
ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ช่ือตัวช้ีวัด ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 

 

 

ตัวชี้วัด หนวย

วัด 

 

น้ําหนัก 

(%) 

คาเกณฑวัด ผลการ

ดําเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ปบัญชี 2562 

1 2 

 

3 4 5 

3.3 ความสามารถในการบริหารแผน

ลงทุน  

- ภาพรวมการเบิกจายจริง 

รอยละ 2.5 80 85 90 95 100 83.11 

 

ผลการดําเนินงาน : งบประมาณป 2562   แผนการเบิกจายงบลงทุน                       594.30 ลานบาท 

                                                     ผลการเบิกจายงบลงทุน                        493.94 ลานบาท 

                                รอยละของภาพรวมการเบิกจายท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงป            83.11    

 

 

ตัวชี้วัด หนวย

วัด 

 

น้ําหนัก 

(%) 

คาเกณฑวัด ผลการ

ดําเนินงาน 

รอบ 12 เดือน 

ปบัญชี 2562 

1 2 

 

3 4 5 

3.3 ความสามารถในการบริหารแผน

ลงทุน  

- การเบิกจายตามแผน 

รอยละ 2.5 80 85 90 95 100 87.18 

 

ผลการดําเนินงาน : งบประมาณป 2562   แผนการเบิกจายงบลงทุน                       594.30 ลานบาท 

                                                     ผลการเบิกจายงบลงทุน                        493.94 ลานบาท 

                                         รอยละความสามารถในการเบิกจายตามแผน             87.18    

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ – ไมรวมสัญญาต่ํากวางบประมาณและเงินสํารองเพ่ือการเปลี่ยนแปลงราคา 

  



 Q1 Q2 Q3 Q4 รวม 1-4 

เปาหมาย 33.10 151.61 120.29 289.30 594.30 

ผลการเบิกจาย 30.77 148.34 101.08 213.75 493.94 

รอยละของภาพรวมการเบิกจายท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงป 92.96 97.84 84.03 73.89 83.11 

สัญญาต่ํากวางบประมาณ    4.60 6.90 30.44 60.70 102.64 

เงินสํารองเพ่ือการเปลี่ยนแปลงราคา  - - - 16.29     16.29 

เปาหมาย (หลังหักสัญญาต่ํากวางบฯ + เงินสํารองเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงราคา) 

28.50 144.71 89.85 212.31 475.37 

รอยละของภาพรวมการเบิกจายท่ีเกิดข้ึนจริงในชวงป 

รวมสัญญาต่ํากวางบประมาณ + เงินสํารองเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงราคา  

107.96 102.51 112.50 100.68 103.91 

รอยละความสามารถในการเบิกจายตามแผน  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

1. แผนงาน/โครงการ/การดําเนินงานสําคัญ ท่ีชวยปรับปรุงการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้  

   ยกมาเฉพาะท่ีสําคัญ กรุณาใหรายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเชน ดําเนินการอะไร มีผลตอตัวชี้วัด

อยางไร 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน    

1. การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 8/2561 วันท่ี 22 สิงหาคม 2561 

อนุมัติขยายระยะเวลาและปรับวงเงินงบประมาณแผนงานอาคารประกอบฝายวิจัยและพัฒนา

พรอมระบบสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2561-2563 ของฝายวิจัยและพัฒนา ดังนี้.- 

จากเดิม แผนงานอาคารประกอบฝายวิจัยและพัฒนาพรอมระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ

เต็มตามแผนงาน วงเงิน 26,073,300.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน 2 ป (2561 - 2562) 

 งบประมาณ ป 2561 วงเงิน       473,000.- บาท ดําเนินการเสร็จสิ้น 

 งบประมาณ ป 2562 วงเงิน   25,600,000.- บาท  

ใหม แผนงานอาคารประกอบฝายวิจัยและพัฒนาพรอมระบบสาธารณูปโภค งบประมาณเต็ม

ตามแผนงาน วงเงิน 26,073,300.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป (2561 - 2563) 

