รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ
การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2563) เป็ น วิธีการหนึ่ งในการสรุป ผลการดำเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงให้ เห็ น ในภาพรวมว่าเป็น ไปตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ได้ ก ำหนดไว้ ห รื อ ไม่ มี ค วามคุ้ ม ค่ า หรื อ มี ค วามสามารถ ในการประหยั ด
งบประมาณได้มากน้อยเพียงใด มีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด การใช้งบประมาณในแต่ละวิธีการเป็นจำนวนเงิน
เท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือไม่ รวมทั้ง จะต้องมีการจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อนำไป
ปรั บ ปรุ งหรื อพั ฒ นากระบวนการจั ด ซื้อ จัดจ้ างในปี ต่ อไปด้ว ย ทั้ งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ในการทบทวนและวาง
แผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้วิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
ธันวาคม 2563

สารบัญ
หน้า
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1

1.1 ผลการดำเนินการในภาพรวมของหน่วยงาน
1.2 จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

2

3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. การวิเคราะห์ในการประหยัดงบประมาณ

3

5. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุง

3

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการ
โดยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์ ร้อ ยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น และเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้า ง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการดำเนินการในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม
ทั้งสิ้ น จำนวน 33 โครงการ ดำเนิ น การแล้ ว เสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 โครงการคิดเป็ นร้อยละ 100
วงเงินได้รับจัดสรร 762,819.70 บาท ดำเนินการจริง 762,819.70 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดหา
จำนวน
งบประมาณ
งบประมาณตาม งบประมาณ ประหยัด
วิธีการจัดหา
โครงการ
(ร้อยละ)
จัดสรร
สัญญา
คงเหลือ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
การจัดซื้อ
วิธีเฉพาะเจาะจง
- เฉพาะเจาะจง ไม่
14
192,109.70
192,109.70
เกินหนึ่งแสนบาท
- เฉพาะเจาะจง
เกินหนึ่งแสนบาท
รวมจัดซื้อ
14
192,109.70
192,109.70

-2-

วิธีการจัดหา

จำนวน
โครงการ

การจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
- เฉพาะเจาะจง ไม่
เกินหนึ่งแสนบาท
- เฉพาะเจาะจง
เกินหนึ่งแสนบาท
รวมจัดจ้าง
รวมจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบประมาณ
จัดสรร
(บาท)

ผลการจัดหา
งบประมาณตาม
สัญญา
(บาท)

งบประมาณ
คงเหลือ
(บาท)

ประหยัด
(ร้อยละ)

18

95,710.00

95,710.00

-

-

1

475,000.00

475,000.00

-

-

19
33

570,710.00
762,819.70

570,710.00
762,819.70

-

-

3. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการ)
-

ร้อยละ

1. วิธีประกาศเชิญชวน
(วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
33
100
รวม
33
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 33 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

-34. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท)
1. วิธีประกาศเชิญชวน
(วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
762,819.70
100
รวม
762,819.70
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 762,819.70 บาท จำแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี โ ครงการจำนวนสู ง สุ ด คื อ วิ ธี ป ระกาศ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 762,819.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.1 การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อน ใน
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่ทันถ่วงทีต่อความต้องการของผู้ใช้วัสดุ
2.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP ต้องดำเนินการเข้าดำเนินการบันทึกข้อมูลทันทีที่ดำเนินการ
ขอจัดซื้อ แต่พบว่าการบันทึกข้อมูลรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GP มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบไม่เสถียร
บ่อยครั้ง ทำให้การจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างให้เกิดความล่าช้า
3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพบปั ญหา อุปสรรค และข้อจำกัด
หลายด้าน ทั้งปัญหาภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน ที่เป็นสาเหตุในการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ดังนี้
1. บุคคลการในหน่วยงานมีจำกัดและมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบด้วย
2. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุยังขาดความรู้และความเข้าใจของระเบียบ กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการตีความ
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ในการเชื่อมต่อระบบล่าช้าและหลุดบ่อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน

-44. การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ผู้ ป ระกอบการบางรายเอกสารผิ ด พลาด และบางรายจดทะเบี ย นแสดง
รายละเอีย ดวัตถุป ระสงค์ไม่ครอบคลุมกับงานที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้ภ ายใน
กำหนด
5. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา แต่ละกลุ่มงานไม่มีแผนการดำเนินการ หรือมีแต่ไม่ได้ดำเนินการ
ตามแผน
6. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการต้องกระทำอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิด
ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
7. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานในการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง ใช้เงินสำหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 762,819.70 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และประหยัด
งบประมาณ หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้วัสดุครุภัณฑ์ ให้พิจารณาจัดหาของเดิมที่มีอยู่ในหน่วยงานและนำมาใช้
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่าทุกประการ
5. แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง อันนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง มีแนวทางแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างเสนอสาธารณสุขอำเภอไพรบึง เพื่ออนุมัติเผยแพร่ผ่านทางเว็ บไซด์ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง และปิดประกาศเผยแพร่ให้เห็นชัดเจนบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ก่อน
ดำเนิน การจัดซื้อจั ดจ้างและรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนต่อสำนักงานสาธารณสุข อำเภอไพรบึง
พร้อมทั้งรายงานตามแบบ สขร.๑ เป็นรายเดือน
2. เจ้ าหน้ าที่ ที่ป ฏิบั ติงานด้านพั ส ดุ ต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคั บ กฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดย
ละเอียด ถี่ถ้วน และหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. เห็นควรให้การสนับสนุน การพัฒนาเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยการเข้าฝึกอบรม เพิ่มเติม
ความรู้ใหม่ อยู่เสมอ
4. จัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน

5. ประสานงานให้ แต่ ล ะกลุ่ ม งาน จั ดทำแผนการดำเนิ น งานจัดซื้ อจัด จ้าง และควบคุ มให้ มีก าร
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
6. จัดทำแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญาของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง หรือไม่

ลายมือชื่อ

ผู้จัดทำ

(นายภาสกร อุ่นคำ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลายมือชื่อ
(นายสุริยนต์ หล้าคำ)
สาธารณสุขอำเภอไพรบึง

ผู้บริหาร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ
Tel 045 – 675 078
http://www.pribungsso.org

