
รายงานการประชุมคณะทํางาน function (F1-4) 
วันศุกรท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมกองคลัง ช้ัน 2 กรมอนามัย 
-------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวปวิตรา   รุงเรือง   นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
2. นายรังสฤษดิ์    เชื้อดวงผุย  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
3. นางสุภาภรณ    โกนาคม   เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
4. นางสาวสุมาลี   คุมทอง    เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
5. นางดวงกมล    คลายพ่ึงสินธุ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
6. นางสาววาสนา   สอนสุด   นักวิชาการเงินและบัญชี 

   7. นางสาวอุษณี   ทองชมภู   พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 
   8. นายฐิตินันท    พิริยะสุรวงศ   พนักงานพิมพ ระดับ ส3 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น. 
   นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจงท่ีประชุมทราบเรื่องของการวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรการ โดยพิจารณาขอมูลผลการ
ดําเนินงานท่ีจัดเก็บขอมูลตามแบบสรุปสถานะติดตามงบลงทุน ในรอบ 5 เดือนแรก เพ่ือพิจารณาวาเกณฑระยะเวลา
ท่ีใชในการดําเนินงานตามมาตรการเหมาะสมหรือไม หรือมีขอพิจารณาใดในข้ันตอนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจางท่ี
ควรจะปรับปรุง หรือมีขอพึงระวังอะไรท่ีจะสงผลใหการดําเนินการลาชา รวมท้ังการพิจารณาเกณฑระยะเวลา
มาตรฐานในการดําเนินการท่ีจะใชเปรียบเทียบ (Best Practice) 
  มติท่ีประชุม – รับทราบ     

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมวิเคราะหรวมกันวิเคราะหมาตรการท่ีกําหนด ซ่ึงพิจารณาประเมินใน 3 ประเด็น คือ  

ความเห็นของท่ีประชุมในประเด็นของการคัดเลือก Best practice ท่ีประชุมเห็นควรวาเกณฑการประเมินควรเปน
หนวยงานท่ีสามารถอางอิงฐานขอมูลในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement : e-GP) คือกรมบัญชีกลาง เปนเกณฑในมติดานการจัดซ้ือจัดจาง ใชวัดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ คือ ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงแบงตามวิธีและวงเงินในการจัดซ้ือจัดจาง  ดังนี้  

 
 

ระยะเวลา (วัน) คะแนน ระยะเวลา (วัน) คะแนน

1.1 วิธีเจาะจง ระยะเวลาเฉลี่ย 6 วัน 6 10 20% วงเงินไมเกิน 5 แสนบาท ระยะเวลา 14 วัน 14 10 10%

1.2 วิธีคัดเลือก ระยะเวลาเฉลี่ย 14 วัน 14 10 20% วงเงินเกิน 5 แสนบาท 

60% แตไมเกิน 5 ลานบาท

1) วงเงิน ไมเกิน 5 ลานบาท ระยะเวลา 33 วัน 33 10 15% วงเงินเกิน 5 ลานบาท

         2) วงเงินเกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท

แตไมเกิน 10 ลานบาท วงเงินเกิน 10 ลานบาท ระยะเวลา 52 วัน 52 10 25%

         3) วงเงินเกิน 10 ลานบาท ระยะเวลา 52 วัน 52 10 15% แตไมเกิน 50 ลานบาท

แตไมเกิน 50 ลานบาท วงเงินเกิน 50 ลานบาท

4) วงเงินเกิน 50 ลานบาทขึ้นไป ระยะเวลา 62 วัน 62 10 15% ขึ้นไป

ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ระยะเวลามาตรฐาน

ในการดําเนินการ
น้ําหนัก วิธีการจัดซื้อจัดจาง

เกณฑการใหคะแนน

1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. แบงตามวิธีในการจัดซื้อจัดจาง (น้ําหนัก 5%) 2. แบงวงเงินในการจัดซื้อจัดจาง (น้ําหนัก 5%)

