รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

โครงการ
จํานวน
ร้อยละ

ร้อยละ

งบประมาณ
ผลการจัดหา
ร้อยละ

1.วิธีตกลงราคา

1,072

93.87

74,209,022.33

17.15

73,504,609.36

24.50

504,412.97

3.99

2.วิธี e-bidding

26

2.28

275,850,700.00

64.75

150,442,032.39

50.15

8,558,867.61

67.71

6

169,274,800.00

86.04

3.วิธีสอบราคา

20

1.75

21,171,570.00

4.89

17,692,243.10

5.90

2,206,726.90

17.46

5

5,882,600.00

2.99

4.วิธีพิเศษ

16

1.40

16,956,476.00

3.92

15,858,563.13

5.20

1,370,912.87

10.84

2

1,300,000.00

0.66

5.จ้างที่ปรึกษา

3

0.26

2,866,100.00

0.66

1,100,000.00

0.37

-

2

2,666,100.00

1.36

3

0.26

31,500,000.00

7.28

31,500,000.00

10.50

-

1

3,000,000.00

1.52

2

0.18

10,157,916.00

2.35

10,157,916.00

3.39

-

2

10,157,916.00

5.16

1,142

100.00

299,982,363.98

100.00

จัดหา

ประหยัดได้

ร้อยละ

กันไว้เบิกเหลื่อมปี
จํานวน
งบประมาณ
ร้อยละ
โครงการ
15
4,459,559.86 2.27

วิธีตกลง
6.จ้างที่ปรึกษา
วิธีคัดเลือก
7.วิธีกรณีพิเศษ
รวมทุกวิธี

432,711,784.33 100.00

12,640,920.35 100.00

33

196,740,975.86 100.00

กกกกกกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คพ. มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทุกวิธี จํานวน 1,142 โครงการ งบประมาณในการจัดหารวมทั้งสิ้น 432,711,784.33 บาท
ดําเนินการสั่งซื้ อสั่ งจ้างจริง จํานวน 299,982,363.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.33 ของวงเงิ นงบประมาณที่ ใช้ใ นการจัดหา โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้จํานวน
12,640,920.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดหา และมีโครงการที่ได้ผูกพันสัญญาและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 33 โครงการ รวม
196,740,975.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.47 ของวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ซึ่งประกอบด้วย กรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวน 29 โครงการ งบประมาณ 76,652,475.86 บาท
และกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 120,088,500 บาท ดังรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้างต้น
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กกกกกกกกกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จากหน่วยงานในสังกัด 11 หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงาน ที่กําหนดให้ส่วนราชการนําผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างไปปรับปรุง และ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงให้เห็นถึงการดําเนินงานที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่า
กกกกกกกกตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจํานวนโครงการ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2559
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธีตกลงราคา
วิธี e-bidding
วิธีสอบราคา
วิธีพิเศษ
จ้างที่ปรึกษา วิธีตกลง
จ้างที่ปรึกษา วิธีคัดเลือก
วิธีกรณีพเิ ศษ
รวมทุกวิธี

จํานวนโครงการ
1,072
26
20
16
3
3
2
1,142

ร้อยละ
93.87
2.28
1.75
1.40
0.26
0.26
0.18
100.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมมลพิษ โดยหน่วยงานภายในสังกัด 11 หน่วยงาน
ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการรวมทั้งหมด จํานวน 1,142 โครงการ งบประมาณในการจัดหารวมทั้งสิ้น
432,711,784.33 บาท พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีตกลงราคา จํานวน 1,072 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 93.87 รองลงมาคือวิธี e-bidding จํานวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.28 และวิธีสอบราคา
จํานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.75

จากตาราง...
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รายงาานผลการจัดซื้อจัดจ้างและะรายงานการวิวิเคราะห์ผลกาารจัดซื้อจัดจ้าง
า ประจําปีงบบประมาณ พ..ศ. 2559
กกกกกกกกกจากตาารางสรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ 2559 งบบประมาณในภาพรวมที่
คพ. ใช้
ใ ในการจัดซื้อจั
อ ดจ้าง จํานววน 432,711,,784.33 บาทท พบว่า งบปประมาณที่ใช้ไปปในการจัดซือจั
้อ ดจ้าง วิธีที่
สูงสุดคือ วิธี e-biddding จํานวนน 275,850,7000 บาท คิดเป็ป็นร้อยละ 64.75 รองลงมาาคือ วิธีตกลงรราคา จํานวน
อ 17.15 และจ้
แ างที่ปรึกษา
ก วิธีคัดเลือก
อ จํานวน 31,500,000 บาท
บ คิดเป็น
74,2009,022.23 บาท คิดเป็นร้อยละ
ร้อยลละ 7.28 ตามลลําดับ ดังแผนนภาพที่ 1
S

