
การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ ท่ีดินและกอสราง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

หนวยงาน สําน ักสารนิเทศ ในสังก ัดสําน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส วนกลาง ได ร ับ
งบประมาณตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กําหนดแผนความ
ตองการครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกรายการครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกรายการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง  สิ่งกอสราง ตาม  

1) “โครงการจางปรับปรุงสวนบริการเคานเตอรประชาสัมพันธ และสวนบริการงานรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนยอํานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทยเพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ดังตอไปนี้ 

1.  งานรื้อถอน       จํานวน 1 งาน 
2. งานตกแตงหองประชาสัมพันธ    จํานวน 9 งาน 
3. งานจัดทําตัวอักษรและตราสัญลักษณ    จํานวน 5 ชุด 
4. งานปรับปรุงฝาเพดาน และงานสี    จํานวน 2 งาน 
5. งานตกแตงบริเวณหนาลิฟท     จํานวน 1 งาน 
6. งานตกแตงเคานเตอรรักษาความปลอดภัย   จํานวน 1 ชุด 
7. งานตกแตงพ้ืนท่ี      จํานวน 1 งาน 
8. งานติดตั้งระบบไฟสองสวางและระบบไฟฟา   จํานวน 1 งาน 
9. เครื่องปรับอากาศแบบฝงฝาแบบ 4 ทิศทาง   จํานวน 1 เครื่อง 
10. โทรทัศน แอลอีดี      จํานวน 1 เครื่อง 
11. เครื่องคอมพิวเตอร Macbook    จํานวน 1 เครื่อง 
12. งานจุดคัดกรองอุณหภูมิสําหรับผูมาติดตอราชการ  จํานวน 1 งาน 

2) “โครงการจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563” ดังตอไปนี้ 

1.  กลองถายภาพนิ่ง Nikon D7500    จํานวน 4 ตัว 
2. กลองถายภาพนิ่ง และวีดีโอ Sony Alpha a7   จํานวน 1 ตัว 
3. เลนสกลอง Sony FE 55mm    จํานวน 1 ตัว 

3) “โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนระบบการสื่อสารประชาสัมพันธสํานักสารนิเทศ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563” 
1.  จางปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตสํานักสารนิเทศ  จํานวน 1 งาน 

4) “โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนระบบการสื่อสารประชาสัมพันธสํานักสารนิเทศ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563” ดังตอไปนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล (แบบท่ี 2) จํานวน 12 เครื่อง 
2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพิมพพรอมติดตั้งถังหมึก จํานวน   3 เครื่อง 
3. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ    จํานวน 12 ชุด 
4. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน    จํานวน 12 ชุด 
5. ชุดโปรแกรมปองกันไวรัส     จํานวน 12 ชุด 
6. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA    จํานวน 12 เครื่อง 



 
5) “โครงการจัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2” ดังตอไปนี้ 
1. กลองถายวีดีโอ Sony HXR-NX200     จํานวน   1 ตัว 

4K NXCAM COMCORDER 

หนวยงาน สํานักสารนิเทศ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง วิเคราะหผลตาม 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดดําเนินการตามแผนความตองการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง ตามท่ีกําหนด
ไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1) รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ 
ท่ีดินสิ่งกอสราง) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ตารางที่ 1  แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง เฉพาะงบลงทุน 
(คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวย : โครงการ 

จํานวน 
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
วิธีประกาศเชิญชวน  

วิธีคัดเลือก 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 

วิธีสอบราคา 

5 - - - - 5 
(รอยละ 100) 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักสารนิเทศ ไดรับงบประมาณ เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ  
และท่ีดินสิ่งกอสราง) ดังตอไปนี้ 
 โครงการท่ี 1 ,2 ไดรับจัดสรร จํานวน 1,550 ,000 .00 บาท ดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 2 ครั้ง ภายใตกิจกรรมพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 

 โครงการ ท่ี  3  ได รับจัดสรร จํ านวน 128 ,400 .00 บาท ดํ า เนินการจัด ซ้ือจัดจ า ง  
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 1 ครั้ง ภายใตกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ กิจกรรมพัฒนา
ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และกิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณสํานักสารนิเทศ (งบดําเนินงาน) ) 

 โครงการท่ี 4,5 ไดรับจัดสรร จํานวน 588 ,900.00 บาท ดําเนินการจัด ซ้ือจัดจาง  
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 2 ครั้ง ภายใตกิจกรรมพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรดานสุขภาพ กิจกรรมพัฒนา
ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และกิจกรรม
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2) รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ  
และท่ีดินสิ่งกอสราง) สํานักสารนิเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 



