รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น จานวน 76 รายการ
ประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ จานวน 56 รายการ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 20 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง
1 ปี/งานปรับปรุง จานวน 18 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพันข้ามปี จานวน 2 รายการ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย มีค่าครุภัณฑ์ จานวน
56 รายการ เป็นเงิน 30,966,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จานวน 20 รายการ (งบสิ่งก่อสร้าง 1 ปี/รายการปรับปรุง จานวน 18 รายการ สิ่งก่อสร้างผูกพัน
ข้ามปี จานวน 2 รายการ) เป็นเงิน 211,582,700 บาท (สองร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,548,700 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน)
สรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 จาแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน
รายการ

1

ค่าครุภัณฑ์

56

2

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/
ปรับปรุง/ผูกพันข้ามปี
รวม
คิดเป็นร้อยละ

20
76

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง
วิธี
วิธี
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก e-bidding
43
13

1
44
57.89

-

19
32
42.11

หมายเหตุ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุฯ
เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560

-2ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีจานวนทั้งสิ้น 76 รายการ พบว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงสุด
คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 44 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.89 และวิธี e-bidding จานวน 32 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.11
ตารางที่ 2 รายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน
รายการ

1

ค่าครุภัณฑ์

2

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี/
ปรับปรุง
รวม
คิดเป็นร้อยละ

เป็นไป
ตาม
แผน

ไม่
เป็นไป
ตาม
แผน

56

31

25

20
76

13
44
57.89

7
32
42.11

1. ค่าครุภัณฑ์ จานวน 56 รายการ ดาเนินการเป็นไปตามแผน จานวน 31 รายการ
ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 25 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้มาเสนอราคา ต้อง
ดาเนินการจัดซื้อครั้งใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ สถานการณ์ไวรัสระบาดโควิด-19 ทาให้เริ่ม
ดาเนินการจัดซื้อล่าช้า
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 20 รายการ เป็นไปตามแผน จานวน 13 รายการ ไม่เป็น
ไปตามแผน จานวน 7 รายการ สาเหตุที่ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการยกเลิกการประกวดราคา ebidding มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
สรุป งบลงทุน จานวน 76 รายการ ดาเนินเป็นไปตามแผน จานวน 44 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 57.89 ไม่เป็นไปตามแผน จานวน 32 รายการ คิดเป็นร้อยละ 42.11

-3ตารางที่ 3 การประหยัดงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
ลาดับ
ที่

รายการ

จานวน
รายการ

1
2

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

56
20

งบที่ได้รับ

งบที่ใช้จริง

30,966,000.00 26,380,822.45
211,582,700.00 192,707,017.67

งบที่ประหยัดได้

4,585,177.55
18,875,683.33

รวม
76
242,548,700.00 219,087,839.12 23,460,860.88
90.33
9.67
คิดเป็นร้อยละ
การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถดาเนินการได้
จานวน 76 รายการ เป็นจานวนเงิน 219,087,839.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.33 โดยสามารถประหยัด
งบประมาณได้ เป็นจานวนเงิน 23,460,860.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.67
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนอาจส่งผลให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการดาเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่เข้าใจขั้นตอนและกรอบเวลาในการจัดซื้อ
จัดจ้าง จึงยังมีการดาเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
- มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทาให้ใช้ระยะเวลา
ในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น
- คณะวิชา/หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงาน
- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบฯพัสดุ ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน
- เร่งรัดและประสานงานระหว่างหน่วยงานให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน
- คณะวิชา/หน่วยงาน ตรวจสอบการจัดทาแบบรูปรายการ แบบก่อสร้าง รายละเอียด
คุณลักษณะ ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนส่งให้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ กองคลัง
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