3.92

2.35

0
0.66

วิธี e‐biddingg

4.89

วิธีตกลงราคา
7.28

จ้จางที่ปรึกษา วิธีคัคดเลือก
วิธีสอบราคา

17.15
64.75

วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ
จ้จางที่ปรึกษา วิธีตกลง
ต

แผนภาพที่ 1 แสดงร้อยละขของงบประมาณ
ณในภาพรวมที่ คพ.
ค ใช้ในการจัดซื
ด ้อจัดจ้าง ประะจําปีงบประมาณ
ณ 2559

กกกกกกกกกงบประะมาณในภาพพรวม ที่ คพ. ใช้
ใ จริงตามผลลการจัดซื้อจัดจ้
ด าง จํานวนน 299,982,6336.98 บาทท
พบว่าวิ
า ธีที่สูงสุดคือ วิธี e-bidding จํานวนน 150,442,0032.39 บาท คิดเป็นร้อยลละ 50.15 รองงลงมาคือ วิธีธี
ตกลงงราคา จํ า นววน 73,504,6609.36 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ย ละ 24.50 แ ละจ้ า งที่ ป รึ กกษา วิ ธี คั ด เลืลื อ ก จํ า นวนน
31,5000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.50 ตามลําดับ ดังแผผนภาพที่ 2

5.20

3.39

0.37

วิธี e‐bidding
e

5.90

วิธีตกลงราคา
ต
10.50
50.15

จ้ างที่ปรึกษา วิธีคดั เลืลือก
วิธีสอบราคา
ส

24.50

วิธีพิพิเศษ
วิธีกรณี
ก พิเศษ
จ้ างที่ปรึกษา วิธีตกลลง

แผนภาพพที่ 2 แสดงร้อยละของงบประม
ย
มาณที่ใช้จริงตาามผลการจัดซื้อจัจดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 255
559
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รายงาานผลการจัดซื้อจัดจ้างและะรายงานการวิวิเคราะห์ผลกาารจัดซื้อจัดจ้าง
า ประจําปีงบบประมาณ พ..ศ. 2559
กกกกกกกกกงบประมมาณในภาพรวมที่ คพ. สามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อจัจดจ้าง จํานวนน 12,640,920.335 บาท พบว่า
วิธีการรจัดซื้อจัดจ้างทีที่สามารถประหหยัดงบประมาณ
ณได้สูงสุดคือ วิธี e-bidding จํานวน 8,5588,867.61 บาท คิดเป็นร้อยละะ
67.71 รองลงมาคื อ วิ ธี สอบราคา จํ านวน 2,2206,726.90 บาาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.46 แและวิ ธี พิ เศษ
จํ านวนน
า บ ดังแผนภาาพที่ 3
1,3700,912.87 บาท คิดเป็นร้อยละะ 10.84 ตามลําดั
3.99