 

ตารางท่ี 2  แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุน  

(คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) สํานักสารนิเทศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวย : บาท 

จํานวน 
งบประมาณ (บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
วิธีประกาศเชิญชวน  

วิธีคัดเลือก 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส 

 

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 

วิธีสอบราคา 

1,550,000.00 
 

128,400.00 
 

588,900.00 
 

- - - - 1,549,809.40 
(รอยละ 99.99) 
128,400.00 
(รอยละ 100) 
588,900.00 
(รอยละ 100) 

 จากตาราง สํานักสารนิเทศไดรับจัดสรรงบประมาณ เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้ ง ท่ี  1 ได รับจัดสรร จํ านวน 1,550,000.00 บาท ได ดํ า เนินการจัด ซ้ือจัดจ า ง 
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 1,549,809.40 บาท คิดเปนรอยละท่ีใชไป 99.99 

 ครั้ ง ท่ี  2  ได รั บจั ดสรร  จํ านวน  128 ,400 .00 บาท ได ดํ า เนิ นการจั ด ซ้ื อจั ดจ า ง 
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 128,400.00 บาท คิดเปนรอยละท่ีใชไป 100.00  

 ครั้ ง ท่ี  3  ได รั บจั ดสรร  จํ านวน  588 ,900 .00 บาท ได ดํ า เนิ นการจั ด ซ้ื อจั ดจ า ง 
ดวยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 588,900.00 บาท คิดเปนรอยละท่ีใชไป 100.00 

 3) การดําเนินเปนไปตามแผนความตองการครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเห็นไดวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง เฉพาะงบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ซ่ึงสอดคลองกับกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทํา 
ขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซ้ือจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 2 (5) กําหนดใหการ
จัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซ่ึงหากใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความ
ลาชาและอาจทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ เปนกรณีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีไดรับงบประมาณของหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หรือไดรับ
งบประมาณท่ีเปนเงินนอกงบประมาณรายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ประสบผลสําเร็จ สามารถดําเนินการ
ภายใตหลักความโปรงใส ความคุมคา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแขงขันท่ีเปนธรรมและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงานของรัฐ 
 
 
 
 



 
1) ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 
 -  หนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป (งบลงทุน) ตองขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากหนวยงานอื่น และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจายในชวงไตรมาสที่ 4 เปนประจํา
ทุกป  

- การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง บางรายเปนงานท่ีตองกระทําเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยง 
เกิดขอผิดพลาดในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางได 

- การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและคิดราคา 
- เจาหนาท่ีพัสดุท่ีเก่ียวของมีขอมูลท่ีใชประกอบการจัดซ้ือจัดจางไมสมบูรณ 
- การจัดซ้ือจัดจางตองดําเนินตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ทุกข้ันตอนตองดําเนินการในระบบ EGP ซ่ึงระบบไมสามารถรองรับผูเขาใชงานในระบบพรอมกันจํานวน 
มาก ทําใหการทํางานลาชา 

- สถานการณท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา : สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทําใหการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางของ
หนวยงาน ไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว ตองมีการปรับแผนหลายครั้ง 

2) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- จัดประชุม ทําแผนจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตตนปงบประมาณ เพื่อวางแผนรองรับงานเรงดวน
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน และสามารถจัดหาไดทัน 

- หนวยงานผูใชพัสดุ ตองจัดทํารายละเอียดพัสดุท่ีตองการใหจัดหาใชชัดเจน เชน ประเภท 
ชนิด ขนาด สี  แบบ  จํานวน  ฯ ล ฯ 

- สงเจาหนาท่ีอบรม ประชุม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
- เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได ทุกคนเชื่อม่ันในการทํางานท่ีสาํคัญ  

แมในเวลาเรงดวน ก็ทําดวยความถูกตองตามระเบียบเปนหลัก เพ่ือปองกันการเกิดขอผิดพลาด 
 -   นอกจากการอบรมเจาหนาท่ีแลว นําบทเรียนขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน เปนขอสังเกต ใน 
การพิจารณาเพ่ือใหเกิดความรอบคอบ 

- เตรียมขอมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับเพ่ือดําเนินการจัดหาตามข้ันตอน 


