สรุปผลการจัดซื้อจัดจางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ประจําป 2561 (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. รายการแผนจัดซื้อจัดจางประจําป 2561 รวม 113 เรื่อง ดังนี้
รายการแผนจัดซื้อจัดจาง
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจาง(วงเงินเกิน 500,000 บาท)
1.1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางตาม พรบ. 60
1.2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ ธพว.
2. ไมประกาศแผนจัดซื้อจัดจาง (วงเงินไมเกิน 500,000 บาท)
สรุปรายการจัดซื้อจัดจาง ประจําป 2561

จํานวน
30
3
80
113

หนวย
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

2. วิธีการจัดซื้อจัดจางประจําป 2561 สามารถแยกตามวิธีการตางๆ ได ดังนี้
2.1 การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยเรื่อง
การจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง พ.ศ.2561
กรณีธนาคารมีขอจํากัดในการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในเรื่องการจัดจางเกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง ใหดําเนินตามแนวปฏิบัติ ระเบียบ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย เรื่องการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับการพาณิชย
โดยตรง พ.ศ.2561 เพือ่ ประโยชนของธนาคาร
การจัดซื้อจัดจางตามระเบียบธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
วงเงิน : ลานบาท
ลําดับ
1

วิธีการจัดซื้อ
จัดจาง
คัดเลือก

จํานวน
เรื่อง
3

วงเงิน
วงเงินจัดซื้อจัด
งบประมาณ
จางจายจริง
766,000,000.00 744,880,000.00

ประหยัด
งบประมาณได
21,120,000.00

คิดเปน % ที่
ประหยัดงบฯ ได
2.76%

2.2 การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่ง
บังคับใชตั้งแตวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุ
ภาครั ฐ เพื่ อให เป นมาตรฐานกลางตามหลั กสากล และสอดคล องกั บหลั กการบริ หารราชการแผ นดิ นที่ มี
ธรรมาภิ บาล ส งเสริ มป องกั นการทุ จริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เพื่ อให มีความโปร งใสและสามารถ
ตรวจสอบได และธนาคารไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติดังกลาว สรุปตั้งแตเดือนมกราคมเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้

การจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561
วงเงิน : ลานบาท
ลําดับ วิธีการจัดซื้อจัด
จาง
1 วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
2 วิธีคัดเลือก
3 วิธีเฉพาะเจาะจง

จํานวน
เรื่อง

รวมทั้งสิ้น

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงินจัดซื้อจัด
จางจายจริง

ประหยัด
งบประมาณได

คิดเปน %ที่
ประหยัดงบฯ ได

2

3.38

2.68

0.70

20.71%

11
41
54

32.03
36.45
71.86

26.80
36.25
65.73

5.23
0.20
6.13

16.32%
0.55%
37.58%

3. ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้
วงเงิน : ลานบาท
ลําดับ
1

วิธีการ
จัดซื้อจัดจาง
วิธีคัดเลือก
(ตามระเบียบ ธพว.)

2
3
4

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเรื่อง % ของจํานวนเรื่อง
จัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

วงเงิน
งบประมาณ
จัดซื้อจัดจาง ที่ประหยัดได
จายจริง

3

5.2 %

766.00

744.00

21.00

2

3.5 %

3.38

2.68

0.70

11
19.3 %
32.03
26.80
5.23
41
72.0 %
36.45
36.25
0.20
57
100 %
837.86
809.73
6.13
หมายเหตุ: วงเงินงบประมาณ อางอิงจากตัวเลขงบประมาณ ในการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางจัดเชาแตละรายการ
จากตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจางในป 2561ธนาคารไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวเสร็จรวมทั้งสิ้น 57 เรื่อง
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหจัดซื้อจัดจาง จํานวน 837.86ลานบาท
วงเงินจัดซื้อจัดจางจายจริงจํานวน 809.73 ลานบาท ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด
สามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 28.13ลานบาท
โดยการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบ ธพว. สามารถประหยัดงบประมาณสูงสุด วิธีการจัดซื้อจัดจาง
ที่มีจํานวนครั้งสูงสุด ไดแก
อันดับที่ 1 วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 41รายการ
อันดับที่2 วิธีคัดเลือก จํานวน 11รายการ
อันดับที่3 วิธีคัดเลือก ตามระเบียบ ธพว. จํานวน 3รายการ

4. ปญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานและแนวทางแกไข
จากการจัดซื้อจัดจางประจําป 2561 ที่ผานมา ธพว.ไดสรุปปญหา อุปสรรค ขอจํากัด
ที่พบจากการดําเนินการและแนวทางแกไข โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางป 2561
แนวทางแกไข
1. การกํ า หนดแผนที่ จ ะใช ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง - กําหนดหลักเกณฑแผนการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม
ไมถูกตองไมมีความชัดเจนวาจะดําเนินการจัดซื้อ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
จัดจางตามพระราชบั ญญัติการจั ดซื้ อจัดจางและ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามขอบังคับ
การบริ หารพั สดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 หรื อ ตาม ธนาคารวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
ระเบียบธนาคารฯ วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ พัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง พ.ศ. 2561
บริ หารพั สดุ ที่เกี่ ยวกั บการพาณิ ชย โดยตรง พ.ศ. - เผยแพรใน Web site ของธนาคาร
2561 ทํ าให การจั ดซื้ อจั ดจ าง มี การแก ไขและ
ส งกลั บต นเรื่ อง เพื่ อดํ าเนิ นการให ถูกต อง จึ งไม
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันที
2. การจัดทําแบบขอบเขตงาน TOR ไมถูกตอง ตาม - จัดทําแบบขอบเขตงาน TOR มาตรฐาน แตละ
กฎหมาย ทํ าให ตองประสานงานทํ าความเข าใจ วิธีการจัดซื้อจัดจาง
และส งเรื่ องกลั บไปกลั บมา เพื่ อให ฝายต น เรื่ อ ง - เผยแพรใน Web site ของธนาคาร
ดําเนินการแกไขไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ไดทันที
3. การจัดทํารายละเอียดขอมูลราคากลางและวิธีการ - จัดทําแบบคูมือการทํารายละเอียดขอมูลราคา
คํ านวณราคากลางเกี่ ยวกั บการจั ดซื้ อจั ดจ าง ไม กลางและการคํานวณราคากลางของธนาคาร
ถูกตองทําใหตองประสานงานทําความเขาใจ และ แยกตามประเภทการจัดซื้อจัดจาง (ตาม
ส ง เรื่ อ งกลั บ ไปกลั บ มา เพื่ อ ให ฝ า ยต น เรื่ อ ง แนวทางของกรมบัญชีกลาง)
ดําเนินการแกไขไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจาง - เผยแพรใน Web site ของธนาคาร
ไดทันที
4. ผูปฏิบัตินําระเบียบหรืออํานาจอนุมัติสําหรับการ - รวบรวมอํานาจอนุมัติสําหรับการจัดซื้อจัดจาง
จัดซื้อจัดจางมาใชไมถูกตอง
เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดซื้อจัดจางได
อยางครบถวนถูกตอง
- เผยแพรใน Web site ของธนาคาร
5. ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการ - แตงตั้งผูแทนจัดซื้อจัดจางประจําฝาย
ในการจัดซื้อจัดจาง มีความรูความเขาใจในการจัดซื้อ - จัดฝกอบรมใหความรูความเขาใจ และปรับปรุง
จัดจางไมเพียงพอ
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางใหฝายในสํานักงานใหญ
และสาขาปละ 2 ครั้ง ดําเนินการตอเนื่อง

ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางป 2561
แนวทางแกไข
6. กรมบัญชีกลางประกาศขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ - ดําเนินการรวบรวมประกาศขาวสารการจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจางตลอดเวลา ทําใหผูปฏิบัติทราบขอมูล จัดจางจากกรมบัญชีกลาง
การจัดซื้อจัดจางไมครบถวน
- เผยแพรใน Web site ของธนาคารปญหา/
อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจางป 2561 แนว
ทางแกไข
7. ราคาที่จัดซื้อจัดจางสูงกวาราคากลางที่ไดรับอนุมัติ - กําหนดเวลาระยะเวลาการสงหนังสือแจงขอมูล
เนื่ อ งจากบริ ษัทเจ าของผลิ ต ภั ณฑ ปรั บราคาขึ้ น เบื้องตนหลังจากไดรับอนุมัติขอบเขตงาน TOR
(งานทางดาน IT) เนื่องจากฝายตนเรื่องสงหนังสือ และราคากลาง ภายในระยะเวลา 3 วัน เพื่อให
แจงขอมูลเบื้องตนชาเกินไป
ฝายตนเรื่องเรงดําเนินการ
8. ฝายตนเรื่องสงงานจัดซื้ อจัดจางที่มีความเรงดวน - ฝายต นเรื่ อง ต องกําหนดแผนในการจัดซื้ อจั ด
และระยะเวลากระชั้นชิดเพื่อดําเนินการ บางกรณี จางและเรงดําเนินการตามแผน พรอมศึกษาวิธี
งานที่ ดํ าเนิ นการมี ร ายละเอี ย ดข อ มู ลไม ถู ก ต อ ง ปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหถูกตอง
ครบถวนตองแกไขกลับไปกลับมา เปนเหตุใหการ ไม ควรเร งดํ าเนิ นการในระยะเวลากระชั้ นชิ ด
จัดซื้อจัดจางลาชา ไมทันตามความตองการใชงาน อาจเป นเหตุ ให มีความผิ ดพลาดไมถูกต องตาม
ทําใหเกิดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจาง
กฎหมายได

