รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน
อาเภอจุน จังหวัดพะเยา

คานา
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน
ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับดาเนินงานประจาปี โดยเนื้อหาประกอบด้วย
บริบทของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความสามารถใน
การประหยัดงบประมาณ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณถัดไป
ซึ่งทางผู้จัดทาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับการใช้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป
ของหน่วยงานต่อไป

กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สารบัญ

บทนา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค / ข้อจากัด
การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖2
ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขปัญหา

หน้า
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๖

บทนา
๑.ข้อมูลทั่วไป

ภาพที่ ๑ แผนที่อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
๑.๑ บริบทพื้นที่
อาเภอแม่ลาน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเป็น ๗ ตาบล ๘๖ หมู่บ้าน จานวนหลังคาเรือน
๑๙,๐๕๗ หลังคาเรือนจานวนประชากร ทั้งหมด ๔๙,๐๓๒ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตรกรรม
อาณาเขตติดต่อ
-

ทิศเหนือ ติดกับ อาเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ อาเภอ
ปง จังหวัดพะเยา
ทิศตะวันตก ติดกับ
อาเภอดอกคาใต้ และอาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ อาเภอเชียงคา

๑.๒ บริบทองค์กร
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ จุน ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
๙ แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ๑ แห่ง หน่วยบริหาร คือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ๑ แห่ง การ
จัดบริการด้านสาธารณสุขในลักษณะเครือข่ายสุขภาพอาเภอ โดยมีโรงพยาบาลจุน เป็นแม่ข่าย

๒

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กาหนดให้ส่วน
ราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุแง ละพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2561 สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จานวน ๖ โครงการ เป็นเงินจานวน
498,870 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างและสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอจุนได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
ชื่อโครงการ
งบประมาณตาม งบประมาณ ร้อยละ
ได้รับการสนับสนุน ที่เบิกจ่าย ที่เบิกจ่าย
1 สนับสนุนดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน
343,820
343,820
100
2 สนับสนุนการบาบัดรักษาฟื้ฟูสภาพผู้ติดยาเสพติด
20,500
20,500
100
100
3 ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม
10800
10800
4 สนับสนุนการจัดการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
100
3500
3500
5 พัฒนากลุ่มวัยทางานและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
100
5000
5000
พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต
100
6 อาเภอ
10000
10000
7 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
100
4000
4000
8 พัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
100
หน่วยงานในสังกัด
3000
3000
คุ้มครองผูบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ
100
9 สุขภาพ
13000
13000
10 สนับสนุนการดาเนินงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ
100
55250
55250
11 พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
100
30000
30000
รวม
498,870
498,870
100
จากตารางในปีงบประมาณ 256
1 สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการสนับสนุนดาเนินการตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จังหวัด
พะเยา และแผนงานโครงการอื่นๆ ซึ่งเป็นแผนงานโครงการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดย
จัดสรรงบให้กับสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน เพื่อดาเนินการตามกิจกรรมของโครงการ รวมเป็นจานวน
ทั้งสิ้น 498,870 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุนได้

ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการและเบิกจ่ายไปยังงานการเงิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา รวมเป็นเงิน 498,870 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วคิน)
ดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓
ตารางที่ ๒ แสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2561
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
รวม

จานวนโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้าง
11
0
0
0
0
11

งบประมาณ
ที่ได้รับ
498,870
0
0
0
0
498,870

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
498,870
0
0
0
0
498,870

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
100
0
0
0
0
100

จากตารางแสดงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพบว่าสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 256 1 โดยวิธีตกลงราคาจานวน 11 โครงการ
จานวนเงิน 472,400 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
คิดเป็นเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ๒๕๖๑ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน จานวน ๑๑ โครงการ ภายในวงเงินงบประมาณ
รวมเป็นเงิน 498,870 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
สามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
โดยสามารถจาแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างที่มีจานวนสูงสุด ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เนื่องด้วยสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน เป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่มาก
จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่น มีเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง เท่านั้น และไม่มีงบประมาณ
สาหรับลงทุนเพื่อซื้อที่ดินสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถคานวณการประหยัดงบประมาณได้
ทั้งนี้ จากรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น พบว่าสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอจุน มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ครบถ้วนทุกโครงการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดาเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเข้าถึงบริษัท/ผู้รับจ้างหรือผู้ที่สนใจได้รับรู้หรือรับทราบได้อย่างทั่วถึง
ครอบคลุม และกว้างขวาง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้านการเสนอราคา ทาให้เกิดการแข่งขันและการเสนอสินค้า
หรือบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์/คุณลักษณะเฉพาะ หรือระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

