รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ การจัดหาพัสดุประจาปี 2561
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

ฝ่ ายบริ หารกลาง ได้จดั ท ารายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานและการวิเคราะห์ ผลการจัดหาพัส ดุ
ประจาปี 2561 เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งแสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของ บมจ. อสมท ในด้านการจัดหาพัสดุ และเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิในการแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น สรุ ปได้ดงั นี้ (อัตราไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ฝ่ ายบริ ห ารกลาง ได้ด าเนิ น การจัด หาพัส ดุ ร วมทั้ง สิ้ น 427 รายการ วงเงิ น งบประมาณ
244,422,666.32 บาท จานวนเงินที่ใช้จริ ง 224,754,245.40 ประหยัดเงินงบประมาณทั้งสิ้ น 19,668,420.92 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 8.05
2. จานวนโครงการแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
ฝ่ ายบริ หารกลาง ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ จานวน 427 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 1
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
จานวนรายการ
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่ าด้ วยการพัสดุพ.ศ.2557
1. วิธีตกลงราคา
156
36.53
2. วิธีประกวดราคา
7
1.64
3. วิธีพิเศษ
36
8.43
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
216
50.59
5. วิธีคดั เลือก
3
0.70
6. วิธีประกาศเชิญชวน
9
2.11
จากตารางที่ 1 จะพบว่าวิธีการจัดหาพัสดุสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง รองลงมา คือ วิธีตกลง
ราคา วิธีเพิเศษ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคา และ วิธีคดั เลือก ตามลาดับ

/ 3. งบประมาณ ...
“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

-23. งบประมาณแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
ในปี 2561 มี ง บประมาณในการจั ด หาพั ส ดุ เ ป็ นเงิ น ทั้ งสิ้ น 244,422,666.32 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่ าด้ วยการพัสดุพ.ศ.2557
1. วิธีตกลงราคา
20,633,787.90
8.44
2. วิธีประกวดราคา
10,240,895.33
4.19
3. วิธีพิเศษ
132,880,705.88
54.37
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
29,838,382.44
12.21
5. วิธีคดั เลือก
11,362,248.97
4.65
6. วิธีประกาศเชิญชวน
39,466,645.80
16.15
จากตารางที่ 2 จะพบว่า การจัด หาพัส ดุ โ ดยวิธี พิ เ ศษมี จ านวนวงเงิ น งบประมาณสู ง ที่ สุ ด
รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา วิธีคดั เลือก และวิธีประกวดราคาตามลาดับ

/ 4.จานวนเงิน ...

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

-34. จานวนเงินงบประมาณทีใ่ ช้ จริงแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
จานวนเงินงบประมาณที่ดาเนินการจัดหาจริ งในปี 2561 เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 224,754,245.40 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ จริง (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่ าด้ วยการพัสดุพ.ศ.2557
1. วิธีตกลงราคา
18,990,860.38
8.45
2. วิธีประกวดราคา
10,151,890.65
4.52
3. วิธีพิเศษ
128,297,200.40
57.08
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
26,349,294.20
11.72
5. วิธีคดั เลือก
10,400,738.09
4.63
6. วิธีประกาศเชิญชวน
30,564,261.68
13.60
จากตารางที่ 3 จะพบว่าการจัดหาพัสดุโดยวิธีเพิเศษมีจานวนเงินงบประมาณที่ใช้จริ งสู งที่สุด
รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา วิธีคดั เลือก และ วิธีประกวดราคา ตามลาดับ

/ 5. จานวนเงิน ...

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

-45. จานวนเงินทีป่ ระหยัดได้ จากวงเงินงบประมาณ แยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
ฝ่ ายบริ หารกลาง ด าเนิ น การจัด หาพัส ดุ โ ดยสามารถประหยัด งบประมาณเป็ นเงิ น
19,668,420.92 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ จริง (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่ าด้ วยการพัสดุพ.ศ.2557
1. วิธีตกลงราคา
1,642,927.52
8.35
2. วิธีประกวดราคา
89,004.68
0.45
3. วิธีพิเศษ
4,583,505.48
23.30
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
3,489,088.24
17.74
5. วิธีคดั เลือก
961,510.88
4.89
6. วิธีประกาศเชิญชวน
8,902,384.12
45.26
จากตารางที่ 4 จะพบว่ า การจัด หาพัส ดุ โ ดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวน สามารถประหยัด เงิ น
งบประมาณได้สูงที่สุด รองลงมา คือ วิธี พิเศษ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา วิธีคดั เลือก และ วิธีประกวดราคา
ตามลาดับ
6. ปัจจัยเสี่ ยงด้ านการจัดหาพัสดุ
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับใช้กบั หน่วยงานรัฐ
ทุกภาคส่ วนมาประมาณกว่าหนึ่ งปี ซึ่ งการจัดซื้ อจัดจ้างของ บมจ. อสมท ที่ไม่เกี่ ยวกับการพาณิ ชย์โดยตรงตาม
พระราชบัญ ญัติ จ ัด ซื้ อ จัด จ้า งฯ มาตรา 7(1) ต้อ งด าเนิ น การจัด ซื้ อ จัด จ้า งตามพระราชบัญ ญัติ ฯ และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่ งครัด แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฯและระเบียบกระทรวงการคลังฯ ยังคงเป็ น
กฎหมายค่อนข้างใหม่สาหรับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ส่ วนระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) ยังคงมีการปรับปรุ งระบบ
อยูเ่ รื่ อยๆ ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้างต้องศึกษาทาความเข้าใจทั้งข้อมูลและระบบซึ่ งมีรายละเอียดมากให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อจักได้นาไปปฏิบตั ิในการจัดซื้ อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง

/7. ปัญหา ...
“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

-57. ปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจากัด
7.1 หน่ วยงานผูใ้ ช้ส่ งเอกสารให้ ฝ่ ายบริ หารกลาง ดาเนิ นการจัดหาพัส ดุ เร่ งด่ วน โดยมี
ระยะเวลาให้ดาเนินการกระชั้นชิด ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงและความผิดพลาดในการดาเนินการ เนื่องจากไม่มี
ระยะเวลาในการหาข้อมูล ตรวจสอบ และทบทวนให้ละเอียดรอบคอบ
7.2 ความล่าช้าในการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่ งของ อาจส่ งผลให้สิ่งของมี
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะไปหรื อเปลี่ยนแปลงราคาสู งขึ้น ทาให้ตอ้ งยกเลิกการจัดหาพัสดุในครั้งนั้นๆ
8. แนวทางการปรับปรุ งการดาเนินงานด้ านจัดหาพัสดุ ในปี 2562
8.1 จัดอบรมให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
8.2 จัดทาบันทึกติดตามไปยังผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทารายละอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของสิ่ งของ
เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ และให้เกิดความตระหนักถึงความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น
8.3 จัดทาข้อตกลงระดับการให้บริ การ (Service Level Agreement : SLA) เกี่ ยวกับ
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง พร้อมประกาศให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด

“อสมท โปร่ งใส ห่ างไกลคอร์ รัปชั่น ทุกคนต้ องช่ วยกัน ร่ วมสร้ างสรรค์ ความยั่งยืน”
บมจ.อสมท มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ ซึง่ บุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้ องยึดถือปฏิบตั ิ
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.mcot.net/ir >บรรษัทภิบาล >การกากับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่

