
 
 
 
 
 
 
 

  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวง
สำธำรณสุข (ศปท.) ได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
เฉพำะงบด ำเนินงำนจำกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำงที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
จ ำนวน 24 หน่วยงำน เพ่ือให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่ก ำหนดให้ส่วน
รำชกำรได้น ำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อภำครัฐ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

หน่วย : รายการ 
จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา

ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

1,401 1,209 
(86.30) 

43 
(3.07) 

0 
(0) 

119 
(8.49) 

21 
(1.50) 

9 
(0.64) 

 
 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง จ ำนวน 24 
หน่วยงำน ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละโครงกำร รวมทั้งสิ้น 1,401 โครงกำร พบวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
สูงที่สุดคือ วิธีตกลงรำคำ จ ำนวน 1,209 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 86.30 รองลงมำคือ วิธีพิเศษ จ ำนวน 119 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 8.49 และวิธีสอบรำคำ จ ำนวน 43 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 3.07 ตำมล ำดับ 
  จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขส่วนกลำง จ ำนวน 24 หน่วยงำน ส่วนใหญ่พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำ หำกแต่วิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษนั้น ยังมีจ ำนวนรำยกำรสูงเป็นอันดับสอง ซึ่งรำยละเอียดกำรจ้ำงโดยวิธีพิเศษ มีดังนี้ 
(1) กำรจัดจ้ำงเหมำบริกำร  (2) กำรจัดจ้ำงตีพิมพ์หนังสือ (3) กำรจัดจ้ำงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์/จ้ำงจัด
กิจกรรม (Event Organizer)  (4) กำรจัดจ้ำงเพ่ือใช้บริกำรเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกระทรวง
สำธำรณสุข (5) ซื้อกระดำษ A4  (6) กำรซื้อฐำนข้อมูลวิชำกำรด้ำนยำ (7) กำรจัดซื้อห้องพยำบำลสนำม  
 
 
 
 

(8) กำรจัดซื้อ … 
 
 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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(8) กำรจัดซื้อเครื่องกรองน้ ำชนิดไม่ใช้ไฟฟ้ำ (9) กำรจัดจ้ำงท ำป้ำยเกำะกลำง (10) กำรจัดจ้ำงศึกษำวิเครำะห์
เพ่ือทบทวนและพัฒนำวิธีกำรก ำหนดอัตรำกำรจ่ำยชดเชยค่ำรักษำพยำบำลกรณี กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกของ
โรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (11) กำรจ้ำงท ำเข็มกลัดติดหน้ำอก (12) กำรจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และ (13) กำรจัดจ้ำงเช่ำเต็นท์และพัดลม/เก้ำอ้ี 
  กรณีกำรจ้ำงด้วยวิธีพิเศษในบำงรำยกำรนั้น อำทิ กำรจัดซ้ือกระดำษ A4 กำรจัดจ้ำงท ำ 
เข็มกลัดติดหน้ำอก กำรซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และกำรจ้ำงเช่ำเต็นท์และพัดลม/เก้ำอ้ี นั้น ควรเป็นกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในวิธีอ่ืน หำกแต่ในบำงรำยกำรที่ปรำกฏอำจมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำร ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้
เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร และเป็นไปตำมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 

หน่วย : บาท 
งบประมาณ 

(บำท) 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ตกลงราคา สอบราคา ประกวด
ราคา 

วิธพิีเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวด
ราคาด้วย 
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
338,316,520.79 88,238,404.44 

(26.08) 
30,807,816.6 

(9.11) 
- 
 

125,091,796.25 
(36.97) 

21,761,688.5 
(6.43) 

72,416,815 
(21.41) 

 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขส่วนกลำง ใช้งบประมำณรวมทั้งสิ้น 338,316,520.79 บำท พบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีพิเศษ 
วงเงินสูงถึง 125,091,796.25 บำท คิดเป็นร้อยละ 36.97 รองลงมำคือวิธีตกลงรำคำวงเงิน 88,238,404.44 
บำท คิดเป็นร้อยละ 26.08 และวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิ เล็กทรอนิกส์วงเงิน 72,416,815 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 21.41 ตำมล ำดับ 
  จะเห็นได้ว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีพิเศษนั้นพบมำกเป็นอันดับแรก 
สอดคล้องกับเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี … 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2558 
 

