ผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานจังหวัดสตูล ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐ ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะหไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่จะตองแสดงออกถึง
ความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดความคุมคาสมประโยชน
ตอรัฐ
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวนโครงการ
81 ครั้ง

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีคัดเลือก
2
(2.47)

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
-

วิธีเฉพาะเจาะจง
79
(97.53)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานจังหวัดสตูล ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีโครงการรวม
ทั้งสิ้น จํานวน 81 โครงการ และวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงที่สุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 79 รายการ คิด
เปนรอยละ 97.53
ตารางแสดงจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือน
เดือน
ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ 2565
มีนาคม 2565
รวม (เรื่อง)

เฉพาะเจาะจง
12
17
17
12
11
12
79

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
e-bidding

-

คัดเลือก
2
2

รวม
12
17
19
12
11
12
81

-2กราฟแสดงจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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e-bidding
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2.47

ตารางที่ 2 แสดงรอยละงบประมาณจําแนกตามวิธกี ารจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวนงบประมาณ
7,275,426.11

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
0

วิธีการจัดซื้อจัดจาง
วิธีคัดเลือก
2
5,381,000

วิธีเฉพาะเจาะจง
79
1,894,426.11

จากตาราง จะเห็นไดวางบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจางของสํานักงานจังหวัด
สตูล จํานวน 7,275,426.11 บาท งบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีคัดเลือกสูงสุด เปนจํานวนเงิน
5,381,000 บาท คิดเปนรอยละ 73.97 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เปนจํานวนเงิน 1,894,426.11 บาท
คิดเปนรอยละ 26.03 ตามลําดับ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเห็นไดวางบประมาณที่ใชในการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก
นั้นพบมาเปนอันดับแรก สอดคลองกับการจําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางที่มากเปนอันดับหนึ่ง และวิธีจัดซื้อจัดจาง
ในวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น เปนวิธีการจัดซื้อจัดจางที่รองลงมาในลําดับที่สอง
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แผนภูมิแสดงงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ปญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การกําหนดคุณลักษณะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ทันสมัย และใหการใชงานมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชากวาระยะเวลาที่วางแผนไว
2. เจาของงบประมาณขาดความชํานาญในการกําหนดคุณลักษณะ และขอบเขตงาน จึงมีการ
แกไขรายละเอียดและการขอขอมูลเพิ่มเติมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ
3. การสืบราคาคอนขางยุงยาก เนื่องจากบริษัท หางรานตาง ๆ ไมใหความรวมมือ สืบเนื่องจาก
การเสนอราคาก็ตองดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
4. มาตรการและหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติเกิดขึ้นมาก สงผลใหตองศึกษาทําความเขาใจ
เพื่อปองกันไมใหเกิดการดําเนินการที่ผิดพลาด ซึ่งการศึกษาระเบียบและหนังสือเวียนตาง ๆ จะตองใชระยะเวลา
อยางละเอียด สงผลใหเกิดความลาชาในการจัดซื้อจาง
5. เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณเรงดวน และมีกําหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติอาจทําใหการ
จัดซื้อจัดจางไมครบถวน ถูกตอง

-4แนวทางการแกไข และขอเสนอแนะ
1. เพิ่มมาตรการ และองคความรู บุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานพัสดุ
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานพัสดุมีประสิทธิภาพและสําเร็จไดภายใตหลักเกณฑและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
2. ผูรับผิด ชอบในการจัดทําขอบเขตของงานหรือรายละเอีย ดคุ ณลักษณะเฉพาะของพั สดุ ที่
จัดซื้อจัดจาง ควรดําเนินการใหเปนไปตามแผนการจัดซื้อจัดจางที่กําหนดไว เพื่อใหมีระยะเวลาจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางมีขันตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอน หากดําเนินการลาชาไมเปนไปตามแผน
อาจทําใหระยะเวลาลวงเลยจนใกลสิ้นสุดปงบประมาณแลวเรงดําเนินการภายในระยะเวลาสั้น อาจทําใหมีความ
ความเสี่ยงและเกิดขอผิดพลาดได
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะตองบริหารสัญญาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครับ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของเพื่อใหการบริหารสัญญามีประสิทธิภาพ
สรุปการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ 2564
จากปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข และขอเสนอแนะ สามารถแยกออกเปน ปญหาที่เกิดขึ้น
ไดแก
1. ผูปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง และผูที่เกี่ยวของทุกขั้นตอน
2. กฎหมายระเบียบ หนังสือเวียนวิธีการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจาง
ทั้ง 2 ปญหา ตองใชระยะเวลา เนื่องจากในดานผูปฏิบัติในทางปฏิบัติตองใหมคี วามรูความเขาใจ
อยางถองแททุกขั้นตอนตามหนังสือเวียนในการจัดซื้อจัดจาง และในสวนของระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช และในระบบการใชงานการกรอบขอมูล หรือการเขา
ระบบ ที่มีขั้นตอน ยุงยากซับซอน จึงมีผลตอการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุมีความลาชา
ดังนั้น จะเห็นวาการแกไขปญหาการจัดซื้อจัดจางนั้นถือเปนปญหาที่จะตองดําเนินการแกไข ทั้ง
ในเชิงระบบ และในดานบุคลากร รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติใหมีความรวดเร็ว และไมสรางภาระใหผูปฏิบัติงาน
ทั้งในเรื่องหลักฐาน เอกสาร วัสดุ อุปกรณ
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