รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาได้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ เ ป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
274,403,244.35 บาท แสดงดังตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.1 พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้ า งพั ส ดุ ม ากที่ สุ ด คิ ด เป็ น วงเงิ น ประมาณ 230,400,852.29 บาท หรื อ ร้ อ ยละ 83.96 รองลงมา คื อ
งบบารุงการศึกษามีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประมาณ 38,055,211.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87
และงบโครงการเพื่อปวงชน (กศ.ปช) มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างน้อยที่สุดคิดเป็นวงเงินประมาณ 1,352,788.20
หรือร้อยละ 0.49% ตามลาดับ
ตารางที่ 1. 1 งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปี พ.ศ. 2561
งบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงการศึกษา
งบอื่นๆ
กศ.ปช
รวม

วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)
230,400,852.29
38,055,211.59
4,594,392.27
1,352,788.20
274,403,244.35

หมายเหตุ งบอื่น ๆ ประกอบด้วย โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยการสาร
ธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา (วสส.), โครงการศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ (CLC), ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(UBI), โครงการความร่ว มมือ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิต, รายได้ อ าคารสถานที่ ม หาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏยะลา, รายได้ ห อพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, โครงการคลินิกเทคโนโลยี และโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจแก่นักศึกษา YRU Plaza

งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัดุ ประจาปี พ.ศ. 2561
0.49%

1.67%
13.87%

งบประมาณแผ่นดิน
งบบารุงศึกษา
83.96%

กศ.ปช
งบอื่นๆ

ภาพที่ 1. 1 งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจาปี พ.ศ. 2561

ซึง่ แต่ละงบประมาณมีการจัดซือ้ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ก่อสร้าง รวมทัง้ จ้างเหมาบริการต่าง ๆ แสดงดังตารางที่
1.2
ตารางที่ 1.2 แสดงการจัดซื้อจัดจ้างโดยแยกแต่ละประมาณงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน งบบารุงการศึกษา

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
วัสดุ
จ้างเหมาบริการ
รวม

171,615,164.00
32,677,429.93
26,108,258.36
230,400,852.29

งบอื่นๆ

7,335,033.00
1,469,115
9,162,151.33 904,166.60
21,558,025.26 2,048,880.70
38,055,211.59 4,594,392.27

กศ.ปช
1,123,756.20
229,032
1,352,788.20

จากตารางที่ 1.2 พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมากที่สุด คิดเป็น
จานวน 171,615,164.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 177,600,570.00 บาท จึงทาให้ในปีดังกล่าวมีการจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งปลูก
สร้ างสู งที่สุ ด รองลงมาการจั ดซื้อวัส ดุต่าง ๆ คิดเป็นจานวน 32,677,429.93 บาท หรือร้อยละ 14 และ
น้อยที่สุด คือ การจ้างเหมาบริการ คิดเป็น 26,108,258.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 ตามลาดับ
ร้อยละประเภทการจัดซื้อจ้างพัสดุ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน

14%

11%

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
75%

วัสดุ
จ้างเหมาบริการ

ภาพที่ 1.2 ร้อยละประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พ.ศ. 2561

ร้อยละประเภทการจัดซื้อจ้างพัสดุ โดยใช้งบบารุงการศึกษา
19%
57%

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

24%

วัสดุ
จ้างเหมาบริการ

ภาพที่ 1.3 ร้อยละประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยใช้งบบารุงการศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2561
จากภาพที่ 1.3 พบว่า งบบารุงการศึกษามหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจ้างเหมาบริการมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 57 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เป็นจานวนมาก จึง
ส่งผลทาให้การจ้างเหมาบริการมีการใช้งบประมาณสูงสุด รองลงคือการซื้อวัสดุ คิด เป็นร้อยละ 24 และต่าสุด
คือการซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 19 ตามลาดับ

ร้อยละประเภทการจัดซื้อจ้างพัสดุ โดยใช้งบอื่นๆ
1%

1% 4%

9%

3%

3%
2%

yru
วสส
CLC

77%

UBI
สวนดุสิต
รายได้อาคาร
รายได้หอพัก

ภาพที่ 1.4 ร้อยละประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยใช้งบอื่น ๆประจาปี พ.ศ. 2561
จากภาพที่ 1.4 พบว่า ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยใช้งบอื่น ๆ ประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งงบ
อื่นๆ มีวงเงินงบประมาณ 4,594,392.27 บาท โดยงบอื่นๆประกอบด้วย เงินรายได้อาคารสถานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา คิดเป็นร้อยละ 77 ซึ่งมีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด รองลงมา คือเงินโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยการสาธารณะสุขสิ รินธร (วสส.) คิดเป็นร้อยละ 9
และมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้ างที่น้ อยที่สุ ด คือ รายได้หอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คิดเป็นร้อยละ 1 ของ
งบประมาณทั้งหมด

