รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2562 จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562
แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้
คือ “ปทุมธานี เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ
ของอาเซี ย น สั ง คมอยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ” โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวม 36 โครงการ งบประมาณ 274,428,300 บาท
แยกเป็นงบลงทุน 148,442,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.09 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด งบประจา
125,986,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.91 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับรับ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
รายจ่า ยงบประจา จังหวัดปทุมธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2562 สาหรับดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวั ดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รวม 25 โครงการ งบประมาณทั้ ง สิ้ น 140,642,063 บาท แยกเป็ น
งบดาเนินงาน จานวน 131,642,063 บาท และงบรายจ่ายอื่น จานวน 9,000,000 บาท
ในการดาเนิ นการจั ดซื้อจั ดจ้ างตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่ วนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ ได้ ด าเนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแต่ ล ะโครงการ รวม 22 โครงการ
งบประมาณรวม 125,986,300 บาท และจังหวัดปทุมธานี ได้นาเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างและ
ดาเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว มาดาเนินโครงการใหม่ เบิกจ่ายในลักษณะงบดาเนินงาน จานวน 3
โครงการ งบประมาณรวม 14,655,763 บาท โดยจาแนกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายไตรมาส พบว่า มีการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดในไตรมาส 4 งบประมาณรวม 70,055,344 บาท
คิดเป็นร้อยละ 52.70 รองลงมาคือไตรมาสที่ 3 งบประมาณรวม 32,564,143 บาท (ร้อยละ 22.81) และ
ไตรมาสที่ 2 งบประมาณรวม 26,307,892 บาท (ร้อยละ 19.79 ) โดยไตรมาส 1 มีการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด คือ จานวน 6,256,251 บาท (ร้อยละ 4.70) ดังรายละเอียดแสดง
ในตารางที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มีโ ครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
จานวน 10 โครงการ งบประมาณ 39,580,820 บาท และเงินเหลือจ่ายส่งคืน จานวน 7,704,770 บาท
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการงบรายจ่ายประจา จาแนกตามไตรมาสและวงเงินที่
ดาเนินการ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

จานวนโครงการ
5
10
15
25
25

วงเงินดาเนินการ

ร้อยละ

6,256,251
26,307,892
32,564,143
70,055,344
132,937,293

4.70
19.79
22.81
52.70
100

รายจ่ายงบลงทุน จังหวัดปทุมธานี ได้รับ จัดสรรงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน
133,786,238 บาท สาหรับดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2562 ซึ่งส่วนราชการที่
รับผิดชอบโครงการในจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างแต่ละ
โครงการ รวมทั้งสิ้ น 60 รายการ พบว่าวิธีการในการจัดหาพัสดุมากที่สุด คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จานวน 33 รายการ งบประมาณ 127,308,405 บาท (ร้อยละ 98.30) รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวน 27 รายการ งบประมาณรวม 2,207,300 บาท (ร้อยละ 1.70) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 4,270,533 บาท
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนโครงการงบลงทุน จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2562
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
รวม

จานวน (รายการ)
33
27
60

งบประมาณ (บาท)
127,308,405
2,207,300
129,515,705

ร้อยละ
98.30
1.70
100.00

การดาเนินการรายการรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนราชการที่
รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการที่มีรายการงบลงทุน ตามแผนการ
จัดซื้อจั ดจ้ าง โดยจ าแนกตามประเภทหมวดรายจ่ายใน 2 ประเภท คือ งบค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง พบว่ า มี ร ายการที่ จั ด หาพั ส ดุ รวม 60 รายการ จ านวนงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น
133,786,238 บาท ใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการรวม 129,515,705 บาท และมีเงินเหลือจ่าย
/จากการ...
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จากการจัดซื้อจ้าง รวมทั้งสิ้น 4,270,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จานวน 27 รายการ งบประมาณรวม 2,207,300 บาท
คิดเป็ น ร้ อยละ 1.70 ของวงเงิน งบประมาณรายจ่า ยงบลงทุน ดาเนินการจัด ซื้อจัดจ้างด้ว ยวงเงินทั้งสิ้ น
2,207,300 บาท สาหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 33 รายการ งบประมาณ
รวม 131,578,938 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวงเงินทั้งสิ้น 127,308,405 บาท มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ประหยัดงบประมาณ
ได้จานวน 4,270,533 บาท (ร้อยละ 3.24) ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละจานวนงบประมาณงบลงทุนจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
หน่วย : บาท
วงเงินที่ดาเนินการใช้
วิธีดาเนินการ
รายการ
ได้รับจัดสรร
คงเหลือ
จ่าย
ครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
รวม

27
33
60

2,207,300
131,578,938
133,786,238

2,207,300
127,308,405
129,515,705

0
4,270,533
4,270,533

เมื่ อ จ าแนกประเภทการด าเนิ น การในการวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งรายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พบว่า หน่วยรับผิดชอบโครงการ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งรายการในแต่ ล ะโครงการ โดยใช้ วิ ธี ก ารในการจั ด หาพั ส ดุ ม ากที่ สุ ด คื อ
วิธีเฉพาะเจาะจง 27 รายการ งบประมาณ 2,207,300 บาท (ร้อยละ 100) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2562
หน่วย : บาท
วิธีดาเนินการ
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
รวม

รายการ
27
27

วงเงินที่
ดาเนินการใช้จ่าย

ได้รับจัดสรร

คงเหลือ

-

-

-

2,207,300
2,207,300

2,207,300
2,207,300

0
0
/เมื่อจาแนก...
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เมื่อจาแนกประเภทการดาเนิ นการตามวิธีการจัดจ้างรายการค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง พบว่า
หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละโครงการ ดาเนินการจัดจ้างโดยใช้วิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปมากที่สุด จานวน 33
โครงการ งบประมาณรวม 131,578,938 บาท วงเงินที่ใช้ดาเนินการ รวม 127,308,405บาท สามารถ
ประหยัดงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 4,270,533 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ดังแสดง
ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2562
หน่วย : บาท
วิธีดาเนินการ
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
รวม

โครงการ

ได้รับจัดสรร

วงเงินที่ดาเนินการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

33

131,578,938

127,308,405

4,270,533

33

131,578,938

127,308,405

4,270,533

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1. บุคลากรหน่วยงานรับผิดชอบในการแต่ละโครงการ บางหน่วยงานขาดบุคลากรสายงานพัสดุ
และบางหน่วยงานมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
2. โปรแกรมระบบกรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และมี
ผู้ใช้งานระบบมาก ทาให้ประสบปัญหาในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดหาพัสดุ โดยยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ.2560 ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครั ฐ
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ย วข้อง หน่วยงานส่ ว นกลางที่รับผิ ดชอบ ควรมีการเตรียมความพร้อม
การปรับเปลี่ยนการจัดหาพัสดุก่อนการบังคับใช้ ทั้งการให้อบรมความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
สายงานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติของหน่วยงานทุกระดับ
สามารถดาเนินการจัดหาพัสดุได้ทันทีเมื่อมีการบังคับใช้
2. กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ กรรมการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน
เพื่อลดปัญหาการปฏิเสธงาน
/3.พัฒนา...
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3. พัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และมีความเสถียร
เพื่อรองรับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ
4. หน่วยรับผิดชอบแต่ละโครงการ วางแผนและจัดทารายละเอียดโครงการ รวมถึงเตรียมความ
พร้อมการดาเนินโครงการในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งรูปแบบรายการ รายละเอียดงบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดหาพัสดุได้ทันที เมื่อ พระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประกาศ
บังคับใช้
--------------------------------------------

