รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้ างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปี พ.ศ. 2562
งานพัสดุ โรงเรี ยนบ้ านนาหมูมน่ ได้ จดั ทารายงานผลการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุหรื อการจัดหาพัสดุ พร้ อมทัง้
การวิเคราะห์ผลการจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการจัดหาพัสดุ ปั ญหาอุปสรรค/ข้ อจากัดและแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขการจัดซื ้อจัด
จ้ างหรื อการจัดหาพัสดุของโรงเรียน ประจาปี 2562 เพื่อเป็ นข้ อมูลแสดงความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทังนี
้ ้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –กันยายน 2562) ที่
ผ่านมาโรงเรี ยนได้ ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุ โดยจาแนกตามประเภทการจัดซื ้อจัดจ้ างได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้ตารางที่ 1
แสดงร้ อยละของการจาแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุ หรื อการจัดหาพัสดุประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 1 แสดงร้ อยละของการจาแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุหรื อการจัดหาพัสดุ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 จานวน (รายการ) คิดเป็ นร้ อยละ
วิธีการจัดซื ้อจัดจ้ าง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
รวม

จานวน (รายการ)

คิดเป็ นร้ อยละ

23

100

2

100

25

100

ในตารางที่ 1 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 –กันยายน 2562) โรงเรี ยนได้
ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างการจัดหาพัสดุจานวนรวม 25 โครงการ พบว่าโรงเรียนมีการจัดหาพัสดุโยวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงรวมทังหมด
้
23 รายการ ประกวดราคา 2 รายการ
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมของการใช้ งบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุ หรื อการจัดหาพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
วิธีการจัดซื ้อจัดจ้ าง
เฉพาะเจาะจง
ประกวดราคา
รวม

งบประมาณ
195,774
7,735
203,509

จากตารางที่ 2 จานวนงบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุ หรื อการจัดหาพัสดุของโรงเรี ยนประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มีจานวนทังสิ
้ ้น 203,509 บาท โดยงบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื ้อจัดจ้ างที่มวี งงบประมาณรวมสูงสุด เป็ น
การจัดซื ้อจัดจ้ างโดยวีเฉพาะเจาะจงและการประกวดราคาการงานก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ส ป ช. 202/26
1 รายการ
ทังนี
้ ้การจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการจัดหาพัสดุของโรงเรี ยนประจาปี งบประมาณ 2562 ที่ผา่ นมาโรงเรียนได้
ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างประกวดราคาหรื อการจัดหาพัสดุไปแล้ ว รวมจานวน 25 รายการ ใช้ งบประมาณในการจัดซื ้อจัด
จ้ างไปรวมทังสิ
้ ้น 203,509 บาท

ปั ญหาอุปสรรค/ข้ อจากัดลละลนททางลก้ ขขนนการดานนนนการจัดหาพัสดุ
เนื่องด้ วยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรี ยนบ้ านนาหมูมน่ ได้ ดาเนินการจัดหาพัสดุ เป็ นไปตามวิธีการและ
ขันตอนต่
้
างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทังนี
้ ้ที่ผา่ นมา งานพัสดุมี
ปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดจ้ างดังนี ้
1.เจ้ าหน้ าที่ผ้ ป
ู ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดจ้ างภายในสถานศึกษามี ความรู้ ความชานาญการดาเนิน

ตาม พ ร บ. หรื อระเบียบของกระทรวงการคลังยังไม่แม่นยา จึงส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าในการดาเนินการจัดหาพัสดุ
2.เจ้ าหน้ าที่ผ้ ป
ู ฏิบตั ิงานภายในโรงเรี ยนมีอตั รากาลังจานวนจากัด ซึง่ ส่งผลให้ บางครัง้ ต้ องใช้ ระยะเวลาในการ

ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อปฏิบตั ิหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
ลนททางการลก้ ขข
1.โรงเรี ยนได้ มีการจัดทาคูม
่ ือวีการปฏิบตั ิงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับการจัดหาพัสดุ พร้ อมเข้ ารับการอบรมเพื่อเพิ่มเติม

ความรู้แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานด้ านพัสดุในสถานศึกษา เพื่อให้ ได้ ทราบและถือปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
2.โรงเรี ยนได้ กาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ขนตอนอย่
ั้
างชัดเจน เพื่อเป็ นการกากับและควบคุม

ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานดาเนินการได้ ตามกรอบเวลาทีก่ าหนด

