รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
มีผลการการด าเนิ นงานจั ดซื้อจัดจ้ างจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เพื่อนาผลการวิเคราห์ไปปรับปรุง
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลาง สานักงานอธิการบดี ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้ างในหมวด
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยจาแนกประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จานวนโครงการ
158
(100)

วิธีเฉพาะเจาะจง
136
(86.08)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
วิธีคัดเลือก
(e-bidding)
22
(13.92)
(-)

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(-)

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลาง สานักงานอธิการบดี
ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จานวน 158 โครงการ พบว่าวิธีจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นวิธีที่สูงเป็นอันดับแรก จานวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.08 รองลงมา
คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.92

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 (บาท)
105,771,831.13
(100)

วิธีเฉพาะเจาะจง
9,123,431.13
(8.63)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
วิธีคัดเลือก
(e-bidding)
96,648,400.00
(91.37)
(-)

วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(-)

จากตารางจะเห็นว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง) จานวน 105,771,831.13 บาท พบว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีวงเงินสูงสุด เป็นจานวนเงิน 96,648,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.37
รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจานวนเงิน 9,123,431.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 ตามลาดับ

ร้อยละของงบประมาณ จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง 8.63

วิธี e-bidding

91.37

8.63%

91.37%

ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบประมาณที่ประหยัดได้ จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

จานวนเงิน
งบประมาณ
(บาท)
72,478,500.00
9,558,512.31

จานวนเงิน
เบิกจ่าย
(บาท)
65,385,522.00
9,183,089.73

82,037,012.13
100

74,568,611.73
90.90

ประหยัดงบประมาณ
จานวนเงิน
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
7,092,978.00
9.79
375,422.58
3.93
7,468,400.58
9.10

9.10

จากตาราง เมื่อพิจารณาผลการจั ดซื้อจัดจ้ างของงบลงทุ น (ครุ ภัณฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง) พบว่ า
งบประมาณที่ประหยัดได้จากการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด จานวน 7,092,978.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 375,422.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แผนภูมิแสดง งบประมาณจัดสรรและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แผนภูมิแสดงงบประมาณจัดสรรและผลการเบิกจ่าย จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรับฝาก

งบประมาณจัดสรร

97,541,100.00

7,839,541.13

1,216,271.00

ผลการเบิกจ่าย

66,262,451.00

7,089,890.73

1,216,271.00

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดาเนินการ
เบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการ แต่ในส่วนที่ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1) อาคารหอประชุม งบประมาณจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จานวน 24,169,900 บาท 2) ก่อสร้างโรงเก็บรถ
ขยะ พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบน้า ท่อระบายน้า งบประมาณจัดสรรจากเงินรายได้ จานวน 390,000 บาท เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในพื้นที่โบราณสถาน เมื่อจะดาเนินการปรับปรุงหรือก่อสร้างจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการก่อนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามแผนปฏิบัติการ
ส่วนรายการปรับปรุงห้องน้าและระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษาหออู่ทอง หอ 3 , หอ 5 และ หอ 6 งบประมาณ
จัดสรรจากงบประมาณแผ่ นดิน สามารถก่อหนี้ผูกพัน จานวน 1,699,000 บาท แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
แผนปฏิบัติการเนื่องจากจังหวัดขอใช้พื้นที่หอพักเป็นศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตโบราณสถาน ก่อนดาเนินการก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากร
ส่งผลให้การดาเนินการจัดจ้างเกิดความล่าช้า
2. การดาเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานจริง

3. จากนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ทาให้ต้องเพิ่มขั้นตอน
ในการตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการ
ทางานเกิดความล่าช้า
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การกาหนดแบบรูปรายการจะต้องให้สอดคล้องกับประกาศของกรมศิลปากร และต้องได้รับอนุญาต
ก่อนการดาเนินการก่อสร้าง
2. ก่อนที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณ ควรมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะ
ดาเนินการ
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการควบคุมงาน ควรมีการควบคุมการดาเนินการต่างๆ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในสัญญา

