แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เรือ่ ง แนวทางการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ายงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารผสูฃจังหวัดภเก็ต
ข้อหน่วยงาน ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
วัน/เดือน/ปี ะ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
หัวข้อ ะ ขออนุฟ ้ตประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.๒๕๖๔
รายละเอืยดข้อมูล
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.๒๕๖๔

Linknายนอก :
หมายเหต ะ

ผูร้ บั ผิดขอบการให้ขอ้ มูล

ผูอ้ นุมตั ริ บั รอง

นางสาวสายสุณ ีย์ รัตนวรรณ
(นางสาวสายสุณ ีย์ รัตนวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นางวิลาวัณ ย์ มาตย์แสง
(นางวิลาวัณ ย์ มาตย์แสง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญ ชีชำนาญการ
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผ้รบั ผิดขอบการนำข้อมลขึน้ เผยแพร่
นางสาวสายสุณ ีย์ รัตนวรรณ
(นางสาวสายสุณ ีย์ รัตนวรรณ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

บนทึกข้อความ
ส ่ว น ร าซ ก าร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๐ ๗๖๒๑ ๑๓๓๐ ต่อ ๑๒0 ๑
VI

ภก ๐๐๗P.๐๐๑/*Arty............................................ว น ท .......... รฺเ / พฤศจิกายน ๒(£๖๔

เร อ ง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัด จ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๔ และขออนุญ าตนำเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ตามที่ส ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับ จัด สรรเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒<£๖๔
เพื่อ ดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้าง งบลงทุน รายการครุภ ัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และได้รับ จัดสรรงบดำเนิน งาน
เพื่อจัดซื้อวัส ดุอ ุป กรณ์ต่าง ๆ และจัด จ้างเหมาบริก ารต่าง ๆ เพื่อใช้ในองค์ก รตามภารกิจของโครงการต่าง ๆ
และโครงการจังหวัด ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว และตามแผนเงิน นอกงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ภูเก็ต ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย เงิน บำรุง เงินอุดหนุน และเงินอื่น ๆ เพื่อ ดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้าง
งบลงทุน รายการครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน ตามหนังสือที่ได้รับอนุมิตจัดสรร ดังนี้
๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐01/๒๐๗๔๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๖๓
(งบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๒๑๔๔๑ ลงวันที่ ๒๗
กัน ยายน ๒๔๖๔ (งบประมาณ งบดำเนินงาน)
๓. หนังสือ สำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒ ๐๖.๐๒ /ว๓๐๙ ลงวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๔๖๔ (งบประมาณ ค่าครุภัณ ฑ์)
๔. หนังสือ จังหวัด ภูเก็ต โครงการพัฒ นาระบบการแพทย์ฉ ุก เฉิน และสาธารณสุข ทางทะเลเพื่อ การ
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ด่วนที,สุด ที่ ภก ๐๐๑๗.๒/ว ๘๑๑๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๓ (งบพัฒนาจังหวัด ค่า
ครุภัณฑ์)
๔. หนังสือองค์การบริห ารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการเตรียมความพร้อมระบบการให้บ ริการฉีดวัคซีน
โควิด-๑๙ จังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๔๑๐๐๓.๒/๐๓๔๘๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ (งบอุดหนุน)
ตามรายงานผลกา'รดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ดังนี้

๑. รายการ/งบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบลงทุน
ประ๓ ท

จำนวนรายการ

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ์

1รว(รัแ<5)

(5)(ริ^,(5)IdG^!,\d(5)Co

สิ่งก่อสร้าง

๑

๑๐,๔๒๖,๔๐๐

รวมทั้งสิน

๒๔๒

๒๔,๖๙๖,๑๑๘

๒. วิธเี ตรียมการจัดหา

๒.๑ งานพัสดุ ได้ต รวจสอบรายละเอียดรายการและงบประมาณที่ไ ด้รับ จัด สรร จากสำนัก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต องค์การบริห ารส่วนจังหวัดภูเก็ต และแผนการใช้เงินนอกงบประมาณ
ประเภทต่าง ๆ
/ -๒.๒ จัด เตรียม...

-๒-

*

*
;
'

,
.

