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การวเิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ า ปีงบประมาณ 2559 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 

2559 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 

รายการ จ านวน 241,974,800 บาท  เป็นรายการที่ได้รับจัดสรรใหม่ 1 รายการ และเป็นรายการงบผูกพันข้ามปี จ านวน 

2 นอกจากนั้นในปีนีม้หาวิทยาลัยแม่โจย้ังได้รับอนุมัติงบตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล (เฟตที่ 

1 และ เฟตที่ 2) ดังนี้ 

รายการที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2559  จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 

1. ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ เป็นงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึง 

ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้น 198,919,800 บาท       ซึ่งได้รับ

งบประมาณแผ่นดินใน ปี 2559 จ านวน 35,805,600 บาท ปีงบประมาณแผ่นดินในปี 2560 จ านวน 71,611,100 

บาท และงบประมาณแผน่ดินปี 2561 จ านวน 71,611,100 บาท ได้รับจัดสรรเงนิงบประมาณรายได้สมทบค่าก่อสร้าง

อีก จ านวน 19,892,000 บาท ผลการจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายการดังกล่าวในวงเงิน

ทั้งสิน้ 178,855,555 บาท เบิกจ่ายจริง งบประมาณแผ่นดินใน ปี 2559 จ านวน 35,805,600 บาท และเบิกจา่ยจริง

เงินงบประมาณรายได้สมทบค่าก่อสร้างอกีจ านวน 3,978,400 บาท  รวมเบิกจ่ายทั้งสิน้ 39,784,000 บาท 

รายการงบผูกพันข้ามปี  จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

1.  ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานพร้อมครุภัณฑ ์ซึ่งเป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่งวงเงินที่ในการจัด

จา้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการดังกล่าวในวงเงินทั้งสิ้น จ านวน 254,500,000 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณ

แผ่นดินในปี 2557 จ านวน 34,452,800 บาท ปีงบประมาณแผ่นดินในปี 2558 จ านวน 72,163,000 บาท และ

งบประมาณแผ่นดินปี2559 จ านวน 122,434,200 บาท ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายได้สมทบค่าก่อสร้างอีก 

จ านวน 25,520,600 บาท ผลการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรจ านวน 122,434,200 บาท เบิกจ่าย

จรงิจ านวน 103,530,600 บาท  

2.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพลังงานทดแทนพร้อมครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นงบผูกพันข้ามปี ซึ่ง

วงเงินที่ในการจัดจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการดังกล่าวในวงเงินทั้งสิ้น 239,500,000 บาท  ซึ่งได้รับ

งบประมาณแผ่นดินในปี 2558 จ านวน 43,200,000 บาท ปีงบประมาณแผ่นดินในปี 2559 จ านวน 83,735,000 บาท 
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และงบประมาณแผ่นดินปี2560 จ านวน 88,400,000 บาท ได้รับจัดสรรเงนิงบประมาณรายได้สมทบค่าก่อสร้างอีก 

จ านวน 24,000,000 บาท ผลการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 ได้รับจัดสรรจ านวน 83,735,000 บาท เบิกจ่าย

จรงิจ านวน 85,078,100 บาท 

ในปีงบประมาณ 2559 นี ้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้รับอนุมัติงบตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

ของรัฐบาล (เฟตที่ 1 และ เฟตที่ 2) รวมจ านวน 32 รายการ วงเงินทั้งสิ้นจ านวน 19.95 ล้านบาท ผลการจัดจ้างได้

ด าเนนิการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาและวิธีการอเิล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จ านวนเงินรวม 15.63 ล้านบาท 

ในรายการสิ่งก่อสร้างจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างจ านวน 15 

รายการ จ านวนเงนิ 6.93 ล้านบาท มีผลการจัดจ้างในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 8 รายการ จ านวนเงิน 2.12 ล้านบาท 

รายการที่ได้รับจัดสรรอื่นทางหน่วยงานก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ผลการจัดซื้อรายการค่าครุภัณฑ์ ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรใน

ปีงบประมาณ 2559 มีการจัดสรรค่าครุภัณฑ์เงินงบประมาณ จ านวน 22 รายการ จ านวนเงิน 57.90 ล้านบาท มีการการ

จัดซื้อทั้งหมดจ านวน 22 รายการ จ านวนเงิน 57.75 ล้านบาท โดยวิธีจัดซื้อดังกล่าวใช้วิธี       การจัดซื้อทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ทุกรายการ 

ในส่วนของเงินรายได้ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดสรรค่าครุภัณฑ์เงิน

รายได้มหาวิทยาลัย จ านวน  118 รายการ จ านวนเงิน 16.27 ล้านบาท มีการการจัดซื้อ จ านวน 228 รายการ จ านวนเงิน 

14.18 ล้านบาท ซึ่งรายการที่มีเกินกว่ารายการและเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากหน่วยงานมีการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณและได้รับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ดังนั้น      ในการขอเสนอจัดสรร

งบประมาณส าหรับการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินนอกงบประมาณ เห็นควรให้แต่ละหน่วยงานวาง

แผนการเสนอขอจัดสรรให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งาน เพื่อลดปัญหาการโอนเงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในการ

ด าเนนิการจัดหาต่อไป 



การวิเคราะหร์ายงานทางการเงิน 
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