รายงานการวิเคราะหการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดจัดทํารายงานการดําเนินการตามแผนการจัดซือ้ จัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และนําแนวทางแกไขไปปรับปรุง
พัฒนากระบวนการปฏิบัตงิ าน สรุปไดดังนี้
1. ผลการดําเนินการในภาพรวม
ในป พ.ศ. 2562 ธปท. ไดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง จํานวนทั้งสิ้น 363 แผน คิดเปนวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,804.70 ลานบาท ดังนี้
แผนการจัดซื้อจัดจางภาพรวม
(แผนงาน)

หนวยงาน
ฝายธุรการและบริหารอาคาร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายสงเสริมความรูทางการเงิน
ฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร
สถาบันพัฒนาบุคลากร
สายออกบัตรธนาคาร
สํานักงานภาค (ภาคเหนือ ภาคใต
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สํานักงานตัวแทนในตางประเทศ
รวม

วงเงินงบประมาณ
(ลานบาท)

67
136
2
3
4
113

208.97
1,036.72
2.12
3.70
1.22
495.23

15
23
363

49.02
7.72
1,804.70

แผนการจัดซื้อจัดจางในป 2562 ที่ดําเนินการแลวเสร็จ 323 แผนงาน เปนวงเงินที่ทําสัญญา 1,087.79
ลานบาท โดยแยกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจาง ดังนี้

แผนจัดซื้อจัดจาง

วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (e-Bidding)
จํานวน วงเงินตามสัญญา
แผน
(ลานบาท)

วิธีคัดเลือก
จํานวน
แผน

วงเงินตามสัญญา
(ลานบาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง
จํานวน วงเงินตามสัญญา
แผน
(ลานบาท)

รวมทั้งสิ้น
จํานวน
แผน

วงเงินตามสัญญา
(ลานบาท)

ดําเนินการแลวเสร็จ

73

282.60

50

227.38

200

577.81

323

1,087.79

ยกเลิก
ระหวางดําเนินการ

7
6
86

282.60

13
3
66

227.38

4
7
211

577.81

24
16
363

1,087.79

รวม

สถานะการจัดซื้อจัดจาง

e-Bidding
26.0%

ยกเลิก
6.6%
ระหวางดําเนินการ
4.4%

แลวเสร็จ
89.0%

แลวเสร็จ

สัดสวนมูลคาการจัดซื้อจัดจางแยกรายวิธี

ยกเลิก

เฉพาะเจาะจง
53.1%

ระหวางดําเนินการ

e-Bidding

คัดเลือก

คัดเลือก
20.9%

เฉพาะเจาะจง

สําหรับการจัดซื้อจัดจางดังกลาว ไดดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 323 แผน คิดเปนรอยละ 89.0
โดยมีงานที่อยูร ะหวางดําเนินการ 16 แผน คิดเปนรอยละ 4.4 และยกเลิก 24 แผน คิดเปนรอยละ 6.6
โดยสาเหตุหลักของการยกเลิกแผนคือ การทบทวนแผนงานใหมและมีผูยื่นขอเสนอเพียงรายเดียว
สัดสวนมูลคาการจัดซือ้ จัดจางแยกรายวิธเี รียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก วิธีเฉพาะเจาะจง รอยละ
53.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-Bidding) รอยละ 26.0 และวิธีคัดเลือก รอยละ 20.9
2. อุปสรรคและขอจํากัดในการจัดซื้อจัดจาง
ธปท. ไดพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหคลองตัวและมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางไดอยางถูกตอง โดยสรุปอุปสรรคและ
ขอจํากัด รวมทัง้ แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ ดังนี้
ลําดับ
อุปสรรคและขอจํากัด
1 เจาหนาที่พสั ดุหรือคณะกรรมการที่

เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง อาจ
เขาใจและตีความในรายละเอียดของ
ขอมูลประกาศของคณะกรรมการ
วินจิ ฉัย คณะกรรมการนโยบาย และ
หนังสือเวียนตาง ๆ คลาดเคลื่อนได

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ

1.1 จัดทําคูมือปฏิบัติงานและรวบรวมองคความรู
(Knowledge Management) เกี่ยวกับการตีความ
ตาง ๆ และเผยแพรเปนการทั่วไป เพือ่ สรางความ
เขาใจใหปฏิบัติงานไดถูกตอง
1.2 เชิญวิทยากรภายนอก เชน กรมบัญชีกลาง
หรือผูทมี่ ีความเชี่ยวชาญในงานจัดซื้อจัดจาง
มาบรรยายใหความรูแกเจาหนาทีแ่ ละ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
อยางสม่ําเสมอ
1.3 ใหผูเชี่ยวชาญงานจัดซื้อจัดจางภายในของ ธปท.
อบรมถายทอดใหความรู และแลกเปลี่ยน
ประสบการณใหแกเจาหนาที่ที่ยงั ไมมีความชํานาญ
เพียงพอ

ลําดับ
อุปสรรคและขอจํากัด
2 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. และกฎหมาย

3

4

แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ

รวมรวม พ.ร.บ. กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวของ อาทิ
ประกาศ หนังสือเวียน ขอยกเวน เพื่อใหงายตอการ
เรียกใช และเปนปจจุบัน

ที่เกี่ยวของ ตองอางอิงเอกสารหลาย
ฉบับซึง่ มีแนวปฏิบัติใหม ๆ ออกมา
อยูเสมอ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน
การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
3.1 มีฐานขอมูล TOR ของงานจัดซื้อจัดจาง (ภายใต
เฉพาะของพัสดุและขอบเขตงาน (TOR)
พ.ร.บ. จัดซือ้ จัดจางฯ) ซึง่ นํามาใชเปนตนแบบใน
ของพัสดุทมี่ ีลกั ษณะเฉพาะหรือมีความ
การจัดทํา TOR
ซับซอนยังไมชัดเจน ทําใหเริ่มการจัดซื้อ 3.2 มีทีมงานทีใ่ หคําปรึกษาในการจัดทํา TOR ทุก
จัดจางลาชา
ประเภทซึง่ รวมถึงงานที่มลี ักษณะเฉพาะและ
ซับซอน
ระบบงานจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ใหขอมูลกับกรมบัญชีกลางเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
อิเล็กทรอนิกส (e-GP) ของ
ระบบใหรองรับการใชงาน
กรมบัญชีกลาง ในบางครั้งไมสามารถใช
งานไดอยางตอเนื่อง