 งบประมาณ ป 2561 วงเงิน       473,000.- บาท ดําเนินการเสร็จสิ้น 

 งบประมาณ ป 2562 วงเงิน     2,560,000.- บาท   

 งบประมาณ ป 2563 วงเงิน   23,040,000.- บาท  

 

  



2. การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 

อนุมัติยกเลิกงบลงทุนท่ีจัดทําเปนแผนระยะยาว ประจําป 2562 แผนพัฒนาโรงพยาบาล ฝาย

การแพทย งบลงทุน ประเภท ข. หมวด 5 อ่ืนๆ จํานวน 6 รายการ วงเงิน 17,544,400.- บาท 

ดังนี้.- 

รายการท่ี 1 ชุดอุปกรณออกกําลังกายกลามเนื้อเฉพาะสวน จํานวน 1 ชุด วงเงิน 2,919,000.- บาท 

รายการท่ี 2 ชุดอุปกรณออกกําลังกายในน้ํา จํานวน 1 ชุด วงเงิน 1,696,000.- บาท 

รายการท่ี 3 เครื่องยกเคลื่อนยายผูปวยระบบรางสายพาน จํานวน 1 ชุด วงเงิน 626,000.- บาท 

รายการท่ี 4 ชุดฝกการลอยตัวในน้ํา จํานวน 1 ชุด วงเงิน 180,000.- บาท 

รายการท่ี 5 ชุดกลองสองตรวจปอดและหลอดลมระบบวีดีทัศน พรอมชุดประมวลสัญญาณ

ภาพ (Bronchoscope) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 4,601,200.- บาท 

  รายการท่ี 6 ชุดกลองสองตรวจระบบทางเดินอาหารระบบวีดีทัศน พรอมชุดประมวลสัญญาณ    

     ภาพรายละเอียดสูง (Gastro/Colonoscope) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 7,522,200 บาท 

3. การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 

อนุมัติปรับวงเงินงบประมาณและวงเงินเบิกจาย แผนงานปรับปรุงอาคารตึกอํานวยการ พรอม

ระบบสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2562-2565 ของกองการสถานท่ี ฝายบริการกลาง ดังนี้.- 

  จากเดิม แผนงานปรับปรุงอาคารตึกอํานวยการ พรอมระบบสาธารณูปโภค งบประมาณเต็ม 

           ตามแผนงาน วงเงิน 181,438,000.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (2562 - 2565) 

 งบประมาณ ป 2562 (งานออกแบบ)      6,978,000.- บาท  

 งบประมาณ ป 2563 (งานออกแบบ)      5,200,000.- บาท  

 งบประมาณ ป 2564 (งานปรับปรุง)    52,200,000.- บาท 

 งบประมาณ ป 2565 (งานปรับปรุง)  117,060,000.- บาท 

  ใหม แผนงานปรับปรุงอาคารตึกอํานวยการ พรอมระบบสาธารณูปโภค งบประมาณเต็มตาม 

           แผนงาน วงเงิน 181,438,000.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป (2562 - 2565) 

 งบประมาณ ป 2562 (งานออกแบบ)        697,800.- บาท  

 งบประมาณ ป 2563 (งานออกแบบ)      6,280,200.- บาท  

 งบประมาณ ป 2564 (งานปรับปรงุ)    42,598,200.- บาท 

 งบประมาณ ป 2565 (งานปรับปรงุ)  131,891,000.- บาท 

4. การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 

2561 อนุมัติปรับวงเงินดําเนินการและวงเงินเบิกจายของโครงการ 

   กอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหม ประจําปงบประมาณ 2562 – 2564 ดังนี้ 

  



 

5. การประชุมคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 อนุมัติ

ตั้งงบลงทุนท่ีขออนุมัติรายป ปงบประมาณ 2562 (เพ่ิมเติม) จํานวน 3 รายการ วงเงิน 1,597,000.- 

บาท ดังนี้.- 

รายการท่ี 1 งบลงทุนประเภท ข. ฝายการแพทย หมวด 1 คาสิ่งกอสราง : ปรับปรุงโรงพักขยะ วงเงิน  

