
สรุปรายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตั้งแต ่ตุลาคม  2560 – กันยายน 2561) 

ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร 
  

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
จ านวน  9  โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ   จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89  
ของจ านวนโครงการทั้งหมด  วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 22,417,100.00.-บาท  (ยี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                      
ล าดับ 

ที ่

แผนงาน วิธีการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(บาท) 

หมายเหตุ 
 

1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 
5 เมตร ยาวประมาณ 400 เมตร  

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์         
(e-bidding) 

872,200.00  

2 จ้างจัดงานเทศกาลกินปลาส้ม  เฉพาะเจาะจง 500,000.00  
3 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการการพัฒนางานด้านการประมงตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์       
(e-bidding) 

3,730,000.00 
 

 

4 ซื้อลูกพันธุ์ปลาหมอไทยแปลงเพศขนาด 2.5-3 
เซนติเมตร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลูกปลา
หมอไทยแปลงเพศ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสัตว์น้ า  

คัดเลือก 6,749,900.00  

5 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมเทศกาลบริโภคปลาหมอไทย
แปลงเพศ(ปลาเข็งยักษ์)  

เฉพาะเจาะจง 500,000.00  

6 ประกวดราคาจ้างตรวจประเมินฟาร์ม GAP จ านวน 
150 ฟาร์ม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพฟาร์มเพาะเลี้ยงให้
ได้มาตรฐาน GAP  

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์         
(e-bidding) 

1,155,000.00  

7 ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อปลาหมอไทย
แปลงเพศ ตามกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์เนื้อเยื่อ
ปลาหมอไทยแปลงเพศ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสัตว์น้ า  

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์            
(e-bidding) 

1,320,000.00  

8 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร  จ านวน 6 รายการ  ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์              
(e-bidding) 

7,590,000.00  

9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอก ตามโครงการ
บูรณาการเพ่ือการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ
หนองหาร กิจกรรมขุดลอกปาก่องน้ าไหลเข้าสู่หนอง
หาร บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ 1 ต าบลงิ้วด่อน อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร  

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์               
(e-bidding) 

9,800,000.00  

รวม 22,417,100.00  
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1. ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง  

ร้อยละของจ านวนรายการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนก             
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากตารางดังกล่าวข้างต้น ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร  มีจ านวนโครงการที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น  9  โครงการ  พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์              
(e-bidding) จ านวน  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67 %  ของจ านวนโครงการ  รองลงมาคือเฉพาะเจาะจง  
จ านวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.22 % ของจ านวนโครงการ และวิธีคัดเลือก จ านวน  1 โครงการ           
คิดเป็นร้อยละ 11.11%  ของจ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ  
   

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 

9 2 1 6 
100 % 22.22 %  11.11%   66.67 %   
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนโครงการ 
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

 
 

 
 
 

66.67% 

11.11% 

22.22% 

แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
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2. ร้อยละของจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

ร้อยละของจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางดังกล่าวข้างต้น งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน
ประมงจังหวัดสกลนคร จ านวนเงินทั้งสิ้น 22,417,100.00.-บาท  (ยี่สิบสองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            
มีจ านวนสูงสุด  เป็นจ านวนเงิน 14,664,200.-บาท (สิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น
ร้อยละ 65.43 รองลงมาคือวิธีคัดเลือก เป็นเงิน 6,749,900.00.-บาท (หกล้านเจ็ดสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อย             
บาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 30.11  และวิธีเฉพาะเจาะจง   เป็นเงิน  1,000,000.-บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน)   
คิดเป็นร้อยละ  4.46  ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามล าดับ 

 
จ านวนงบประมาณ  

(บาท) 
 

   
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ 

22,417,100.00 1,000,000.00 6,749,900.00 14,664,200.00 
100 % 4.46 %  30.11%   65.43%   

 

 
 

 

65.43% 

30.11% 

4.46% 

แสดงร้อยละจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซือ้จัดจ้างปี2561 

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

วิธีคดัเลือก 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

จากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของส านักงานประมง
จังหวัดสกลนคร  สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงต่อการได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

ระเบียบยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก และในขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ 
คณะกรรมการตรวจรับไม่เขา้ใจกฎระเบียบและการบริหารสัญญาท าให้ เกิดความผิดพลาดในขั้นตอนต่างๆ 

3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ ไม่มีความรู้ในการก าหนดสเปค/คุณสมบัติ/
เงื่อนไขในรายละเอียดของตัวพัสดุหรือผลส าเร็จของงานหรือตัวผู้ที่จะเข้าแข่งขันเสนอราคาไม่ชัดเจน หรือได้
สินคา้คุณภาพต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

ปัญหา อุปสรรค 

1. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ภายใต้ พ.ร.บ. กฎ ระเบียบฯ ต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. พรบ. กฎ ระเบียบฯ บางข้อเข้าใจยาก ต้องใช้การตีความ และบางครั้งเจ้าหน้าที่เข้าใจ
คลาดเคลื่อน ท าให้การท างานด้านพัสดุเกิดปัญหาและอุปสรรค 

3. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือเปลี่ยนแปลงรายการในบาง
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน และวงเงิน และราคากลางที่ได้รับ ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันที ท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. การจัดท าราคากลาง  โดยการสืบราคาจากผู้ค้าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากผู้ค้ าในการ
จัดท าราคาท าให้เสียเวลาในการติดต่อ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายมาปฏิบัติงานด้านพัสดุ  เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต้ พรบ. กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

2. รวมรวมหนังสือเวียน  การตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลางจัดท าเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ผ่านทาง  Intranet   

3. จัดท ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยก าหนดระยะเวลาของกระบวนการในแต่ละวิธีให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือเป็นองค์ความรู้ และแนวทางในการ
จัดหาพัสดุของหน่วยงาน 

4. กลุ่มงานที่ต้องการใช้พัสดุวางแผนระยะเวลาที่ต้องการใช้และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดท า ในปีงบประมาณนั้น ๆ 