๒.๒ จัดเตรียมแบบแปลน เอกสารประกอบการก่อสร้าง และจัด ทำรายละเอียดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ตามที่ได้รับจัดสรร
๒.๓ แจ้งหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งที่ไ ด้ร ับ จัด สรร เพื่อ เตรีย มความพร้อ มของสถานที่ก ่อ สร้างและ
สถานที่ติดตั้งครุภัณ ฑ์
๒.๔ จัด ทำแผนการจัด หา รายการครุภ ัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนด ๓๐ วัน ทำการ หลังจากได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ
๓. วิธ ีก ารจัด หา โดยการปฏิบ ัต ิต ามพระราชบัญ ญัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จัด จ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0
๓.๑ จำแนกจำนวนโครงการของการจัดหาจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ
๓.๒ ร้อ ยละของจำนวนรายการที่ด ำเนิน การแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธ ีก ารจัด หา

จำนวนรายการ

คิด เป็น ร้อ ยละ

e-bidding

(ริ)<5)(9)

๔๕.๘๗

เฉพาะเจาะจง

(ริ)ด ไ ร )

(เ^ร^.(ริ)ดา

รวมทั้งสิน

๒๔๒

๑๐๐

โดยพิจ ารณาวิธ ีก ารจัด หา เป็น ประเภทสิ่งก่อสร้าง หรือ รายการก่อ สร้าง หรือครุภ ัณ ฑ์ท ี่เป็น กิจกรรมเดียวกัน
เพื่อให้การจัดหาเป็นไปตามพระราชบัญ ญัติและระเบียบที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
๓.๓ ร้อยละชองจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธ ีก ารจัด หา

จำนวนงบประมาณ

คิด เป็น ร้อยละ

e-bidding

๒๓,๘๕๖,๕๐๐

๙๖.๖๐

เฉพาะเจาะจง

๘๓๙,๖๑๘

๓.๔๐

รวมทั้งสิน

๒๔,๖๙๖,๑๑๘

๑๐๐

๔. ผลการดำเนิน การจัด หา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ภูเก็ต ดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างด้ว ย
งบลงทุน รายการครุภ ัณ ฑ ์ ที่ด ิน และสิ่งก่อ สร้าง จำนวน ๒๔๒ รายการ เป็น เงิน ทั้งสิ้น ๒ ๔,๖๙๖,๑๑๘
บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) สามารถดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างได้ในวงเงิน
๒๓,๑๕๗,๙๗๗.๑๗ บาท (ยี่ส ิบ สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น เจ็ด พัน เก้าร้อ ยเจ็ด สิบ เจ็ด บาทสิบ เจ็ด สตางค์) ทำให้
ประหยัดงบประมาณได้ เป็นเงิน ๑,๕๓๘,,๑๔๐.๘๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท
แปดสิบสามสตางค์) คิดเป็น อัตราร้อยละ ๖.๒๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕.

ป้ญหาอุปสรรค
๕.ร) ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๕.๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อยกว่าราคาท้องตลาด
(ะ.๓ บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบที่ไข้ไนการปฏิบัติงาน

๖. แนวทางการแก้เข

๖ .๑ ให้ผู้เกี่ยวข้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๖.๒ ก่อ นดำเนิน การขอสนับ สนุน งบประมาณให้น ำรูป แบบรายการ และรายการครุภ ัณ ฑ์ม า
ตรวจสอบ และให้ไข้ราคาที่เป็นจริงในบีจจุบันก่อนเสนอของบประมาณ
๖.๓ จัด ทำโครงการพัฒ นาบุค ลากร แลกเปลี่ยน เรีย นรู้ เพื่อ สร้างความรู้ค วามเข้าใจระเบีย บให้
มากขึ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบขอได้โปรด
๑. แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
๒. อนุฟ้ต๊ให้นำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

(นางอัญขลี จริยนัน ทิยากุล)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่
(นางวิล าวัณ ย์ มาตย์แสง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายงานการวเคราะหผลการจดซอจดจาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จัดทำโดย
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ก

ค ำ น ำ

รายงานฉบับ นี้จัดทำขึ้น เพื่อวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๔ เพื่อแสดง
ให้เห็น ถึงผลการดำเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้างปีท ี,ผ่านมาในภาพรวมว่าเป็น ไปตามแผนปฏิบ ัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมี
แนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณใน แต่ละวิธีการเป็น จำนวนเท่าใด วิธีก ารนี้น มีค วามเสี่ยงหรือ
ข้อ จำกัดอย่างไร/หรือไม, รวมทั้งมีก ารจัด ทำข้อ เสนอเพื่อ นำไปปรับ ปรุงหรือ พัฒ นากระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้าง
ในปีต ่อ ไปด้วย ทั้ง นี้ เพื่อ ประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัด ทำแผนปฏิบ ัต ิก ารจัด ซื้อ จัด จ้างใน
ปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รวบรวมและเรียบเรียงออกมา
เป็น รายงานเล่ม นี้ ซึ่งเป็น การเปิด เผยข้อ มูล การจัด ซื้อ จัด จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงาน ตามมาตรการป้อ งกัน การทุจริต เซิงรุก และหวังเป็น อย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับ นี้จะเป็น ประโยชน์ต ่อการบริห ารการจัดซื้อ จัดจ้าให้ม ีค วามโปร่งใสและมีคุณ ธรรมของหน่วยงาน
ภาครัฐต่อไป

