
 
           

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
  
 
 

                            
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจ านวนโครงการ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จ านวนโครงการ 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

วิธีคัดเลือก 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 

192 
(100) 

161 
(83.86) 

26 
(13.54) 

4 
(2.08) 

1 
(0.52) 

 

 
  จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี    
ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ านวน 192 โครงการ พบว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่สูง
เป็นอันดับแรก จ านวน 161 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.86 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.54 วิธีคัดเลือก จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.08 และวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.52 ตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา     
มีผลการการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เพ่ือน าผลการวิเคราห์ไปปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ  

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจ าแนกประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้  
 

 

13.54 

0.52 



 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 

2563 (บาท) 

 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

วิธีคัดเลือก 
วิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market) 

90,901,125.29 
 (100) 

10,036,305.29 
(11.04) 

77,072,910 
(84.79) 

2,800,000 
(3.08) 

991,910 
(1.09) 

 
จากตารางจะเห็นว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 90,901,125.29 บาท 

พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีวงเงินสูงสุด เป็นจ านวนเงิน  
77,072,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.79 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 10,036,305.29 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 11.04  วิธีคัดเลือก เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.08 และวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นจ านวนเงิน 991,910 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของวงเงินงบประมาณ ตามล าดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละของงบประมาณ  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

 วิธีเฉพาะเจาะจง   11.04 

 วิธี e-bidding     84.79 

 วิธีคัดเลือก          3.08 

 วิธี e-market      1.09 

84.79 

11.04 



 
ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
จ านวนเงิน
งบประมาณ  

(บาท) 

จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ประหยัดงบประมาณ 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 77,072,910.00 64,507,281.71 12,565,628.29 13.82 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10,036,305.29 8,529,508.83 1,506,796.46 1.66 
วิธีคัดเลือก 2,800,000.00 2,429,000.00 371,000.00 0.41 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 991,910.00 766,174.00 225,736.00 0.25 
รวมทั้งสิ้น 90,901,125.29 76,231,964.54 14,669,160.75 16.14 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 83.86 16.14 

 
จากตาราง เมื่อพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณท่ีประหยัดได้จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

พบว่า งบประมาณที่ประหยัดได้จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด จ านวน 
12,565,628.29 คิดเป็นร้อยละ 13.82 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1,506,796.46 คิดเป็นร้อยละ 1.66 
วิธีคัดเลือก จ านวน 371,000 คิดเป็นร้อยละ 0.41 และวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 225,736 คิดเป็นร้อยละ 
0.25 ตามล าดับ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ประหยัดได้ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 วิธีเฉพาะเจาะจง  

 วิธี e-bidding    

 วิธีคัดเลือก          

 วิธี e-market     

12,565,628.29 

1,506,796.46 

371,000.00 225,736.00 



 
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 
1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตโบราณสถาน ก่อนด าเนินการก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร 

ส่งผลให้การด าเนินการจัดจ้างเกิดความล่าช้า  
2. การด าเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพ่ือให้เหมาะสม

กับการใช้งานจริง ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า  
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้

พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. การก าหนดแบบรูปรายการจะต้องให้สอดคล้องกับประกาศของกรมศิลปากร และต้องได้รับอนุญาต

ก่อนการด าเนินการก่อสร้าง 
2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการควบคุมการด าเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามเงื่อนไข หรือ

ข้อก าหนดในสัญญา  
3. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือจัดอบรมด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน

พัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 
4. ก่อนที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณ ควรมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะ

ด าเนินการ  