๔
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค / ข้อจากัด
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน พบปัญหาและอุปสรรคซึ่งทา
ให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณและจัดสรรงบประมาณ ให้
สานักงานสาธารณสุขอาเภอล่าช้า ทาให้การ ดาเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี
2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแผนหรือเกินวงเงินที่กาหนด เช่นการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ใน
ห้องประชุมและในสานักงาน การซ่อมแซมยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
3. เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ตรวจรับพัสดุ มีภาระงานหลายๆ ด้าน
ทาให้การ
ดาเนินงานต้องด้วยความเร่งด่วน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการ ต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน ทาให้เกิดปัญหาเรื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมี
ระยะเวลาดาเนินการอย่างจากัดหรือเร่งด่วน อาจเกิดปัญหาในขั้นตอนการตรวจสอบได้
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจหรือความเชี่ยวชาญ
ในการดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณได้ เช่น ไม่สามารถกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ หรือ TOR ได้ทันตามกาหนดระยะเวลา หรือกาหนด
คลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นต้น ทาให้หน่วยงานต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา
ข้อผิดพลาดต่างๆ ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๓. การจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาหรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทาให้ต้อง
เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ หรือต้องยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปและดาเนินการด้วยวิธีอื่น
แทน ทาให้มีสามารถดาเนินการได้ทันตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี

๕

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผน

รับนโยบาย กวป และ
ติดต่อราชการจังหวัด
มอบนโยบาย ประชุม
กานัน/ผญบ. อสม.
ติดตาม ประเมินผล
ประชุมประจาเดือน
นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล ในพื้นที่
ติดตามงานส่งเสริม
ควบคุมโรค วัด ศูนย์
เด็ก
ประสานงาน ติดต่อ
ราชการหน่วยงาน
อื่นๆ ในพื้นที่
ซ่อมแซมรถยนต์
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผน
จานวนเงิน

ร้อยละ

123,103

35.80

14,300

4.16

40,584

11.80

18,360

5.34

48,600

98,873

ประหยัดงบประมาณ

ผลการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ตามแผน ไม่ตามแผน
(โครงการ) (โครงการ)
๑
๐

จานวนเงิน

ร้อยละ

๐

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๐

๑

๐

๐

๐

๗

๐

14.14

28.76

343,820 100.00

สานักงานสาธารณสุขอาเภอจุน มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้นจานวน
๓๔๓,๘๒๐ บาท โดยใช้งบประมาณในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน ๓๔๓,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจาปี ไม่มีงบประมาณสาหรับลงทุน
เพื่อซื้อที่ดินสิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จึงใช้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถ
คานวณการประหยัดงบประมาณได้ ทั้งนี้ มีโครงการสามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี จานวน ๗ โครงการ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จานวน ๗
โครงการ

๖
แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๖2
๑. จัดทาแผนงาน / โครงการ เพื่อเสนอของบประมาณประจาปี ๒๕๖2 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ที่มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ ตามภารกิจพื้นฐานและภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยประสานเรื่อง
งบประมาณจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และนาส่งแผนงานโครงการให้สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
2. ดาเนินการสารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในสานักงานให้ครอบคลุม และประเมินค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากทีส่ ดุ เมื่อมีความจาเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างให้ใกล้เคียง
กับ
งบประมาณทีก่ าหนดไว้
๓. มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน ให้เหมาะสมสามารถที่
จะ
จัดสรรเวลาในการทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับพัสดุ และการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
๔. มีระบบการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง หากพบข้อผิดพลาดต้องดาเนินการแก้ไขโดยด่วน
โดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพ Plan Do Chek Action

ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา
๕.๑ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ กฎหมายและ
ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๕.๒ ควรมีการให้ความรู้ สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุของหน่วยงานเกิดความตระหนักและให้ความสาคัญกับปัญหาดังกล่าว รวมทั้ง
รับทราบถึงความผิดและโทษของการทุจริต
๕.๓ กาหนดแนวทางหรือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
พัสดุของหน่วยงาน เพื่อป้องกันปัญหาการรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกาหนด
ในรู้แบบของคณะกรรมการ/คณะทางาน หรือกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการหรือข้อบังคับเพื่อ

ตรวจสอบทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งกาหนดมาตรการลงโทษต่างๆ
อย่างชัดเจน

