แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
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1
รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งำนพัสดุกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เมืองสกลนคร ได้จัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ 2563 เพื่อวิเครำะห์กำรดำเนินงำน
ในรอบปีงบประมำณ ว่ำมีปัญหำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงไรหรือไม่ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงกำร งบลงทุน จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2563

จำนวนโครงกำร
1

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เฉพำะเจำะจง
ตลำด
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
1
(100%)

สอบรำคำ คัดเลือก

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง
สกลนคร ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบลงทุน มีโครงกำรรวม 1 โครงกำร พบว่ำ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 1 โครงกำร ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) สอบรำคำ และวิธีคัดเลือก
ตารางที่ 2 แสดงร้ อ ยละของงบประมำณจ ำแนกตำมวิธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำง งบลงทุ น สสอ.เมื อ งสกลนคร
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวนงบประมำณ เฉพำะเจำะจง
ตลำด
ประกวดรำคำ
(บำท)
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
800,000
800,000
(100.00%)

สอบรำคำ คัดเลือก

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป สำนั กงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง
สกลนคร ได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณ งบลงทุ น จ ำนวนเงิน 800,000 บำท พบว่ ำ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ำ งโดยวิ ธี
เฉพำะเจำะจง

2
(e-bidding) สอบรำคำ และ

ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
วิธีคัดเลือก

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำร งบด าเนิ น การ ส ำนักงำนสำธำรณสุ ขอำเภอเมือ งสกลนคร
จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

จำนวนโครงกำร
1

เฉพำะเจำะจง

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตลำด
ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

สอบรำคำ

คัดเลือก

160,000.00
(100)

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง
สกลนคร ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบดำเนินกำร มีโครงกำรรวม 1 โครงกำร พบว่ำ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 1 โครงกำร เป็นเงิน 160,000.00 คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์ ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สอบรำคำ และวิธีคัดเลือก
ตารางที่ 5 แสดงจ ำนวนเงิ น งบประมำณ งบด ำเนิ น กำร จ ำแนกตำมค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย สสอ.เมื อ งสกลนคร
ปีงบประมำณ2562
งบดำเนินกำร
สสอ.เมืองสกลนคร

ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง

ค่ำ
สำธำรณูปโภค

ค่ำจ้ำงเหมำ

160,000

ค่ำวัสดุ
สำนักงำน/
งำนบ้ำนงำน
ครัว/
คอมพิวเตอร์
56,627

46,500

23,273

33,600

100.00%

35.39%

21.00%

29.06%

14.55%

3
กราฟที่ 1 แสดงจำนวนเงินงบประมำณ งบดำเนินกำร จำแนกตำมค่ำใช้จ่ำย สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
เมืองสกลนคร ปีงบประมำณ 2563

จำกกรำฟ พบว่ ำ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ค่ ำ วัส ดุ ส ำนั ก งำน ค่ ำวั ส ดุ งำนบ้ ำ นงำนครัว ค่ ำ วัส ดุ
คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำสำธำรณูปโภค และค่ำจ้ำงเหมำ ตำมลำดับ
ตารางที่ 6 แสดงร้อยละของจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รพ.สต.ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
จำนวน
รพ.สต.
5

วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เฉพำะเจำะจง ตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สอบรำคำ คัดเลือก
(e-bidding)
177
(100)

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งำนพัสดุ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จำนวน 24 แห่ง ในสังกัด
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีเฉพำะวิธีเฉพำะเจำะจง
จ ำนวน 177 ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ไม่ มี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงโดยวิ ธี ต ลำดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สอบรำคำ และวิธีคัดเลือก

4
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนเงินงบประมำณจำแนกตำมหมวดค่ำใช้จ่ำย ของรพ.สต. ปีงบประมำณ 2563
รพ.
สต.

24
แห่ง

เงินเดือนลูกจ้ำง ค่ำตอบแทน
ชั่วครำว
15,699,205
(61.85%)

4,924,640
(19.40%)

ค่ำวัสดุฯ

น้ำมัน
เชื้อเพลิง

ค่ำ
ซ่อมแซม

1,040,000
(4.10%)

1,872,000
(7.37%)

260,000
(1.02%)

สำธำรณูปโภค
1,092,000
(4.30%)

ประกันสังคม

รวมค่ำใช้จ่ำย

496,030
(1.95%)

21,039,975.25

กราฟที่ 2 แสดงจำนวนเงินงบประมำณจำแนกตำมหมวดค่ำใช้จ่ำย ของ รพ.สต. ปีงบประมำณ 2563

จำกกรำฟ พบว่ ำ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เงิ น เดื อ นลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว ค่ ำ ตอบแทน ค่ ำ วั ส ดุ
ประกันสังคม ค่ำซ่อมแซม น้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำสำธำรณูปโภค ตำมลำดับ

5
2.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง
กำรจั ดซื้อจั ดจ้ ำง งบลงทุ น ปี 2563 มีโครงกำรรวม 1 โครงกำร ดำเนิน กำรโดยวิธี เฉพำะเจำะจง
1 โครงกำร ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) สอบ
รำคำ และวิธีคัดเลือก ส่วนงบดำเนินกำร 1 โครงกำร นั้น ดำเนินกำรโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 จึงไม่มีควำมเสี่ยงในกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง
3.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ขำดแคลนบุคลำกร ในกำรปฏิบัติงำนพัสดุ
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนพัสดุ
3. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
4.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งในปี ง บประมำณ พ.ศ.2563 งำนพั ส ดุ กลุ่ ม งำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ได้รับจัดสรรงบประมำณ งบดำเนินกำร จำนวนเงิน 160,000.00 บำท มี
จัดซื้อ จัดจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นเงิน 160,000.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ดำเนินกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำง โดยอิงรำคำกลำง และไม่มีกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ ซึ่งจะทำให้เป็นภำระในปีงบประมำณ
ถัดไป จึงเป็นกำรประหยัดงบประมำณปี พ.ศ.2563
5.แนวทางแก้ไขในการปรับปรุง
1.ดำเนินกำรจัดกำรประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้ำหน้ำที่ ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัสดุ
2.ดำเนินกำรจ้ำงพนักงำนในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
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