
 

 

ภารกิจพัสดุ ฝ ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจ ัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา มีผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ าแนก
ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ก าหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ในหัวข้อ EB๓(๑) ให้หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี(ที่ผ่านมา) 
และน าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 

ตาราง ๑  แสดงจ านวนครั้งและร้อยละของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยทักษิณแต่ละวิธี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง ๑ พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวน       
๓๑ ครั้ง พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยทักษิณใช้มากที่สุดคือ วิธีประกวดราคา (e-Bidding) จ านวน ๑๕ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔ รองลงมาคือ วิธีตกลงราคา จ านวน ๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕ วิธีประมูล จ านวน ๓ ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ ๙.๗ และวิธีพิเศษ จ านวน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ 

    

 

ตกลงราคา ๑๑ คร้ัง 
๓๕.๕ % 

ประมูล ๓ คร้ัง 
๙.๗ % 

ประกวดราคา e-Bidding ๑๕ 
คร้ัง  ๔๘.๔ % 

วิธีพิเศษ ๒ คร้ัง  
๖.๔ % 

แผนภูมิแสดงจ านวนคร้ังและร้อยละของการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนก 
ตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จ านวนครั้ง 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา ประมูล 
ประกวดราคา 
(e-Bidding) 

วิธีพิเศษ 

๓๑ 
๑๑ ๓ ๑๕ ๒ 

ร้อยละ ๓๕.๕ ร้อยละ ๙.๗ ร้อยละ ๔๘.๔ ร้อยละ ๖.๔ 

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 



 

๒ 

 

ตาราง ๒  แสดงงบประมาณและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยแต่ละวิธี 

             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง ๒ พบว่าในภาพรวมงบประมาณ(ตามระบุไว้ในแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจ้างประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย) ของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างประจ างบประมาณปี พ .ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๙๘,๓๑๒,๓๖๗.๐๐ บาท และพบว่างบประมาณที่ใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา(e-Bidding) 
เป็นจ านวนเงินมากที่สุด คือ ๑๒๖,๖๑๓,๘๑๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๕ รองลงมาคือ วิธีพิเศษ เป็นจ านวนเงิน 
๖๖,๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๓ วิธีตกลงราคา เป็นจ านวนเงิน ๓,๘๕๕,๕๙๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑.๙๔ และวิธีประมูล เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๕๔,๙๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๘ 

        

 

ตกลงราคา  
๓,๘๕๕,๕๙๕ บาท 

๑.๙๔ % 
ประมูล ๑,๓๕๔,๙๖๐ บาท 

๐.๖๘ % 

ประกวดราคา e-Bidding 
๑๒๖,๖๑๓,๘๑๒ บาท 

๖๓.๘๕ % 

วิธีพิเศษ  
๖๖,๔๘๘,๐๐๐ บาท 

๓๓.๕๓ % 

แผนภูมิแสดงงบประมาณและร้อยละของงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตกลงราคา 
(บาท) 

ประมูล 
(บาท) 

ประกวดราคา 
(e-Bidding) 

(บาท) 

วิธีพิเศษ 
(บาท) 

 ๑๙๘,๓๑๒,๓๖๗ 
 

๓,๘๕๕,๕๙๕ ๑,๓๕๔,๙๖๐ ๑๒๖,๖๑๓,๘๑๒ ๖๖,๔๘๘,๐๐๐ 

ร้อยละ ๑.๙๔ ร้อยละ ๐.๖๘ ร้อยละ ๖๓.๘๕ ร้อยละ ๓๓.๕๓ 



 

๓ 

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

  พบว่าในภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยทักษิณที่ใช้ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตาม
ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของมหาวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
๑๙๘,๓๑๒,๓๖๗.๐๐ บาท มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๓๑ ครั้ง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุดคือ วิธีประกวดราคา(e-Bidding) เป็นจ านวน ๑๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔ และ 
งบประมาณที่ใช้ตามวิธีดังกล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน ๑๒๖,๖๑๓,๘๑๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๕  

๒. ปัญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ๒.๑ การก าหนดขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง (TOR) ใช้
ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างใช้เวลามาก จึงท าให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 

 ๒.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานที่จัดตั้งใหม่ยังไม่มีความรู้ ความ
ช านาญและยังไม่เข้าใจในการด าเนินงานด้านพัสดุ ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร จึงท าให้การจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 

 ๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้ผลดี เช่น ไม่มีผู้ยื่น ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ส่วน
งานมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จึงท าให้การจัดซื้อจัด
จ้างล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ก าหนดไว้ 

 ๒.๔ ในการออกแบบ หรือ การก าหนดขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ     
เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ส่งผลให้ราคากลางสูง ท าให้จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาการหา
งบประมาณเพ่ิมเติม หรือลดรายการ ลดจ านวน หรือลดเนื้องานลง เพ่ือให้สามารถจัดจ้างได้ 

๓. ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๑ การออกแบบ หรือ การก าหนดขอบเขตของงาน หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง(TOR) ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนตั้งแต่ต้น เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณก็สามารถด าเนินการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างได้ทันที 
 ๓.๒ มหาวิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุให้มีความรู้ ความช านาญ ในการด าเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
   

-------------------------------------------------------------  


