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บทคัดยอโครงการ 

1. ช่ือตัวช้ีวัด  ระดับความสําเร็จในการจัดหาครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมีวงเงินการจัดซ้ือจัดจาง       
ครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท   

2. ท่ีมาของโครงการ  
  การจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คือการซ้ือหรือจางครั้งหนึ่งซ่ึงมี
วงเงินเกิน 500,000 บาท และเปนการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซอน มีเทคนิคเฉพาะ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 31 และคําสั่งกรม
อนามัยท่ี 1164/2562 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง มอบอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุ ใหผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสถาบันหรือท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนเทียบเทาผูอํานวยการกอง มีอํานาจในการดําเนินการและอนุมัติการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุทุกข้ันตอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และประกาศท่ีออกความตามพระราชบัญญัตินี้ ในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ดังนั้น วงเงินการจัดซ้ือจัดจาง 
ครั้งหนึ่งเกิน 2,000,000 บาท จึงอยูในอํานาจของกรมฯ และผูดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในฐานะของพัสดุกรมฯ คือ 
กองคลัง จึงตองมาวิเคราะหสถานการณภาพรวมในการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนท่ีมีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท 
วิเคราะหแตละข้ันตอน เพ่ือบงชี้ปญหาและกําหนดแนวทางในการแกปญหาใหสามารถดําเนินการกอหนี้และเบิกจาย
งบประมาณตามแผนฯ ได โดยมีการกําหนด timeline และมาตรการของการดําเนินการใหมีระยะเวลาในการจัดซ้ือ 
จัดจาง ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  

  กลุมพัสดุ กองคลัง เห็นความจําเปนในเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการนี้ เพ่ือการสนองรับนโยบาย
รัฐบาลตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2562 แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมการจัดซ้ือจัดจาง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ ดวนท่ีสุด 
ท่ี กค (กวจ) 0405.4/ว 577 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ซอมความเขาใจแนวทางการจัดซ้ือจัดจางพัสด ุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สําหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการ
เรงรัดการจัดหาพัสดุ และนโยบายของผูบริหารในการเรงรัดดําเนินงานงบลงทุนในป พ.ศ. 2563 โดยใหรีบดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางใหเปนไปตามแผนและข้ันตอนของระเบียบ เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาหรือขอตกลงไดทันที เม่ือไดรับ
อนุมัติทางการเงินแลว  

3. วันท่ีเริ่มตนโครงการ  ป 2563 

4. วัตถุประสงค   
 4.1  เพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายเรงรัดฯ ของผูบริหารหนวยงาน  
 4.2  เพ่ือใหการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายเปนไปตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.3  เพ่ือลดผลกระทบความเสี่ยงในดานการจัดหาพัสดุไดลาชา 
 
 



- 2 - 

5.  การดําเนินงาน  
 1.  วิเคราะหสถานการณ ผลการดําเนินงานยอนหลัง ปจจัยท่ีสงผลกระทบในการดําเนินงาน 
 2.  รวบรวมรายการ โครงการในงบลงทุน ป พ.ศ. 2563 ของหนวยงานท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑครั้งหนึ่ง
เกิน 2 ลานบาทท่ีเขาเกณฑในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายผูรับรับผิดชอบรายการ/โครงการท่ีดูแลหนวยงาน เพ่ือจัดทํา PA รายบุคคล 

4.  จัดทําแบบฟอรมสําหรับเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มกระบวนการจัดทํา (ตั้งแตบันทึกเลขท่ีวันท่ีในรายงานขอซ้ือ

ขอจางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e-GP) จนกระท่ังไดตัวผูชนะ

หรือผูไดรับการคัดเลือก)  

 5.  จัดเตรียมขอมูลของป 2563 แนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีขอมูลพรอมในการจัดทํา 
 6.  จัดทําและปรับปรุงเกณฑ/มาตรการ หลังจากใชไประยะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของมาตรการ
ในการวัดผลลัพธในประเด็นของระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง  
 7.  ติดตาม เรงรัดทุกหนวยงานท่ีมีงบลงทุน เพ่ือใหสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายไดตามแผน 
 8.  สรุปผลการดําเนินงานของรายการ/โครงการ  

