รายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562
การดาเนินการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง จะท าให้ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ
มาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กองคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
ที่ได้ ดาเนิ น การจั ดซื้อจั ดจ้ างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ทีก่ าหนดให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง
- การเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2562
- การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
- จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
- จานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้
- ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
2) ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
3) ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจ้าง
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
จานวน
คิดเป็น
จานวน
คิดเป็น
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ/
ร้อยละ
โครงการ/
ร้อยละ
เรื่อง
(%)
เรื่อง
(%)
(ครั้ง)
(ครั้ง)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ตกลงราคา
1
0.14
สอบราคา
1
0.14
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
27
3.71
37
6.06
วิธีคัดเลือก
17
2.34
6
0.98
วิธีเฉพาะเจาะจง
672
92.43
562
91.98
การจ้างที่ปรึกษา
9
1.24
6
0.98
727 100.00
611 100.00

เปรียบเทียบ
ปี 61-62
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
(%)
-0.14
-0.14
2.35
-1.36
-0.45
-0.26

หมายเหตุ : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 301 ครั้ง
และการจ้างเหมาบุคคลภายนอก จานวน 371 ครั้ง

การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง สรุปได้ดังนี้
(1) การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.06 ของจานวนโครงการ/เรื่องทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี งบประมาณ 2561 จานวน
ร้ อ ยละ 2.21 (การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปประจ าปี ง บประมาณ 2561 ร้ อ ยละ 3.85
ประกอบด้วยวิธีสอบราคาร้อยละ 0.14 และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปร้อยละ 3.71)
(2) การลดปริ มาณการจั ดซื้อจั ดจ้างโดยเชิญชวนเฉพาะผู้ ประกอบการที่ มีคุ ณสมบัติตามเงื่ อ นไข
เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ ซึ่ ง ลดลดจากปี งบประมาณ 2561 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธีเ ฉพาะเจาะจงลดลง จ านวน
ร้อยละ 0.59 (การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ 2561 จานวนร้อยละ 92.57 ประกอบด้ วย
วิธีตกลงราคาร้ อยละ 0.14 และวิธีเฉพาะเจาะจงร้ อยละ 92.43) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลื อ กลดลง
จานวนร้อยละ 1.36 และการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกลดลง จานวนร้อยละ 0.26

ตารางที่ 2 แสดงการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562
จานวนเงิน
จานวนเงิน
งบประมาณ
ตามสัญญา/ข้อตกลง
(บาท)
(บาท)
219,936,610.00
198,746,830.54
3,931,485.82
3,872,331.70
53,407,870.75
51,730,479.57
21,582,800.00
21,495,000.00
298,858,766.57
275,844,641.81

โครงการ/
เรื่อง
(ครั้ง)
37
6
562
6
611

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
การจ้างที่ปรึกษา
รวมทั้งสิ้น

จากตารางแสดงการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 สรุปเพิ่มเติมได้ดังนี้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป สามารถจาแนกออกเป็น
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market)
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
จานวนโครงการ/เรื่อง (ครั้ง)
2

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

35

e-bidding

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
รวมวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

โครงการ
/เรื่อง
(ครั้ง)
2

จานวนเงิน
จานวนเงิน
งบประมาณ
ตามสัญญา/ข้อตกลง
(บาท)
(บาท)
1,373,100.00
1,207,013.50

35

218,563,510.00

197,539,817.04

37

219,936,610.00

198,746,830.54

e-market

วิธีเฉพาะเจาะจง สามารถจาแนกออกเป็น
(1) การจัดซื้อจัดจ้าง
(2) การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
จานวนโครงการ/เรื่อง (ครั้ง)
199

การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบุคคลภายนอก
รวมวิธีเฉพาะเจาะจง

363

การจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างเหมาบุคคลภายนอก

โครงการ
/เรื่อง
(ครั้ง)
199
363
562

จานวนเงิน
จานวนเงิน
งบประมาณ
ตามสัญญา/ข้อตกลง
(บาท)
(บาท)
31,983,730.75
31,261,068.57
21,424,140.00
20,469,411.00
53,407,870.75
51,730,479.57

ตารางที่ 3 แสดงจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562
โครงการ/เรื่อง
ครั้ง
ร้อยละ (%)

