สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ
ประจำปงบประมาณ 2564

คำนำ
รายงานฉบั บ นี้ เป น การรายงานที่ แสดงถึงการวิเคราะห ผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 2564 เพื่ อเป น
ประโยชนตอผูที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ วาดวยการบริหารพัสดุภาครัฐป
๒๕๖๐ ซึ่งผูจัดทำไดจัดทำขึ้นเพื่อใหผูศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติม
ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบพัสดุวาดวยการบริหารพัสดุภาครัฐป ๒๕๖๐ และการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจำป 2564 ซึ่งทำ
ใหทราบถึงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง การวิเคราะหความเสี่ยง การวิเคราะหปญหาอุปสรรค/ขอจำกัด การ
วิเคราะหความสามารถในการประหยัดพลังงาน และแนวทางแกไขในการปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะ
นำไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ที่ไดวิเคราะหใหผูอานไดนำมาใชประโยชนตอไป
หากมีขอบกพรองประการใด ผูจัดทำขออภัยไว ณ โอกาสนี้ดวย

นายสุกิจ มหาวัน
(หัวหนางานพัสดุ )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖4 จากขอมูลการจัดซื้อจัดจางทุ กแหลงงบประมาณทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยงานพั สดุของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ที่กำหนดใหสวนราชการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางและการจัดหา
พัสดุ ที่ดำเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2564 โดยรวบรวมขอมูลประกอบดวย งบประมาณภาพรวมของ
หนวยงาน จำแนกเปนรายหมวด แสดงใหเห็นวาในหมวดที่มีการจัดซื้อจัดจาง เปรียบเทียบใหเห็นสัดสวนของการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุแตละประเภท เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว และใชจายจริงในแตละรายการ
ทั้งนี้ เพื่อเปนการวิเคราะหความเสี่ยงในการทุจริต และเปนขอมูลในการวางแผนในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖5 ตอไป
โดยรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ฉบับนี้ประกอบดวยผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ป ญ หาอุ ป สรรค ข อ จำกั ด ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง มี ค วามคุ ม ค า วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ างมี แ นวโน ม ไปในวิ ธี ก ารใด
ความสามารถในการประหยั ด งบประมาณ แนวทางการแก ไขปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง
อันจะนำไปสูการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ ๒๕๖5 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ 2564
เป น จำนวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 3,121,050.97 บาท ในระหว า งป งบประมาณได ด ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ
รวม 173 ครั้ง งบประมาณที่ใชจายจริง 3,121,050.97 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร ดังนี้ ตารางแสดงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจางพัสดุ : จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
จำนวนเงิน/รายการ
งบประมาณ
คิดเปน
วิธีการจัดซื้อจัดจาง/หมวด
ที่จัดซื้อจัดจาง
รอยละ
ที่ใชจัดซื้อจัดจาง
คาใชจาย
(บาท)
1. วิธีเฉพาะเจาะจง
1.1 คาวัสดุสำนักงาน
118,017.00 (65 ครั้ง)
118,017.00
100
1.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร
635,125.00 (21 ครั้ง)
635,125.00
100
1.4 คาซอมแซมยานพาหนะ
1,197,336.88 (15 ครั้ง)
1,197,336.88
100
1.5 คาซอมเครื่องปรับอากาศ
49,000.00 (5 ครั้ง)
49,000.00
100
1.6 คาถายเอกสาร
140,725.25 (24 ครั้ง)
140,725.25
100
1.7 คาน้ำมันเชื้อเพลิง
839,031.00 (12 ครั้ง)
839,031.00
100
1.8 อื่นๆ
141,815.84 (31 ครั้ง)
141,815.85
100
2. วิธีประกาศเชิญชวน
3. วิธีคัดเลือก
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
รวม 3,121,050.97 (173 ครั้ง)
3,121,050.97
-

-21. การวิเคราะหความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
• ไมมีการทุจริตและ/หรือหาผลประโยชน ทับซอนในกระบวนการการจัดซื้อจัดจาง หาก
แมในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไมคาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปญหานอยกวาสวนราชการอื่น หรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้น ก็จะเปนความเสียหายที่นอยกวาที่สวนราชการที่ไมมีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช เพราะ
ไมไดมีการเตรียมการปองกันลวงหนาไว โดยใหเปนสวนหนึ่งของการปฎิบัติประจำ ซึ่งไมใชการเพิ่มภาระงานแต
อยางใด
2. ปญหาอุปสรรค/ขอจำกัดในการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สรุปปญหา อุปสรรค ขอจำกัดในการจัดซื้อ
จัดจางของปงบประมาณ ๒๕๖4 ดังนี้
• เงินงบประมาณรายจายประจำปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากไดรับจัดสรรมีขอจำกัด
คือ ใชสำหรับงบดำเนิน งาน ทำใหการบริห ารดานการพัสดุเปน ไปดวยความยากลำบาก ถาจะซื้อครุภั ณฑ หรือ
ปรับปรุงภูมิทัศน หรือสิ่งกอสรางตองเสนอแผนขอใชงบคาเสื่อมหรืองบลงทุน
• จำนวนเงินที่ไดรับจัดสรรลดลง ทำใหไมเพียงพอตอการใชจายจริงในแตละปที่มีคาใชจาย
เพิ่มขึ้นทุกป
• การดำเนินงานจัดหาพัสดุตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖4 ยังคงมี
ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งตองดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายรัฐบาลทำใหการดำเนินการจัดหา
พั ส ดุ ต อ งเร ง ดำเนิ น การซึ่ ง อาจเป น เหตุ ท ำให อ าจเกิ ด ความผิ ด พลาดทำให ป ฏิ บั ติ ไม เป น ไปตามระเบี ย บฯ
ผูรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดหาพัสดุมีความเสี่ยงที่จะกระทำไมถูกตองตามระเบียบเปนอยางมาก
3. ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
• ประสิทธิภาพในการตอรองราคากับผูขายไดทุกรายกับการจัดซื้อจัดจาง ดวยราคาที่ต่ำกวา
และมีคุณภาพ
4. แนวทางแกไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางและจัดหาพัสดุ
หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
ของปงบประมาณ ๒๕๖4 เพื่อใชในปงบประมาณ ๒๕๖5 ดังนี้
• ประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ใหชวยกันประหยัด
คาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ เชน การปดน้ำ ปดไฟฟาเวลาเลิกใช การตอรองราคากับผูขาย
• หามาตรการชวยกันประหยัดการใชวัสดุตางๆ เชน กระดาษ หมึกพิมพ หากคอมพิวเตอร
เสียใหเจาหนาที่ที่มีความรูดานIT ดูแลซอมแซมกอนหากแกไขไมไดจริงๆใหรานซอมแซมให
• เจาหนาที่ไดมีการทบทวนในการดำเนินงานและเรงรัดติดตามในการจัดหาพัสดุที่ตอง
ดำเนินการในปงบประมาณ ๒๕๖4 วางแผนและดำเนินการตามแผนและการกำกับติดตามเปนรายไตรมาส