หน่วย : รายการ 
จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 

ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคาด้วย
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

836 1,401 695 1,209 33 43 91 119 13 21 4 9 

 
  จำกตำรำงที่  3 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2558 พบมีจ ำนวนโครงกำรเพ่ิมขึ้นในภำพรวม ร้อยละ 67.58 ในส่วนของวิธี 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีพ่บมำกอันดับแรกคือ วิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ
ถึงร้อยละ 125 รองลงมำเป็นวิธีตกลงรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 73.96 วิธีกรณีพิเศษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61.54 วิธี
พิเศษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.77 และวิธีสอบรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.30 ตำมล ำดับ  เนื่องจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
แต่ละรำยกำรนั้นมีเหตุผลควำมจ ำเป็นตำมภำรกิจที่จะด ำเนินกำร และวงเงินเป็นตัวก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
 
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี พ.ศ. 2557-2558 

 
หน่วย : ล้านบาท 

จ านวนโครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจา้ง 
ตกลงราคา สอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา

ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 

173.0031 338.3165 31.6473 88.2384 18.4580 30.8078 73.7001 125.0917 24.4496 21.7616 24.4496 72.4168 

 
  จำกตำรำงที่  4 เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิ ธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2558 พบจ ำนวนงบประมำณเพ่ิมขึ้นโดยรวมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ถึงร้อยละ 
95.56 เมื่อจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พบงบประมำณในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำด้วย 
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์มำกที่สุด โดยเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 196.19 รองลงมำ คืองบประมำณ 
 

 
 
 

ในกำร … 
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ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีตกลงรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 178.82  วิธีพิเศษ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 69.73 และวิธี 
สอบรำคำ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.91  เนื่องจำกในปีงบประมำณพ.ศ. 2558 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
มีภำรกิจที่เพ่ิมขึ้นตำมนโยบำยรัฐบำล ตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ นโยบำยกระทรวงสำธำรณสุข  
ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขแก่ประชำชนด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นรูปธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ กำรด ำเนินงำนด้ำน  
กำรป้องกันและปรบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนรัฐบำลมีนโยบำยมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ จึงเป็นสำเหตุที่ท ำให้ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่เพ่ิมขึ้นกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณนั้นมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกในทิศทำง
เดียวกัน  
  เมื่อพิจำรณำต่อไป จะเห็นว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีกรณีพิเศษ
นั้น แม้ว่ำจะอยู่ในล ำดับที่ 3 หำกแต่งบประมำณที่ใช้นั้นลดน้องลงกว่ำปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 10.99  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ ... 
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แผนภูมิ … 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

26.08% 

9.11% 

36.97% 

6.43% 

21.41% 



6 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอ … 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

ปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2558 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

ปี พ.ศ. 2557 

ปี พ.ศ. 2558 
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ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 
 
