
การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

-------------------------------------------------------------- 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ไดรับงบประมาณตามที่กําหนดไวในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จําแนกรายการครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ดังตอไปน้ี 

  ๑. ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๑๒ รายการ ดังนี ้

 ๑.๑ อาคารผูปวยใน ขนาด ๓๐ เตียง เปนอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นท่ีใชสอยประมาณ        

๕๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๕๕๙,๒๐๐ บาท 

(เจ็ดลานหาแสนหาหมื่นเกาพันสองรอยบาทถวน) 

 ๑.๒ สถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. ๒ ช้ัน พื้นท่ีใชสอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนํ้าทวม อําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ 

๒,๗๕๙,๔๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันส่ีรอยบาทถวน) 

 ๑.๓ สถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. ๒ ช้ัน พื้นท่ีใชสอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาแต อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ 

๒,๗๕๙,๔๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันส่ีรอยบาทถวน) 

 ๑.๔ สถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. ๒ ช้ัน พื้นท่ีใชสอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาปาแซง อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ หลัง 

งบประมาณ ๒,๗๕๙,๔๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) 

 ๑.๕ สถานีอนามัย เปนอาคาร คสล. ๒ ช้ัน พื้นท่ีใชสอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโนนหนามแทง อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ หลัง 

งบประมาณ ๒,๗๕๙,๔๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) 

 ๑.๖ บานพักขาราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เปนอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นท่ีใชสอย

ประมาณ ๙๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตําบลบานจานลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๗๘,๖๐๐ บาท (หน่ึงลานเจ็ดหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 

 ๑.๗ บานพักขาราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เปนอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นท่ีใชสอย

ประมาณ ๙๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตําบลบานนาคู อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๗๘,๖๐๐ บาท (หน่ึงลานเจ็ดหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 

 ๑.๘ บานพักขาราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เปนอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นท่ีใชสอย

ประมาณ ๙๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตําบลบานโนนโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๗๘,๖๐๐ บาท (หน่ึงลานเจ็ดหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 
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 ๑.๙ บานพักขาราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เปนอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นท่ีใชสอย

ประมาณ ๙๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลสางเสริมสุขภาพตําบลบานหวยทม อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๐๗๘,๖๐๐ บาท (หน่ึงลานเจ็ดหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 

 ๑.๑๐ อาคารพัสดุ เปนอาคาร คสล. ๑ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๒๘๘ ตารางเมตร (ฐานราก

ชนิดไมตอกเข็ม) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๔๔๒,๖๐๐ บาท      

(หน่ึงลานสี่แสนสี่หมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) 

 ๑.๑๑ อาคารท่ีทําการสาธารณสุขอําเภอ เปนอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ     

๒๘๕ ตารางเมตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ  จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ 

๓,๔๕๐,๙๐๐ บาท (สามลานส่ีแสนหาหมื่นเการอยบาทถวน) 

 ๑.๑๒ อาคารท่ีทําการสาธารณสุขอําเภอ เปนอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ     

๒๘๕ ตารางเมตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ หลัง งบประมาณ 

๓,๔๕๐,๙๐๐ บาท (สามลานส่ีแสนหาหมื่นเการอยบาทถวน) 

  ๒. ครุภัณฑ จํานวน ๔ รายการ ดังน้ี 

 ๒ .๑  หมอแปลงไฟฟ าขนาดไมนอยกวา ๓๕๐ กิ โลวัตต  โรงพยาบาลเสนางคนิคม           

จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐ บาท (หกแสนส่ีหมื่นหาพันบาทถวน) 

 ๒.๒ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล โรงพยาบาลลืออํานาจ 

จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐ บาท (หกแสนส่ีหมื่นหาพันบาทถวน) 

 ๒.๓ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล โรงพยาบาลหัวตะพาน 

จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐ บาท (หกแสนส่ีหมื่นหาพันบาทถวน) 

 ๒.๔ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพรอมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลโรงพยาบาลพนา 

จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน ๑ เคร่ือง งบประมาณ ๖๔๕,๐๐๐ บาท (หกแสนส่ีหมื่นหาพันบาทถวน) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อ    

จัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) จํานวน ๑๖ รายการ เปนเงินทั้งส้ิน ๓๔,๙๑๔,๒๐๐ บาท 

(สามสิบส่ีลานเกาแสนหน่ึงหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) และไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนดังกลาว           

เสร็จส้ินเรียบรอยแลว  
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ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หนวย : บาท 

ลําดับ

ที่ 

รายการ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 

งบประมาณ 

ที่ประหยัดได 

ดําเนินงาน

เสร็จสิ้น 

(รอยละ) 

๑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ๑๒ ๓๒,๓๓๔,๒๐๐.๐๐ ๒๗,๕๔๙,๔๔๐.๒๑ ๔,๗๘๔,๗๕๙.๗๙ ๑๐๐.๐๐ 

๒ ครุภัณฑ ๔ ๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๔๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๑๖ ๓๔,๙๑๔,๒๐๐.๐๐ ๒๙,๙๖๓,๔๔๐.๒๑ ๔,๙๕๐,๗๕๙.๗๙  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) จํานวน ๑๖ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๓๔,๙๑๔,๒๐๐ บาท 

(สามสิบสี่ลานเกาแสนหน่ึงหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง เปนเงิน 

๒๙,๙๖๓,๔๔๐.๒๑ บาท (ยี่สิบเกาลานเกาแสนหกหม่ืนสามพันส่ีรอยส่ีสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค) ซ่ึงสามารถประหยัด

งบประมาณไดเปนเงิน ๔,๙๕๐,๗๕๙.๗๙ บาท (ส่ีลานเกาแสนหาหม่ืนเจ็ดรอยหาสิบเกาบาทเจ็ดสิบเกาสตางค)    

คิดเปนรอยละ ๑๔.๑๘ 

จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

  รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ  ที่ ดิน          

และสิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๖ โครงการ ใชวิธีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕        

และท่ีแกไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market :         

e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e- Bidding) แนบทายประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

ตารางที่ ๒ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หนวย : โครงการ 

รายการ/จํานวน 

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิศษ วิธีกรณพีเิศษ วิธีตลาด 

อิเล็กทรอนิกส 

(e-market) 

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

ที่ดินและส่ิงกอสราง 

จํานวน ๑๒ โครงการ 

- - - - - - ๑๒ 

(รอยละ ๑๐๐) 

ครุภัณฑ 

จํานวน ๔ โครงการ 

- - - - - - ๔ 

(รอยละ ๑๐๐) 
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  งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

  รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซื้อจัดจาง มีจํานวน 

๓๔,๙๑๔,๒๐๐ บาท (สามสิบสี่ลานเกาแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันสองรอยบาทถวน) งบประมาณที่ใชในการจัดซ้ือจัดจาง 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงิน ๒๙,๙๖๓,๔๔๐.๒๑ บาท (ย่ีสิบเกาลานเกาแสนหกหม่ืน

สามพันสี่รอยสี่สิบบาทย่ีสิบเอ็ดสตางค)  
ตารางที่ ๓ แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หนวย : บาท 

รายการ/งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพเิศษ วิธีกรณพีเิศษ วิธีตลาด 

อิเล็กทรอนิกส 

(e-market) 

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

ที่ดินและส่ิงกอสราง 

(๒๗,๕๔๙,๔๔๐.๒๑) 

- - - - - - ๒๗,๕๔๙,๔๔๐.๒๑

(รอยละ ๑๐๐) 

ครุภัณฑ 

(๒,๔๑๔,๐๐๐.๐๐) 

- - - - - - ๒,๔๑๔,๐๐๐.๐๐

(รอยละ ๑๐๐) 

 

 ปญหาอุปสรรค 

 - ปญหาเรื่องระยะเวลาในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรงดวน อาจสงผลใหเกิดความเสี่ยง      

ที่จะเกิดขอผิดพลาดได 

 - การจัดทําราคากลางงานกอสราง ใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคํานวณ   

ราคากลาง 

 แนวทางการปรับปรุงการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 - จัดทําแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และใหดําเนินการใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

  

------------------------------------ 