6.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ  
รอบ 6 เดือนแรก ประเมินโครงการท่ีมีผลลัพธตามระดับคะแนน 4 และระดับคะแนน 5 ดังนี้  

 ระดับคะแนน 4 วัดการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการจัดหางบลงทุน (รายการครุภัณฑ) 
 วัดผลการดําเนินการของระยะเวลาการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตบันทึกเลขท่ีวันท่ีในรายงานขอซ้ือ 

ขอจางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e-GP) จนกระท่ังไดตัวผูชนะ
หรือผูไดรับการคัดเลือก จนถึงข้ันตอนไดตัวผูขาย/ผูรับจาง วัดผล (เฉพาะรายการครุภัณฑ 
  - จํานวน 33 วัน (ทําการ) ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่งไมเกิน 5,000,000 บาท   
  - จํานวน 39 วัน (ทําการ) ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่งเกิน 5,000,000 – 10,000,000 บาท   
  - จํานวน 52 วัน (ทําการ) ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางคร้ังหนึ่งเกิน 10,000,000 – 50,000,000 บาท  

 ดําเนินการลงนามในสัญญาไดภายใน 30 วัน (ทําการ) หลังไดรับจัดสรรงบประมาณ  
ระดับคะแนน 5 วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย 

วัดผลลัพธการดําเนินงาน (รอยละ) ของครุภัณฑท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบ 6 เดือนแรก  

ท่ีสามารถเบิกจายได   

 
 

 

ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5

Output ผลผลิตกระบวนการ Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (วัดผลเฉพาะรายการครุภัณฑ)

วัดการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการจัดหางบลงทุน (รายการครุภัณฑ) วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย

        รอยละของรายการ/โครงการ ที่มีระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจางเปนไปตามเกณฑ      ≤ รอยละ 80 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ

        รอยละของรายการ/โครงการ ที่ดําเนินการลงนามสัญญาไดภายใน 30 วัน (ทําการ)  และตรวจรับในรอบ 6 เดือนแรก สามารถเบิกจายได 

       หลังจากไดรับจัดสรรงบประมาณ       > รอยละ 80 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ

และตรวจรับในรอบ 6 เดือนแรก สามารถเบิกจายได 
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รายการครุภัณฑ 11 โครงการ เปนรายการท่ีไมอยูในเกณฑ 3 โครงการ (เปนรายการท่ียกเลิกและประกาศ
ประกวดราคาใหม ครั้งท่ี 2 จํานวน 3 โครงการ)  จึงเหลือโครงการตามหลักเกณฑเพียง 8 โครงการ 
ผลการดําเนินงาน  ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจางของโครงการ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

 
 

 

 
 

รายการ/โครงการ หมายเหตุ

วงเงินไม่เกิน 5 ลบ.

จํานวน 33 วัน

วงเงินเกิน 5 ลบ. ไม่เกิน 10 ลบ.

จํานวน 39 วัน

วงเงินเกิน 10 ลบ. ไม่เกิน 50 ลบ.

จํานวน 52 วัน
ที�ไม่อยู่ในเกณฑ์ ได้ตามเกณฑ์ ไม่ได้ตามเกณฑ์

1 กองคลัง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

 12,880,000.00 12,870,000.00     32  จัดหารวม ให้กับ 7 หน่วยงาน 

ในส่วนกลาง

2 กค. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 32 รายการ

 12,130,200.00 *** -  - - ประกวดราคา ครั�งที� 2 

3 กผ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

 3,000,000.00   2,845,000.00       24 

4 กผ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

 8,969,000.00   8,680,400.00       33 

5 กผ. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

 5,300,000.00   5,200,000.00       33 

6 สภ. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

 2,193,500.00   2,188,150.00       19 

7 สว. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ

 2,953,200.00   2,920,000.00       22 

8 สอน. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์

 2,140,000.00   2,033,000.00       20 

9 ศป. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ 4,000,000.-

 8,045,000.00      *** -  - - ประกวดราคา ครั�งที� 2  

เฉพาะชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบ

อัตโนมัติ

10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สาร

เข้มข้นแบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

4,028,500.00       27  จัดหารวม พิจารณาแต่ละรายการ

 2 รายการ ได้ผู้รับจ้าง 1 รายการ

11 กกส . ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย 

892,500.-

 2,292,500.00      *** -  - - ประกวดราคา ครั�งที� 2

จัดหารวม พิจารณาแต่ละรายการ

 รวม 2  รายการ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายสําหรับเด็ก

 1,400,000.-



สรุปการจัดหางบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที�มีวงเงินการจัดซื�อจัดจ้างครั�งหนึ�งเกิน 2 ล้านบาท (ที�ดําเนินการโดยกองคลัง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ
หน่วยงาน 

