


 

รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ  2564 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร  

.................................................................................. 

ท่ีมา 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดนำหลักการบริหารองคกรท่ีดีมากำหนด                       

แนวทางการดำเนินงาน ซึ่งเปนหนึ่งในนโยบายท่ีสำคัญของประเทศ โดยบรรจุอยูในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป         

(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดตระหนักถึงการใหความสำคัญใน        

เรื่องดังกลาวโดยไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตซึ่งปจจุบันอยูในระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อเปนการสนับสนุนในการยกระดับ

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception inbox : CPI)  ของประเทศไทยตามวัตถุประสงคของ

รัฐบาล โดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ใหความสำคัญในการปฏิ บัติงาน          

ดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุดวยความโปรงใส เปดเผย เปดโอกาสใหมี ผูมีสวนได เสีย              

ท้ังจากภายในและภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลดวยวิธีการตางๆได ตามหลักการของพระราชบัญญัติ         

การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ท่ีมีกรอบการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน           

ท้ังนี้ คณะศิลปศาสตร  ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางโดยคำนึงถึงวัตถุประสงคการใชงานเพื่อใหเกิดความคุมคา 

ในการใชจายเงินงบประมาณ มีการวางแผนการดำเนินงาน การเรงรัดติดตาม ตลอดการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำใหการจัดซื้อจัดจางของคณะฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปาหมายและเปนไป

ตามนโยบายเรงรัดของรัฐบาลนั้น  

  ในการนี้ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จึงใหคำมั่นวาจะนำพา        

คณะศิลปศาสตร ดวยความซื่อสัตยสุจริตและปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชนสวนรวมเปนสำคัญและ

ดำเนินงานดวยความสุจริต ถูกตอง มีความยุติธรรมและมีคุณความดีตามนโยบายความโปรงใสของ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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  นโยบายความโปรงใสของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

  นโยบายความโปรงใสของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  มีท้ังหมด   

6 ดาน คือ 

1. ดานความโปรงใส คือ การให เปดเผยและเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง       

ขอมูลการดำเนินภารกิจตางๆ ของหนวยงาน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ

การปฏิบัติงานและแกไขปญหาขอรองเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

2. ดานความพรอมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมีความพรอมท่ีจะรับ

ผิดในการปฏิบัติและการบริหารงาน 

3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทำใหหนวยงานปลอดจากการ

ทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาท่ี โดยไมใชตำแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชนหรือรับสินบน 

4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร คือ การสรางวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงานและ       

สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไมทนตอการทุจริตท้ังปวงและมีความละอายเกรงกลัวท่ีจะทุจริต มีการดำเนิน

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

5. ดานคุณธรรมในการทำงานในหนวยงาน คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

โดยมีการกำหนดมาตรฐานปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการ

บริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหาร

สภาพแวดลอมในการทำงาน 

6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน คือ การถายทอดนโยบายปฏิบัติหนาท่ีโดยสุจริตจาก

ระดับผูบริหารสูผูปฏิบัติการและรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติสูผูบริหาร เพื่อใหมหาวิทยาลัยบรรลุตาม

วัตถุประสงค สูการเปนองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส 
 

การดำเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 

   การดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใสของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร ท่ีมีการบูรณาการทำงานรวมกับการจัดซื้อจัดจาง ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหาร

งบประมาณ และการดำเนินการตามมาตรฐาน เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

และมีการพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุมคาสมประโยชนของ

สวนราชการอยางแทจริง 
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ผลการวิเคราะหการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 

   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ                    

ดวยเงินงบประมาณและเงินรายได  โดยมีการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปงบประมาณ          

พ.ศ.2564 ภายใตแผนปฏิบัติราชการคณะศิลปศาสตร และภายใตแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการ

จัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ท่ีไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง

และบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เพื่อแสดงใหเห็นวาการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานมีความโปรงใส          

มีสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ตรวจสอบได และมีความคุมคา ตามมาตรา 8 การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ         

ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ท่ีกำหนดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง

ประจำป โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการจัดซื้อจัดจาง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจางตางๆ 

ปญหา อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจาง และขอเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเปนไปตาม

การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิน งานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพสัดุประจำป  2564 ดังรายละเอียดตอไปนี ้

   1. สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการจัดซ้ือจัดจาง 

                ตารางท่ี 1  แสดงรอยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 

 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรม 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

วิธีคัดเลือก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 

(e-bidding) 

104 0 0 

รอยละ 100 0 0 
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  จากตารางท่ี  1 ในปงบปงบประมาณ พ.ศ. 2564   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2564  ท้ังส้ิน 104 โครงการ/กิจกรรม  

พบวาวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 104 โครงการ/กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 100  

เนื่องจากคณะศิลปศาสตร ไดดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไมเกิน 100,000 บาท)                   

ซึ่งอธิการบดีไดมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 200,000 บาทตอครั้ง สวนท่ีเกินวงเงิน  200,000 บาท 

งานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง สำหรับการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี

คัดเลือกและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) คณะศิลปศาสตร ไมไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

เนื่องจากคณะฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจางตอครั้งไมเกินวงเงิน 100,000  บาท จึงทำใหการดำเนินการจัดซื้อ      

จัดจางสวนใหญเปนวิธีเฉพาะเจาะจงเทานั้น  ดังแผนภูมิแสดงตอไปนี้ 
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   ตารางท่ี 2 แสดงวงเงินงบประมาณและวงเงินท่ีประหยัดไดจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 

/จำนวนโครงการ 

วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 

วงเงินท่ีจัดซ้ือจัดจาง

จริง(บาท) 

วงเงินท่ีประหยัด 

(บาท) 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

104  โครงการ 

1,006,301.39 

 

1,002,415.32 3,886.07 

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 99.61 0.39 

วิธีคัดเลือก 

0  โครงการ 

0.00 0.00  0.00 

รอยละ 0 0.00 0.00 0.00 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 

0 โครงการ 

0.00 0.00 0.00 

รอยละ 0 0.00 0.00 0.00 

 

   จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวา งบประมาณในภาพรวมท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางของคณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร จำนวน 104 โครงการ เปนเงิน 1,006,301.39 บาท พบวาวิธีการจัดซื้อ

จัดจางท่ีงบประมาณสูงสุดคือ วิธี เฉพาะเจาะจง เปนเงิน 1,002,415.32 บาท คิดเปนรอยละ 99.61             

ของการจัดซื้อจัดจางจริง และทำใหมีผลตางของการประหยัดจากการจัดซื้อจัดจางท้ังส้ิน  3,886.07 บาท     

คิดเปนรอยละ 0.39 ของผลตางของการประหยัด และวิธีการจัดซื้อจัดจางนอยท่ีสุดและไมมีการจัดซื้อคือ          

วิธีคัดเลือกและวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เปนเงิน 0.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.00            

ของการจัดซื้อจัดจางจริง ผลตางของการประหยัดจากการจัดซื้อจัดจาง 0.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.00         

เนื่องจากคณะไดดำเนินการจัดซื้อในวงเงินเล็กนอยแตละครั้งไมเกิน 100,000  บาท ดังแผนภูมิแสดงตอไปนี้ 
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  2.  ปญหา อุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจาง 

       การดำเนินการจัดซื้อจัดจางของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร                  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 พบวาคณะมีปญหาการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ 

       2.1 การจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะสวนใหญดำเนินการจัดซื้อ       

จัดจางในไตรมาสท่ี 3 และ 4 เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดโควิดทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมและ

โครงการได  จึงสงผลใหการจัดซื้อจัดจางไมตรงตามไตรมาสท่ีกำหนด 

                   2.2  บุคลากรยังไมเขาใจกระบวนการจัดซื้อจัดจางและยังไมเขาใจความรูท่ีเกี่ยวของกับ

ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
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  3.  ขอเสนอแนะการจัดซ้ือจัดจาง 

       3.1.  ควรเรงรัดใหผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน

จัดหาพัสดุ เพื่อใหการดำเนินการจัดซื้อจัดจางตรงตามไตรมาสท่ีกำหนด 

                 3.2  ควรจัดกิจกรรมหรือเผยแพรองคความรูท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และ

ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

------------------------------------------------------- 


