
 
 

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี              5 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม 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.   นางสาวกานดา โกมลวัฒนชัย นว.ชพ. กรรมการ (แทน ผคอ.) 
๗.   นางจิตต์เรขา ทองมณี นว.ชพ. กรรมการ (แทน ผทช.) 
๘.   นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นว.ชพ. กรรมการ (แทน ผสท.) 
๙. นายปัญญา ค าพยา นว.ชก. กรรมการ (แทน ผพศ.)  
๑๐. นางนฤมล  พูลผลอ านวย   หตน. กรรมการ 20 

๑๑. นางสาวน้ าค้าง  สอนส าแดง  หก.พด. กรรมการ 
๑๒. นางพัชรินทร์  หัตถมาตร  หก.กค. 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  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ฝ่ายเลขานุการได้เวียนรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมรับรองทาง e-mail เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๔ ซึ่งไม่มีผู้แก้ไข 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔     
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/ระเบียบวาระท่ี ๓ 

 



๒/๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนและติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๔  
 หก.กค. รายงานผลการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนและติดตามฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดังนี้ 5 

มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ การด าเนินงาน/ความคืบหน้า 
๑. มอบหมายให้ หก.กค. จัดท าบันทึกฯ แจ้งการขอใช้
งบลงทุนเหลือจ่าย ตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่และรวบรวม
น าเสนอประธานฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

หก.กค. ได้จัดท าบันทึกฯ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔ แจ้งให้ 
ส านัก/กอง เสนอขอตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่จากเงิน
เหลือจ่ายงบลงทุน โดยส่งบันทึกฯ และเอกสารแนบ
ประกอบ ส่ง กค. ภายใน ๒๕ ก.พ. ๖๔ 

๒. มอบหมาย ผอ.ส านัก/กอง ตั้งครุภัณฑ์ใหม่จากเงิน
งบลงทุนเหลือจ่าย โดยให้จัดท าบันทึกฯ แนบใบขอตั้ง 
BG๓ แผนจัดซื้อจัดจ้าง และใบเสนอราคา ๓ ราย ส่ง
งานงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔  

ผอ.ส านัก/กอง เสนอขอตั้งรายการใหม่จากเงินเหลือจ่าย
งบลงทุน โดยส่งเอกสารให้ กค.แล้ว  รวบรวมได้ทั้งสิ้น
จ านวน ๖๗ รายการ เป็นเงิน ๑๒.๗๐๒๔ ล้านบาท และ
หก.กค. ได้เสนอประธานฯ พิจารณา 

๓. มอบหมายให้ หก.กค. ประสาน สกสว. เรื่องเปลี่ยน
ชื่อรายการปรับปรุงห้องทดสอบการรั่วเข้าของอากาศ 
(Inward leakage) ของหมวกอัดอากาศป้องกันการติด
เชื้อ (PAPR) และสอบถามแนวทางการใช้เงิน สกสว. 
หากมีเงินเหลือจ่าย 
 

หก.กค. ประสานสอบถาม สกสว. และได้ข้อมูล ดังนี้       
๑. การขอเปลี่ยนชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงห้อง
ทดสอบฯ ไปเป็นครุภัณฑ์ ด าเนินการได้โดยท าหนังสือ
แจ้ง สกสว.ว่าขอปรับเปลี่ยนชื่อรายการแต่ยังคงเป็นการ
จัดซื้อรายการแบบเดิม  
    กค. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ารายการปรับปรุงห้อง
ทดสอบฯ เป็นรายการครุภัณฑ์ถูกต้องแล้ว เป็นความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนของ กค. จึงไม่ต้องท าหนังสือแจ้ง 
สกสว. เพ่ือขอเปลี่ยนชื่อ 
    กค. ได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบฯ จากเดิม 
รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง “ปรับปรุงห้องทดสอบการ
รั่วเข้าของอากาศ (Inward leakage) ของหมวกอัด
อากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR)” แก้ไขเป็น รายการ
ครุภัณฑ์ “ห้องทดสอบการรั่วเข้าของอากาศ (Inward 
leakage) ของหมวกอัดอากาศป้ องกันการติด เชื้ อ 
(PAPR)” และท าบันทึกฯ แจ้งกอง และ พด. เพ่ือทราบ 
และด าเนินการจัดซื้อต่อไป 
๒. การใช้เงิน สกสว. งบลงทุนที่จัดซื้อแล้วเหลือจ่าย 
สามารถน าไปใช้จ่ายรายการที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้ โดยต้อง
เสนอเรื่องให้ สกสว.พิจารณาว่ารายการที่ขอตั้งใหม่จาก
เงินเหลือจ่ายนั้น เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในชุดเดียวกันหรือไม่ 
(เป็นรายการที่ใช้ปฏิบัติงานในแผนงานเดียวกับแหล่ง
เงินที่เหลือจ่าย)  

