สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนั กงานสาธารณสุ ข อำเภอขนอม ได้จั ดทำรายงานการวิเคราะห์ ผ ลการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม2563) จากข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกแหล่งงบประมาณ ทุกวิธีการ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอขนอม เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้
ส่วนราชการวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และร้ อ ยละของจำนวนงบประมาณที่ ด ำเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
การทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
ต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้ อ จำกั ด ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การประหยั ด งบประมาณ แนวทางปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1-2 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอขนอม ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็น 100 % วงเงินที่
ได้รับจัดสรร 33,400 บาท ดำเนินการจริง 32,399.89 บาท ร้อยละ 97.01
1.1 รายงานผลการดำเนินการในภาพรวมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอมจำแนกรายโครงการ
รายการโครงการ
งบจัดสรรตาม
ผลการจั ด ซื้ อ /จ้ า ง ร้อยละ
แผน ปี 2563
ปี 2563
1.โครงการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ
เพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิฯ
-ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
7,000
8,650
123.57
-ค่าวัสดุสำนักงาน
5,550
4,900
88.29
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
15,250
15,895
104.23
-ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ
5,600
2,954.89
52.77
รวม
33,400
32,399.89
97.01

1.2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้ว
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร้อยละ
(โครงการ)
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
1
100
รวม
1
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างตามแผนงานโครงการ 1 โครงการ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างรวมทั้ งสิ้ น จำนวน 4 ครั้ง โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง ทั้งหมดร้อยละ100
1.3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ร้อยละ
(บาท)
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
32,399.89
100
รวม
32,399.89
100
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม ได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 32,399.89 บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดคือวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
-การจัดทำแผนงานโครงการภายในเวลาที่จำกัด มีผลความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด และ
ไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของหน่วยงาน
-ในการจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติใช้เวลาดำเนินการมาก อาจทำให้การ
เบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
-หน่ ว ยงานไม่ มี เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ท ำงานด้ านพั ส ดุ โดยตรง จึ ง ทำให้ ข าดประสบการณ์ ในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
-หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
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4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจึงใช้ เฉพาะเจาะจงเป็นหลักโดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้ม
ทุน มีมาตรการประหยัดพลังงานและการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และใช้ทรัพยากรในการบริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
5. แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม มีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
-ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องทำทันทีที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากขั้นตอนการ
ตรวจสอบแผนในระดับจังหวัด ต้องใช้ระยะเวลามาก
-อำเภอขนอมเป็นพื้นที่ห่างไกล จากจังหวัดมาก จะต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
ระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

ลายมือชื่อ.........................................ผู้จัดทำ
(นายสุธรรม ชาญณรงค์)
ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.........................................ผู้บริหาร
(นายสุมลรัตน์ ขนอม)
สาธารณสุขอำเภอขนอม
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ครั้ง
จำนวนเงิน
-

วิธีคัดเลือก
ครั้ง
จำนวนเงิน
-

วิธีเฉพาะเจาะจง
ครั้ง
จำนวนเงิน
2
13,550.0
2
18,849.89

ครั้ง
2
2

จำนวนเงิน
13,550
18,849.89
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2

32,399.89

32,399.89

รวม

