บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๓๒๖๑
ที่ รอ ๐๑๓๒ / ๗๙๓

วันที่ 2๑ ตุลาคม 256๒

เรื่อง รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 256๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดรับการจัดสรรงบดําเนินงาน จาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด ป 256๒ และไดดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณแลวนั้น
งานพัสดุ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ขอรายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อ/
จัดจาง ปงบประมาณ 256๒ ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ และขออนุญาตนําขึ้นเผยแพรบนเว็ปไซด
https://sasukmueng101.net/ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
(นางสาวเอมอร ศรีโชละ )
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
(นายไพทูลยจันทคัต)
ผูช วยสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
( / ) อนุญาต

( )ไมอนุญาต เพราะ……………..

( นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด

EB1.1

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด
สํา นั กงานสาธารณสุ ขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดําเนินการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๒ เพื่อเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment :ITA) ที่กําหนดใหหนวยงานตองวิเคราะหงบประมาณในภาพรวมของหนวยงาน จําแนกเปนราย
หมวด พรอมทั้งจําแนกรอยละของจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.256๒จําแนก
ตามวิธีจัดซื้อจัดจาง และรอยละของจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จในปงบประมาณ
พ.ศ.256๒ โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลจากการจัดซื้อจัดจางทุกแหลงงบประมาณทุกวิธีที่ดําเนินการโดยงาน
วัสดุ ที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ทั้งนี้เพื่อเปนการวิเคราะหความสุมเสี่ยงตอการทุจริต
คอรัปชั่น และเปนขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.256๓
รายงานการวิ เ คราะห ผ ลการจัดซื้อ จัดจางฉบับ นี้ ประกอบดว ยงบประมาณภาพรวมของ
หน ว ยงาน จํา แนกรายหมวด ผลการวิเ คราะห ปญ หาอุปสรรค ขอจํากัด ความเสี่ย งของการจัดซื้อจัดจาง
ความสามารถในการประหยั ด งบประมาณ แนวทางในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. งบประมาณในภาพรวมของหนวยงานและผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.256๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางรวมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๓๕ โครงการ คิดเปน
รอยละ 100 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร 1๕๕,000บาท ประหยัดงบประมาณ - บาท คิดเปนรอยละ - บาท
2. จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
รอยละ ที่
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
จํานวนโครงการ
จํานวนงบประมาณ
ดําเนินการแลวเสร็จ
1. ตกลงราคา
2. สอบราคา
3. ประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีกรณีพิเศษ
6. วิธีประมูลดวยระบบอีเล็กทรอนิกส
7. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
8. วิธีคัดเลือก
9. วิธีเฉพาะเจาะจง
๓๕
1๕๕,000
100
รวม

EB1.2

1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของหนวยงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.256๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับจัดสรร
งบประมาณสําหรับการจัดซื้อจัดจางจํานวน 1๕๕,000 บาท ดําเนินการจัดซื้อจัดจางรวมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ ๓๕ โครงการ คิดเปนรอยละ 100 ของวงเงินที่ไดรับจัดสรร และจัดซื้อ
จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอยางเดียว ทั้ง ๓๕ โครงการ
2. การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
บุคลากร เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง ยังมีความรู ความชํานาญและประสบการณไม
มาก ทําใหการดําเนินงานดานการจัดซื้ อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 วิธีปฏิบัติที ไมถูกตองเทาที่ควร
3. การวิเคราะหปญหาและขอจํากัดของการจัดซื้อจัดจาง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดสรุปปญหา อุปสรรค และขอจํากัด ใน
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.256๒ ดังนี้
3.1) ไดรับงบประมาณที่จัดสรรลาชา ทําใหระยะเวลาในการดําเนินงานในการจัดซื้อจัดจาง
เรงดวน กระชั้นชิด ทําใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินงาน
3.2) การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
3.3) บุคลากรไมเพียงพอ และไมใชเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานพัสดุโดยตรงตําแหนง และยังขาด
ความรู ทักษะในการปฏิบัติงานตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
4. การวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ.256๒ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ไดรับจัดสรร
งบประมาณงบดําเนินงานหมวดคาตอบแทน ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคจํานวนรวม ๓๒๒,000 บาท
และในจํานวนเงินดังกลาว ไดแยกจัดสรรสําหรับการจัดซื้อจัดจางจํานวน 1๕5,000 บาท ทั้งนี้ไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทําใหไมสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางได
อยางไรก็ดี เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมดแลว มีการใชจายงบประมาณเต็มจํานวน เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 1๕5,000 - บาท สามารถประหยัดงบประมาณได รอยละ .................-.......................
5. แนวทางแกไขในการการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง อันจะนําไปสูการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ดังนี้
4.1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด ไดดําเนินการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลื้องในไตรมาสที่ ๔ ใน
ปริมาณมากกวา ไตรมาส ที่ 1 – 3 เนื่องจากใหวัสดุคงคลังเหลือใชในปงบประมาณถัดไป เพื่อเปนการแกไข
ปญหาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด โอนจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานชา และเรงดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางทันทีเมื่อไดรับเงินงบประมาณ เพื่อใหไดใชวัสดุเพียงพอตอการใชงานราชการ
4.2) ศึกษาทําความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจางที่
เปลี่ยนแปลง และถือปฏิบัติโดยเครงครัด

(นางสาวเอมอร ศรีโชละ )
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
ผูจัดทํา

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 256๓
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาคสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน :สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
วัน/เดือน/ป : 29 ตุลาคม 256๒
หัวขอ : รายงานการวิเคราะหผลการจัดชื้อจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
รายละเอียดขอมูล :
รายงานการวิเคราะหผลการจัดชื้อจัดจางในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 256๒
(ตามเอกสารแนบ)
Link ภายนอก : https://sasukmueng101.net/
หมายเหตุ :
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

ผูอ นุมัติรับรอง

(นางสาวเอมอร ศรีโชละ )
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๒

(นายบุรี ทิพนัส)
สาธารณสุขอําเภอเมืองรอยเอ็ด
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๒

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายไพทูลย จันทคัต)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256๒
EB1.3

