รายงานสรุ ปสรุ ปผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ การจัดหาพัสดุประจาปี 2563
(วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
ฝ่ ายจัดซื้ อ ได้จดั ทารายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานและการวิเคราะห์ก ารจัดหาพัสดุ ประจาปี 2563
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ รวมทั้ง
แสดงถึงความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของ บมจ.อสมท ในด้านการจัดหาพัสดุ และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ไข
ปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น สรุ ปได้ดงั นี้.- (อัตรารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ฝ่ ายจัดซื้ อ ได้ดาเนิ นการจัดหาพัสดุ รวมทั้งสิ้ น 328 รายการ วงเงินงบประมาณ 259,561,998.79
บาท จานวนเงินที่ใช้จริ ง 245,444,145.69 บาท ประหยัดเงินงบประมาณทั้งสิ้ น 14,117,853.10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.44
2. จานวนโครงการแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
ฝ่ ายจัดซื้ อ ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ จานวน 328 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้.ตารางที่ 1
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
จานวนรายการ
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่ าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
117
35.67
2. วิธีประกวดราคา
4
1.22
3. วิธีพิเศษ
17
5.18
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
176
53.66
5. วิธีคดั เลือก
5
1.52
6. วิธีประกาศเชิญชวน
8
2.44
7. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
1
0.30
จากตารางที่ 1 จะพบว่าวิธีการจัดหาพัสดุสูงที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง รองลงมา คือ วิธีตกลงราคา
วิธีพิเศษ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคดั เลือก วิธีประกวดราคา และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 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 2563 มีงบประมาณในการจัดหาพัสดุ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 259,561,998.79 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้.ตารางที่ 2
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
วงเงินงบประมาณ (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่ าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
14,148,599.28
5.45
2. วิธีประกวดราคา
16,024,853.10
6.17
3. วิธีพิเศษ
121,859,807.17
46.95
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
37,689,920.60
14.52
5. วิธีคดั เลือก
20,835,684.80
8.03
6. วิธีประกาศเชิญชวน
48,431,753.84
18.66
7. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
571,380.00
0.22
จากตารางที่ 2 จะพบว่าการจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษมีจานวนวงเงินงบประมาณสู งที่สุด รองลงมา
คือ วิธีประกาศเชิ ญชวน วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคดั เลื อก วิธีประกวดราคา วิธีตกลงราคา และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิ กส์
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. จานวนเงินงบประมาณทีใ่ ช้ จริงแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
จานวนเงินงบประมาณที่ดาเนินการจัดหาจริ งในปี 2563 เป็ นเงินทั้งสิ้ น 245,444,145.69 บาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้.ตารางที่ 3
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณทีใ่ ช้ จริง (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่ าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
13,535,659.66
5.51
2. วิธีประกวดราคา
13,464,494.80
5.49
3. วิธีพิเศษ
121,621,528.17
49.55
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
36,817,236.46
15.00
5. วิธีคดั เลือก
13,741,786.72
5.60
6. วิธีประกาศเชิญชวน
45,781,939.88
18.65
7. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
481,500.00
0.20
จากตารางที่ 3 จะพบว่าการจัดหาพัสดุ โดยวิธีพิ เศษมี จานวนเงิ นงบประมาณที่ใ ช้จริ ง สู งที่สุ ด
