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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง จานวน 5 โครงการ(ตค 2561- กพ 2562) เป็นเงิน 192,196.25 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) จากงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 479,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน บาทถ้วน) และ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้.งบดาเนินงานพื้นฐานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา ปี 2562
ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ
ที่ใช้จริง (บาท/ปี)

งบที่ตั้งไว้

งบประมาณ
ที่ประหยัดได้
(บาท)

ดาเนินการ
เสร็จสิ้น
ร้อยละ

1

ค่าอาหารทาการนอกเวลราชการ

เฉพาะเจาะจง -

66,720.00

26,720.00

2

ค่าซ่อมแซม

เฉพาะเจาะจง 40,000.00

167%

3

ค่าวัสดุ

เฉพาะเจาะจง 108,500.00

25,528.00

82,972.00

24%

4

ค่าจ้างเหมาบริการ

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

4.1 ค่าจ้างเหมาบุคลากร

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

4.2 ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
4.3 ค่าจ้างเหมาดูแลบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

4.4 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดสานักงาน

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

4.5 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ...เวรยาม.........(ระบุ)

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

5

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

เฉพาะเจาะจง 80,000.00

6

ค่าทาความสะอาดสานักงาน

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

7

ค่าสาธารณูปโภค

เฉพาะเจาะจง

-

#DIV/0!

7.1 ค่าไฟฟ้า

เฉพาะเจาะจง 50,000.00

25,841.87

24,158.13

52%

7.2 ค่าประปา

เฉพาะเจาะจง 15,000.00

10,142.54

4,857.46

68%

52,670.00

27,330.00

66%
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ลาดับ

8

กิจกรรม

วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง

งบที่ตั้งไว้

7.3 ค่าไปรษณีย์

เฉพาะเจาะจง

7.4 ค่าโทรศัพท์

เฉพาะเจาะจง 20,000.00

ค่าใช้สอย

เฉพาะเจาะจง

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตจว

เฉพาะเจาะจง 27,500.00

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในจังหวัด

เฉพาะเจาะจง 96,000.00

ครุภัณฑ์

เฉพาะเจาะจง 42,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

งบประมาณ
ที่ใช้จริง (บาท/ปี)

งบประมาณ
ที่ประหยัดได้
(บาท)

ดาเนินการ
เสร็จสิ้น
ร้อยละ
#DIV/0!

8,589.84

11,410.16
-

479,000.00

2,704.00

43%
#DIV/0!

24,796.00

10%

96,000.00

0%

-

42,000.00

0%

192,196.25

286,803.75

40%

2. จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีจานวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 5
โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนโครงการ
3. งบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 25 62 จาก
ตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี
จานวน 192,196.25 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) พบว่า ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจงทั้งหมด
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3.1 ตารางแสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนงบประมาณ(บาท)
เฉพาะเจาะจง
วิธีคัดเลือก
วิธีประกาศเชิญชวน
479,000
192,196.25
0
0
100 %
100 %
0
0

4. การประหยัดงบประมาณ
ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นเฉลี่ย ร้อยละ 40
5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
5.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้าง ที่มีรายละเอียดเอกสารมาก เร่งด่วน
กระชั้นชิด ที่ส่งผล ให้เกิดความเสี่ยง ความล่าช้า แก้ไขซ้าบ่อยๆ เป็นข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน
5.2 ปัญหาในการไม่มีผู้ เชี่ยวชาญในการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึง ทาให้มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อซื้อจัดจ้างแล้วดาเนินการใหม่ ทาให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่กาหนดไว้ และมี
ลักษณะงานของผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายที่แยกกันทา แยกกันตรวจ ขาดการทางานเป็ นทีมเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กรกันเอง ทาให้เกิดการตรวจที่ ต้องแก้ไข ซ้าในแต่ละส่วนงานจึงล่าช้า เป็นปัญหาการทางาน
6. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.1 ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันและมีทิศทางการ
จัดการไปทางเดียวกัน
6.2 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ
จัดเตรียม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) / รูปแบบรายการราคากลาง จัดทา Time line ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กาหนดไว้
6.2 ควรมีที่ปรึกษาเชิง Positives thinking มากกว่าการจับผิดผู้ปฏิบัติงาน และ
ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลชุมชน เป็นที่ปรึกษา
ลายมือชื่อ.........................................ผู้จัดทา
(นายฉลองชัย สิทธิวัง)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ลายมือชื่อ.........................................ผู้บริหาร
นายชุมพล สุทธิ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอเวียงสา
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