
1 
 

 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขอสรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี ้

1. รายงานผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตามท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ได้รับการจัดสรรงบประมาณส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข งบด าเนินการ ผลผลิต โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ รหัส 
210023ถ095000000 กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน : รหัส 
210025500N4526 จ านวน 383,000 บาท และงบเพิ่มเติมเงินงบประมาณโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
กระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจา้งเพื่อป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ โครงการ : เสริมสรา้งพฤติกรรม จริยธรรม
และการต่อต้านการทุจริต (21002XXXXM4991) งบด าเนินการ (61112XX) จ านวน 4,000 บาท งบด าเนินงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)  
จ านวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 397,000 บาท(สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น 

  จากงบประมาณดังกล่าวส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
2562 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงท้ังหมด จ านวน ๙ รายการ  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 25511.51 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อย
สิบเอ็ดบาทถ้วน) ยังไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียง
สา เกนิวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป จ านวน 0 รายการคิดเป็นร้อยละ 0 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด 
รายละเอียดตามตาราง 

 
ตารางแสดงผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบที่ได้รับ 

1 ค่าอาหารท าการนอกเวลราชการ เฉพาะเจาะจง                    -    

2 ค่าซ่อมแซม เฉพาะเจาะจง 
         

40,000.00  

3 ค่าวัสดุ เฉพาะเจาะจง 
       

108,500.00  
4 ค่าจ้างเหมาบริการ เฉพาะเจาะจง    
  4.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร เฉพาะเจาะจง    
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ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบที่ได้รับ 
  4.2 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เฉพาะเจาะจง ตค61-กย62   

  4.3 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62 

  

  4.4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62 

  

  4.5 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ...เวรยาม.........(ระบุ) เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62 

  

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

70,000.00  

6 ค่าท าความสะอาดส านักงาน เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62 

  

7 ค่าสาธารณูปโภค เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62 

  

  7.1 ค่าไฟฟ้า เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

50,000.00  

  7.2 ค่าประปา เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

15,000.00  

  7.3 ค่าอินเตอร์เน็ต เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

10,000.00  

  7.4 ค่าโทรศัพท ์ เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

20,000.00  

8 ค่าใช้สอย เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62 

  

  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตจว เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

27,500.00  

  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในจังหวัด เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

96,000.00  

  ครุภัณฑ์  เฉพาะเจาะจง 
ตค61-กย62         

42,000.00  

  รวมค่าใช้จ่าย   
ตค61-กย62       

479,000.00  
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1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการ 

จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน  1  โครงการ เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน  383000.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.ตุลาคม-ธันวาคม  2561 

(ช่ือหน่วยงาน).ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ล าดับ

ที ่
งานจัดซื้อจัดจ้าง 

วงเงิน
งบประมาณ 

วิธีซื้อ / 
จ้าง 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

    (ราคากลาง)       โดยสรุป 

  ไม่มีจัดซื้อ จัดจ้าง           

1 ค่าอินเตอร์เน็ต 3,432.56         

  

 - ประจ าเดือน  
กรกฎาคม  2561 

1,719.49 จ้างเหมา บริษัท TOT จ ากัดมหาชน    
1,719.49 บาท 

บริษัท TOT จ ากัด
มหาชน    1,719.49 

บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

  

 - ประจ าเดือน  สิงหาคม  
2561 

1,713.07 จ้างเหมา บริษัท TOT จ ากัดมหาชน    
1,713.07 บาท 

บริษัท TOT จ ากัด
มหาชน    1,713.07 

บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

1 ค่าไฟฟ้า 16,193.32         

  

 - ประจ าเดือน  สิงหาคม  
2561 

4,513.11 จ้างเหมา สนง.การไฟฟ้าฯ 4,513.11  
บาท 

สนง.การไฟฟ้าฯ 
4,513.11  บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

  

 - ประจ าเดือน  กันยายน  
2561 

5,371.69 จ้างเหมา สนง.การไฟฟ้าฯ 5,371.69  
บาท 

สนง.การไฟฟ้าฯ 
5,371.69  บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

  

 - ประจ าเดือน  ตุลาคม  
2561 

6,308.52 จ้างเหมา สนง.การไฟฟ้าฯ 6,308.52  
บาท 

สนง.การไฟฟ้าฯ 
6,308.52  บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

2 

ค่าโทรศัพท์ 1,714.02 จ้างเหมา บริษัท TOT จ ากัดมหาชน 
1,714.02 บาท 

บริษัท TOT จ ากัด
มหาชน 1,714.02 

บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

3 ค่าน้ าประปา 4,171.61         

  

 - ประจ าเดือน  สิงหาคม  
2561 

627.02 จ้างเหมา สนง.การประปาฯ น่าน 
627.02 บาท 

สนง.การประปาฯ 
น่าน 627.02 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

  

 - ประจ าเดือน  กันยายน  
2561 

986.01 จ้างเหมา สนง.การประปาฯ น่าน 
986.01 บาท 

สนง.การประปาฯ 
น่าน 986.01 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 
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ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
วงเงิน

งบประมาณ 
วิธีซื้อ / 

จ้าง 
ผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก

และราคา 
เหตุผลที่
คัดเลือก 

  

 - ประจ าเดือน  ตุลาคม  
2561 

627.02 จ้างเหมา สนง.การประปาฯ น่าน 
627.02 บาท 

สนง.การประปาฯ 
น่าน 627.02 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

  

 - ประจ าเดือน  
พฤศจิกายน  2561 

1,931.56 จ้างเหมา สนง.การประปาฯ น่าน 
1,931.56 บาท 

สนง.การประปาฯ 
น่าน 1,931.56 บาท 

เหมาะสมตาม
ราคากลางที่

ก าหนด 

              

  รวมเป็นเงิน 45,876.44         
 

2. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
      ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีจ านวนโครงการท่ีต้องจัดซื้อจัดจ้างท้ังส้ิน  4 
รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ วิธีตกลงราคาคิดเป็นร้อยละ 100    
 

3. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก 

ตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี
จ านวน 383,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) พบว่า  ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจงท้ังหมด  

 
3.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวนงบประมาณ(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส ์
383,000 25,511.51 0 0 
100 % 6.67 % 0 0 

 

4. การประหยัดงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จส้ินเฉล่ีย ร้อยละ 100 โดย 

ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการก าหนด 

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการเริ่มใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท าให้
ประสบปัญหาจากกระบวนการด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความเส่ียงของการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
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๑. ผู้ต้องการใช้พัสดุ ไม่เข้าใจ รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบหารายละเอียด 
  

6. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

        6.1 ปัญหามีลักษณะงานของผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายท่ีแยกกันท า แยกกันตรวจ ขาดการท างาน
เป็นทีมเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรกันเอง  ท าให้เกิดการตรวจท่ี ต้องแก้ไข ซ้ าในแต่ละส่วนงานจึงล่าช้า เป็น
ปัญหาการท างาน 

 ข้อเสนอแนะและการพัฒนา 

1. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าในระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีและอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังค้นคว้าศึกษาจากเอกสารราชการ 
 

7. แผนการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานในปีงบประมาณ 256๒ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และก าหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเด่ียวกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเข้ารับการอบรมความรู้
ด้านพัสดุ 

3. ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างท่ี
ก าหนด และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบ 

 
8. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8.1 ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันและมีทิศทางการ 
จัดการไปทางเดียวกัน  

8.2 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ 
จัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง  จัดท า Time line ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างท่ีก าหนดไว้ 
       8.3 ควรมีท่ีปรึกษาเชิง Positives thinking มากกว่าการจับผิดผู้ปฏิบัติงาน และ 
ขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญจาก โรงพยาบาลชุมชน เป็นท่ีปรึกษา 
 
 
 
ลายมือช่ือ.........................................ผู้จัดท า  ลายมือช่ือ.........................................ผู้บริหาร 
           (นายฉลองชัย  สิทธิวัง)                  นายชุมพล  สุทธิ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ               ต าแหน่ง สาธารณสขุอ าเภอเวียงสา
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