บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๑๓๒/834
วันที่ 9 ธันวำคม ๒๕๖3
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖3
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
ด้วยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ได้ดำเนินกำรควบคุมภำยในและวิเครำะห์ผล
กำรจั ดซื้ อ จั ด จ้ ำ งในรอบปี ง บประมำณ ๒๕๖3 ตำมโครงกำรประเมิ นคุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใส ในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖4 เรียบร้อยแล้ว นั้น
เพื่อให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ขออนุญำตเผยแพร่ ผลกำรวิเครำะห์
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในรอบปีงบประมำณ ๒๕๖3 ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร บนเว็ปไซต์
http://www.cupsakol.org/muangsakol/ และบอร์ดประชำสัมพันธ์สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง
สกลนคร
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต

(นำยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่

อนุญาต
(นายพลนาภา นนสุราช)
สาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
ชื่อหน่วยงำน : สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
วัน/เดือน/ปี : 9 ธันวำคม 2563
หัวข้อ: รำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
ปีงบประมำณ 2563
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
กลุ่มงำนบริหำร สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ขออนุมัติและเผยแพร่เอกสำรสรุปผลกำร
วิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2563 ผ่ำนเว็บไซต์
http://www.cupsakol.org สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
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Linkภำยนอก: ไม่มี
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 9 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

(นำยพลนำภำ นนสุรำช)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร
วันที่ 9 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นำยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่ 9 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
งำนพัสดุ กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ได้จัดทำรำยงำนผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อวิเครำะห์กำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณที่ผ่ ำน ว่ำมีแนว
ทำงกำรดำเนินงำนอย่ำงไร และมีปัญหำอุปสรรคพร้อมแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงไรหรือไม่ ดังนี้
1. ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณภำพรวมของหน่วยงำน และงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตารางที่ 1 งบประมำณภำพรวมของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ปีงบประมำณ 2563
งบประมาณที่ได้รับการ
งบประมาณที่ใช้
จัดสรร
วัสดุ
140,000.00
140,000.00
สาธารณูปโภค
11,820.10
11,820.10
ค่าซ่อม
50,000.00
44,349.01
น้ามันเชื้อเพลิง
38,000.00
38,000.00
เบี้ยเลี้ยง
83,440.00
83,440.00
รวม
323,260.10
317,609.11
แหล่งข้อมูล สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
หมวดงบประมาณ

ร้อยละ
44.08
3.72
13.96
11.96
26.27
98.25

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละของงบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี 2562
งบประมาณที่ได้รับการ
หมวดงบประมาณ
จัดสรร
งบประมาณที่ใช้
วัสดุสานักงาน
70,000.00
70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์
70,000.00
70,000.00
น้ามันเชื้อเพลิง
38,000.00
38,000.00
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
50,000.00
44,349.01
รวม
228,000.00
222,349.01
แหล่งข้อมูล สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร

ร้อยละ
31.48
31.48
17.09
19.95
97.52

2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีที่ผ่านมา
2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนคร ดำเนินกำรจัดซื้อจำนวน 25
ครั้ง โดยแยกเป็นจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงำนจำนวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 140,000 บำทจัดซื้อ
น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 12 ครั้ง เป็นเงิน 38,000 บำท และจ้ำงซ่อม จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 44,349.01
บำท ดังตำรำง
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง
สกลนคร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
หมวด
จานวน
แผนการ
จานวนเงิน
จานวนที่
วิ
ธ
ก
ี
าร
งบประมาณ โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง
ที่ใช้ไป
ลง EGP
วัสดุสานักงาน
4
70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 0 (<5,000 บาท)
วัสดุคอมพิวเตอร์
4
70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง 0 (<5,000 บาท)
น้ามันเชื้อเพลิง
12
38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง 0 (<5,000 บาท)
ค่าซ่อมครุภัณฑ์
5
50,000.00 44,349.01 เฉพาะเจาะจง
2
รวม
25
228,000.00 222,349.01
2
แหล่งข้อมูล สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสกลนคร
จำกตำรำงปีงบประมำณ 2563 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองสกลนครได้จัดทำแผนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นจำนวนเงิน 228,000.00 บำท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบำทถ้วน) โดยจัดสรรเป็นค่ำ
น้ำมันเชื้อเพลิง 70,000 บำท ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ 50,000 บำท และค่ำวัสดุสำนักงำน และคอมพิวเตอร์
140,000 บำท ไม่มีกำรใช้งบประมำณหมวดใดเกินกว่ำแผนที่วำงไว้

2.2 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภำพสู งสุดในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมือง
สกลนคร ได้ท ำกำรวิเ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งกำรจัด ซื้ อจั ดจ้ ำ งในปีที่ ผ่ ำนมำ เพื่อ เป็น กำรป้ องกั นปั ญ หำในกำร
ดำเนินงำนได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
ความเสี่ยง

