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รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญ ญัติก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ทุกฉบับ รวมถึงการจัดทำในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
สามารถขับ เคลื่อ นการทำงานในการจัดซื้อจัด จ้างให้ดียิ่ง ขึ้ น รวมทั้งตอบสนองตามการประเมิน คุณ ธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1
แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

จำนวน (เรื่อง)
293
293

ร้อยละ
100
100

จากตารางที่ 1 จะเห็น ได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 293 เรื่อง
พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีเพียงวิธีเดียว ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท
จึ งทำให้ วิ ธีเฉพาะเจาะจงเป็ น วิธีที่ ด ำเนิ น การมากที่ สุ ด สามารถดำเนิ น การได้อ ย่ างคล่ องตั ว และสะดวก
กับการปฏิบัติงาน
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ตารางที่ 2
แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม (เรื่อง)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
3
11
17
20
35
20
17
6
25
27
57
55
293

จากตารางที่ 2 จะเห็น ได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ได้ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือนรวมทั้งสิ้น 293 เรื่อง พบว่า มีจำนวนการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุดในเดือน
สิงหาคม 2563 จำนวน 57 เรื่อง รองลงมาในเดือนกันยายน 2563 จำนวน 55 เรื่อง และน้อยที่สุดในเดือน
ตุลาคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง
แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนโครงการทีจ่ ัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 3
แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวม

เงินงบประมาณ (บาท)
4,728,415.23
4,728,415.23

ร้อยละ
100
100

จากตารางที่ 3 เห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มีการใช้
งบประมาณในการจั ดซื้อจั ดจ้างรวมทั้ งสิ้น 4,728,415.23 บาท พบว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,728,415.23 บาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 4
แสดงจำนวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน
เดือน
ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62
ม.ค. 63
ก.พ. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ก.ย. 63
รวม (บาท)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
299,290
87,006
189,194
68,479
161,159
749,782
268,997
1,313,445
108,445.30
194,084.23
325,174
963,359.70
4,728,415.23

จากตารางที่ 4 เห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 มีการใช้
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือนรวมทั้งสิ้น 4,728,415.23 บาท พบว่า งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
สูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 1,313,445 บาท รองลงมาในเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน
963,359.70 บาท และน้อยที่สุดในเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 68,476 บาท
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แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้ างของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7
มีดงั ต่อไปนี้
1. ผู้ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การจัด ซื้ อจั ด จ้ าง ได้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ หั ว หน้ าเจ้าหน้ าที่ พั ส ดุ
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านพัส ดุ
ตามพระราชบัญญัติการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
2. การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการล่าช้า ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าตามไปด้วย
3. การจัดซื้อจัดจ้างทีต่ ้องดำเนินการในสถานการณ์เร่งด่วน และไม่เป็นไปตามกระบวนงาน
4. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) มีการขัดข้องบ่อย
5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างมีดังนี้
1. จัดทำเอกสาร/ผังงานการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง
2. เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสอบถามเพิ่มเติมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
เช่น ต้นสังกัด คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

