
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานพัสดุ กลุมงานอํานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๑๕  
ท่ี  สธ ๐๒1๓.๐๙๒.0112 / ........................          วันท่ี    5    สิงหาคม  2562  

เรื่อง  ขออนุมัติลงนามรับทราบและขออนุญาตนําผลการวิเคราะหการจัดซ้ือจัดจาง ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน        
(งบลงทุน)  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้ึนเว็บไซตวิทยาลัยพยาบาลฯ 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอํานาจใหผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน) 
 

 เรื่องเดิม 
 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช เปนไปดวยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง อันเปนการเสริมสรางประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยวิทยาลัยพยาบาลฯ จัดทํารายงานผลตาม           
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง  เปนรายไตรมาส นั้น  
 

ขอเท็จจริง 
งานพัสดุ  กลุมงานอํานวยการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ไดวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติ

การจัดซ้ือจัดจาง ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  และวิเคราะหผลแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ     
จัดจาง (งบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เรยีบรอยแลว 

 

 ขอเสนอ 
   1. ขออนุมัติรับทราบผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. ขออนุญาตนําผลการวิเคราะหตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562   ข้ึนประกาศบนเว็บไซตวทิยาลัยพยาบาลฯ 

 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ     
 

  

   เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ  
            - เห็นควรอนุมัติ                                             เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
                                                                             – เพ่ือโปรดพิจารณา 
              จ.ส.อ. 
             (สุชาติ  คอนแกว)  
         หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป                                             (นายอภิเชษฐ  พูลทรัพย) 
     วันท่ี   5    สิงหาคม  2562                                              หวัหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

        วันท่ี   5    สิงหาคม  2562 
                                                                                   

                                                  O อนุมัติ      O  ไมอนุมัติ 
 
      

(นางสาววรรณภา  ประทุมโทน) 
ผูอํานวยการวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                    
      วันท่ี   5     สิงหาคม  2562 

 (นางสาววิรัตน อมกระโทก) 
นักวิชาการพัสดุ 

 



การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

หนวยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เปนหนวยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ไดจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวง
สาธารณสุข ใหสอดคลองกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และมิติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของรวมถึง
ดําเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA)  ของหนวยงานภาครัฐ  ท่ีกําหนดใหสวนราชการไดนําผลการ
วิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐท่ีจะตอง
แสดงออกถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความ
คุมคาสมประโยชนตอภาครัฐ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน)  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 

จํานวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

1 1 
(100) 

0 
(0) 

 
 จากตาราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราชไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจาง (งบลงทุน) มีโครงการรวมท้ังสิ้น จํานวน 1 โครงการ พบวา ทําโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก วงเงินใน
การจัดซ้ือจัดจางราคาไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  
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ตารางท่ี 2 แสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน)  
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
 
เงินงบประมาณ 

(บาท) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 
440,000 

 
1 

 (100) 
0 
(0) 

 
  จากตาราง จะเห็นไดวางบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน คาครุภัณฑ 
หุนฝกทําคลอดแบบครึ่งตัว พบวางบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนเงิน 
460,000 บาท (สี่แสนหกหม่ืนบาทถวน)  โดยวงเงินท่ีจัดซ้ือ คือ จํานวนเงิน  440,000  บาท  (สี่แสนสี่หม่ืน
บาทถวน)  ของวิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช ต่ํากวาเงินงบประมาณ 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
ต่ํากวาเงินงบประมาณ คิดเปนรอยละ 95.65 

  เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจาง (งบลงทุน) ปงบประมาณ 2562 วิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช 
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินการจัดหาพัสดุ          
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ ไดซอมความเขาใจแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือใหการเตรียมการจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วา “กรณีเงินงบประมาณรายจายประจําปตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  หรือพระราชบัญญัติ  งบประมาณรายจายเ พ่ิมเติม หมายความถึง                     
เม่ืออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายหนวยงานของรัฐเปนท่ีสิ้นสุด
แลวกอนท่ีจะนําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ”  ใหถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 11 แลวใหหนวยงานของรัฐ จัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางประจําปท้ังปและใหรีบ
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําใหสัญญาหรือขอตกลงไดทันที เม่ือไดรับอนุมัติทางการเงินแลว 
โดยใหวิทยาลัยในสังกัดเตรียมความพรอม หาตัวผูขาย/ผูรับจาง พรอมรอการลงนามกอหนี้ผูกพัน (สัญญา หรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ) ไดทันทีภายในเดือน ตุลาคม 2561 
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