
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งานพัสดุ กลุ่มงานอ านวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โทร. ๐ ๕๕๒๕ ๘๘๑๕  
ที ่ สธ ๐๒1๓.๐๙๒.0112 / ........................          วันที ่   5   สิงหาคม  2562  

เรื่อง  ขออนุมัติลงนามรับทราบและขออนุญาตน าผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 4 
รอบ 12 เดือน  (งบด าเนินงาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้นเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ 

เรียน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน) 
 

 เรื่องเดิม 
 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายใน โดยวิทยาลัยพยาบาลฯ 
จัดท ารายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นรายไตรมาส นั้น  
 

ข้อเท็จจริง 
งานพัสดุ  กลุ่มงานอ านวยการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ได้วิเคราะห์ผลตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และวิเคราะห์ผล
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เรียบร้อยแล้ว 

 

 ข้อเสนอ 
   1. ขออนุมัติรับทราบผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2. ขออนุญาตน าผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ     
 

  เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ  
            - เห็นควรอนุมัติ                                             เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
                                                                             – เพ่ือโปรดพิจารณา 
              จ.ส.อ. 
             (สุชาติ  คอนแก้ว)      (นายอภิเชษฐ์  พูลทรัพย์) 
         หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                             หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
     วันที่   5     สิงหาคม  2562                                      วันที่    5    สิงหาคม  2562         
                                                                                   

                                                  O อนุมัติ      O  ไม่อนุมัติ 
 
 
      

 (นางสาววิรัตน์ อมกระโทก) 
นักวิชาการพัสดุ 

 

(นางสาววรรณภา ประทุมโทน) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วันที่    5    สิงหาคม  2562 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ……วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช …………………………..………….. 
วัน/เดือน/ปี : .......     5     สิงหาคม  2562........................................................................................... ... 

  หัวข้อ: ...รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เฉพาะงบด าเนินงาน  
ไตรมาสที่  4  รอบ  12  เดือน ...................................................................................................... ................. 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ………1...รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  งบด าเนินงาน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2562)………………………………………… 

  ………2...ขออนุมัติลงนามรับทราบและขออนุญาตน าผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 
เดือน  (งบด าเนินงาน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้นเว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลฯ 

          ……….3….การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) 
 
 Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

 (นางสาววรรณภา  ประทุมโทน) 
(นางสาววิรัตน ์ อมกระโทก) 
ต าแหน่ง  นักวชิาการพสัด ุ

ต าแหนง่ ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 

วันที่.....5......เดือน.....สิงหาคม.......พ.ศ. 2562… วันที่.....5......เดือน.....สิงหาคม.......พ.ศ. 2562… 
  

ผู้รับผดิชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่
 
 

(นายธีรพงศ์  ล าน้อย) 
นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่.....5......เดือน.....สิงหาคม.......พ.ศ. 2562… 
 
 



 
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมิติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการได้น าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ต่อภาครัฐ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
 

จ านวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
279 279 

(100) 
0 
(0) 

 
 จากตาราง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราชได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) มีโครงการรวมทั้งสิ้น จ านวน 279 โครงการ พบว่า ท าโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างราคาไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 2 - 

 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562) 
 

เงินงบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
5,330,569.73  5,330,569.73  

 (100) 
0 
(0) 

 
  จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  2562  พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด คือ 
จ านวนเงิน 5,618,682.55  (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบห้า
สตางค์)   โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน  279  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   5,330,569.73  (ห้าล้านสาม
แสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)  บาท   คิดเป็นร้อยละ 94.87 

  เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง (งบด าเนินงาน) ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยบรมราชชนนี           
พุทธชินราช สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการจัดหาพัสดุ   ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ได้ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือให้การเตรียมการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ว่า “กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หมายความถึง   เมื่ออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายหน่วยงานของรัฐเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนที่จะน าเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ”  ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 11 แล้วให้หน่วยงานของรัฐ จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีทั้งปีและให้รีบ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้พร้อมที่จะท าให้สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทาง
การเงินแล้ว โดยให้วิทยาลัยในสังกัดเตรียมความพร้อม หาตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พร้อมรอการลงนามก่อ
หนี้ผูกพัน (สัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ) ได้ทันทีภายในเดือน ตุลาคม 2561 

 
 
 
 