195,000.- บาท 

รายการท่ี 2 งบลงทุนประเภท ข. ฝายการแพทย หมวด 3 คาอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน : ระบบปรับ

อากาศและระบายอากาศ พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 392,000.- บาท 

รายการท่ี 3 งบลงทุนประเภท ข. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด 3 คาอุปกรณเครื่องใชสํานักงาน : 

ระบบบันทึกเวลาเขา-ออกงาน พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ วงเงิน 1,010,000.- บาท 

แนวทางแกไข 

1.  จัดทําหนังสือถึง สศช. ท่ี ยสท.000100/6144 ลว. 19 ธันวาคม 2561เพ่ือขออนุมัติขยาย

ระยะเวลาและปรับวงเงินงบประมาณแผนงานอาคารประกอบฝายวิจัยและพัฒนา พรอมระบบ

สาธารณูปโภค ตามขอ 1  

(ไดรับการอนุมัติ ตามบันทึกของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ี 

นร 1115/1394 ลว.7 มีนาคม 2562) 

2.  จัดทําหนังสือถึง สศช. ท่ี ยสท.000100/6144 ลว. 19 ธันวาคม 2561 เพ่ือขออนุมัติยกเลิกงบ

ลงทุนท่ีจัดทําเปนแผนระยะยาว ประจําป 2562 แผนพัฒนาโรงพยาบาล ฝายการแพทย ตามขอ 2  

(ไดรับการอนุมัติ ตามบันทึกของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ี 

นร 1115/1394 ลว.7 มีนาคม 2562) 

3.  จัดทําหนังสือถึง สศช. ท่ี ยสท.000100/6144 ลว. 19 ธันวาคม 2561 เพ่ือขออนุมัติปรับวงเงิน

งบประมาณและวงเงินเบิกจาย แผนงานปรับปรุงอาคารตึกอํานวยการ พรอมระบบพรอม

ระบบสาธารณูปโภค ปงบประมาณ 2562-2565 ของกองการสถานท่ี ฝายบริการกลาง ตามขอ 3  

(ไดรับการอนุมัติ ตามบันทึกของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ี 

นร 1115/1394 ลว.7 มีนาคม 2562) 

 

 

ปงบประมาณ 
วงเงินดําเนินการ วงเงินเบิกจาย 

เดิม อนุมัติปรับเปน เดิม อนุมัติปรับเปน 

2562 1,999.00 2,062.62 421.07 427.53 

2563 1,940.63 2,131.66 577.63 809.54 

2564 1,329.00 683.97 400.93 1.30 

  



4.  จัดทําหนังสือถึง สศช. ท่ี ยสท.000100/6144 ลว. 19 ธันวาคม 2561 เพ่ือขออนุมัติปรับแผน

งบประมาณโครงการกอสรางโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมปงบประมาณ 2561 - 2564 ตามขอ 4 

(ไดรับการอนุมัติ ตามบันทึกของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ี 

นร 1115/1394 ลว.7 มีนาคม 2562) 

5. จัดทําหนังสือถึง สศช. ท่ี ยสท.000100/988  ลว. 27 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือขออนุมัติปรับปรุงงบ

ลงทุนของการยาสูบแหงประเทศไทย ประจําป 2562 (เพ่ิมเติม) ตามขอ 5 

   (ไดรับการอนุมัติ ตามบันทึกของ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ี    

     นร 1124/3205 ลว.4 มิถุนายน 2562) 

2. การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมดังกลาว เปนไปดวยดี หรือไม  

   - มีปญหาอุปสรรคอะไรในโครงการ/แผนงานดังกลาว (ระบุเฉพาะปญหาสําคัญ ถามี) 

   - การแกไขปญหาดังกลาว ดําเนินการอยางไร 

 

3. ในปท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน / กิจกรรมดังกลาวแลว 

   มีปจจัย/เหตุการณสําคัญ ท้ังภายนอก และภายใน ท่ีตอผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดคือ 

   3.1 ปจจัยท่ีสนับสนุน 

 

  3.2 ปจจัยท่ีเปนปญหา/อุปสรรค 

 

 

  


