
 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 รายงานเลมนี้เปนสวนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานการตรวจประเมินหลักฐาน (ITA) ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence-Based Integrity and Assessment : EBIT) ไดกําหนดใหหนวยงานตองดําเนินการวิเคราะหผล

การจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในรอบปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนําเสนอ

ขอมูลการวิเคราะหอยางมีระบบ 

 

ผูจัดทํา 

กลุมงานพัสดุ กองคลังและทรัพยสิน 

เมษายน ๒๕๖๔ 

  

 
๒ 



สารบัญ 

 หนา 

  

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ๔ 

 ผลการดําเนินงานในภาพรวม (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ๕ 

 การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง ๕ 

 ผลการดําเนินงาน : เปนไปตามแผนจัดซื้อจัดจาง ๗ 

 ผลการวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ๗ 

 ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ๗ 

 แนวทางท่ีควรปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ๗ 
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รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

(วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐ ท่ีกําหนดใหสวน

งานราชการไดนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐท่ีจะตองแสดงออก ถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล เกิดความคุมคาและประโยชนตอภาครัฐ โดยปงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -  

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ไดมีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 

 รายงานสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ดําเนินการแลวเสร็จภายในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน  ๑,๗๒๖  รายการ คิดเปน

รอยละ ๑๐๐ ของโครงการท้ังหมด วงเงินท่ีไดรับจัดสรรจํานวน ๖๗๙,๐๑๑,๐๗๒.๖๒ บาท (หกรอยเจ็ดเกา

ลานหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสองสตางค) ดําเนินการจริงจํานวน ๖๔๘,๙๐๗,๔๐๐.๕๐ บาท 

(หกรอยส่ีสิบแปดลานเกาแสนเจ็ดพันส่ีรอยบาทถวน) ประหยัดงบประมาณไดจํานวน ๓๐,๑๐๓,๖๗๒.๑๒ บาท 

(สามสิบลานหนึ่งแสนสามพันหกรอยเจ็ดสิบสองบาทสิบสองสตางค)  คิดเปนรอยละ ๔.๔๓  ของวงเงิน

งบประมาณท่ีไดรับ 

 

       

 

   
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ดําเนินการแลว

เสร็จ

ดําเนินการจริง ประหยัด

งบประมาณ

จํานวนเงิน ๖๗๙,๐๑๑,๐๗๒.๖๒ ๖๔๘,๙๐๗,๔๐๐.๕๐ ๓๐,๑๐๓,๖๗๒.๑๒

รอยละ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๕๗ ๔.๔๓

หน
วย

: บ
าท

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจาง

ปงบประมาณ ๒๕๖๓
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รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สรุปรายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต้ังแต ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) 

งบคาเบิกจายในลักษณะงบลงทุน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

๑. ผลการดําเนินงานในภาพรวม (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) 

วิธีการจัดซ้ือ

จัดจาง 

จํานวน

โครงการ 

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จาง 
ราคากลาง 

จํานวนเงินตาม

สัญญา 

ประหยัด (ผลตาง) 

จํานวนเงิน รอยละ% 

คัดเลือก ๑๒ ๑,๙๒๗,๖๑๖.๔๘ ๑,๙๒๗,๖๑๖.๔๘ ๑,๙๑๔,๙๑๖.๔๘ ๑๒,๗๐๐.๐๐ ๐.๖๖ 

จางท่ีปรึกษา

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

๒ ๑๑,๓๕๐.๐๐ ๑๑,๓๕๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ ๑๑.๘๙ 

จางออกแบบ

หรือควบคุม

งานกอสราง

โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

เฉพาะเจาะจง ๑,๖๕๘ ๗๗,๙๓๘,๖๙๒.๖๔ ๗๗,๐๑๕,๑๔๑.๕๒ ๗๗,๐๑๕,๑๔๑.๕๒ ๙๒๓,๕๕๑.๑๒ ๑.๑๘ 

e-bidding ๕๓ ๕๙๙,๑๐๓,๔๑๓.๕๐ ๖๗๐,๔๓๙,๘๒๗.๐๕ ๕๖๙,๙๓๗,๓๔๒.๕๐ ๒๙,๑๖๖,๐๗๑.๐๐ ๔.๘๗ 

รวม ๑,๗๒๖ ๖๗๙,๐๑๑,๐๗๒.๖๒ ๗๔๘,๗๖๐,๔๗๗.๓๑ ๖๔๘,๙๐๗,๔๐๐.๕๐ ๓๐,๑๐๓,๖๗๒.๑๒ ๔.๔๓ 

 

๒. การวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจางประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐ ท่ีกําหนดใหสวนราชการ

ไดนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐท่ีจะตองแสดงออก ถึงความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิด

ความคุมคาและประโยชนตอภาครัฐ 

ตารางท่ี ๑ แสดงรอยละของโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

จํานวนโครงการ วิธีประกวดราคา (e-bidding) วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑,๗๒๖ ๕๓ ๑๒ ๑,๖๖๑ 

รอยละ ๓.๐๗% ๐.๗๐% ๙๖.๒๓% 

 
๕ 



 ๒.๑ จํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

 รอยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก

ตารางขางตน มีจํานวนโครงการท่ีจะตองจัดซื้อจัดจาง ๑,๗๒๖ โครงการ พบวา วิธีจัดซื้อจัดจางสูงสุด คือ วิธี

เฉพาะเจาะจง จํานวน ๑,๖๖๑ โครงการ คิดเปน ๙๖.๒๓% ของจํานวนโครงการ 

ตารางท่ี ๒ แสดงรอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจางประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

งบประมาณ 
วิธีประกวดราคา  

(e-bidding) 
วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เงินเหลือจาย 

๖๗๙,๐๑๑,๐๗๒.๖๒  ๕๙๙,๑๐๓,๔๑๓.๕๐ ๑,๙๒๗,๖๑๖.๔๘ ๗๗,๙๘๐,๐๔๒.๖๔ ๓๐,๑๐๓,๖๗๒.๑๒ 

รอยละ ๘๘.๒๓ ๐.๒๙ ๑๑.๔๘  

 

 

     

 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  รอยละของงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จากตาราง

ดังกลาวแสดงใหเห็นวา งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางมีจํานวน ๖๗๙,๐๑๑,๐๗๒.๖๒ บาท 

พบวาการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา (e-bidding) มีจํานวนสูงสุด ๕๙๙,๑๐๓,๔๑๓.๕๐ บาท คิดเปน

รอยละ ๘๘.๒๓ งบประมาณท่ีประหยัดไดมีจํานวน ๓๐,๑๐๓,๖๗๒.๑๒ บาท คิดเปนรอยละ ๔.๔๓ ของจํานวน

เงินงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจาง 

วธิปีระกวดราคา (e-bidding)
๕๙๙,๑๐๓,๔๑๓.๕๐ บาท 

(๘๘.๒๓%)

วธิคีดัเลอืก
๑,๙๒๗,๖๑๖.๔๘  บาท 

(๐.๒๙%)

วธิเีจาะจง
๗๗,๙๘๐,๐๔๒.๖๔ บาท 

(๑๑.๔๘%)

วงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร
จํานวน ๖๗๙,๐๑๑,๐๗๒.๖๒ บาท

งบประมาณดําเนินการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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๓.  ผลการดําเนินงาน : เปนไปตามแผนจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีจัดซื้อจัดจาง 
เปนไปตามแผน ไมเปนไปตามแผน 

หมายเหตุ 
จํานวน (รายการ) รอยละ จํานวน (รายการ) รอยละ 

เฉพาะเจาะจง ๑,๖๖๑ ๙๖.๒๓ - -  

คัดเลือก ๑๒ ๐.๗๐ - -  

e-bidding ๕๓ ๓.๐๗ - -  

 

๔. ผลการวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 

 ผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางท้ังส้ินจํานวน  ๑,๗๒๖ โครงการ วงเงินงบประมาณท่ีจัดซื้อจัดจาง จํานวน 

๖๗๙,๐๑๑,๐๗๒.๖๒ บาท  ผลดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามสัญญาจํานวน  ๖๔๘,๙๐๗,๔๐๐.๕๐ บาท สงผล

ใหมหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณได จํานวน ๓๐,๑๐๓,๖๗๒.๑๒ บาท คิดเปนรอยละ ๔.๔๓ ของ

จํานวนเงินงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจาง 

 

๕. ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน 

 งานกอสรางของมหาวิทยาลัย เนื่องดวยมหาวิทยาลัยขาดนายชางในการเขียนแบบและประเมินราคางาน

กอสราง จึงมีความจําเปนตองขอความอนุเคราะหหนวยงานภายนอกใหดําเนินการเขียนแบบและประเมินราคา

งานกอสรางให ทําใหการดําเนินการกอสรางบางรายการลาชา 

 

๖. แนวทางท่ีควรปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 

 งานกอสรางควรมีการประสานหนวยงานภายนอกใหดําเนินการเขียนแบบและประเมินราคางานกอสราง

ใหไวกอนลวงหนา เพื่อปองกันการลาชาในการดําเนินการ 
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