
๑/๘ 

 

 
 

 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี              5 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖  อาคารตั้ว  ลพานุกรม 
 

ผู้มาประชุม      10 

๑.   นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รอง อวศ. ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวภัทริยา ไชยมณี ลสล. กรรมการ 
๓.   นางพจมาน  ท่าจีน ผบร. กรรมการ 
๔.   นางวรรณี  อู่ไพบูรณ์ ผสผ. / ผอว. กรรมการ 
๕.   นายกนิษฐ์  ตะปะสา ผวว. กรรมการ 15 

๖.   นางอรสา อ่อนจันทร์ ผคอ. กรรมการ 
๗.   นางสาวภูวดี ตู้จินดา ผพศ. กรรมการ 
๘.   นางอาภาพร สินธุสาร รก.ผทช. กรรมการ 
๙. นายนภดล แก้วบรรพต นว.ชพ. กรรมการ (แทน ผสท.)  
๑๐. นางนฤมล  พูลผลอ านวย   หตน. กรรมการ 20 

๑๑. นางสาวน้ าค้าง  สอนส าแดง  หฝ.พด. กรรมการ 
๑๒. นางพัชรินทร์  หัตถมาตร  หฝค. กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๓. นางสาวกนกวรรณ  พูลสุขโข  นง.ปก. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวสิรินพร เหล่าเพชรสกุลชัย นจท. ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 25 

  -ไม่มี- 

เริ่มประชุม   เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
มติที่ประชุม  :  รับทราบ  30 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๒.๑ ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ ๗๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 
  ฝ่ายเลขาฯ รายงานว่า เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์บริการจึง35 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

/๑. รองอธิบดี… 

 



๒/๘ 

 

 
 

๑.  รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย (นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์) ประธานกรรมการ 
๒. เลขานุการกรม กรรมการ 
๓. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชุมชน กรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการส านักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรรมการ 
๕. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรรมการ 5 

๖. ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
๗. ผู้อ านวยการกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรรมการ 
๘. ผู้อ านวยการกองวัสดุวิศวกรรม กรรมการ 
๙. ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรรมการ 
๑๐. ผู้อ านวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กรรมการ 10 

๑๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการ 
๑๒. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กรรมการ 
๑๓. หัวหน้าฝ่ายการคลัง กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. เจ้าหน้าที่งานงบประมาณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 15 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  ๒.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยกรมบัญชีกลาง 
   หฝค. แจ้งว่า ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค๐๔๑๒.๔/๖๐๕๗๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบัญชีกลางได้20 

ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่าย
ภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจ า มีเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แต่งตั้ง นางหทัยพัชร พุทธิรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการ
คลังช านาญการ เป็นคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รับผิดชอบหน่วยงาน               25 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา ตามแบบฟอร์ม ส่งทาง e-mail ทุกสิ้นเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ แผนการปฏิบัติงานและตดิตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 30 

 (๑) คณะกรรมการฯ ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัดฯ ดังนี้ 
 
 35 

 
 

/ตาราง… 

 



๓/๘ 

 

 
 

กิจกรรม 

 
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ประชุมคณะกรรมการฯ ๕ ครั้ง     X X X  X  X  ฝ่ายเลขานุการ  

                ๒. ส านัก/กอง รายงานผล         
การใช้จ่าย 

ทุกเดือน X X X X X X X X X X X X ทุกส านัก/กอง  

                ๓. ส านัก/กองแจ้ง คืนเงิน
เหลือจ่าย หรือขอโอน
เปลี่ยนแปลง 

ก.พ., เม.ย.,ก.ค.     X  X   X   ทุกส านัก/กอง ก.พ. = งบลงทุน 
เม.ย., ก.ค.=งบด าเนินงาน 

                
๔. ปรับแผนเงินเหลือจ่าย
ทีร่ับคืนจากส านัก/กอง 

พ.ค., ก.ค.        X  X   ทุกส านัก/กอง งบด าเนินงาน 

  (๒) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
   หฝค. แจ้งว่าการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตาม  
มติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ จึงเห็นควรก าหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย โดยขอให้ส านัก/กองเร่งรัด
ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 5 

