รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
***********************************************************************
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖4 จากข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ซึ่งดาเนินการในส่วน
ของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการป ระเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการวิ เ คราะห์ ร้ อ ยละของจ านวนโครงการที่ ด าเนิ น การแ ล้ ว เสร็ จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจานวนงบประมาณที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่นและข้อมูลในตารางการวางแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญ หา
อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหา
พัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ผลการดาเนินการในภาพรวม
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ได้รับงบประมาณ ดังนี้
รายการ
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๖. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
รวม

จานวน
1,956,750
1,186,366
235,910
509,450
490,490
198,000
4,576,966

๒. ร้อยละของจานวนที่ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จาแนกตามวิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้ว
ร้อยละ
เสร็จร้อยละในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖4
๑. เฉพาะเจาะจง
174
100
๒. ประกวดราคา (e-biddine)
2
100
3. คัดเลือก
1
100
รวม
177
100

๓. ปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. งบประมาณโอนมาล่าช้า ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซือ้ จัดจ้างได้ทั้งหมด
ทาให้การจัดซือ้ จัดจ้างไปประจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความผิดพลาด
และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาตามระเบียบได้
๒. เจ้าของโครงการ ไม่เร่งการดาเนินงาน จนเวลาล่วงเลยใกล้ระยะเวลาสิน้ สุดการใช้งบประมาณ
ทาให้การจัดซือ้ จัดจ้างล่าช้า ส่งผลต่อความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดความผิดพลาด
๓. การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยระบบ e-GP ไม่มปี ระสิทธิภาพ ระบบหลุดบ่อย ทางานได้ไม่
ต่อเนื่อง ต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบe-GP
ได้ทันตามกาหนดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
๔. ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน และคาวินิจฉัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างมีจานวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง เป็นปัญหาการตีความ
ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด
๕. การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการเป็นงานที่ต้องทาเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเกิด
ข้อผิดพลาดในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
๖. ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้พัสดุ ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ตอ้ งการไม่ชัดเจน ไม่ถูกต้อง ทาให้ตอ้ งใช้เวลาใน
การดาเนินการ ทาให้เกิดความล่าช้า
๗. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพหรือรับจ้างใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสืบหา ค้นหา
และคิดราคา
๘. ผูป้ ฏิบัติงานด้านพัสดุ มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ขาดบุคลากรผูป้ ฏิบัติหน้าที่จัดซือ้ จัดจ้าง ทาให้การ
ดาเนินงานไม่ทันตามเวลาที่กาหนด
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๑. จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ สาหรับงบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียนตาดทองพิทยาคม
และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ เร่งรัด กากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้น
พืน้ ฐานและรัฐบาลกาหนด
2. จัดทาคู่มอื การปฏิบัติงานและปฏิทินการทางาน แจ้งให้ทุกกลุ่มทราบ เพื่อใช้ถือเป็นแนวร่วมกัน
เพื่อใช้สาหรับเป็นการกากับติดตาม และเร่งรัดการดาเนินการ
๓. กรมบัญชีกลางทาระบบ e-GP ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
๔. ลดบางขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จาเป็นในระบบ e-GP เพื่อให้การทางานเสร็จเร็วขึ้น
๕. ส่งเจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนื่อง
๖. เจ้าหน้าที่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต้องศึกษาระเบียบ กฎหมาย คู่มอื แนวทางปฏิบัติ
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อความถูกต้องแม่นยาไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

๗. ให้ผู้ที่ตอ้ งการใช้พัสดุมีการวางแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและ
ให้ความสาคัญต่อกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึน้
๘. ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้พัสดุต้องกาหนดรายละเอียดของพัสดุที่ตอ้ งการใช้ให้ครบถ้วนชัดเจน
๙. สร้างความตระหนักให้เจ้าของโครงการ เร่งดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และเพื่อไม่ทาให้การจัดซือ้ จัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงสิน้ ปีงบประมาณ สามารถดาเนินการ
จัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัวและถูกต้องตามระเบียบ
๑๐. จัดกรอบอัตรากาลัง บรรจุแต่งตัง้ บุคลากร ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุเพียงพอ เสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีผเู้ ข้ามาปฏิบัติงานพัสดุมากขึ้น
๑๑. สร้างความเข้าใจให้กับผูท้ ี่เกี่ยวช้องในการปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อไม่ให้ขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบัติงานด้านพัสดุอีก
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