    /หก.พด. รายงาน 

 



๓/๘ 
 
 หก.พด. รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบลงทุน (วศ.) ที่อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวน ๘ รายการ ดังนี้ 

รายการ ปัญหา แนวทางแก้ไข การด าเนินงาน/       
ความคืบหน้า 

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

ยังไม่ได้รับเรื่องจาก ทด. พด.ประสานให้ ทด. เร่ง
ด าเนินการโดยเร็ว เพ่ือ
จะป ระกาศร่ า งให้ ได้
ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔  

รอลงนามสัญญา ภายใน
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ 

๒. ตู้เก็บสารเคมี พร้อม
ระบบดูดซับไอระเหย
แบบไร้ท่อ (ทช.) 

ประกาศครั้งแรกต้องยกเลิก 
เพราะก าหนดคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง 

ประกาศครั้งที่ ๒ ในวันที่ 
๘ ก.พ. ๖๔ 

เสนอราคาวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ 
และคาดว่าจะลงนามสัญญา
ได้ภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ 

๓. ตู้ ควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้น (วว.) 

ป ระก าศ ค รั้ งแ รก ต้ อ ง
ยกเลิก เพราะมีผู้ยื่นเพียง
รายเดียว  

ประกาศครั้งที่ ๒ หากมี
ผู้ยื่นเพียงรายเดียว ให้
ด าเนินการพิจารณาเพียง
รายเดียว (ตามแนวทาง
กรมบัญชีกลาง) 

รอลงนามสัญญา ภายใน 
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ 

๔.เครื่องทดสอบสมบัติ
เชิงกลของวัสดุชีว
การแพทย์ (วว.) 

ป ระก าศ ค รั้ งแ รก ต้ อ ง
ยกเลิก เพราะมีผู้ยื่นเพียง
รายเดียว 

ประกาศครั้งที่ ๒ หากมี
ผู้ยื่นเพียงรายเดียว ให้
ด าเนินการพิจารณาเพียง
รายเดียว (ตามแนวทาง
กรมบัญชีกลาง) 

รอลงนามสัญญา ภายใน
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ 

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

ป ระก าศ ค รั้ งแ รก ต้ อ ง
ยกเลิก เพราะมีผู้ยื่นเพียง
รายเดียว 

ประกาศครั้งที่ ๒ หากมี
ผู้ยื่นเพียงรายเดียว ให้
ด าเนินการพิจารณาเพียง
รายเดียว (ตามแนวทาง
กรมบัญชีกลาง) 

อยู่ในขั้นตอนน าเสนอ อวศ.
พิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
แ ล ะ ร อ ล ง น า ม สั ญ ญ า 
ภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ 

๖. ชุดท าความสะอาด
และปรับสภาวะ
ไฮโดรมิเตอร์ พร้อม
อุปกรณ์ (สผ.) 

ป ระก าศ ค รั้ งแ รก ต้ อ ง
ย ก เลิ ก เพ ร าะก า ห น ด
คุณลักษณะของครุภัณฑ์
ไม่ชัดเจน 

แก้ไขขอบเขตของงาน 
(TOR) ใ ห้ ชั ด เ จ น 
(ประเด็น ISO ๑๗๐๒๕) 
 

ป ระกาศผู้ ช น ะแล้ ว  อ ยู่
ระหว่างเว้น ๗ วันท าการ
เพ่ื อ ให้ อุ ท ธ รณ์  แ ล ะ รอ    
ลงนามสัญญา ภายในวันที่ 
๓๐ มี.ค. ๖๔ 

๗. ปรับปรุงห้องประชุมวิทย
วิถี ชั้น ๖ อาคารตัว้ (ทด.) 

