
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินบ ารุง)  ปีงบประมาณ 2562 
โรงพยาบาลทุ่งฝน    จังหวัดอุดรธานี  กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ล าดับ 
ที ่

แผนงาน 
 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

ออกแบบหรือ 
ก าหนด 

คุณลักษณะ 
เฉพาะแล้ว 

แผนปฏิบัติการ แผนการจา่ยเงิน 

หมายเหตุ 

งาน/ 
โครงการ 

รายการ 

 
 

จ านวน 
(หน่วยนับ) 

งานต่อ 
เนื่องที่
ผูกพัน

งบประมา
ณปีต่อไป 

งานทีเ่สร็จ
ภายในปี
2561 

จัด 
ซ้ือ 

จัด 
จ้าง 

ประ 
มูล 

ราคา 

ประ 
กวด 
ราคา 

(e-GP) 

มี 
(/) 

ไม่มี 
(/) 

ประกาศ 
ประมูล 
ราคา/ 

ประกวด 
ราคา 

(เดือน/ปี) 

คาดว่า 
จะลงนาม 
ในสัญญา 
(เดือน/ปี) 

คาดว่า 
จะม ี

การส่งมอบ 
ปี2562 

(เดือน/ปี) 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

อนุมตัิในป ี
2562 

(ล้านบาท) 

เงินนอก 
งบประมา

ณ 
หรือเงนิ 
สมทบ 

(ล้านบาท) 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๕) (๖) (๖) (๖) (๖) (๗) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 

1 วัสดุส านกังาน กระดาษ A4 สีขาว 600.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 84,000.00   

2  F4 100.00  2561 
       ธ.ค. 61 ม.ค.62 14,000.00   

3  ฟิวเจอร์บอร์ด 100.00  2561 
       ธ.ค. 61 ม.ค.62 4,500.00   

4  กล่องลิ้นชัก 4 ช้ัน 20.00  2561 
       ธ.ค. 61 ม.ค.62 14,000.00   

5  A4 สีเหลือง 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 7,000.00   

6  แผ่น CD 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 500.00   

7  A4 สีชมพ ู 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 7,500.00   

8  A4 เขียว 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 7,500.00   

9  A4 สีฟ้า 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 7,500.00   

10  กาวสองหน้าหนา 60.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 9,480.00   

11  กาวสองหน้าบาง 60.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 6,000.00   

12  แล๊กซีน 60.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 3,600.00   

13  เทปกาว 60.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 2,700.00   

14  ถ่านใหญ่ 120.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 840.00   



15  ถ่านกลาง 120.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 720.00   

16  ใบมีดโกน 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 12,000.00   

17  แฟ้มเสนอเซน 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 2,500.00   

18  ด้ามมดีโกน 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 30,000.00   

19  ไฟฉาย 40.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 6,000.00   

20  ที่เจาะกระดาษเล็ก 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 9,000.00   

21  คัตเตอร์ใหญ ่ 40.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 3,000.00   

22  สก๊อตเทป 40.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 1,600.00   

23  ลูกแมคเบอร์ 3 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 1,250.00   

24  ลูกแม็คเบอร์ 3 กล่องใหญ่ 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 7,500.00   

25  ลูกแม็คเบอร ์10 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 1,500.00   

26  ลูกแม็คเบอร ์23/10 10.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 3,500.00   

27  แม็คเบอร์ 10 10.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 500.00   

28  ลวดเสียบ 200.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 5,000.00   

29  ลิขิต 20.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 1,500.00   

30  แท่นประทับตรา 20.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 1,200.00   

31  กระดาษชารจ์ 25.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 375.00   

32  A4 ตัดครึ่ง 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 28,000.00   

33  ซองน้้าตาล 30.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 120.00   

34  ธงชาติ 90*60 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 5,000.00   

35  สมุดเบอร์ 2 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 2,500.00   

36  แฟ้ม 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 2,500.00   

37  กระดาษ A4 สีชมพ ู 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 6,000.00   

38  ซองพับ 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 25,000.00   

39  หมึกถ่ายเอกสาร 10.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 56,000.00   



40  กระดาษไข 20.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 48,000.00   

41  หมึกริโซ่ 10.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 12,000.00   

42  ลิ้นแฟ้ม 1.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 61.00   

43  แป้งแคร์ใหญ ่ 120.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 7,800.00   

 
วัสดุงานบ้าน
งานครัว   

 
  

   
 

    
 

  

1  ถุงพลาสติกสีด้าขนาด 18*24 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 90,000.00   

2  น้้ายาถูพ้ืนประจ้าวัน 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 36,000.00   

3  ไม้กวาดดอกหญ้า 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 1,500.00   

4  แผนด้า 30.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 10,500.00   

5  น้้ายาล้างสุขภัณฑ ์ 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

6  น้้ายาฟอกผ้าขาว น้าเข้า 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

7  น้้ายาดับกลิ่นฆ่าเช้ือ 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

8  น้้ายาขจัดคราบสนมิในห้องน้้า 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

9  สูบ่เหลวล้างมือ 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

10  ถุงพลาสติ๊กสีด้า 40*60 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

11  ถุงพลาสติ๊กสีแดง 40*61 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

12  น้้ายาล้างจานใหม ่ 100.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 45,000.00   

13  ผ้าถูพ้ืน 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 6,000.00   

14  สก๊อตไบร ์ 40.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 12,000.00   

15  ไม้ปาดน้า้ 50.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 37,500.00   

16  ถุงด้าใหญ่ 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 12,500.00   

17  ถุงด้ากลาง 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 12,500.00   

18  ถุงด้าเล้ก 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 12,500.00   

19  ถุงยา13*20 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 16,500.00   



20  ถุงยา6/8 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 17,500.00   

21  ถุงยา9*13 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 17,500.00   

22  ถุงหูหว13*6 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 16,500.00   

23  ถุงหูหว9*18 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 16,500.00   

24  ร้องเท้าแตะสีน้้าตาล 5.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 4,500.00   

