รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดทำรำยงำนสรุปและวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561) ที่ได้
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุต่ำง ๆ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อแสดงให้เห็นว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำมีผลกำร
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นอย่ำงไร เพื่อให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่ วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่
กำหนดให้ส่วนรำชกำรนำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น (สตง.) ได้ รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมำณปี 2561
เงิน งบประมำณเหลือ จ่ำ ย และเงิน กัน ไว้เ บิก ข้ำ มปีง บประมำณ 2560 เป็น ค่ำ ครุภัณ ฑ์แ ละสิ่ง ก่อ สร้ำง
จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,410,500,079.50 บำท เบิกจ่ำยแล้ว เป็นเงิน 233,325,969.05 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 16.54 โดยอยู่ร ะหว่ำงดำเนิน กำร เป็นเงิน 239,333,472.62 บำท คิดเป็นร้อยละ 16.97
ยังไม่ได้ดำเนินกำร 923,014,280.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 65.44 คงเหลือ เป็นเงิน 14,826,357.83 บำท
คิดเป็นร้อยละ 1.05 (ภำพที่ 1 : แผนภูมิสรุปรำยงำนกำรปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในภำพรวม (ค่ำครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้ำง) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
2. จานวนโครงการ/รายการ และจานวนเงินที่เบิกจ่ายจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเสร็จและเบิกจ่ำยแล้ว
ในปี 2561 จำนวน 655 รำยกำร เป็นเงิน 233,325,969.05 บำท คิดเป็นร้อยละ 16.54 ของเงินงบประมำณ
รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรและเบิกจ่ำยในปี 2562
ยังไม่ได้ดำเนินกำร
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จำกตำรำงข้ำงต้น จะพบว่ำ
1) วิธีกำรที่ใช้ในกำรดำเนินกำรมำกที่สุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จำนวน 549 รำยกำร คิดเป็น
ร้อยละ 72.33 รองลงมำ คือ วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 84 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 11.07 วิธีตกลงรำคำ
จำนวน 11 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 1.45 วิธีประกวดรำคำ จำนวน 9 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 1.19 และกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงวิธีที่ใช้น้อยที่สุด ได้แก่ วิธีสอบรำคำ และวิธีคัดเลือก มีจำนวน วิธีละ 1 รำยกำร คิดเป็น ร้อย
ละ 0.13 (ภำพที่ 2 : แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรำยกำรหรือโครงกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง จำแนกตำมวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
2) วงเงิน งบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมำกที่สุด คือ วิธีประกวดรำคำ
เป็นจำนวนเงิน 165,481,964.88 บำท คิดเป็นร้อยละ 11.73 ของวงเงินงบประมำณที่ได้รับ รองลงมำคือ
วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 48,041,223.38 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.41 ของวงเงินงบประมำณ
ที่ได้รับ วิธีเฉพำะเจำะจง เป็น จำนวนเงิน 16,750,650.79 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.19 วิธีตกลงรำคำ
เป็นจำนวนเงิน 1,503,960.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.11 วิธีคัดเลือก เป็นจำนวนเงิน 1,200,000.00 บำท
คิดเป็นร้อยละ 0.08 และงบประมำณที่ ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงน้อยที่สุด คือ วิธีสอบรำคำ เป็นเงินจำนวน
348,170.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ภำพที่ ๓ : แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมำณที่จัดซื้อ
จัดจ้ำง จำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
จะเห็นได้ว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำนั้น เป็นจำนวนเงิน
มำกที่สุดเป็นอันดับแรก แต่ถ้ำจำแนกตำมจำนวนรำยกำรหรือโครงกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำง เป็นวิธีกำรที่นำมำใช้เป็น
