
การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 

ณ วันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ไดรับงบประมาณตามท่ีกําหนดไวในเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จําแนกรายการครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง ดังตอไปน้ี 

  ๑. ท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน ๑๑ รายการ งบประมาณ ๓๖,๓๔๙,๐๐๐ บาท (สามสิบหกลาน

สามแสนสี่หมื่นเกาพันบาทถวน) 

  ๒. ครุภัณฑ จํานวน ๑๐ รายการ งบประมาณ ๗,๐๙๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานเกาหม่ืนสี่พัน       

บาทถวน) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อ    

จัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) จํานวน ๒๑ รายการ เปนเงินท้ังสิ้น ๔๑,๖๑๗,๑๐๐ บาท       

(สี่สิบเอ็ดลานหกแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันหน่ึงรอยบาทถวน) ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได เปนเงิน ๑,๘๒๕,๙๐๐ 

บาท (หน่ึงลานแปดแสนสองหม่ืนหาพันเการอยบาทถวน) คิดเปนรอยละ ๔.๒๐ และไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

ตามแผนดังกลาว เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  

 

ตารางท่ี ๑ แสดงรายละเอียดงบประมาณจําแนกตามรายการ งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หนวย : บาท 

ลําดับ

ที่ 

รายการ จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณ 

ท่ีใชจริง 

งบประมาณ 

ที่ประหยัดได 

ดําเนินงาน

เสร็จสิ้น 

(รอยละ) 

๑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ๑๑ ๓๖,๓๔๙,๐๐๐.๐๐ ๓๔,๙๘๔,๑๐๐.๐๐ ๑,๓๖๔,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒ ครุภัณฑ ๑๐ ๗,๐๙๔,๐๐๐.๐๐ ๖,๖๓๓,๐๐๐.๐๐ ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๒๑ ๔๓,๔๔๓,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๖๑๗,๑๐๐.๐๐ ๑,๘๒๕,๙๐๐.๐๐  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) จํานวน ๒๑ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น ๔๓,๔๔๓,๐๐๐ บาท 

(สี่ สิบสามลานสี่แสนสี่ห ม่ืนสามพันบาทถวน) งบประมาณในภาพรวมท่ีใช ในการจัดซื้อจัดจาง เปนเงิน 

๔๑,๖๑๗,๑๐๐ บาท (ส่ีสิบเอ็ดลานหกแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันหน่ึงรอยบาทถวน) ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณได 

เปนเงิน ๑,๘๒๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหมื่นหาพันเการอยบาทถวน) คิดเปนรอยละ ๔.๒๐ 
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จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

  รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ี ดิน          

และส่ิงกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใชวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด คือ โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน ๑๔ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ รองลงมา คือ วิธีตกลงราคา จํานวน      

๖ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒๘.๕๗ และวิธีสอบราคา จํานวน ๑ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔.๗๖  

 

ตารางท่ี ๒ แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หนวย : โครงการ 

รายการ/จํานวน 

โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด

ราคา 

วิธี

พิเศษ 

วิธีกรณี

พิเศษ 

วิธีตลาด 

อิเล็กทรอนิกส 

(e-market) 

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

ที่ดินและส่ิงกอสราง 

จํานวน ๑๑ โครงการ 

๕ 

(รอยละ ๔๕.๔๕) 

- - - - - ๖ 

(รอยละ ๕๔.๕๕) 

ครุภัณฑ 

จํานวน ๑๐ โครงการ 

๑ 

(รอยละ ๑๐) 

๑ 

(รอยละ ๑๐) 

- - - - ๘ 

(รอยละ ๘๐) 

รวม  ๒๑ โครงการ ๖ ๑     ๑๔ 

 

  งบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

  รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่ งก อสร าง ) ประ จําป งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๐  งบประมาณ ในภาพรวม ท่ี ใช ในการ จัดซื้ อ จัดจ า ง                        

มีจํานวน ๔๑,๖๑๗,๑๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดลานหกแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) งบประมาณสูงสุด เปนเงิน ๔๐,๔๐๘,๗๐๐บาท (สี่สิบลานสี่แสนแปดพันเจ็ดรอยบาท

ถวน) คิดเปนรอยละ ๙๓.๐๒ รองลงมา จัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา เปนเงิน ๑,๘๒๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งลาน    

แปดแสนสองหม่ืนสามรอยบาทถวน) คิดเปนรอยละ ๔.๑๙ และจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา เปนเงิน 

๑,๒๑๔,๐๐๐ บาท (หน่ึงลานสองแสนหน่ึงหม่ืนสี่พันบาทถวน) คิดเปนรอยละ ๒.๗๙ 
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ตารางท่ี ๓ แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน 

(คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หนวย : บาท 

รายการ/

งบประมาณ 

(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกว

ดราคา 

วิธี

พิเศษ 

วิธีกรณี

พิเศษ 

วิธีตลาด 

อิเล็กทรอนิกส 

(e-market) 

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

ที่ดินและส่ิงกอสราง 

(๓๖,๓๔๙,๐๐๐) 

๑,๓๔๐,๓๐๐ 

(รอยละ ๓.๖๙) 

- - - - - ๓๕,๐๐๘,๗๐๐

(รอยละ ๙๖.๓๑) 

ครุภัณฑ 

(๗,๐๙๔,๐๐๐) 

๔๘๐,๐๐๐ 

(รอยละ ๖.๗๗) 

๑,๒๑๔,๐๐๐ 

(รอยละ ๑๗.๑๑) 

- - - - ๕,๔๐๐,๐๐๐

(รอยละ ๗๖.๑๒) 

รวม ๑,๘๒๐,๓๐๐ ๑,๒๑๔,๐๐๐     ๔๐,๔๐๘,๗๐๐ 

 

 ปญหาอุปสรรค 

 - มีความลาชาในการกําหนดแบบรูปรายการกอสรางและราคากลางงานกอสราง 

 แนวทางการปรับปรุงการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๑ . เตรียมความพรอมของแบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ งวดงานงวดเงิน             

และประมาณราคากอสรางใหครบถวน ต้ังแตขั้นตอนการของบประมาณ 

 ๒. ในกรณีราคากลางลาชา ใหดําเนินการตามแผนการดําเนินการท่ีไดกําหนดไวและเรงรัด     

การดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  

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