(ส่วนกลาง)
ประเภท

ระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์

วงเงินการจัดหา
 วงเงิน

ที�ผู้ชนะเสนอราคาได้

จํานวนวัน 

(ทําการ)

สรุประยะเวลาในการดําเนินงาน
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ตารางสรุปผลผลิต/ผลลัพธ ในระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 มีดังนี้  

 

 ตามตารางขางตน ในระดับคะแนนท่ี 4 ทุกโครงการมีระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง เปนไปตามเง่ือนไขของ
เกณฑ และสามารถลงนามไดภายใน 30 วัน (ทําการ) หลังจากไดรับจัดสรรงบประมาณ คิดเปนรอยละ 100 สําหรับ
คะแนนท่ี 5 เนื่องจากไมมีโครงการใดท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบ 6 เดือนแรก จึงทําใหไดระดับคะแนนท่ี 5  
ไปโดยปริยาย ซ่ึงหลักฐานประกอบนอกเหนือจากแบบฟอรมสรุประยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง คือหลักฐานการ
ดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในระบบ e-GP ของ 8 โครงการตามหลักเกณฑ 

 

ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 ระยะเวลา

จัดซื�อจัดจ้าง

 ลงนามได้

ตามมาตรการ

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≤ ร้อยละ80

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≥ ร้อยละ80

 ระยะเวลา

จัดซื�อจัดจ้าง

 ลงนามได้

ตามมาตรการ

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≤ ร้อยละ80

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≥ ร้อยละ80

1 กองคลัง 

(จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

 12,880,000 12,870,000.00 7/2563 24 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 23 พ.ค.63

1    

2 กองแผนงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

   3,000,000 2,845,000.00   11/2563 9 เม.ย.63/

งวด1 ครบ 24 พ.ค.63

งวด2 ครบ 8 พ.ค.63

งวด3 ครบ 6 ก.ย.63

งวด4 ครบ 5 พ.ย.63

4    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

   8,969,000 8,680,400.00   6/2563 27 ม.ีค.63/

งวด1 ครบ 25 ม.ิย.63

งวด2 ครบ 25 ก.ค.63

งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

   5,300,000 5,200,000.00   5/2563 27 ม.ีค.63/

งวด1 ครบ 25 ม.ิย.63

งวด2 ครบ 25 ก.ค.63

งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3    

3 สํานักโภชนาการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

   2,193,500 2,188,150.00   4/2563 24 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 22 พ.ค.63

1    

4 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ�า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์

2,140,000  2,033,000.00   9/2563 30 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 28 ก.ค.63

1    

5 สํานักอนามัยสิ�งแวดล้อม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM 2.5) แบบอัตโนมัติ

   2,953,200 2,920,000.00   10/2563 30 ม.ีค.63/

ครบกําหนด 28 ม.ิย.63

1    

6 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้น

แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

4,045,000  4,028,500.00   8/2563 27  ม.ีค.63/

ครบกําหนด 2 ก.ค.63

1    

วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา
วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)

ในป 2563 ไดรับจัดสรร

งบลงทุนในเดือนมีนาคม 

(9 ม.ีค.63) วันครบ 30 

วัน (ทําการ) คือ 17 

เมษายน 2563 ซึ่งทุก

โครงการสามารถลงนาม

ไดกอนวันที่ 17 เม.ย.63

 และไมมีโครงการใดที่

ครบกําหนดสงมอบและ

ตรวจรับภายในเดือน

มีนาคม 2563 จึงทําให

ไดระดับคะแนน 5  โดย

ปริยาย

รายละเอียดการเบิกจ่าย
การประเมินมาตรการ

งวด…

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

หมายเหตุ วงเงิน

การจัดหา ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
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การเทียบผลการดําเนินงานกับ Best practice  