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  
  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 ระบุ  
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีเป็นพัสดุจะขำยทอดตลำด ให้ด ำเนินกำรซื้อโดยวิธีเจรจำตกลงรำคำ 
  (2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หำกล่ำช้ำอำจเสียหำยแก่รำชกำร ให้เชิญผู้มีอำชีพขำย
พัสดุนั้นโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้นยังสูงกว่ำรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควร ให้ต่อรองรำคำลงเท่ำที่จะท ำได ้
  (3) ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้รำชกำรลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) 
  (4) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เพ่ิมในสถำนกำรณ์ที่จ ำเป็น หรือ
เร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรำชกำรให้เจรจำกับผู้ขำยรำยเดิมตำมสัญญำหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ สิ้นสุด
ระยะเวลำกำรส่งมอบ เพ่ือขอให้มีกำรขำยพัสดุตำมรำยละเอียดและรำคำที่ต่ ำกว่ำ หรือรำคำเดิม ภำยใต้
เงื่อนไขที่ดีกว่ำหรือเงื่อนไขเดิม โดยค ำนึงถึงรำคำต่อหน่วยตำมสัญญำเดิม (ถ้ำมี) เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์
สูงสุดที่ส่วนรำชกำรจะได้รับ 
  (5) ในกรณีเป็นพัสดุที่จ ำเป็นต้องซ้ือโดยตรงจำกต่ำงประเทศ ให้เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือ
ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ หรือสืบรำคำจำกต่ำงประเทศโดยขอควำมร่วมมือให้สถำนเอกอัครรำชทูต
หรือส่วนรำชกำรอ่ืนในต่ำงประเทศ ช่วยสืบรำคำ คุณภำพ ตลอดจนรำยละเอียด ส่วนกำรซื้อโดยผ่ำน  
องค์กำรระหว่ำงประเทศให้ติดต่อกับส ำนักงำนขององค์กำรระหว่ำงประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่
กรณีท่ีไม่มีส ำนักงำนในประเทศ ให้ติดต่อกับส ำนักงำนในต่ำงประเทศได้ 
  (6) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของกำรใช้งำนหรือมีข้อจ ำกัดทำงเทคนิคที่จ ำเป็นต้องระบุ
ยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยพัสดุนั้นโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้น
ยังสูงกว่ำรำคำในท้องตลำดหรือรำคำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้ต่อรองรำคำลงเท่ำที่จะท ำได้ 
  (7) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งจ ำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่งให้เชิญเจ้ำของ
ที่ดินโดยตรงมำเสนอรำคำ หำกเห็นว่ำรำคำที่เสนอนั้นยังสูงกว่ำรำคำในท้องตลำด หรือรำคำที่คณะกรรมกำร
เห็นสมควรให้ต่อรองรำคำลงเท่ำที่จะท ำได้ ส ำหรับกำรจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำงในต่ำงประเทศในกรณี
จ ำเป็นจะติดต่อกับนำยหน้ำ หรือด ำเนินกำรในท ำนองเดียวกันตำมกฎหมำยหรือประเพณีนิยมท้องถิ่น แทน
เจ้ำของที่ดินก็ได ้
  (8) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ด ำเนินกำรซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบรำคำจำกผู้มีอำชีพขำย
พัสดุนั้นโดยตรง และผู้เสนอรำคำในกำรสอบรำคำหรือประกวดรำคำซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ำมี) หำกเห็นว่ำผู้เสนอ
รำคำรำยที่เห็นสมควรซื้อเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำในท้องตลำด หรือรำคำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ให้ต่อรอง
รำคำลงเท่ำที่จะท ำได ้
  ให้คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำและควำมเห็นพร้อมด้วยเอกสำรที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือสั่งกำร โดยเสนอผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
   แต่จำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 พบบำงรำยกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงโดย 
วิธีพิเศษ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ระบุในระเบียบฯ ในประเด็นดังกล่ำวผู้มีอ ำนำจในกำรอนุมัติ
เห็นควรพิจำรณำให้รอบคอบเพื่อป้องกันกำรตรวจสอบในภำยหลัง 
 
 
 

งบลงทุน … 
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งบลงทุน 
 
   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขส่วนกลำง มีหน่วยงำนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน 
จ ำนวน 2 หน่วยงำน คือ สถำบันพระบรมรำชชนก และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยที่ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและจ ำแนกประเภท มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนของเดิม เพ่ิมปริมำณเป้ำหมำยผลผลิต 
เพ่ิมประสิทธิภำพ/คุณภำพผลผลิต และเพ่ิมผลผลิตใหม่ สอดคล้องกับประมำณงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น เพ่ิม
ประสิทธิภำพ/ปรับปรุงคุณภำพตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองรับกำรด ำเนินงำน
ใหม่ สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบำยควำมมั่นคง
แห่งชำติ และนโยบำยรัฐบำล เพ่ือยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน โดยเน้น
ควำมทั่วถึง ควำมมีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 
   วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบันพระบรม-
รำชชนกส่วนรำชกำรในส่วนกลำงที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงำน มีวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรที่ขอรับกำรจัดสรรงบลงทุน จ ำนวน 33 หน่วยงำน 
และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำนวน 1 หน่วยงำน รวมทั้งสิ้น 34 หน่วยงำน 
 
   งบลงทุนของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัด
สถำบันพระบรมรำชชนก เป็นครุภัณฑแ์ละสิ่งก่อสร้ำง ดังนี้ 
  1) อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำ ประกอบด้วย หุ่นปฏิบัติกำรผู้ใหญ่
ตั้งครรภ์เต็มตัว หุ่นปฏิบัติกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง หุ่นปฏิบัติกำรเด็ก หุ่นปฏิบัติกำรช่วยชีวิตทำรก หุ่นจ ำลอง
กล้ำมเนื้อ หุ่นฝึกพยำบำลขั้นพ้ืนฐำน กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซ้นท์ เตำเผำควำมร้อนสูง ตู้อบลมร้อน อ่ำง 
วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดดูดกลืนแสง และไมโครโฟน 
  2) ก่อสร้ำงอำคำรเรียนและหอพักนักศึกษำ สนำมบำสเกตบอล และห้องประชุม  
  3) ปรับปรุง/ซ่อมแซมตู้เสื้อผ้ำ และปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรและสิ่งก่อสร้ำงของวิทยำลัย
พยำบำลบรมรำชชนนี และวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร  
  4) ยูนิตท ำฟัน 
 
ตารางท่ี 5 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 
 ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบัน 
 พระบรมรำชชนก จ ำนวน 33 หน่วยงำน 

หน่วย : รายการ 
จ านวน
โครงการ 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา การประมูลด้วย

วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Auction) 

วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคา
ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

 

55 3 37 12 1 2  
 (5.45) (67.27) (21.82) (1.82) (3.64)  

 
 
 

จำกตำรำง ... 
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  จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 ของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธรในสังกัดสถำบัน 
พระบรมรำชชนก จ ำนวน 33 หน่วยงำน ที่ได้รับกำรจัดสรรงบลงทุน ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละ
โครงกำร รวมทั้งสิ้น 55 โครงกำร พบวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุดคือ วิธีสอบรำคำ จ ำนวน 37 รำยกำร คิดเป็น
ร้อยละ 67.27 รองลงมำคือ วิธีประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ ำนวน 12 รำยกำร คิดเป็น
ร้อยละ 21.82 วิธีตกลงรำคำ จ ำนวน 3 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 5.45 และวิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน 2 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตำมล ำดับ   
  กรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยูนิตท ำฟันของวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ ด้วย 
วิธีพิเศษนั้น ซึ่งเป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2554 เรื่อง มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ 
ให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟู และพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ โดยให้ส่วนรำชกำรที่จะท ำกำรจัดซื้อ
ในวงเงินเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 15,000,000 บำท หรือจ้ำงในวงเงินเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 
30,000,000 บำท ให้สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรในส่วนภูมิภำค หรือส่วนรำชกำรในส่วนกลำง 
ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ ให้อยู่ในอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
นั้น หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่จะพิจำรณำได้ตำมควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
เป็นส ำคัญ ... และคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำ
เศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 
2556 แต่เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สตูล 
และสงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย) ยังไม่กลับคืนสู่สภำวะปกติ คณะกรรมกำรว่ำด้วย  
กำรพัสดุ  ในกำรประชุมครั้ งที่  6/2556 เมื่อวันที่  9 เมษำยน 2556 ได้อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 (2) มีมติเห็นชอบให้ขยำย
ระยะเวลำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษ  
เฉพำะกิจดังกล่ำวออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2558 
 
ตารางท่ี 6 แสดงร้อยละงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ของ
 วิทยำลัยพยำบำลและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก  
 จ ำนวน 33 หน่วยงำน 

 
หน่วย : บาท 

งบประมาณ 
(บำท) 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตกลงราคา สอบราคา การประมูลด้วย

วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Auction) 

วิธีพิเศษ วิธีประกวดราคาด้วย 
วิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) 

185,810,837 616,200 34,314,111 140,078,400 3,850,000 6,952,126 
 (0.33) (18.47) (75.39) (2.07) (3.74) 

 
 

จำกตำรำง ... 
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  จำกตำรำงที่  6 พบว่ำจ ำนวนงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของวิทยำลัยพยำบำลและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขในสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก 
จ ำนวน 33 หน่วยงำน ที่ได้รับกำรจัดสรรงบลงทุน ใช้งบประมำณทั้งสิ้น 185,810,837 บำท พบงบประมำณ 
ในวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุดคือ วิธีประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จ ำนวน 12 รำยกำร 
วงเงิน 140,078,400 บำท คิดเป็นร้อยละ 75.39 รองลงมำ คือ วิธีสอบรำคำ จ ำนวน 37 รำยกำร วงเงิน
34,314,111 บำท คิดเป็นร้อยละ 18.47 วิธีประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน  
2 รำยกำร วงเงิน 6,952,126 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.74 ตำมล ำดับ วิธีพิเศษ จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงิน 
3,850,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 2.07 และวิธีตกลงรำคำ จ ำนวน 3 รำยกำร วงเงิน 616,200 บำท คิดเป็น 
ร้อยละ 0.33  

  งบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วยครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 
1,000,000 บำท จ ำนวน 8 โครงกำร รวมวงเงินทั้งสิ้น 51,178,600 บำท ประกอบด้วย 

1) โครงกำรพัฒนำระบบงำน JHOS กำรพัฒนำระบบงำน JHOS for Ipad  
2) โครงกำรกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลด้ำนกำรแพทย์และสุขภำพระดับเขตสุขภำพ และ

กระทรวงสำธำรณสุข (Health Data Center) 
3) โครงกำรเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 60 kVA พร้อมติดตั้ง 
4) โครงกำรเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 
5) โครงกำรอุปกรณ์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ำยเสมือน  
6) โครงกำรแผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย ชนิด Blade 
7) โครงกำรอุปกรณ์ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภำยนอก (External Storage)  
8) โครงกำรอุปกรณ์สลับสัญญำณ (Distributed Switch) 

 
ตารางท่ี 7 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 
 1,000,000 บำท 
 

หน่วย : โครงการ/บาท 

จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

จ านวนโครงการที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 
(โครงการ) 

งบประมาณ (บาท) วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
8 โครงการ 8 โครงการ 

(ใช้) 
วิธีการประมูลด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Auction) 

8 8 
(100) 

5,400,000 5,400,000 
(100) 

8 
(100) 

 
  จำกตำรำงที่ 7 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 1,000,000 บำท 
มีจ ำนวน 8 โครงกำร จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น 8 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 และใน 8 โครงกำรใช้งบประมำณ
ทั้งสิ้น 51,178,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 100 และทุกโครงกำรใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประมูลด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ในส่วน ... 
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  ในส่วนงบลงทุนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วยครุภัณฑ์ต่อหน่วย
ต่ ำกว่ำ 1,000,000 บำท จ ำนวน 6 โครงกำร รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,400,000 บำท ประกอบด้วย 

1) โครงกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client 
2) โครงกำรตู้ส ำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ำยชนิด Blade (Enclosure/Chassis) 
3) โครงกำรระบบงำนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และศูนย์สุขภำพชุมชน (JHCIS) 
4) โครงกำรเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
5) โครงกำรพัฒนำและออกแบบหน้ำจอกำรแสดงผลส่วนติดต่อผู้ใช้งำน (Front End) 
6) โครงกำรพัฒนำและออกแบบ Character 

 
ตารางท่ี 8 แสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
 งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 
 1,000,000 บำท 
 

หน่วย : โครงการ/บาท 

จ านวนโครงการ 
(โครงการ) 

จ านวนโครงการที่
จัดซ้ือจัดจ้าง 
(โครงการ) 

งบประมาณ วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
6 โครงการ 3 โครงการ วิธีการประมูลด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Auction) 

6 3 
(50.00) 

5,400,000 4,686,060 
(86.78) 

3 
(100) 

