
การบริหารจดัการงบลงทุน  
เขตสุขภาพที ่ 12 ปี 2562

โดย
พญ.นิตยา  ภูวนานนท์
8  มกราคม 2562
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ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างปีเดยีว ส่ิงก่อสร้างผูกพนั

ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง คืนงบประมาณ

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง

ร้อยละ (%)

ปี 2562ผลการด าเนินงานงบลงทุน  ค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)  เขต 12
ครุภณัฑ์ 680 หน่วย
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว)      93 หน่วย  (คืนงบ 4 หน่วย)
ส่ิงก่อสร้าง (ผูกพนั )      2   หน่วย
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ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างปีเดยีว ส่ิงก่อสร้างผูกพนั

ลงนามแล้ว ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง

ไม่มส่ิีงก่อสร้าง

ร้อยละ (%)

ปี 2562ผลการด าเนินงานงบลงทุน  ค่าครุภณัฑ์  ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)  เขต 12
ครุภณัฑ์ 318 หน่วย
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว)      13 หน่วย
ส่ิงก่อสร้าง (ผูกพนั)        - หน่วย
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การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) สสจ.ยะลา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)

ครุภัณฑ์ทั้งหมด  40 หน่วย
ลงนามแล้ว 39 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)        - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1   หน่วย

ปี 2562

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 17 หน่วย
ลงนามแล้ว 17   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)         - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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ร้อยละ (%)

อยู่ระหว่างขออนุมัติ
เปลีย่นแปลงรายการใหม่



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  สสจ.ยะลา
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   10 หน่วย
ลงนามแล้ว 7  หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 3  หน่วย
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วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่ 2, 4



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.ยะลา
ปี 2562

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 88 หน่วย
ลงนามแล้ว 75   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 13   หน่วย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  15 หน่วย
ลงนามแล้ว 15 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย

100

0

20

40

60

80

100

ลงนามแล้ว
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)        
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง

ร้อยละ (%)
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วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่  5



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  รพ.ยะลา
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ผูกพนั) ทั้งหมด     1 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 หน่วย

วธีิคดัเลือก   
ถึงขั้นตอนที่  5 อยู่ระหว่างย่ืนซองข้อเสนอ  
และการรับซองข้อเสนอ
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%การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน
(ครุภัณฑ์) รพ.เบตง

ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  10 หน่วย
ลงนามแล้ว 10 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 19 หน่วย
ลงนามแล้ว 18   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1   หน่วย
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ร้อยละ (%)
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ร้อยละ (%)

วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่  5



%การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน
(ส่ิงก่อสร้าง)  รพ.เบตง

ปี 2562

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   1 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1   หน่วย
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อยู่ระหว่างขออนุมัตเิปลีย่นแปลงจ านวนหน่วย 
(ปรับปรุงห้องผ่าตัดเป็นระบบ laminar air flow)

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) สสจ.นราธิวาส
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  112 หน่วย
ลงนามแล้ว 21 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 73 หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 18   หน่วย

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 113 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 113    หน่วย

18.75

65.18

16.07

0

20

40

60

80

100

ลงนามแล้ว
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)        
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง

ร้อยละ (%)

0

20

40

60

80

100

ลงนามแล้ว
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)        
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง

ร้อยละ (%)

วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่   5

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง
วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่   5



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  สสจ.นราธิวาส
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   18 หน่วย
ลงนามแล้ว 3   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 6   หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 9   หน่วย
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วธีิเฉพาะเจาะจง ถึงขั้นตอนที่ 1, 4.1
วธีิคดัเลือก ถึงขั้นตอนที่ 2, 3, 5



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.นราธิวาส
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  15 หน่วย
ลงนามแล้ว 14 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)          - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1   หน่วย

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 4 หน่วย
ลงนามแล้ว 4   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)          - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่   5



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  รพ.นราธิวาส
ปี 2562

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   2 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 2   หน่วย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด     1 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1  หน่วย
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วธีิเฉพาะเจาะจง ถงึขั้นตอนที่  2

0

20

40

60

80

100

ร้อยละ (%)

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง

วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่ 1

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.สุไหงโกลก
ปี 2562
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  17 หน่วย
ลงนามแล้ว 17 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 48 หน่วย
ลงนามแล้ว 48   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  รพ.สุไหงโกลก
ปี 2562
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งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   4 หน่วย
ลงนามแล้ว 4   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด     1 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 1  หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) สสจ.ปัตตานี
ปี 2562

วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่  1, 5

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  97 หน่วย
ลงนามแล้ว 3 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 94   หน่วย

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 15 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 15    หน่วย
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วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่  1
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การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  สสจ.ปัตตานี
ปี 2562
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   16 หน่วย
ลงนามแล้ว 11   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 2   หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 3  หน่วย

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   1 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1   หน่วย
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วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่  3

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.ปัตตานี
ปี 2562
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  36 หน่วย
ลงนามแล้ว 36 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด 14 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 2   หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 12   หน่วย

วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่   3



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  รพ.ปัตตานี
ปี 2562

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   5 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 5   หน่วย
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วธีิเฉพาะเจาะจง ถงึขั้นตอนที่ 3
วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่  3

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) สสจ.สงขลา
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  59 หน่วย
ลงนามแล้ว 59 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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ร้อยละ (%)

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   15 หน่วย
ลงนามแล้ว 2    หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 6    หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 3 หน่วย
คืนงบประมาณ 4    หน่วย
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วธิี e-bidding ถึงขั้นตอนที่ 4
วธิคีดัเลือก       ถึงขั้นตอนที ่  4



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.สงขลา
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ท้ังหมด  5 หน่วย
ลงนามแล้ว 5 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.หาดใหญ่
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ท้ังหมด  43 หน่วย
ลงนามแล้ว 43 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) สสจ.พทัลุง
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  25 หน่วย
ลงนามแล้ว 21 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 4   หน่วย
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งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   5 หน่วย
ลงนามแล้ว 3   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 2   หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย

วธีิ e-bidding ถงึขั้นตอนที่ 8
วธีิคดัเลือก ถงึขั้นตอนที่   1



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) สสจ.ตรัง
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  81 หน่วย
ลงนามแล้ว 35 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 20 หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 26  หน่วย
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วธีิ e-bidding ถงึขั้นตอนที่  8

28.57 28.57
42…

0

20

40

60

80

100

ลงนามแล้ว
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม)        
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง

ร้อยละ (%)

วธีิ e-bidding ถงึขั้นตอนที่ 3, 7, 8

งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   14 หน่วย
ลงนามแล้ว                                4   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 4   หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 6   หน่วย



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.ตรัง
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  11 หน่วย
ลงนามแล้ว 8 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 3 หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด    1 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1  หน่วย
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วธีิ e-bidding ถงึขั้นตอนที่  7

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ส่ิงก่อสร้าง)  รพ.ตรัง
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ส่ิงก่อสร้าง (ผูกพนั) ทั้งหมด     1 หน่วย
ลงนามแล้ว - หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง 1  หน่วย

วธีิ e-bidding
ถึงขั้นตอนที่  7 อยู่ระหว่างประกาศ ประกวดราคา    

(ก าหนดเสนอราคาวนัที่ 30 มกราคม 2562)
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การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) สสจ.สตูล
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  93 หน่วย
ลงนามแล้ว 81 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 12 หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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งบประมาณ (แผนงานบูรณาการ)
ส่ิงก่อสร้าง (ปีเดยีว) ทั้งหมด   12 หน่วย
ลงนามแล้ว 8   หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) 4   หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย



การได้ผู้รับจ้าง และการลงนามในสัญญา งบลงทุน

(ครุภัณฑ์) รพ.สตูล
ปี 2562

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (พรบ.)
ครุภัณฑ์ทั้งหมด  21 หน่วย
ลงนามแล้ว 21 หน่วย
ได้ผู้รับจ้าง (รอลงนาม) - หน่วย
ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง - หน่วย
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%การได้ผู้รับจ้าง  และลงนามในสัญญา
ภาพรวมกระทรวงฯ

ปี 2562

ครุภัณฑ์

98.55 97.46 96.43
87.37 85.58 84.76 77.72 74.69 70.14

58.43

ณ วนัที่  6  มกราคม  2562

จ านวยหน่วย 666 190 1,037 1,421 448 475 659 610 211 395 998 356
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39.52 38.33

ส่ิงก่อสร้างปีเดยีว
ณ วนัที่  6  มกราคม  2562

จ านวยหน่วย 31 55 76 55 52 69 109 69 63 106 167 60
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ณ วนัที่  6  มกราคม  2562
ส่ิงก่อสร้างผูกพนั

จ านวยหน่วย 2 9 3 5 5 1 3 1 2

ยงัไม่ได้ผู้รับจ้าง




