บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
ที่ …………/62
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี
ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนประจาปีการศึกษา 2563 ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ฝ่ายงานพัสดุ กลุ่ม
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ขอสรุ ปรายงานผลการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ดังนี้
งบ ป ระม าณ ที่ ได้ จั ด สรรป ระจ าปี งบ ป ระม าณ พ .ศ.2562 จ าน วน 3,771,000 บ าท
(สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และมีงบประมาณเพิ่มเติมจากเขตพื้นที่ ฯ จานวน 1,175,700
บาท(หนึ่ ง ล้ านหนึ่ งแสนเจ็ ด หมื่ น ห้ า พั น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น) รวมทั้ งสิ้ น เป็ น เงิน จ านวน 4,946,700 บาท
(สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น จานวน 67 โครงการ รวมเป็นเงินที่จัดซื้อจัดจ้า ง ในปีงบประมาณ 2562
ทั้งสิ้น 4,937,642.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81 ของจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แยกเป็น
1.การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินต่ากว่า 5,000 บาท ไม่ต้องดาเนินการจัดทารายการจัดซื้อจัดจางในระบบ
E-GP จานวน 365 รายการ รวมเป็นจานวนเงิน 526,374 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.64 ของเงินงบประมาณที่
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาและวิธีเฉพาะเจาะจง
2.การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่มีวงเงินตั้งแต่5,000 บาทที่ต้องดาเนินการจัดทารายการข้อมูลการจัดซื้ อจัด
จ้างในระบบ e-GP โดยดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบันทึกรายการในระบบ e- GP จานวน 98 รายการ รวม
เป็นจานวนเงิน 4,411,267.94 บาท คิดเป็นรายละ 89.17 ของจานวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 2562 จานวน 4,946,700 บาท โดยการจัดซื้อจัดจ้างได้ดาเนินการตามวิธีการจัดหา
ดังนี้
2.1 โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจง ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง จ านวน 458 รายการ รวมเป็ น จ านวนเงิ น
2,891,942.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.46 ของจานวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
2.2 โดยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Bidding)ดาเนิน การจัดซื้อจัด จ้าง จานวน 4 รายการ
รวมเป็นจานวนเงิน1,175,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 23,76 ของจานวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

2.3 โดยวิธีการคัดเลือกดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 1 รายการ รวมเป็นจานวนเงิน 870,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 17.58 ของจานวนเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
จากผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องดาเนินการจัดทาในระบบ E-GP ประจาปี2562 สรุปได้ ดังนี้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ 2562
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ใช้ เ งิ น งบ ป ระม า ณ ม าก ที่ สุ ด ได้ แ ก่ วิ ธี เ ฉพ าะเจาะจง จ าน วน เงิ น
2,891,942.32 บาท คิดเป็ น ร้อยละ 58.46 และรองลงมาคือวิธี ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Bidding)
จานวนเงิน 1,175,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.76
ตารางแสดงจานวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจาแนกเป็นรายเดือน
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เดือน

เฉพาะเจาะจง

e-bidding

คัดเลือก

ประกวดราคา

รวม
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-

-

-
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-

-

-
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-

-
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35,782.50

-

-

-

35,782.50

ก.พ.62
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-

-

-

153,316.20

มี.ค.62
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-

-

-

46,453

เม.ย.62

534,623.80

-

-

-

534,623.80

พ.ค.62

307,486.40

-

870,000

-

1,177,486.40

มิ.ย.62

485,082

-

-

-

485,082

ก.ค.62

251,044

-

-

-

251,044

ส.ค.62

307,320.88

-

-

-

307,320.88

ก.ย.62

111,383.20

1,175,700

-

-

1,287,083.20

รวม(บาท)

2,891,942.32

1,175,700

870,000

4,937,642,32

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้
1.คณะกรรมการกาหนดราคา เป็นข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการ
จัดทาราคากลาง จึงจาเป็นต้องขอความอนุเคราะห์จากบุคคลภายนอกได้เข้ามาช่วยให้คาปรึกษา แนะนา และ
ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นผลให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไป แต่ก็สามารถดาเนินการได้
แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามสัญญา
2.ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นั้น ทาให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูลในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ E-GP) ทาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ ต้องเพิ่มการศึกษาเรียนรู้ระเบียบและ
กฎหมาย เกิดความสับสนในการบันทึกรายการในระบบE-GP เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้ากว่าเดิม
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในการดาเนินงานในปีต่อไป
ควรเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้เข้ารับการ
อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่
เกี่ยวกับการพัสดุ และเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ในแต่ละด้าน เช่น การกาหนดราคากลาง การปฏิบัติงาน
ในระบบ E-GP การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ....................................................หัวหน้าพัสดุ
(นางสาวณัฐณิชา สามเคี้ยม)
รับทราบ
ลงชื่อ..................................................
(นางสัจจะ นิลอรุณ)
ตาแหน่ง ครู รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

