รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

คานา
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ประจ ำปี ง บประมำณ 2562 จำกข้ อ มู ล กำรจั ด ซื้ อ จัด จ้ ำ งทุ กแหล่ ง งบประมำณทุ ก วิ ธี ก ำร
ดำเนิ น กำรโดยกลุ่ มงำนบริห ำรงำนทั่ว ไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสั นทรำย เพื่อให้ เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่
ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมำณ 2562 จ ำแนกตำมวิ ธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง และร้ อ ยละของจ ำนวน
งบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณต่อไป
โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
ปัญหำอุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภ ำพของกำร
จัดหำพัสดุ หวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษำรำยงำนฉบับนี้ต่อไป
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ร้อยละและกำรใช้เงินงบประมำณ จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2562
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจำกัด
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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอสันทราย
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำร
จัดซื้อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ 2562 จำกข้อมูล กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่ งงบประมำณทุกวิธีกำรที่
ดำเนิ น กำรโดยกลุ่ มงำนบริห ำรงำนทั่ว ไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสั นทรำย เพื่อให้ เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่ วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่
ด ำเนิ น กำรแล้ ว เสร็ จ ในปี ง บประมำณ 2562 จ ำแนกตำมวิ ธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง และร้ อ ยละของจ ำนวน
งบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ 2562 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณต่อไป
โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
ปัญหำอุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำร
จัดหำพัสดุ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมำณ 2562 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน
252,190 บำท จำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 แผนงำน: ยุทธศำสตร์พัฒนำ
ด้ำนสำธำรณสุขและสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก ผลผลิต: โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยระบบ
สุขภำพอำเภอ โดยแยกเป็นหมวดกำรใช้จ่ำย ดังนี้
กิจกรรม: พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิให้มีคุณภำพ มำตรฐำนและสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งเพิ่ม
ประสิทธิภำพเครือข่ำยสุขภำพระดับอำเภอ
1. ค่ำใช้สอย
จำนวน
6,500
บำท
2. ค่ำวัสดุ
จำนวน
48,000
บำท
กิจกรรม: สนับสนุนกำรดำเนินงำนและบริหำรจัดกำรของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
1. ค่ำใช้สอย
จำนวน
20,000
บำท
5. ค่ำวัสดุ
จำนวน
177,690 บำท
จำกข้อมูลข้ำงต้น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่แยกเป็นรำยหมวด เป็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ทุกโครงกำร ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมรำยกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ 2562

ตารางแสดงร้อยละและการใช้เงินงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวมเงินงบประมำณ
(บำท)
252,190

วิธีตกลงรำคำ
0
(0%)

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีประกวดรำคำ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding
252,190
0
(100%)
(0%)

วิธีกรณีพิเศษ
0
(0%)

จำกตำรำงจะเห็ น ได้ ว่ ำ งบประมำณในภำพรวมที่ ใ ช้ ใ นกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของ ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอสันทรำย จำนวน 262,370 บำท พบว่ำเป็นงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
วิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจำนวนเงินมำกที่สุด คือ 262,370 บำท คิดเป็นร้อยละ 100
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ. 2562 ที่ได้ดำเนินกำรตำมแผนที่ได้รับจัดสรรตำมหมวด ประเด็นที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อหน่วยงำน มี
ดังต่อไปนี้
- กำรจัดทำแผนในเวลำที่จำกัด มีผลควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำด และไม่ครอบคลุมต่อควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน
- ในกำรจั ด ท ำแผน/โครงกำรเสนอผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ ใ ช้ เ วลำด ำเนิ น กำรนำน ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
ระยะเวลำกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- ระดับจังหวัด/เขต แจ้งให้หน่วยงำนช้ำ รำยละเอียดไม่ชัดเจน ในระยะเวลำเร่งด่วน จำกัด
และแบบฟอร์มมีกำรปรับเปลี่ยน ทำให้เกิดกำรล่ำช้ำ
3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
- กำรแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณของ สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีควำมล่ำช้ำ ทำให้
กำรจัดเตรียมทำแผนงำน/โครงกำร งบดำเนินงำน (งบผลผลิต) เกิดควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงเกิดควำมล่ำช้ำไปด้วย
- อำนำจกำรอนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอำนำจของ นำยอำเภอ ทำให้เกิดควำมไม่คล่องตัวในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เพรำะภำรกิจของท่ำนนำยอำเภอมีมำก ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรอนุมัติ

4. การประหยัดงบประมาณ
- กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยคำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงำน
รำชกำร
- มีกำรนำกระดำษ Recycle มำใช้ในกำรจัดทำเอกสำรทั่วไป เพื่อประหยัดงบประมำณ
- มีกำรใช้เทคโนโลยี ส่งไฟล์อิเลคทรอนิคส์ ผ่ำนทำงช่องทำง Line Email Facebook แทนกำร
ถ่ำยเอกสำรแจกให้หน่วยบริกำร เพื่อประหยัดทรัพยำกร
5. แนวทางแก้ไข และการพัฒนาในปีงบประมาณ 2562
- วิเครำะห์แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปี 2562 ว่ำหมวดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไหนมีควำมจำเป็น หมวดไหนที่
ต้องปรับปรุงแก้ไข แล้วนำมำวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ครอบคลุมทุกหมวดกำรใช้จ่ำยจริง
- นำเสนอปัญหำในกำรจัดสรรงบประมำณที่ล่ำช้ำ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบสุขภำพ
จังหวัดเชียงใหม่ (คพสจ.เชียงใหม่) เกี่ยวกับปัญหำกำรแจ้งกำรจัดทำแผน แจ้งให้หน่วยบริกำรไม่ชัดเจน ล่ำช้ำ
ให้ผู้บริหำรได้รับทรำบ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำระดับสูงต่อไป

ลำยมือชื่อ..................................................ผู้จัดทำ
( นำยธนิสร ธิติปภำดำ )
ตำแหน่ง...นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร...

ลำยมือชื่อ..................................................ผู้บริหำร
( นำงทิพย์วัลย์ อุ่นนันกำศ )
ตำแหน่ง...สำธำรณสุขอำเภอสันทรำย…

