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รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
------------------------------------------------------ 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไดด้ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามงบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรร รวมถึงแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้ 
รายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 หน่วย : โครงการ (รายการ) 
จำนวน
โครงการ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e – bidding) 
การจ้างที่ปรึกษา         
โดยวิธีคัดเลือก 

482 
(100 %) 

472 
(97.93 %) 

2 
(0.41 %) 

7 
(1.45 %) 

1 
(0.21 %) 

 

97.93

0.21

1.45

0.41

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เฉพาะเจาะจง คดัเลอืก ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) การจา้งที่ปรกึษาโดบวิธีคดัเลอืก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
จำนวน 482 โครงการ พบว่าวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการมากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้  

1) วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 472 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.93 
2) วิธีคัดเลือก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.41 
3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน 7 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.45 
4) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.21 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 
หน่วย : โครงการ (รายการ) 

เดือน/ปี 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

รวม 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e – bidding) 

การจ้างที่ปรึกษา 
 โดยวิธีคัดเลือก 

ต.ค. 64 12 2 1  15 
พ.ย. 64 38    38 
ธ.ค. 64 22    22 
ม.ค. 65 33    33 
ก.พ. 65 48    48 
มี.ค. 65 53  2  55 
เม.ย. 65 18    18 
พ.ค. 65 31    31 
มิ.ย. 65 53    53 
ก.ค. 65 42  2  44 
ส.ค. 65 59  1  60 
ก.ย. 65 63  1 1 65 
รวม 472 2 7 1 482 
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ตารางท่ี 3  แสดงร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
เฉพาะเจาะจง คัดเลือก ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์           
(e-bidding) 

การจ้างที่ปรึกษา         
โดยวิธีคัดเลือก 

86,206,038.36  
(100 %) 

46,983,248.02 
(54.50 %) 

2,870,840.34 
(3.33 %) 

32,171,950.00  
(37.32 %) 

4,180,000.00 
(4.85 %) 

 

จากตารางที ่ 3 พบว่าในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ                         
ใช้งบประมาณดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง เป็นงบประมาณรวมทั้งสิ ้น 86,206,038.36 บาท โดยพบว่าวิธีการที ่ใช้
งบประมาณมากท่ีสุด ตามลำดับ ดังนี้ 

1) วิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งบประมาณ จำนวน 46,983,248.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 
2) วิธีคัดเลือก ใช้งบประมาณ จำนวน 2,870,840.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 
3) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งบประมาณ จำนวน 32,171,950.00 บาท      

คิดเป็นร้อยละ 37.32 
4) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ใช้งบประมาณ จำนวน 4,180,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.85  

 

54.50

3.33

37.32

4.85

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง          
จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เฉพาะเจาะจง คดัเลอืก ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) การจา้งออกแบบโดยวิธีคดัเลอืก
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จากข้อมูลข้างต้น พบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้งบประมาณ จำนวน 
33,741,954.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.50 เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการใช้งบประมาณสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 54.50 
เนื่องจากเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้ในกรณีที่เป็นวงเงินเล็กน้อย หรือเป็นงานที่จำเป็นต้องทำในลักษณะต่อเ นื่อง 
อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื ้อจัดจ้างวัสดุในสำนักงานหรือโครงการทั ่วไป จำนวน 
27,204,248.02 บาท อีกส่วนหนึ่ง จำนวน 19,779,000.00 บาท เป็นค่าสาธารณูปโภคสำหรับเช่าบริการสื่อสาร
โทรคมนาคมของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้งบประมาณ จำนวน 
32,171,950.00 บาท คิดเป ็นร ้อยละ 37.32 เป ็นการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างโครงการท ี ่ เป ็นงบลงทุนที ่ด ินส ิ ่ งก ่อสร ้าง                     
และโครงการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจ้างปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีฯ การจ้างปรับปรุงห้องประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ      
การจ้างผลิตรายการโทรทัศน์วาไรตี้กีฬาเพื่อออกอากาศทางสถานีทีวีดิจิทัล ช่อง T SPORTS 7 การจ้างทำวัสดุกีฬาเพื่อใช้
ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ และการจ้างทำเสื้อเพ่ือใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาฯ เป็นต้น                