สรุปสาเหตุและแนวทางการแกไขสาเหตุ
1. ผูรับผิดชอบของหนวยงานไมเขาใจหลักเกณฑวิธีการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงมีการโยกยายเปลี่ยนแปลง
ผูปฏิบัติงาน ทําใหดําเนินการไมถูกตอง ขอมูลไมสมบูรณ มีการแกไขกลับไปกลับมาหลายรอบ สงผลใหการจัดซื้อ
จัดจางลาชา ไมเปนไปตามแผน
2. การจัดซื้อจัดจางที่ไมเปนไปตามแผน เรงดําเนินการในระยะเวลาที่กระชั้นชิด ทําใหเกิดความเสี่ยงใน
การจัดซื้อจัดจางแนวทางการแกไขปญหาใหจัดทํารายละเอียดคูมือแนะนําวิธีการแนวทางการจัดซื้อจัดจางใหกับ
หนวยงานเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกสรางความรูความเขาใจและใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัด
จางของหนวยงานไดอยางถูกตอง โดยกําหนดดําเนินการแลวเสร็จภายในป 2562 เพื่อชวยลดความผิดพลาด ลด
ระยะเวลาและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ทันตาม
กําหนดเวลามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

สรุปผลการจัดซื อจัดจ้ าง ประจําปี งบประมาณ 2561
(งานจัดซื อจัดจ้ างทีไม่ เกียวกับเทคโนโลยี)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย (ธพว.) ได้ดาํ เนิ นการตามแผนการจัดซื อ
จัดจ้าง ประจําปี งบประมาณ 2561 (ตังแต่เดื อนมกราคม-ธันวาคม 2561) รวมจํานวน 5,145 รายการ เป็ นจํานวนทังสิ น
373,432,090.50 บาท (สามร้อยเจ็ดสิ บสามล้านสี แสนสามหมืนสองพันเก้าสิ บบาทห้าสิ บสตางค์) รายละเอียดดังนี
รายการแผนการจัดซื อจัดจ้ าง

จํานวน
(โครงการ)
39
5,105
1
5,145

1. ประกาศแผนการจัดซือจัดจ้างตาม พรบ. จัดซือจัดจ้าง 2560
2. ไม่ประกาศแผนการจัดซือจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
3. การจัดซือจัดจ้างทีเกียวกับการพาณิ ชย์โดยตรง
รวมทังสิน

ตารางที 1 แสดงร้ อยละตามวิธีการจัดซื อจัดจ้ างตามแผนการจัดซื อจัดจ้ าง ประจําปี งบประมาณ 2561 (ตังแต่ เดื อ น
มกราคม - ธันวาคม 2561)
ลําดับ
1
2
3
4
5

วิธีการจัดซื อจัดจ้ าง
วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
วิธีคดั เลือก
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
การจัดซือจัดจ้างทีเกียวกับการพาณิ ชย์โดยตรง
รวมทังสิน

จํานวน
(เรื อง)
5,105
16
16
7
1
5,145

คิดเป็ นร้ อยละ
99.22
0.31
0.31
0.14
0.02
100

ในปี งบประมาณ 2561 ธพว. ได้ดาํ เนินการจัดซื อจัดจ้าง จํานวนรวมทังสิ น 5,145 รายการ พบว่า วิธีจดั ซื อจัดจ้าง
ทีใช้มากทีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท) จํานวน 5,105 รายการ โดยภาพรวมคือ รายการเครื องเขียน
แบบพิมพ์ , วัสดุสินแปลืองสํานักงาน และเบ็ดเตล็ด คิดเป็ นร้อยละ 99.22 รองลงมา คือวิธีคดั เลือก และวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในจํานวนเท่ากัน จํานวน 16 รายการ คิดเป็ นร้อยละ 0.31

