บันทึกข้อความ
ส่วนงาน สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
ที่ สศส. 01.2/ 3155
วันที่ 28 ธันวาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตามที่ สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร ส่วนงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 609 รายการ รวมเป็นเงิน 312,325,387.57 บาท
นั้น
บัดนี้ สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร ส่วนงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นทุกโครงการแล้ว จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวไพลิน เจียรกุล)
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานพัสดุ
28 ธ.ค. 64 เวลา 17:41:30 Non-PKI Server Sign
Signature Code : OQAxA-DMAOQ-BEADU-ANAAz

ความเห็นที่ 1

(นางสาววิชนี สพโชคชัย)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร
28 ธ.ค. 64 เวลา 20:27:29 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : QgA1A-EUARA-AyAEE-ANwA2

ความเห็นที่ 2
รับทราบ

(นายพิชิต วีรังคบุตร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
28 ธ.ค. 64 เวลา 22:44:11 , Non-PKI Server Sign , Signature Code : QgA1A-EIANQ-AzADk-AQgAx

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) หรือ สศส. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ซึ่งเป็นไปตามการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment: ITA)
โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งหมด 609 รายการ รวมเป็นเงิน 312,325,387.57 บาท ตามตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์(องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 609 รายการ เงินงบประมาณจัดซื้อ
จัดจ้างทั้งสิ้น 322,517,683.36 บาท สามารถดำเนินการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จำนวน 609 รายการ เป็นเงินจำนวน 312,325,387.57 บาท ซึ่งมีงบ
ประมาณที่สามารถประหยัดได้หลังจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 10,192,295.79 บาท คิดเป็นร้อยละ
3.16 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งปีแต่บาง
รายการมีปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้างบางงานเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้
เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจทานไม่เพียงพอ กระชั้นชิด เร่งด่วน
2.
บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการชุดต่าง ๆ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้าไม่
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ข้อจำกัดของระบบ E-office ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบดังกล่าว ทำงานได้ไม่ต่อ
เนื่อง เนื่องจากระบบอยู่ในช่วงการทดลองใช้ระบบ อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ ส่ง
ผลให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

- 2 4. ข้อกำหนดของระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคำวินิฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ดุลยพินิจในการตีความ บางกรณีต้องหารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดความ
ล่าช้า
5. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน WORK FROM HOME
การติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการไม่คล่องตัว ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เกิดความล่าช้าในด้านเอกสาร
แนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การ
ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลาให้เป็นไปตามระเบียบ จัดเตรียมช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย และเพิ่มวิธีการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปัญหาในกระบวนการจัด
ซื้อจัดจ้างและให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2. กำหนดและเผยแพร่แบบฟอร์มมาตรฐานและขั้นตอนของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่นำไป
ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่งานพัสดุให้คำปรึกษาในขั้นตอนของการดำเนินงานแก่คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งตรวจ
สอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
3. จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างแก่คณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อ
ดำเนินการตามหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่ถูกต้อง
โปร่งใส แก่บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความตระหนัก
และเห็นความสำคัญของความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวน (โครงการ) คิดเป็นร้อยละ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18
2.96
วิธีเฉพาะเจาะจง
575
94.42
วิธีคัดเลือก
8
1.31
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
7
1.15
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1
0.16
รวม
609
100

- 3 จากตารางที่ 1 ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน 609
รายการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีจำนวนโครงการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 575 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 94.42 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 2.96 วิธีคัดเลือก จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.31 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 7 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 1.15 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามลำดับ ดัง
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
(ล้านบาท)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
38,812,516.75
12.43
วิธีเฉพาะเจาะจง
237,611,718.32
76.08
วิธีคัดเลือก
15,072,764.50
4.83
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
18,828,388.00
6.03
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,000,000.00
0.64
รวม
312,325,387.57
100

- 4 จากตารางที่ 2 ในงบประมาณภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของพัสดุ สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 จำนวน 312,325,387.57 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมีวงเงินสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 237,611,718.32 บาท คิดเป็นร้อยละ
76.08 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงิน 38,812,516.75 บาท คิด
เป็นร้อยละ 12.43 จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จำนวนเงิน 18,828,388.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.03 วิธีคัด
เลือก จำนวนเงิน 15,072,764.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 และจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน
2,000,000.00 คิดเป็นร้อยละ 0.64 ตามลำดับ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(นายพิชิต วีรังคบุตร)
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
28 ธ.ค. 64 เวลา 22:43:37 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NABDA-DkAQQ-A4AEI-AMgBD