รองลงมา คื อ วิธี ป ระกาศเชิ ญ ชวน วิธี เ ฉพาะเจาะจง วิธี ค ัด เลื อ ก วิธี ต กลงราคา วิธี ป ระกวดราคา และวิธี ต ลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 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 จากวงเงินงบประมาณแยกตามวิธีการจัดหาพัสดุ
ฝ่ ายจัดซื้ อ ดาเนิ นการจัดหาพัสดุโดยสามารถประหยัดงบประมาณ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 14,117,853.10
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้.ตารางที่ 4
ลาดับ
วิธีการดาเนินการ
ต่ากว่างบประมาณ (บาท)
คิดเป็ นร้ อยละ
ตามระเบียบและคาสั่ งว่าด้ วยการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2561
1. วิธีตกลงราคา
612,939.62
4.34
2. วิธีประกวดราคา
2,560,358.30
18.14
3. วิธีพิเศษ
238,279.00
1.69
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. วิธีเฉพาะเจาะจง
872,684.14
6.18
5. วิธีคดั เลือก
7,093,898.08
50.25
6. วิธีประกาศเชิญชวน
2,649,813.96
18.77
7. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
89,880.00
0.64
จากตารางที่ 4 จะพบว่าการจัดหาพัสดุ โดยวิธีคดั เลื อก สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้สูง
ที่สุ ด รองลงมา คื อ วิธี ประกาศเชิ ญชวน วิธี ประกวดราคา วิธี เฉพาะเจาะจง วิธีตกลงราคา วิธีพิ เศษ และวิธี ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ
6. ปัจจัยเสี่ ยงด้ านการจัดหาพัสดุ
เนื่ องด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครั ฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้ อ จัดจ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ได้มี ผ ลบัง คับ ใช้ก ับ หน่ ว ยงาน
ทุ ก ภาคส่ ว นในระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งการจัด ซื้ อ จัด จ้า งของ บมจ.อสมท ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ การพาณิ ช ย์โ ดยตรงตาม
พระราชบัญ ญัติ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งฯ มาตรา 7(1) ต้อ งด าเนิ น การจัด ซื้ อ จัด จ้า งตามพระราชบัญ ญัติ ฯ และระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ฯ อย่า งเคร่ ง ครั ด แต่อย่า งไรก็ตามพระราชบัญญัติฯ และระเบีย บกระทรวงการคลังฯ ยังคงเป็ น
กฎหมายค่ อ นข้า งใหม่ ส าหรั บ ผู ท้ ี่ เ กี่ ย วข้อง ส่ ว นระบการจัด ซื้ อจัด จ้า งภาครั ฐ (e-GP) ยัง คงมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบ
อยู่เป็ นประจา และมี ค วามล่ าช้าในการเข้าใช้ง าน ท าให้ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดซื้ อจัดจ้างต้องศึ กษาท าความเข้า ใจ
ทั้งข้อมู ลและระบบ ซึ่ งมี รายละเอี ยดมากให้เข้าใจอย่างถ่ องแท้ เพื่อจักได้นาไปปฏิ บตั ิ ในการจัดซื้ อจัดจ้างได้อย่า ง
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 วยงานผูใ้ ช้ส่ง เอกสารให้ฝ่ายจัดซื้ อดาเนิ นการจัดหาพัส ดุ เร่ ง ด่ วน โดยมี ระยะเวลาให้
ดาเนิ นการกระชั้นชิ ด ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดความเสี่ ยงและความผิดพลาดในการดาเนิ นการ เนื่ องจากไม่มีระยะเวลาใน
การหาข้อมูล ตรจสอบ และทบทวนให้ละเอียดรอบคอบ
7.2 ความล่าช้าในการจัดทารายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะของสิ่ งของ/ขอบเขตงานจ้าง/ขอบเขต
งานเช่า อาจส่ งผลให้สิ่งของ/งานจ้าง/งานเช่า มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะหรื อเปลี่ยนแปลงราคาสู งขึ้น ทาให้
อาจต้องยกเลิกการจัดหาพัสดุในครั้งนั้นๆ
8. แนวทางการปรับปรุ งการดาเนินงานด้ านการจัดหาพัสดุในปี 2564
8.1 จัดอบรมให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.
2560
8.2 จัดทาบันทึกติดตามไปยังผูม้ ีหน้าที่ในการจัดทารายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะของสิ่ งของ/
ขอบเขตงานจ้าง/ขอบเขตงานเช่ า เพื่อให้ปฏิ บตั ิตามกรอบระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ และทาให้เกิ ดความตระหนักถึ ง
ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น
8.3 ฝ่ ายจัดซื้ อ ได้จดั ทาข้อตกลงระดับการให้บริ การ (Service Level Agreement : SLA) เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง และประกาศให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
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