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รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
-------------------- 

    กองคลัง (งานพัสดุ) ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โดยจ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร งบประมาณที่ใช้จริงและงบประมาณที่ประหยัดได้ เป็นอย่างไร มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา   และน าผลมาวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณถัดไป ดังนี้ 
     1. ผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ล าดับ 
ที ่

แผนงาน 
วิธีการ 
จัดซื้อ 
จัดจ้าง 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

งบประมาณ 
ที่ประหยัด 

ได ้

ด าเนินงาน 
เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมาย 
เหต ุ

1 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัยและงานจราจร 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง หัวหิน 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,271,160.00 1,270,000.00 1,160.00 100.00 
 

 

2 จ้างเหมาบริการพนักงานแม่บ้าน
ท าความสะอาด ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง หัวหิน ระยะเวลา 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

960,000.00 939,000.00 21,000.00 100.00 
 

 

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ล าปาง ระยะเวลา 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564)  

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

2,500,000.00 1,771,920.00 728,080.00 100.00 

 
 

4 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความสะอาด ศูนย์การศึกษานอก
ท่ีตั้ง ตรัง ระยะเวลา 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,147,356.00 1,103,844.00 43,512.00 100.00 
 

 

5 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ตรัง ระยะเวลา 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,134,000.00 833,280.00 300,720.00 100.00 
 

 

6 เช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 231 เครื่อง ระยะเวลา 3 
ปี 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

14,150,000.00 11,864,160.00 2,285,840.00 100.00 
 

 

7 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวง
ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  1 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

9,625,000.00 9,200,000.00 425,000.00 100.00 
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ล าดับ 
ที ่

แผนงาน วิธีการ 
จัดซื้อ 
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(ร้อยละ) 

หมาย 
เหต ุ

8 ปรับปรุงห้องพัฒนาทักษะ
กล้ามเน้ือและบูรณาการประสาท
สัมผัส ส าหรับเด็กพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ (ส่วนปรับปรุง) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

5,500,000.00 4,800,000.00 700,000.00 100.00 

 
 

9 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

25,000,000.00 21,240,000.00 3,760,000.00 100.00 

 
 

10 ปรับปรุงอาคารเรียนและ
ห้องปฏิบัติการอาหาร คหกรรม
ศาสตร์ อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

20,000,000.00 19,880,000.00 120,000.00 100.00 

 
 

11 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเรียน
รวมและเอนกประสงค์ (ส่วน
ปรับปรุงอาคาร) มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

25,800,000.00 23,150,000.00 2,650,000.00 100.00 

 
 

12 ปรับปรุงอาคารเรียนและระบบ
ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ โรงเรียน
กฎหมายและการเมือง อาคาร 50 
พรรษามหาวชิราลงกรณ ถนน
สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

15,000,000.00 12,010,000.00 2,990,000.00 100.00 

 
 

13 ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ า 
ก าแพงกันดิน และรั้ว วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ต าบลโคกโคเฒ่า 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

10,750,000.00 8,830,000.00 1,920,000.00 100.00 

 
 

14 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการบริการ
การบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

10,000,000.00 8,560,597.59 1,439,402.41 100.00 

 
 

15 ปรับปรุงห้องพักส าหรับนักศึกษา 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต าบลโคกโค
เฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

20,000,000.00 15,920,000.00 4,080,000.00 100.00 
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16 ปรับปรุงพื้นท่ีและสภาพแวดล้อม
การบริการ ตามมาตรฐาน 
Universal Design ส าหรับผู้สูงวัย 
ผู้พิการและคนทุกคน มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

25,000,000.00 24,400,000.00 600,000.00 100.00 

 
 

17 ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและ
หอสมุด (ส่วนปรับปรุงพื้นท่ีอาคาร) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

26,000,000.00 23,480,000.00 2,520,000.00 100.00 

 
 

18 ปรับปรุงอาคาร 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร 
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

14,500,000.00 13,450,000.00 1,050,000.00 100.00 

 
 

19 ก่อสร้างศูนย์ยกระดับทักษะด้าน
การศึกษา (Educational Skill 
Enhancement Center) ต าบล
โคกโคเฒ่า อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

215,926,000.00 44,800,000.00 - 20.75 
 

 

 

20 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 23 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

7,678,100.00 7,648,100.00 30,000.00 100.00 

 
 

21 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 13 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

7,765,000.00 7,306,170.00 458,830.00 100.00 

 
 

22 ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบ
ปรับปริมาณน้ ายาอัตโนมัติ 
(VRF/VRV) จ านวน 5 รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

