รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ประจาปี 2561
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัด
กระทรวงการคลัง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามข้อบังคับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของบรรษัท พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2561 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ปี 2561 สรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แสดงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ บตท. โดยเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและโปร่งใส โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2561 รวม ดังนี้
รายการแผนจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินเกิน 500,000 บาท)
1.1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของบรรษัท พ.ศ. 2561
2. ไม่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)

จานวน

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการ ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ

3

2

1

-

-

-

72

72

-

2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2561
2.1 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
23 สิงหาคม 2560 ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงิน
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต โดยให้
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ ตั้งแต่
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

1

ลาดับ
1

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง
เฉพาะเจาะจง

จานวน
เรื่อง

วงเงิน
งบประมาณ

54

4,922,686.19

วงเงินจัดซื้อ
ประหยัด
จัดจ้างจ่ายจริง งบประมาณ

คิดเป็น %
ที่ประหยัด
งบประมาณได้
4,782,118.61 140,567.58
2.86

2.2 ตามข้อบังคับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
บรรษัท พ.ศ. 2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ซึ่งออกตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
ลาดับ

1
2

วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง
ตกลงราคา
สอบราคา

จานวน
เรื่อง
16
3

วงเงิน
งบประมาณ
667,280.00
696,300.00

วงเงินจัดซื้อ
ประหยัด
จัดจ้างจ่ายจริง งบประมาณ

คิดเป็น %
ที่ประหยัด
งบประมาณได้
611,762.68 55,517.32
8.32
524,350.00 171,950.00
24.69

3. ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2561
วิธีการจัดซื้อ จานวน
จัดจ้าง
เรือ่ ง
เจาะจงราคา
ตกลงราคา
สอบราคา
รวม

54
16
3
73

%ของ
วงเงิน
วงเงินจัดซื้อจัด งบประมาณที่
% ของ
จานวน งบประมาณ จ้างจ่ายจริง
ประหยัดได้ งบประมาณที่
เรื่อง
ประหยัดได้
73.97% 4,922,686.19 4,782,118.61 140,567.58
2.86%
21.92% 667,280.00
611,762.68
55,517.32
8.32%
4.11% 696,300.00
524,350.00 171,950.00
24.69%
100.00% 6,286,266.19 5,918,231.29 368,034.90
35.87%

2

จากตารางและแผนภูมิผลการดาเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างประจาปี 2561 บตท. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
73 เรื่อง ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณ 6,286,266.19 บาท วงเงินจัดจ้างจริงเป็นเงิน 5,918,231.29 บาท
บตท. ประหยัดงบประมาณได้ 368,034.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.87 ของงบประมาณ โดยวิธีสอบราคา
ประหยัดงบประมาณได้มากที่สุด จานวน 171,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.69
สาหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง บตท. ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเจาะจงราคาเป็นลาดับที่ 1
จานวน 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.97 วิธีตกลงราคาเป็นลาดับที่ 2 จานวน 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.92
และวิธีสอบราคาเป็นลาดับสุดท้าย จานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.11

3

4. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางแก้ไข
ลาดับ
1

2
3

4

5
6

7

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี 2561
การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเป็นการ
จัดทาแผนงานล่วงหน้าของแต่ละฝ่ายงาน และ
แผนงาน การจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างปีต้อง
คานึงถึงสถานการณ์และผลการดาเนินงานของ
องค์กร และปัจจัยภายนอกองค์กรประกอบด้วย
จึงทาให้มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ส่งผล ให้
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแลงานจัดซื้อ
จัดจ้างโดยตรงลาออกระหว่างปี ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจ
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน

แนวทางแก้ไข
จัดทาแบบฟอร์มจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปี 2562 และพร้อมคาอธิบายการจัดทา
อย่างละเอียด ให้กับทุกฝ่าย เพื่อลดความเสี่ยงที่
ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน และ
และเพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายไม่ลืมจัดทาแผนจัดซื้อจัด
จ้าง และมาขอเพิ่มเติมแผนงานในภายหลัง

จัดแบ่งงานภายในงานจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และ
มอบหมายงานให้บุคลากรในฝ่ายมาช่วยควบคุม
ดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
- เพิ่มพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการ - จัดฝึกอบรมเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้
จัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อ
พนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการ
จ้ดจ้างแบบใหม่
ปฏิบัติงาน
- จัดทาแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว
จัดส่งให้พนักงานได้รับทราบ เช่น บันทึกขอ
อนุมัติดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบ TOR
สรรหากรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดแนวทางและวิธีการคัดเลือกผู้ที่จะเป็น
หายาก
กรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายที่ต้องการใช้พัสดุส่งงานให้งานจัดซื้อจัดจ้าง กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเวลาที่กระชั้นชิดกับระยะเวลาที่ต้องการใช้
ในแต่ละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้
พัสดุ ทาให้ต้องรีบดาเนินการซึ่งอาจจะเกิดความ พนักงานทราบและถือปฏิบัติ
เสี่ยงในการดาเนินการได้ หรือบางครั้งไม่สามารถ
ดาเนินการได้ตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ
กรมบัญชีกลางประกาศข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดซื้อจัดจ้างตลอดเวลา ทาให้ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมบัญชีกลางและ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน ทาให้เกิด เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบ
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา
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