-1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน
8 โครงการ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 2,363,850.- บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสามพัน แปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้.ลาดับ
ที่

แผนงาน

1.

เครื่องอ่านและแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น
ระบบดิจติ อลพร้อมระบบ
จัดเก็บและรับส่งภาพทาง
การแพทย์ระบบดิจิตอล
(PACS) จานวน 1 ชุด
(12 เดือน)

2.

เครื่องควบคุมการให้สาร
น้าทางหลอดเลือดดา ชนิด
1 สาย จานวน 3 เครื่อง
เครื่องดึงคอและ หลัง
อัตโนมัติพร้อมเตียงปรับ
ระดับ จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตรวจตา หู
Opthalmo-Otoscope,
wall type จานวน 2 เครื่อง
เครื่องตรวจสมรรถภาพ
ทารกในครรภ์สาหรับตรวจ
เด็กแฝด จานวน 1 เครื่อง
เครื่องติดตามการทางาน
ของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ (Moniter
ECG,BP,Sp02) จานวน
ยูนิตทาฟัน จานวน 1 ยูนิต
ก่อสร้างห้องน้าผู้มารับ
บริการโรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่าน

3.
4.
5.
6.

7.
8.

วิธีการ
จัดซื้อ
จัดจ้าง
ตกลงราคา

งบประมาณ งบประมาณที่ งบประมาณที่ ดาเนินงาน
ที่ได้รับ
ใช้จริง
ประหยัดได้ เสร็จสิ้น
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)
360,000.- 360,000.100

หมายเหตุ
เงินบารุง
2560

ตกลงราคา

180,000.-

161,450.-

18,550.-

100

งบเหลือจ่าย
เปลี่ยนแปลง
รายการ 60

ตกลงราคา

375,000.-

330,000.-

45,000.-

100

งบค่าเสื่อม 60
(ร้อยละ 10%)

ตกลงราคา

106,000.-

106,000.-

-

100

งบค่าเสื่อม 60
(ร้อยละ 90%)

ตกลงราคา

310,000.-

310,000.-

-

100

งบค่าเสื่อม 60
(ร้อยละ 90%)

ตกลงราคา

300,000.-

300,000.-

-

100

ตกลงราคา
ตกลงราคา

460,000.342,500.-

460,000.336,400.-

6,100.-

100
100

เงินบารุง
2560

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามรูปรายการ /ผู้ควบคุมงานเพิ่มการกากับติดตามการก่อสร้างพร้อมกับ
รายงานการก่อสร้างต่อประธานกรรมการตรวจการจ้างทุกสัปดาห์

รวม

2,433,500.- 2,363,850.-

69,650.-

-22. จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ มีจานวนโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 8 โครงการ พบว่าวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีตกลงราคา จานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100% ของจานวนโครงการ
2.1 ตารางแสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวนโครงการ
8
100%

ตกลงราคา
8
100%

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคา
ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
0
0
0%
0%

แสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560

วิธีตกลงราคา

100%

3. งบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาก
ตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จานวนเงินทั้งสิ้น
2,363,850.- บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีตกลงราคา มีจานวนสูงสุด เป็นจานวนเงิน 2,363,850.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนเงินงบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ตารางแสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จานวนงบประมาณ(บาท)
2,433,500.00
100 %

ตกลงราคา
2,363,850.00
100%

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคา
ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์
0
0
0%
0%

-3-

แสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560

100%

วิธีตกลงราคา

4. การประหยัดงบประมาณ
ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 8 โครงการ สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น 8 โครงการ
เฉลี่ยร้อยละ 100 โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จานวน 69,650.-บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
5. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
6.1 ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานได้
6.2 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีราคาเกินวงเงิน 100,000 บาท
ส่วนมากเป็นการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตามแผนการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลั กษณะงบลงทุน
(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 จึงส่งผลให้การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการมืออาชีพต้องใช้เวลา และระยะเวลาใน
การค้นหาข้อมูลประกอบหรือคิดราคา
6.3 เจ้าหน้าที่พัสดุ ยังไม่เข้าใจถึงการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน
หรือเกิดความล่าช้า
6. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6.1 เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบงบประมาณแล้วให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุ
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) /รูปแบบรายการราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่กาหนดไว้
6.2 เจ้าหน้าที่พัสดุ จาเป็นต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน

