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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                   โดย งานพัสด ุ กองกลาง  สํานักงานอธกิารบด ี

                                                                                                                                                มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยงานพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานดานการพัสดุ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐ  

ที่กําหนดใหสวนราชการไดนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจางใหมี

ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได และมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 
 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย ตาม

รายงานของกรมบัญชีกลางในเว็บไซต www.cgd.go.th  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  มีผลการเบิกจาย ดังนี้ 

 

  รัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดังแสดงในรูปแผนภูมิแทงเปรียบเทียบเปาหมายและผลการเบิกจาย 

 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รัฐบาลกําหนดคาเปาหมายการเบิกจายรวมทุกงบรายจายรอยละ 100  
มหาวิทยาลัยเบิกจายภาพรวม คิดเปนรอยละ 91.75  ต่ํากวาคาเปาหมายรวมรอยละ 8.25 รายจายประจําคาเปาหมาย 
รอยละ 100  ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ 96.60 ต่ํากวาคาเปาหมายรอยละ 3.40  และสําหรับรายจายลงทุน  คาเปาหมาย 
รอยละ 100 ผลเบิกจายคิดเปนรอยละ 64.77  กวาคาเปาหมายรอยละ 35.23 

ท่ี รายการ วงเงินจัดสรร

(ลานบาท)

PO

(ลานบาท)

เบิกจาย

(ลานบาท)

1 รายจายประจํา 399.7 1.7 386.1 96.60

2 รายจายลงทุน 71.87 25.32 46.55 64.77

471.57 27.02 432.65 91.75

รอยละเบิกจาย

ตอวงเงินจัดสรร

ภาพรวมผลการเบิกจายท้ังส้ิน

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจดัจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                   โดย งานพัสด ุ กองกลาง  สํานักงานอธกิารบด ี

                                                                                                                                                มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไดรวบรวมและ

วิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จํานวน 12 หนวยงาน 

ประกอบดวย  คณะครุศาสตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  สํานักงานอธิการบดี  สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม    

สถาบันวิจัยและพัฒนาและบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งการดําเนินการจัดหาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 100,000 บาท)  

อธิการบดีไดมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางใหกับสวนราชการภายในมหาวิทยาลัย สวนที่เกิน 100,000 บาท 

ดําเนินการจัดหาโดย งานพัสดุ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 1 วิเคราะหภาพรวมผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง ทุกประเภทงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจายลงทุน งบรายจายอื่น และงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

 

หมายเหตุ

งบประมาณจัดสรร งบประมาณตามสัญญา งบประมาณคงเหลือ

งานจัดซ้ือ

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) 0 -                    -                        -                    0.00 %

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 26 30,807,300.00      28,259,680.00          2,547,620.00        8.27 %

1.3 วิธีสอบราคา 0 -                    -                        -                    0.00 %

26 30,807,300.00      28,259,680.00          2,547,620.00        8.27 %

2. วิธีคัดเลือก 0 -                    -                        -                    0.00 %

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหน่ึงแสนบาท 2,197 32,574,959.41      32,574,959.41          -                    0.00 %

3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหน่ึงแสนบาท 42 9,979,460.40        9,915,160.40            64,300.00            0.64 %

2,239 42,554,419.81      42,490,119.81          64,300.00            0.15 %

รวมงานจัดซ้ือ 2,265     73,361,719.81     70,749,799.81          2,611,920.00        3.56 %

งานจัดจาง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market) 0 -                    -                        -                    0.00 %

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 25 31,222,605.00      28,087,883.61          3,134,721.39        10.04 %

1.3 วิธีสอบราคา 0 -                    -                        -                    0.00 %

25 31,222,605.00      28,087,883.61          3,134,721.39        10.04 %

2. วิธีคัดเลือก 2 25,890,647.26      25,840,000.00          50,647.26            0.20 %

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหน่ึงแสนบาท 2,148 29,479,803.43      29,479,803.43          -                    0.00 %

3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหน่ึงแสนบาท 31 7,292,395.00        7,286,180.05            6,214.95              0.09 %

2,179 36,772,198.43      36,765,983.48          6,214.95              0.02 %

รวมงานจัดจาง 2,206 93,885,450.69     90,693,867.09          3,191,583.60        3.40 %

งานเชา

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 -                    -                        -                    0.00 %

2. วิธีคัดเลือก 0 -                    -                        -                    0.00 %

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 88 868,932.50          868,932.50              -                    0.00 %

รวมงานเชา 88 868,932.50          868,932.50              0.00 %

รวมงานจัดซ้ือและจัดจาง 4,559   168,116,103.00 162,312,599.40      5,803,503.60     3.45 %

รวมงานจัดจางซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมงานจัดซื้อวิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

รวมงานจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมงานจัดจางวิธีวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

วิธีการจัดหา
จํานวน

โครงการ

ผลการจัดหา ประหยัด 

(รอยละ)
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                   โดย งานพัสด ุ กองกลาง  สํานักงานอธกิารบด ี

                                                                                                                                                มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

ตารางที่ 2 แสดงรอยละจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. 2564 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  จํานวน 12 หนวยงาน  ไดดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง  รวมทั้งสิ้นจํานวน 4,559 โครงการ  พบวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด คือ วิธี เฉพาะเจาะจง   

จํานวน 4,433  โครงการ  คิดเปนรอยละ 97.24 รองลงมา คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 51 โครงการ   

คิดเปนรอยละ 1.12 และวิธีคัดเลือก จํานวน 2 โครงการ  คิดเปนรอยละ 0.04 ตามลําดับ 

ตารางที่ 3  แสดงรอยละของจํานวนโครงการที่จัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไมเกินแสน  

  จําแนกตามหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ หนวยงาน จัดซื้อจัดจาง 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการ) 

รอยละ หมายเหตุ 

1 คณะครุศาสตร 320 7.22  

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 520 11.73 ลําดับที่ 3 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 309 6.97  

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 329 7.42  

5 คณะวิทยาการจัดการ 318 7.17  

6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 724 16.33 ลําดับที่ 2 

7 สํานักงานอธิการบดี    

 -  กองกลาง 702   

 -  กองนโยบายและแผน 92   

 -  กองพัฒนานักศึกษา 273   

 รวมสํานักงานอธิการบดี 1,067 24.07 ลําดับที่ 1 

8 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

127 2.86  

9 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 184 4.15  

10 สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 116 2.62  

11 สถาบันวิจัยและพัฒนา   226 5.10  

12 บัณฑิตวิทยาลัย 193 4.35  

รวมทั้งสิ้น 4,433 100.00  

e-market e-bidding สอบราคา ไม เกินหน่ึงแสนบาท เกินหน่ึงแสนบาท

4,559 0 51 0 2 4,433 73

รอยละ 0.00 1.12 0.00 0.04 97.24 1.60

จํานวนโครงการ

(รวม)

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง
เฉพาะเจาะจงวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก

หนวย : โครงการ 
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                                                                                                                                                มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 

 จากตาราง  จะเห็นไดวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564   หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร   ดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่อธิการบดีไดมอบอํานาจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี เฉพาะเจาะจง  

(วงเงินไมเกิน 100,000 บาท)  จํานวน  4,433  โครงการ  พบวาสํานักงานอธิการบดีจัดซื้อจัดจางโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงราคาสูงสุด จํานวน 1,067 โครงการ  คิดเปนรอยละ 24.07  รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  จํานวน 724 โครงการ  คิดเปนรอยละ 16.33 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 520 โครงการ  

คิดเปนรอยละ 11.73  ตามลําดับ 

ตารางที่ 4 แสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  

 
 

แผนภูมวิงกลมแสดงรอยละงบประมาณ จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณในภาพรวมที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 168,116,103.00 บาท 

พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงสุด คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จํานวน 62,029,905 บาท  คิดเปนรอยละ 36.90   

รองลงมา คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จํานวนเงิน 80,195,550.74 บาท คิดเปนรอยละ 47.70 (วิธีเฉพาะเจาะจงเกินหนึ่ง

e-market e-bidding สอบราคา ไม เกินหน่ึงแสนบาท เกินหน่ึงแสนบาท

168,116,103.00  -             62,029,905      -            25,890,647   62,923,695.34    17,271,855.40  

รอยละ 0.00 36.90 0.00 15.40 37.43 10.27

งบประมาณ

(บาท)
เฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก

หนวย : บาท 
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แสนบาท คิดเปนรอยละ 10.27 และไมเกินหนึ่งแสนบาท คิดเปนรอยละ 37.43) และวิธีคัดเลือก จํานวนเงิน 

25,890,647 บาท  คิดเปนรอยละ 15.40 ตามลําดับ 

 จะเห็นไดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ใหความสําคัญในดานการจัดซื้อจัดจางที่เปดเผย โปรงใส 

และเปดโอกาสใหมีการแขงขัน  ซึ่งการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกวิธีไดดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 

ตารางที่  5  เปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง   และงบประมาณที่ใชในการจัดหาประจําปงบประมาณ  

   พ.ศ. 2563 – 2564   

 
 จากตาราง พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินภาพรวมงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางลดลง

จากปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 33,994,572.26 บาท  พบวา งบประมาณในการจัดซื้อจางสูงสุดเปน 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564  การจัดหาวิธีดังกลาว  ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  สําหรับวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) หากประกาศเชิญ

ชวนแลว ไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก จะดําเนินการจัดหาโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี

เฉพาะเจาะจง ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการนั้นๆ  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 

 
 

1. ดานการจัดซื้อครุภัณฑ    

1.1   การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุพบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1.1.1 ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุไมชัดเจน ทําให

ประสบปญหาในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ 

จํานวน (โครงการ) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (โครงการ) จํานวนเงิน (บาท)

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 0 -                   0 -                    

1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 71 168,116,103.00    51 62,029,905.00      

1.3 วิธีสอบราคา 0 -                   0 -                    

71 168,116,103.00    51 62,029,905.00      

2. วิธีคัดเลือก 7 8,103,925.00       2 25,890,647.26      

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

3.1 เฉพาะเจาะจงไมเกินหน่ึงแสนบาท 3,641 -                   4,433 62,923,695.34      

3.2 เฉพาะเจาะจงเกินหน่ึงแสนบาท 64 25,890,647.26      73 17,271,855.40      

3,705 25,890,647.26      4,506 80,195,550.74      

3,783 202,110,675.26   4,559 168,116,103.00    

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวมวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

รวมวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมท้ังส้ิน

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปญหา/อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง 
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1.1.2 ผูรับผิดชอบโครงการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอ

ใดยี่หอหนึ่ง ทําใหเปนการกีดกันการเสนอราคา ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม     

1.2   การบริหารสัญญางานซื้อ  พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

1.2.1 การทําสัญญาไดระบุรุนยี่หอตามแคตาล็อคที่ไดยื่นเสนอราคาไว  แตเมื่อใกล

ระยะเวลาครบกําหนดสงมอบพัสดุไมสามารถสงพัสดุตามที่ระบุในสัญญาได  เนื่องจากบริษัทที่ผลิตสินคาไดยกเลิก

สายการผลิต หรือหยุดการผลิต  ทําใหตองแกไขสัญญาเพื่อกําหนดรุนยี่หอที่จะเทียบเทาหรือดีกวารายการเดิมที่

ระบุไวในสัญญา 

1.2.2 ผูขายสงมอบพัสดุลาชาหรือเกินกวาที่กําหนดไวในสัญญา เนื่องจากประสบปญหา

การนําเขารายการครุภัณฑตามที่ระบุไวในสัญญาเพราะเปนสินคานําเขาจากตางประเทศในรายการที่ไดรับ

ผลกระทบจากการขนสงในชวงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (COVID-19) 

1.2.3 สวนราชการขอชะลอการติดตั้งครุภัณฑและการตรวจรับพัสดุ เพื่อใหเปนไปตาม

คําสั่ง จังหวัดสกลนคร ที่ 20/2564  ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  เรื่องมาตรการเฝาระวัง ปองกันและควบคุม 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

2. ดานการจัดจางสิ่งกอสราง   

2.1 การประกวดราคางานกอสราง ในขั้นตอนการเสนอราคา ผูยื่นเสนอราคา ไดเสนอราคาต่ํากวา

รอยละ 15 หลายโครงการ  ซึ่งอาจกระทบตอการบริหารสัญญาเนื่องจากเสนอราคาต่ําเกินไป 

2.2 การบริหารสัญญางานจาง  พบปญหาและอุปสรรค ดังนี้  

2.2.1 การแกไขแบบรูปรายการ เนื่องจากเมื่อผูรับจางดําเนินการกอสรางแลวไมสามารถ 

ทําตามแบบรูปรายการได  สงผลใหตองแกไขแบบรูปรายการและแกไขสัญญาเพื่อใหสามารถกอสรางได 

2.2.2 ผูรับจางขาดแคลนแรงงาน ไมสามารถนําแรงงานเขาพื้นที่กอสรางไดเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.2.3 นโยบายการปองกันของแตละจังหวัดไดสงผลกระทบกับการเดินทางขามเขตแตละ

พื้นที่ท่ีมีหวงระยะเวลาที่มีนโยบายปดจังหวัดหรือหามเดินทางเขาตัวจังหวัด ทําใหกระทบกับการสั่งวัสดุกอสรางที่

จะตองนําเขาจากตางจังหวัด 

2.2.4 พื้นที่กอสรางในบางโครงการไมพรอมสําหรับการดําเนินงาน เนื่องจากติดขอสงวนสิทธิ์

พื้นที่งานกอสรางที่ทับซอนกับโครงการกอสรางอื่นที่อยูระหวางดําเนินการ ทําใหไมสามารถกอสรางโครงการที่อยู
ในพื้นท่ีเดียวกันไดจนกวาโครงการที่กอสรางอยูกอนจะดําเนินการแลวเสร็จ 

 
 

1. สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ใหกับผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ ผูที่ขอครุภัณฑและสิ่งกอสราง ผูบริหาร และผูที่เกี่ยวของของ

มหาวิทยาลัย  โดยการจัดประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการจัดหาพัสดุเปนไปดวยมาตรฐานเดียวกัน  เพื่อให

สามารถจัดหาครุภัณฑและสิ่งกอสรางไดตรงกับความตองการและสามารถเบิกจายไดทันตามนโยบายที่รัฐบาล

กําหนด เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง 
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