
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 โดยนําขอมูลสถานการณภาพรวมในการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนท่ีมีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท มาวิเคราะห
แตละข้ันตอน เพ่ือบงชี้ปญหาและกําหนดแนวทางในการแกปญหาใหสามารถดําเนินการกอหนี้และเบิกจาย
งบประมาณตามแผนฯ ได โดยมีการกําหนด timeline และมาตรการของการดําเนินการใหมีระยะเวลาในการจัดซ้ือ 
จัดจาง ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการบริหารสัญญาในการเรงรัดใหมีการสงมอบตาม
ขอกําหนดของสัญญา และเบิกจายสัญญาท่ีครบกําหนดภายในปงบประมาณ เพ่ือลดรายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปใน
งบลงทุน 
  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 มีการบริหารสัญญา เรงรัดติดตามงาน เพ่ือใหกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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3. วันท่ีเริ่มตนโครงการ  ป 2563 

4. วัตถุประสงค   
 4.1  เพ่ือเรงรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายเรงรัดฯ ของผูบริหารหนวยงาน  
 4.2  เพ่ือใหกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.3  เพ่ือลดผลกระทบความเสี่ยงในดานการจัดหาพัสดุไดลาชาและลดรายการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

5.  การดําเนินงานในรอบการประเมิน ป 2563 

6.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการและผลลัพธ  

รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.63) ประเมินโครงการท่ีมีผลลัพธตามระดับคะแนน 4 และระดับคะแนน 5 ดังนี้  
 ระดับคะแนน 4 และ 5 วัดการขับเคล่ือนการดําเนินงานโครงการจัดหางบลงทุน (รายการครุภัณฑ) 

 วัดผล ระดับคะแนน 4 และ 5 วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย 

วัดผลลัพธการดําเนินงาน (รอยละ) ของครุภัณฑท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบ 6 เดือนหลัง

ท่ีสามารถเบิกจายได โดยพิจารณาจากวันครบกําหนดในสัญญาในแตละงวด ท่ีครบกําหนดในปงบประมาณ  

มีการตรวจรบัและเบิกจายไดในปงบประมาณ (ภายในกันยายน 2563)    

 
สูตร = รอยละของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบการประเมินสามารถเบิกจายงบประมาณได         

   (ตามสัญญาของการจัดซ้ือจัดจาง) = 
B
D

 X 100)                

B = โครงการจัด ซ้ือจัดจางงบลงทุนท่ีมีกําหนดการสงมอบและตรวจรับสามารถเบิกจายงบประมาณเปนไปตามสัญญา  
(เปาหมายเฉพาะรายการครุภัณฑ)                                       

D = จํานวนโครงการท้ังหมดของงบลงทุน (ครุภัณฑ) ท่ีครบกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบของการประเมิน 

รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.62-มี.ค.63) รอบ 6 เดือนแรก (เม.ย-ก.ย.63)

1.  วิเคราะหสถานการณ ผลการดําเนินงานยอนหลัง ปจจัยที่สงผลกระทบในการ

ดําเนินงาน

2.  รวบรวมรายการ โครงการในงบลงทุน ป พ.ศ. 2563 ของหนวยงานที่มีการจัดซื้อ

จัดจางครุภัณฑครั้งหนึ่งเกิน 2 ลานบาทที่เขาเกณฑในการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

3.  มอบหมายผูรับรับผิดชอบรายการ/โครงการที่ดูแลหนวยงาน เพื่อจัดทํา PA รายบุคคล

4. จัดทําแบบฟอรมสําหรับเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มกระบวนการจัดทํา (ตั้งแตบันทึกเลขที่วันที่

ในรายงานขอซื้อขอจางในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government : e-GP) จนกระทั่งไดตัวผูชนะหรือผูไดรับการคัดเลือก)

5.  จัดเตรียมขอมูลของป 2563 แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีขอมูลพรอม

ในการจัดทํา

6.  จัดทําและปรับปรุงเกณฑ/มาตรการ หลังจากใชไประยะหนึ่ง เพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมของมาตรการในการวัดผลลัพธในประเด็นของระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจาง

7.  ติดตาม เรงรัดทุกหนวยงานที่มีงบลงทุน เพื่อใหสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายได

ตามแผน

1. เรงรัดการสงมอบ ตรวจรับ และเบิกจายตามสัญญา 

8.  สรุปผลการดําเนินงานของรายการ/โครงการ 2. สรุปผลการดําเนินงานในรูปของ spcial Report

ระดับคะแนนที่ 4 ระดับคะแนนที่ 5

Output ผลผลิตกระบวนการ Outcome ผลลัพธของตัวชี้วัด (วัดผลเฉพาะรายการครุภัณฑ)

วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย วัดความสามารถในการบริหารสัญญาและการเบิกจาย

      ≥ รอยละ 80 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ       > รอยละ 85 ของรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ) ที่มีกําหนดสงมอบ

และตรวจรับในรอบ 6 เดือนหลัง สามารถเบิกจายได และตรวจรับในรอบ 6 เดือนหลัง สามารถเบิกจายได 
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ตารางสรุปผลผลิต/ผลลัพธ ในระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 รอบ 6 เดือนหลัง มีดังนี้  

 

ตามตารางขางตน ในระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 ทุกโครงการท่ีครบกําหนดสงมอบ ตรวจรับและสามารถเบิกจายได

ในรอบ 6 เดือน มีการเบิกจายครบท้ัง 8 โครงการ คิดเปนรอยละ (
B
D

 X 100  = 8 *100/8)  100 ของรายการงบลงทุน 

(ครุภัณฑ) ท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับในรอบการประเมินสามารถเบิกจายงบประมาณได อยูในระดับคะแนน 5 
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด มีการกันไวเบิกเหลื่อมปซ่ึงครบกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงไมอยูตามเง่ือนไขของ
เกณฑ เนื่องจากวันครบกําหนดสงมอบครุภัณฑ (วันท่ี 5 พ.ย. 2563 อยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) จํานวน 1 
โครงการ คือโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพ่ือยกระดับการเรียนรูสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย

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

1 กองคลัง 

(จัดหาให้หน่วยงานส่วนกลาง

 7 หน่วยงาน)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที�นั�ง (ดีเซล) 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ�ากว่า 2,400 ซีซี หรือ

กําลังเครื�องยนต์สูงสุดไม่ตํ�ากว่า 90 กิโลวัตต์

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

ครบกําหนด 23 พ.ค.63

1      12,870,000.00 3100021268 26.05.2020

11/2563 9 เม.ย.63/

งวด 1 ครบ 24 พ.ค.63   งวด 1/4        569,000.00 3100022248 05.06.2020

งวด 2 ครบ 8 ก.ค.ค.63   งวด 2/4        853,500.00 3100024469 31.07.2020

งวด 3 ครบ 6 ก.ย.63   งวด 3/4     1,138,000.00 3100031463 25.09.2020

งวด 4 ครบ 5 พ.ย.63        284,500.00

6/2563 27 ม.ีค.63/

งวด 1 ครบ 25 ม.ิย.63   งวด 1/3     3,472,160.00 3100023953 30.06.2020

งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63   งวด 2/3     3,472,160.00 3100025165 13.08.2020

งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63   งวด 3/3     1,736,080.00 3100027790 14.09.2020

5/2563 27 ม.ีค.63/

งวด 1 ครบ 25 ม.ิย.63   งวด 1/3 2,080,000.00   3100025501 14.07.2020

งวด 2 ครบ 25 ก.ค.63   งวด 2/3 2,080,000.00   3100025510 13.08.2020

งวด 3 ครบ 24 ส.ค.63   งวด 3/3 1,040,000.00   3100028670 08.09.2020

3 สํานักโภชนาการ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ

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

ครบกําหนด 22 พ.ค.63

1        2,188,150.00 3100021098 24.06.2020

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        2,033,000.00 3100021412 15.05.2020

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        2,920,000.00 3100024273 30.06.2020

6 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เครื�องสกัดตัวอย่างและกลั�นระเหยทําให้สาร

เข้มข้นแบบอัตโนมัติ 4,045,000.-

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

ครบกําหนด 2 ก.ค.63

1        4,028,500.00 3100024321 22.05.2020

กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

          8,969,000 8,680,400.00       

 

          5,300,000 5,200,000.00       

 

          3,000,000

 

2,845,000.00       4

3

3

กองแผนงาน 2

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา
วงเงินทําสัญญา เลขที�สัญญา 

วันที�ลงนามในสัญญา/

วันครบกําหนดสัญญา

จํานวน

(งวด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โครงการพัฒนาสื�อดิจิทัล 4.0 เพื�อยกระดับ

การเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ�งแวดล้อม

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ระบบประชุมออนไลน์ (Video conference)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื�องกําเนิดไฟฟ้าสํารองพร้อมติดตั�ง สําหรับ

ศูนย์บริการข้อมูลกรมอนามัย

รายละเอียดการเบิกจ่าย

งวด…  จํานวนเงิน (ที�เบิกจ่ายแล้ว)

จํานวน เลขที�เบิก วันที�เบิก
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การวิเคราะหเพ่ือปดชองวาง (GAP)  
      เกณฑวัดผลผลิต/ผลลัพธ ในประเด็นการบริหารสัญญาและการเบิกจาย เปนไปตามเปาหมาย  
เรงรัดการสงมอบพัสดุไดตรงตามขอกําหนดของสัญญา ตรวจรับและสามารถเบิกจายไดตามขอกําหนดของสัญญา 
ทั้ง 8 โครงการ  

 สิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีวิธีการเรงรัดงาน และ
ติดตามเรงรัดรัดงาน ใหสามารถสงมอบพัสดุไดตามกําหนดสงมอบ รวมท้ังการบริหารเวลาการตรวจรับใหตรวจรับ
โดยเร็วและถูกตองตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีกําหนด  

7.  แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
 1. เรงรัดข้ันตอน Inputs โดยการเตรียมพรอมในการจัดซ้ือจัดจางใหสามารถเขาสูกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง
ใหเร็วข้ึน โดยเฉพาะการเตรียมการจัดซ้ือจัดจางในข้ันตอนท่ีเปนเรื่องภายในของหนวยงานไวกอน เชน การกําหนด 
timelineของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติของผูเสนอราคา เง่ือนไขในการจัดซ้ือจัดจาง 
รูปแบบของสัญญาท่ีจะลงนาม เปนตน ตั้งแตเม่ือทราบวงเงินท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหไดตัว
ผูขาย/ผูรับจางเร็วข้ึน สัญญาเกิดเร็วข้ึน สงมอบครุภัณฑไดเร็วข้ึน ลดความเสี่ยงท่ีวันครบกําหนดสงมอบจะอยูใน
ปงบประมาณถัดไป จนตองมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
 2. เรงรัดในสวนของการบริหารสัญญา เรงรัดการสงมอบตามสัญญา ตรวจรับ และสงเบิกจายใหสามารถ
เบิกจายงบประมาณไดตามแผน 

3. จัดทํา timeline ของปงบประมาณตอไป เปนรายโครงการ เพ่ือเรงรัดและขับเคลื่อนในข้ันตอนท่ีเปนเรื่อง
ภายในของหนวยงานใหสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตาม timeline ท่ีกําหนด  

8.  กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน 
 1) บุคลากรเกิดการเรียนรูและเขาใจข้ันตอนการดําเนินงานมากข้ึน และมีสวนรวมท่ีจะเรงรัดในสวนท่ีตัวเอง
รับผิดชอบ เพ่ือสงตอใหแกกระบวนงานถัดไป เพ่ือใหโครงการสามารถกอหนี้ไดทันตามมาตรการเรงรัด และเบิกจายได
ตามแผนการเบิกจายงบประมาณ 
 2) หนวยงานเกิดความรวมมือกันในการดําเนินงาน และสามารถปองกันหรือลดปญหาความเสี่ยงจากการ 
ไมบรรลุเปาหมาย 
 3) บุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกิน 2 ลานบาท (ในเรื่องของ
การสงตอกระบวนงาน การบริหารจัดการในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการในข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจาง 
ใหไมขาดชวงใดชวงหนึ่งของ timeline ไป เพราะจะทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานได) 
 


	(   เกณฑ์วัดผลผลิต/ผลลัพธ์ ในประเด็นการบริหารสัญญาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย  เร่งรัดการส่งมอบพัสดุได้ตรงตามข้อกำหนดของสัญญา ตรวจรับและสามารถเบิกจ่ายได้ตามข้อกำหนดของสัญญา ทั้ง 8 โครงการ
	สิ่งสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีวิธีการเร่งรัดงาน และติดตามเร่งรัดรัดงาน ให้สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามกำหนดส่งมอบ รวมทั้งการบริหารเวลาการตรวจรับให้ตรวจรับโดยเร็วและถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่กำหนด

