
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุประจําป
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน) หรือ สศส. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง     ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565    จึงจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565    และนําผลท่ีไดจากการวิเคราะหไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได และมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ซึ่งเปนไปตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Transparency Assessment: ITA)
โดยมีการจัดซื้อจัดจางจํานวนท้ังหมด 475 รายการ รวมเปนเงิน  182,361,263.55  บาท ตามตารางที่ 1 และ
ตารางท่ี 2

ผลการวิเคราะห
           สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแบบรายงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน 475  รายการ เงินงบประมาณจัดซื้อ   
จัดจางท้ังสิ้น   188,813,572.80 บาท สามารถดําเนินการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จํานวน 475    รายการ เปนเงินจํานวน  182,361,263.55  บาท ซึ่งมีงบ
ประมาณท่ีสามารถประหยัดไดหลังจากดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนเงิน 6,452,309.25 บาท คิดเปนรอยละ 
3.42 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจาง

ประเด็นปญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจาง
 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งปแตบาง

รายการมีปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและภายในองคกรสงผลใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว ดังน้ี

        1. การจัดซื้อจัดจางบางงานเปนภารกิจท่ีตองกระทําเรงดวน ทําใหเกิดปญหาเรื่องระยะเวลาในการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางท่ีกระช้ันชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขอผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจางได

เน่ืองจากระยะเวลาในการตรวจทานไมเพียงพอ กระช้ันชิด เรงดวน 

          2. บุคลากรของหนวยงานยังขาดความรู ความเขาใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจางและอํานาจหนาที่ของ

กรรมการดําเนินการชุดตาง ๆ ทําใหการจัดซื้อจัดจาง ลาชาไมเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง

           3. ขอจํากัดของระบบ E-office ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบดังกลาว ทํางานไดไมตอ

เน่ือง เน่ืองจากระบบอยูในชวงการทดสอบระบบ อาจจะตองใชระยะเวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ สงผล

ใหการจัดซื้อจัดจางเกิดความลาชา ไมเปนไปตามกําหนดเวลา
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           4.  ขอกําหนดของระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ หนังสือเวียน และคําวินิฉัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน

การดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนมาก มีความยุงยากซับซอน มีความไมชัดเจนของขอมูลเกี่ยวกับการใช

ดุลยพินิจในการตีความ บางกรณีตองหารือไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุ สงผลใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเกิด

ความลาชา

           5. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางของป 2565 บางชวงยังมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 หรือ โควิด 19 ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชา เนื่องจากเจาหนาที่ตองปฏิบัติงาน WORK FROM

HOME การติดตอประสานงานกับผูประกอบการไมคลองตัว ทําใหการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนการจัดซื้อ

จัดจางเกิดความลาชาในดานเอกสาร   

        แนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง

           1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด เพื่อใหการ

ดําเนินงานในแตละข้ันตอน ตลอดจนระยะเวลาใหเปนไปตามระเบียบ จัดเตรียมชองทางการประชาสัมพันธที่
หลากหลาย และเพิ่มวิธีการจัดหาพัสดุดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เพื่อลดปญหาในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจางและใหมีมาตรฐานเดียวกัน

           2. กําหนดและเผยแพรแบบฟอรมมาตรฐานและขั้นตอนของวิธีการจัดซื้อจัดจางใหเจาหนาที่นําไป
ปฏิบัติและเจาหนาท่ีงานพัสดุใหคําปรึกษาในขั้นตอนของการดําเนินงานแกคณะกรรมการชุดตางๆ รวมทั้งตรวจ

สอบเอกสารจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 

           3. จัดสงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและเอกสารการจัดซื้อจัดจางแกคณะกรรมการชุดตางๆเพื่อดําเนิน

การตามหนาท่ีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

           4.  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุที่ถูกตอง

โปรงใส แกบุคลากรในหนวยงานตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
 

จํานวน 
(โครงการ)

  คิดเปนรอยละ
 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 26 5.48

วิธีเฉพาะเจาะจง 437 92.00

วิธีคัดเลือก 4 0.84

จางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 6 1.26

จางท่ีปรึกษาวิธีโดยประกาศเชิญชวนท่ัวไป 2 0.42

รวม 475 100
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        จากตารางท่ี 1 ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 สวนงานพัสดุ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ จํานวน 475

รายการ พบวา วิธีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีจํานวนโครงการมากท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 475 โครงการ
คิดเปนรอยละ 92.00 เน่ืองจากลักษณะงานของ สศส. มีกิจกรรมท่ีตองมีรายละเอียดมากเปนการบริหารจัดการ

เพ่ือใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนผูประกอบการรายยอยที่เปนเปาหมายของ สศส. ซึ่ง
เปนการจัดซื้อจัดจางท่ีมีวงเงินไมสูงมาก   รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน

26 โครงการ คิดเปนรอยละ 5.48 จางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จํานวน 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.26 วิธีคัด

เลือก จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.84 จางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 2 โครงการ
คิดเปนรอยละ 0.42 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 1

 

     ภาพที่ 1  รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
 

ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2565

 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
 

วงเงินงบประมาณ
 (ลานบาท)

 

คิดเปนรอยละ

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)

 

47,072,463.13
 

25.81
 

วิธีเฉพาะเจาะจง
 

98,408,515.14
 

53.96
 

วิธีคัดเลือก
 

7,380,230.28
 

4.05
 

จางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
 

  24,450,240.00
 

13.41
 

จางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไป 5,049,815.00

 
2.77

 

รวม
 

182,361,263.55
 

100
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              จากตารางท่ี 2 ในงบประมาณภาพรวมท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางของพัสดุ สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ

สรางสรรค (องคการมหาชน) พ.ศ. 2565 จํานวน 182,361,263.55 บาท พบวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัด
จางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงมีวงเงินสูงสุด เปนจํานวนเงิน 98,408,515.14 บาท คิดเปนรอยละ 53.96 รองลงมา

คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนจํานวนเงิน 47,072,463.13 บาท คิดเปนรอยละ 25.81
จางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จํานวนเงิน 24,450,240.00 บาท คิดเปนรอยละ 13.41 วิธีคัดเลือก จํานวนเงิน

7,380,230.28 บาท คิดเปนรอยละ 4.05 และจางท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจํานวน 5,049,815.00

คิดเปนรอยละ 2.77 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 2
 

ภาพท่ี 2  รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

 

(นายชาคริต พิชญางกูร)
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