ระยะเวลามาตรฐาน

ในการดําเนินการ

เกณฑการใหคะแนน
น้ําหนัก

ระยะเวลา 33 วัน 33 10

ระยะเวลา 39 วัน 39 10 15%

ระยะเวลา 39 วัน

ระยะเวลา 62 วัน 62 10 30%

15%

39 10 20%
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1. ประเมินระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง (จํานวนวัน) ของการดําเนินการตามวงเงินงบประมาณ 
การจัดซ้ือจัดจางของโครงการ โดยพิจารณาจํานวนวันของการดําเนินการวาเปนไปตามหลักเกณฑหรือไม หรือมี 
ความคลาดเคลื่อนในจุดใด เพ่ือประเมินความเหมาะสมของจํานวนวันในการดําเนินการ 
 ท่ีประชุมมีความเห็นวา ระยะเวลาในการดําเนินการของแตละวงเงินในรอบ 5 เดือนแรก 
สามารถดําเนินงานไดตามเกณฑ และใชระยะเวลาในการดําเนินการนอยกวาคูเทียบ Best practice จึงเห็นวาควรใช
ระยะเวลามาตรฐานในการดําเนินการเพ่ือใชประเมินความสามารถดานการจัดซ้ือจัดจางใหครอบคลุมถึงการจาง
กอสราง (เกณฑในครั้งนี้วัดผลเฉพาะการจัดหาครุภัณฑ) จากการวิเคราะหระยะเวลาในการดําเนินการจัดหาวิธี  
e-bidding และการสงตอในกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง จะเห็นไดวาข้ันตอนท่ีสามารถเรงรัดการดําเนินการไดเพ่ือเปน
การเตรียมความพรอมในการจัดหาพัสดุ เนื่องจากเปนการบริหารจัดการภายใน เชน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
หรือแบบรูปรายการงานกอสราง ซ่ึงอยูในรายงานขอซ้ือขอจาง หากแตละหนวยมีการเตรียมพรอมในเรื่องดังกลาวได 
จะทําใหข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางสามารถขับเคลื่อนไดเร็วข้ึนในประเด็นของระยะเวลาในการดําเนินการ 

2. ประเมินข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจางจากข้ันตอนแรกคือการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
ถึงข้ันตอนประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง (ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา) มีความเหมาะสมหรือไมหากไมมี 
ความเหมาะสม มีแนวทางปรับปรุงแกไขอยางไร  
 
 
 

  ท่ีประชุมใหความเห็นวาควรใหเริ่มนับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน 
(ของกองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง คือ ระยะเวลาท่ีหนวยงานดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจางเริ่มตั้งแตวันท่ีบันทึกเลขท่ีและวันท่ีในรายงานขอซ้ือขอจางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) จนกระท่ังไดผูชนะหรือผูไดรับคัดเลือก โดยพิจารณาเปนราย
โครงการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานใหแลวเสร็จและกอหนี้ผูกพันไดทันตามกําหนดเวลา เพราะการ
จัดทํารายงานขอซ้ือขอจางเปนข้ันตอนแรกท่ีไดเลขท่ีโครงการและวันท่ีในระบบ e-GP จนกระท่ังถึงไดตัวผูขายหรือ 
ผูรับจาง แตยังไมตัดประเด็นในการใหความสําคัญของการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง เพราะแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ระบุระยะเวลาท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในเดือนใด จึงขอใหผูมีหนาท่ีกํากับติดตามโครงการดังกลาว เรงรัดให
สามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีระบุไวในแผนดวย และใหคํานึงถึงหลักของการจัดซ้ือจัดจางทุกโครงการให
เปนไปตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คือ คุมคา โปรงใส มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได 

- คุมคา มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงคการใชงาน และมีราคาเหมาะสม 
- โปรงใส เปดเผยขอมูล เปดโอกาสใหแขงขัน อยางเปนธรรม มีระยะเวลาเพียงพอตอการ 

ยื่นขอเสนอ 
      - มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางแผนการจัดซ้ือจัดจาง มีการกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม และมี
การประเมินผล 
 - ตรวจสอบได เก็บขอมูลเปนระบบเพ่ือการตรวจสอบ  
 

 

 

 

จัดทําแผนจัดซ้ือจัดจาง 
มาตรา 11 + ระเบียบขอ 11 

 

 

จัดทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

(ระเบียบฯ ขอ 22) 

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจาง  
(ม.66 วรรคหนึ่ง, ม.77, ม.91) 
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มติท่ีประชุม – เห็นชอบตามประเด็นท่ีกําหนด 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

นางสาววาสนา  สอนสุด   ผูจดรายงานการประชุม 
 
      นางสาวปวิตรา  รุงเรือง   ผูตรวจรายงานกาประชุม 
 
 
 

เหมาะสม ควรปรับปรุง

ทบทวนจํานวนวันของการดําเนินการ

1. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 

(กําหนดไว 33 วัน)



2. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินเกิน  5,000,000 บาท ถึง 10,000,000 บาท  

(กําหนดไว 39 วัน)



3. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินกิน 10,000,000 บาท ถึง 50,000,000 บาท 

(กําหนดไว 52 วัน)



4. จํานวนวัน (ทําการ) ในการจัดหา ที่มีวงเงินตั้งแต 50,000,000 บาท ขึ้นไป 

(แตเดิมไมไดกําหนดไว เนื่องจากไมมีรายการที่มีวงเงินเกิน 50 ลานบาท)

 เห็นควรใชเวลาเดียวกับ

กรมบัญชีกลาง คือ 62 วัน เพื่อใช

เปนเวลามาตรฐานสําหรับหลักเกณฑ

ที่ใชในปถัดไปใหครอบคลุมถึงวงเงิน

การจัดซิ้อจัดจางที่เกิน 50 ลานบาท 

ทั้งในสวนของครุภัณฑและสิ่งกอสราง

ทบทวนขั้นตอนจัดซื้อจัดจาง (เฉพาะขั้นตอนตามมาตรการ)

 1. จัดทํา "แผนการจัดซื้อจัดจาง" เพื่อประกาศเผยแพรใน 3 ชองทาง  ตามระเบียบ คือ 

     1) ประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

     2) เว็บไซตหนวยงาน และ 

     3) ปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ปดประกาศของหนวยงาน

 การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง เปนดําเนินการประกาศตาม

มาตรา 11 เมื่อทราบวงเงินที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่ง

ระบุงวดเวลา (เดือนที่จะดําเนินการในปนั้น )ๆ ยังไมนับเปน

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามเกณฑการนับระยะเวลาใน

การจัดซื้อจัดจางของกองพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยมติ

เห็นควรใหปรับระยะเวลาการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตวันที่บันทึก

เลขที่และวันที่ในรายงานขอซื้อขอจางในระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (ระบบ e-GP)

การกําหนดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางตามมาตรการ 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ best practice (เกณฑการ

ประเมินมิติดานการจัดซื้อจัดจาง กองการพัสดุภาครัฐ 

และกองระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐและราคากลาง 

กรมบัญชีกลาง) ดานความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

ระเบียบ กําหนดระยะเวลามาตรฐานในการดําเนินการไว 

33 วัน

 2. จัดทํารายงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  ใชระยะเวลาคอนขางมากจากวันที่ประกาศเผยแพรแผนการ

จัดซื้อจัดจางจนถึงการจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง ทําให

พิจารณาเห็นวาไมมีความพรอมในเรื่องของการบริหารจัดการ

เรื่องภายในไวกอน เชน การจัดทําคุณลักษณะเฉพาะของ

พัสดุ (Spec.) ราคากลาง และคณะกรรมการชุดตางๆ ในการ

ซื้อหรือจางครั้งนั้น

เตรียมความพรอมของการดําเนินงานตาม timeline ที่

กําหนด เพื่อใหขั้นตอนการกําหนดแนวทางตอบสนองตอ

ความเสี่ยงมีขอมูลเพียงพอและติดตามผล ทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพตั้งแตทราบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการ

ซื้อหรือจาง เพื่อเรงรัดจัดหาพัสดุใหสามารถลงนามใน

สัญญาหรือขอตกลงไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงิน

 3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางเมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบ 

- เผยแพรรางประกาศ/เอกสารประกวดราคา (กรณีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท หากวงเงินนอย

กวา 5,000,000 บาท ขึ้นอยูกับดุลพินิจ วาจะเผยแพรรางฯ หรือไม ) 

- ประกาศเชิญชวน (จํานวนวันของการประกาศเผยแพร ขึ้นอยูกับวงเงินการจัดหาครั้งนั้น) 

    1) วงเงินไมเกิน 5,000,000 บาท                        การเผยแพรประกาศ 5 วัน (ทําการ)

    2) วงเงินเกิน 5,000,000 - 10,000,000 บาท     การเผยแพรประกาศ 10 วัน (ทําการ)

    3) วงเงินเกิน 10,000,000 - 50,000,000 บาท   การเผยแพรประกาศ 12 วัน (ทําการ)

    4) วงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป การเผยแพรประกาศ กําหนดไมนอยกวา 20 วันทําการ

- กําหนดวันยื่นเสนอราคา (วันทําการถัดไป หลังครบการเผยแพรประกาศ )



 4. ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

 - คกก. พิจารณาผลการเสนอราคาและรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพื่ออนุมัติสั่งซื้อ

สั่งจางและประกาศผลผูชนะการเสนอราคา

 ไมแกไขในสวนของการประกาศผล

การพิจารณา แตใหผูปฏิบัติงานที่

ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ

พิจารณาผล รอบคอบในการตรวจ

เอกสารการยื่นเสนอราคาของผูขาย

หรือผูรับจางเพื่อปองกันการรองเรียน

การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งสงผลใหการ

ดําเนินการจัดหาลาชา และตองสงผล

การพิจารณานั้นใหคณะกรรมอุทธรณ

เพื่อพิจารณาดวย

เห็นควรใหนําแนวทางไปใชในปตอไป 

เนื่องจากขั้นตอนนี้อยูในชวงไตรมาส

แรกของปงบประมาณ นอกจากนี้ 

แลว การจัดซื้อจัดหา ตองคํานึงถึง 

มาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในเรื่องของ 

 - ความคุมคา มีคุณลักษณะ

ตอบสนองวัตถุประสงคการใชงาน 

และราคาเหมาะสม

 - โปรงใส มีการเปดเผย เผยแพร 

เปดโอกาสใหแขงขันอยางเปนธรรม 

มีระยะเวลาเพียงพอตอการยื่น

ขอเสนอ 

- มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการ

วางแผนการจัดซื้อ/จาง มีการ

กําหนดเวลาที่เหมาะสม และมีการ

ประเมินผล

 - ตรวจสอบได มีการเก็บขอมูลเปน

ระบบเพื่อตรวจสอบ

สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดหาครุภัณฑ งบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่มีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000 บาท

ขั้นตอน 
ผลการทบทวน

ขอพกพรองที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ
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การประชุมคณะทาํงาน function (F1-4)  

 

 