งานพัสดุ กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
พฤศจิกายน ๒๔๖๔

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ

ก

สารบัญ

ข

๑. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัด ซื้อจัด จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๑

๑.® ร้อยละของจำนวนรายการที่ดำเนิน การแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๑

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ในจงบประมาณ พ.ศ. ๒<£โ๖๔ ๑-๒
ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนรายการที่ดำเนิน การตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒-๓

๑.๒ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๓

ตารางที่ ๓แสดงจำนวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๓-๔

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนงบประมาณที่ดำเนิน การตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๔-๔

ตารางที่ ๔ แสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ จำแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๔-๖

๒. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๗

๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัด ซื้อจัด จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๗

๒.๒ การวิเคราะห์บิญ หาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

๗

๒.๓ การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

๗

๒.๔ แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๗

๓. บัน ทึก รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัด ซื้อจัด จ้าง

๘

๔. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๙

๑

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็น ถึงผลการดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างปีท ี่ผ่านมาใน
ภาพรวมว่าเป็น ไปตามแผนปฏิบ ัติการจัดซื้อจัดจ้างที,ได้กำหนดไว้หรือไม, มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการ
ประหยัดงบประมาณได้มากน้อยเพียงใด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นไปในวิธีการใด มีการใช้งบประมาณใน
แต่ละวิธีการเป็นจำนวนเท่าใด วิธีการนั้น มีความเสี่ยงหรือข้อจำกัดอย่างไร/หรือ ไม่ รวมทั้งมีการจัดทำข้อเสนอ
เพื่อนำไปปรับ ปรุงหรือพัฒ นากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและ
วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
ซึ่งเป็น ไปตามการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
T ransparency A ssessm en t: ITA) มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รวบรวมฐานข้อยูลทีต่ อ้ งนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต โดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็น ว่าในหมวดทีม่ รี ายการจัดซือ้ จัดจ้าง และแสดง
เปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนของการจัดซือ้ จัดจ้างแต่ละประเภท และเปรียบเทียบกับงบประมาณทีต่ ง้ั ไว้ และ
ใข้จา่ ยจริงในแต่ละรายการ
๑.๑ ร้อ ยละของจำนวนรายการที'ดำเนิน การแล้ว เสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามวิธ ีก าร
จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนรายการทีก่ อ่ หนีผ้ กู พันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก
ตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
จำนวนรายการครุภัณ ฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรร
๒๔๒ รายการ

จำนวนรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จในปีงบปรร;มาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
รวมทั้งสิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๑๑ รายการ
๒๔๒ รายการ
๑๓๑ รายการ
(๕๔.๑๓%)
(๔๕.๘๗%)
(๑๐๐%)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับ จัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนเงินนอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวดงบลงทุน รายการครุภัณ ฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๒ รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สามารถก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณ ฑ์และ
สิ่งก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ พบว่าเป็น
การก่อ หนี้ผ ูก พัน โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง สูงสุด จำนวน ๑๓๑ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๕๔.๑๓ รองลงมา คือวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๑๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๗

๒
'll

*

จำนวนรายการทีก่ อ่ หนีผ้ กู พันแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

:|1

■ วิธ ีเฉพาะเจาะจง

\

I

๔๔.๑๓ %

■ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ebidding ๔๔.๘๗%

'แ
!|!

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนรายการทีด่ ำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๔ จำแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
จำนวนรายการ
ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับ
จัดสรร
๒๔๒ รายการ

จำนวนรายการที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
รวมทั้งสิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๗๙ ร่ายการ
๒๖ รายการ
๑๐๔ รายการ
(๓๒.๖๔%)

(๑๐.๗๔%)

(๔๓.๓๙%)