อันดับที่ 4 ส่วนงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นอยู่ในลำดับที่ 3
แต่เป็นวิธีกำรที่นำมำใช้มำกที่สุดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่จำแนกตำมจำนวนรำยกำรหรือโครงกำร สำหรับวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่จำแนกตำมงบประมำณที่ใช้เงินน้อยที่สุด วิธีสอบรำคำ และวิธีคัดเลือก และหำกจำแนกตำม
รำยกำรหรือโครงกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงก็เป็นวิธีกำรที่นำมำใช้น้อยที่สุดด้วยเช่นกัน
สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีตกลงรำคำ วิธีสอบรำคำ และวิธีประกวดรำคำ นั้น เป็นวิธีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่ปฏิบัติตำมระเบียบเดิม คือ ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจำกกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ดำเนินกำรไว้ก่อนที่พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริห ำรพัส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบีย บกระทรวงกำรคลัง ว่ำ ด้ว ยกำรจัด ซื้อ จัด จ้ำ งและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลใช้บังคับ จึงได้ดำเนินกำรต่อเนื่องตำมระเบียบเดิมจนถึงขั้นบริหำรสัญญำ
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในส่วนของวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกวิธี ได้แก่ วิธีตกลงรำคำ
วิธีสอบรำคำ วิธีประกวดรำคำ วิธีคัดเลือก วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป และวิธีเฉพำะเจำะจง ในปีงบประมำณ 2561
โดยพิจำรณำจำกควำมเสี่ยงด้ำนต่ำง ๆ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโครงสร้ำง ระบบงำน บุคลำกร ทรัพย์สิน และงบประมำณ
พบว่ำด้ำนบุคลำกรเป็นด้ำนที่มีควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนจัดซื้อจัดจ้ำง แต่เป็นควำมเสี่ยงที่สำมำรถควบคุมได้
ส่วนด้ำนโครงสร้ำง ระบบงำน ทรัพย์สิน และงบประมำณ ไม่มีควำมเสี่ยง เนื่องจำกเหตุปัจจัย ดังนี้
3.1 ด้ำนโครงสร้ำง มีกำรมอบหมำยงำนที่ชัดเจน เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีครบตำมโครงสร้ำง
3.2 ด้ำนระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรมีควำมชัดเจน มีเอกสำรหลักฐำนในกำรปฏิบัติงำน
ทุกขั้นตอนทั้งเอกสำรที่เป็นกระดำษ และข้อมูลที่บันทึกผ่ำนระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3.3 ด้ำนบุคลำกร มีกำรกำหนดมอบหมำยหน้ำที่ให้ผู้ที่ปฏิบัติงำน อีกทั้งหัวหน้ำยังได้
มีกำรให้ควำมรู้ คำแนะนำในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน และมีกำรติดตำมงำนของเจ้ำหน้ำที่อยู่ตลอดเวลำ
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3.4 ด้ำนทรัพย์สิน มีเครื่องมือเครื่องใช้ อำทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ
เพียงพอต่อกำรใช้งำนของผู้ปฏิบัติงำนทุกท่ำน
3.5 ด้ำนงบประมำณ ส่วนใหญ่ได้รับกำรจัดสรรครบถ้วน
4. การประหยัดงบประมาณ
ผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ดำเนินกำรและเบิกจ่ำยเสร็จสิ้นในปีงบประมำณ 2561
จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 655 รำยกำร โดยภำพรวมสำมำรถประหยั ด งบประมำณโด ยมี เ งิ น คงเหลื อ เป็ น เงิ น
14,826,357.83 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร โดยวงเงินงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 1,410,500,079.50 บำท และงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รวมทั้งสิ้น
1,395,673,721.67 บำท
5. โครงการที่ไ ด้รับ จัด สรรเงิน ในปีง บประมาณ 2561 แต่ดาเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ยังไม่แล้วเสร็จ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีรำยกำรที่ได้รับเงินจัดสรรแล้ว แต่จัดซื้อจัดจ้ำงยังไม่แล้วเสร็จ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร จำนวน 90 รำยกำร เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 239,333,472.62 บำท ส่วนใหญ่เป็น
รำยกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งดำเนินกำรแล้วเสร็จและเบิกจ่ำยเงินแล้วในปีงบประมำณ 2562 ไตรมำสที่ 1 และ 2
จำนวน 76 รำยกำร เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 24,705,064.00 บำท ส่วนรำยกำรที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน 14 รำยกำร