พด. เพิ่งได้รับเรื่อง ประกาศร่ า ง  ใน วั น ที่  
๑๐ ก.พ. ๖๔ 

รอลงนามสัญญา ภายใน
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔ 

๘. ชุดสกัดส าหรับแยก
สารให้กลิ่นรส (อว.) 

ประกาศร่างมีการวิจารณ์
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
เนื่องจากก าหนดหน่วยวัด
ไม่ถูกต้อง 

ประกาศร่างใหม่ ป ระกาศผู้ ช น ะแล้ ว  อ ยู่
ระหว่างเว้น ๗ วันท าการ
เพ่ื อ ให้ อุ ท ธ รณ์  แ ล ะ รอ    
ลงนามสัญญา ภายในวันที่ 
๓๐ มี.ค. ๖๔ 

   /หก.พด. รายงาน 

 



๔/๘ 
 

/ประธานและ 

 

  หก.พด. รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ (สกสว. และ วช.) ดังนี้ 
รายการครุภัณฑ์ (สกสว.) ห้องทดสอบการรั่วเข้าของอากาศ ( Inward leakage) ของ

หมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPR) จ านวนเงิน ๑๐ ล้านบาท ประกาศผลผู้ชนะแล้ว คาดว่าจะลงนามใน
สัญญาได้ภายในวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ และรายการครุภัณฑ์ (วช.) จ านวน ๒ รายการ ประกาศผลผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่าง
รอลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๔  5 

  ประธานฯ ให้ข้อคิดเห็น เรื่องเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน (วศ.) จ านวน ๔.๔๐๓๘ ล้านบาท
และเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน (สกสว.) จ านวน ๒.๕๓๘๘ ล้านบาท ยกเว้นรายการห้องทดสอบการรั่วเข้าของ
อากาศฯ ซึ่งจะทราบว่ามีเงินเหลือจ่ายเท่าใด ในวันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ และเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน (วช.) โดยทุก
รายการให้เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือจะใช้เงินเหลือจ่ายให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน พ.ค. ๖๔ และเตรียมข้อมูลให้
พร้อมในจัดซื้อครุภัณฑ์ จากเงินงวด ๒ และงวด ๓  10 

มติที่ประชุม    รับทราบ ความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อสั่งการ      

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การขอตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 

 หก.กค. รายงานการขอตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน โดย กค. 
ได้รวบรวมรายการขอตั้งครุภัณฑ์ใหม่จาก ส านัก/กอง ทั้งสิ้น ๖๗ รายการ จ านวนเงิน ๑๒.๗๐๒๔ ล้านบาท 15 

 ประธานฯ ขอให้ ผวว. น ารายการครุภัณฑ์ตั้งใหม่ของ วว. ๑๓ รายการ และ สล.(สอ.) ๓ รายการ 
รวมเป็นเงิน ๕.๐๗๓๖ ล้านบาท ไปพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน (สกสว.) ในวงเงิน ๒.๕๓๘๘ ล้านบาท        
ซึ่งมีครุภัณฑ์ที่เสนอขอตั้งใหม ่ดังนี้ 
ล าดับ ส านัก/

กอง 
รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
๑. วว. ชุดเครื่องกลึง พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ๘๖๘,๘๔๐ 
๒. วว. เครื่องทดสอบการรั่วซึมของถุงมือยางทางการแพทย์ (ประกอบเอง) ๑ เครื่อง ๑๔๙,๘๓๒ 
๓. วว. เครื่องตรวจวัดความเร็วลม พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ๑ ชุด ๙๐,๙๕๐ 
๔. วว. ชุดวัดขนาดมิติของกระเบื้องเซรามิก พร้อมอุปกรณ์   ๑ ชุด ๘๐๐,๐๐๐ 
๕. วว. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (Halogen Moisture Analyzer) ๑ เครื่อง ๙๙,๖๐๐ 
๖. วว. ปรับปรุงห้อง ๓๑๕ อาคารหอสมุดฯ พื้นที่ประมาณ ๙๐.๗๒ ตรม. ๑ ห้อง ๔๓๗,๗๐๐ 
๗. วว. อุปกรณ์การสังเคราะห์และเตรียมอนุภาคส าหรับวัสดุทันตกรรมเพื่อใช้ทางการแพทย์ ๑ ชุด ๙๙๙,๓๘๐ 
๘. วว. ชุดควบคุม ประมวลผลและฐานข้อมูลเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ ๑ ชุด ๘๐๐,๐๐๐ 
๙. วว. เครื่องปั่นอเนกประสงค์ ๑ ชุด ๑๙,๕๘๑ 

๑๐. วว. ชุดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพเมมเบรนด้วยระบบครอสโฟล ๑ ชุด ๒๑๕,๐๗๐ 
๑๑. วว. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่ต่ า

กว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (เครื่องละ ๕๓,๕๐๐ บาท) 
๒ เครื่อง ๑๐๗,๐๐๐ 

๑๒. วว. เครื่อง Roller wave gauge ๑ ชุด ๒๓๑,๖๕๕ 
๑๓. วว. ปรับปรุงห้อง C ๒๐๓ ช้ัน ๒ อาคารปฏิบัติงานและโรงงานต้นแบบเซรามิก พื้นที่

ประมาณ ๖๔ ตรม. 
๑ งาน ๑๗๑,๐๐๐ 

๑๔. สล.(สอ.) เครื่องทะลวงท่อ ๑ เครื่อง ๖๐,๐๐๐ 
๑๕. สล.(สอ.) เครื่องขัดกระดาษทราย ๑ เครื่อง ๘,๐๐๐ 
๑๖. สล.(สอ.) เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ ากว่า ๘๐ ลิตร ๑ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ 

  รวมทั้งสิ้น  ๕,๐๗๓,๖๐๘ 
 



๕/๘ 
 

/ตาราง 

 

ประธานและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาจัดสรรการใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน (วศ.) 
วงเงินประมาณ ๕ ล้านบาท และได้ผลการพิจารณา ดังนี้ 

ล าดับ ส านัก/
กอง 

รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. คอ. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๓,๐๐๐ บีทึยู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง (เครื่องละ ๒๑,๐๐๐ บาท) 

๓ เครื่อง ๖๓,๐๐๐ 

๒. คอ. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๑๘,๐๐๐ บีทึยู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง 

๑ เครื่อง ๒๗,๘๐๐ 

๓. คอ. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๓๖,๐๐๐ บีทึยู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง (เครื่องละ ๔๕,๕๕๐ บาท) 

๒ เครื่อง ๙๑,๑๐๐ 

๔. คอ. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 
๕๐,๐๐๐ บีทึยู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง  

๑ เครื่อง ๕๔,๒๕๐ 

๕. คอ. แท่นให้ความร้อน (Hot Plate)  เครื่องละ ๓,๖๓๘ บาท ๑๐ เครื่อง ๓๖,๓๘๐ 
๖. อว. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (เครื่องละ ๑๔,๓๕๐ บาท) ๒ เครื่อง ๒๘,๗๐๐ 
๗. อว. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง พร้อมอุปกรณ ์ ๑ ชุด ๘๕,๐๖๕ 
๘. อว. เครื่องวัดความหนาฟิล์มพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ๑๙๖,๐๐๐ 
๙. บร. เครื่องท าลายเอกสารแบบตัดละเอียด ท าลายครั้งละ ๓๐ แผ่น ๑ เครื่อง ๖๒,๐๖๐ 