 

การวิเคราะหเพ่ือปดชองวาง (GAP)  
  เกณฑวัดผลผลิต/ผลลัพธ ในประเด็นระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจาง (จํานวนวัน) เปนไปตาม 

เปาหมาย ท้ังในสวนของเกณฑตามเปาหมายและเชิงเปรียบเทียบกับ Best Practice ของกรมบัญชีกลาง (กองการ
พัสดุภาครัฐ และกองระบบจัดซ้ือจัดจางและราคากลาง) หากพิจารณาในเรื่องของการเตรียมความพรอมในการจัดหา 
ข้ันตอนการเผยแพรแผนในระบบ e-GP ดําเนินการเม่ือไดรับความเห็นชอบวงเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจาง (มาตรา 
11) จะไดเลขท่ีโครงการและระบุเวลาท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ซ่ึงกองคลังดําเนินการเรงรัดโดยกําหนด timeline 
ในการเตรียมความพรอมใหสามารถเขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจางได และเริ่มข้ันตอนการนับระยะเวลาการจัดซ้ือ 
จัดจางตั้งแตบันทึกเลขท่ีวันท่ีในรายงานขอซ้ือขอจางในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government : e-GP) จนกระท่ังไดตัวผูชนะหรือผูไดรับการคัดเลือก และกอหนี้และลงนามไดเม่ือไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดทางการเงินแลว จะสงผลใหกอหนี้ผูกพันงบประมาณไดตั้งแตไตรมาสแรกตามมาตรการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณประจําป ตามแผนภาพดังนี ้ 

                                     (1)                                       (2)                                            (3)            (4) 

 
 

 

 

 

ลําดับ งาน/โครงการ วงเงินการจัดหา วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
วงเงินเกิน 5 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

วงเงินเกิน 10 ล้านบาท

แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ�นไป

ระยะเวลา (วันทําการ) ระยะเวลา (วันทําการ) ระยะเวลา (วันทําการ) ระยะเวลา (วันทําการ) 

≤ 33 ≤ 39 ≤ 52 ≤ 62

1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

32 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

24 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

33 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

33 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

19 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM 2.5) แบบอัตโนมัติ

22 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์

20 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้น

แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

27 ใช้ระยะเวลาดําเนินการน้อยกว่า

การเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน กับ Best practice ของกรมบัญชีกลาง ด้านความสามารถในการปฏิบัติตามระเบียบ ในประเด็นระยะเวลาในการจัดซื�อจัดจ้าง 

หมายเหตุ 

ระยะเวลามาตรฐานในการดําเนินงาน 

จัดทํา“แผนการจัดซื้อจัดจาง

ประจําป” ตาม พ.ร.บ. 

การจัดซื้อจัดจางฯ มาตรา 11 

 

 

จัดทํารายงานเสนอ 

หัวหนาหนวยงานของรัฐ  

เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 
  

 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ 
เมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

ใหความเห็นชอบ 

 

 
 

ประกาศผล 
การจัดซื้อจัดจาง 

 

 
 

ลงนาม/กอหนี้ผูกพัน 
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7.  แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 1. เรงรัดการเตรียมพรอมในการจัดซ้ือจัดจางใหสามารถเขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจัดจางใหเร็วข้ึน 
โดยเฉพาะการเตรียมการจัดซ้ือจัดจางในข้ันตอนท่ีเปนเรื่องภายในของหนวยงานไวกอน เชน การกําหนด timeline
ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติของผูเสนอราคา เง่ือนไขในการจัดซ้ือจัดจาง รูปแบบ
ของสัญญาท่ีจะลงนาม เปนตน 
 2. เรงรัดในสวนของการบริหารสัญญาใหสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามสัญญา 

3. จัดทํา timeline ของปงบประมาณตอไป ใหกระชับมากข้ึน เพ่ือเรงรัดและขับเคลื่อนในข้ันตอนท่ีเปนเรื่อง
ภายในของหนวยงานใหสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตาม timeline ท่ีกําหนด   

8.  กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน 
 1) บุคลากรเกิดการเรียนรูและเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานมากข้ึน และมีสวนรวมท่ีจะเรงรัดในสวนท่ีตัวเอง
รับผิดชอบ เพ่ือสงตอใหแกกระบวนงานถัดไป เพ่ือใหโครงการสามารถกอหนี้และเบิกจายไดทันตามแผน 
 2) หนวยงานเกิดความรวมมือกันในการดําเนินงาน และสามารถปองกันหรือลดปญหาความเสี่ยงจากการ 
ไมบรรลุเปาหมาย 
 3) บุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท  
(ในเรื่องของการสงตอกระบวนงาน ตองไมขาดชวงใดชวงหนึ่งของ timeline ไป เพราะจะทําใหเกิดความลาชาใน 
การดําเนินงานได) 



ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 ระยะเวลา

จัดซื�อจัดจ้าง

 ลงนามได้

ตามมาตรการ

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≤ ร้อยละ80

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≥ ร้อยละ80

 ระยะเวลา

จัดซื�อจัดจ้าง

 ลงนามได้

ตามมาตรการ

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≤ ร้อยละ80

 ครบส่งมอบ/

เบิกจ่ายได้ 

≥ ร้อยละ80

1 กองคลัง 

(จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง

เครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

   12,880,000 12,870,000.00   7/2563 24 มี.ค.63/

ครบกําหนด 23 พ.ค.63

1    

2 กองแผนงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

     3,000,000 2,845,000.00     11/2563 9 เม.ย.63/

งวด1 ครบ 24 พ.ค.63

งวด2 ครบ 8 พ.ค.63

งวด3 ครบ 6 ก.ย.63

งวด4 ครบ 5 พ.ย.63

4    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

     8,969,000 8,680,400.00     6/2563 27 มี.ค.63/

งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63

งวด2 ครบ 25 ก.ค.63

งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

     5,300,000 5,200,000.00     5/2563 27 มี.ค.63/

งวด1 ครบ 25 มิ.ย.63

งวด2 ครบ 25 ก.ค.63

งวด3 ครบ 24 ส.ค.63

3    

3 สํานักโภชนาการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

     2,193,500 2,188,150.00     4/2563 24 มี.ค.63/

ครบกําหนด 22 พ.ค.63

1    

4 สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ�า ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์

2,140,000     2,033,000.00     9/2563 30 มี.ค.63/

ครบกําหนด 28 ก.ค.63

1    

5 สํานักอนามัยสิ�งแวดล้อม ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM 2.5) แบบอัตโนมัติ

     2,953,200 2,920,000.00     10/2563 30 มี.ค.63/

ครบกําหนด 28 มิ.ย.63

1    

6 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้น

แบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

4,045,000     4,028,500.00     8/2563 27  มี.ค.63/

ครบกําหนด 2 ก.ค.63

1    

check list ผลการดําเนินงาน  ในสวนกลาง (รอบ 6 เดือนแรก) เฉพาะหนวยงานที่ผานหลักเกณฑของตัวชี้วัด

รายละเอียดการเบิกจ่าย
การประเมินมาตรการ

งวด…

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

หมายเหตุ วงเงิน

การจัดหา ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5

วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา
วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)

ในป 2563 ไดรับจัดสรร

งบลงทุนในเดือนมีนาคม

 (9 มี.ค.63) วันครบ 30

 วัน (ทําการ) คือ 17 

เมษายน 2563 ซึ่งทุก

โครงการสามารถลงนาม

ไดกอนวันที่ 17 เม.ย.63

 และไมมีโครงการใดที่

ครบกําหนดสงมอบและ

ตรวจรับภายในเดือน

มีนาคม 2563 จึงทําให

ไดระดับคะแนน 5  โดย

ปริยาย



สรุปสถานะรายจายลงทุน ป 2563 การจัดหาครุภัณฑ ที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท ที่ดําเนินการจัดหาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

บันทึกเลขที่วันที่ใน e-GP
เผยแพร

รางประกาศฯ 3 วัน
ประกาศเชิญชวน วันยื่นเสนอราคา รายงานผล ประกาศผลผูชนะ ขั้นตอน 1 ถึง 3 (วันที.่..) Q1 Q2 Q3 Q4