4,030,900.00 2,499,520.00 1,531,380.00 100.00 

 
 

23 ครุภัณฑ์คอมมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,572,000.00 1,558,134.00 13,866.00 100.00 

 
 

24 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ IOS จ านวน 7 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

4,416,000.00 4,400,589.00 15,411.00 100.00 

 
 

25 ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 12 
รายการ 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,063,500.00 847,900.00 215,600.00 100.00 

 
 

26 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเรียน
รวมและเอนกประสงค์ (ส่วน
ปรับปรุงระบบปรับอากาศแบบ
รวมศูนย์ Multi System (VRF)) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 
รายการ 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

9,200,000.00 9,200,000.00 - 100.00 
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27 ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและ
หอสมุด (ส่วนปรับปรุงระบบปรับ
อากาศแบบท าน้ าเย็น CHILLER) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 
รายการ 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

9,000,000.00 8,900,000.00 100,000.00 100.00 

 

 

28 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ วิทยาเขต
สุพรรณบุรี ระยะเวลา 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

3,930,250.00 3,930,250.00 - 100.00 

 
 

29 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ อาคารจันทร์
เจริญ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

1,447,411.00 1,447,411.00 - 100.00 

 
 

30 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

3,263,000.00 3,262,056.00 944.00 100.00 

 
 

31 จ้างเหมาบริการก าจัดสัตว์และ
แมลงรบกวน วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

596,000.00 596,000.00 - 100.00 

 
 

32 จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน 
ภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

2,527,340.00 2,527,340.00 - 100.00 

 
 

33 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ศูนย์การศึกษา
นอกท่ีตั้ง ล าปาง ระยะเวลา 12 
เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

2,472,000.00 2,472,000.00 - 100.00 

 
 

34 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564)  

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

2,950,000.00 2,949,600.00 400.00 100.00 

 
 

35 จ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษา 
ต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า 
ภายในศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ล าปาง ระยะเวลา 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

816,000.00 816,000.00 - 100.00 
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36 จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน
ภายในศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
ล าปาง ระยะเวลา 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

1,435,940.00 1,404,000.50 31,939.50 100.00 

 
 

37 จ้างเหมาบริการพนักงานท าความ
สะอาด ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก ระยะเวลา 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

701,064.00 701,064.00 - 100.00 

 
 

38 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความปลอดภัยและงานจราจร 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

1,167,156.00 1,167,156.00 - 100.00 

 
 

39 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องท า
น้ าเย็นและระบบปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลง
กรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) 
ระยเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

715,830.00 715,830.00 - 100.00 

 
 

40 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและงานจราจร ณ 
บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิริน
ธร) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 
ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

4,417,382.64 4,417,382.64 - 100.00 

 
 

41 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด
อาคารท่ีพักศูนย์วิทยาศาสตร์และ
บริเวณโดยรอบศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

2,830,000.00 2,830,000.00 - 100.00 

 
 

42 โครงการจ้างบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ภายในห้องระบบเครือข่าย
หลักของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 - 
30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

548,910.00 548,910.00 - 100.00 
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ล าดับ 
ที ่

แผนงาน วิธีการ 
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เสร็จสิ้น 
(ร้อยละ) 

หมาย 
เหต ุ

43 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและงานจราจรภายใน
บริเวณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และอาคารบัณฑิตวิทยาลัย รวม 2 
พื้นท่ี ระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

9,390,000.00 9,390,000.00 - 100.00 

 
 

44 จ้างเหมาบริการดูแลสื่อการสอน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 1 ปี  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

7,840,000.00 7,840,000.00 - 100.00 
 

 

45 จัดซ้ือสิทธิการใช้งานซอฟแวร์
ไมโครซอฟท์ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 2563 
- 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

1,733,400.00 1,733,400.00 - 100.00 
 

 

46 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องท า
น้ าเย็น (Chiller) อาคาร 32 และ
อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร  
เป็นระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

1,093,540.00 1,093,540.00 - 100.00 
 

 

47 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(Split Type) ภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เป็นระยะเวลา 1 ปี  (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

3,358,000.00 3,358,000.00 - 100.00 
 

 

48 ปรับปรุงห้องพัฒนาทักษะ
กล้ามเน้ือและบูรณาการประสาท
สัมผัส ส าหรับเด็กพิเศษ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ (ส่วนจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เฉพาะส าหรับเด็กพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 
รายการ 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

2,500,000.00 2,420,000.00 80,000.00 100.00 
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49 โครงการจ้างบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Server) 
และระบบส ารองข้อมูลหลัก 
(Storage) ของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 
2563 - 30 กันยายน 2564) 

