
 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

__________________ 
 

 ด้วยส ำนักงำนบริหำรกำรพัสดุได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ 2564 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ 
เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนภำครัฐ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรได้น ำผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปี ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่ต้องแสดงออกถึง
ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเกิดควำมคุ้มค่ำ 
สมประโยชน์ต่อภำครัฐ จึงขอรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กำร
สะพำนปลำ รวมทั้งงบแผ่นดิน โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 1. แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

          หน่วย : รำยกำร 

งบการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวนโครงการ 
วิธีประกาศ 

เชิญชวนทั่วไป 
วิธีคัดเลือก วิธีเจาะจง 

รวม 30 4 1 25 

คิดเป็นร้อยละ 100 13.33 3.33 83.33 

จัดอันดับ - 2 3 1 

  

  ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรจ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564              
ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีโครงกำรรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 30 โครงกำร พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุด คือ  
วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน 25 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจ ำนวนโครงกำร รองลงมำ คือ วิธีประกำศ
เชิญชวนทั่วไป จ ำนวน 4 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของจ ำนวนโครงกำร และวิธีคัดเลือก จ ำนวน 1 
รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 3.33 ของจ ำนวนโครงกำร 

  สรุป องค์กำรสะพำนปลำใช้วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นอันดับ 1 จ ำนวน  
25 โครงกำร วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป เป็นอันดับที่ 2 จ ำนวน 4 โครงกำร และวิธีคัดเลือก เป็นอันดับที่ 3 
จ ำนวน 1 โครงกำร 
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 2. แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

          หน่วย : รำยกำร 

 งบประมาณ (บาท) 
วิธีประกาศ 

เชิญชวนทั่วไป 
วิธีคัดเลือก วิธีเจาะจง 

รวม 29,926,815.00 21,120,500 2,958,000.00 5,848,315.00 

คิดเป็นร้อยละ 100 70.57 9.89 19.54 

จัดอันดับ - 2 1 3 

   จำกตำรำง จะเห็นได้ว่ำงบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 107,364,578.87 บำท จ ำแนกเป็นงบองค์กำรสะพำนปลำ เป็นเงิน 9,878,015.00 บำท  
งบแผ่นดินและงบสนับสนุนอ่ืน ๆ เป็นเงิน 20,048,800.00 บำท พบว่ำงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป เป็นเงิน 65,987,958.87 บำท คิดเป็นร้อยละ 70.57 ของจ ำนวนเงิน
งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยงบองค์กำรสะพำนปลำ งบแผ่นดินและงบสนับสนุนอ่ืน ๆ รองลงมำ
เป็นวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นเงิน 5,848,315.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของจ ำนวนเงินงบประมำณที่ใช้
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยงบองค์กำรสะพำนปลำ ถัดมำเป็นโดยวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 2,958,000.00 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 9.89 ของจ ำนวนเงินงบประมำณ ที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยงบองค์กำรสะพำนปลำ  
งบแผ่นดินและงบสนับสนุนอื่น ๆ ตำมล ำดับ 

    3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่อำจมีควำมเสี่ยง ดังนี้ 

  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และยังส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยของกิจกรรมในแต่ละโครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้ใน
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรอันเกิดจำกกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ทันต่อควำมต้องกำรของ
หน่วยงำนผู้ขอซื้อขอจ้ำง 

        4. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

   ประเด็นปัญหำและข้อจ ำกัดที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
องค์กำรสะพำนปลำ มีปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดดังต่อไปนี้  

   4.1 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มี
ควำมยุ่งยำก ซับซ้อน หลำยขั้นตอน ขำดควำมคล่องตัว ไม่มีควำมยืดหยุ่น และไม่สำมำรถลัดขั้นตอนหรือแก้ไข
ปัญหำได้ในกรณีเร่งด่วน  

   4.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมสัญญำและตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำก 
มีกำรประกำศสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน  
ไม่เป็นไปตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

   4.3 ระเบียบ กฎหมำย หนังสือสั่งกำร หนังสือเวียน และค ำวินิจฉัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีจ ำนวนมำก มีควำมยุ่งยำกซับซ้อน มีควำมไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลำยเรื่อง เป็น
ปัญหำกำรตีควำมในกำรปฏิบัติงำน ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนผิดพลำด 
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  4.4 กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรขององค์กำรสะพำนปลำ มีหลำยโครงกำร

เป็นงำนใหม่ที่จ ำเป็นต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนรวมถึงควำมช ำนำญเฉพำะในเรื่องนั้น ๆ 
  4.5 ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง 

บำงครั้งไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงครั้งต้องหยุดชะงัก 

 5. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  ประเด็นปัญหำและข้อจ ำกัดที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนจัดซื้อจัดจ้ำงของ
องค์กำรสะพำนปลำ มีควำมอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดดังต่อไปนี้  

   5.1 จัดอบรม หรือส่งเจ้ำหน้ำที่ ให้ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กำรจัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือขอบเขตของงำน 
(TOR) เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมกำร 
ชุดต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยขอควำมร่วมมือทุกสำยงำนให้ควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วมอบรม 

  5.2 ลดบำงข้ันตอนกำรปฏิบัติที่ไม่จ ำเป็นในระบบ (e-GP) เพ่ือให้กำรท ำงำนเสร็จเร็วข้ึน 
  5.3 ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ

อย่ำงต่อเนื่อง 
  5.4 เจ้ำหน้ำที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนต้องศึกษำระเบียบ กฎหมำย คู่มือ 

แนวทำงปฏิบัติใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเข้ำรับกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพ เพ่ือควำมถูกต้องแม่นย ำไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน 

  5.5 ให้ผู้ที่ต้องกำรใช้พัสดุมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับมำตรกำรเร่งรัด
กำรเบิกจ่ำยและให้ควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวมำกยิ่งข้ัน 

  5.6 ผู้จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตลำดจนกรณีตัวอย่ำงต่ำง ๆ ในกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เพื่อเป็นแนวทำงให้แต่ละสำยงำนได้ศึกษำและด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

  5.7 น ำเทคโนโลยีมำช่วยบริหำรจัดกำร โดยน ำระบบ ERP มำเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรงำนพัสดุให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถติดตำมโครงกำรแต่ละโครงกำรว่ำอยู่ในขั้นตอนใด 
 
 
 


