สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน กกพ.

ประจาปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน กกพ. ประจาปีงบประมาณ 2564
สำนักงำน กกพ. ได้จัดทำสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ที่กำหนดให้ หน่วยงำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
รอบปีที่ผ่ำนมำ และนำผลวิเครำะห์ไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่ต้องแสดงถึงควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ในกำรดำเนินงำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล เกิดควำมคุ้มค่ำและเป็นประโยชน์ต่อภำครัฐ
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 สำนักงำน กกพ. ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุซึ่งจำแนกตำม
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพำะเจำะจง
รวม

จานวนรายการ
15
9
434
458

คิดเป็นร้อยละ
3.28
1.96
94.76
100

จำกตำรำงที่ 1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักงำน กกพ. ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัส ดุ
จำนวน 458 รำยกำร พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทีมีจำนวนรำยกำรมำกที่สุด คือวิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน
434 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 94.76 รองลงมำ คือ วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จำนวน
15 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 3.28 และ วิธีคัดเลือก จำนวน 9 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 1.96 ตำมลำดับ
ดังภำพที่ 1
ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564
สัดส่ วนของวิธีการจัดซือ้ จัดจ้ างพัสดุ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3.28%

วิธีคดั เลือก 1.96%

วิธีเฉพาะเจาะจง 94.76%

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะเจำะจง

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพำะเจำะจง
รวม

จานวน
รายการ
15
9
434
458

จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
56,417,533.21
47,076,000.02
64,543,253.14
168,036,786.37

33.57
28.02
38.41
100

จำกตำรำงที่ 2 จำนวนงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุของสำนักงำน กกพ.
จำนวน 168,036,786.37 บาท พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง มีวงเงิน
สู งสุ ด เป็ น จ ำนวนเงิน 64,543,253.14 บำท คิดเป็นร้อยละ 38.41 รองลงมำ คือ วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เป็นจำนวนเงิน 56,417,533.21 บำท คิดเป็นร้อยละ 33.57 และวิธีคัดเลือก
เป็นจำนวนเงิน 47,076,000.02 บำท คิดเป็นร้อยละ 28.02 ตำมลำดับ ดังภำพที่ 2
ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564
สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
33.57 %

วิธีเฉพำะเจำะจง
38.41%

วิธีคัดเลือก 28.02%
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะเจำะจง

กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งพั ส ดุ ข องส ำนั ก งำน กกพ. ในภำพรวมที่ ใ ช้ วิ ธี ป ระกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-bidding) จำนวน 15 รำยกำร เป็นจำนวนเงิน 56.471 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.57 ซึ่งเป็นงำนที่มี
ลักษณะสำมำรถให้ผู้ขำยและผู้รับจ้ำงทั่วไปมีโอกำสแข่งขัน รำยกำรที่ใช้วิธีคัดเลือก จำนวน 9 รำยกำร
เป็นจำนวนเงิน 47.076 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 28.02 ส่วนใหญ่เป็นงำนจ้ำงที่ปรึกษำมีควำมซับซ้อน
ต้องใช้เทคนิคเฉพำะ และต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำ น จึงใช้วิธีคัดเลือกเพื่อให้เกิดกำรแข่งขัน
เฉพำะกลุ่มมีควำมสำมำรถเฉพำะ

สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่งมีจำนวนรำยกำรมำกที่สุดโดยแยกเป็นกำรจัดหำ
พัส ดุโ ดยวิธีเฉพำะเจำะจงที่มีว งเงิน งบประมำณไม่เกิน 500,000 บำท จำนวน 413 รำยกำร วงเงิน
งบประมำณรวม 29.159 ล้ำนบำท และรำยกำรที่มีวงเงินงบประมำณเกิน 500,000 บำท จำนวน 21
รำยกำร วงเงินงบประมำณ 35.383 ล้ำนบำท และเมื่อพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงที่มี
วงเงินเกิน 500,000 บำท ในรำยละเอียดรำยกำรแล้วพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็นกำรจัดหำที่เป็นงำนเช่ำและจ้ำง
ซึ่งเป็นกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องเช่ำพัสดุจำกผู้ให้เช่ำรำยเดิมหรื อผู้ให้บริกำรรำยเดิมต่อเนื่องไปอีก ซึ่ง
คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ได้แจ้งเวียนคำวินิจฉัยตำม
หนั งสื อ ด่ว นที่สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 และ 347 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2560 ว่ำให้ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรจัดเช่ำหรือจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 78 (ค) และอีกจำนวนหนึ่งเป็นกำรดำเนินกำร
ตำมเงื่อนไขอื่นตำมมำตรำ 56 (2)
ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัดและแนวทางแก้ไข
สำนักงำน กกพ. ได้ดำเนินกำรจัดหำพัสดุให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ และหนังสือเวียนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมขั้นตอนที่
กำหนดไว้ ซึ่งในกำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุประสบปัญหำในทำงปฏิบัติ จำแนกเป็นประเด็น ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจำกกฎหมำยและระเบียบที่ต้องใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง อีกทั้งมีแนวปฏิบัติหลำยฉบับ
ท ำให้ เกิ ดควำมสั บสน เกิ ดกำรตี ควำมไม่ ตรงกั น อั นอำจส่ งผลให้ เกิ ดข้ อผิ ดพลำดในกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ผู้มีหน้ำที่ คณะกรรมกำรต่ำงๆ
2. กำรจัดหำพัสดุที่เป็นงำนเช่ำและงำนจ้ำงต่อเนื่องที่มีกำหนดวันเริ่มงำนในวันเริ่มต้น
ปีงบประมำณ โดยกำรจัดหำพัสดุใช้วิธีเฉพำะเจำะจงและมีกำรดำเนินกำรในช่ วงปลำยปีงบประมำณ
จำนวนมำกอำจเกิดควำมเสี่ยงที่จะดำเนินกำรจัดหำไม่ทัน
แนวทางปรับปรุงแก้ไข
1. จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 แก่พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้พื้นฐำน เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับเดียวกันของพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้พ ร้ อ มถกประเด็ นปั ญ หำในกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อนำหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุ ปในกำรปฏิบัติที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงมีประสิทธิภำพ
2. กำหนดกรอบเวลำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นงำนเช่ำและงำนจ้ำงต่อเนื่องที่มีกำหนดวัน
เริ่มงำนในวันเริ่มต้นปีงบประมำณ ให้ชัดเจนและมีระยะเวลำที่เพียงพอสำหรับกำรดำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
****************************************