วิธีคัดเลือก 1,845,750.00 1,819,000.00 26,750.00 100.00 
 

 

50 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศระบบเครื่องท า
น้ าเย็น (Chiller) ภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และศูนย์
วิทยาศาสตร์ เป็นระยะเวลา 1 ปี  
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) 

วิธีคัดเลือก 1,890,000.00 1,885,506.00 4,494.00 100.00 
 

 

   51 ครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดศูนย์เรียนรู้
ระบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ 
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 

วิธีคัดเลือก 17,500,000.00 17,300,000.00 200,000.00 100.00 

 
 

รวม  565,957,989.64 366,487,660.73 28,344,328.91 98.45  

 
 

1. กราฟแสดงผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.1 กราฟแสดงการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีต่าง ๆ ในปี 2564 

 

 
 
 

                            (e-
bidding), 25, 49%

                        

                   

แผนภ มิแสดงร้อยละ องงบประมาณ จ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 จ านวน 51 คร้ัง

                             e-bidding)                            
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1.2 กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับ 

 
1.3 กราฟแสดงงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 

 

                            (e-
bidding), 271,763,214.59 , 74%

                                  
   

                                 

งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริงปีงบประมาณ 256  จ านวน 366     66 .   บาท แบ่งตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามกราฟ

                             e-bidding)                            

 
 
 
 
 

                            (e-bidding), 

470,789,016.00 , 83%

                                  
   

                                 

งบประมาณท่ีได้รับปีงบประมาณ 2563 จ านวน 565  5     .6  บาท แบ่งตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตามกราฟ

                             e-bidding)                            
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1.4 กราฟแสดงงบประมาณที่ประหยัดได้ 
 

                            (e-
bidding), 27,899,801.41 , 98%

                                 

                              

งบประมาณท่ีประหยัดได้ปี 256  เป นเงิน 2       2 . 1 บาท แยกตามวิธีได้ดังน้ี

                             e-bidding)                            

 
 
  2. จ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
      ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก
ตารางดังกล่าวข้างต้น กองคลัง (งานพัสดุ) มีจ านวนโครงการ/งาน ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง 51 โครงการ/งาน พบว่า วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างสงูสุด คือ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ านวน 25 โครงการ/งาน 
คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจ านวนโครงการ/งาน รองลงมาคือวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 23 โครงการ/งาน คิดเป็นร้อยละ 
45.10 และอันดับสุดท้ายคือวิธีวิธีคัดเลือก จ านวน 3 โครงการ/งาน คิดเป็นร้อยละ 5.88 จ านวนโครงการ/งาน  
 
  3. งบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากตารางจะ
เห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ กองคลัง (งานพัสดุ) มีจ านวน 565,957,989.64 บาท พบว่า
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มีจ านวน
สูงสุดคือ 271,763,214.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.02 ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ านวนเงิน 73,719,940.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03 ของจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง และอันดับสุดท้ายคือวิธีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก เป็นนจ านวนเงิน 
21,004,506 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ ตามล าดับ  
 
  4. การประหยัดงบประมาณ 

             งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ จ านวนเงิน 28,344,328.91 บาท พบว่าวิธีจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มีจ านวนงบประมาณที่ประหยัดได้สูงสุดคือ 27,899,801.41 
บาท คิดเป็นร้อยละ 98.43 ของจ านวนเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ รองลงมาคือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงิน 213,283.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของจ านวนเงินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ 
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และอันดับสุดท้ายคือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือก เป็นจ านวนเงิน 231,244.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของ
จ านวนเงินงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได้ ตามล าดับ  
 
  5. ปัญหาอุปสรรคหรือ ้อจ ากัด  
      5.1 การปฏิบัติงานตามสัญญาของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่อจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้ไซค์งานก่อสร้างหยุดงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน และไซค์
งานก่อสร้างขาดแคลนแรงงาน รวมถึง ผู้ผลิตสินค้า ได้ประสบปัญหาการผลิต และการขนส่งสินค้า ส่งผลกระทบท าให้การ
ส่งมอบงาน / การส่งสินค้าล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา 
      5.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ในบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องท าให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ต้องหยุดชะงัก 
                          
  6. แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2565 
      6.1 งานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา ควรมีการท างานบูรณาการร่วมกันกับผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องของ
หน่วยงาน เพ่ือวางแผนให้การบริหารสัญญามีความต่อเนื่อง มีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน วางแผนป้องกัน
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
 
 
 

 
 
 


