รายงานการผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน ได้จัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำกข้ อ มู ล กำรจั ด ซื้อ จั ดจ้ ำงแหล่ งงบประมำณ (งบลงทุ น ค่ำครุภั ณ ฑ์ และที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้ำง) ทุกวิธีกำร ที่ดำเนิน กำรโดยส่วนงำนพัสดุ และ งำนก่อสร้ำง สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน
เพื่อให้ เป็ น ไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ กำหนดให้ ส่ ว นรำชกำรวิเครำะห์ ร้อ ยละของ
จำนวนรำยกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และร้อยละ
ของจำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ทั้งนี้
เพื่อเป็นกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอรัปชั่นและเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดทำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในปีงบประมำณต่อไป
โดยรำยงำนกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฉบับนี้ จะประกอบด้วยผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ปัญหำอุปสรรค ควำมสำมำรถในกำรประหยัดงบประมำณ และแนวทำงแก้ไขปรับปรุงกระบวนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง อันจะนำไปสู่กำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน มีแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง จำนวน 11 โครงกำร ดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณจำนวน 9 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ
81 ของจำนวนโครงกำรทั้งหมด วงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,927,086.- บำท (สิบเจ็ดล้ำนเก้ำ
แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบหกบำทถ้วน) ดำเนินกำรจริง 15,952,649.86.- บำท (สิบห้ำล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่น
สองพันหกร้อยสี่สิบเก้ำบำทแปดสิบหกสตำงค์) ประหยัดงบประมำณได้ 1,974,436.14 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสน
เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสำมสิบหกบำทสิบสี่สตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีรำยละเอียดดังนี้.-

-2ลำดับ
ที่
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9

10

แผนงำน

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน
e-bidding
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำกว่
่ ำ 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
จำนวน 2 คัน
กล้องถ่ำยภำพจอประสำทตำ
e-Bidding
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องช่วยหำยใจชนิดควบคุมด้วย e-Bidding
ปริมำตรและควำมดันระบบกำร
จ่ำยอำกำศตำมสภำพปอด จำนวน
1 เครื่อง
เครื่องวัดควำมดันแบบดิจติ อล
e-Bidding
จำนวน 448 เครื่อง
ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง
เฉพำะเจำะจง
รถพยำบำลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
e-Bidding
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
จำนวน 2 คัน
ก่อสร้ำงอำคำรพักพยำบำล 24
e-bidding
ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอำคำร
คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมำณ
745 ตำรำงเมตร โรงพยำบำลนำ
น้อย
รถพยำบำล (ตู้) ปริมำตรกระบอก
e-bidding
สูบไม่ต่ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่
่ ำ 90
กิโลวัตต์
ก่อสร้ำงอำคำรสุขศำลำ
คัดเลือก
พระรำชทำนบ้ำนป่ำกำ ตำบลดง
พญำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน
ก่อสร้ำงปรับปรุงหลังคำตึกผู้ป่วย
e-bidding
นอก (OPD) 30 เตียง โรงพยำบำล
บ้ำนหลวง ตำบลป่ำคำหลวง
อำเภอบ้ำนหลวง

งบประมำณ
ที่ได้รับ
(บำท)
1,904,000

งบประมำณที่ใช้ งบประมำณที่
จริง
ประหยัดได้
(บำท)
(บำท)
1,470,000
434,000

ดำเนินงำน
เสร็จสิ้น
(ร้อยละ)
100

1,200,000

1,200,000

-

100

1,000,000

995,000

5,000

100

1,120,000

643,104

476,896

100

460,000
2,266,000

460,000
2,248,000

18,000

100
100

5,933,586

5,168,000

765,586

อยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง

2,000,000

1,990,000

10,000

อยู่ระหว่ำง
รอกำรส่ง
มอบ

700,000

700,000

-

100

674,000

469,000

205,000

100

หมำยเหตุ

-3ลำดับ
ที่

แผนงำน

วิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง

11

ก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรสำนักงำน
สำธำรณสุข (หลังเดิม) เป็นคลินิก
ทันตกรรม
รวม

e-bidding

งบประมำณ
ที่ได้รับ
(บำท)
669,500

งบประมำณที่ใช้
จริง
(บำท)
609,545.86

งบประมำณที่
ประหยัดได้
(บำท)
59,954.14

17,927,086

15,952,649.86

1,974,436.14

ดำเนินงำน หมำย
เสร็จสิ้น
เหตุ
(ร้อยละ)
อยู่ระหว่ำง
กำรก่อสร้ำง
81%

2. ร้อยละของจานวนรายการที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจำนวนรำยกำรที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำม
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำกตำรำงดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน มีจำนวนโครงกำรที่ต้องจัดซื้อ
จัดจ้ำงทั้งสิ้น 11 โครงกำร พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุด คือ วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 9 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 81.81% ของจำนวนโครงกำร รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก จำนวน 1 โครงกำร
คิดเป็นร้อยละ 9.09% ของจำนวนโครงกำร และเฉพำะเจำะจง จำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 9.09%
ของจำนวนโครงกำร
จานวนโครงการ
11
100%

