
งานพัสดุ

เลขที่รับ: 0556

วันเวลาที่รับ: 21 กันยายน 2565, 09:12 น.

บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ที่ งพ. 0286/2565 วันที่ 19 กันยายน 2565

เรื่อง ขออนุญาตรายงานการปรับปรุงการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ

และคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน ๔๗ โครงการ  เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น

๖๒,๒๓๓,๔๐๐ บาท (หกสิบสองลานสองแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)  ซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

เสร็จเรียบรอยแลว  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้

                         ๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการไมชัดเจนหรือไมตรงกับ

วัตถุประสงคที่ตองการใชงาน เนื่องจากเปนพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะและมีความซับซอน สงผลใหการจัดหา

เกิดความลาชา หรือตองยกเลิกการจัดหาเพื่อดำเนินการใหม

                         ๒. ผูปฏิบัติงานพัสดุขาดความชำนาญดานพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐  เนื่องจาก มีรายละเอียดหนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ และตามระเบียบฯ

คอนขางมาก ทำใหตองใชเวลาในการวินิจฉัย พิจารณา และสอบถามจากหนวยงานผูที่มีความรู ซึ่งบางครั้ง

ก็อาจไดคำตอบที่ไมชัดเจน จึงทำใหเกิดความลาชาในการดำเนินงาน

                   งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ไดนำปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง

งบลงทุน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกลาว มาปรับปรุงเพื่อใหในการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน

งบลงทุนหมวดคาครุภัณฑและคาที่ดินและสิ่งกอสราง จำนวน ๖๖ โครงการ  เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๔,๕๗๘,๙๐๐

บาท (เจ็ดสิบสี่ลานหาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน)  บัดนี้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้ง ๖๖ โครงการ ไดแลวเสร็จและไดลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว  งานพัสดุ จึงขอรายงาน

การปรับปรุงการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามรายงานการปรับปรุง

การดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีรายละเอียดดังเอกสาร

ที่แนบมาพรอมนี้

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

นางสาวสุภารัตน หอยสังข

ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางานพัสดุ
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งานพัสดุ

เลขที่รับ: 0556

วันเวลาที่รับ: 21 กันยายน 2565, 09:12 น.

รายละเอียดคำสั่งการ

เรียน อธิการบดี 

          เพื่อโปรดพิจารณา

 

 นางสาวศิรดา แสงนก

ผูอำนวยการกองกลาง

20 ก.ย. 2565 เวลา 11:08 น.

เรียนอธิการบดี

 ๑. งานพัสดุ ขออนุญาตรายงานการปรับปรุงการดำเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

 ๒. เห็นควรเสนอ รองอธิการบดีฝายบริหาร ฯ พิจารณา และกองกลาง ดำเนินการ

 ๓. เสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ

เลขรับ: 6067

วันที่รับ: 20 ก.ย. 2565 12:06 น.

 นางใกลรุง เกตะวันดี

ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

20 ก.ย. 2565 เวลา 14:44 น.

เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

     เห็นควรมอบงานพัสดุ กองกลาง ดำเนินการ

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวิช ลอยมา

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

20 ก.ย. 2565 เวลา 15:06 น.
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งานพัสดุ

เลขที่รับ: 0556

วันเวลาที่รับ: 21 กันยายน 2565, 09:12 น.

ทราบ/อนุญาต

มอบงานพัสดุ กองกลาง ดำเนินการ

 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

20 ก.ย. 2565 เวลา 15:48 น.

ทราบ มอบคุณเบญจภัทรดำเนินการ

งานพัสดุ

เลขรับ: 556

วันที่รับ: 21 ก.ย. 2565 09:12 น.

 นางสาวสุภารัตน หอยสังข

ปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหัวหนางานพัสดุ

21 ก.ย. 2565 เวลา 09:44 น.
รายชื่อผูรับทราบ

นางสาวเบญจภัทร อุปรัง รับทราบแลว เมืื่อ 21 ก.ย. 2565, 10:39 น.
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