รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ลำดับ

เดือน

วิธีกำรจัดซื้อ/
จัดจ้ำง
1 ตุลำคม
เฉพำะเจำะจง
2 พฤศจิกำยน เฉพำะเจำะจง
3 ธันวำคม
เฉพำะเจำะจง
4 มกรำคม
เฉพำะเจำะจง
5 กุมภำพันธ์ เฉพำะเจำะจง
6 มีนำคม
เฉพำะเจำะจง
7 เมษำยน
เฉพำะเจำะจง
8 พฤษภำคม เฉพำะเจำะจง
9 มิถุนำยน เฉพำะเจำะจง
10 กรกฎำคม เฉพำะเจำะจง
11 สิงหำคม
เฉพำะเจำะจง
12 กันยำยน เฉพำะเจำะจง

งบประมำณที่ งบประมำณที่ใช้
ได้รับ
จริง
2,000.00
2,000.00
55,052.00
55,052.00
53,475.00
53,475.00
950.00
950.00
130,500.00 130,500.00
83,264.00
83,264.00
57,121.00
57,121.00
63,365.00
63,365.00
201,880.00 201,880.00
196,625.00 196,625.00
262,616.50 262,616.50
304,524.50 304,524.50
1,411,373.00 1,411,373.00

หน่วย : บำท
ดำเนินกำร
หมำยเหตุ
เสร็จสิ้นร้อยละ
100.00 รวมทุก
100.00 โครงกำร
100.00 จำนวน 16
100.00 โครงกำร
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

กำรพัสดุของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ถือเป็นเรื่อง
สำคัญที่สำนักงำนฯ จะต้องทำตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัส ดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 และมีควำมจำเป็นในกำรบริหำรงำนพัสดุของสำนักงำนฯ เพื่อให้สำนักงำนฯ ปฏิบัติ
ภำรกิจในกำรบริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนตำมอำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้ อง
ปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม
งำนพัสดุ ส่วนอำนวยกำร จึงจัดทำรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อแสดงว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำ มีผลกำรดำเนินงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำแนกวิธีกำรจัด
จ้ำงและรำยเดือนเป็นเท่ำไร มีผลต่ำงจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่หน่วยงำนสำมำรถประหยัดงบประมำณได้เท่ำไร มี
แนวทำงที่จะปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุอย่ำงไร และมีปัญหำอุปสรรคหรือข้อจำกัดอย่ำงไรบ้ำง
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.1 วิธีเฉพำะเจำะจง งบประมำณ 1,411,373.00 บำท ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงิน 1,411,373.00 บำท
1.2 วิธีคัดเลือก ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีคัดเลือก
1.3 วิธี e-Market ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี e-Market
1.4 วิธี e-bidding ไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธี e-bidding

(ที่มำ : ตำมระบบบัญชีของสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร)

2
แผนภูมิแสดงผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
จานวน ๑๖ โครงการ

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

e-market

e-bidding

2. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรำยงำนวิเครำะห์ผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้เป็นไปตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่ ว ยงำน
ภำครัฐ ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรได้นำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรดำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อภำครัฐ

3
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จำนวนโครงกำร
16
ร้อยละ

วิธีเฉพำะเจำะจง
100
100

วิธีคัดเลือก
-

e-market
-

หน่วย : รำยกำร
e-bidding
-

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
ได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีโครงกำรรวมทั้งสิ้น จำนวน 16 โครงกำร พบว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีเพียงวิธีเดียว
คือเฉพำะเจำะจง คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจำกหน่วยงำนไม่ได้รับงบประมำณในกำรลงทุนด้ำนที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำง
จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ใช้
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี เฉพำะเจำะจงจำนวนสูงสุด รำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจัดจ้ำง ได้แก่ (1) ซื้อวัสดุ
สำนักงำน (2) ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง (3) จ้ำงผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ กำรประชำสัมพันธ์
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
หน่วย : บำท
รวมงบประมำณทุกงบ วิธีเฉพำะเจำะจง
วิธีคัดเลือก
e-market
e-bidding
1,411,373.00
100 %
ร้อยละ
100 %
จำกตำรำงที่ 2 งบประมำณของส ำนั ก งำนทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อ มจั ง หวั ด
สกลนคร ที่ใช้ในกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง จำนวน 1,411,373.00 บำท ซึ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีเพียงวิธีเดียวคือ วิธี
เฉพำะเจำะจง เป็นจำนวนเงิน 1,411,373.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 100.00
เมื่อเปรียบเทียบกับตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีควำมสอดคล้องกัน คือ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจงคิดเป็นร้อยละของโครงกำรจำนวนโครงกำรที่จัดซื้อจัดจ้ำงทั้งหมดจำนวน 16
โครงกำร
จะเห็นได้ว่ำ ตำรำงที่ 1 และ 2 มีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกัน
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3. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
3.1 กำรยกเลิกระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560 กำรชี้แจงจำกกองคลัง และกำรทำควำมเข้ำใจ
ในรำยละเอี ย ดของ พ.ร.บ. ควำมซับ ซ้อ น กำรตีควำมของระเบีย บท ำให้ กำรปฏิ บัติ ง ำนตำม พ.ร.บ.ใหม่
ดำเนินกำรได้ล่ำช้ำ
3.2 ปัญหำเรื่องระยะเวลำในกำรดำเนินงำนให้จัดซื้อจัดจ้ำงเร่งด่วน กระชั้นชิด อำจส่งผลให้เกิดควำม
เสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลำดในกำรดำเนินได้
3.3 กำรสืบรำคำจำกผู้มีอำชีพขำย/รับจ้ำง ใช้เวลำนำนเนื่องจำกต้องใช้ระยะในกำรค้นหำและคิดรำคำ
กลำง
3.4 กำรปรับงบประมำณ/ปรับแผนกำรซื้อจัดจ้ำงมีผลกับระยะเวลำในกำรจัดหำ
3.5 ควำมซับซ้อนของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
4. แนวทางที่จะปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4.1 เข้ำรับกำรฝึกอบรม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงำนต้นสังกัด
จัดฝึกอบรมและศึกษำหำควำมรู้ เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.
4.2 ติ ด ตำมแผนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งของส่ ว นงำนในแต่ ล ะไตรมำให้ เ ตรี ย มกำรจั ด หำ โดยเตรี ย ม
รำยละเอียด คุณลักษณะ/รำคำกลำง/รำคำตำมท้องตลำด เพื่อรอกำรจัดหำ
4.3 เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ดำเนินกำรสืบรำคำจำกผู้มีอำชีพขำย/รับจ้ำงนั้นๆ รอกำรจัดหำตำมแผน
5. ผลผลิตและผลลัพธ์
ผลผลิ ตและผลลั พธ์บ รรลุ เป้ ำหมำยตำมวั ตถุ ประสงค์ที่ ก ำหนดไว้ใ นแผนปฏิบั ติ กำรจัด ซื้ อจั ด จ้ ำ ง
ประจำปีที่ได้กำหนดไว้ 100% กำรเบิกจ่ำยในส่วนของกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทันตำมปีงบประมำณ และกำรจัดหำ
พัสดุมีคุณภำพเป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร
ลงชื่...............................................
(นำงสำวนัทธ์หทัย อุปัชฌำย์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่

ลงชื่อ..................................................
(นำงสำวบัวลี หลักทอง)
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร

