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

 

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

จัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน  5  โครงการ(ตค 2561- กพ 2562) เป็นเงิน 192,196.25 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) จากงบประมาณท่ีได้รับท้ังหมด 479,000 บาท (ส่ีแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  และ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 
 

งบด าเนินงานพื้นฐานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา   ปี 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
งบที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จรงิ (บาท/ปี) 

งบประมาณ 
ที่ประหยัดได้ 

(บาท) 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น
ร้อยละ 

1 ค่าอาหารท าการนอกเวลราชการ เฉพาะเจาะจง 
                  
-    

                          
-    

                    
-      

2 ค่าซ่อมแซม เฉพาะเจาะจง 
        
40,000.00  

               
66,720.00  

-        
26,720.00  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 เฉพาะเจาะจง     
                    
-    #DIV/0! 

  
4.3 ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง     

                    
-    #DIV/0! 

  4.4 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงาน เฉพาะเจาะจง     
                    
-    #DIV/0! 

  4.5 ค่าจ้างเหมาอื่นๆ...เวรยาม.........(ระบุ) เฉพาะเจาะจง     
                    
-    #DIV/0! 

5 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เฉพาะเจาะจง 
        
80,000.00  

               
52,670.00  

         
27,330.00  66% 

6 ค่าท าความสะอาดส านักงาน 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% 
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ล าดับ กิจกรรม 
วิธีการ 

จัดซื้อจัดจ้าง 
งบที่ต้ังไว้ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จรงิ (บาท/ปี) 

งบประมาณ 
ที่ประหยัดได้ 

(บาท) 

ด าเนินการ 
เสร็จสิ้น
ร้อยละ 

  7.3 ค่าไปรษณีย์ เฉพาะเจาะจง                                               #DIV/0! 

  7.4 ค่าโทรศัพท ์ เฉพาะเจาะจง 
        
20,000.00  

                 
8,589.84  

         
11,410.16  43% 

8 ค่าใช้สอย เฉพาะเจาะจง     
                    
-    #DIV/0! 

  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ตจว เฉพาะเจาะจง 
        
27,500.00  

                 
2,704.00  

         
24,796.00  10% 

  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในจังหวัด เฉพาะเจาะจง 
        
96,000.00    

         
96,000.00  0% 

  ครุภัณฑ์  เฉพาะเจาะจง 
        
42,000.00  

                          
-    

         
42,000.00  0% 

  รวมค่าใช้จ่าย   
      
479,000.00  

              
192,196.25  

        
286,803.75  40% 

 

2. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
      ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีจ านวนโครงการท่ีต้องจัดซื้อจัดจ้างท้ังส้ิน  5 
โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง คือ วิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนโครงการ   
 

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

ตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี
จ านวน 192,196.25 บาท(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) พบว่า  ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจงท้ังหมด  
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3.1 ตารางแสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

จ านวนงบประมาณ(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวน 
479,000 192,196.25 0 0 
100 % 100 % 0 0 

 

4. การประหยัดงบประมาณ 
ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จส้ินเฉล่ีย ร้อยละ 40  

 

5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
5.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีรายละเอียดเอกสารมาก เร่งด่วน  

กระช้ันชิด ท่ีส่งผล ให้เกิดความเส่ียง  ความล่าช้า แก้ไขซ้ าบ่อยๆ เป็นข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 
        5.2 ปัญหาในการไม่มีผู้เช่ียวชาญในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จึงท าให้มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อซื้อจัดจ้างแล้วด าเนินการใหม่  ท าให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้  และมี
ลักษณะงานของผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายท่ีแยกกันท า แยกกันตรวจ ขาดการท างานเป็นทีมเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กรกันเอง  ท าให้เกิดการตรวจท่ี ต้องแก้ไข ซ้ าในแต่ละส่วนงานจึงล่าช้า เป็นปัญหาการท างาน 
  

6. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6.1 ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันและมีทิศทางการ 

จัดการไปทางเดียวกัน  
6.2 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ 

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