบียน กค5377 ศรีสะเกษ
24 จ้างเหมาซ่อมแซม
สานักงานสาธารณสุข
อาเภอไพรบึง
25 จ้างเหมาปรับปรุงห้อง
ทางานสาธารณสุข
อาเภอไพรบึง
26 จ้างเหมาครุภัณฑ์
การเกษตร(เครื่องตัดหญ้า)
27 จ้างเหมาซ่อมแซมและ
บารุงรักษาเครื่องปรับ
อากาศ
28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
29 จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์
ไข้เลือดออก
30 ซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

งบประมาณ
วงเงินที่จดั ซื้อ
ที่ได้รับอนุมัติ หรือจัดจ้าง (บาท)
15,100
15,100.00
10,400
10,400.00
40,000
40,000.00

งานแล้วเสร็จภายในปี 2562
แล้วเสร็จ
ไม่เสร็จ
/
/
/

ประหยัด
งบประมาณ(บาท)

คิดเป็น
(ร้อยละ)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
ร้านทีแอนเอสพี เซอร์วิส
นายเรวัตร์ สุภาพ
นายชนวิน ประทุมวัน

เฉพาะเจาะจง

10,600

10,600.00

/

นายพิเดช ชาวโยธา

เฉพาะเจาะจง

11,600.00

11,600.00

/

เฉพาะเจาะจง

1400

1,400.00

/

ห้างหุน้ ส่วนจากัด นันท์นภัส
ซัพพลาย(2017)
ร้านสัมฤทธิ์การยาง

เฉพาะเจาะจง

64,000

64,000.00

/

หจก.สิริทรัพย์ แอนด์ โอม

เฉพาะเจาะจง

150,000

150,000.00

/

หจก.สิริทรัพย์ แอนด์ โอม

เฉพาะเจาะจง

1500

1,500.00

/

นายสุทิศ ไชยโชติ

เฉพาะเจาะจง

11800

11,800.00

/

บริษัท เจริญสินดิจิทัล จากัด

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

61,000
2,000

61,000.00
2,000.00

/
/

เฉพาะเจาะจง

4,380

4,380.00

/

ร้านทีแอนเอสพี เซอร์วิส
ร้านพีแอนด์พคี อมพิวเตอร์
แอน์เซอร์วิส
ร้านราไพพาณิชย์

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้ จัดจ้าง ทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธกี าร ปีงบประมาณ 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับที่

งาน/โครงการ/รายการ

31 ซ่อมรกยนต์ของทางราชการ
ทะเบียน กค 5377 ศรีสะเกษ
32 จ้างเหมาซ่อมแซมสานักงาน
บ้านพักและปรับภูมิทัศน์
สานักงานสาธารณสุขไพรบึง

วิธีซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

งบประมาณ
วงเงินที่จดั ซื้อ
ที่ได้รับอนุมัติ หรือจัดจ้าง (บาท)
3,150
3,150.00
66000

66,000.00

งานแล้วเสร็จภายในปี 2562
แล้วเสร็จ
ไม่เสร็จ
/
/

ประหยัด
งบประมาณ(บาท)

คิดเป็น
(ร้อยละ)

ผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
อูผ่ ลการช่าง
นายชนวิน ประทุมวัน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ชื่อหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง
วัน/เดือน/ปี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓1 กุมภาพันธ์ 2562
หัวข้อ ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ในเว็บไซด์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ตามประกาศกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ เรื่องกาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ต้ อ งจั ด ไว้ ใ ห้ ป ระชาชนตรวจดู ไ ด้ ต ามมาตรา 9(8) แห่ ง
พระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 และมาตรฐานการปฏิบัติด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563 กาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้เกิดระบบในการป้องกันละปราบปรามการทุจริต ยึดแนวทาง
ตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นั้น
ในการนี้งานพัสดุจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ทางเว็บ
ไซด์สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้า ที่
บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบข้อมูลในการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานเพื่อความโปร่งใสในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
หมายเหตุ
เว็บไซด์ สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึง http://www.pribungsso.org
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล
ผู้อนุมัติรับรอง

(นายวัชรินทร์ พันแก่น)
(นายสุริยนต์ หล้าคา)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอไพรบึง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายภาสกร อุ่นคา)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