รวมทั้งสิ้น 59,903,000    

1 กองคลัง รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

10 คัน 1,288,000        12,880,000     9 ธ.ค.62 สธ 0903.04/201 ลว.26 ธค.62  3 - 8 ม.ค.63 14 - 30 ม.ค.63  31 ม.ค.63  11 ก.พ.63  13 ก.พ.63 32 24-ม.ีค.-63

2 กอง
แผนงาน

1. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภาพรวม 32 รายการ 1 งาน 12,130,200       12,130,200     11 ธ.ค.62 -  7 - 10 ม.ค.63 17 ม.ค.- 4 ก.พ.63  5 ก.พ.63  18 ก.พ.63 ยกเลิกประกาศประกวดฯ

สธ 0905.01/274 ลว.21 ก.พ.63  26 ก.พ.63- 2 ม.ีค.63 8 ม.ีค.-1 เม.ย.63 2-เม.ย.-63 8-เม.ย.-63 9-เม.ย.-63 จัดหาครั�งที� 2

3 2. โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิ�งแวดล้อม

1 โปรแกรม 3,000,000 3,000,000      11 ธ.ค.62 สธ 0905.01/23 ลว.08 ม.ค.63 15 - 20 ม.ค.63 23 - 30 ม.ค.63  31 ม.ค.63  13 ก.พ.63  17 ก.พ.63 24 9-เม.ย.-63

4 3. ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) 1 ระบบ 8,969,000 8,969,000      11 ธ.ค.62 สธ 0905.01/1845 ลว.27 ธ.ค.62 7 - 10 ม.ค.63 17 - 31 ม.ค.63  3 ก.พ.63  13 ก.พ.63  19 ก.พ.63 33 27-ม.ีค.-63

5 4. เครื�องกําเนิดไฟสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับศูนย์บริการข้อมูล
กรมอนามัย 1 เครื�อง 5,300,000 5,300,000      11 ธ.ค.62 สธ 0905.01/1843 ลว.27 ธ.ค.62 7 - 10 ม.ค.63 17 - 31 ม.ค.63  3 ก.พ.63  17 ก.พ.63  19 ก.พ.63 33 27-ม.ีค.-63

6 สภ. เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ 1 เครื�อง 2,193,500        2,193,500      11 ธ.ค.62 สธ 0906.01/57 ลว.7 ม.ค.63 15 - 20 ม.ค.63 23 - 30 ม.ค.63  31 ม.ค.63  7 ก.พ.63  7 ก.พ.63 19 24-ม.ีค.-63

7 สว. เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 
แบบอัตโนมัติ

2 ชุด 1,476,600        2,953,200      6 ธ.ค.62 สธ 0924.01/2823 ลว.19 ธ.ค.62  20 - 25 ธ.ค.62 7 - 15 ม.ค.63  16 ม.ค.63  22 ม.ค.63  22 ม.ค.63 22 30-ม.ีค.-63

8 สอน. เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์ 8 ชุด 267,500           2,140,000      25 ธ.ค.62 สธ 0908.01/60 ลว.14 ม.ค.63  16 - 19 ม.ค.63 28ม.ค- 4 ก.พ.63  5 ก.พ.63  13 ก.พ.63  13 ก.พ.63 20 30-ม.ีค.-63

9 ศปก. 1. ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ 1 ชุด 4,000,000        4,000,000      9 ธ.ค.62 -  23 - 28 ม.ค.63  31 ม.ค.-17 ก.พ.63  18 ก.พ.63  27 ก.พ.63 ยกเลิกประกาศประกวดฯ

สธ 0905.01/274 ลว.21 ก.พ.63  26 ก.พ.63- 2 ม.ีค.63 8 ม.ีค.-1 เม.ย.63 2-เม.ย.-63 8-เม.ย.-63 9-เม.ย.-63 จัดหาครั�งที� 2

10 2. เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สารเข้มข้นแบบอัตโนมัติ 1 เครื�อง 4,044,600        4,044,600      9 ธ.ค.62 สธ 0904.01/49  ลว.16 ม.ค.63  23 - 28 ม.ค.63  31 ม.ค.-17 ก.พ.63  18 ก.พ.63  27 ก.พ.63  28 ก.พ.63 27 27-ม.ีค.-63

