รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
***********************************************
การวิเคราะห์การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานจังหวัดมุกดาหาร มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 119 เรื่อง
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 8,697,017.79 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ร้อยละโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ ศ. 2563 พบว่า สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 119 เรื่อง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.1 วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวน 116 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.48
1.2 วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นจานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.52
ทั้งนี้ จะเห็นว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สานักงานจังหวัดมุกดาหารใช้เป็นส่วนใหญ่ คือวิธี
เฉพาะเจาะจง ร้อยละ 97.48 รองลงมาคือวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ร้อยละ 2.52
2. ร้อยละของงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 119 เรื่อง เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 8,697,017.79 บาท จาแนกงบประมาณ
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
2.1 วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินงบประมาณ 3,4790,017.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.00
2.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นเงินงบประมาณ 5,218,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 60.00
ทั้งนี้ จะเห็นว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่สานักงานจังหวัดมุกดาหาร ใช้ในการ
ดาเนินการส่วนใหญ่ คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e - bidding ร้อยละ 60.00 รองลงมา คือวิธี
เฉพาะเจาะจง ร้อยละ 40.00
ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
2. ผู้รับจ้างไม่เข้าทางานตามแผนที่กาหนด เนื่องจากรับงานหลายแห่ง
3. การขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาให้การดาเนินการล่าช้า
/4. การแก้ไขแบบรูป…

-24. การแก้ไขแบบรูปรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะ หรือเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการบาง
กิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
5. หน่วยงานขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากสานักงบประมาณจึงจะ
สามารถดาเนินการต่อได้
6. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาแต่ผ่าน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว และหรือไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กาหนด เป็นเหตุให้
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. จัดอบรมบุคลากรผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุของสานักงาน
จังหวัดมุกดาหาร มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ ตลอดจนบรรลุ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การสารวจและขอใช้พื้นที่ก่อสร้างก่อนล่วงหน้า/ก่อนขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ
3. การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีกองออกแบบในการสนับสนุนหน่วยงานฯ
4. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานให้คาปรึกษาแนะนาด้านช่างและวิศวกรรม
**********************************

-3รายงานสรุปจานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เดือน
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รวม (เรื่อง)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
6
5
7
11
4
7
9
1
7
8
10
15
27
2
116
3

รวม
6
5
7
11
4
7
9
7
8
10
15
27
119

จากตารางจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณพ. ศ. 2563 สานักงานจังหวัดมุกดาหารได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างมีโครงการทั้งสิ้น 119 เรื่อง พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจงจานวน 116 เรื่อง
รองลงมา คือวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จานวน 3 เรื่อง
กราฟแสดงจานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ. ศ. 2563
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

120

จานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
113, 97.48 %
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เฉพาะเจาะจง

e-bidding

-4จากกราฟแสดงจานวนโครงการในการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้
1 วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจานวน 116 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.48
2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นจานวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.52
รายงานสรุปจานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จากตารางจะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานจังหวัดมุกดาหาร มีการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 8,697,017.79 บาท พบว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด
คือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นเงิน 5,218,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.00
รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงิน 3,479,017.79 บาทคิดเป็นร้อยละ 40.00
กราฟแสดงจานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ. ศ. 2563
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดซือ้ จัดจ้าง

3,479,017.79 ,
40%

5,218,000.00 ,
60%

เฉพาะเจาะจง

e-bidding

จากกราฟแสดงร้อยละของจานวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้
1. วิธีการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เป็นเงินงบประมาณ 5,218,000.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ 60.00
2. วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินงบประมาณ 3,479,017.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0.00
********************************************

