ตารางที่ 1 แสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
(ตั้งแต เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2565)
จํานวนครั้ง

65

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

งบประมาณ (บาท)

2
(3.08.%)

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

(0.%)

63
(96.92.%)

ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565 สํานักงาน
จั งหวั ด เชี ย งใหม ได ดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จ า งมี จํ า นวนทั้ งสิ้ น 65 ครั้ ง พบว าวิ ธี การจั ด ซื้ อจั ด จ างสู งสุ ด คื อ
วิธี เ ฉพาะเจาะจง จํ านวน 63 ครั้ ง คิ ด เป น ร อยละ 96.92.% รองลงมาคื อวิ ธี ป ระกาศเชิ ญชวนทั่ ว ไป
จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.08.%
ตารางที่ 1 แสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
ขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 -เมษายน2565
3.08%

วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

96.92%

ตารางที่ 2 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2565
(ตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565)
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
6,365,139.51

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณที่ใชไป
6,369,107.51
(99.94 %)

ประหยัดงบประมาณ
9,932
(0.16 %)

การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในป ง บประมาณ พ.ศ.2565 ตั้ ง แต
เดื อ นตุ ล าคม 2564 ถึ ง เดื อ น
เมษายน 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม สามารถดําเนินการได 65 โครงการ เปนเงิน 6,369,107.51 บาท
คิดเปนรอยละ 99.94% ของงบประมาณที่ใชไป โดยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 9,932 บาท
คิดเปนรอยละ 0.16% ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ตารางที่ 2 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณประจําปงบประมาณ 2565 (ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึง
เดือนเมษายน 2565)

9,932 บาท

งบประมาณที่ใช
ประหยัดงบประมาณ
6,369,107.51บาท

สรุ ป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง การจั ด หาพั ส ดุ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2565 สํ า นั ก จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(กลุมงานอํานวยการ) ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2565
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยไดรั บ
อนุมัติวงเงินที่ใชในการจัดหา รวมทั้งหมด 6,365,139.51 บาท ทั้งนี้สามารดําเนินการจัดหาได ในวงเงิน
6,369,107.51 บาท สามรถประหยัดงบประมาณไดจํานวน 9,932 บาท คิดเปนรอยละ 0.16%
ตารางแสดงขอมูลการจัดซื้อจัดจาง หารจัดหาพัสดุของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประจําปบประมาณ
พ.ศ.2565 (ตั้งแต เดือนตุลาคม 2564 - เดือนเมษายน 2565 )จําแนกตามวิธีจัดซื้อจัดจาง
วิธีการจัดหา
วิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

วงเงินในการจัดหา
2,353,557.00

ราคาที่จัดหา
2,350,575.00

ผลตาง
2,982.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

4,011,582.51
6,365,139.51

4,018,532.51 6,950.00
6,369,107.51
9,932

% ประหยัด
0.13%
0.17%
0.16%

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หนวยงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(ตั้งแต เดือนกันยายน 2564 - เดือนเมษายน 2565)
ลําดับ
ที่

วิธีการจัดซื้อจัดจาง

1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2 วิธีคัดเลือก
3 วิธเี ฉพาะเจาะจง
รวม

รอยละของ ผลการดําเนินงานจัดซื้อ/จัดจาง
ประหยัด
จํานวน
รวมงบประมาณที่ไดรับ รวมงบประมาณที่จัดซื้อ/
วิธีการจัดซื้อ เปนไปตามแผน ฯ ลาชากวาแผน
เงินเหลือจาย (บาท) งบประมาณคิด
โครงการ
อนุมติ (บาท)
จัดจาง (บาท)
จัดจาง
เปนรอยละ
(โครงการ)
(โครงการ)

2
–

63
65

3.08%
–

96.92%
100%

P
–

P

2,353,557.00
–

4,011,582.51
6,365,139.51

เงินกันเบิกจายเลื่อมป
รายการ
1. รายการที่ 1
2. รายการที่ 2

งบประมาณ

ระยะเวลาในการกันเงินเหลื่อมป

หมายเหตุ 1. ปญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ (ใหระบุตามระเบียบ พ.ร.บ. ใด)
1.1 ...................ไมม.ี .................................................
1.2..............................................................................
2.ขอเสนอแนะหรือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง มีดังนี้
2.1 ....................ไมม.ี ..............................................

2,350,575.00
–

4,018,532.51 6,369,107.51 -

2,982
–

0.13%
–

6,950.00

0.17%

3,968

0.16%

ตารางที่ 1 แสดงรอยละของจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และประจําปงบประมาณ 2565(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
จํานวนครั้ง
128
65

สอบราคา/ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

ตารางแสดงเปอรเซ็นการจัดซื้อจัดจาง

ปงบประมาณ
(พ.ศ.)

วิธีคัดเลือก

วิธีตกลงราคา/
เฉพาะเจาะจง

(0.%)

120
(96.77.%)

2564

(0.%)

63
(96.95.%)

2565

4
(3.23.%)
2
(3.08.%)

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนทั้งสิ้น 128 ครั้ง
พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 120 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.77.% รองลงมาคือวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 3.23.% และในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน
เมษายน 2565 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีจํานวนทั้งสิ้น 65 ครั้ง พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 63 ครั้ง คิดเปนรอยละ 96.95.% รองลงมาคือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 2 ครั้ง คิดเปน
รอยละ 3.08.%
แผนภูมิแสดงรอยละขอจํานวนครั้ง จําแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และปงบประมาณ
พ.ศ.2565 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2564
3.23%

96.77%

ขอมูลการจัดซื้อจัดจางประจําป 2565
3.08%

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส

96.95%

ตารางที่ 2 แสดงรอยละการประหยัดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 และ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 (แตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
ตารางแสดง งบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (บาท)

งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร (บาท)

14,216,818.82
6,365,139.51

งบประมาณที่ใชไป (บาท)

ประหยัดงบประมาณ (บาท)

12,011,993.82
(84.49 %)
6,369,107.51
(99.94%)

2,204,825
(15.51 %)
9,932
(0.16 %)

ปงบประมาณ
(พ.ศ.)
2564
2565

การจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม สามารถดําเนินการได 128 โครงการ
เปนเงิน 14,216,818.82 บาท งบประมาณที่ใชไป 12,011,993.82 บาท คิดเปนรอยละ 84.49% ของงบประมาณ
ที่ใชไปโดยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 2,204,825 บาท คิดเปนรอยละ 15.51% ของงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร และการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนเมษายน 2565 สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม สามารถดําเนินการได 65 โครงการ เปนเงิน6,365,139.51 บาท งบประมาณที่ใชไป 6,369,107.51บาท
คิดเปนรอยละ 99.94% ของงบประมาณที่ใชไปโดยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน 9,932 บาท คิดเปนรอยละ
0.16% ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
แผนภูมิแสดงรอยละการประหยัดงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564
เทียบกับปงบประมาณ 2565 (ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
แผนภูมิแสดงงบประมาณ พ.ศ. 2564
22,204,825
บาท

แผนภูมิแสดงงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565)
6,365,139.51
บาท

งบประมาณที่ใช

งบประมาณที่ใช

ประหยัดงบประมาณ
12,011,993.82
บาท

ประหยัดงบประมาณ
6,369,107.51

บาท