 
  จำกตำรำงที่ 8  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ำกว่ำ 1,000,000 
บำท จ ำนวน 6 โครงกำร มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทั้งสิ้น จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย 
โครงกำรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Thin Client โครงกำรตู้ส ำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ำยชนิด Blade 
(Enclosure/Chassis) และโครงกำรระบบงำนของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และศูนย์สุขภำพชุมชน 
(JHCIS) ซึ่งทั้ง 3 โครงกำรใช้งบประมำณทั้งสิ้น 4,686,060 บำท คิดเป็นร้อยละ 86.78 และใน 3 โครงกำร 
ที่จัดซื้อจัดจ้ำง ใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประมูลด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คิดเป็นร้อยละ 
100 
  ทั้งนี้ โครงกำรจ ำนวน 3 โครงกำร ประกอบด้วยโครงกำรเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  
โครงกำรพัฒนำและออกแบบหน้ำจอกำรแสดงผลส่วนติดต่อผู้ใช้งำน (Front End) และโครงกำรพัฒนำและ
ออกแบบ Character ไม่สำมำรถลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทันภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12 เมษำยน 2559 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำร่ำง
พระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... จึงถูกดึงงบประมำณดังกล่ำวคืน เป็นจ ำนวนเงิน 713,940 
บำท คิดเป็นร้อยละ 13.22 ของวงเงินครุภัณฑ์ต่อต่ ำกว่ำ 1,000,000 บำท 
 
 
 
 
 



12 
 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง 
 
  จำกผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ วิทยำลัยพยำบำลและวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขในสังกัดสถำบัน 
พระบรมรำชชนก จ ำนวน 33 หน่วยงำน และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ที่ได้รับกำรจัดสรร 
งบลงทุนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ ในกำรจัดหำพัสดุ
ด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding)  ยกเว้นวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ ที่ด ำเนินกำรจัดซื้อ 
ยูนิตท ำฟัน ด้วยวิธีพิเศษ เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2554 เรื่อง มำตรกำรให้ 
ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ  เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และให้ควำมช่วยเหลือฟ้ืนฟู และพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ โดยให้ 
ส่วนรำชกำรที่จะท ำกำรจัดซื้อในวงเงินเกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 15,000,000 บำท หรือจ้ำงในวงเงิน 
เกิน 100,000 บำท แต่ไม่เกิน 30,000,000 บำท ให้ส ำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษตำมระเบียบ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้ ส่วนรำชกำรในส่วน
ภูมิภำค หรือส่วนรำชกำรในส่วนกลำงที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ  
ให้อยู่ในอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้น หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ที่จะพิจำรณำได้ตำม 
ควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ ... และคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุพิจำรณำ 
แล้วเห็นว่ำ กำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนำเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจตำมมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2556 แต่เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษ 
เฉพำะกิจ ได้แก่ จังหวัดยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส สตูล และสงขลำ (อ ำเภอจะนะ เทพำ นำทวี และสะบ้ำย้อย)
ยังไม่กลับคืนสู่สภำวะปกติ คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุ ในกำรประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 
2556 ได้อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 12 (2) มีมติเห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนำ
เศรษฐกิจในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจดังกล่ำวออกไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 22 พฤษภำคม 2558 
  ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร รำยกำรครุภัณฑ์ จ ำนวน 3 รำยกำร  
ไม่สำมำรถลงนำมจัดซื้อจัดจ้ำงได้ทันภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2559 ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
เมษำยน 2559 เรื่อง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ควรเร่งด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และลงนำมในสัญญำ 
ให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยพยาบาลและ
วิทยาลัยการสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 33 หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  
 

แผนภูมิแสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัย
การสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จ านวน 33 หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  
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แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการและงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 1,000,000 บาท ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยเกิน 1,000,000 บาท ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558  
 

รอ้ยละ 100 

รอ้ยละ 100 
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แผนภูมิร้อยละของจ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ากว่า 1,000,000 บาท 

แผนภูมิร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ากว่า 1,000,000 
บาท ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

รอ้ยละ 50 

รอ้ยละ 86.78 
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แผนภูมิร้อยละของวิธีที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่อหน่วยต่ ากว่า 1,000,000 บาท  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

รอ้ยละ 100 


