
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ประจําป พ.ศ. 2563 

 สวนการพัสดุ ฝายบริหารกลาง สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดจัดทํา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ พรอมทั้งวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ปญหาอุปสรรค/ขอจํากัดและแนวทางการปรับปรุงแกไขการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ของสํานักงานฯ 

ประจําป พ.ศ. 2563 เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกําหนดเกณฑการประเมิน ตัวชี้วัด

ที่ 9 การเปดเผยขอมูล ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ขอ 

O24 การรายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป โดยกําหนดใหจะตองมีสรุปการจัดซื้อจัดจางหรือ

การจัดหาพัสดุของหนวยงานในรอบ 12 เดือน และจะตองเปนขอมูลของปที่ผานมา 

 ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2563 (ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563) ที่ผานมา สํานักงานฯ ได

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยจําแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจางไดดงัตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง จํานวน (โครงการ) คิดเปนรอยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 10 1.77 

วิธีคัดเลือก 4 0.71 

วิธีเฉพาะเจาะจง 532 93.99 

จางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 1 0.18 

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 13 2.29 

จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 1.06 

รวม 566 100 

 จากตารางที่ 1 ในป พ.ศ. 2563 (ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563) สํานักงานฯ ได

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ จํานวน 6 วิธี มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 566 กิจกรรม/โครงการ โดยพบวา สํานักงานฯ มี

การจัดหาพัสดุโดยวิธีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด จํานวน 532 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 

93.99 ลําดับที่ 2 คือ งานจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จํานวน 13 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 2.29 ลําดับที่ 

3 คือการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 10 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 1.77 ลําดับที่ 4 

คือ งานจางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 6 กิจกรรม/โครงการ คดิเปนรอยละ 1.06 ลําดับที่ 5 คือ วิธีการ
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จัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก จํานวน 4 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 0.71 และลําดับสุดทายคือ งานจางที่

ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 1 กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ 0.18 ดังภาพที่ 1 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงรอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจาง 
งบประมาณ  

(ลานบาท) 
คิดเปนรอยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 16.42 11.11 

วิธีคัดเลือก 8.78 5.94 

วิธีเฉพาะเจาะจง 66.67 45.12 

จางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0.78 0.53 

จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 43.60 29.51 

จางที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11.51 7.79 

รวม 147.76 100 

วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป

1.77%

วิธีคัดเลือก

0.71%

วิธีเฉพาะเจาะจง

93.99%

จ้างทีปรึกษาโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทัวไป

0.18%

จ้างทีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

2.29%

จ้างทีปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

1.06%

ภาพท่ี 1 : รอยละของวิธีการจัดซ้ือจัดจาง

วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป

วิธีคดัเลอืก

วิธีเฉพาะเจาะจง

จา้งทปีรกึษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไป

จา้งทปีรกึษาโดยวิธีคดัเลอืก

จา้งทปีรกึษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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จากตารางที่ 2 จํานวนงบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานฯ ประจําป พ.ศ. 2563 

มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 147.76 ลานบาท โดยวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินงบประมาณรวมสูงสุดเปนการจัดซื้อจัดจาง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนรวม 66.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.12 ลําดับที่ 2 คือ งานจางที่ปรึกษาโดยวิธี

คัดเลือก จํานวนรวม 43.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.51 ลําดับที่ 3 คือ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทั่วไป จํานวนรวม 16.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.11 ลําดับที่ 4 คือ งานจางที่ปรึกษาโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง จํานวนรวม 11.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.79 ลําดับที่ 5 คือ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก 

จํานวนรวม 8.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.94 และลําดับสุดทาย คือ งานจางที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไป จํานวนรวม 0.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.53 ดังภาพที่ 2 

 

 

ปญหาอุปสรรค / ขอจํากัดและแนวทางแกไขในการดําเนินการจัดหาพัสดุ 

 เนื่องดวยในป พ.ศ. 2563 (ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563) สํานักงานฯ ไดมีการดําเนินการ

จัดหาพัสดุ เปนไปตามวิธีการและขั้นตอนตางๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ที่ผานมา สวนการพัสดุ ฝายบริหารกลาง ประสบปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน    

ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจางดังนี้ 

11.11%

5.94%

45.12%
0.53%

29.51%

7.79%

ภาพท่ี 2 รอยละของงบประมาณจาํแนกตามวิธีการจดัซ้ือจัดจาง

วิธีประกาศเชิญชวนทวัไป

วิธีคดัเลอืก

วิธีเฉพาะเจาะจง

จา้งทปีรกึษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทวัไป

จา้งทปีรกึษาโดยวิธีคดัเลอืก

จา้งทปีรกึษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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1. พนักงานของสํานักงานฯ บางรายยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับความแตกตางระหวาง

งานจัดหาพัสดุ และงานจางที่ปรึกษา ที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 สงผลใหการดําเนินงานจัดซื้อจัดจางบางครั้งมีความลาชา ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวตาม

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง   

2. พนักงานของสํานักงานฯ บางรายยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

และขาดความตระหนักในการมีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง สงผลใหการดําเนินงานในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจางในบางงาน/กิจกรรมมีความลาชา และไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 

แนวทางแกไข 

1.  สํานักงานฯ ไดเชิญผูแทนจากกรมบัญชีกลาง เพื่อบรรยายและอบรมใหแกผูบริหารและ

พนักงาน สสว. ทั้งองคกร เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ พรบ. และ ระเบียบของ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง กฎ ระเบียบตางๆ ที่

เก่ียวของ พรอมทั้งใหความรูเก่ียวกับการจัดทําขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทําราคากลาง และอํานาจ

หนาที่ของพนักงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานทุกรายในองคกร มีความรูความเขาใจ 

และสามารถดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ไดถูกตองและแมนยํา และ สอดคลองกับ พรบ. และ ระเบียบของ

กระทรวงการคลัง  

2.  สํานักงานฯ ไดมีการจัดสงเจาหนาที่พัสดุ เขารวมอบรมตามหลักสูตรตางๆ ที่หนวยงาน

ภาครัฐกําหนด  

 

 

------------------------------------------------- 


