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บทที่ ๑ : บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ด้ว ยจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามเป็ นหน่ วยงานที่เ ข้ ารั บ การประเมิ น คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สาคัญที่ส่วนราชการสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ทั้งนี้ มีกระบวนการหนึ่งที่จะต้องดาเนินการวิเ คราะห์ ก ารจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี
ที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อวั นที่ 23 สิงหาคม 2560 ทุกส่วนราชการ มีความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ยิ่งใหญ่เนื่องจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ
ใช้จงึ ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
จัง หวั ด สมุ ท รสงคราม ได้ เ ห็ น ถึ งความส าคั ญ ตามกรณี ดั ง กล่ า ว จึง ได้ จั ด ให้ มี ก าร
วิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี 2560 ขึ้น เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกันพิจารณา
วิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ ร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
1.2.2เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2.3 เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
1.2.4 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
1.3 วิธีการดาเนินการ
1.4.1 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีคาสั่ง ที่ 2657/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
แต่งตัง้ คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดสมุทรสงคราม
1.4.2 ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการแบ่งมอบภารกิจในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม
1.4.3 ดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย(work shop) เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
1.4.4 รวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย ที่ได้วิเคราะห์มาประมวลผลทารายงาน
การวิเคราะห์การจัดซือ้ จัดจ้าง
1.4.6 เสนอผลการวิเคราะห์การจัดซือ้ จัดจ้าง แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
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บทที่ ๒ : การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ของส่วนราชการ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นาไปวิเคราะห์เบื้องต้นในหน่วยงาน เมื่อดาเนินการแล้ว ก็จะนาผลการ
วิ เ คราะห์ ม าร่ ว มกั น พิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และร่ ว มกั น เสนอ
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาร่ว มกั นต่อ ไป ทั้งนี้ ในส่ว นของการด าเนิ นการโครงการ ส่ วนราชการ
ได้ดาเนินการตามแผนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในส่วนของปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไข
ได้รว่ มกันวิเคราะห์ ดังนี้
2.1. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการไม่ ด าเนิ น การตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น ที่ แ ต่ ล ะส่ ว น
กาหนด
2. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย เป็นพระราชบัญญัติก ารจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ฯ
3. การขาดความรูค้ วามเข้าใจใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ
4. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ เสนอความต้ อ งการในการจั ด หาพั ส ดุ แต่ แ จ้ ง
รายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน
5. ความเร่งด่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทาให้เกิดปัญหาในการดาเนินงาน ทาให้
เกิดความผิดพลาด
6. ขั้นตอนการจัดซือ้ จัดจ้างยุ่งยาก ซับซ้อน เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูป
7. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจของระเบียบกฎหมายทาให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการตีความ
8. การใช้งานในระบบจัดซือ้ จัดจ้าง เป็นการเพิ่มขั้นตอน ทาให้เกิดความล่าช้ามากขึน้
9. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างมีไม่เพียงพอต่อภาระงาน
10. เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้างไม่ชัดเจน
11.ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดซือ้ จัดจ้างไม่สมบูรณ์
12.เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน และมีกาหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ
อาจทาให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
13. พัสดุบางรายการไม่มีขายในจังหวัด หรือมีแต่ราคาสูงกว่าปกติ เมื่อเทียบ
กับจังหวัดใกล้เคียง
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14. การจัดซื้อพัสดุ ผู้ประกอบการบางรายให้เอกสารล่าช้า ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ภายในกาหนด
2.2 แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ
1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดาเนินการตามแผนที่
กาหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ มีเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วง
ปลายปีงบประมาณ
2. หน่วยงานควรส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ ไปอบรมเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
3. ผูร้ ับผิดชอบโครงการจะต้องจัดทารายละเอียดของพัสดุที่ตอ้ งการใช้ให้ชัดเจน
4. ปรับ ปรุ ง โปรกรมสาเร็จ รูป ให้ ขั้น ตอนแต่ ละขั้น ตอนดาเนิ นการด้ วยความ
รวดเร็ว
5. ปรับปรุง ระเบียบกฎหมายให้ทันสมัย โดยให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติจริงมาเป็นผู้หนึ่งในการแก้ไข
6. ควรจัดสรรอัตรากาลังของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการตีความ การวิเคราะห์กฎหมายมาเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานให้มคี วามถูกต้องครบถ้วน
7. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e – gp)
8. ควรมีคู่มอื แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน
8. หน่วยงานจัดซือ้ จัดจ้างขนาดเล็กที่มกี ารจัดซือ้ จัดจ้างในวงเงินเล็กน้อย ควรมี
แนวทางที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เพื่อลดภาระงานธุรการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึน้
9. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
10. กาหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
11. นาบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ประกอบการแก้ไขปัญหา
12. ควรอนุโลมในการจัดซื้อวัสดุบางชนิด หากในพื้นที่ราคาสูงมาก ให้สามารถ
ซือ้ จากจังหวัดใกล้เคียงที่ราคาต่ากว่าได้
13. ควรมีการศึกษากรณีตัวอย่าง
2.3 บทสรุป การจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปัญ หาอุ ป สรรค และแนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหา เกี่ยวกับการจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ สามารถแยกออกเป็น ปัญหาที่เกิดขึน้ ได้แก่
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
2. กฎหมายระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน
3. บุคคลภายนอก

- 4ทั้ง 3 ปัญหา นั้น จาเป็นต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากในด้านผู้ปฏิบัติงาน นั้น
ในทางปฏิ บัติก็ เ กิ ด ปัญ หาซึ่ง เกิ ด จากการสับ เปลี่ย นงาน การโยกย้ายงาน จึงเกิ ดความไม่ต่อเนื่อ ง
และขาดความเชี่ยวชาญ ผู้ที่มารับหน้าที่ใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจาเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมทั้งเพิ่มอัตรากาลังในการปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ประเด็นต่อมา
คือ ในส่ว นของระเบีย บกฎหมาย ที่ ปัจจุบัน พระราชบัญ ญั ติก ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งใหม่ อี ก ทั้ ง อยู่ ร ะหว่ า งการเริ่ ม ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงทาให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในการปฏิบัติ ตลอดจนการนาเทคโนโลยี
มาใช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง เนื่ อ งจากยั ง เป็ นการใช้ งานในระยะเริ่ ม แรก จึ งท าให้ ระบบยั ง ไม่ เ สถี ย ร
เท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาในการกรอกข้อมูล หรือการเข้าระบบ ที่มีขั้นตอน ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีผลต่อ
การปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นอย่างมาก ซึ่งอนาคตหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องลงมาแก้ไขปัญหาตาม
กรณีดังกล่าวอย่างจริงจัง ในส่วนสุดท้ายที่เป็นปัญหานั้น เกิดจาก บุคคลภายนอก เช่น ผู้ประกอบการ
ภายนอก ที่ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดได้ เช่น การส่งมอบพัสดุ การส่งหลักฐานการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามที่กาหนด ทาให้เกิดความล่าช้า เป็นต้น
ดังนัน้ จะเห็นว่าการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ถือเป็นปัญหา
ที่จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไข ซึ่งจะต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน โยภาครัฐ นั้น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเร่งแก้ ไข
ปัญ หา ทั้งในเชิงระบบ และในด้านบุค ลากร โดยให้ผู้ป ฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายและ
ระเบียบให้ถูกต้องเกิดความเชี่ยวชาญในสายงานและความเจริญก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งต้องลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ ปรับปรุงดูแลระบบสารสนเทศให้มีความรวดเร็ว และไม่สร้างภาระให้ผู้ปฏิ บัติงาน
ซึ่งในส่วนของภาคเอกชนจะต้องเข้าใจในบทบาทของตัวเองในการเป็นผู้ค้าที่ดี ทั้งในเรื่องหลัก ฐาน
เอกสาร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และการด าเนิ น งานจะต้ อ งโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม และยึ ดหลั ก สุ จ ริต เป็ น ที่ ตั้ ง
เช่นเดียวกัน
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