รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
----------------------------------------ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นครสวรรค์ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จานวน 3,273,401 บาท และได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก จานวน 3,750,600 บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน 7,024,001 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หมวดรายจ่าย/โครงการ

งบประมาณได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท)
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

คิดเป็น
%

วิธีการจัดหา

หมวดงบดาเนินงาน(แผนงานที่ 1,2)
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย)

1,827,001.00
213,000.00

1,765,373.86
174,414.00

61,627.14
41,586.00

3.37
19.52

เฉพาะเจาะจง

2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค)
งบรายจ่ายอื่น (แผนงานที่ 2,3)
1) โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์

1,614,001.00

1,593,959.86

20,041.14

1.24

เฉพาะเจาะจง

1,446,400.00
312,000.00

1,410,997.60
280,248.80

35,402.40
31,751.20

2.45
10.18

เฉพาะเจาะจง

38,900.00

38,500.00

400.00

1.03

เฉพาะเจาะจง

100,000.00

99,900.00

100.00

0.10

เฉพาะเจาะจง

291,000.00

288,511.30

2,488.70

0.86

เฉพาะเจาะจง

75,000.00

74,394.00

606.00

0.81

เฉพาะเจาะจง

95,000.00

95,000.00

0.00

0.00

เฉพาะเจาะจง

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

เฉพาะเจาะจง

260,000.00

259,943.50

56.50

0.02

เฉพาะเจาะจง

244,500.00

244,500.00

0.00

0.00

เฉพาะเจาะจง

3,273,401.00

3,176,371.46

97,029.54

2.96

2) โครงการผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ปี 25612564 สู่การปฏิบัติ
3) โครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและการวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4) โครงการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
5) โครงการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
เพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับ
จังหวัด
6) โครงการสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
7) โครงการสารวจข้อมูลสถานประกอบการใน
ภู มิ ภ าคเพื่ อ ก าหนดนโยบายการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม (Focus Group Discussion)
8) โครงการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
9) โครงการดาเนิ น งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชน

รวมทั้งสิ้น

2

งบประมาณที่ได้รับจากส่วนราชการอื่น
หมวดรายจ่าย/โครงการ
เงินนอกงบประมาณ
1. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME
Rescue Center
2. กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
งบจังหวัดนครสวรรค์
1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม กิจกรรมหลัก จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ มีกิจกรรม ดังนี้
- จัดอบรมสัมมนา
- จ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการจัดตั้งศูนย์วิจัย

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณได้รบั
(บาท)

งบประมาณที่ใช้ไป

750,600.00
12,000.00

418,860.20
9,672.00

คงเหลือ
(บาท)
331,739.80
2,328.00

738,600.00
3,000,000.00

409,188.20
2,990,000.00

329,411.80
10,000.00

(บาท)

คิดเป็น
%
44.20
19.40

วิธีการจัดหา

44.60
0.33

เฉพาะเจาะจง

100,000.00
2,900,000.00

3,750,600.00

เฉพาะเจาะจง

- เฉพาะเจาะจง
- งานจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

3,408,860.20

341,739.80

9.11

 การวิเคราะห์แยกตามจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พบว่า มี การจั ดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการที่ดาเนินการมากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ
58.71 เป็นผลมาจากการที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2560 เป็นการจั ดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุที่มีการผลิ ต
จ าหน่ าย ก่ อสร้ าง หรื อให้ บ ริ การทั่ว ไป และมีว งเงินในการจัดซื้อ จัดจ้างครั้ง หนึ่งไม่เกิน วงเงิน ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง “ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ
หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง” ซึ่งสามารถดาเนินการได้อย่างคล่องตัว สะดวกกับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถระบุคุณสมบัติของพัสดุ ได้ตรงตามความต้องการในแต่ละครั้งของหน่วยงาน
และจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีการที่ดาเนินการรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 41.29 ซึ่ง
เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้น จานวนจากัด และมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ไม่เกิน 5,000,000 บาท
 การประหยัดงบประมาณ
- งบดาเนินงาน
ได้รับงบประมาณ
1,827,001.00 บาท
ใช้ไป
1,765,373.00 บาท
ประหยัดงบประมาณได้
61,627.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.37
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- งบรายจ่ายอื่น
ได้รับงบประมาณ
1,446,400.00
ใช้ไป
1,410,997.60
ประหยัดงบประมาณได้
35,402.40
- งบประมาณที่ได้รับจากส่วนราชการอื่น
ได้รับงบประมาณ
3,750,600.00
ใช้ไป
3,408,860.20
ประหยัดงบประมาณได้ 341,739.80

บาท
บาท
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.45
บาท
บาท
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.11

 ปัญหาอุปสรรค
1. การจัดซื้อจัดจ้างที่เร่งด่วน อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมในแต่ละโครงการที่ได้กาหนดไว้ในขั้นตอนการจัดทา
แผนงานโครงการอันเกิดจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันต่อความต้องการ
2. ระบบการจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐ e-GP ต้องดาเนินการเข้าดาเนินการบันทึกข้อมูล ทันที ที่
ดาเนินการขอจัดซื้อ แต่พบว่าระบบมีความล่าช้าในการบันทึกทาให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
3. การตั้งแผนการใช้วัสดุผิดพลาด ซึ่งทาให้การจัดซื้อจัดจ้างผิดวิธีได้
 แนวทางการแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
1. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Flowchart) ในการกาหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างทันตามเวลา
2. มีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ทาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามแผน
3. เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องดาเนินการจัดทาแผนอย่างรัดกุม และควบคุมปริมาณการใช้การจัดซื้อใน
แต่ละครั้งให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