๑๐. บร. เก้าอ้ีท างาน (ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท) ๘ ตัว ๒๐,๐๐๐ 
๑๑. ทช. เครื่องวัดสีแบบพกพา ระบบ spectrophotometer พร้อมอุปกรณ ์ ๑ ชุด ๔๖๐,๐๐๐ 
๑๒. ทช. เครื่องวัดความหนืดแบบราง (Bostwick Consistometer) ๑ เครื่อง ๒๗,๘๒๐ 
๑๓. ทช. ตู้เย็น ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า ๓๙๐ ลิตร ๑ เครื่อง ๑๗,๐๑๓ 
๑๔. ทช. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) พร้อมอุปกรณ ์ ๑ ชุด ๒๓,๙๐๐ 
๑๕. ทช. เครื่องชั่งวิเคราะห์ความชื้น ๑ เครื่อง ๓๙,๕๙๐ 
๑๖. ทช. ราวตากเส้นไหม ผ้าไหมและผ้าบาติก (ชุดละ ๘,๖๓๐) ๒ ชุด ๑๗,๒๖๐ 
๑๗. สท. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 

๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง (เครื่องละ ๔๕,๕๕๐ บาท) 
๘ เครื่อง ๓๖๔,๔๐๐ 

๑๘. สท. เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ (เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท) ๑๐ เครื่อง ๕๐,๐๐๐ 
๑๙. สท. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๓ ๑ เครื่อง ๓๖,๐๐๐ 
๒๐. สท. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  ๑ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ 
๒๑. สล. 

พร.+ผง. 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง 
(Std.เครื่องละ ๓๖,๐๐๐ บ.) 

๗ เครื่อง ๒๕๒,๐๐๐ 

๒๒. สล.(ทด.) สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ ๓ เครื่อง ๘๕,๐๖๕ 
๒๓. สล.(ทด.) เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑๐KVA ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๕ เครื่อง ๑,๓๕๐,๐๐๐ 
๒๔. สล.(บช.) รถเข็นช้อปปิ้ง ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ลิตร ๑ คัน ๔,๔๘๕ 
๒๕. สล.(บช.) พัดลมทาวเวอร์ (เครื่องละ ๑,๙๘๕ บาท) ๓ เครื่อง ๕,๙๕๕ 
๒๖. สล.(ปส.) เครื่องพิมพ์แบบอ้ิงค์แทงค์ ขนาด A๓ ๑ เครื่อง ๑๗,๖๕๕ 
๒๗. สล.(ปส.) ชุดอุปกรณ์บันทึกเสียงและล าโพงส าหรับงานตัดต่อ 

 

๑ ชุด ๖๔,๐๐๐ 



๖/๘ 
 

/๑) หก.กค. รายงาน 

 

ล าดับ ส านัก/
กอง 

รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๒๘. สล.(ปส.) ชุดกล้องถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด ๑๓๙,๖๕๐ 
๒๙. สล.(ปส.) เลนส์ ๗๐-๒๐๐  ๒.๘L IS III ๑ ชุด ๗๙,๓๘๐ 
๓๐. สล.(ปส.) ตู้กันความชื้น ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์กล้อง ๑ ตู้ ๕,๕๐๐ 
๓๑. สล.(พด.) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด

ไม่ต่ ากว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง 
๑ เครื่อง ๓๖,๐๐๐ 

๓๒. สล.(พด.) พัดลมติดเพดาน ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
(เครื่องละ ๓,๖๔๘) 

๖ เครื่อง ๒๑,๘๘๘ 

๓๓. สผ. ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี ๑๒ ที่นั่ง (ชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท) ๒ ชุด ๑๐๐,๐๐๐ 
๓๔. สผ. เก้าอ้ีส านักงาน (ตัวละ ๒,๕๐๐ บาท) ๒๓ ตัว ๕๗,๕๐๐ 
๓๕. สผ. เครื่องส ารองไฟ (UPS) เครื่องละ ๕,๓๔๐ บาท ๔ เครื่อง ๒๑,๓๖๐ 
๓๖. สผ. รถเข็นของ ๒ ล้อ ๑ คัน ๒,๔๖๑ 
๓๗. สผ. รถเข็นของ ๔ ล้อ ๑ คัน ๑๔,๐๐๐ 

  รายการเพิ่มเติม   
๓๘. พธ. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  ๑ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ 
๓๙. อว. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ระบบอินเวอร์เตอร์ 

ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  
๑ เครื่อง ๕๓,๕๐๐ 

๔๐. สล.(ทด.) เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ ค ส าหรับงานประมวลผลพร้อม
ระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมออฟฟิศส าเร็จรูป (เครื่องละ 
๒๖,๗๕๐ บาท) 

