
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หน่วยงาน.........โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน......... 

 
 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้
ด านเนินการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ 2560 จัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ใน
ลักษณะต่อไปนี้  

1. ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตารางที่ แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ ร้อยละ 
1. ตกลงราคา 816 80.86 
2. สอบราคา - - 
3. ประกวดราคา 175 17.35 
4. วิธีพิเศษ - - 
5. วิธีกรณีพิเศษ 18 1.79 
6. วิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 
 

- 

รวม 1009 100 
 
 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2560 ทั้งหมด.....1,009...โครงการ แบ่งเป็นดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อเวชภัชภัณฑ์ยา    จ านวน 351 โครงการ 
 1.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 291 โครงการ 
 1.2 จัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาร่วม   จ านวน 42 โครงการ 
 1.3 จัดซื้อด้วยวิธีกรณีพิเศษ   จ านวน 18 โครงการ 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป    จ านวน 281 โครงการ 
 2.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 281 โครงการ 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม    จ านวน 114 โครงการ 
 3.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 114 โครงการ 
4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์    จ านวน 103 โครงการ 
 4.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 58 โครงการ 
 4.2 จัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาร่วม   จ านวน 45 โครงการ 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และมิใช่ยา  จ านวน 160 โครงการ 
 5.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 72 โครงการ 
 5.2 จัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาร่วม   จ านวน 88 โครงการ  
 
  



6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์    จ านวน 30 โครงการ 
 6.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 30 โครงการ 
  

2. ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1. ตกลงราคา 11,014,248.58 100 
2. สอบราคา - - 
3. ประกวดราคา - - 
4. วิธีพิเศษ - - 
5. วิธีกรณีพิเศษ - - 
6. วิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- 
 

- 

รวม 11,014,248.58 100 
  
จ านวนโครงการที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2560 ทั้งหมด     โครงการ แบ่งเป็นดังนี้ 
1. โครงการจัดซื้อเวชภัชภัณฑ์ยา    จ านวน 6,771,043.83 บาท 
 1.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 1,703,515.09 บาท 
 1.2 จัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาร่วม   จ านวน 2,964,017.47 บาท 
 1.3 จัดซื้อด้วยวิธีกรณีพิเศษ   จ านวน 2,103,511.27 บาท 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุทั่วไป    จ านวน 2,095,038.33 บาท 
 2.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 2,095,038.33 บาท 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม    จ านวน 480,874.48 บาท 
 3.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 480,874.48 บาท 
4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์    จ านวน 1,950,833.75 บาท 
 4.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 1,239,902.50 บาท 
 4.2 จัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาร่วม   จ านวน 710,931.25 บาท 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุการแพทย์และมิใช่ยา  จ านวน 1,201,480.50 บาท 
 5.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 444,575.00 บาท 
 5.2 จัดซื้อด้วยวิธีสอบราคาร่วม   จ านวน 756,905.50 บาท  
6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์    จ านวน 1,090,890.50 บาท 
 6.1 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา   จ านวน 1,090,890.50 บาท 
 6.2 จัดซื้อด้วยวิธีสอบราคา   จ านวน      -           บาท 
 
  
 
 
 



 3. การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณเงินบ ารุง
โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ปีงบประมาณ 2560 ส่วนมากเป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งแผนจัดซื้อ
จัดจ้างเป็นไตรมาส ด าเนินการจัดซื้อเป็นไตรมาส โดยใช้ยอดคงคลังประกอบการจัดซื้อ มีบางรายการ
ที่จัดซื้อน้อยกว่าแผน และบางรายการจัดซื้อเกินกว่าแผน มีบางรายการจัดซื้อนอกแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการรักษาพยาบาล เนื่องจากจ านวนผู้ป่วยลดลง/
เพ่ิมขึ้นในรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ทุกชนิด ที่เพ่ิมขึ้นมาใหม่หรือเดิมที่ใช้ ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ มีบางรายการจัดซื้อล่าช้า/บางรายการไม่ได้
ด าเนินการจัดซื้อจากภาวะวิกฤติการเงินของโรงพยาบาล ท าให้มีการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 
เดือน และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ยึดราคาของกรมบัญชีกลาง ,กระทรวง, เขต, 
จังหวัด ราคาท้องตลาด ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการสืบราคาเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย
สามบริษัทขึ้นไป เพ่ือให้ได้ราคาต่ าสุดและพัสดุที่มีคุณภาพ ตรงตามความร้องการตลอดจนก าชั บให้
เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายและวชภัณฑ์   
มิใช่ยา อย่างเคร่งครัด 
 4. หน่วยงานได้ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. การจัดซื้อที่ล่าช้า แก้ปัญหาโดย ให้ส่งแผนจัดซื้อพร้อมทั้งคุณลักษณะเฉพาะ 
 2. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน ให้มีการปรับแผนทุกไตรมาส 
 
 

ลายมือชื่อ                                ผู้จัดท า   ลายมือชื่อ             .  ผู้บริหาร 
         (นางสาวอาโณทัย  ใฝ่ฝากมานะ)            (นายพิทยา   หล้าวงค)์ 
         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ลาน้อย



 


