รายงานผลการจัดซือ้ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ที่ใชในปจจุบัน มีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานของรัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีเ่ ปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลางเพื่อใหหนวยงานของรัฐนําไปใชเปนหลักปฏิบัติ มุงเนน
การเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากที่สุด เพือ่ ใหเกิดความโปรงใสและเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
อยางเปนธรรม มี การดํ าเนิน การจัดซือ้ จัดจางที่คํานึงถึงวัตถุประสงคของการใชงานเปน สําคัญ ซึ่งจะ
กอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ
เชน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
กองกลาง กลุมการพัสดุและบริหารทรัพยสิน ไดจัดทํารายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560เพื ่อแสดงให เห็ นว าการจั ดซื้อจั ดจ างของหน วยงาน โปร งใส มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ตรวจสอบได และมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1
แสดงรอยละของจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง

จํานวน (โครงการ/เรื่อง)

รอยละ

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)
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2.18

2. วิธีเฉพาะเจาะจง
2.1 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข)
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ง)
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ)
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ซ)
2.2 งานจางที่ปรึกษา
2.3 จางควบคุมงานกอสราง มาตรา 82 (4)
3. วิธีคัดเลือก
- งานจางที่ปรึกษา
รวม

942
932
913
8
6
5
9
1
1
1
964

97.72
96.68
94.71
0.83
0.62
0.52
0.94
0.10
0.10
0.10
100

2
จากตารางที่ 1 พิจารณาจากจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
จะเห็นไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางรวมทั้งสิ้น 964 โครงการ/เรื่อง พบวา
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จํานวน 942 โครงการ/เรื่อง คิดเปนรอยละ 97.72
รองลงมา คือ วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จํานวน 21 โครงการ/เรื่อง คิดเปนรอยละ 2.18 และ
วิธีคัดเลือก จํานวน 1 โครงการ/เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.10 ตามลําดับ ปรากฏตามแผนภูมิแสดงจํานวน
โครงการที่จัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ดังรูป
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการจัดซือ้ จัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข)
การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซือ้ จัดจาง
ครั้งหนึ่งไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เปนวิธีการที่ดําเนินการมากที่สุด เนื่องจากมีโครงการที่
จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท ซึ่งการดําเนินการเปนไปตามวงเงินที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปรากฎตามแผนภูมิแสดงจํานวนโครงการในการจัดซื้อจัดจาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรูป
แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการในการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3
ตารางที่ 2
แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดซื้อจัดจาง
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)
2. วิธีเฉพาะเจาะจง
2.1 การจัดซื้อจัดจางพัสดุ
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ข)
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ง)
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (จ)
- วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ซ)
2.2 งานจางที่ปรึกษา
2.3 จางควบคุมงานกอสราง
3. วิธีคัดเลือก
- งานจางที่ปรึกษา
รวม

จํานวนเงิน

รอยละ

44,258,556.00

21.30

154,778,639.87
138,629,049.87
88,483,573.72
15,325,638.00
31,108,200.00
3,711,638.15
15,569,990.00
579,600.00
8,770,000.00
8,770,000.00
207,807,195.87

74.48
66.71
42.58
7.37
14.97
1.79
7.49
0.28
4.22
4.22
100

จากตารางที่ 2 พิจารณาจากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
จะเห็นไดวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการใชงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางทั้งสิ้น 207,807,195.87 บาท
(สองรอยเจ็ดลานแปดแสนเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบหาบาทแปดสิบเจ็ดสตางค) พบวามีการจัดซื้อจัดจางโดย
วิธเี ฉพาะเจาะจงมากที่สุด จํานวน 154,778,639.87 บาท (หนึ่งรอยหาสิบสี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน
หกรอยสามสิบเกาบาทแปดสิบเจ็ดสตางค) คิดเปนรอยละ 74.48 รองลงมาคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(e-bidding) จํานวน 44,258,556 บาท (สี่สิบสี่ลานสองแสนหาหมื่นแปดพันหารอยหาสิบหกบาทถวน)
คิดเปนรอยละ 21.30 และวิธีคัดเลือก จํานวน 8,770,000 บาท (แปดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)
คิดเปนรอยละ 4.22 ตามลําดับ ปรากฏตามแผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จําแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ดังรูป
แผนภูมิแสดงจํานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4
ปญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง
1. ขาดบุคลากรที่มีความรูดานกฎหมาย ปฏิบัติงานดานพัสดุ ซึ่งมีความจําเปนตอการปฏิบัติงาน
ภายใตพระราชบัญญัติกฎ ระเบียบฯ ตาง ๆ ในการจัดซื้อจัดจาง
2. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) บางครั้งไมสามารถเชื่อมตอเขาระบบได เนื่องจากระบบ
ขัดของและมีการปดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เพือ่ ปรับปรุงโปรแกรม
ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน
3. พระราชบัญญัติกฎ ระเบียบฯ บางขอสื่อความหมายที่มีความซับซอน ตองใชการตีความ สงผลให
การทํางานดานการจัดซื้อจัดจางเกิดความลาชา เนื่องจากตองหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อความเขาใจที่
ถูกตองและปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
4. กอง/กลุม/ศูนย ที่ตองการใชพัสดุ ยังไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การ
กําหนดคุณลักษณะหรือขอบเขตการจาง การกําหนดราคากลาง จึงทําใหการจัดซื้อจัดจางเกิดความลาชา
5. การจัดซือ้ จัดจางที่เรงดวนหรือกระชัน้ ชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงทีจ่ ะเกิดขอผิดพลาดในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและสงผลกระทบตอการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในแตละขั้นตอน
6. กอง/กลุม/ศูนย สงเอกสารการจัดซือ้ จัดจางมาใหกลุม การพัสดุและบริหารทรัพยสินดําเนินการ
ไมถูกตอง ครบถวน สงผลใหเกิดการดําเนินการที่ลาชา
ขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง
1. สงเสริมใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ ของกอง/กลุม/ศูนย
ไดรับการพัฒนาองคความรูในงานที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. จัดสรรบุคลากรใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับภาระงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