วิธี e‐‐bidding

10.84

วิธีสอบราคา
อ
17.46

วิธีพิเศษ
ศ
67.71

วิธีตกลงราคา
ก

กก
ก แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละขของงบประมาณณที่สามารถประะหยัดได้จากการรจัดซื้อจัดจ้าง ปประจําปีงบประมมาณ 2559
กก
กกกกกกกกกงบประะมาณในภาพรววมที่ คพ. ได้ผูผกู พันสัญญาแลละได้ขอกันเงินไว้
น เบิกเหลื่อมมปีงบประมาณ
ณ จํานวน 33
โครงกการ รวม 196,7740,975.86 บาท
บ ประกอบดด้วยกรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวนน 29 โครงการร เป็นเงิน 76,6652,475.86
บาท คิดเป็นร้อยละะ 38.96 ของเงิงินกันฯ และกรรณีไม่มีหนีผ้ ูกพัน จํานวน 4 โครงการ เป็นนเงิน 120,0888,500 บาท
คิดเป็นร้
น อยละ 61.004 ของเงินกันฯ โดยพบว่า วิธีที่ขอกันเงินฯ สูงสุดคือ วิธีธี e-bidding จจํานวน 6 โครงงการ เป็นเงิน
169,2274,800 บาท คิดเป็นร้อยละะ 86.04 รองลงมาคือวิธีกรณี
ร พิเศษ จํานววน 2 โครงการร เป็นเงิน 10,1157,916 บาทท
คิดเป็นร้
น อยละ 5.166 และวิธีสอบรราคา จํานวน 5 โครงการ เป็ปนเงิน 5,882,6600 บาท คิดเปป็นร้อยละ 2.999 ตามลําดับ
ดังแผนภาพที่ 4
2.27
2.99
5.16
6

1.36
0.6
66
1.52

วิธี e‐biddin
ng
วิธีกรณีพิเศษ
วิธีสอบราคา
วิธีตกลงราคา
จ้ างที่ปรึกษา วิธีธีคดั เลือก
จ้ างที่ปรึกษา วิธีธีตกลง
86.04

วิธีพิเศษ

แผผนภาพที่ 4 แสดดงร้อยละของงบบประมาณที่กนไว้
ัน เบิกเหลื่อมปีปี ประจําปีงบประะมาณ 2559
ฝ่ายคลังและะพัสดุ | สํานักงาานเลขานุการกรรม 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณที่ คพ. ใช้ในการจัดหาโดยวิธีพิเศษ จํานวน 16,956,476 บาท ซึง่
พบว่าเป็นลําดับที่ 5 ของงบประมาณในภาพรวมที่ คพ. ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และงบประมาณที่ คพ. ใช้จริง
ตามผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จํานวน 15,858,563.13 บาท พบว่าเป็นลําดับที่ 5 ของงบประมาณที่ใช้
จริงในการจัดหา รวมจํานวน 16 โครงการ โดยสามารถจําแนกลักษณะของการจัดหาโดยวิธีพิเศษ ของหน่วย
จัดซื้อจัดจ้าง สํานัก/กอง/ฝ่าย ได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของการจัดหาโดยวิธีพิเศษต่อจํานวนโครงการและงบประมาณ
ลักษณะของการจัดหา
โดยวิธีพิเศษ

โครงการ

งบประมาณ

จํานวน ร้อยละ
จัดหา
ร้อยละ ผลการจัดหา ร้อยละ ประหยัดได้ ร้อยละ
1.ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
3
18.75 6,800,000.00 40.10 6,626,960.00 42.52 173,040.00 12.62
ภาพรวม คือ
- เ ค รื่ อ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
ออกซิเจนแบบภาคสนาม
- เครื่ อ งวั ด ค่ า นํ า ไฟฟ้ า
ความเค็ม ของแข็งที่ละลาย
ในน้ํ า และอุ ณ หภู มิ ข องน้ํ า
แบบภาคสนาม
- เครื่องตรวจวัดคุณภาพ
น้ําแบบหลายพารามิเตอร์
2.เครื่ อ งวิ เ คราะห์ โ ลหะ
หนั ก แบบเอ็ ก ซ์ เ รย์ ฟ ลู อ อ
เรสเซนต์แบบพกพา
3.เครื่องตรวจวัดสารระเหย
อิ น ทรี ย์ แ ละอนิ น ทรี ย์ ใ น
บรรยากาศ
จ้ า ง บํ า รุ ง รั ก ษ า ร ะ บ บ 13
81.25 10,156,476.00 59.90 8,958,603.13 57.48 1,197,872.87 87.38
คอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์, จ้าง
บํ า รุ ง รั ก ษ า เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสตร์, จ้างดูแลและ
บํ า รุ งรั กษาสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์, จ้างพัฒนาและ
ปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย,
จ้ า งวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งน้ํ า
ทะเล ฯลฯ
รวม
16 100.00 16,956,476.00 100.00 15,585,563.13 100.00 1,370,912.87 100.00
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กกกกกกกกจากการพิจารณาลักษณะของการจัดหาโดยวิธีพิเศษ พบว่า 16 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.41
ของจํานวนโครงการจัดหารวมทุกวิธี ส่วนมากเป็นการดําเนินการจัดหาเพื่อบํารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือและความชํานาญพิเศษโดยเฉพาะ
และอีกส่วนหนึ่งเป็นการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ จํานวน 3 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.75
เป็นการจัดหาที่เปลี่ยนวิธีมาจากวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากผู้เสนอราคา เสนอ
เงื่อนไขไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามที่ คพ. กําหนด จึงได้ยกเลิกการประกวดราคาฯ และเปลี่ยนมาจัดหาโดยวิธี
พิเศษแทน เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใข้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่กําหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับรับจัดสรรรายจ่ายลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน
ต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท จะต้องก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และสําหรับ
รายจ่ายลงทุนที่วงเงินต่อรายการตั้งแต่ 2 ล้านบาทจะต้องก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายตามงวดงาน
กกกกกกกกทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการจัดหาโดยวิธีพิเศษ เกิดความโปร่งใส เกิดความเป็นธรรม ไม่ให้เกิดความ
เสี่ยงด้านราคา การผูกขาด และพัสดุไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพ คพ. ได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เช่น แบ่งแยกหน้าที่ของ ผู้ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับ
จ้าง กับ ผู้จัดซื้อ/จัดจ้าง กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , พยายามหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้มากราย เพื่อ
พิจารณาคัดเลือกรายที่มีคุณสมบัติถูกต้อง โดยเสนอรายละเอียดครบถ้วนตรงตามขอบเขตการดําเนินงาน
(TOR) หรือ (Spec) และราคาต่ําสุด และรวมทั้งมีรายการควบคุมภายใน และประเมินผลอย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น
การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คพ. ได้มีการนํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในส่วนของปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางสําหรับแก้ไขในภาพรวม ทั้งในส่วนของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายภาครัฐตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ซึ่งได้ดําเนินการโดยสรุปดังนี้
1. คพ. ได้จัดให้มกี ารอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในด้านการเงิน การคลัง
และพัสดุ เช่น
1.1. หลักสูตร “ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่” ระหว่างวันที่ 28-29
ตุลาคม 2559
1.2. หลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านพัสดุ” ระหว่างวันที่ 13-16
พฤศจิกายน 2559
1.3. หลักสูตร “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ในวันที่ 18 มีนาคม 2559
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.4. หลักสูตร “โครงการอบรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตืงานของ
บุคลากรกรมควบคุมมลพิษ” ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน
167 คน และผลลัพธ์ของโครงการ คือ แนวทางปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 6 ประเด็น คือ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การจัดประชุมหรือฝึกอบรม การเขียน
หนังสือราชการ และการบริหารจัดการงานทั่วไป
1.5. หลักสูตร “การฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ได้เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใน Intranet
คพ. หัวข้อ “การบริหารงานคลังและพัสดุ > งานพัสดุ” และแจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ สํานัก/กอง/ฝ่าย
ผ่านระบบ e-สารบรรณ
ฝ่ายคลังและพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งทําหน้าที่หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง จัดให้มีการให้บริการให้
คําแนะนําหลักการปฏิบัติงาน คําปรึกษาให้แก่ เจ้าหน้าที่ สํานัก/กอง/ฝ่าย
ได้ดําเนินการให้ สํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
จัดทําแผนฯ ในภาพรวมของ คพ. ให้แล้วเสร็จและสามารถเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตของ คพ. ได้ภายในเดือน
