
สวนงาน   สํานักบริหารและพัฒนาองคกร

วันท่ี   28 ธันวาคม 2564

บันทึกขอความ

ท่ี สศส. 01.2/ 3155  

เร่ือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุประจําป  2564

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

                 ตามท่ี สํานักบริหารและพัฒนาองคกร สวนงานพัสดุ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามโครงการ

ตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีจํานวนทั้งส้ิน 609 รายการ รวมเปนเงิน 312,325,387.57 บาท

น้ัน

                 บัดน้ี สํานักบริหารและพัฒนาองคกร สวนงานพัสดุ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนปฏิบัติ

การประจําปงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นทุกโครงการแลว จึงขอรายงานผลการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังเอกสารแนบมาพรอมน้ี 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(นางสาวไพลิน เจียรกุล)

ผูเช่ียวชาญดานบริหารงานพัสดุ
28 ธ.ค. 64  เวลา 17:41:30  Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQAxA-DMAOQ-BEADU-ANAAz

 

ความเห็นท่ี 1  

(นางสาววิชนี สพโชคชัย)

ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาองคกร
28 ธ.ค. 64  เวลา 20:27:29 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : QgA1A-EUARA-AyAEE-ANwA2

 



ความเห็นท่ี 2  

รับทราบ

 

(นายพิชิต วีรังคบุตร)

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
28 ธ.ค. 64  เวลา 22:44:11 ,  Non-PKI Server Sign , Signature Code : QgA1A-EIANQ-AzADk-AQgAx



 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือจัดหาพัสดุประจําป
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน) หรือ สศส. ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง     ตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   จึงจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   และนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได และมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป ซึ่งเปนไปตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Transparency Assessment: ITA)
โดยมีการจัดซื้อจัดจางจํานวนท้ังหมด 609 รายการ รวมเปนเงิน  312,325,387.57 บาท ตามตารางที่ 1 และ
ตารางท่ี 2

ผลการวิเคราะห
 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแบบรายงาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 609 รายการ เงินงบประมาณจัดซื้อ   
จัดจางท้ังสิ้น   322,517,683.36 บาท สามารถดําเนินการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564จํานวน 609   รายการ เปนเงินจํานวน 312,325,387.57 บาท ซึ่งมีงบ
ประมาณท่ีสามารถประหยัดไดหลังจากดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนเงิน 10,192,295.79 บาท คิดเปนรอยละ 
3.16 ของวงเงินงบประมาณท่ีจัดซื้อจัดจาง

ประเด็นปญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจาง
 สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตลอดทั้งปแตบาง

รายการมีปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกและภายในองคกรสงผลใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว ดังน้ี

           1. การจัดซื้อจัดจางบางงานเปนงานท่ีตองกระทําเรงดวน ทําใหเกิดปญหาเรื่องระยะเวลาในการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางท่ีกระชั้นชิด สงผลใหเกิดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขอผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจางได
เน่ืองจากระยะเวลาในการตรวจทานไมเพียงพอ กระช้ันชิด เรงดวน

             2. 

บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง ขาดความรู ความเขาใจใน 

กระบวนการจัดซื้อจัดจางและอํานาจหนาท่ีของกรรมการดําเนินการชุดตาง ๆ ทําใหการจัดซื้อจัดจาง ลาชาไม

เปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
              3. ขอจํากัดของระบบ E-office ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบดังกลาว ทํางานไดไมตอ

เน่ือง เนื่องจากระบบอยูในชวงการทดลองใชระบบ อาจจะตองใชระยะเวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ สง

ผลใหการจัดซื้อจัดจางเกิดความลาชา ไมเปนไปตามกําหนดเวลา
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               4.  ขอกําหนดของระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ หนังสือเวียน และคําวินิฉัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนมาก มีความยุงยากซับซอน มีความไมชัดเจนของขอมูลเกี่ยวกับการใช

ดุลยพินิจในการตีความ บางกรณีตองหารือไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ สงผลใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางเกิดความ

ลาชา

               5. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยูในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ 

โควิด 19 ทําใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ลาชา เนื่องจากเจาหนาที่ตองปฏิบัติงาน WORK FROM HOME  

การติดตอประสานงานกับผูประกอบการไมคลองตัว ทําใหการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจาง

เกิดความลาชาในดานเอกสาร   

            แนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง

                1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด เพื่อใหการ

ดําเนินงานในแตละขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลาใหเปนไปตามระเบียบ จัดเตรียมชองทางการประชาสัมพันธที่
หลากหลาย และเพ่ิมวิธีการจัดหาพัสดุดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   เพื่อลดปญหาในกระบวนการจัด

ซื้อจัดจางและใหมีมาตรฐานเดียวกัน

               2.  กําหนดและเผยแพรแบบฟอรมมาตรฐานและขั้นตอนของวิธีการจัดซื้อจัดจางใหเจาหนาที่นําไป
ปฏิบัติและเจาหนาที่งานพัสดุใหคําปรึกษาในข้ันตอนของการดําเนินงานแกคณะกรรมการชุดตางๆ รวมทั้งตรวจ

สอบเอกสารจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560

                3.  จัดสงคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการและเอกสารการจัดซื้อจัดจางแกคณะกรรมการชุดตางๆเพื่อ

ดําเนินการตามหนาท่ีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

                4.  จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุที่ถูกตอง

โปรงใส แกบุคลากรในหนวยงานตลอดจนประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความตระหนัก
และเห็นความสําคัญของความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ตารางท่ี  1  แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จํานวน (โครงการ) คิดเปนรอยละ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 18 2.96

วิธีเฉพาะเจาะจง 575 94.42

วิธีคัดเลือก 8 1.31

จางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 7 1.15

จางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 0.16

รวม 609 100
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             จากตารางท่ี 1 ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 สวนงานพัสดุ ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ จํานวน 609

รายการ พบวา วิธีการจัดซื้อจัดจางท่ีมีจํานวนโครงการมากท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 575 โครงการ คิด

เปนรอยละ 94.42 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน 18 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 2.96  วิธีคัดเลือก จํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.31 จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จํานวน 7 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 1.15 จางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.16 ตามลําดับ ดัง

ภาพท่ี 1

    ภาพท่ี 1  รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
 

ตารางท่ี  2  แสดงรอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 

2564

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
 

วงเงินงบประมาณ
 (ลานบาท)

คิดเปนรอยละ
 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)     38,812,516.75 12.43

วิธีเฉพาะเจาะจง   237,611,718.32 76.08

วิธีคัดเลือก 15,072,764.50 4.83

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก     18,828,388.00 6.03

จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000,000.00 0.64

รวม 312,325,387.57 100
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          จากตารางท่ี 2   ในงบประมาณภาพรวมท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางของพัสดุ สํานักงานสงเสริม

เศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) พ.ศ. 2564   จํานวน 312,325,387.57 บาท พบวางบประมาณที่ใชใน

การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจงมีวงเงินสูงสุด   เปนจํานวนเงิน 237,611,718.32 บาท คิดเปนรอยละ 

76.08 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) เปนจํานวนเงิน 38,812,516.75 บาท   คิด

เปนรอยละ 12.43  จางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จํานวนเงิน 18,828,388.00 บาท คิดเปนรอยละ 6.03 วิธีคัด

เลือก จํานวนเงิน   15,072,764.50 บาท คิดเปนรอยละ 4.83 และจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจํานวน

2,000,000.00  คิดเปนรอยละ  0.64  ตามลําดับ ดังภาพท่ี 2

 

  

ภาพท่ี 2  รอยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

 

(นายพิชิต วีรังคบุตร)

รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
28 ธ.ค. 64 เวลา  22:43:37  Non-PKI Server Sign

Signature Code : NABDA-DkAQQ-A4AEI-AMgBD

 

 


