
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
 

ท่ี              ครุฯ  ๐๒๕๙/๒๕๖๕                                         วนัท่ี   ๙ เมษายน  ๒๕๖๕  
 

เร่ือง    รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
  

 ตามท่ี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามพระราชบญัญติั
การจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลงั  วา่ดว้ยการจดัซ้ือ
จดัจา้งและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  
 

 ในการน้ี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ขอรายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ดงัน้ี  
 
  

 ตารางท่ี ๑  แสดงร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
                 

 
 จากตารางท่ี ๑ จะเห็นไดว้า่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  คณะครุศาสตร์ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งรวม
ทั้งส้ิน  ๓๗๔ เร่ือง พบวา่ การจดัซ้ือจดัจา้งสูงท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน  ๓๗๔ เร่ือง  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐   ไม่มีวิธีประกวดราคาอีเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)   
 
 
 
 
 
      
 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (เร่ือง) ร้อยละ 
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง 374 100 
๒. วิธีการประกวดราคาอีเลก็ทรอนิกส์ (E-Bidding) - - 

รวม 374 100 



      -๒- 
 ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน 
                      หน่วยนบั : เร่ือง 

 

เดือน 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

รวม 
เฉพาะเจาจง  (เร่ือง)  e-bidding (เร่ือง) 

ต.ค. ๒๕๖๓ ๓ - ๓ 
พ.ย. ๒๕๖๓ ๔๑ - ๔๑ 
ธ.ค.๒๕๖๓ ๔๔ - ๔๔ 
ม.ค. ๒๕๖๔ ๒๒ - ๒๒ 
ก.พ. ๒๕๖๔ ๕๙ - ๕๙ 
มี.ค. ๒๕๖๔ ๕๕ - ๕๕ 
เม.ย. ๒๕๖๔ ๓๔ - ๓๔ 
พ.ค.  ๒๕๖๔ ๘ - ๘ 
มิ.ย.  ๒๕๖๔ ๓๔ - ๓๔ 
ก.ค. ๒๕๖๔ ๔๐ - ๔๐ 
ส.ค. ๒๕๖๔ ๒๘ - ๒๘ 
ก.ย. ๒๕๖๔ ๖ - ๖ 
รวม  (เร่ือง) ๓๗๔ - ๓๗๔ 

 
 จากตารางท่ี ๒  จะเห็นไดว้า่ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  คณะครุศาสตร์ไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งสูงสุด 
ในช่วงไตรมาส 2  (เดือนกุมภาพนัธ์ ) มีการจดัซ้ือจดัจา้งสูงสุด จ านวน ๕๙ เร่ือง และไม่มีวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง 
แบบประกวดราคาอีเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
 

 ตารางท่ี ๓ แสดงร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

 
  

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน (บาท) ร้อยละ 
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง ๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕ 100 
๒. วิธีการประกวดราคาอีเลก็ทรอนิกส์ (E-Bidding) - - 

รวม ๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕ 100 



     -๓- 
จากตารางท่ี ๓ จะเห็นวา่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ มี

การใชง้บประมาณในการจดัซ้ือ จดัจา้ง รวมทั้งส้ิน  ๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕ บาท ( ส่ีลา้นสองแสนสองหม่ืนหา้พนั
เจ็ดร้อยเกา้สิบบาทแปดสิบห้าสตางค)์   พบวา่  งบประมาณในการจดัซ้ือจดัจา้งสูงท่ีสุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง   
รวมทั้งส้ิน  ๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕ บาท ( ส่ีลา้นสองแสนสองหม่ืนหา้พนัเจ็ดร้อยเกา้สิบบาทแปดสิบหา้สตางค)์    
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ ไม่มีวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)   
 
 ตารางท่ี ๔ แสดงจ านวนงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างจ าแนกเป็นรายเดือน 
                       หน่วยนบั : เร่ือง 

 

เดือน 
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง  

รวม 
เฉพาะเจาจง (บาท) e-bidding (บาท) 

ต.ค. ๒๕๖๓ ๓๖,๖๙๕.๗๐ - ๓๖,๖๙๕.๗๐ 
พ.ย. ๒๕๖๓ ๙๓๓,๗๒๘.๒๐ - ๙๓๓,๗๒๘.๒๐ 
ธ.ค.๒๕๖๓ ๓๑๘,๐๘๕.๕๐ - ๓๑๘,๐๘๕.๕๐ 
ม.ค. ๒๕๖๔ ๒๑๘,๐๗๘.๓๐ - ๒๑๘,๐๗๘.๓๐ 
ก.พ. ๒๕๖๔ ๕๙๘,๕๑๘.๖๐ - ๕๙๘,๕๑๘.๖๐ 
มี.ค. ๒๕๖๔ ๖๑๓,๑๔๔.๙๕ - ๖๑๓,๑๔๔.๙๕ 
เม.ย. ๒๕๖๔ ๓๙๘,๑๓๘.๖๐ - ๖๑๓,๑๔๔.๙๕ 
พ.ค.  ๒๕๖๔ ๑๑๕,๗๑๐ - ๑๑๕,๗๑๐ 
มิ.ย.  ๒๕๖๔ ๔๒๙,๒๙๑ - ๔๒๙,๒๙๑ 
ก.ค. ๒๕๖๔ ๑๗๓,๑๐๒ - ๑๗๓,๑๐๒ 
ส.ค. ๒๕๖๔ ๓๙๘,๒๙๘ - ๓๙๘,๒๙๘ 
ก.ย. ๒๕๖๔ ๒๓,๐๐๐ - ๒๓,๐๐๐ 
รวม  (เร่ือง) ๔,๒๕๕,๗๙๐.๘๕ - ๔,๒๕๕,๗๙๐.๘๕ 

   
ปัญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  ๑.  การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งของคณะครุศาสตร์ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔   พบวา่ปัญหา
การจดัซ้ือจดัจา้ง บางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้ เน่ืองจากระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
มีการเปล่ียนแปลงระบบการปฏิบติังาน ท าใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุตอ้งชะลอการเบิกจ่าย เพื่อรองรับระบบการ
ปฏิบติังานการจดัซ้ือจดัจา้งระบบใหม่  จึงเป็นไม่ไปตามแผนปฏิบติัราชการท่ีก าหนดไว ้ 
       



-๔- 
๒. ปัญหาเกิดจากผูรั้บผิดชอบโครงการ ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ หลกัฐานเร่ืองการเบิกจ่าย  

เอกสารแนบ ในการจดัซ้ือจดัจา้งในงานพสัดุ 
ข้อเสนอแนะและการพฒันาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

 ควรมีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่อาจารยแ์ละบุคลากร เพื่อให้ด าเนินการจดัซ้ือจดั
จา้งถูกตอ้งตามระเบียบงานพสัดุ  คุม้ค่า  โปร่งใส ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ตรวจสอบไดแ้ละเกิดผล
ประโยชชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป 
 
 

นางชไมพร    อู๋ชนะภยั 
(นางชไมพร  อู๋ชนะภยั) 

เจา้หนา้ท่ี 
 
 

นางสาวพงษล์ดา    คงหอม 
             (นางสาวพงษล์ดา  คงหอม) 

หวัหนา้ส านกังานคณะครุศาสตร์ 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุพฒันา  หอมบุปผา 
(ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สุพฒันา  หอมบุปผา) 

รองคณบดี ฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สาธร  ทรัพยร์วงทอง 
(ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.สาธร  ทรัพยร์วงทอง) 

  คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


