
การจัดซื�อจัดจ้าง
โรงพยาบาลท่ายาง

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จัดทําโดย

กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลท่ายาง

รายงานผลการวิเคราะห์



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน หน่วยงานผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 ทําหลังคาปิดบ่อตากตะกอน 20,000.00        1 ชุด 20,000.00            ENV 20,000.00             ตามแผน

2 ทําประตูปิดห้องออกซิเจน 20,000.00        1 งาน 20,000.00            ENV - รอดําเนินการ

3 ปรับปรุงห้องนํ�า 20,000.00        1 งาน 20,000.00            LAB - ยกเลิกแผน

4 ปรับปรุงห้องนํ�าตึกชาย 50,000.00        1 งาน 50,000.00            ตึกชาย - ยกเลิกแผน

5 ตัวกรองห้องแยกโรคผู้ป่วยทางเดินหายใจ 10,000.00        1 งาน 10,000.00            ตึกชาย - ยกเลิกแผน

6 กั�นห้องตรวจตา 10,000.00 1 งาน 10,000.00            OPD - รอดําเนินการ

7 ติดราวบันไดข้างฝาตึกรัตนเวชธร 10,000.00 1 งาน 10,000.00            ENV 10,700.00             มากกว่าแผน

8 เปลี�ยนฝ้าพร้อมสายไฟ 85,000.00 1 งาน 85,000.00            จ่ายกลาง 82,000.00             ตํ�ากว่าแผน

9 ปรับระบบระบายนํ�าฝนตึกใหม่ 50,000.00 1 งาน 50,000.00            ENV - ยกเลิกแผน

-                       

275,000.00          112,700.00           

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน หน่วยงานผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุจํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  จํานวน 5 รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  3 รายการ คิดเป็น 60.00%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 3รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 115,000 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น112,700 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

 - ไม่สามารถออกแบบแปลนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ทําให้ดําเนินการไม่ทัน

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน 3 รายการ รวมทั�งสิ�น 115,000 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 112,700 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อ คิดเป็น 2.00% ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข  -ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการออกรูปแบบรายการก่อสร้างเร่งดําเนินการ ให้แล้วเสร็จก่อนจัดทํา

    แผนการจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป เพื�อดําเนินการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณที�ตั�งแผนไว้

หมายเหตุ ยกเลิกแผน 4 รายการ

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 ชุดรับประทานอาหาร 10,000.00       1 ชุด 10,000.00               ตึกชาย - ยกเลิกแผน

2 ผ้าม่านกั�นห้องตรวจตา 10,000.00       1 ชุด 10,000.00               OPD - รอดําเนินการ

3 ตู้เย็นแช่เวชภัณฑ์ 10,000.00       1 เครื�อง 10,000.00               ห้องคลอด - ยกเลิกแผน

4 ทีวี 10,000.00       1 เครื�อง 10,000.00               ห้องคลอด - รอดําเนินการ

5 เครื�องดูดฝุ่น 3,000.00         1 เครื�อง 3,000.00                 เภสัชกรรม 2,490.00                 ตํ�ากว่าแผน

6 ตู้เย็น 6,500.00         1 เครื�อง 6,500.00                 SNB 4,290.00                 ตํ�ากว่าแผน

49,500.00               6,780.00                 

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  จํานวน 4 รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  2 รายการ คิดเป็น 50.00%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 2 รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 9,500 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 6,780 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

 - คณะกรรมการไม่สามารถกําหนดสเปคได้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ทําให้ดําเนินการไม่ทัน

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน 2 รายการ รวมทั�งสิ�น 9,500 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 6,780 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อ คิดเป็น 28.63% ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข  - เร่งติดตามคณะกรรมการกําหนดสเปคของอุปกรณ์เครื�องมือทุกรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 - กําหนด TIMELINE ให้แก่คณะกรรมการเพื�อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ

หมายเหตุ ยกเลิกแผน 2 รายการ เนื�องจากมีผู้บริจาค

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา (บาท) รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 เก้าอี�เจ้าหน้าที� 1,500.00           5 ตัว 7,500.00          ตึกชาย3/กายภาพ2 5,500.00                 ตํ�ากว่าแผน

2 ตู้เก็บอุปกรณ์ 6,000.00           1 ตัว 6,000.00          ตึกชาย1 - ยกเลิกแผน

3 ตู้ชั�นลอย 5,000.00           1 ตัว 5,000.00          ตึกชาย1 - ยกเลิกแผน

4 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000.00           2 ตัว 6,000.00          OPD2 3,800.00                 ตํ�ากว่าแผน