๑๔ เครื่อง ๓๗๔,๕๐๐ 

๔๑. ตน. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน ขนาดไม่ต่ า
กว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง 

๑ เครื่อง ๓๖,๐๐๐ 

๔๒.  เครื่องกระตุ้นหัวใจ พร้อมอุปกรณ์และ Training                  
(ชุดละ ๘๕,๐๐๐ บาท) 

๒ ชุด ๑๗๐,๐๐๐ 

๔๓.  รถเข็นวีลแชร์ (คันละ ๑๕,๐๐๐ บาท) ๒ คัน ๓๐,๐๐๐ 
  รวมทั้งสิ้น  ๔,๖๕๑,๒๓๗ 

  เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน (วศ.) ส่วนที่ เหลือจากการตั้งครุภัณฑ์ใหม่ ๔๓ รายการ ให้
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือทดแทนเครื่องเดิมหมดทั้งจ านวน 

มติที่ประชุม    ๑. รับทราบ  
 ๒. มอบหมายให้ ผวว. บริหารจัดการเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน (สกสว.) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่
ของ วว. จ านวน ๑๓ รายการ และของ สล. จ านวน ๓ รายการ  5 

 ๓. มอบหมายให้ หก.กค. ตรวจสอบรายการงบลงทุนของงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับจัดสรร
เบื้องต้น ว่ามีรายการใดบ้างที่ไม่ได้รับจัดสรร เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายจากงบลงทุนส่วนที่
เหลือ และให้เสนอที่ประชุมในครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕ :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายกับ10 

เป้าหมายรัฐบาล  
  



๗/๘ 
 

/ตาราง 

 

 ๑) หก.กค. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (วศ.) ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๔ งบด าเนินงาน 
คงเหลือ ๕๑.๓๐๘๐ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอย ๓๘.๑๘๕๗ ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ๑๓.๑๒๒๓ ล้านบาท 
โดยในค่าตอบแทนใช้สอย ยังค้างช าระค่าเช่าที่ดิน ๒๔.๓๘๔๒ ล้านบาท ดังนั้นจะคงเหลือเพียง ๑๓.๘๐๑๕ ล้านบาท  
   ผอ.ส านัก/กอง ชี้แจงการใช้เงินงบประมาณ (วศ.) รายการค่าตอบแทนใช้สอยคงเหลือของ
แต่ละส านัก/กอง ดังนี้ 5 

ส านัก/กอง งบด าเนินงาน
คงเหลือ (บาท) 

ชี้แจง/เหตุผลความจ าเป็น 

พศ. ๒๙๗,๓๖๖ ใช้เป็นค่าจ้างดูแลระบบ e-learning และค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมอีก ๒ หลักสูตร 
สท. ๙๒๕,๕๗๑ จัดสัมมนาฯ ประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือใช้ส าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฯ กลุ่มละ 

๕๐,๐๐๐ บาท สามารถใช้จ่ายได้ทัน ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
บร. ๑,๑๗๐,๖๙๕ ไดห้ักให้กองกลางไปแล้ว ๘๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ตรวจรับรองฯ สามารถใช้จ่ายได้หมดทัน ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
สผ. ๑๕๘,๒๗๘ สามารถใช้จ่ายได้ทัน ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
อว.  ๖๗๒,๘๒๗ สามารถใช้จ่ายได้ทัน ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

    ส่วนส านัก/กอง อ่ืนๆ ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่าย และให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนการใช้จ่าย เพ่ือรวบรวมเงินเหลือจ่ายแจ้งคืนกองกลางต่อไป  
 ๒) หก.กค. รายงานการใช้จ่ายเงินงบ Basic Fund (สกสว.) ณ ๒๘ ก.พ. ๖๔ งบด าเนินงาน
คงเหลือ ๓.๐๓๒๒ ล้านบาท และเสนอให้ พธ. ใช้จ่ายจากเงินส่วนกลาง (สกสว.) ที่มีอยู่จ านวน ๑.๔๓๕๓ ล้านบาท 
โดยจะขอแลกเปลี่ยนเงินส่วนกลาง Basic Fund (สกสว.) กับงบประมาณ ๖๔ (วศ.) และให้ส านัก/กอง ใช้เงิน10 

