
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุ ประจําป� พ.ศ. 2564 

 ส�วนการพัสดุ ฝ�ายบริหารกลาง สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ได�จัดทํา

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ พร�อมท้ังวิเคราะห%ผลการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุ 

ป'ญหาอุปสรรค/ข�อจํากัดและแนวทางการปรับปรุงแก�ไขการจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุ ของสํานักงานฯ 

ประจําป+ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป3นข�อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ

หน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึง

สํานักงานคณะกรรมการปOองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) ได�กําหนดเกณฑ%การประเมิน ตัวช้ีวัด

ท่ี 9 การเปUดเผยข�อมูล ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุ ข�อ 

O24 การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุประจําป+ โดยกําหนดให�จะต�องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ�างหรือ

การจัดหาพัสดุของหน�วยงานในรอบ 12 เดือน และจะต�องเป3นข�อมูลของป+ท่ีผ�านมา 

 ท้ังน้ีในป+ พ.ศ. 2564 (ระหว�างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564) สํานักงานฯ ได�ดําเนินการจัดซ้ือ

จัดจ�างพัสดุ โดยจําแนกตามประเภทการจัดซ้ือจัดจ�างดังตารางต�อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงร�อยละของการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง ประจําป� พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง จํานวน (โครงการ) คิดเป0นร�อยละ 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 23 4.14 
วิธีคัดเลือก 7 1.26 
วิธีเฉพาะเจาะจง 490 88.12 
จ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 10 1.80 
จ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 22 3.96 
จ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 0.72 

รวม 556 100 

 จากตารางท่ี 1 ในป+ พ.ศ. 2564 (ระหว�างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564) สํานักงานฯ ได�

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างพัสดุ จํานวน 6 วิธี มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 556 กิจกรรม/โครงการ โดยพบว�า สํานักงานฯ มี

การจัดหาพัสดุ ตามลําดับดังน้ี 

1. จัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 490 กิจกรรม/โครงการ คิดเป3นร�อยละ 88.12  

2. จัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จํานวน 23 กิจกรรม/โครงการ คิดเป3นร�อยละ 4.14  

3. จัดจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จํานวน 22 กิจกรรม/โครงการ คิดเป3นร�อยละ 3.96  

4. จัดจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จํานวน 10 กิจกรรม/โครงการ คิดเป3นร�อยละ 1.80  

5. จัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีคัดเลือก จํานวน 7 กิจกรรม/โครงการ คิดเป3นร�อยละ 1.26  

6. จัดจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 4 กิจกรรม/โครงการ คิดเป3นร�อยละ 0.72  
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ดังภาพท่ี 1 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงร�อยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ�าง ประจําป+ พ.ศ. 2564 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ�าง 
งบประมาณ  
(ล�านบาท) 

คิดเป0นร�อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 57.37 26.42 
วิธีคัดเลือก 23.88 11.00 
วิธีเฉพาะเจาะจง 44.53 20.51 
จ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 23.39 10.77 
จ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 57.19 26.34 
จ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10.78 4.96 

รวม 217.14 100 

จากตารางท่ี 2 จํานวนงบประมาณท่ีใช�ในการจัดซื้อจัดจ�างของสํานักงานฯ ประจําป+ พ.ศ. 2564 

มีจํานวนรวมท้ังส้ิน 217.14 ล�านบาท โดยวิธีการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีมีวงเงินงบประมาณรวมสูงสุดถึงงบประมาณตํ่าสุด

ตามลําดับดังน้ี 

1. จัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จํานวนรวม 57.37 ล�านบาท คิดเป3นร�อยละ 26.42  

2. จัดจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จํานวนรวม 57.19 ล�านบาท คิดเป3นร�อยละ 26.34 
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3. จัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนรวม 44.53 ล�านบาท คิดเป3นร�อยละ 20.51 

4. จัดซื้อจัดจ�างโดยวิธีคัดเลือก จํานวนรวม 23.88 ล�านบาท คิดเป3นร�อยละ 11.00  

5. จัดจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป จํานวนรวม 23.39 ล�านบาท คิดเป3นร�อยละ 10.77  

6. จัดจ�างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนรวม 10.78 ล�านบาท คิดเป3นร�อยละ 4.96  

ดังภาพท่ี 2 

 

ป5ญหาอุปสรรค / ข�อจํากัดในการดําเนินการจัดหาพัสดุ 

  ในป+ พ.ศ. 2564 (ระหว�างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2564) สํานักงานฯ ได�มีการดําเนินการจัดหา

พัสดุ เป3นไปตามวิธีการและข้ันตอนต�างๆ ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท้ังน้ีท่ีผ�านมา ส�วนการพัสดุ ฝ�ายบริหารกลาง ประสบป'ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน          

ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดซื้อจัดจ�างดังน้ี 

1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างบางโครงการเป3นไปด�วยความล�าช�า เน่ืองจากมีผู�เสนอราคาใช�

สิทธิการอุทธรณ%ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง และได�รายงานความเห็นพร�อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ%

และข�อร�องเรียน เพ่ือพิจารณาส่ังการ ทําให�ระยะเวลาในการจัดจ�างใช�เวลามากข้ึน 

2. การจัดทําขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ�าง (TOR) ใช�

ระยะเวลาดําเนินการค�อนข�างมาก ทําให�เกิดความล�าช�า และไม�เป3นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ�างท่ีกําหนดไว� 
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3. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ หนังสือเวียน และคําวินิจฉัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องในการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างมีจํานวนมาก มีความยุ�งยากซับซ�อน มีความไม�ชัดเจนของข�อมูลในหลายเร่ือง เป3นป'ญหา

การตีความในการปฏิบัติงานท่ีไม�ชัดเจน ส�งผลให�เกิดความเส่ียงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

ข�อเสนอแนะ 

1.  ผู�ท่ีรับผิดชอบจัดทําขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ�าง 

(TOR) ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ%การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอเป3นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมบัญชีกลาง

กําหนด เพ่ือลดป'ญหาในการอุทธรณ%และร�องเรียน 

2.  ควรมีการจัดทําขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ�าง 

(TOR) ท่ีมีความถูกต�องและชัดเจน ต้ังแต�กระบวนการจัดทําคําของบประมาณ ท้ังน้ีเมื่อได�รับจัดสรรงบประมาณ

แล�ว สํานักงานฯ จะสามารถดําเนินการได�ทันที 

3.  จัดอบรมพนักงานและผู�เก่ียวข�องให�มีความรู�ความเช่ียวชาญในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�าง 

และกฎ ระเบียบต�างๆ เช�น กรรมการจัดทําร�างขอบเขตของงานและราคากลาง กรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง กรรมการ

ตรวจรับพัสดุ เป3นต�น 

 

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