5 เก้าอี�ไฟเบอร์ 780.00              2 ตัว 1,560.00          OPD2 1,560.00                 ตามแผน

6 ตู้สแตนเลสเก็บเวชระเบียน 4,500.00           1 ตัว 4,500.00          กายภาพ - รอดําเนินการ

7 โต๊ะพับ 2,000.00           1 ตัว 2,000.00          กายภาพ 1,100.00                 ตํ�ากว่าแผน

8 ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์ 4,000.00           2 ตัว 8,000.00          กายภาพ 4,000.00                 ตํ�ากว่าแผน

9 เก้าอี�กลมหมุนได้ 1,000.00 2 ตัว 2,000.00          กายภาพ 1,900.00                 ตํ�ากว่าแผน

10 เก้าอี�กลมสแตนเลส ปรับระดับได้ 1,000.00 4 ตัว 4,000.00          เภสัชกรรม 2,200.00                 ตํ�ากว่าแผน

11 บันได 3 ขั�น 1,000.00 1 ตัว 1,000.00          เภสัชกรรม - รอดําเนินการ

12 รถเข็นเหล็ก 1,500.00 2 ตัว 3,000.00          เภสัชกรรม - รอดําเนินการ

13 เครื�องยิงบาร์โค้ดไร้สาย 3,000.00 3 ตัว 9,000.00          เภสัชกรรม - รอดําเนินการ

14 เครื�องแฟกซ์ 4,000.00 7 เครื�อง 28,000.00        เภสัชกรรม - รอดําเนินการ

15 โต๊ะเมลามีน 3,000.00 2 ตัว 6,000.00          เภสัชกรรม 3,400.00                 ตํ�ากว่าแผน

16 เก้าอี�สํานักงาน(เก้าอี�กลม พนักพิงเหล็ก) 2,000.00 7 ตัว 14,000.00        เภสัชกรรม 11,200.00               ตํ�ากว่าแผน

17 โทรศัพท์ไร้สาย 1,200.00 1 เครื�อง 1,200.00          เภสัชกรรม 1,190.00                 ตํ�ากว่าแผน

18 กล่องดาวเทียม 2,000.00 1 เครื�อง 2,000.00          เภสัชกรรม - รอดําเนินการ

19 ทีวี (สําหรับดูกล้องวงจรปิด) 5,000.00 1 เครื�อง 5,000.00          เภสัชกรรม - รอดําเนินการ

20 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3,000.00 1 ตู้ 3,000.00          SNB. 3,200.00                 มากกว่าแผน

21 ตู้เหล็กเก็บของสํานักงาน 3,000.00 1 ตู้ 3,000.00          SNB. 3,500.00                 มากกว่าแผน

22 ตู้กระจก (เก็บของนึ�ง) 4,000.00 1 ตู้ 4,000.00          SNB. 3,800.00                 ตํ�ากว่าแผน

23 โทรศัพท์ไร้สาย 1,500.00 1 เครื�อง 1,500.00          SNB. 1,190.00                 ตํ�ากว่าแผน

127,260.00      47,540.00               

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์สํานักงาน  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา (บาท) รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุจํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์สํานักงาน  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  จํานวน 21 รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  14 รายการ คิดเป็น 66.66%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 14 รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 63,760 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 47,540 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

 - คณะกรรมการไม่สามารถกําหนดสเปคได้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ทําให้ดําเนินการไม่ทัน

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน 14ายการ รวมทั�งสิ�น 63,760 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 47,540 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อ คิดเป็น 25.44% ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข  - เร่งติดตามคณะกรรมการกําหนดสเปคของอุปกรณ์เครื�องมือทุกรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 - กําหนด TIMELINE ให้แก่คณะกรรมการเพื�อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ

หมายเหตุ ยกเลิกแผน 2 รายการ เนื�องจากมีผู้บริจาค

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์สํานักงาน ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 เครื�องวัดความมีชีวิตของฟัน (Electric pulp tester) 26,500.00          1 เครื�อง 26,500.00          ทันตกรรม 18,000.00           ตํ�ากว่าแผน

2 เครื�องผลิตออกซิเจน 80,000.00          4 เครื�อง 320,000.00        กลุ่มการพยาบาล - ยกเลิกแผน

3 เครื�องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 55,000.00          6 เครื�อง 330,000.00        กลุ่มการพยาบาล - ยกเลิกแผน