ส่วนกลาง (สกสว.) แทน เนื่องจากไม่สามารถจัดสรรค่าใช้จ่ ายส่วนกลางให้เข้ากับแผนงาน Basic Fund ได้ เช่น 
ค่าจ้างท าความสะอาดอาคารเซรามิกฯ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ พธ. เป็นต้น 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (วศ.) และเงินงบ Basic Fund (สกสว.) 
  ๒. มอบหมายให้ทุกส านัก/กอง จัดท าแผนการใช้จ่าย มี.ค.-ก.ย. ๖๔ โดยพิจารณาเงินทุกงบ        
(วศ. /สกสว. /วช.) และให้พิจารณาใช้เงินงบ Basic Fund (สกสว.) ก่อนเป็นล าดับแรก หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน15 

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ให้แจ้งคืนส่วนกลาง ส่ง กค. ภายในวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔  
   ๓.  มอบหมาย หก.กค. ท าบันทึกฯ แจ้งให้ พธ. จัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณ ระยะเวลา ๖ เดือน  
(เม.ย.-ก.ย. ๖๔) เพ่ือพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้ พธ. 

 ๕.๒ การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หฝ.พด. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (วศ.) และ         20 

งบ Basic Fund (สกสว.) ณ วันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ดังนี้ 

   รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
งบลงทนุ(วศ.) ๑. ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ๕๒ ๙๒,๐๘๑,๖๐๐.๐๐  

 ๒. ก่อหนี้ ๔๔ ๖๔,๓๑๖,๒๗๐.๒๙ ๖๙.๘๕ 
 ๒.๑ ลงนามสัญญาแล้ว ๔๔ ๖๔,๓๑๖,๒๗๐.๒๙ ๖๙.๘๕ 

๒.๒ รอลงนามสัญญา ๗       ๒๑,๘๐๖,๒๓๗.๖๖ ๒๓.๖๘ 
๓. อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  ๑ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๙๑ 

 ๔. ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง  - - - 
 ๕. เงินเหลือจ่าย   ๕,๑๑๙,๐๙๒.๐๕ ๕.๕๖ 



๘/๘ 
 
   รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
งบลงทุน (สกสว.) ๑.ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ๒๙ ๗๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐  

 ๒.ก่อหนี้ ๒๐ ๓๖,๐๖๓,๖๗๖.๓๘ ๕๐.๗๙ 
 ๒.๑ ลงนามสัญญาแล้ว ๒๐ ๓๖,๐๖๓,๖๗๖.๓๘ ๕๐.๗๙ 

๒.๒ รอลงนามสัญญา ๖       ๑๒,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ ๑๗.๑๖ 
๓.อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  ๓ ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗.๔๖ 

 ๔.ยังไม่ได้รับเรื่องจากกอง  - - - 
 ๕.เงินเหลือจ่าย   ๓,๒๖๓,๓๒๓.๖๒ ๔.๖๐ 

มติที่ประชุม    รับทราบ  

 ๕.๓ การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (ตามหนังสือส านัก
งบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว๖๕ ลงวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของ วศ. 
  หก.กค. ได้สรุปวงเงินจัดสรร (เงินงวด) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ส านักงบประมาณอนุมัติ
ครั้งที่ ๒ เป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๗๘.๖๙๒๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๕) ส าหรับใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๓ ดังนี้ 5 

 งปม.๖๔ ได้รบั เงินงวด ๖๓พ. เงินงวดที่ ๑ รวมงวด
(๖๓พ.+งวด๑) 

