รายงานสรุปสรุปผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ การจัดหาพัสดุประจาปี 2562
(วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ฝ่ ายจัด ซื้อ ได้จดั ทารายงานสรุ ปผลการด าเนิ น งานและการวิเคราะห์ก ารจัดหาพัสดุ ประจาปี 2562
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ รวมทั้ง
แสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ บมจ.อสมท ในด้านการจัดหาพัสดุ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ไข
ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น สรุ ปได้ดงั นี้.- (อัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ฝ่ ายจัดซื้อ ได้ดาเนิ นการจัดหาพัสดุ รวมทั้งสิ้ น 383 รายการ วงเงินงบประมาณ 524,082,422.42
บาท จ านวนเงิน ที่ ใช้จริ ง 470,393,882.76 บาท ประหยัด เงิน งบประมาณทั้งสิ้ น 53,688,539.66 บาท คิ ดเป็ นร้ อยละ
10.24
2. จานวนโครงการแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
ฝ่ ายจัดซื้อ ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ จานวน 383 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้.ตารางที่ 1
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
จานวนรายการ
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่งว่าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
127
33.16
2. วิธีประกวดราคา
9
2.35
3. วิธีพิเศษ
35
9.14
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
198
51.70
5. วิธีคดั เลือก
3
0.78
6. วิธีประกาศเชิญชวน
11
2.87
จากตารางที่ 1 จะพบว่าวิธีการจัดหาพัสดุสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง รองลงมา คือ วิธีตกลงราคา
วิธีพิเศษ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีประกวดราคา และวิธีคดั 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 2562 มีงบประมาณในการจัดหาพัสดุ เป็ นเงินทั้งสิ้น 524,082,422.42 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้.ตารางที่ 2
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่งว่าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
16,839,712.91
3.21
2. วิธีประกวดราคา
104,370,736.50
19.91
3. วิธีพิเศษ
282,226,698.11
53.85
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
39,161,776.35
7.47
5. วิธีคดั เลือก
9,163,793.20
1.75
6. วิธีประกาศเชิญชวน
72,319,705.35
13.80
จากตารางที่ 2 จะพบว่าการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษมีจานวนวงเงินงบประมาณสู งที่สุด รองลงมา
คือ วิธีประกวดราคา วิธีประกาศเชิญชวน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีคดั เลือก ตามลาดับ

/ 4. จานวน...
“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. จานวนเงินงบประมาณที่ใช้ จริงแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
จานวนเงินงบประมาณที่ดาเนินการจัดหาจริ งในปี 2562 เป็ นเงินทั้งสิ้น 470,393,882.76 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้.ตารางที่ 3
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้ จริง (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่งว่าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
15,321,349.62
3.26
2. วิธีประกวดราคา
69,615,509.54
14.80
3. วิธีพิเศษ
278,676,194.23
59.24
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
37,262,723.37
7.92
5. วิธีคดั เลือก
6,570,310.40
1.40
6. วิธีประกาศเชิญชวน
62,947,795.60
13.38
จากตารางที่ 3 จะพบว่าการจัดหาพัสดุ โดยวิธีพิเศษมีจานวนเงิ นงบประมาณที่ใช้จริ งสู งที่ สุด
รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา วิธีประกาศเชิญชวน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา และวิธีคดั เลื อก 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. จานวนเงินที่ประหยัดได้ จากวงเงินงบประมาณแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
ฝ่ ายจัดซื้อ ดาเนินการจัดหาพัสดุโดยสามารถประหยัดงบประมาณ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 53,688,539.66
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.ตารางที่ 4
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
ตา่ กว่างบประมาณ (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่งว่าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
1,518,363.29
2.83
2. วิธีประกวดราคา
34,755,226.96
64.73
3. วิธีพิเศษ
3,550,503.88
6.61
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
1,899,052.98
3.54
5. วิธีคดั เลือก
2,593,482.80
4.83
6. วิธีประกาศเชิญชวน
9,371,909.75
17.46
จากตารางที่ 4 จะพบว่าการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคา สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้
สูงที่สุด รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีพิเศษ วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีตกลงราคา ตามลาดับ
6. ปัจจัยเสี่ยงด้ านการจัดหาพัสดุ
เนื่ องด้วยพระราชบัญญัติ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจัด ซื้ อจัด จ้างและการบริ หารพัส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ได้มีผลบังคับ ใช้ก ับหน่ ว ยงาน
ทุ ก ภาคส่ ว นใสระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง การจัด ซื้ อ จัด จ้า งของ บมจ.อสมท ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ การพาณิ ช ย์โ ดยตรงตาม
พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อจัด จ้างฯ มาตรา 7(1) ต้องด าเนิ น การจัด ซื้ อจัด จ้างตามพระราชบัญญัติ ฯ และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่ งครัด แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบี ยบกระทรวงการคลังฯ ยังคงเป็ น
กฎหมายค่ อ นข้างใหม่ส าหรั บผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง ส่ ว นระบการจัด ซื้ อจัด จ้างภาครั ฐ (e-GP) ยังคงมีก ารปรั บปรุ งระบบ
อยู่เป็ นประจ า และมีความล่าช้าในการเข้าใช้งาน ทาให้ผทู ้ ี่ เกี่ย วข้องกับการจัด ซื้อจัดจ้างต้องศึก ษาทาความเข้าใจ
ทั้งข้อมูลและระบบ ซึ่งมีรายละเอียดมากให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจัก ได้นาไปปฏิบัติในการจัดซื้ อจัดจ้างได้อย่าง
ถูกต้อง

/ 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 ว ยงานผูใ้ ช้ส่งเอกสารให้ฝ่ายจัดซื้ อดาเนิ นการจัด หาพัสดุ เร่ งด่ วน โดยมีร ะยะเวลาให้
ดาเนินการกระชั้นชิด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงและความผิดพลาดในการดาเนิ นการ เนื่ องจากไม่มีระยะเวลาใน
การหาข้อมูล ตรจสอบ และทบทวนให้ละเอียดรอบคอบ
7.2 ความล่าช้าในการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่ งของ/ขอบเขตงานจ้าง/ขอบเขต
งานเช่า อาจส่งผลให้สิ่งของ/งานจ้าง/งานเช่า มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะหรื อเปลี่ยนแปลงราคาสู งขึ้น ทาให้
อาจต้องยกเลิกการจัดหาพัสดุในครั้งนั้นๆ
8. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้ านการจัดหาพัสดุในปี 2563
8.1 จัดอบรมให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
8.2 จัดทาบันทึกติดตามไปยังผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่ งของ/
ขอบเขตงานจ้าง/ขอบเขตงานเช่า เพื่อให้ปฏิบตั ิตามกรอบระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ และทาให้เกิดความตระหนักถึง
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
8.3 ฝ่ ายจัดซื้อ ได้จดั ทาข้อตกลงระดับการให้บริ การ (Service Level Agreement : SLA) เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศให้ผทู ้ ี่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