ลำดับรองลงมาคือ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ใช้งบประมาณ จำนวน 4,180,000.00 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 4.85 ซ่ึงเป็นการจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างทีป่รึกษาออกแบบวางผังแม่บทศูนย์ฝึกกีฬาฯ จำนวน 1 รายการ 

ลำดับสุดท้ายคือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ใช้งบประมาณ จำนวน 2,870,840.34 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 3.33 ซึ่งเป็นการจ้างทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดีฯ และการจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยฯ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 4 แสดงรายการแผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ที ่

 
รายการ 

ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 
ผลการดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

1 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ก.ย. 2564 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
2 การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ ก.ย. 2564 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
3 การเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมฯ ก.ย. 2564 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
4 การจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิ
ก.ย. 2564 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

5 การเช่าสถานท่ีเป็นสำนักงานกลุม่กิจการสภา            
กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัย            
การกีฬาแห่งชาต ิ

ก.ย. 2564 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

6 จ้างผลิตรายการโทรทัศน์วาไรตี้กฬีาเพื่อออกอากาศทาง
สถานีทีวีดิจิทัล ช่อง T SPORTS 7 

ก.พ. 2565 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

7 จ้างปรับปรุงสำนักงานอธกิารบดี ตำบลหนองไม้แดง       
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุร ี

ก.พ 2565 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

8 จ้างทำวัสดุกีฬาเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อใช้ใน
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 45 พลศึกษาเกมส ์

ม.ิย. 2565 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

9 จ้างทำเสื้อเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อใช้ใน    
การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 45 พลศึกษาเกมส ์

ม.ิย. 2565 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
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ที ่

 
รายการ 

ระยะเวลาที่
คาดว่าจะ

จัดซื้อจัดจ้าง 

 
ผลการดำเนินการ 

 
หมายเหตุ 

10 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงาน
อธิการบดีและโรงจอดรถ 

ม.ิย. 2565 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

11 จ้างปรึกษาออกแบบวางผังแม่บทศูนย์ฝึกกีฬาบนพ้ืนท่ีสูง 
ณ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหลอ่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ก.ย. 2565 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

12 จ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยั 
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุร ี

ก.ย. 2565 เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  

จากตารางที่ 4 พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นไปตามแผน    
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ปัญหาหรืออุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1. ระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ    
เช่น จัดทำแบบรูปรายการ ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ หรือการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานในระบบพร้อมกัน ระบบหลุดบ่อย
ทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
 3. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที ่เกี ่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างมี เพิ ่มเติมจำนวนมาก          
เป็นปัญหาการตีความในการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

4. การจ้างก่อสร้างมีผลการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับสิทธิการให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลดอัตราค่าปรับให้เป็นอัตราร้อยละ 0 ทำให้คู่สัญญาปฏิบัติงาน
ล่าช้า เป็นเหตุให้สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ไม่สามารถใช้พัสดุได้ตามความต้องการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา  

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปุรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1. หน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ ต้องวางแผนการใช้พัสดุล่วงหน้า โดยรวมระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้การได้พัสดุทันเวลาตามความต้องการ ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดำเนินการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

2. เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานต้องศึกษา ระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และระเบียบที่ออกมาใหม่         
ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

3. สร้างความรู ้ความเข้าใจในการจัดซื ้อจัดจ้าง เพื ่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหา         
และข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเร่งรัดและติดตามการก่อสร้าง รวมถึงแจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานให้
เป็นปัจจุบัน และติดตามให้ผู้รับจ้างทำงานให้เป็นไปตามแผนการทำงานใหม่ 
 