เงินงวดที่ ๒ รวมงวดทัง้สิ้น 
(๖๓พ.+งวด๑+งวด๒ 

คงเหลือ 
รออนุมัติงวด๓ 

  ๑๙.๘๓% ๔๑.๔๓% ๖๑.๒๖% ๑๙.๔๒% ๘๐.๖๘% ๑๙.๓๒% 
รวมท้ังสิ้น ๔๐๕,๒๔๒,๑๐๐ ๘๐,๓๗๒,๒๐๐ ๑๖๗,๘๘๖,๓๐๐ ๒๔๘,๒๕๘,๕๐๐ ๗๘,๖๙๒,๕๐๐ ๓๒๖,๙๕๑,๐๐๐ ๗๘,๒๙๑,๑๐๐ 
  ๒๕.๖๖% ๒๔.๒๑% ๔๙.๘๗% ๒๕.๑๓% ๗๕.๐๐% ๒๕.๐๐% 
รายจ่ายประจ า ๓๑๓,๑๖๐,๕๐๐ ๘๐,๓๗๒,๒๐๐ ๗๕,๘๐๔,๗๐๐ ๑๕๖,๑๗๖,๙๐๐ ๗๘,๖๙๒,๕๐๐ ๒๓๔,๘๖๙,๔๐๐ ๗๘,๒๙๑,๑๐๐ 
งบบุคลากร ๑๙๐,๐๕๖,๖๐๐ ๔๘,๖๙๐,๖๐๐ ๔๖,๓๓๓,๖๐๐ ๙๕,๐๒๔,๒๐๐ ๔๗,๕๑๘,๒๐๐ ๑๔๒,๕๔๒,๔๐๐ ๔๗,๕๑๔,๒๐๐ 
งบด าเนินงาน ๑๐๗,๕๐๐,๕๐๐ ๒๗,๕๖๓,๑๐๐ ๒๕,๐๒๓,๗๐๐ ๕๒,๕๘๖,๘๐๐ ๒๗,๖๔๗,๙๐๐ ๘๐,๒๓๔,๗๐๐ ๒๗,๒๖๕,๘๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๒,๒๗๖,๐๐๐ ๐ ๑,๙๐๒,๒๐๐ ๑,๙๐๒,๒๐๐ ๓๗๓,๘๐๐ ๒,๒๗๖,๐๐๐ ๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๑๓,๓๒๗,๔๐๐ ๔,๑๑๘,๕๐๐ ๒,๕๔๕,๒๐๐ ๖,๖๖๓,๗๐๐ ๓,๑๕๒,๖๐๐ ๙,๘๑๖,๓๐๐ ๓,๕๑๑,๑๐๐ 
รายจ่ายลงทุน ๙๒,๐๘๑,๖๐๐ ๐ ๙๒,๐๘๑,๖๐๐ ๙๒,๐๘๑,๖๐๐ ๐ ๙๒,๐๘๑,๖๐๐ ๐ 
ครุภัณฑ ์ ๘๕,๗๘๕,๔๐๐ ๐ ๘๕,๗๘๕,๔๐๐ ๘๕,๗๘๕,๔๐๐ ๐ ๘๕,๗๘๕,๔๐๐ ๐ 
สิ่งก่อสร้าง ๖,๒๙๖,๒๐๐ ๐ ๖,๒๙๖,๒๐๐ ๖,๒๙๖,๒๐๐ ๐ ๖,๒๙๖,๒๐๐ ๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๔ การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หก.กค. จะด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
งบประมาณ ๒๕๖๔ ไปตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยจะจัดสรรลงในแต่ละ
แผนงานตามวงเงินเหลือจ่ายที่ปรากฎในระบบ GFMIS (เบิกจ่ายและ PO) พด.จึงต้องบันทึก PO ทุกรายการที่ได้ท า10 

สัญญาก่อหนี้ผูกพันแล้วในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน เพ่ือให้สามารถน าเงินเหลือจ่ายไปด าเนินการขอโอน
เปลี่ยนแปลงตั้งครุภัณฑ์รายการใหม่ได้ 
  ส่วนรายการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายงบ Basic Fund (สกสว.) เมื่อ วว. พิจารณารายการ
ครุภัณฑ์ที่จะขอตั้งใหม่ได้แล้ว กค. จะด าเนินการส่งเรื่องให้ สกสว.พิจารณา เพ่ืออนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 15 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐ น.   
    นางสาวกนกวรรณ พูลสุขโข  ผู้จดรายงานการประชุม 
 นางพัชรินทร์  หัตถมาตร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 20 


