บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
ที่ ศก ๐๙๓๒ / ๒๒
วันที่
๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑
เรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรียน สำธำรณสุขอำเภอไพรบึง
ด้วยงำนบริหำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรำยงำนกำร
วิเครำะห์ ผลกำรจัดซื้อจั ดจ้ำง ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำกข้อมูล กำรจัดซื้อ จัดจ้ำงทุกแหล่ ง
งบประมำณ ทุกวิธีกำร ที่ดำเนินกำรโดยส่วนงำนพัสดุ ของ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง เพื่อให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ ร้อยละของจำนวน
โครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละ
ของจำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ภำสกร อุ่นคำ
(นำยภำสกร อุ่นคำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ
****************************************
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำร ที่
ดำเนินกำรโดยส่วนงำนพัสดุ ของ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)ที่ ก ำหนดให้ ส่ ว นรำชกำรวิ เครำะห์ ร้ อ ยละของจ ำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของจำนวน
งบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้เพื่อ
เป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป
โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปัญหำ
อุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำร
จัดหำพัสดุ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ผลการดาเนินการในภาพรวม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง
รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 2561 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ
100 วงเงินได้รับจัดสรร 374,261.17 บำท ดำเนินกำรจริง 374,261.17 .- บำท
2. ร้อยละของจานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการ)
1. วิธีประกำศเชิญชวน
100
(วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คัดเลือก
3. วิธีเฉพำะเจำะจง
12
100
รวม
12
100
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขอำเภอไพรบึง ได้ดำเนิ นกำรจัด ซื้อจัดจ้ำง
รวมทั้ ง สิ้ น จ ำนวน 12 โครงกำร จ ำแนกตำมวิ ธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งที่ มี โ ครงกำรจ ำนวนสู ง สุ ด
คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 12 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100

3. ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
จานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (บาท)
1. วิธีประกำศเชิญชวน
(วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. คัดเลือก
3. วิธีเฉพำะเจำะจง
374,261.17
100
รวม
374,261.17
100
ในปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึ ง ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
รวมทั้งสิ้น จำนวน 1374,261.17 บำท จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจำนวนสู งสุดคือ วิธี
ประกำศเฉพำะเจำะจง จำนวน 374,261.17บำท คิดเป็นร้อยละ 100
4. ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอไพรบึ ง สรุ ป ปั ญ หำ อุ ป สรรค ข้ อ จ ำกั ด ในกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งโดยวิ ธีต กลงรำคำ แต่ ล ะกลุ่ ม งำนไม่ มี แ ผนกำรด ำเนิ น กำร หรื อ มี แ ต่ ไม่ ได้
ดำเนินกำรตำมแผน
2. กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง บำงรำยกำรต้องกระทำอย่ำงเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดข้อผิดพลำดในกำรดำเนินงำนได้
3. ปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรดำเนินงำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรดำเนินงำนได้
5. แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
สำนั กงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง มีแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภ ำพของกำรจัดหำพัสดุ ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ประสำนงำนให้แต่ละกลุ่มงำน จัดทำแผนกำรดำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง และควบคุมให้มีกำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน
2. เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ต้องศึกษำระเบียบที่ออกมำใหม่ให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลำดในกำร
ปฏิบัติงำน
3. จัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
จัดซื้อจัดจ้ำง ว่ำมีประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญำของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอไพรบึง หรือไม่
ลำยมือชื่อ

ภำสกร อุ่นคำ ผู้จัดทำ
(นำยภำสกร อุ่นคำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ลำยมือชื่อ... …สุริยนต์ หล้ำคำ.......ผู้บริหำร
(นำยสุริยนต์ หล้ำคำ)
สำธำรณสุขอำเภอไพรบึง

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบลงทุน งบดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ลำดับ
ที่

งำน/โครงกำร/รำยกำร

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ

งบประมำณที่
จัดซื้อ/จัดจ้ำงได้

1

จ้ำงเหมำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอไพรบึง

เฉพำะเจำะจง

82,000

82,000

2

ซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์

เฉพำะเจำะจง

90,000

90,000

3

จ้ำงเหมำปรับปรุงห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอไพรบึง

เฉพำะเจำะจง

87,119

87,119

งำนแล้วเสร็จภำยในปี
2561
แล้วเสร็จ

/
/

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำรทะเบียน กค ๕๓๗๗
ศรีสะเกษ

5

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำรทะเบียน บน ๓๗๖๓
ศรีสะเกษ

6

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำรทะเบียน กข ๔๔๒๘
ศรีสะเกษ

7

จ้ำงทำเค้ำเตอร์ล้ำงจำน

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

6,490.09

6,490.09

9,114.26

9,114.26

เฉพำะเจำะจง
9,232.50
เฉพำะเจำะจง

24,000

8

ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

-

ร้ำนพิทักษ์วัสดุ
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีชัย
เฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวต์
บริษัทโตโยต้ำศรีสะเกษ
(1993)ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ
จำกัด

/

บริษัทมิตซูไทยยนต์ จำกัด

/

บริษัทอีซูซุตังปักศรีสะเกษ
จำกัด

/

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีชัย
เฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวต์

9,232.50
24,000

เฉพำะเจำะจง

ผู้รับกำรคัดเลือก

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด มีชัย
เฟอร์นิเจอร์แอนด์บิวต์

/

/

4

ไม่แล้ว
เสร็จ

ประหยัด
คิดเป็น
งบประมำณ
ร้อยละ
(บำท)

/

6,525

6,525

ร้ำนชัยชนะ

ลำดับ
ที่

งำน/โครงกำร/รำยกำร

9

จ้ำงรื้อถอนอำคำรบ้ำนพักสำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอไพรบึง

10

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์ของทำงรำชกำร กค 5377
ศรีสะเกษ

11

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์ของทำงรำชกำร กข 4428
ศรีสะเกษ

12

จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์ของทำงรำชกำร บน 3763
ศรีสะเกษ

รวม

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

เฉพำะเจำะจง
เฉพำะเจำะจง

งบประมำณที่
ได้รับอนุมัติ

12,000
19,232.18

งบประมำณที่
จัดซื้อ/จัดจ้ำงได้

แล้วเสร็จ

ผู้รับกำรคัดเลือก

นำยประสิทธิ์ คำใสย์

/

บริษัทโตโยต้ำศรีสะเกษ
(1993)ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ
จำกัด

19,232.18
10,649.18

ไม่แล้ว
เสร็จ

ประหยัด
คิดเป็น
งบประมำณ
ร้อยละ
(บำท)

/

12,000

เฉพำะเจำะจง
10,649.18

งำนแล้วเสร็จภำยในปี
2561

/

บริษัทอีซูซุตังปักศรีสะเกษ
จำกัด

/

เฉพำะเจำะจง

17,898.96

17,898.96

374,261.17

374,261.17

บริษัทมิตซูไทยยนต์ จำกัด