4 Dinanap 140,000.00        4 เครื�อง 560,000.00        กลุ่มการพยาบาล - ยกเลิกแผน

5 Syring pump 140,000.00        1 เครื�อง 140,000.00        กลุ่มการพยาบาล - ยกเลิกแผน

6 Probe เด็ก 15,000.00          1 เครื�อง 15,000.00          กลุ่มการพยาบาล 15,000.00           ตามแผน

7 เครื�องตรวจชีวภาพ (Spore test) ของเครื�องอบแก๊ส 85,000.00          1 เครื�อง 85,000.00          กลุ่มการพยาบาล - ยกเลิกแผน

8 เครื�องส่องหลอดลมคอ 200,000.00        1 เครื�อง 200,000.00        กลุ่มการพยาบาล - ยกเลิกแผน

9 เครื�องวัดความดันลูกตา 500,000.00        1 เครื�อง 500,000.00        กลุ่มการพยาบาล 450,000.00         ตํ�ากว่าแผน

10 เครื�องบันทึกอุณหภูมิ 1,380.00            28 เครื�อง 38,640.00          เภสัชกรรม - ยกเลิกแผน

11 เครื�องอ่านอุณหภูมิ 3,317.00            2 เครื�อง 6,634.00            เภสัชกรรม - ยกเลิกแผน

2,221,774.00     483,000.00         

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุจํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี e-biding จํานวน 3รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  2 รายการ คิดเป็น 18.18%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี  e-biding  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 3 รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 526,500 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 468,000 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

 - ไม่มี

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน 3 รายการ รวมทั�งสิ�น 541,500 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น483,000 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อ คิดเป็น 10.80% ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข -

หมายเหตุ ยกเลิกแผน 8 รายการ เนื�องจากมีผู้บริจาค

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560









ลําดับ รายการ ราคา จํานวนเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 เครื�องปริ�นเตอร์หัวเข็ม 22,000.00    3 เครื�อง 66,000.00     ทันตกรรม1,ห้องยา1,ARV1 65,400.00          ตํ�ากว่าแผน

2 โน๊ตบุ๊ค 16,000.00    3 เครื�อง 48,000.00     ห้องยา1,ส่งเสริม1,บริหาร2 47,100.00          รอดําเนินการ

3 เครื�องปริ�นเตอร์ laser 3,300.00      7 เครื�อง 23,100.00     ตึกชาย,ห้องบัตร,SNB,Pal,ศูนย์คุณภาพ 22,400.00          รอดําเนินการ

4 เครื�องปริ�นถ่ายเอกสารได้ 7,900.00      7 เครื�อง 55,300.00     ส่งเสริม2,บริหาร,ศูนย์ประกัน 52,500.00          รอดําเนินการ

5 คอมพิวเตอร์ 16,000.00    30 เครื�อง 480,000.00   ตึกชาย,สุขศึกษา,ห้องบัตร,ส่งเสริม4,ห้องคลอด,สุขา,SNB,Pal,OR,ศูนย์คุณภาพ,Lab,บริหาร2,OPD 471,000.00        รอดําเนินการ

6 เครื�องปริ�นสติกเกอร์ 12,500.00    3 เครื�อง 37,500.00     ตึกชาย,SNB,Pal - รอดําเนินการ

7 เครื�องสํารองไฟ 1000 VA 2,800.00      10 เครื�อง 28,000.00     พัสดุ 26,000.00          รอดําเนินการ

8 เครื�องปริ�นเตอร์ 4,300.00      2 เครื�อง 8,600.00       แพทย์แผนไทย 8,400.00           รอดําเนินการ

746,500.00   692,800.00        

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี e-biding  จํานวน 8 รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  7 รายการ  คิดเป็น      87.5%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี e-biding  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 7 รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 734,000 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 692,800 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

ไม่มี

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน 7 รายการ รวมทั�งสิ�น 734,000 บาท   จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น692,800 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อคิดเป็น 5.61%   ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข -

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา (บาท) รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 พัดลมตั�งโต๊ะ 1,800.00             3 ตัว 5,400.00           ตึกชาย3 - ยกเลิกแผน

2 พัดลมติดผนัง,โคจร 2,200.00             3 ตัว 6,600.00           ตึกชาย5 3,600.00                 ตํ�ากว่าแผน

3 โทรศัพย์ไร้สาย 2,500.00             1 ตัว 2,500.00           ตึกชาย1 - ยกเลิกแผน

4 พัดลมดูดอากาศ 2,000.00             2 ตัว 4,000.00           ตึกชาย2 1,960.00                 ตํ�ากว่าแผน

5 โทรศัพย์มีสาย 800.00                1 ตัว 800.00              ตึกชาย3 - ยกเลิกแผน

6 กระติกนํ�าร้อน 6,000.00             2 ตัว 12,000.00         ตึกชาย4 - ยกเลิกแผน