   รายจ่ายประจ า งบได้รับ ๓๑๓.๑๖๐๕ ล้านบาท ได้แก่ งบด าเนินงาน ๑๐๗.๕๐๐๕ ล้านบาท 
งบเงินอุดหนุน ๒.๒๗๖ ล้านบาท และงบรายจ่ายอ่ืน ๑๓.๓๒๗๔ ล้านบาท จะต้องเร่งรัดการด าเนินงานและ
เบิกจ่ายสะสม ในแต่ละไตรมาส ดังนี้    
    ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายไม่ต่ ากว่า        ร้อยละ  ๓๖   =  ๑๑๒.๗๓๗๘ ล้านบาท 
                        ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  ๕๗   =  ๑๗๘.๕๐๑๕ ล้านบาท 10 

                        ไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  ๘๐   =  ๒๕๐.๕๒๘๔ ล้านบาท 
                        ไตรมาสที่ ๔ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๑๐๐  =  ๓๑๓.๑๖๐๕ ล้านบาท 
   รายจ่ายงบลงทุน  งบได้รับ ๙๒.๐๘๑๖ ล้านบาท เป็นค่าครุภัณฑ์ ๔๙ รายการ 
๘๕.๗๘๕๔ ล้านบาท และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๓  รายการ ๖.๒๙๖๒ ล้านบาท จะต้องเบิกจ่ายสะสมในแต่ละ
ไตรมาส ดังนี้ 15 

    ไตรมาสที่ ๑ เบิกจา่ยไม่ต่ ากว่า        ร้อยละ   ๒๐   =   ๑๘.๔๑๖๓ ล้านบาท 
   ไตรมาสที่ ๒ เบิกจ่ายสะสมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ   ๔๕   =   ๔๑.๔๓๖๗ ล้านบาท 
      ไตรมาสที่ ๓ เบิกจ่ายสะสมไมต่่ ากว่า ร้อยละ   ๖๕   =   ๕๙.๘๕๓๐ ล้านบาท 
         ไตรมาสที่ ๔ เบิกจา่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ  ๑๐๐  =   ๙๒.๐๘๑๖ ล้านบาท 

โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 20 

  ๑) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกรายการ จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒         
(ตามมต ิครม. เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๔) 
  ๒) ให้เร่งรัดการส่งมอบ การตรวจรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกรายการ และส่งเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผนฯ 
    25 

/ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม… 

 



๔/๘ 

 

 
 

  ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จะต้องเร่งรัดให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากท่ีสุด
หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ วศ.ได้รับจัดสรร ๒.๙๐๑๙ ล้านบาท (เป็นเงิน ๑.๓๕๐๙ ล้านบาท) 
โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรองเป็นล าดับแรก 
และต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส              
โคโรนา ๒๐๑๙ เป็นส าคัญ 5 

                     ทั้งนี้ ให้ส านัก/กอง ส ารวจผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔        
ที่ได้รับจัดสรรทุกงบรายจ่าย ภายใน ๑๕ วันก่อนสิ้นสุดแต่ละไตรมาส ว่าจะสามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้
ตามเป้าหมายหรือไม่  หากผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้พิจารณาทบทวนหา 
แนวทางแก้ไขปัญหา หรือแจ้งคืนเงิน งปม.ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้ส่วนกลางเพ่ือปรับแผนการใช้จ่ายต่อไป 

มติที่ประชุม  :  ๑. เห็นชอบ แผนการปฏิบัติงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      10 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ปรับแก ้และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ 
          ๒. มอบหมายให้ หฝค. จัดท าบันทึกแจ้งการขอใช้งบลงทุนเหลือจ่ายตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่
และรวบรวมน าเสนอประธานฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

 ๓.๒ รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปรียบเทียบ
ผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล 15 

 หฝค. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ
เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล  ในภาพรวมระยะเวลา ๔ เดือน ณ วันที่  ๓๑ ม.ค. ๖๔  
งบประมาณได้รับ ๔๐๕.๒๔๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๘๒.๕๐๒๘ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๐.๓๖) ผลเบิกจ่าย       
(ไม่รวมงบบุคลากร) ๒๔.๒๒๗๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๑๑.๒๖ ) โดยกองที่ เบิกจ่ายได้ ๓ ล าดับแรก ดังนี้           
(๑) พศ. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๒.๓๒ (๒) บร. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๒๘.๒๖ (๓) ทช. เบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๑๙.๖๙ 20 

 งบลงทุนทั้งสิ้น  ๕๒ รายการ ๙๒.๐๘๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙ รายการ 
๐.๒๘๙๑ ล้านบาท PO/รอของ ๒๐ รายการ ๒๙.๑๒๑๒ ล้านบาท อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒๓ รายการ 
๖๐.๓๔๙๙ ล้านบาท งบลงทุนเหลือจ่าย ๒.๓๒๑๓ ล้านบาท  

 ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนใช้สอย หักค่าจ้างเหมาเจ้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 
ส่วนที่เหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ภายใน มี.ค. ๖๔ ในส่วนงบลงทุนให้เร่งเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย25 

รัฐบาล ร้อยละ ๔๕ ในไตรมาส ๒ 
 หฝ.พด. ชี้แจงว่าแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาส ๒ จะได้ร้อยละ ๕๔ เพราะจะ

เริ่มมีการส่งของประมาณเดือน มี.ค. ๖๔ โดย พด. จะเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 
รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน Basic Fund (สกสว.) ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ 

หฝค. รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน สกสว. งบได้รับ ๑๕๒.๗๗๐๑ ล้านบาท ได้รับ30 

เงินงวดที่ ๑ (ร้อยละ ๖๐) ๙๑.๖๖๒๐ล้านบาท เป็นรายจ่ายงบลงทุน ๗๑.๐๑๒๐ ล้านบาท และงบประจ า 
๒๐.๖๕๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๖.๔๙๑๓ ล้านบาท PO/รอของ ๐.๓๔๘๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
๒๙.๘๐๓๖ ล้านบาท รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๖.๖๔๓๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๙.๙๘) 

สกสว. ให้ส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ เพ่ือจะขอรับ
เงินงวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ รายงานครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เพ่ือขอรับเงินงวดที่ ๓ อีกร้อยละ ๑๐ และ35 

รายงานครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
  

/รายงานผลการเบิกจ่าย… 

 



๕/๘ 

 

 
 

 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (วช.) ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ 
 หฝค. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย (วช.) งบได้รับ ๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท 

วช. อนุมัติเงินงวดแรก ร้อยละ ๓๐ เป็นเงิน ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท เป็นรายจ่ายงบลงทุน ๒.๔๐๐๐ ล้านบาท            
ค่าครุภัณฑ์ ๒ รายการ และรายจ่ายประจ า ๐.๖๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๐๗๖ ล้านบาท PO/รอของ 
๐.๐๑๗๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างด าเนินการ ๐.๐๔๕๘ ล้านบาท รวมใช้จ่ายทั้งสิ้น ๐.๐๗๑๐ ล้านบาท         5 

(ร้อยละ๐.๗๑) 
 ผวว. แจ้งว่า เงินงวดที่ได้รับจาก วช. ๓.๐๐๐๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๐) คงเหลือ

เพียง ๒.๘๕๐๐ ล้านบาท เนื่องจากถูกหักเงินประกันผลงาน ๐.๑๕๐๐ ล้านบาท ส่วนครุภัณฑ์ ๒ รายการ อยู่ใน
กระบวนจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่าจะผูกพันได้ภายใน มี.ค. ๖๔ 

มติที่ประชุม  :  ๑. เห็นชอบ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๖๐ งบลงทุน10 

เบิกจ่ายให้ได้ตามแผน ร้อยละ ๕๔ ภายในไตรมาส ๒ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล 
       ๒. มอบหมาย ผอ.ส านัก/กอง ตั้งครุภัณฑ์ใหม่จากเงินงบลงทุนเหลือจ่าย ให้จัดท าบันทึกฯ 
แนบใบขอตั้ง BG3 แผนจัดซื้อจัดจ้าง และใบเสนอราคา ๓ ราย ส่งงานงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔          
เพ่ือรวบรวมเสนอ อวศ. พิจารณาต่อไป 

๓.๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  15 

 หฝ.พด. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วศ.)       
ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ดังนี้ 

 
   รายการ บาท ร้อยละ 

งบลงทุน ๑. ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ๕๒ ๙๒,๐๘๑,๖๐๐.๐๐ ๒๒.๗๒ 

 ๒. ก่อหนี้ ๓๔ ๔๔,๘๕๐,๗๖๘.๒๖ ๔๘.๗๑ 

 ๒.๑ ลงนามสัญญาแล้ว ๓๔ ๔๔,๘๕๐,๗๖๘.๒๖ ๔๘.๗๑ 

 ๒.๒ รอลงนามสัญญา ๔       ๑๗,๕๘๔,๓๐๒.๐๔ ๑๙.๑๐ 

 ๓. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๓ ๒๓,๔๖๗,๐๐๐.๐๐ ๒๕.๔๙ 

 ๔. ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง  ๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒.๑๗ 

 ๕. เงินเหลือจ่าย  - ๔,๑๗๙,๕๒๙.๗๐ ๔.๕๔ 

 
  ทั้งนี้ ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง ๑ รายการ เป็นรายการปรับปรุงห้องนิธิปัญญา ซ่ึงได้20 

