รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะ
สำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอท่ำแซะ ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเ ครำะห์ผ ลกำรจัด ซื้อ จั ด จ้ ำ ง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกแหล่งงบประมำณ ทุกวิธีกำร ที่
ดำเนินกำรโดยส่วนงำนพัสดุ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรประเมิ น คุ ณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ( Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรวิเครำะห์ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่
ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละของ
จำนวนงบประมำณที่ดำเนิ นกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกตำมวิธีกำรจัด ซื้อ จั ด
จ้ำง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป
โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์เชิงปริม ำณ
ปัญหำอุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรประหยัดงบประมำณ แนวทำงปรับปรุงประสิท ธิภำพ
ของกำรจัดหำพัสดุ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ผลกำรดำเนินกำรในภำพรวม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะได้ดำเนินกำรจัดซื้อจั ดจ้ ำง
รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ 6 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ
100 วงเงินได้รับจัดสรร 107,279 บำท ดำเนินกำรจริง 107,279 บำท ประหยัดงบประมำณ 0
บำท คิดเป็นร้อยละ 0.00
2. ร้อยละของจำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการ)
1. ตกลงรำคำ
6
100
2. สอบรำคำ
0
0
3. ประกวดรำคำ
0
0
4. วิธีพิเศษ
0
0
5. วิธีกรณีพิเศษ
0
0
6. วิ ธี ป ระมู ล ด้ ว ย ระ บบ
0
0
อิเล็กทรอนิกส์
รวม
6
100
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 6 โครงกำร จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจำนวนสูงสุดคือวิธี ตกลงรำคำ
จำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ100

3. ร้อยละของจำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จใน
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (บาท)
1. ตกลงรำคำ
107,279
100
2. สอบรำคำ
0
0
3. ประกวดรำคำ
0
0
4. วิธีพิเศษ
0
0
5. วิธีกรณีพิเศษ
0
0
6. วิ ธี ป ระมู ล ด้ ว ย ระ บบ
0
0
อิเล็กทรอนิกส์
รวม
107,279
100
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง รวมทั้งสิ้นจำนวน 107,279 บำท จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีโครงกำรจำนวนสูง สุ ดคื อ
วิธี ตกลงรำคำ จำนวน 107,279 บำท คิดเป็นร้อยละ 100
4. ปัญหำ อุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สำนักงำนสำธำรณสุข อำเภอท่ำแซะ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อจำกัดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1 ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ทำงอีเลคทรอนิค มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย
2 กำรจัดซื้อจัดจ้ ำงบำงรำยกำรจำเป็นต้องทำโดยเร่งด่วนส่งผลให้เกิดควำมเสี่ย งที่จะเกิด
ข้อผิดพลำดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้
5. แนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะมีแ นวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1 ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องศึกษำกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและปฏิบั ติ
โดยเคร่งครัด
2 กำรควบคุมกำกับติดตำมจะช่วยลดควำมเสี่ยงได้

ลำยมือชื่อ

ผู้จัดทำ

(นำยสิทธิ์ชัย ชูจีน)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ลำยมือชื่อ
ผู้บริหำร
(นำยพิสูจน์ ภิโสรมย์
สำธำรณสุขอำเภอท่ำแซะ

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
รวม

งำน/โครงกำร/รำยกำร
จ้ำงบริกำรโทรทัศน์วงจรปิดโดยวิธีตกลงรำคำ
ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงำน โดยวิธีตกลงรำคำ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงรำคำ
ซื้อวัสดุสำนักงำน

รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี พ.ศ. 2560
งำนแล้วเสร็จภำยใน
วิธีกำร
ประหยัด
คิด
งบประมำณที่
งบประมำณที่
ปี 2560
จัดซื้อจัด
งบประมำณ เป็น
ได้รับอนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้ำงได้ แล้ว
ไม่แล้ว
จ้ำง
(บำท) ร้อยละ
เสร็จ
เสร็จ
ตกลงรำคำ
6,300
6,300
0
√
ตกลงรำคำ
3,400
3,400
√
ตกลงรำคำ
60,910
60,910
√
ตกลงรำคำ
15,704
15,704
√
ตกลงรำคำ
13,400
13,400
√
ตกลงรำคำ
7,525
7,525
√
107,279
107,279
0
0.00

ผู้รับกำรคัดเลือก
ร้ำนคลีนิคดำวเทียม
โรงพิมพ์ตั้งเจริญ
ร้ำนซีดีคอมพิวเตอร์
โรงพิมพ์ตั้งเจริญ
โรงพิมพ์ตั้งเจริญ
โรงพิมพ์ตั้งเจริญ

