
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(ตั้งแต เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2565)

จํานวนครั้ง

งบประมาณ (บาท)
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง

65
2

(3.08.%)
-

(0.%)
63

(96.92.%)

ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 65 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดคือ
วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 63 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.92.% รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.08.%
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 -เมษายน2565

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(ตั้งแต เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2565)

จํานวนครั้ง
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จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 65 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดคือ
วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 63 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.92.% รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.08.%
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

96.92%

3.08%

ขอมูลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 -เมษายน2565
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(ตั้งแต เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2565)
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 65 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดคือ
วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 63 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.92.% รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป
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ตารางท่ี 1 แสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
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วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



ตารางท่ี 2 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565
(ตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565)

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณท่ีใชไป ประหยัดงบประมาณ

6,365,139.51 6,369,107.51
(99.94 %)

9,932
(0.16 %)

การจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน
เมษายน 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม สามารถดําเนินการได 65 โครงการ เปนเงิน 6,369,107.51 บาท
คิดเปนรอยละ 99.94% ของงบประมาณท่ีใชไป โดยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 9,932 บาท
คิดเปนรอยละ 0.16% ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร

ตารางท่ี 2 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (ตั้งแต เดอืนตุลาคม 2564 ถึง
เดือนเมษายน 2565)

6,369,107.51บาท

9,932 บาท

งบประมาณท่ีใช
ประหยัดงบประมาณ



สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง การจัดหาพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักจังหวัดเชียงใหม
(กลุมงานอํานวยการ) ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยไดรับ
อนุมัติวงเงินท่ีใชในการจัดหา รวมท้ังหมด 6,365,139.51 บาท ท้ังนี้สามารดําเนินการจัดหาได ในวงเงิน
6,369,107.51 บาท สามรถประหยัดงบประมาณไดจํานวน 9,932 บาท คิดเปนรอยละ 0.16%

ตารางแสดงขอมูลการจัดซื้อจัดจาง หารจัดหาพัสดุของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประจําปบประมาณ
พ.ศ.2565 (ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 - เดือนเมษายน 2565 )จําแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดหา วงเงินในการจัดหา ราคาท่ีจัดหา ผลตาง % ประหยัด
วิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส

(e-bidding)
2,353,557.00 2,350,575.00 2,982.00 0.13%

วิธีเฉพาะเจาะจง 4,011,582.51 4,018,532.51 6,950.00 0.17%
รวมท้ังสิ้น 6,365,139.51 6,369,107.51 9,932 0.16%



เปนไปตามแผน ฯ
(โครงการ)

ลาชากวาแผน
(โครงการ)

1 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 2 3.08% P 2,353,557.00 2,350,575.00 2,982 0.13%
2 วิธีคัดเลือก – – – – – – –

3 วิธีเฉพาะเจาะจง 63 96.92% P 4,011,582.51 4,018,532.51 6,950.00- 0.17%
รวม 65 100% 6,365,139.51 6,369,107.51 3,968- 0.16%

เงินกันเบิกจายเลื่อมป

รายการ
1. รายการท่ี 1
2. รายการท่ี 2

หมายเหตุ 1. ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ (ใหระบุตามระเบียบ พ.ร.บ. ใด)
                   1.1 ................... ไมมี..................................................
                   1.2..............................................................................
            2.ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง มีดังนี้
                   2.1 .................... ไมมี...............................................

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ตั้งแต เดือนกันยายน 2564 - เดือนเมษายน 2565)

ลําดับ
ท่ี วิธีการจัดซื้อจัดจาง จํานวน

โครงการ

รอยละของ
วิธีการจัดซื้อ

จัดจาง

ผลการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจาง
รวมงบประมาณท่ีไดรับ

อนุมติ (บาท)
รวมงบประมาณท่ีจัดซื้อ/

จัดจาง (บาท) เงินเหลือจาย (บาท)
ประหยัด

งบประมาณคิด
เปนรอยละ

หนวยงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาในการกันเงินเหลื่อมปงบประมาณ



ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจําปงบประมาณ 2565(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

จํานวนครั้ง
ตารางแสดงเปอรเซ็นการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ

(พ.ศ.)สอบราคา/ประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีตกลงราคา/

เฉพาะเจาะจง

128 4
(3.23.%)

-
(0.%)

120
(96.77.%) 2564

65
2

(3.08.%) -
(0.%)

63
(96.95.%) 2565

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 128 ครั้ง
พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 120 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 96.77.% รองลงมาคือวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.23.% และในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน
เมษายน 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 65 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 63 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 96.95.% รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จํานวน 2 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 3.08.%

แผนภูมิแสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และปงบประมาณ
พ.ศ.2565 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

96.77%

3.23%

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจําปงบประมาณ 2565(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

จํานวนครั้ง
ตารางแสดงเปอรเซ็นการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 128 ครั้ง
พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 120 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 96.77.% รองลงมาคือวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.23.% และในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน
เมษายน 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 65 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 63 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 96.95.% รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จํานวน 2 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 3.08.%

แผนภูมิแสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และปงบประมาณ
พ.ศ.2565 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 96.95%

3.08%

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2565
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ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 128 ครั้ง
พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 120 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 96.77.% รองลงมาคือวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.23.% และในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน
เมษายน 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 65 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 63 ครั้ง  คิดเปนรอยละ 96.95.% รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จํานวน 2 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 3.08.%

แผนภูมิแสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และปงบประมาณ
พ.ศ.2565 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

3.08%

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2565

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส



ตารางท่ี 2 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 และ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (แตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

ตารางแสดง งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (บาท) ปงบประมาณ
(พ.ศ.)งบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรร (บาท) งบประมาณท่ีใชไป (บาท) ประหยัดงบประมาณ (บาท)

14,216,818.82 12,011,993.82
(84.49 %)

2,204,825
(15.51 %) 2564

6,365,139.51 6,369,107.51
(99.94%)

9,932
(0.16 %) 2565

การจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม สามารถดําเนินการได 128 โครงการ
เปนเงิน 14,216,818.82 บาท งบประมาณท่ีใชไป 12,011,993.82 บาท คิดเปนรอยละ 84.49% ของงบประมาณ
ท่ีใชไปโดยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 2,204,825 บาท คิดเปนรอยละ 15.51% ของงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรร และการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม สามารถดําเนินการได 65 โครงการ เปนเงิน6,365,139.51 บาท งบประมาณท่ีใชไป 6,369,107.51บาท
คิดเปนรอยละ 99.94% ของงบประมาณท่ีใชไปโดยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 9,932 บาท คิดเปนรอยละ
0.16% ของงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร

แผนภูมิแสดงรอยละการประหยัดงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564
เทียบกับปงบประมาณ 2565 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

แผนภูมิแสดงงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนภูมิแสดงงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ต้ังแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

12,011,993.82
บาท

22,204,825
บาท

งบประมาณที่ใช

ประหยัดงบประมาณ

6,369,107.51
บาท

6,365,139.51
บาท

งบประมาณที่ใช

ประหยัดงบประมาณ