เนื่องจำกไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำไม่ผ่ำนคุณลักษณะเฉพำะ อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรประกวดรำคำฯ ใหม่
อยู่ร ะหว่ำงคณะกรรมกำรจัดทำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะหรือขอบเขตงำน และกำหนดรำคำกลำง
(รำคำอ้ำงอิง)
6. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
ประเด็นปัญหำและข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรตำมแผนงำนจัดซื้อ จัดจ้ำง
ของสำนัก งำนกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน มีค วำมล่ำ ช้ำ ไม่เ ป็น ไปตำมแผนงำนที่ว ำงไว้ และปัญ หำที่เ กิด จำก
ภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน มีดังนี้
6.1 กรมบัญชีกลำงมีกำรพัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) อยู่ตลอดเวลำ
และจำกัดจ ำนวนกำรส่งเจ้ ำหน้ำที่เข้ำรั บ กำรอบรม ทำให้ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำทำควำมเข้ำใจขั้น ตอน
วิธีปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ
6.2 กฎหมำย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีเป็นจำนวนมำก
มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน มีควำมไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลำยเรื่องก่อให้เกิดปัญหำกำรตีควำมในกำรปฏิบัติงำน
6.3 กำรสืบรำคำกลำงจำกผู้มีอำชีพ ต้องใช้เวลำนำนมำกขึ้น เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำ
ในกำรค้นหำหรือสืบหำ ซึ่งต้องสืบหำจำกแหล่งข้อมูลหรือจำกผู้มีอำชีพรำยใหม่ ๆ ตลอดเวลำ เพื่อให้ได้ข้อมูลรำคำ
ที่หลำกหลำย และบำงครั้งไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ค้ำในกำรจัดทำรำคำ
6.4 แบบรำยกำร และกำรกำหนดคุณลักษณะ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อ งล่ำช้ำ ทำให้
ไม่สำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงได้ตำมแผนที่กำหนดไว้
6.5 มีกำรแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือเปลี่ย นแปลงรำยกำรเพื่อให้เหมำะสม
กับกำรใช้งำนในปัจจุบัน และวงเงินที่ได้รับ ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทันที
6.6 มีกำรยกเลิกกำรดำเนินกำร เนื่องจำกไม่มีผู้เสนอรำคำ หรือ ผู้เสนอรำคำไม่ผ่ำน
คุณลักษณะเฉพำะ
6.7 มีกำรยกเลิกสัญญำจ้ำง เนื่องจำกผู้รับจ้ำงปฏิบัติไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำ
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6.8 มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง ต้องออกแบบก่อสร้ำงใหม่เพื่อให้เหมำะสมกับพื้นที่
6.9 บำงรำยกำรเป็นพัสดุที่จัดหำซื้อยำกไม่มจี ำหน่ำยในพื้นที่
7. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ
7.1 กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ ให้สอดคล้องกับระยะเวลำ
กำรใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินที่ดำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง
7.2 กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ดำเนินกำรจัดซื้อเมื่อมีกำรอนุมัติงบประมำณ เพื่อให้เป็นไป
ตำมแผนฯ และงบประมำณที่ตั้งไว้
7.3 ส่วนภูมิภำคที่มีควำมจำเป็นต้องใช้ พัสดุในกำรตรวจสอบ แต่เป็นพัสดุที่หำซื้อยำก
ไม่มีจำหน่ำยในพื้นที่ ให้ส่วนกลำง เป็นผู้ดำเนินกำรจัดหำ โดยก่อนดำเนินกำรให้สำรวจควำมต้องกำรพัสดุนั้น
ในทุกส่วนภูมิภำค เพื่อจะได้ดำเนินกำรจัดหำในครำวเดียวกัน และพัสดุที่จัดหำจะได้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
7.4 กรณีผู้รับจ้ำงไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขในสัญญำ ได้แจ้งบอกเลิกสัญญำ ริบหลักประกัน
และดำเนินกำรแจ้งเป็นผู้ทิ้งงำน
7.5 ศึกษำสภำพพื้นที่ก่อสร้ำงให้มีควำมชัดเจนก่อนของบประมำณในกำรดำเนินกำรก่อสร้ำง
7.6 จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ให้ได้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สัมมนำ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ
กำรบริหำรพัสดุ จำกหน่วยงำนภำยนอกต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์อันหลำกหลำย
เพิ่มมำกขึ้น
7.7 จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงละเอียด

สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กลุ่มตรวจสอบภำยใน

