รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้าง
และการเบิกจ่ายงบลงทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบั น ได้ ร ั บ การจั ด สรรงบลงทุ น จำนวนเงิ น 278.5475
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 174.5375 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 104.0100
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 172.1793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
98.65 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 74.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.44 ตามลำดับ
สำหรับการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณภาพรวมทั้งสถาบัน จำนวนเงิน 270.7990 ล้านบาท
จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 172.4777 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 98.3213 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างภาพรวมทั้งสถาบัน เป็นจำนวนเงิน
246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.02 ค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 172.1793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
99.83 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 74.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.57 ตามลำดับ
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560) โดยสถาบันมีการดำเนินการการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ จำนวน
เงิน 278,547,500 บาท จัดหาโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธี e-bidding จำนวน 44 รายการ คิด
เป็นร้อ ยละ 66.67 จำนวนเงิ น 202,720,213.22 บาท รองลงมาตามลำดับคือ วิธี เจาะจง จำนวน 19
รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 จำนวนเงิน 9,378,762.06 บาท วิธีคัดเลือก จำนวน 3 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 3.03 จำนวนเงิน 59,840,000.00 บาท และสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวนเงิน 11.2917
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05% ของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายเงินไม่รวมงบลงทุนที่ขอกัน
เงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี)
ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่ในการ

ดำเนินการจัดหาพัสดุ ยังคงประสบปัญหาอุปสรรค ทำให้บางรายการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือตามสัญญา สรุปได้ ดังนี้
ปัญหาอุปสรรค
1. ความพร้อมด้านต่างๆ
1.1 สถานที่ก่อสร้าง เช่น การส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง
1.2 แบบรูปรายการของสิ่งก่อสร้าง มีการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่
1.3 รายละเอี ยดคุ ณ ลั กษณะค่ าครุภัณฑ์ มีการปรับ/เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ให้ การใช้ งานมี ค วาม
ทันสมัยมากขึ้น
1.4 การจัดทำคำของบประมาณประจำปี เป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี รายการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณอาจจะไม่ทันสมัย บริษัทจำหน่ายอาจเลิกการผลิต และการหาคู่เทียบ 3
รายค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทไม่มั่นใจว่าจะได้รับการคัดเลือกในการให้บริการสินค้า
2. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความยากในการตีความ ส่งผลให้การ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง กองกฎหมาย สำนัก
งบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ
3. ด้านกระบวนการ
3.1 การวางแผนการทำงาน (ก่อน-หลัง) การจัดลำดับความสำคัญของรายการที่มีความสำคัญ
เร่งด่วน วงเงินสูง ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อ/จ้าง
3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
- เครื่องมือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เมื่อมีการปิดปรับปรุง
ระบบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีระบบสำรอง
- วิธีการ การจัดหาบางวิธีการใช้ระยะเวลา เช่น e-bidding
- ผู้จำหน่ายสินค้าหรือซัพพลายเออร์ หากจัดหาจากต่างประเทศใช้ระยะเวลานาน ทำสัญญา
และเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามมาตรการที่กำหนด
3.3 การบริหารสัญญา
- การเร่งรัดงวดงาน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา/ปรับแผนการดำเนินงาน
- การเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงาน
- การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามนระยะเวลาที่กำหนด
3.4 การติดตามและรายงานผล
- เครื่องมือ ขาดระบบการติดตามและรายงานผลแบบ real time
- การรายงานความก้าวหน้ายังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3.5 การกันเงินเหลื่อมปี เอกสาร หลักฐานในการประกอบการดำเนินการไม่คล่องตัว

ผลกระทบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/สัญญา
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ไม่สามารถใช้งานได้ทันตามกำหนด เช่น เปิดภาคการศึกษาใหม่
ขาดโอกาสในการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันใหม่
มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเชิญ
ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ให้รับทราบนโยบาย และการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
และมอบหมายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
เร่งรัดให้เป็นไปตามแผน และหรือเร็วกว่าแผน
2. กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในสถาบันถือปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม
ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้รางวัลสำหรับส่วน
งานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผน
3. ปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ/การบริหารสัญญา กำหนดเงื่อนไขในการประมูล โดยให้เพิ่ม
เงื่อนไข เช่น เป็นบริษัทที่มีผลกำไรต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงพิจารณาด้วยว่าบริษัทรับจ้าง
ทำงานหลายโครงการหรือไม่ เนื่องจากบริษัทอาจมีคนงานไม่เพียงพอ ในการทำงานหลายโครงการ
พร้อมกัน
4. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ สถาบันยังมีการป้องกันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานทุกปี พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัด
จ้าง และลงลายมือชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงที่บริสุทธิ์และโปร่งใส ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทางเว็บไซด์ และเปิดช่องทางในการร้องเรียนได้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย
งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