แนวทางการแก้ไข

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
1. กำหนดควำมต้องกำรใช้ที่ไม่มีควำมจำเป็น สำรวจควำมต้องกำรของพัสดุที่จำเป็นในกำรใช้ให้
ครอบคลุม ในปริมำณที่เหมำะสมกำหนดระยะเวลำ
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. กำรแบ่งซื้อ/แบ่งจ้ำง
กำหนดกำรซื้อ กำรจ้ำงแต่ละหมวด เดือนละ1 ครั้ง
เพื่อไม่เป็นภำระในกำรจัดเก็บ และปริมำณในกำรใช้
พอเพียงเทียบกับสถิติปีที่ผ่ำนมำ
3. กำรรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
มีกำรทำรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเสนอผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบ ทุกเดือน
ประเด็นกำรทำสัญญำ
ต้องมีกำรตรวจสอบกำกับทุกกิจกรรมว่ำมีกำรอนุมั ติ
4. กำรได้รับอนุมัติก่อนทำสัญญำ
จำกผู้บังคับบัญชำก่อนทำสัญญำทุกครั้ง
5. กำรใช้สัญญำใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำงไม่ถูกต้อง
มีกำรจัดทำเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ถูกต้องตำม
ระเบียบพัสดุ กรณีซื้อจ้ำงเกิน 5000 บำทให้ลงใน
ระบบEGP และ ปริ้นจำกระบบเลย
6. ปริมำณงำนใน BOQ ไม่ตรงตำมรูปแบบ มีกำรแต่งตั้งกรรมกำร หรือคณะกรรมกำรกำหนด
กำรตรวจรับ
คุณลักษณะของงำน หรือกิจกรรมที่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงโดยผู้มีควำมรู้เฉพำะด้ำนในเรื่องนั้น
ประเด็นกำรตรวจรับ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของพัสดุ คุณลักษณะจำนวน
7. ตรวจรับไม่เป็นไปตำมสัญญำ
คุณภำพและปริมำณ ให้ถูกต้องก่อนตรวจรับพัสดุ
8. ไม่จัดทำเกณฑ์กำรตรวจรับพิจำรณำไป ให้จัดทำเกณฑ์กำรตรวจรับให้เรียบร้อยก่อนตรวจรับ
ก่อน
พัสดุ
9. กำรตรวจรับที่เป็นเทคนิคสูง และซับซ้อน ต้องแต่งตั้งผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตรวจรับ
2.3 การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค/ข้อจากัด
1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนพัสดุซึ่งได้รับ
กำรศึกษำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขเท่ำนั้น ซึ่งต้องได้ศึกษำเรียนรู้ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงมำก
2. งบประมำณ ที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอ ทำให้มีกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ที่
เร่งด่วน และจำเป็นตำมนโยบำยของ กระทรวง และจังหวัดเพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
2.4 วิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
1. ลดกำรใช้วัสดุสำนักงำนเอกสำรต่ำง ๆ ที่ส่งให้ รพ.สต. ส่งในรูปแบบ electronic file ใช้
กระดำษสองหน้ำ ปิดคอมพิวเตอร์ในช่วงหยุดพักกลำงวันเพื่อยืดอำยุกำรใช้งำน

2. กำรเดินทำงไปประชุมอบรม กรณีไปหลำยคนก็เดินทำงโดยรถยนต์หน่วยงำนรำชกำรไป
ด้วยกัน หรือในกรณีที่ทำงโรงพยำบำลไปประชุมอบรมงำนเดียวกัน ก็ร่วมเดินทำงไปกับทำงโรงพยำบำลเป็นหมู่
คณะ
2.5 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนาไปสู่การปรั บปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 2564
1. สำรวจพัสดุคงคลัง และควำมต้องกำรพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ ในปีงบประมำณ 2564
2. หลังได้รับจัดสรรงบประมำณ ทำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง เสนอผู้บริหำรอนุมัติ และเผยแพร่ทำง
สื่อสำธำรณะ เช่น เว็ปไซต์ ของหน่วยงำนตำมระยะเวลำที่กำหนด
3. กำหนดให้ฝ่ำยหรืองำนที่มีควำมจำเป็นต้องใช้ พัสดุ จัดทำบันทันทึกกำรจัดหำพัสดุ เสนอ
มำยัง ผู้มีอำนำจเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
4. แต่งตั้ง เจ้ำหน้ำที่กำหนดคุณลักษณะ และกำหนดรำคำกลำง ของพัสดุ และวิธีกำรจัดหำ
พัสดุนั้น
5. รำยงำนผลกำรกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะและรำคำกลำงผู้มีอำนำจ
6. ประชำสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบกำร ร้ำนค้ำต่ำง ๆ และทำงสื่อออนไลน์
7. แต่งตั้งคณะกรรมกำรซื้อ/จ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงและคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพื่อทำ
หน้ำที่
8. ขออนุมัติกำรสั่งซื่อสั่งจ้ำงตำมระเบียบพัสดุ
9. ประกำศผู้ชนะเสนอรำคำ
10.จัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้ำง
11. จัดทำใบตรวจรับพัสดุ และรำยงำนผลตรวจรับพัสดุ และอนุมัติจ่ำยเงิน
12. เบิกงบประมำณ เพื่อจ่ำยให้กับผู้ประกอบกำรต่อไป