ตุลาคม 2559
ฝกค./สลก. ได้ทําหน้าที่จัดหาวัสดุสํานักงานในภาพรวม ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อให้เกิดการ
ประหยัดงบประมาณในการจัดหา
ผู้บริหารของ คพ. ได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารงบประมาณ ให้เป็นเรื่องเร่งด่วนในอันดับต้นๆ ทีจ่ ะต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี จึงได้มีการจัดประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการดําเนินงานตามภารกิจในระดับกรมเป็นประจําทุกเดือน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และจัดให้มีการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามฯ เป็นประจําทุกเดือน และรายงานปัญหาอุปสรรคของการ
ดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน พร้อมแนวทางแก้ไขหรือขอรับแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหาร คพ.
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จากผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คพ. ยังคงพบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายในที่สามารถแก้ไขได้และปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ โดยสรุปดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การกําหนดเกณฑ์ ตัวชี้ วัดของ คพ. ด้ า นการเบิ กจ่ า ยงบประมาณ โดยถ่า ยทอดจากระดับ กรมสู่
หน่วยงานภายใน ในการจั ดทํ าคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําและถ่ ายทอดลงสู่ระดั บบุคคล ทําให้
เจ้าหน้าที่บางส่วนมุ่งเน้นการปฏิบัติในการเร่งรัดการเบิกจ่าย จนไม่ได้คํานึกถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควรและส่งผลกระทบให้การเบิกจ่ายล่าช้า เช่น การปฏิบัติงานด้านพัสดุข้าม
ขั้นตอน, ไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเร่งการดําเนินการจัดหาในแต่ละขั้นตอนให้
เกิดความรวดเร็วในภาพรวม แต่กลับเร่งรัดในขั้นตอนสุดท้ายคือการเบิกจ่าย ฝ่ายจัดหาของแต่ละหน่วยงานที่
ได้รับมอบอํานาจไม่จัดส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนกลาง (ฝกค.) เปิด P/O
แนวทางแก้ไข
นอกจากจะต้ อ งเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ ทางด้ า นระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุแล้ว จึงควรเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน คพ. เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกําหนด
อื่นที่ใช้บังคับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. ในการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าในกระบวนการจัดทํา TOR การแก้ไข TOR ภายหลังการเผยแพร่
แล้ว การต้องนําร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ให้สาธารณะเสนอแนะ ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงต้องขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
อื่น หน่วยงานบางหน่วยที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน เริ่มต้นดําเนินการจัดซื้อตามที่ได้รับมอบอํานาจไปแล้ว แต่มี
การปรั บ เปลี่ ย น โดยจั ด ซื้ อ รวมทุ ก รายการ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การแบ่ ง ซื้ อ แบ่ ง จ้ า งทํ า ให้ ว งเงิ น จั ด หาสู ง ขึ้ น
กระบวนการตรวจรับพัสดุที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม ทั้งในกิจกรรมการประกาศประกวดราคา การลงนามในสัญญาและการส่งมอบ
แนวทางแก้ไข
 คณะกรรมการร่างขอบเขตข้อกําหนดรายละเอียดของการดําเนินงาน (TOR) ที่ได้รับแต่งตั้งนอกจาก
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคนิคและวิชาการแล้ว ควรเพิ่มความละเอียด
รอบคอบ และมีระบบการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตามลําดับขั้นของการ
เสนอขอความเห็นชอบต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ
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 การเผยแพร่ร่างประกาศฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนของระเบียบ แม้จะเป็นเหตุที่ คพ. ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้ าได้ แต่ อย่างไรก็ ดีใ นขั้นตอนก่อนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ ยวข้ อง
สามารถประสานรายละเอียดทั้งในส่วนของใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ (Spec) หรือขอบเขตข้อกําหนดรายละเอียดของการดําเนินงาน (TOR) จากผู้ค้าที่มีอยู่ใน
ท้องตลาดให้มากราย เพื่อช่วยลดระยะเวลาการปรับแก้หรือจํานวนครั้งการเผยแพร่ลง
3. ผลการเบิกจ่ายของ สํานัก/กอง/ฝ่าย ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี
แนวทางแก้ไข
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี สํานัก/กอง/ฝ่าย ควรพิจารณางบลงทุนที่แต่ละ
หน่วยงานได้รับจัดสรร และจัดทําแผนฯ ในภาพรวมให้สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณและเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
 สํานัก/กอง/ฝ่าย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ควรดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเตรียมการจัดหาพัสดุ
และดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่กําหนด
 ควรเร่งรัดและกระตุ้นเตือนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระบวนการ ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การ
กํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามสัญญาการตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่าย และการบริหารจัดการด้าน
งานสารบรรณ ให้มีความตระหนักร่วมกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ และเป้าหมายที่กําหนดอย่างเคร่งครัด อันจะส่งผล
ให้ เ กิ ด การกระตุ้ น การบริ โ ภคตามนโยบายของรั ฐ บาล และการใช้ จ่า ยเงิ น งบประมาณอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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