7 เตาไมโครเวฟ 3,000.00             1 ตัว 3,000.00           ตึกชาย5 - ยกเลิกแผน

8 เครื�องปรับอากาศ 35,000.00           1 ตัว 35,000.00         OPD1 (ตรวจตา) - รอดําเนินการ

9 พัดลมติดผนัง 1,200.00 1 ตัว 1,200.00           กายภาพ - ยกเลิกแผน

10 ไมโครโฟนไร้สาย และ 7,000.00 1 ตัว 7,000.00           เภสัชกรรม 4,400.00                 ตํ�ากว่าแผน

เครื�องขยายเสียง 1 ชุด -                    เภสัชกรรม

11 วิทยุเทป + เครื�องเล่น CD 3,000.00 1 ชุด 3,000.00           SNB - ยกเลิกแผน

80,500.00         9,960.00 

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้า  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  จํานวน 4 รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 3รายการ คิดเป็น 75.00%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี ตกลงราคา  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 3 รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 17,600 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 9,960 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

 -ไม่มี

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน 3 รายการ รวมทั�งสิ�น 17,600 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น9,960 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อ คิดเป็น 43.40% ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข -

หมายเหตุ ยกเลิกแผน 7 รายการ เนื�องจากมีผู้บริจาค

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้า ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาล  ปี 2560



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 Defib โชว์กราฟ (เครื�องกระตุกหัวใจ แบบมีกราฟ) 350,000.00    1 เครื�อง 350,000.00         กลุ่มการพยาบาล 347,000.00         ตํ�ากว่าแผน

2 Laryngoscope LED 23,000.00      1 เครื�อง 23,000.00           กลุ่มการพยาบาล 22,000.00           ตํ�ากว่าแผน

3 Laryngoscope ติดกล้อง 200,000.00    1 เครื�อง 200,000.00         กลุ่มการพยาบาล - รอดําเนินการ

4 เครื�องควบคุมการให้สารนํ�าทางหลอดเลือดดํา ชนิด 1 สาย 50,000.00      1 เครื�อง 50,000.00           กลุ่มการพยาบาล - รอดําเนินการ

5 เครื�องวัด O2 Sat mobile ผู้ใหญ่ 30,000.00      2 เครื�อง 60,000.00           กลุ่มการพยาบาล 57,000.00           ตํ�ากว่าแผน

6 เครื�องวัด O2 Sat mobile เด็ก 30,000.00      1 เครื�อง 30,000.00           กลุ่มการพยาบาล 28,500.00           ตํ�ากว่าแผน

7 Dinanap (เครื�องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ) 140,000.00    4 เครื�อง 560,000.00         กลุ่มการพยาบาล 554,000.00         ตํ�ากว่าแผน

8 รถเข็นนอนติดถังออกซิเจน 36,000.00      3 คัน 108,000.00         กลุ่มการพยาบาล - รอดําเนินการ

9 เครื�องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติเครื�องเล็ก 18,000.00 7 เครื�อง 126,000.00         กลุ่มการพยาบาล 57,400.00           ตํ�ากว่าแผน

10 เตียงสําหรับทําแผล 30,000.00      1 เตียง 30,000.00           กลุ่มการพยาบาล 26,800.00           ตํ�ากว่าแผน

11 โคมไฟตรวจภายใน LED 25,000.00      1 เครื�อง 25,000.00           กลุ่มการพยาบาล 23,500.00           ตํ�ากว่าแผน

12 เครื�องชั�งนํ�าหนักแบบรถเข็นขึ�นได้ 150,000.00    1 เครื�อง 150,000.00         กลุ่มการพยาบาล - รอดําเนินการ

13 โคมไฟผ่าตัดเล็กขนาดไม่น้อยกว่า 60000 ลักซ์ ชนิดตั�งพื�น 270,000.00    1 เครื�อง 270,000.00         กลุ่มการพยาบาล 259,500.00         ตํ�ากว่าแผน

14 เครื�องออกบัตรคิว 100,000.00    1 เครื�อง 100,000.00         กลุ่มการพยาบาล - รอดําเนินการ

15 เครื�องหมุนเหวี�ยงตกตะกอน 98,000.00 1 เครื�อง 98,000.00           LAB - รอดําเนินการ

16 เครื�องขูดหินปูนเพียโซอิเล็คทริค 58,800.00 1 เครื�อง 58,800.00           ทันตกรรม - รอดําเนินการ

17 เครืองฉายแสงสําหรับอุดฟัน 50,000.00 1 เครือง 50,000.00           ทันตกรรม 29,500.00           ตํากว่าแผน

