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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยงานพัสดุ กองคลัง สานักงานอธิการบดี ได้จัดทารายงานการ
วิเคราะห์ ผ ลการจั ดซื้อ จั ด จ้ าง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็น ข้อมู ล ในการปรั บปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานภาครัฐซึ่ง
กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบอานาจในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีตกลงราคา/วิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท) ให้หน่วยงานภายในเป็นผู้มีอานาจจัดซื้อจัดจ้าง
สาหรับวงเงินที่เกิน 500,000 บาท ดาเนินการจัด ซื้อจัดจ้างโดยงานพัสดุ กองคลัง สานักงานอธิการบดี โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนโครงการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ที่
หน่วยงาน
จานวนโครงการ ร้อยละ หมายเหตุ
1 คณะครุศาสตร์
318
8.40
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
189
4.99
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
259
6.84
4 คณะวิทยาการจัดการ
518
6.40
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
422
11.15
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
270
7.14
7 วิทยาลัยนานาชาติ
38
1.00
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
60
1.59
9 บัณฑิตวิทยาลัย
112
2.96
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
140
3.70
11 สถาบันวิจัยและพัฒนา
172
4.55
12 สานักทะเบียนและประมวลผล
45
1.19
13 สานักศิลปะและวัฒนธรรม
17
0.45
14 สานักหอสมุด
356
9.41
15 สานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
37
0.98

2
ที่
หน่วยงาน
16 สานักงานอธิการบดี
16.1 กองกลาง
16.2 กองคลัง
16.3 กองนโยบายและแผน
16.4 กองพัฒนานักศึกษา
16.5 กองบริหารงานบุคคล
16.6 กองอาคารสถานที่
รวมสานักงานอธิการบดี
17 สานักตรวจสอบภายใน
18 สานักงานสภามหาวิทยาลัย
19 สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
20 สานักงานวิเทศสัมพันธ์
21 สานักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
22 สานักงานบริหารศูนย์แม่ริม
23 ศูนย์ภาษา
24 สานักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์
25 สานักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
26 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ

ร้อยละ

309
36
27
55
67
246
740
14
62
30
27
16
107
8
16
19
68
3,784

8.17
0.95
0.71
1.45
1.77
6.55

หมายเหตุ

0.37
1.64
0.79
0.71
0.42
2.83
0.21
0.42
0.50
1.80
100.00

จากตารางจะเห็น ได้ว ่าในปีง บประมาณ พ.ศ.2561 หน่ว ยงานภายในมหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่อธิการบดีได้มอบอานาจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง ในวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท จานวน 3,784 โครงการ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีตกลงราคาสูงสุด จานวน 422 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.15 รองลงมา คือ สานักหอสมุด จานวน
356 โครงการ คิด เป็น ร้อ ยละ 9.41 และคณะครุศ าสตร์ จ านวน 318 โครงการ คิด เป็น ร้อ ยละ 8.40
ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีประกวดราคา
วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
(e-bidding)

จานวนการ
ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
(โครงการ)

วิธตี กลงราคา/
เฉพาะเจาะจง

3,884

3,784

98

-

2

ร้อยละ

97.43

2.52

0

0.05

จ้างออกแบบ
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนทั้งสิ้น
3,884 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา/เฉพาะเจาะจง จานวน 3,784 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 97.43 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
2.52 และจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 แสดงจานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ
(บาท)
447,741,209.05

110,625,131.64

วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
321,666,077.41

ร้อยละ

24.71

71.84

วิธตี กลงราคา/
เฉพาะเจาะจง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
0

จ้างออกแบบ
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
15,450,000.00
3.45

จากตาราง จะเห็นได้ว่างบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เป็น เงิน ทั ้ง สิ ้น 447,741,209.05 บาท พบว่า งบประมาณที่ใ ช้ใ นการจัด ซื ้อ จัด จ้า งโดยวิธ ี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจานวนเงินมากที่สุด คือ 321,666,077.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.84 รองลงมา
คือ วิธีตกลงราคา เป็นจานวนเงิน 110,625,131.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.71 จ้างออกแบบโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป เป็นเงิน 15,450,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4
วิธีการจัดหา
วิธีตกลงราคา/
เฉพาะเจาะจง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
จัดจ้างออกแบบ
โดยวิธประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

แสดงสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจั ดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จานวน
โครงการ
3,784
98

ผลการจัดหา
วงเงินงบประมาณ วงเงินตามสัญญา งบประมาณคงเหลือ
110,625,131.64 94,096,653.76
16,528,477.88
321,666,077.41 296,856,600.68

24,809,476.73

ประหยัด

(ร้อยละ)
14.94
7.71

ผลการเบิกจ่าย
จานวน (บาท)
ร้อยละ
94,096,653.76 85.06
296,856,600.68

92.29

-

-

-

-

-

-

2

15,450,000.00

15,450,000.00

0

0

15,450,000.00

100.00

447,741,209.05 406,403,254.44

41,337,954.61

9.24

406,403,254.44

90.76

3,884

จากตารางสามารถสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างได้ คือ มีโครงการที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 3,884 โครงการ โดยใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 406,403,254.44 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 90.76 สามารถประหยัดงบประมาณได้สูงสุด เป็นเงิน 41,337,954.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

-
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ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การกาหนดคุณลักษณะและราคากลาง ไม่ชัดเจน คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง ทาให้ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือยื่นข้อเสนอแล้วไม่เป็นไปตามคุณลักษณะและราคากลางที่กาหนดไว้ ต้องดาเนินการจัดหาหลายครั้ง ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ได้
2. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ เป็นงานที่ต้องกระทาเร่งด่วน ทาให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการ
ดาเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า งกระชั ้น ชิด ส่ง ผลให้เ กิด ความเสี ่ย งที่อ าจจะเกิด ข้อ ผิด พลาดในการจัด ซื้อ จัด จ้า งได้
เนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ กระชั้นชิด เร่งด่วน
3. การเบิกจ่ายงบลงทุนในการก่อสร้าง จานวนหลายรายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการเบิก
จ่ายเงินที่วางไว้ เนื่องจากประสบปัญ หาพื้นที่ก่อสร้าง และเกิดจากการทางานล่าช้าของผู้รับจ้างเอง
4. คณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ควรปรับ ปรุง วิธ ีก ารท างานระหว่า งหน่ว ยงานที ่เ ป็น เจ้า ของโครงการ ผู ้ค วบคุม งาน งานโยธา
สถาปัตยกรรม และงานพัสดุ เพื่อให้การบริหารสัญญาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทันเวลา
2. หน่วยงานต้องจัด ทาแผน เตรียมและจัดทาคุณลักษณะครุภัณฑ์พร้อมหลักฐานประกอบการจัดทา
คุณลักษณะครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถทาการก่อหนี้ผูกพันได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
3. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการรับรู้และเข้ามาเสนอได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสามารถตรวจสอบราคาจากผู ้เ สนอราคาเพื ่อ ให้เ ป็น ไปตามระเบีย บฯ และ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. คณะกรรมการต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือ เวียน และ
กฎหมายเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
5. ควรมีการตรวจสอบแบบรูป รายการและจัดประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ค วบคุมงาน
บ่อยครั้งเพื่อลดปัญหาแบบผิดพลาด หรือมีความผิดพลาดจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