เฉพาะเจาะจง
1
9.09%

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
1
9
9.09%
81.81%

แสดงร้อยละจานวนรายการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ. 2561

-43. ร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจำนวนงบประมำณที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนก
ตำมวิธีก ำรจั ด ซื้อ จั ด จ้ ำง จำกตำรำงดั งกล่ ำวข้ำงต้ น งบประมำณในภำพรวมที่ ใช้ในกำรจัด ซื้อจั ดจ้ ำงของ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำนวนเงินทั้งสิ้น 15,952,649.86.- บำท (สิบห้ำล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่นสองพัน
หกร้ อยสี่ สิ บ เก้ำบำทแปดสิ บ หกสตำงค์ ) พบว่ำงบประมำณที่ ใช้ในกำรจัดซื้อจัด จ้ำงด้ว ยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีจำนวนสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 14,792,649.86.- บำท (สิบสี่ล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่น
สองพันหกร้อยสี่สิบเก้ำบำทแปดสิบหกสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 92.72 รองลงมำคือ วิธีคัดเลือก 700,000.- บำท
(เจ็ ด แสนบำทถ้ ว น) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.38 ของจ ำนวนเงิน งบประมำณที่ ใช้ ในกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำง และวิ ธี
เฉพำะเจำะจง เป็นจำนวนเงิน 460,000.-บำท (สี่แสนหกหมื่นบำทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของจำนวนเงิน
งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมลำดับ
จานวนงบประมาณ
(บาท)
15,952,649.86
100 %

เฉพาะเจาะจง
460,000
2.88%

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
คัดเลือก
ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
700,000
14,792,649.86
4.38%
92.72%

แสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปี2561

-54. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จำกกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดน่ำน สำมำรถวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ควำมเสี่ยงต่อกำรได้ผู้รับจ้ำงทีไ่ ม่มีประสิทธิภำพ
2. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ พบว่ำระดับโอกำสที่จะเกิดกำรปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตำมระเบียบยังคงมีอยู่ เนื่องจำกมีข้อกฎหมำยและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมำก และในขั้นตอนกำรตรวจรับ
พัสดุ คณะกรรมกำรตรวจรับไมเข้ำใจกฎระเบียบและกำรบริหำรสัญญำทำให้ เกิดควำมผิดพลำดในขั้นตอน
ต่ำงๆ
3. ควำมเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงำนที่ ต้ อ งกำรพั ส ดุ ไม่ มี ค วำมรู้ ในกำรก ำหนดสเปค/
คุณ สมบั ติ/เงื่อนไขในรำยละเอียดของตัว พัสดุห รือผลสำเร็จของงำนหรือตัวผู้ที่จะเข้ำแข่งขันเสน อรำคำไม่
ชัดเจน หรือได้สินค้ำคุณภำพต่ำกว่ำเกณฑ์
5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
1. กำรได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณกำรก่ อ สร้ำงในพื้ น ที่ ทุ รกั น ดำรห่ ำงไกลได้ เท่ ำกับ กำร
ก่อสร้ำงในพื้นปกติ ทำให้ กำรสรรหำผู้รับจ้ำงได้ยำก และผู้รับจ้ำงทำงำนมีประสิทธิภ ำพน้อยลง เนื่องจำกมี
ผลกระทบในด้ำนเทคนิคกำรก่อสร้ำงและจำกัดด้ำนวงเงิน
2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง บำงรำยกำรเป็นงำนที่เร่งด่วน ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงเกิดข้อผิดพลำด
ในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้
3. กำรด ำเนิ น กำรจั ด ซื้ อ ที่ มี ลั ก ษณะจ ำเพำะ จะส่ ง ผลให้ ก ำรสื บ รำคำกลำงจำก
ผู้ประกอบกำรมืออำชีพต้องใช้เวลำ และระยะเวลำในกำรค้นหำข้อมูลประกอบ
6. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
ผลกำรด ำเนิ น งำนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งทั้ ง หมด 11 โครงกำร จ ำนวนเงิน ที่ ได้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น
17,927,086.- บำท (สิบเจ็ดล้ำนเก้ำแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดสิ บหกบำทถ้วน) สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงลงนำมในสัญญำจ้ำงและก่อหนี้ผูกพัน เสร็จสิ้น 11 โครงกำร ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสำมำรถลงนำมในสัญญำ
จ้ำงและก่อหนี้ผูกพันเป็นจำนวนเงิน 15,952,649.86.- บำท (สิบห้ำล้ำนเก้ำแสนห้ำหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้ำ
บำทแปดสิบหกสตำงค์) โดยสำมำรถประหยัดงบประมำณได้ จำนวน 1,974,436.14 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสน
เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสำมสิบหกบำทสิบสี่สตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 11

-67. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ในพื้นที่ที่ต้องได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำง ควรสำรวจองค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ว่ำจะต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนที่นอกเหนือจำกอำคำรที่ก่อสร้ำง เพื่อให้กำรจัดสรรวงเงินงบประมำณ
เพียงพอต่อกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง
2. ให้แต่ละส่วนงำนศึกษำกำรกำหนดควำมต้องกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และให้ดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
3. หน่วยงำนผู้ใช้พัสดุ ต้องจัดทำรำยละเอียดพัสดุที่ต้องกำรในกำรจัดหำใช้ชัดเจน เช่น
ประเภท ชนิด ขนำด สี แบบ จำนวน ฯ ล ฯ
4. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จะต้องดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่ระเบียบกำหนด เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. อบรมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
น่ำนและหน่ วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน
ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบัน
-----------------------------------------------------------------------

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. งำนก่อสร้ำง กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน / โทร : 054-600070
2. งำนพัสดุ สำนักงำนเลขำนุกำรและอำนวยกำร / โทร : 054-600070