ร้อยละประเภทการจัดซื้อจ้างพัสดุ โดยใช้งบโครงการเพื่อปวงชน (กศ.ปช)

17%
วัสดุ
83%

จ้างเหมาบริการ

ภาพที่ 1.4 ร้อยละประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยใช้งบโครงการเพื่อปวงชน (กศ.ปช) ประจาปี พ.ศ. 2561
จากภาพที่ 1.4 พบว่า งบโครงการเพื่อปวงชน (กศ.ปช) มีการจัดซื้อจัดจ้างด้ว ยวงเงิน ทั้ งสิ้ น
1,352,788.20 บาท โดยแบ่ งเป็ น การจัดซื้อวัส ดุร้อยละ 83 และการจ้างเหมาบริการ คิดเป็นร้อยละ 17
ตามลาดับ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่มีการซื้อครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้รับจัดสรรงบประมาณ 177,600,570.00 บาท ใน
การจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในปีที่ผ่านโดย
จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณ 171,615,164.00 บาท ซึ่งสามารถประหยัดงบประมาณดังกล่าว
ได้ถึง 5,985,406.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.37 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 แสดงการเปรียบเทียบการใช้งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ระหว่างปี พ.ศ.
2560-2561

พ.ศ.
2560
2561

งบประมาณที่ได้รับ
(บาท)
55,266,920.00
177,600,570.00

งบประมาณที่จัดหา
(บาท)
55,182,793.00
171,615,164.00

จานวนงบประมาณที่
ประหยัด (บาท)
84,127.00
5,985,406.00

ร้อยละ
0.15
3.37

จากตางรางที่ 1.3 พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลั ยสามารถดาเนิ นการจัด หาครุภั ณ ฑ์ แ ละ
สิ่งก่อสร้าง โดยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าในปี พ.ศ. 2560 ถึง 5,901,270.- บาท เนื่องจากในปี 2561 มี
การดาเนินการจัดหาโดยวิธี e-bidding และวิธีการคัดเลือกเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดการแข่งขันราคา ซึ่งทาให้
มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์จากการดาเนินการจัดหาโดยวิธีดังกล่าว

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
1. การจั ด ท าคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ การก าหนดราคากลางของครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น ครุ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์ มีการกาหนดรายละเอียดและราคาค่อนข้างยาก เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานสินค้า
2. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ เนื่องจากส่วนราชการ
ดาเนินการล่าช้า ทาให้พัสดุไม่สามารถดาเนินการตามขั้นตอนพัสดุได้
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตั้งอยู่ในพื้นที่ส ามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ทาให้ มี
ข้อจากัดในการคัดเลือกผู้รับจ้าง/ผู้ขาย
4. การจัดทาราคากลางงานก่อสร้างมีความล่าช้า เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีบุคลากร
ในการออกแบบไม่เพียงพอ ส่งผลให้การทางานในขั้นตอนต่อไปมีความล่าช้า
แนวทางการปรับปรุงการดาเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. การจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ใช้งบประมาณสูง ควรมีการใช้วิธิ e-biddind ใน
การจัดหาเพื่อให้เกิดการแข่งขันประกวดราคา ส่งผลให้เกิดการประหยัดงบประมาณในการจัดหาได้
2. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการกาหนดราคากลางทั้งส่วนของครุภัณฑ์และ
สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า วมี ค วามรู้ ทั้ ง ในเรื่ อ งกฎหมาย ระเบี ย บ รวมทั้ ง ควรแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่มีความรู้ในเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าว
3. ในการจัดหาพัสดุควรมีการสืบราคากลางจากท้องตลาด หรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ รวมทั้ง
ควรมีการจัดทาระบบฐานข้อมูลในการกาหนดราคากลางในการจัดซื้อพัสดุ
4. ควรมีแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดการทางานที่มี
ขั้นตอน และแนวทางที่ชัดเจน