11 กกส. 1. เครื�องวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Inbody) 1 เครื�อง 892,500           892,500        

2. เครื�องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายสําหรับเด็ก 2 เครื�อง 700,000           1,400,000     

- 2 เม.ย.-8 เม.ย.63 9-เม.ย.-63 จัดหาครั�งที� 2

เผยแพรแผนฯ 

ตาม ม.11

ในระบบ e-GP
ลําดับ หนวยงาน รายการ จํานวน หนวย

ราคา

ตอหนวย
ราคารวม

ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาครุภัณฑ งบลงทุน ประจําป พ.ศ. 2563 ที่มีวงเงินการจัดหาครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาท

1. จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง 

ขอ 21 (กอสราง) และขอ 22
2. ประกาศประกวด/จัดซื้อจัดจาง 3. ไดตัวผูขาย/ผูรับจาง รวมวันทําการ

4. ลงนาม

ในสัญญา
5. ผลเบิกจายเบิกจายงบประมาณ

ยกเลิกประกาศประกวดฯ 27 ธ.ค.62 สธ 0937.01/363 ลว 20 ม.ีค.63  20 - 22 ม.ค.63  23 -30 ม.ค.63  3 ก.พ.63  14 ก.พ.63



รายการ/โครงการ หมายเหตุ

วงเงินไม่เกิน 5 

ลบ.

จํานวน 33 วัน

วงเงินเกิน 5 ลบ. ไม่เกิน 10 

ลบ.

จํานวน 39 วัน

วงเงินเกิน 10 ลบ. ไม่เกิน 50 

ลบ.

จํานวน 52 วัน

ที�ไม่อยู่ในเกณฑ์

ได้ตามเกณฑ์ ไม่ได้ตามเกณฑ์

1 กองคลัง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

กําลังเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

 12,880,000.00   12,870,000.00    32  จัดหารวม ให้กับ 7 หน่วยงาน 

ในส่วนกลาง

2 กค. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 32 รายการ

 12,130,200.00   *** -  - - ประกวดราคา ครั�งที� 2 

3 กผ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

 3,000,000.00     2,845,000.00      24 

4 กผ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

 8,969,000.00     8,680,400.00      33 

5 กผ. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

 5,300,000.00     5,200,000.00      33 

6 สภ. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

 2,193,500.00     2,188,150.00      19 

7 สว. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) แบบอัตโนมัติ

 2,953,200.00     2,920,000.00      22 

8 สอน. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องตรวจวัดคุณภาพนํ�าหลายพารามิเตอร์

 2,140,000.00     2,033,000.00      20 

9 ศป. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ 

4,000,000.-

 8,045,000.00        *** -  - - ประกวดราคา ครั�งที� 2  

เฉพาะชุดวิเคราะห์ไนโตรเจนแบบ

อัตโนมัติ

10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สาร

เข้มข้นแบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

4,028,500.00      27  จัดหารวม พิจารณาแต่ละรายการ

 2 รายการ ได้ผู้รับจ้าง 1 รายการ

11 กกส. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย 

892,500.-

 2,292,500.00        *** -  - - ประกวดราคา ครั�งที� 2

จัดหารวม พิจารณาแต่ละรายการ 

รวม 2  รายการ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายสําหรับ

เด็ก 1,400,000.-

 ** เป็นการรวมรายการจัดหา

ทําให้วงเงินการจัดซื�อจัดจ้าง

ครั�งหนึ�งเกิน 2 ล้านบาท

สรุปการจัดหางบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ที�มีวงเงินการจัดซื�อจัดจ้างครั�งหนึ�งเกิน 2 ล้านบาท (ที�ดําเนินการโดยกองคลัง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลําดับ
หน่วยงาน 

(ส่วนกลาง)
ประเภท

ระยะเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์

วงเงินการจัดหา
 วงเงิน

ที�ผู้ชนะเสนอราคาได้

จํานวนวัน 

(ทําการ)

สรุประยะเวลาในการดําเนินงาน
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