จากตาราง จะเห็น ได้ว่า สำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ภูเก็ต ได้รับ จัด สรรเงิน งบประมาณรายจ่าย
I ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ และแผนเงินนอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หมวดงบลงทุน รายการครุภัณ ฑ์และ
' สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๒ รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สามารถดำเนิน การตรวจรับ และเบิก จ่าย
I แล้ว เสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๑๐๔ รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ ๔๓.๓๙ พบว่าเป็น การ
I ตรวจรับ และเบิก จ่ายโดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง สูงสุด จำนวน ๗๙ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๖๔ รองลงมา คือวิธี
I ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) จำนวน ๒๖ รายการ คิด เป็น ร้อ ยละ ๑๐.๗๔ ทั้งบี้ มีจำนวน ๑๓๗
! รายการ ที่ตรวจรับและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามรายละเอียดดังบี้
๑. รายการสิ่งก่อ สร้าง จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ
I ก่อสร้าง ๘ งวด และดำเนิน การตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้วในปีงปบะรมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๓ งวด คงเหลือ
; ตรวจรับและเบิกจ่ายอีก จำนวน ๔ งวด
i
๒. รายการครุภัณ ฑ์ จำนวน ๑๓๗ รายการ มีครุภ ัณ ฑ์ จำนวน ๔๒ รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
J ในช่วงสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งดำเนิน การจัดซื้อและก่อ หนี้ผ ูก พัน ได้ท ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
แต่ไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และมีครุภัณฑ์ จำนวน ๘๔ รายการ
ร่ ผู้ขายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ไควิด ๑๙) ทำให้ไม่สามารถ
- ตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔

๓
■I

!
j

จำนวนรายการที่ดำเนนการตรวจรับและเบทจ่ายแล้ว!,สร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

•*1

I

■ วิธีเฉพาะเจาะจง
๓๒.๖๔%

■ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ©๐.๗๔%

i
1;!
t

* ๑.๒ ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการจัดซื้ฝิจัดจ้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตาม
!เ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนงบประมาณทีก่ อ่ หนีผ้ กู พัน แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
; จำแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
จำนวนงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

จำนวนเงินที่ก่อหนี้
ผูกพัน

๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท

๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท
(๑๐๐%)

'

จำนวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๘๓๙,๖๑๘ บาท
๒๓,๘๕๖,๔๐๐ บาท
(๓.๔๐%)

(๙๖.๖๐%)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับ จัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ และแผนเงินนอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หมวดงบลงทุน รายการครุภัณ ฑ์และ
.; สิ,งก,อสร้าง จำนวน ๒๔๒ รายการ เป็น เงิน ทั้งสิ้น ๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท (ยี่สิบ สี,ล้านหกแสนเก้าหมื่น หกพัน
t หนึ่งร้อ ยสิบ แปดบาทถ้วน) สำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ภูเก็ต สามารถก่อ หนี้ผ ูก พัน รายการครุภ ัณ ฑ์แ ละ
1! สิ่งก่อ สร้างได้แ ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น เงิน ๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสน
■; เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน) คิด เป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที,ได้รับจัดสรร พบว่าเป็นการ
I ก่อหนี้ผูกพันโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นเงิน ๒๓,๘๔๖,๔๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้าน
แปดแสนห้าหมื่น หกพัน ห้าร้อ ยบาทถ้วน) คิด เป็น ร้อ ยละ ๙๖.๖๐ รองลงมา คือ วิธ ีเฉพาะเจาะจง เป็น เงิน
«1 ๘๓๙,๖๑๘ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐
i
.แ

แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วิธีเฉพาะเจาะจง ๓.๔๐%

ร จำนวนเงินทีก่ อ่ หนีผ้ กพัน

/ วิธีบ่:รรรท%สทm

'M m ร'รธทส์ (e- :

bidding) ๙».๖๐%

๑00%

จำ';-., งิภั"■ .'■ น

ยูทพน *00% 1 J1 □ วิธปี ระกๆตราคาอิ[1ลก็ ทรอนิกส์
(e-bidding) ๙๖.๖©%
วิธ ีเฉพาะเจาะจง ๓.๔0%

ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนงบประมาณทีด่ ำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จในปีงบ!เระมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
จำนวนงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

จำนวนเงินที่ก่อหนี้
ผูกพัน

๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท

๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท
(๑๐๐%)

]

จำนวนงบประมาณที,ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่าย
แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วิธีเฉพาะ เจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๖๓๑,๖๑๘ บาท
๑๕,๘๗๖,๕๐๐ บาท
(๒.๕๖%)

(๖๔.๒๙%)