25  ผ้าห่มขนหนสูีฟ้า 180.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 153,000.00   

26  ผ้าห่มขนหนสูีขาว 180.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 135,000.00   

27  แผ่นฟอยทันตกรรม 1.00  2561        ธ.ค. 61 ม.ค.62 273.80   

หมายเหตุ : ได้รับการจัดสรรงบวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 
ลายมือชื่อ…………………………………………….ผู้จัดท า        ลายมือชื่อ……………………………….……………….ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ  นายรัฐวิชญ์   โรจน์คณาวัชร ์                                                                              ชื่อ  นายวีระพงษ์  ยางธิสาร 
 ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป                                                                          ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

 
ลายมือชื่อ…………………………………………….ผู้อนุมัติ 

(นายฉัตรชัย ประทุมทิพย์) 
นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุ่งฝน



ค าอธิบายวิธีการกรอก 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

…………………………………….. 
 

ช่องที่  (๑)  ให้เรียงล าดับตามความส าคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน/โครงการ 
ช่องที่  (๒)  ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการ  ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ  รายจ่าย 

ประจ าปี 
ช่องที่  (๓) ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และ

รายละเอียดของพัสดุ  หรืองานที่จะด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในแผนความต้องการครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง 

ช่องที่  (๔)  ให้ระบุจ านวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น 
ช่องที่  (๕) ถึงช่องที่ (๗)   ให้ท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่องที่ต้องการตามสภาพข้อเท็จจริงหรือตามที่ประมาณการไว้ 
ช่องที่  (๘) ถึงช่องที่ (๑๐) ให้ระบุเดือน และปีพ.ศ. ที่คาดว่าจะด าเนินการให้ใกล้เคียงกับความเป็นไปได้มากท่ีสุด 
ช่องที่  (๑๑) และ (๑๒) ให้ระบุตัวเลขโดยมีจุดทศนิยมไม่เกิน ๓  ต าแหน่ง 
ช่องที่  (๑๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง  ๆ  ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติม  หรือในกรณีมีข้อมูลที่แตกต่าง

หรือมิได้ก าหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้จัดท า หมายถึง  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้จัดท าแผนปฏิบัติการ   

จัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รับผิดชอบ  หมายถึง  ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการ   

            จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง  ปีงบประมาณ…………….. 
หน่วยงาน……………………………..กรม/จังหวัด…………………………..กระทรวง…………………………….. 

ล าดับที่ 

แผนงาน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ผลการด าเนินการ การเบิก-จ่าย 
 

เป็นไปตาม
แผน(/) 

ไม่เป็นไปตาม
แผน(/) 

หมายเหต ุ
งาน/ 

โครงการ 
รายการ 

จ านวน
(หน่วยนับ) 

จัดหา
โดยใช้

วิธ ี

ประกาศ 
ประมูลราคา 
ประกวดราคา 
(วันเดือนป)ี 

ลงนามใน
สัญญา 

(วันเดือนป)ี 

การส่งมอบ(วัน
เดือนปี) 

เงินงบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินนอก 
งบประมาณ 

หรือเงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
             
             
             
             
             
             

             
             

 
ลายมือชื่อ………………………………………..ผู้ตรวจสอบ      ลายมือชื่อ…………………………………………ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ  (……………………………………………………)       ชื่อ  (……………………………………..………………) 
ต าแหน่ง……………………………………………….       ต าแหน่ง…………………………….…………………… 
 



ค าอธิบายวิธีการกรอก 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

……………………………………….. 
ช่องที่  (๑)   ให้เรียงล าดับตามความส าคัญ หรือความเร่งด่วนของงาน/โครงการตามที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี…….  
ช่องที่  (๒) ให้ระบุชื่อแผนงาน งาน/โครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อ

จัดจ้าง  
ประจ าปี…..  หรือตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง 

ช่องที่  (๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง  ๆ  ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปี….หรือตาที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือตามที่ส านักงบประมาณ
อนุมัติ 

ช่องที่  (๔)  ให้ระบุจ านวนหน่วยนับ เช่น รายการ  เครื่อง  ชุด  เป็นต้น 
ช่องที่  (๕)  ให้ระบุวิธีการจัดหาเช่น  สอบราคา หรือประกวดราคา หรือวิธีพิเศษ  หรือ
วิธีประมูล  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 
ช่องที่  (๖) (๗)และ(๘) ให้ระบุวัน เดือน และ ปี พ.ศ. ที่ด าเนินการจริง 
ช่องที่  (๙) และ (๑๐) ให้ระบุจ านวนเงินที่ได้มีการเบิก – จ่ายจริงเป็นตัวเลข  โดยมีจุดทศนิยมไม่
เกิน ๓ ต าแหน่ง 
ช่องที่  (๑๑) และ (๑๒) ให้ท าเครื่องหมาย  /  ลงในชอ่งที่ต้องการ  ทั้งนี้หากไม่เป็นไปตามแผนให้

จัดท ารายละเอียดประกอบเกี่ยวกับสาเหตุต่าง  ๆ   ที่ไม่เป็นไปตามแผน  
ผลกระทบ และ 
วิธีการแก้ไข ฯลฯ 

ช่องที่  (๑๓) ให้ระบุรายละเอียดต่าง  ๆ  ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมหรือในกรณีมี
ข้อมูลที่แตกต่าง หรือมิได้ก าหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้ตรวจสอบ หมายถึง  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้รับตรวจให้ด าเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผู้รับผิดชอบ หมายถึง  ผู้รับตรวจตามความในประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติกรจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 


