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ถอดบทเรียนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ GAP ของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยน าข้อมูล     

ผลการเบิกจ่ายย้อนหลังของกองคลังตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน (Assessment ) มาวิเคราะห์พบว่าปัญหาหลักและ
ส าคัญที่ท าให้ผลการเบิกจ่ายในบางไตรมาส ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมก าหนดไว้ เนื่องจากกองคลัง
ได้รับจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายระหว่างปีงบประมาณและเป็นรายการระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนจึงจะด าเนินการจัดซื้อได้ มีผลให้ไม่สามารถจัดซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือน (หลังได้รับการจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย) 

เพ่ือเป็นการปิด GAP ปัญหาดังกล่าวและให้บุคลากรภายในกองคลังมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน และ
ถูกต้อง กองคลังจึงจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 2  เรื่อง 

1.  แนวทางในการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
2. กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

โดยมีข้อค าถามและค าตอบ (Q & A) ในการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ฯ สรุปไดดั้งนี้   
 กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย แบ่งเป็น 2 กรณี   
 1. กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์   
 2. กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
และมีก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเพ่ือพิจารณาการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นรายไตรมาส ในแต่ละไตรมาสจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และไตรมาสสุดท้ายจะ
ประชุมในเดือนสิงหาคม  

กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตรงตามเกณฑ์ราคา
กลาง ฯ และมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการโดยประมาณ 5 วันท าการ ส าหรับการ
จัดท ารายงานสรุปเพื่อน าเสนอ CIO ประจ ากรม พร้อมลงนามก ากับท้ายรายงานการจัดหาฯ และส่งกลับหน่วยงาน  

กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าไม่เกิน 5   
ล้านบาทและไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ หรือกรณีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการโดยประมาณ 5 วันท าการ ส าหรับการจัดท ารายงานสรุปเพ่ือน าเสนอ CIO ประจ ากรม ลงนามก ากับ
ท้ายรายงานการจัดหาฯ และส่งรายงานการจัดหาฯ เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ ประจ ากระทรวงพิจารณาต่อไป 

กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินการโดยประมาณ 15 วันท าการ ส าหรับการตรวจสอบรายงานการจัดหาฯ และพิจารณาวิเคราะห์
การจัดหาฯ เบื้องต้นและจัดท าผลการวิเคราะห์รายงานการจัดหาฯ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการ ประจ ากรมฯ 
และจัดท าสรุปรายงานการประชุมเพ่ือน าเสนอ CIO กรมอนามัยลงนาม นั้น ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ
โดยประมาณ 5 วันท าการ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการโดยประมาณ 2 วันท าการ ส าหรับการจัดท า
หนังสืออนุมัติรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  
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ทั้งนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมอนามัย ก าหนดให้มีอายุการ
ใช้งานไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยข้อพิจารณาในการเลือกคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 
ให้ค านึงถึงประเด็นการได้มาซึ่ งครุภัณฑ์ที่ เหมาะสมกับการใช้งาน ตามรายละเอียดเกณฑ์ราคากลาง  
และคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ปัจจุบันฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
สามารถดาวน์ โหลดได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตาม URL ที่แนบนี้
https://www.mdes.go.th/service?a=29 

จากข้อค าถามค าตอบ (Q & A) ในข้างต้น จึงได้ข้อสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและส าคัญที่สุด คือ 
ระยะเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เป็นรายไตรมาส ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ในที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงน าปัญหาที่เกิดขึ้น
มาร่วมออกแบบกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกองคลัง
ขึ้นมา  โดยก าหนดให้ทุกกลุ่มงานที่มีความประสงค์จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ส ารวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
ใช้งานพร้อมจัดหารายละเอียดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
แนบส่งไปยังกลุ่มพัสดุ กองคลัง ภายในเดือนธันวาคม เพ่ือจะได้รวบรวมความต้องการและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่นี้ คาดว่าจะทันต่อการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 
– มี.ค.) ส่งผลให้กองคลังสามารถเบิกจ่ายงบประมาณในงบลงทุนเหลือจ่ายได้ทันภายในก าหนดระยะเวลา 1 เดือน
(หลังได้รับการจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่าย)  
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Q & A การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกบัการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มีของกรมอนามัยแบ่งเป็นกี่กรณี อย่างไร 
ตอบ   กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มีของกรมอนามัยแบ่งเป็น 2 กรณี  
          1. กรณีมีแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
 2. กรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

2. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยจัดสรรมาจากงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน จัดว่าอยู่ในกรณีมี
แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่ 
ตอบ  ไม่ใช่ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยจัดสรรมาจากงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน จัดว่าอยู่
ในกรณีนอกแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นการจัดท าแผนการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ภายหลังเดือน กรกฏาคม 

3. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของอนามัย ก าหนดการประชุม
พิจารณาอย่างไร  
ตอบ  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของอนามัยก าหนดการ
ประชุมเป็นไตรมาส ในแต่ละไตรมาสจะมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และไตรมาสสุดท้าย
จะประชุมในเดือนสิงหาคม 

4. ขั้นตอนการจัดท ารายงานสรุปเพ่ือน าเสนอ CIO ประจ ากรม พร้อมลงนามก ากับท้ายรายงานการ
จัดหาฯ และส่งกลับหน่วยงาน มีระยะเวลาในการด าเนินการโดยประมาณกี่วัน (กรณีมีแผนการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ตรงตามเกณฑ์ราคากลาง ฯ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท)        
ตอบ    5 วัน 

5. การประชุมคณะกรรมการประจ ากรมพิจารณาแผนฯและจัดท าสรุปรายงานการประชุมเพ่ือน าเสนอ 
CIO กรมอนามัย ลงนามก ากับท้ายรายงานการจัดหาฯและส่งกลับหน่วยงาน ในกระบวนการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์กรณีมีแผนมีก าหนดระยะเวลาโดยประมาณกี่วัน 
ตอบ    5 วัน 

6. การตรวจสอบรายงานการจัดหาฯ และพิจารณาวิเคราะห์การจัดหาฯ เบื้องต้นและจัดท าผลการ
วิเคราะห์รายงานการจัดหาฯในกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรณีนอกแผนมีการก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานโดยประมาณกี่วัน 
ตอบ    15 วัน 

7. การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และจัดท าสรุปรายงานการประชุมเพ่ือ
น าเสนอ CIO กรมอนามัยลงนาม ส าหรับกระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรณีนอกแผนก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินงานโดยประมาณกี่วัน 
ตอบ   5 วัน 
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8. การจัดท าหนังสืออนุมัติรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท) กระบวนการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์(กรณีนอกแผนฯ) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการโดยประมาณกี่วัน 
ตอบ   2 วัน 

9. หลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของกรมอนามัยก าหนด 
อายุการใช้งานไม่น้อยกว่ากี่ปี 
ตอบ   7 ปี 

10. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับปัจจุบับคือ
ฉบับใด 
ตอบ   ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

11. สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ได้จากเว็บไซด์ใด 

ตอบ   https://www.mdes.go.th/service?a=29  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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