ตารางที 2 แสดงร้ อยละของจํานวนงบประมาณทีใช้ (ตังแต่ เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2561)
จําแนกตามวิธีการจัดซื อจัดจ้ าง ประจําปี งบประมาณ 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5

วิธีการจัดซื อจัดจ้ าง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
วิธีคดั เลือก
การจัดซือจัดจ้างทีเกียวกับการพาณิ ชย์โดยตรง
รวมทังสิน

จํานวน
(เรื อง)
16
5,105
7
16
1
5,145

วงเงินทีจัดซื อ
(บาท)
214,750,654.21
73,161,254.20
44,747,898.72
34,892,283.37
5,880,000.00
373,432,090.50

คิดเป็ นร้ อยละ
57.51
19.59
11.98
9.34
1.58
100

การจัดซื อจัดจ้าง ประจําปี 2561 วิธีการจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) ธพว. ใช้
งบประมาณมากทีสุด เป็ นเงิน 214,750,654.21 บาท คิดเป็ นร้อยละ 57.51 และรองลงมาเป็ นวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน
5 แสนบาท) ใช้งบประมาณเป็ นเงิน 73,161,254.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 19.59

ตารางที 3 แสดงร้ อยละของการประหยัดงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5

วิธีการจัดซื อจัดจ้ าง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วิธีคดั เลือก
การจัดซือจัดจ้างทีเกียวกับการพาณิ ชย์โดยตรง
วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 5 แสนบาท)
วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท)
รวมทังสิน

จํานวน
(เรื อง)
16
16
1
7
5,105
5,145

วงเงินทีจัดซื อ
(บาท)
214,750,654.21
34,892,283.37
5,880,000.00
44,747,898.72
73,161254.20
373,432,090.50

คิดเป็ นร้ อยละ
31.77
19.51
2.00
1.43
22.63

การจัดซื อจัดจ้าง ประจําปี 2561 วิธีการจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) ธพว. ใช้
งบประมาณมากทีสุด เป็ นเงิน 214,750,654.21 บาท และประหยัดงบประมาณมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 31.77

สรุปผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื อจัดจ้ างตามแผนการจัดซื อจัดจ้ าง
ธพว. ได้จดั ทํารายการวิเคราะห์ผลการจัดซื อจัดจ้างตามแผนการจัดซื อจัดจ้าง (ตาม พรบ. การจัดซื อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) (ตังแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2561) เพือให้เป็ นไปตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของ ธพว. ในการจัดหาพัสดุ ตลอดจนเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพือปรับปรุ งแก้ไข
และพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดียงขึ
ิ น รายละเอียดดังนี
1. ผลการดําเนินการโดยภาพรวม
ในปี งบประมาณปี 2561 (ตังแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม 2561) ธพว. ได้ดาํ เนิ นการจัดซื อจัดจ้างรวม
ทังสิ น 5,145 รายการ งบประมาณจํานวน 482,655,369.92บาท และใช้งบประมาณจริ งเป็ นเงิ น 373,432,090.50 บาท
ประหยัดงบประมาณทังสิ น 109,223,279.42 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.63 ของงบประมาณปี 2561
ผลการจัดซื อจัดจ้างในช่วงเวลาดังกล่าว วิธีเฉพาะเจาะจง มีจาํ นวนรายการมากทีสุ ด (วงเงินไม่เกิ น 5 แสน
บาท) คือ 5,105 รายการ เนื องจากเป็ นการจัดจ้างต่อครังทีมีวงเงินจํานวนน้อย คือไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัง เป็ นไปตาม
กฎกระทรวง อีกทัง ผูใ้ ช้งานมีความต้องการสิ นค้าทีไม่เหมือนกันและระยะเวลาไม่ตรงกัน
2. ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการจัดซื อจัดจ้ าง และแนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค
ฝ่ ายงานที ทําการจัดซื อจัดจ้าง ขาดความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ การจัดซือจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
แนวทางแก้ ไข
จัดฝึ กอบรมเพือให้เกิ ดความรู ้ความเข้าใจให้กบั ทุกฝ่ ายงาน เกี ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ การจัดซื อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และแต่งตังเจ้าหน้าทีแต่ละฝ่ ายเป็ นคณะกรรมการ เพือเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิจริ งในการดําเนิ นการจัดซื อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ

