บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ พิเศษ/2559
วันที่ 30 กันยายน 2559
เรื่อง รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2559
**********************************************************************************************************************

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง มี แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง จานวน 38
โครงการ เป็นจานวนเงินทั้ งสิ้น 4,409,263.67 บาท และโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง ได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
1.1 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จานวน 115 โครงการ
1.2 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา จานวน 1 โครงการ
1.3 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีกรณีพเิ ศษ จานวน 1 โครงการ
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้าง
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ

งบประมาณ
ที่ได้รับ
4,174,197.00
0.00
4,189,000.00
0.00
139,266.20

งบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่ใช้จริง
ที่ประหยัดได้
3,255,114.00
919,083.00
0.00
0.00
3,959,000.00
230,000.00
0.00
0.00
139,266.20
0.00

2. ผลการวิเคราะห์การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุ ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กาหนดให้ส่วนราชการได้นาผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า
สมประโยชน์ต่อภาครัฐ ดังตาราง ดังนี้
ตารางแสดงร้อยละจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จานวน
โครงการ
117
ร้อยละ

ตกลงราคา
115
98.29

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเหตุ
สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ
0
1
0
1
0
0.85
0
0.85

จากตารางรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจานวน
โครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 117 โครงการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดคือ วิธีตกลงราคา
จารวน 115 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.29 ของจานวนโครงการทั้งหมด รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา
และวิธีกรณีพิเศษ จานวนอย่าง 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละละ 0.85 ของจานวนโครงการ
จากตารางจะเห็นได้ว่า โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตก
ลงราคา เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0423.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 การ
ขยายระยะเวลากาหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุฯ ตาม (1) การจัดหาพัส ดุมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท
ให้ดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา และวิธีประกวดราคา/วิธีกรณีพิเศษ มีเพียงอย่างละ 1 โครงการ คือ
เรื่อง การจ้างก่อ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับ ปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง
บันไดขึ้น 2 ข้าง และวิธีกรณีพิเศษคือ การจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี
ตารางแสดงร้อยละงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2559
งบประมาณ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หมายเหตุ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ วิธกี รณีพิเศษ
(บาท)
4,409,263.67 3,255,114.00
0
3,959,000.00
0
139,266.20
ร้อยละ
73.82
0
89.79
0
3.16
จากตารางจะเห็นได้ว่า งบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงเรียนชุมชนวัด
ราษฎร์บารุง มี จานวน 4,409,263.67 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ใ นการจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธี
ประกวดราคามีจานวนสูงสุด เป็น จานวนเงิน 3,959,000.00 บาท (เป็นวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร
เฉพาะจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) คิดเป็นร้อยละ 89.79 รองลงมาคือ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีต กลงราคา เป็นจานวนเงิน 3,255,114.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.82
และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ เป็นเงิน 139,266.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของจานวน

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลาย
ด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทาให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
และไม่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดาเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิด
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานได้
2. คณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิด
ราคา
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเสนอความต้องการให้จัดหาพัสดุ แต่ไม่แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับพัสดุที่ต้องการใช้ ต้องเสียเวลาส่งเรื่องกลับไปจัดทารายละเอียด
5. ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครั ฐดาเนินการไม่ ได้ในบางวันและในบางช่วงเวลา ทาให้ไม่
สามารถ ดาเนินการได้ตามกาหนดเวลา
6. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร ความเร็วของอินเทอร์เน็ตช้า ทาให้ไม่สามารถทาการจัดซื้อ
จัดจ้าง ได้
7. การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ล ะโครงการไม่เ ป็นไปตามแผนปฏิบัติก ารประจ าปีง บประมาณ
เนื่องจากการ โอนงบประมาณให้กับโรงเรี ยนไม่สอดคล้องกับแผนการใช้งาน ทาให้เร่งการเบิกจ่ายใน
ไตรมาสที่ 4 (เดือนมิถุนายน- กันยายน)
8. ภาระงานสอนมีมาก ทาให้ไม่มีเวลาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
จัดทาเอกสารหลักฐาน
9. ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ EGP) ยังมีไม่เพียงพอ
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ควรได้ เ ตรี ยมการจัด ท ารายละเอี ยดพั ส ดุ ที่ ต้ อ งการ ให้ เ ป็น ไปตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีเวลาให้งานพัสดุ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนจะมี
ระยะเวลาตามระเบียบ/กฎหมายกาหนดไว้ หากไม่ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมา
เร่งรัดในระยะเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัด หาไม่เพียงพอที่จะ
จัดหาได้ตามระเบียบ เช่น
4.1 ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกปีงบประมาณ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
ในระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
4.2 ควรมี ก ารจัด สรรและโอนงบประมาณให้ กั บ โรงเรี ย นให้ ส อดคล้อ งกั บแผนการใช้
งบประมาณของโรงเรียน

4.3 ควรมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรในการทางาน
รวมทั้ง ปรับปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ต
4.4 ควรลดภาระงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้มีเวลาในการจัดทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
ควร จัดสรรบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

ลงชื่อ..........................................
(นางอุไร ใสโศก)
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

