รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ยะลา ได้จั ดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลการจัด ซื้อจั ดจ้า ง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อจะได้นาผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน
ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจานวนครั้งจาแนกตามประเภทงบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จานวนครั้ง
3,447

ประเภทงบ
งบประมาณแผ่นดิน งบบารุงการศึกษา งบ กศ.ปช.
1,794 ครั้ง
1,418
60
(52.04%)
(41.14%)
(1.74%)

งบอื่น ๆ
175
(5.08%)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ได้ดาเนิน การจัดซื้อจั ดจ้าง เป็ น
จานวนทั้งสิ้น 3,447 ครั้ง โดยดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน เป็นจานวนสูงสุด 1,794 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 52.04 รองลงมา คือ งบบารุงการศึกษา จานวน 1,418 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.14 ลาดับ
ต่อมาคืองบอื่น ๆ (งบรายได้อาคาร,งบโครงการความร่วมมือ เป็นต้น) จานวน 175 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.08
และงบการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) จานวน 60 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.74 ดังภาพ

2

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมาณ จาแนกตามประเภทงบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ
(บาท)
98,273,425.76

ประเภทของงบ
งบประมาณแผ่นดิน งบบารุงการศึกษา
งบ กศ.ปช.
80,693,917.64
12,788,092.02
1,415,915.60
(82.11%)
(13.01%)
(1.44%)

งบอื่น ๆ
3,375,500.50
(3.44)

จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏยะลา จานวน 98,273,425.76 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยงบประมาณ
แผ่น ดินเป็นจ านวนเงิ นมากที่ สุด คือ 80,693,917.64 บาท คิด เป็ นร้อ ยละ 82.11 รองลงมาคือ งบบ ารุ ง
การศึกษา จานวน 12,788,092.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 ลาดับต่อมา คือ งบอื่น ๆ (รายได้อาคาร,งบ
โครงการความร่วมมือ เป็นต้น) จานวน 3,375,500.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.44 และลาดับสุดท้าย คือ
การศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) จานวน 1,415,915.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.44 ดังภาพ

ซึ่งจากรายงานดังกล่าว จะเห็นได้ ว่า งบประมาณที่ใ ช้ในการจั ดซื้อจั ดจ้า งที่เบิ กจ่า ยจาก
งบประมาณแผ่นดินนั้นสูงมากเป็นอันดับแรก ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์แ ละสิ่งก่อสร้าง ในขณะที่
งบบารุงการศึกษา มีจานวนความถี่ที่ใ กล้เคีย งกับงบประมาณแผ่นดิน แต่จานวนงบประมาณในการจัดหามี
จานวนน้ อยกว่ ามาก ทั้ งนี้ ในการน าข้ อมู ลไปใช้ จึง มีค วามจ าเป็น ต้อ งวิเ คราะห์ค วบคู่กั นทั้ งในเรื่อ งของ
งบประมาณและความถี่ของการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความเหมาะสม
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภทการจัดหา

งบประมาณที่ได้รับ

งบประมาณ
งบประมาณที่
จัดหา

ครุภัณฑ์

37,328,720.00

37,258,093.00

จานวนเงินที่
ประหยัด
งบประมาณ
70,627.00

ร้อยละประหยัด
งบประมาณ

สิ่งก่อสร้าง

17,938,200.00

17,924,700.00

13,500.00

0.02

รวมครุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง

55,266,920.00

55,182,793.00

84,127.00

0.15

0.13

การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลาได้ดาเนิน การจัดหา
ครุภัณฑ์แ ละสิ่งก่อสร้า งในภาพรวม เป็นจานวนเงิน 55,182,793.-บาท คิด เป็นร้อยละ 93.82 ซึ่งสามารถ
ประหยัดงบประมาณ เป็นจานวนเงิน 84,127.-บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 โดยสามารถจาแนกเป็นการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้เป็นจานวนเงิน 37,258,093.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็ นจานวนเงิน 70,627.-บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.13 จากภาพรวม แต่หากจะพิจารณาเฉพาะการจัดหาครุภัณฑ์เพีย งอย่างเดีย วแล้ว สามารถ
ประหยั ดงบประมาณได้ คิดเป็ นร้อยละ 13.13 การจั ดหาหาสิ่งก่อสร้ างขนาดเล็ก สามารถจัดหาได้เป็นจ านวนเงิ น
17,924,700.-บาท สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจานวนเงิน 13,500.-บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 จาก
ภาพรวม แต่หากพิจารณาเฉพาะการจัดหาสิ่งก่อสร้างเพีย งอย่างเดีย วแล้ว สามารถประหยัดงบประมาณได้
คิดเป็นร้อยละ 2.66 ดังภาพ
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0.13

37,258,093.00

0.02

17,924,700.00

ตารางที่ 4 แสดงร้อยละการประหยัดงบประมาณ สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีพิเศษ (ครุภัณฑ์)

งบประมาณ
งบประมาณที่ งบประมาณที่จัดหา จานวนงบประมาณที่ ประหยัด
ได้รับ
ประหยัดได้
งบประมาณ
36,736,200.00 36,665,873.00
70,327.00
0.19

วิธีพิเศษ (สิ่งก่อสร้าง)

16,291,400.00

16,277,900.00

13,500.00

0.08

592,520.00

592,220.00

300.00

0.05

1,646,800.00

1,646,800.00

-

-

วิธีการจัดหา

วิธีตกลงราคา (ครุภัณฑ์)
วิธีตกลงราคา (สิ่งก่อสร้าง)

จากตารางดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เมื่อจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว พบว่า การจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งจัดหาครุภัณฑ์สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจานวนเงิน 70,327.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.19 และจัดหาสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก สามารถประหยัดงบประมาณได้ เป็นจานวนเงิน 13,500.-บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ซึ่งการจัดหาด้วยวิธีการดังกล่าว โดยส่วนมากจะเป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้างอยู่ในพื้นที่เฉพาะกิจ
สามจังหวัดชายแดนใต้หรือบริเวณใกล้เคียง จึงไม่สามารถที่จะต่อรองราคาได้มากนัก สาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีตกลงราคา ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว315 ลงวันที่
16 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบีย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม ฯ นั้น สาหรับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
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สามารถประหยัดงบประมาณได้เพียง 300.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 และสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง
ขนาดเล็กไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้เลย ดังภาพ

1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-

592,520.00

592,220.00

300.00

0.05

1,646,800.00

1,646,800.00

-

-
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
- ข้อจากัดของการมีผู้รับจ้าง/ผู้ขายน้อยราย อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้รับจ้างมักรวมค่าความเสี่ย งภัย ในการดาเนินการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งผลให้การต่อรองราคาเป็นไปค่อนข้างยาก
- การจัดทาราคากลางงานก่อสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ยัง
ไม่มีราคามาตรฐานในการคานวณราคา ส่งผลให้คานวณราคากลางค่อนข้างยาก
- การจัดท าคุณลั กษณะเฉพาะครุภั ณฑ์ หรือการสืบราคากลางของครุ ภัณฑ์ จาเป็ นต้อ ง
ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด เพื่อลดปัญหาสินค้าที่ยกเลิกการผลิต
- การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละส่วนราชการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ส่งผลให้
เกิดการใช้จ่ายงบประมาณล่าช้า
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การจัดทาหนังสือเชิญชวนให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มาเสนอราคานั้น ควรมีม ากราย เพื่อให้เกิด
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเพิ่มความสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดหาได้
- กาหนดให้เจ้าหน้าที่/ผู้ที่มีหน้าที่จัดทาราคากลาง เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่อง การจัดทา
ราคากลางงานก่อสร้างอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลให้การจัดหาพัสดุล่าช้า
- การจัดทาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และการสืบราคากลางของครุภัณฑ์ ควรจัดทาให้
ครอบคลุมและรอบคอบ และควรสืบราคาจากผู้ขายให้มากราย
- จั ดท าขั้น ตอนและกรอบเวลาของกระบวนการจั ดซื้อ จัด จ้าง ประกาศเผยแพร่ให้ ส่ว น
ราชการได้รับทราบและเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
- มหาวิทยาลัยควรมีการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ของแต่ละส่วนราชการอย่าง
เป็นระบบ
- มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้ม ค่าของการจัดหาพัสดุ และครุภัณฑ์ก่อนการ
จาหน่ายพัสดุ