ประสานกับ ทด. ให้เร่งด าเนินการ เพราะต้องประกาศร่างให้ทันภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ เพ่ือผูกพันให้ทัน
ภายในเดือน มี.ค. ๖๔ (ตามมติ ครม.) ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑๓ รายการ ส่วนมากจะประกาศ
ครั้งแรกแล้วต้องยกเลิก ซึ่งจะต้องมีการประกาศครั้งที่ ๒ โดยถ้าจะให้เป็นไปตามมติ ครม. คือผูกพันให้ได้
ภายในเดือน มี.ค. ๖๔ นั้น การประกาศร่างครั้งที่ ๒ จะต้องไม่มีการยกเลิก โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปญัหา งบลงทุนรายการที่มีปัญหาระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 25 

/แนวทางการแก้ไข… 

 



๖/๘ 

 

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหางบลงทุน (วศ.) ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

๑.ปรับปรุงห้องประชุม
นิธิปัญญา ชั้น ๖ อาคาร
ตั้ว ลพานุกรม (ทด.) 

ยังไม่ได้รับเรื่องจาก ทด. พด.ประสานให้ ทด. เร่งด าเนินการโดยเร็ว เพ่ือ
จะประกาศร่างให้ได้ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔      
ตามแผน 

๒.ตู้ เก็บสารเคมี พร้อม
ระบบดูดซับ ไอระเหย
แบบไร้ท่อ (ทช.) 

ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก 
เพราะก าหนดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 

ประกาศครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ 

๓.ตู้ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น (วว.) 

ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก 
เพราะมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว  

ประกาศครั้งที่ ๒ หากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียวอีก 
ให้ ด า เนิ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เพี ย ง ร า ย เดี ย ว          
(ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) 

๔.เครื่องทดสอบสมบัติ
เชิงกลของวัสดุชีว
การแพทย์ (วว.) 

ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก 
เพราะมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว 

ประกาศครั้งที่ ๒ หากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียวอีก 
ให้ ด า เนิ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เพี ย ง ร า ย เดี ย ว          
(ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) 

๕ .ชุ ด ส อ บ เที ย บ ตุ้ ม
น้ าหนักมาตรฐาน พร้อม
อุปกรณ ์(สผ.) 

ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก 
เพราะมีผู้ยื่นเพียงรายเดียว 

ประกาศครั้งที่ ๒ หากมีผู้ยื่นเพียงรายเดียวอีก 
ให้ ด า เนิ น ก า ร พิ จ า ร ณ า เพี ย ง ร า ย เดี ย ว          
(ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) 

๖.ชุดท าความสะอาดและ
ปรับสภาวะไฮโดรมิเตอร์ 
พร้อมอุปกรณ ์(สผ.) 

ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก 
เพราะก าหนดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑไ์ม่ชัดเจน 

แก้ ไข ข อบ เขต ขอ งงาน  (TOR) ให้ ชั ด เจ น 
(ประเด็น ISO 17025) 
 

๗.ปรับปรุงห้องประชุมวิทย
วิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว (ทด.) 

พด. เพิ่งได้รับเรื่อง ประกาศร่าง ในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ 

๘.ชุดสกัดส าหรับแยก
สารให้กลิ่นรส (อว.) 

ป ระกาศร่ างมี ก ารวิ จ ารณ์
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ เนื่องจาก
ก าหนดหน่วยวัดไม่ถูกต้อง 

ประกาศร่างใหม ่

    หฝ.พด. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สกสว.)
ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ดังนี้ 

   รายการ บาท ร้อยละ 

งบลงทุน ๑. ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ๒๙ ๗๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐  

 ๒. ก่อหนี้ ๑๑ ๑๐,๙๖๔,๕๒๘.๙๓ ๑๕.๔๔ 

 ๒.๑ ลงนามสัญญาแล้ว ๑๑ ๑๐,๙๖๔,๕๒๘.๙๓ ๑๕.๔๔ 

 ๒.๒ รอลงนามสัญญา - - - 

 ๓. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  ๑๕ ๔๔,๙๐๔,๕๐๐.๐๐ ๖๓.๒๔ 

 ๔. ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง  ๓ ๑๔,๓๙๑,๕๐๐ ๒๐.๒๗ 

 ๕. เงินเหลือจ่าย   ๗๕๑,๔๗๑.๐๗  ๑.๐๖ 

/แนวทางการแก้ไข… 

 



๗/๘ 

 

 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหางบลงทุน (สกสว.) ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

๑.โหนดประมวลผล (Processing Node) ส าหรับ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (ทด.) 

ยังไม่ได้รับเรื่อง ทด. เร่งด าเนินการส่งขอบเขต
ของงาน (TOR) ให้  พด. ภายใน
วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔  

๒.ชุดอุปกรณ์วัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ใน
สภาวะจ าลองการหายใจ (วว.) 

ยังไม่ได้รับเรื่อง 
 

ผวว.จะรีบด าเนินการให้ได้
ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ 

๓.ปรับปรุงห้องทดสอบการรั่วเข้าของอากาศ 
(Inward leakage) ของหมวกอัดอากาศป้องกัน
การติดเชื้อ (PAPR) (วว.) 

-ยังไม่ได้รับเรื่อง 
-เป็ นรายการครุภัณ ฑ์
ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง 

-ตัดค าว่าปรับปรุงออก แก้ไข
จ า ก สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ใ ห้ เป็ น
ครุภัณฑ ์
-ประสาน สกสว. ว่าสามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หรือไม่ จากเดิม 
“ห้อง” เปลี่ยนเป็น “ตู้” 

๔.ชุดทดสอบหาอัตราการกัดกร่อนของโลหะผสม 
ด้วยเทคนิคโพเทนทิโอไดนามิกโพลาไรเซชัน (คอ.) 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
เนื่องจากได้รับขอบเขต
ของงาน (TOR) ล่าช้า 

จ ะ ป ร ะ ก า ศ ให้ ไ ด้ วั น ที่       
๑๐ ก.พ. ๖๔ 

๕.ชุดวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือน (สผ.) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  ใช้วิธีคัดเลือก (รอเปิดซอง) 
๖. ชุดอุปกรณ์วัดคุณสมบัติด้านความแข็งความ
ละเอียดสูง (สผ.) 

 
  อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

 
จ ะ ป ร ะ ก า ศ ให้ ไ ด้ วั น ที่        
๑๐ ก.พ.๖๔ ๗.ชุดมวลมาตรฐานอ้างอิง พร้อมอุปกรณ์ (สผ.) 

๘.ชุดสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิความชื้น (สผ.) 
๙.ชุดสอบเทียบเครื่องวัดสัญญาณชีพ (สผ.) 
๑ ๐ .ชุ ด ม าต รฐ าน ท ด ส อบ แ ล ะส อบ เที ย บ
เครื่องตรวจติดตามสัญญาณชีพ (วว.) 

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศร่างแล้ว มีการ
ก าหนดหน่วยวัดไม่ถูกต้อง 

แก้ไขแล้ว 

๑๑.ชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอากาศแบบพกพา 
(วว.) 

ยื่นผ่านเพียงรายเดียว พิ จ า รณ า เพี ย งร าย เดี ย ว         
(ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) 

๑๒.Density gradient (คอ.) ยื่นผ่านเพียงรายเดียว พิ จ า รณ า เพี ย งร าย เดี ย ว        
(ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง) 

๑๓.เครื่อง microplate reader (คอ.)  
 
 
          เป็นไปตามกระบวนการ ไม่มีปัญหา 

๑๔.ชุดสอบเทียบเครื่องวัดความดันปริมาณต่ า (วว.) 
๑๕.เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออนด้วยเทคนิคโคร
มาโตกราฟ ี(อว.) 
๑๖.เครื่องทดสอบสภาวะการกัดกร่อนของเกลือ
ต่อผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง (วว.) 
๑๗.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับงานประมวล
และพัฒนาระบบงาน (ทด.) 

/มติที่ประชุม… 

 



๘/๘ 

 

 
 

มติที่ประชุม  : ๑. เห็นชอบ และให้เร่งด าเนินการให้ได้ตามแผน โดยผูกพันให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๑ มี.ค. ๖๔ 
  ๒. มอบหมายให้ หฝ.พด.รายงานความคืบหน้างบลงทุน (วศ.) ที่มีปัญหาทั้ง ๘ รายการ       
ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ 
  ๓. มอบหมายให้ หฝค. ประสาน สกสว. เรื่องเปลี่ยนชื่อรายการปรับปรุงห้องทดสอบการรั่ว
เข้าของอากาศ (Inward leakage) ของหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อได้5 

หรือไม่ และสอบถามแนวทางการใช้เงิน สกสว. หากมีเงินเหลือจ่าย 

ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องอ่ืนๆ 
                   -ไม่มี- 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.    
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 นางพัชรินทร์  หัตถมาตร       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


