รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยโรงเรียนวัดปทุมนายกดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนาผลที่ได้จากการรายงานไปปรับใช้สาหรับการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่าเกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานต่อไป ทั้งยังเป็นการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับการติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน ภาครัฐ
(Integrity and Transpararency Assessment: ITA) ที่กาหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
ปีที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนวัดปทุมนายก ได้รับจัดสรรเงินอุหนุนรายหัวเป็นเงิน 392,800 บาท ก่อน
ประถมศึกษาเป็นเงิน 106,250 บาท ประถมศึกษา 286,550 บาท อุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 99,265 บาท รวม
มีเงินในการบริหารงาน ตามแผนปฏิบัติการ 2562 ทั้งสิ้น 492,065 บาท

ตารางสรุปการรับ จ่าย เงินงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

รายละเอียด
รับเงินอุดหนุนรายหัว
รับเงินอุดหนุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าจ้างครูอัตราจ้าง
จัดจ้าง
จัดซื้อ

รายรับ
392,800
99,265
-

รายจ่าย
49,500.71
36,020
200,726.60

กราฟแสดงรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
รายรับประจาปีงบประมาณ 2562 ( 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
106,250 บาท

286,550 บาท
ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ซึ่งงบดาเนินการ บริหารสานกงาน โครงการ กิจกรรม ค่าใช้สอยแลวัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2562 มีการ
จัดซื้อ จัดจ้างทั้งสิ้น 23 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 236,746.60 บาท ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 49,500.71 บาท รวมจ่าย
ทั้งสิ้น 286,247.31 มีงบประมาณเหลือจ่าย เป็นเงิน 205,817.69 บาท

กราฟแสดงรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย.62)
36,020 บาท

205,817.69 บาท

200,726.60 บาท
49,500.71 บาท
จัดจ้างงาน

จัดซื้อ

สาธารณูปโภค

คงเหลือ

ซึ่งโรงเรียนวัดปทุมนายก ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีจัดหารายละเอียด
ดังนี้

2.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 )

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาด้วยวิธี
อิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น

รายการ

งบประมาณที่ก่อหนี้
ผูกพัน(บาท)

เปอร์เซ็นต์
%

จัดลาดับ

-

-

-

-

23
23

236,746.60
236,746.60

100.00
100.00

1
1

จากตาราง ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดปทุมนายก ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 23
รายการ รวมงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันเป็นเงิน 235,746.60 บาท พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดคือวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น 235,746.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทาง
โรงเรียนมีโครงการที่รองรับ มีงบประมาณไม่ถึง 500,000 บาท
2.1 ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นปัญหาและข้อจากัดที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
1.บุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างงบดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจะต้องดาเนินการใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบ e-gp การกาหนดวงเงินเริ่มต้นการปฏิบัติงานในระบบ e-gp และใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นการเพิ่มภาระงานก่อให้เกิดความล้าช้า
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่สามารถดาเนินการประกาศร่างในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐระบบ e-gp ตามแผนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-biding ได้ทันทีเนื่องจากไม่มีการแจ้งรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคาอ้างอิง
3. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-gp ไม่มีระบบป้องกันข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ
4. โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ทางานพัสดุโดยเฉพาะ ต้องอาศัยครูผู้สอนดาเนินการ จึงส่งผลให้เกิดการดาเนินงาน
เกิดความล้าช้า

2.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างหรืการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จากการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อจากัดการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดปทุมนายก สามารถนามากาหนด
แนวทางเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้นสาหรับเป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณต่อไปดังนี้
2.1.1 จัดทาระบบฐานข้อมูลจากการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลความต้องการพัสดุของโรงเรียน ข้อมูลประวัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดหาพัสดุในเรื่องราคากลาง การเปรียบเทียบราคาอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ
2.1.2 ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสมารถมาปฏิบัติงานการเงินการพัสดุโดยเฉพาะ เพื่อให้การบริหารงาน
ไปในทางที่ถูกต้อง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดปทุมนายก
ตาบลศาลาครุ อาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ที่................... วันที่ 30 กันยายน 2562
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก
ข้าพเจ้านายอิศรา สีสัน เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนวัดปทุมนายก ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ
2562 ของโรงเรียนวัดปทุมนายก รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนวัดปทุมนายก ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ 2562 ตามโครงการ
กิจกรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 23 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 236,746.60
บาท โดยดาเนินการจัดซื้อ 18 รายการ เป็นเงิน 200,726.60 และจัดจ้างจานวน 5 รายการเป็นเงิน 36,020 บาท
มีเงินคงเหลือจากงบประมาณ 2562 เป็นจานวนเงิน 156,323.40 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

