
รายงานการประชุมคณะทํางาน function (F1-4) 
วันศุกรท่ี 24 เมษายน 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   พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
   นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจงท่ีประชุมขอทราบขอมูลการจัดเก็บรายงานระดับผลผลิตและผลลัพธ ระดับคะแนนท่ี 4 และ 

5 ของตัวชี้วัด เพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือสรุปการรายงานผลใน
รอบ 6 เดือนแรกกอนรายงานท่ีประชุมติดตามตัวชี้วัดรายเดือนและการทบทวนการดําเนินงานในรอบ 6 เดอืนหลัง 

มติท่ีประชุม – รับทราบ     

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมวิเคราะหรวมกันวิเคราะหผลผลิตของระดับคะแนนท่ี 4 และผลลัพธ ระดับคะแนนท่ี 5  

ซ่ึงกําหนดเกณฑไวดังนี้  

 
 ระดับผลผลิต  

สวนท่ี 1 รายการจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑ 11 โครงการ เปนรายการท่ีไมอยูในเกณฑ 3 โครงการ (เปน
รายการท่ียกเลิกและประกาศประกวดราคาใหม ครั้งท่ี 2 จํานวน 3 โครงการ)  จึงเหลือโครงการตามหลักเกณฑ
เพียง 8 โครงการและท้ัง 8 โครงการมีระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจางเปนไปตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 100  
  

 

 

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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สวนท่ี 2 รายการงบลงทุนไดรับแจงจัดสรรงบลงทุนเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563 ซ่ึง 30 วันทําการหลัง 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ป 2563 คือวันท่ี 21 เมษายน 2563 ซ่ึงทุกรายการมีการลงนามใน
สัญญาไดกอนวันท่ี 21 เมษายน 2563 ซ่ึงมีผลสรุปตามตาราง ดังนี้  
 

 
ระดับผลลัพธ  

รายการท่ีลงนามในสัญญาแลว 8 โครงการ ไมมีรายการใดท่ีมีกําหนดสงมอบและตรวจรับใน 6 เดือนแรก 
จึงทําใหผานระดับคะแนนท่ี 5 โดยปริยาย ดังตารางสรุป ดังนี้  

 

บันทึกเลขที่วันที่ใน e-GP
เผยแพร

รางประกาศฯ 3 วัน
ประกาศเชิญชวน วันยื่นเสนอราคา รายงานผล ประกาศผลผูชนะ ขั้นตอน 1 ถึง 3 (วันที.่..)

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-มี.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 มี.ค.63 8 มี.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-มี.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-มี.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-มี.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-มี.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-มี.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 มี.ค.63 8 มี.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-มี.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     

สธ 090 - 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

ยกเลิกประกาศประกวดฯ 27 ธ.ค.62 -  20 - 22 ม.ค.63  23 -30 ม.ค.63  3 ก.พ.63  14 ก.พ.63

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)

รายละเอียดการเบิกจ่าย
การประเมินมาตรการ

งวด…

ลําดับ หน่วยงาน (ส่วนกลาง) รายการ

 วงเงิน

การจัดหา ผ่าน ไม่ผ่าน

ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5
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  ท่ีประชุมมีการพิจารณาวาเหตุท่ีทุกสัญญายังไมมีผลการเบิกจาย เนื่องจากในป 2563 รัฐบาลมี
หลักเกณฑและเง่ือนไขใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ซ่ึงงบลงทุนของป 
2563 ไดผานการพิจารณาจากอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ. 2563 ในเดือนกุมภาพันธ 2563 และสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณรายจายใหหนวยรับ
งบประมาณในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 ซ่ึงกรมฯ ไดโอนจัดสรรลงหนวยงานในสังกัดชวงตนเดือนมีนาคม 
2563 จึงทําใหสัญญาสวนใหญมีการลงนามในชวงปลายเดือนมีนาคม 2563 และยังไมครบกําหนดสงมอบใน 6 
เดือนแรก จึงทําใหไมมีผลการเบิกจายตามเกณฑท่ีกําหนดไวดังกลาว  

มติท่ีประชุม – รับทราบ  
  สําหรับเกณฑการวัดผลของ 6 เดือนหลัง เปนการวัดผลการเบิกจายท่ีครบกําหนดสงมอบและตรวจรับใน

ปงบประมาณ (ระดับคะแนนท่ี 4 ≥ รอยละ 80 ระดับคะแนนท่ี 5 ≥ รอยละ 85) ซ่ึงรวมกันพิจารณาแลว การสงมอบ
และการเบิกจายใน 6 เดือนหลัง คาดวาจะเปนไปตามเกณฑ เพราะมีการเรงรัด ติดตามอยางตอเนื่อง จึงมีมติท่ีจะ
ไมปรับเปลี่ยนรายละเอียดใดของตัวชี้วัด เพียงแตควรเพ่ิมสิ่งท่ีเปนความรูท่ีนํามาใชในขอ 2 ของระบบ DOC 
เพ่ือใหมีความครอบคลุมมากข้ึน ในเรื่องของมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม – เห็นชอบตามประเด็นท่ีกําหนด 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 

นางสาววาสนา  สอนสุด   ผูจดรายงานการประชุม 
 
      นางสาวปวิตรา  รุงเรือง   ผูตรวจรายงานกาประชุม 
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การประชุมคณะทาํงาน function (F1-4) 

 

 
 

 
 
 