จากตาราง จะเห็นได้ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สามารถก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และ
สิงก่อ สร้างได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปีน เงิน ๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท (ยี่ส ิบ สี่ล ้านหกแสน
. เก้าหมื่น หกพัน หนึ่งร้อยสิบ แปดบาทถ้วน) คิด เป็น ร้อ ยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที,ได้รับจัดสรร พบว่าสามารถ
ดำเนิน การตรวจรับ และเบิกจ่ายโดยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สูงสุด เป็นเงิน ๑๕,๘๗๖,๕๐๐
1 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทล้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๙ รองลงมา คือวิธีเฉพาะเจาะจง
' เป็นเงิน ๖๓๑,๖๑๘ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ ทั้งนี้ มีจำนวน
๑๓๗ รายการ ที่ตรวจรับและเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. รายการสิ่งก่อ สร้าง จำนวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยมีระยะเวลาดำเนินการ
ก่อสร้าง ๘ งวด และดำเนิน การตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้วในปีงปบะรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวด คงเหลือ
ตรวจรับและเบิกจ่ายอีก จำนวน ๕ งวด เป็นเงิน ๖,๒๖๔,๕๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
.1 คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๗ ของวงเงินงบประมาณจัดสรร

๒. รายการครุภ ัณ ฑ์ จำนวน ๑๓๗ รายการ มีครุภัณ ฑ์ จำนวน ๕๒ รายการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในฃ่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการจัดซื้อและก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยวิธ ีเฉพาะเจาะจง เป็น เงิน ๒๐๘,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดพันบาทถ้วน) คิด เป็น ร้อ ยละ ๐.๘๔ ของวงเงิน
งบประมาณจัดสรร และมีค รุภ ัณ ฑ์ จำนวน ๘๕ รายการ สามารถดำเนิน การจัดซื้อและก่อหนี้ผ ูกพัน ได้ท ัน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
เถ้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๑ ผู้ขายได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวร้สโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ทำให้ไม่สามารถตรวจรับและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
■ จำนวนเงินที่ก่อหนี้
ผูกพัน ©0๐ %
H วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๖๔.๒๙%
■ วิธีเฉพาะ เจาะจง
๒.๔๖%

ตารางที่ ๕ แสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำแนกตามวิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง
วิธ ีเฉพาะเจาะจง
วงเงิน
วงเงินจัดชื้อ
งบประมาณ
จัด จ้าง (บาท)
(บาท)
๘๓๙,๖๑๘

๗๘๓,๒๒๘

ประหยัด
งบประมาณ
(บาท)
๕๖,๓๙๐
(๖.๗๒%)

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประหยัด
วงเงิน
วงเงินจัดซื้อ
งบประมาณ
งบประมาณ
จัด จ้าง (บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๓,๘๕๖,๕๐๐ ๒๒,๓๗๔,๗๔๙.๑๗ (5),

.GaGก
(๖.๒๑%)

๖

รวมทุก วิธ กี ารจัด ซือ้ จัด จ้าง
วงเงิน งบประมาณ
(บาท)
๒๔,๖๙๖,๑๑๘

วงเงิน จัด ซือ้ จัด จ้าง
(บาท)
๒๓,๑๔๗,๙๗๗.๑๗

ประหยัด งบประมาณ
(บาท)
(ริ),(เ^ตา Gfl, (ริ)Gtl o .

ดา

(๖.๒๓%)

จากตารางพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร
เงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒(£๖๔ และแผนเงิน นอกงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ หมวด
งบลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๔๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖®๖,๑๑๘ บาท (ยี่สิบสี่ล้าน
หกแสนเก้าหมื่น หกพัน หนึ่งร้อยสิบ แปดบาทล้วน) สำนัก งานสาธารณสุข จังหวัด ภูเก็ต สามารถก่อหนี้ผูกพัน
รายการครุภ ัณ ฑ์แ ละสิ่งก่อ สร้างได้แ ล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น เงิน ๒๔,๖๙๖,๑๑๘ บาท
(ยี่ส ิบ สี่ล ้านหกแสนเก้าหมื่น หกพัน หนึ่งร้อ ยสิบ แปดบาทถ้ว น) และสามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็น เงิน
๑,๔๓๘,๑๔๐.๘๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์) คิดเป็น อัตรา
ร้อ ยละ ๖.๒๓ ของงบประมาณที'ได้ร ับ จัด สรร พบว่าเป็น การประหยัด งบประมาณโดยวิธ ีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) เป็น เงิน ๑,๔๘๑,๗๔๐.๘๓ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
แปดสิบสามสตางค์) คิด เป็น ร้อ ยละ ๖.๒๑ รองลงมา คือ วิธ ีเฉพาะเจาะจง เป็น เงิน ๔๖,๓๙๐ บาท (ห้าหมื่น
หกพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ ๖.๗๒

แผนภูมิแสดงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วิธีเฉพาะเจาะจง
๖.๗๒ %

■ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ๖.๒๑ %

