รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2564 จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564
แผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) กาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้
คือ “ปทุมธานีเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาด อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจของ
อาเซียน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดปทุมธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจัง หวัด
ปทุมธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 6 โครงการ 15 กิจกรรม งบประมาณ 186,014,500
บาท แยกเป็นงบรายจ่ายลงทุน 153,960,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.77 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด
และงบรายจ่ายประจา 32,054,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ
จังหวัดปทุมธานีมีการปรับแผนการดาเนินโครงการโดยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากโครงการที่ไม่สามารถดาเนินงานได้และจากโครงการที่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย เพื่อไปชดเชยรายการงบประมาณที่พับไปโดยผลของกฎหมาย และไปดาเนินโครงการสารองตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรุปจัง หวัดปทุมธานีดาเนินโครงการ จานวน 7
โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณรวม 186,014,500 บาท แยกเป็นงบรายจ่ายลงทุน 154,347,700
บาท คิดเป็นร้อยละ 82.98 ของวงเงินงบประมาณทั้ง หมด และงบรายจ่ายประจา 31,666,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ 17.02 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
รายจ่ายงบประจา จังหวัดปทุมธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2564 สาหรับดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดปทุมธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 โครงการ 11 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 31,666,800 บาท แยกเป็น
งบดาเนินงาน จานวน 22,666,800 บาท และงบรายจ่ายอื่น จานวน 9,000,000 บาท
ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้า งตามงบประมาณที่ไ ด้รับการจั ดสรร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
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 5 โครงการ
11 กิจกรรม งบประมาณรวม 31,666,800 บาท และจังหวัดปทุมธานี โดยจาแนกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นราย
ไตรมาส พบว่ามีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดในไตรมาส 4 งบประมาณรวม
16,010,917 บาท (ร้อยละ 50.56) รองลงมาคือไตรมาสที่ 3 งบประมาณรวม 5,448,143 บาท
(ร้อยละ 17.20) และไตรมาสที่ 1 งบประมาณรวม 4,578,985 บาท (ร้อยละ 14.46) โดยไตรมาส 2
มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด คือ จานวน 3,044,616 บาท (ร้อยละ 9.61)
ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จานวน 2,584,139 บาท
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการงบรายจ่ายประจา จาแนกตามไตรมาสและวงเงินที่
ดาเนินการ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รวม

จานวนโครงการ/
กิจกรรม
1/1
1/1
1/4
2/5
5/11

วงเงินดาเนินการ

ร้อยละ

4,578,985
3,044,616
5,448,143
16,010,917
29,082,661

14.46
9.61
17.20
50.56
91.83

รายจ่ายงบลงทุน จังหวัดปทุมธานี ได้รับจัดสรรงบลงทุน ปีง บประมาณ พ.ศ.2564 จานวน
154,347,700 บาท สาหรับดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2564 ซึ่ง ส่วนราชการที่
รับผิดชอบโครงการในจังหวัดปทุมธานี ได้ดาเนินการจัดหาพัสดุ ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างแต่ละ
โครงการ รวมทั้งสิ้น 12 รายการ พบว่า วิธีการในการจัดหาพั สดุมากที่สุด คือ วิธีป ระกาศเชิญ ชวนทั่วไป
จานวน 7 รายการ งบประมาณ 152,186,665 บาท (ร้อยละ 98.59) รองลงมาคือวิธีคัดเลือก จานวน 5
รายการ งบประมาณ 2,159,000 บาท (ร้อยละ 1.40) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 โดยมีเงินเหลือ
จ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง รวม 1,035 บาท
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจานวนโครงการงบลงทุน จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี 2564
วิธีการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
รวม

จานวน (รายการ)
7
5
12

งบประมาณ (บาท)
152,186,665
2,159,000
154,345,665

ร้อยละ
98.59
1.40
99.99

การดาเนินการรายการรายจ่ายงบลงทุน ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ในการดาเนิ นการจั ดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการที่มีรายการงบลงทุน ตามแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประเภทหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พบว่า มี รายการที่จัดหาพัสดุ รวม 12 รายการ
จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 154,347,700 บาท ใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการรวม
154,345,665 บาท สามารถประหยั ด งบประมาณได้ ทั้ ง สิ้ น 1,035 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.01
ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละจานวนงบประมาณงบลงทุนจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
หน่วย : บาท
วงเงินที่ดาเนินการใช้
วิธีดาเนินการ
รายการ
ได้รับจัดสรร
คงเหลือ
จ่าย
ครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
รวม

12

154,347,700

154,345,665

1,035

12

154,347,700

154,345,665

1,035

เมื่อจาแนกประเภทการดาเนิน การตามวิธีการจัดจ้างรายการค่าที่ดิ นและสิ่ง ก่อสร้า ง พบว่ า
หน่วยงานรับผิดชอบแต่ละโครงการ ดาเนินการจัดจ้างโดยใช้วิธีวิธี ประกาศเชิญชวนทั่วไปมากที่สุด จานวน
7 รายการ งบประมาณรวม 152,186,700 บาท วงเงินที่ใช้ดาเนินการ รวม 152,186,665 บาท สามารถ
ประหยัดงบประมาณได้รวมทั้งสิ้น 35 บาท ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดจ้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2564
หน่วย : บาท
วิธีดาเนินการ
ประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
รวม

โครงการ

ได้รับจัดสรร

7
5

152,186,700
2,160,000
-

12

154,347,700

วงเงินที่ดาเนินการ
ใช้จ่าย
152,186,665
2,159,000
154,345,665

คงเหลือ
35
1,000
1,035

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
1. บุคลากรหน่วยงานรับผิดชอบในการแต่ละโครงการ บางหน่วยงานขาดบุคลากรสายงานพัสดุ
และบางหน่วยงานมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ และองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
2. โปรแกรมระบบกรจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และมี
ผู้ใช้งานระบบมาก ทาให้ประสบปัญหาในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ
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ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และมีความเสถียร
เพื่อรองรับการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยรับผิดชอบแต่ละโครงการ วางแผนและจัดทารายละเอียดโครงการ รวมถึงเตรียมความ
พร้อมการดาเนินโครงการในด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้ง รูปแบบรายการ รายละเอียดงบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดหาพัสดุได้ทันที เมื่อพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ประกาศ
บังคับใช้
--------------------------------------------