611
100

วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
37
6.06

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา
6
0.98

562
91.98

6
0.98

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562
6, 0.98%

37, 6.06%

6, 0.98%

562, 91.98%

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษา

พิจารณาแยกตามจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุด จานวน 562 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 91.98 รองลงมา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จานวน 37 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.06 วิธีคัดเลือก จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.98 และการจ้างที่ปรึกษา
จานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.98 ตามลาดับ
จากตารางดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจงเป็ น วิ ธี ก าร
ที่ดาเนินการมากที่สุด เนื่องจากมีโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งการดาเนินการ
เป็นไปตามวงเงินที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข)
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ตารางที่ 4 แสดงจานวนงบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา

งบประมาณใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามสัญญาหรือข้อตกลง

วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
จานวนเงิน (บาท) 275,844,641.81 198,746,830.54 3,872,331.70 51,730,479.57 21,495,000.00
ร้อยละ (%)
100
72.05
1.40
18.76
7.79

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
21,495,000.00, 7.79%
51,730,479.57, 18.76%

198,746,830.54,
72.05%

3,872,331.70,
1.40%

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษา

พิจารณาแยกตามจ านวนงบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ดซื้ อ จั ด จ้า งตามสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีการจัดซื้อซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมากที่สุด จานวน
198,746,830.54 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.05 รองลงมาวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง จ านวน 51,730,479.57 บาท
คิดเป็นร้อยละ 18.76 การจ้างที่ปรึกษา 21,495,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.79 และวิธีคัดเลือก 3,872,331.70
คิดเป็นร้อยละ 1.40 ตามลาดับ

ตารางที่ 5 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
ประหยัดงบประมาณ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ ตามสัญญา/ข้อตกลง จานวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(%)
(บาท)
(บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 219,936,610.00 198,746,830.54 21,189,779.46
7.09
วิธีคัดเลือก
3,931,485.82
3,872,331.70
59,154.12
0.02
วิธีเฉพาะเจาะจง
53,407,870.75
51,730,479.57
1,677,391.18
0.56
การจ้างที่ปรึกษา
21,582,800.00
21,495,000.00
87,800.00
0.03
รวมทั้งสิ้น
298,858,766.57 275,844,641.81 23,014,124.76
7.70
คิดเป็นร้อยละ (%)
100.00
92.30
7.70

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ประหยัดได้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2562
1,677,391.18 , 0.56%

87,800.00 , 0.03%

59,154.12 , 0.02%

21,189,779.46 , 7.09%

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษา

พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พบว่า งบประมาณที่ป ระหยั ดได้จ ากการจัดซื้อซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมากที่สุ ด จานวน
21,189,779.46 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 7.09 รองลงมาวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง จ านวน 1,677,391.18 บาท คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 0.56 การจ้ า งที่ ป รึ ก ษา 87,800.00 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.03 และวิ ธี คั ด เลื อ ก 59,154.12 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.02 ตามลาดับ

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2562
จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถประหยัดงบประมาณผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นจานวนเงิน ทั้งสิ้น
23,014,124.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.70 ของจานวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

23,014,124.76 ,
7.70%

275,844,641.81 ,
92.30%
จานวนเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณที่ประหยัดได้

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การด าเนิ น การไม่ เ ป็ น ไปตามสั ญ ญา ส่ ง ผลให้ ก ารส่ ง มอบงานล่ า ช้ า และมี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญา
ในบางโครงการ
2. ขาดบุ คลากรที่ มี ความรู้ ด้ านกฎหมาย ปฏิ บั ติ งานด้ านพั สดุ ซี่ งจ าเป็ นต่ อการปฏิ บั ติ งานภายใต้
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบฯ ต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางผ่ า นทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง
และมี ก ารปิ ด ปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-GP) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โปรแกรม
ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
4. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีย กเลิ กหนั งสื อเวีย นเพื่อปรั บ ปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทาให้ การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่ องตั ว
เนื่ อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งตรวจสอบ แก้ ไ ข และติ ด ตามศึ ก ษากฎระเบี ย บ และหนั ง สื อ เวี ย น
เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติปัจจุบัน
5. พระราชบั ญญัติ กฎ ระเบียบฯ บางข้อสื่อความหมายที่มีความซับซ้อน ต้องใช้การตีความ ส่งผล
ให้ การทางานด้ านการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งเกิ ด ความล่ าช้ า เนื่องจากต้อ งใช้ เวลาในการหารื อ กับ กรมบั ญชี ก ลาง
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการควบคุมการดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดในสัญญา และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกาหนดเวลาหรือขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ การตรวจรับพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. จัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ กระบวนงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบและกฎหมายข้างเคียงอื่นที่เกี่ยวข้อง