18 กริตขนาด 10x12 สําหรับถ่าย Skull-C spine ฉุกเฉิน 24,950.00      1 เครื�อง 24,950.00           เอกซเรย์ 18,978.00           ตํ�ากว่าแผน

19 ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ 30 ลูกบาศก์ฟุต แบบ 2 ประตู 95,000.00 2 เครื�อง 190,000.00         เภสัชกรรม,LAB 54,000.00           ตํ�ากว่าแผน

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้าง ด้วยเงินงบค่าเสื�อม ปี 2560 (80% งบหน่วยบริการ)



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุจํานวน

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้าง ด้วยเงินงบค่าเสื�อม ปี 2560 (80% งบหน่วยบริการ)

20 ตัวกรองห้องแยกโรคผู้ป่วยทางเดินหายใจ 10,000.00      1 งาน 10,000.00           กลุ่มการพยาบาล - รอดําเนินการ

21 เปลี�ยนฝ้าพร้อมสายไฟของหน่วยจ่ายกลาง 85,000.00 1 งาน 85,000.00           กลุ่มการพยาบาล 82,000.00           ตํ�ากว่าแผน

22 อาคารที�จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 1,500,000.00 1 งาน 1,500,000.00      บริหาร - รอดําเนินการ

4,098,750.00      1,560,178.00

1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี e-biding  จํานวน 22 รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  13 รายการ  คิดเป็น      59.1%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี e-biding  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 13 รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 3,323,950 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 1,560,178 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

 - ไม่สามารถออกแบบแปลนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ ทําให้ดําเนินการไม่ทัน(รายการที�22)

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง เงินงบค่าเสื�อม ปี 2560 (80% งบหน่วยบริการ)



ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุจํานวน

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้าง ด้วยเงินงบค่าเสื�อม ปี 2560 (80% งบหน่วยบริการ)

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน 13 รายการ รวมทั�งสิ�น 3,323,950 บาท   จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 1,560,178 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อ คิดเป็น 53.06% ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข  -ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการออกรูปแบบรายการก่อสร้างเร่งดําเนินการ ให้แล้วเสร็จก่อนจัดทํา

    แผนการจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป เพื�อดําเนินการให้แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณที�ตั�งแผนไว้











ลําดับ รายการ ราคา รวมเงิน ผู้ขอ ดําเนินการจริง หมายเหตุ

1 ยูนิตทําฟัน 460,000.00   1 เครื�อง 460,000.00     ทันตกรรม 459,500.00         ตํ�ากว่าแผน

2
เครื�องนึ�งฆ่าเชื�อจุลินทรีย์ด้วยไอนํ�าระบบอัติโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร (Pre-Psot Vac)
300,000.00   1 เครื�อง 300,000.00     กลุ่มการพยาบาล

295,000.00         ตํ�ากว่าแผน

3 เครื�องตรวจ MB แบบไม่เจาะเลือด 250,000.00   1 เครื�อง 250,000.00     กลุ่มการพยาบาล(wardหญิง) 250,000.00         ตามแผน

1,010,000.00  1,004,500.00      

จํานวน

โรงพยาบาลท่ายาง

วิเคราะห์แผนการจัดซื�อจัดจ้าง ด้วยเงินงบค่าเสื�อม ปี 2560 (10% งบจังหวัด)



1.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง

    1.1. สรุปผล ร้อยละของจํานวนโครงการที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.1.1  ดําเนินการโดยวิธี e-biding  จํานวน 3 รายการ

 - ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  3 รายการ  คิดเป็น      100%

    1.2. สรุปผล ร้อยละของจํานวนงบประมาณที�ดําเนินการแล้วเสร็จ ปี งปม.2560 จําแนกตามวิธีการจัดซื�อจัดจ้าง

1.2.1  ดําเนินการโดยวิธี e-biding  ด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลตามแผน จํานวน 3 รายการ

 - วงเงินงบประมาณ รวมทั�งสิ�น 1,010,000 บาท จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 1,004,500 บาท

2.การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด/ความเสี�ยงของการจัดซื�อจัดจ้าง

 - ไม่มี

3.การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

 - วงเงินงบประมาณ จํานวน3 รายการ รวมทั�งสิ�น1,010,000 บาท   จัดซื�อจริง เป็นเงินทั�งสิ�น 1,004,500 บาท

    ประหยัดงบประมาณการจัดซื�อ คิดเป็น 0.54% ของวงเงินงบประมาณ

4.แนวทางแก้ไข -

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื�อจัดจ้าง ด้วยเงินงบค่าเสื�อม ปี 2560 (10% งบจังหวัด)
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