รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
-------------------สำนั กงำนอุตสำหกรรมจังหวัด พัทลุ ง ได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผ ลกำร
จั ดซื้อจั ดจ้ ำง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อ ให้ เป็ นไปตำมกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) ที่
กำหนดให้ส่วนรำชกำรได้นำผลกำรวิเครำะห์ไปปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐที่จะต้องแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ในกำรดำเนินงำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและเกิดควำมคุ้มค่ำสมประโยชน์ต่อภำครัฐ ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานในภาพรวม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง จำนวน 107 รำยกำร จำกตำรำงพบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงที่สุดคือวิธี เฉพำะเจำะจง จำนวน
96 รำยกำร คิดเป็ น ร้อยละ 89.72 รองลงมำคือวิธี ตกลงรำคม จำนวน 11 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ
10.28 ดังตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนรำยกำรจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
จำนวน
เฉพำะเจำะจง
ตกลงรำคำ
รำยกำร
107
ร้อยละ (%)

96
89.72

11
10.28

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดพัทลุง ใช้
วิ ธี ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งโดยวิ ธี เฉพำะเจำะจงสู ง เป็ น อั น ดั บ แรก จำกกำรจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งำน วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ำจ้ำงทำของ ได้แก่ กำรจัดทำป้ำย
ไวนิล ซ่อมครุภัณฑ์ เป็นต้น และจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีตกลงรำคำเป็นอันดับสอง รำยละเอียดกำรจ้ำงโดย
วิธีตกลงรำคำ ได้แ ก่ กำรจ้ำงนั กวิเครำะห์ นโยบำยและแผน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงำนธุรกำร 1
ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จำนวน 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงำนทำควำมสะอำด
1 ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล 2 ตำแหน่ง และตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี ตกลงรำคำใช้
งบประมำณ จำนวน 1,389,600 บำท คิดเป็นร้อยละ 73.03 เป็นไปในทิศทำงตรงกันข้ำมกับกำรจำแนก
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่น้อยสุด เนื่องจำกเป็นกำรจัดจ้ำงตำแหน่งจ้ำงเหมำบริกำร จำนวน 11 ตำแหน่ง
และจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งโดยวิ ธี เ ฉพำะเจำะจง จ ำนวน 513,066 บำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.97 ตำมล ำดั บ
ดังตำรำงที่ 2

-2ตารางที่ 2 แสดงร้อยละงบประมำณจำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
งบประมำณ
เฉพำะเจำะจง
ตกลงรำคำ
(บำท)
1,902,666
ร้อยละ (%)

513,066
26.97

1,389,600
73.03

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
กำรวิเครำะห์ควำมเสียงที่เกิดจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำนักงำน
อุตสำหกรรมจังหวัดพัทลุง ได้ประเมินควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
2.1 ด้านการเสนอราคางานซื้อ
(1) สินค้ำบำงประเภทมีผู้แทนจำหน่ำยในพื้นที่น้อยรำย
(2) ผู้ขำยไม่จัดทำเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำให้ส่วนรำชกำร
(3) กำรโทรศัพท์ติดต่อผู้ค้ำสุ่มเสียงเป็นกำรเอื้อประโยชน์และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่กับผู้ค้ำภำครัฐ
(4) ผู้ขำยไม่ทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทำงำนของส่วนรำชกำรจึงไม่ให้ควำม
ร่วมมือในกำรจัดส่งเอกสำร
(5) เสี่ยงต่อกำรเกิดกรณีร้องเรียนจำกผู้ค้ำ เมื่อเสนอรำคำแล้วไม่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นผู้ชนะ
2.2 ด้านผู้รับจ้าง
(1) มีผู้รับจ้ำงน้อยรำย
(2) กำรจัดจ้ำงจำกผู้รับจ้ำงรำยเดิมๆ ในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรตรวจสอบว่ำมี
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้รับจ้ำง ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วสำเหตุมำจำกไม่มีผู้รับจ้ำง
(3) เจ้ำหน้ำของสำนักงำนที่สำมำรถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรได้มีน้อยรำย
ไม่เพียงพอต่อกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำงและตรวจรับ ต้องขอควำมร่วมมือเจ้ำหน้ำที่จำกส่วน
รำชกำรอื่น อำจทำให้เกิดควำมล่ำช้ำ
2.3 ด้านการบริหารพัสดุ
(1) ไม่สำมำรถกำหนดเวลำที่แน่ชัดได้จำกปัจจัยภำยนอก เช่น กำรกลั่นกรองจำก
หลำยหน่วยงำนก่อนจะเสนอถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
2.4 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
(1) กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นงำนที่มีควำมเสียงสูง

-33. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด
1. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแต่ละชุดขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระเบียบพัสดุ
2. กำรสืบรำคำกลำงจำกผู้มีอำชีพใช้เวลำนำน เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรค้นหำ
และคิดรำคำ ผู้ขำยไม่ให้ควำมร่วมมือ
4. แนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.1 จัดทำปฏิทินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ และกำหนดให้มีกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นรำยไตรมำสหรือรำยเดือน
4.2 จัดทำคู่มือสำหรับกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4.3 จัดฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
-----------------------

