บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ
ที่

คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ครุ ฯ ๐๒๕๙/๒๕๖๕

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่ อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔
เรี ยน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตามที่ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
ในการนี้ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงร้ อยละของจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง
๒. วิธีการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
รวม

จานวน (เรื่ อง)
374
374

ร้ อยละ
100
100

จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้วา่ ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คณะครุ ศาสตร์ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม
ทั้งสิ้ น ๓๗๔ เรื่ อง พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างสู งที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๓๗๔ เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละ
๑๐๐ ไม่มีวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-๒ตารางที่ ๒ แสดงจานวนโครงการจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้ างเป็ นรายเดือน
หน่วยนับ : เรื่ อง
เดือน
ต.ค. ๒๕๖๓
พ.ย. ๒๕๖๓
ธ.ค.๒๕๖๓
ม.ค. ๒๕๖๔
ก.พ. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔
เม.ย. ๒๕๖๔
พ.ค. ๒๕๖๔
มิ.ย. ๒๕๖๔
ก.ค. ๒๕๖๔
ส.ค. ๒๕๖๔
ก.ย. ๒๕๖๔
รวม (เรื่ อง)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
เฉพาะเจาจง (เรื่ อง)
e-bidding (เรื่ อง)
๓
๔๑
๔๔
๒๒
๕๙
๕๕
๓๔
๘
๓๔
๔๐
๒๘
๖
๓๗๔
-

รวม
๓
๔๑
๔๔
๒๒
๕๙
๕๕
๓๔
๘
๓๔
๔๐
๒๘
๖
๓๗๔

จากตารางที่ ๒ จะเห็นได้วา่ ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ คณะครุ ศาสตร์ได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างสู งสุ ด
ในช่วงไตรมาส 2 (เดือนกุมภาพันธ์ ) มีการจัดซื้ อจัดจ้างสู งสุ ด จานวน ๕๙ เรื่ อง และไม่มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางที่ ๓ แสดงร้ อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
๑. วิธีเฉพาะเจาะจง
๒. วิธีการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
รวม

จานวน (บาท)
๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕
๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕

ร้ อยละ
100
100

-๓จากตารางที่ ๓ จะเห็นว่าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มี
การใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งสิ้ น ๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕ บาท ( สี่ ลา้ นสองแสนสองหมื่นห้าพัน
เจ็ดร้อยเก้าสิ บบาทแปดสิ บห้าสตางค์) พบว่า งบประมาณในการจัดซื้ อจัดจ้างสู งที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้ น ๔,๒๒๕,๗๙๐.๘๕ บาท ( สี่ ลา้ นสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิ บบาทแปดสิ บห้าสตางค์)
คิดเป็ นร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางที่ ๔ แสดงจานวนงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้ างจาแนกเป็ นรายเดือน
หน่วยนับ : เรื่ อง
เดือน
ต.ค. ๒๕๖๓
พ.ย. ๒๕๖๓
ธ.ค.๒๕๖๓
ม.ค. ๒๕๖๔
ก.พ. ๒๕๖๔
มี.ค. ๒๕๖๔
เม.ย. ๒๕๖๔
พ.ค. ๒๕๖๔
มิ.ย. ๒๕๖๔
ก.ค. ๒๕๖๔
ส.ค. ๒๕๖๔
ก.ย. ๒๕๖๔
รวม (เรื่ อง)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
เฉพาะเจาจง (บาท)
e-bidding (บาท)
๓๖,๖๙๕.๗๐
๙๓๓,๗๒๘.๒๐
๓๑๘,๐๘๕.๕๐
๒๑๘,๐๗๘.๓๐
๕๙๘,๕๑๘.๖๐
๖๑๓,๑๔๔.๙๕
๓๙๘,๑๓๘.๖๐
๑๑๕,๗๑๐
๔๒๙,๒๙๑
๑๗๓,๑๐๒
๓๙๘,๒๙๘
๒๓,๐๐๐
๔,๒๕๕,๗๙๐.๘๕
-

รวม
๓๖,๖๙๕.๗๐
๙๓๓,๗๒๘.๒๐
๓๑๘,๐๘๕.๕๐
๒๑๘,๐๗๘.๓๐
๕๙๘,๕๑๘.๖๐
๖๑๓,๑๔๔.๙๕
๖๑๓,๑๔๔.๙๕
๑๑๕,๗๑๐
๔๒๙,๒๙๑
๑๗๓,๑๐๒
๓๙๘,๒๙๘
๒๓,๐๐๐
๔,๒๕๕,๗๙๐.๘๕

ปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้ าง
๑. การดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างของคณะครุ ศาสตร์ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่าปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้าง บางกิจกรรมไม่เป็ นไปตามแผนปฏิบตั ิการที่กาหนดไว้ เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบตั ิงาน ทาให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตอ้ งชะลอการเบิกจ่าย เพื่อรองรับระบบการ
ปฏิบตั ิงานการจัดซื้อจัดจ้างระบบใหม่ จึงเป็ นไม่ไปตามแผนปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้

-๔๒. ปัญหาเกิดจากผูร้ ับผิดชอบโครงการ ยังขาดความรู ้ความเข้าใจในระเบียบ หลักฐานเรื่ องการเบิกจ่าย
เอกสารแนบ ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานพัสดุ
ข้อเสนอแนะและการพัฒนาปรับปรุ งการจัดซื้อจัดจ้ าง
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างถูกต้องตามระเบียบงานพัสดุ คุม้ ค่า โปร่ งใส ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ตรวจสอบได้และเกิดผล
ประโยชชน์สูงสุ ดแก่ทางราชการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และใช้เป็ นข้อมูลในการดาเนิ นการด้านการจัดซื้ อจัดจ้างต่อไป

นางชไมพร อู๋ชนะภัย
(นางชไมพร อู๋ชนะภัย)
เจ้าหน้าที่

นางสาวพงษ์ลดา คงหอม
(นางสาวพงษ์ลดา คงหอม)
หัวหน้าสานักงานคณะครุ ศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุพฒั นา หอมบุปผา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สุพฒั นา หอมบุปผา)
รองคณบดี ฝ่ ายบริ หารคณะครุ ศาสตร์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง)
คณบดีคณะครุ ศาสตร์

