
รายงานสรุปแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

 
งานการเงิน การคลังและพัสดุ ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 
2,000,000 บาท ดังต่อไปนี ้
 
1.1 เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินแผ่นดิน 
1.1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 
ครุภัณฑ ์ - - 

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง -                  -    
รวม - - 

 
1.1.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา 

รายการ จำนวน จำนวนเงินตามสัญญา 
ครุภัณฑ ์ - - 

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง -                  -    
รวม - - 

 
1.1.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 
เป็นไปตามแผน - - 

ไม่เป็นไปตามแผน -                  -    
 
1.1.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ 

  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ 

สถานะโครงการ จำนวน 
จำนวน

เงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน 

  รายการ   รายการ   รายการ   รายการ 

ส่งมอบแล้ว        
อยู่ระหว่างกระบวนการบริหาร
สัญญา               

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง               

ยังไม่ได้ดำเนินการ               

เปลี่ยนแปลงรายการ               

ยกเลิก               

รวม        

 



1.1.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 
จำนวน

เงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน 

  รายการ   รายการ   รายการ   รายการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง        

วิธีคัดเลือก        

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        

รวม        

 
1.1.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

  รายการ   รายการ   รายการ   
วงเงินงบประมาณ (รายการเบิกจ่าย/
ทำสัญญา)       

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง    

จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ    

   คิดเป็นร้อยละ  
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 

 
1.2 เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินรายได้ 
1.2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 
ครุภัณฑ ์ 1 1,364,000.00 

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง -                  -    
รวม 1 1,364,000.00 

 
1.2.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา 

รายการ จำนวน จำนวนเงินตามสัญญา 
ครุภัณฑ ์ 1 1,364,000.00 

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง -                  -    
รวม 1 1,364,000.00 

 
1.2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 
เป็นไปตามแผน 1 1,364,000.00 

ไม่เป็นไปตามแผน -                  -    



1.2.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ 

  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ 

สถานะโครงการ จำนวน 
จำนวน

เงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน 

  รายการ   รายการ   รายการ   รายการ 

ส่งมอบแล้ว - - 1 1,364,000.00 1 1,364,000.00 100 
อยู่ระหว่างกระบวนการบริหาร
สัญญา        

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง        

ยังไม่ได้ดำเนินการ        

เปลี่ยนแปลงรายการ        

ยกเลิก        

รวม - - 1 1,364,000.00 1 1,364,000.00 100 

 
1.2.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 
จำนวน

เงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน 

  รายการ   รายการ   รายการ   รายการ 

วิธีเฉพาะเจาะจง        

วิธีคัดเลือก               

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - - 1 1,364,000.00 1 1,364,000.00 100 

รวม - - 1 1,364,000.00 1 1,364,000.00 100 

 
1.2.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

  ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 

ผลการดำเนินงาน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน จำนวน จำนวนเงิน 

  รายการ   รายการ   รายการ   
วงเงินงบประมาณ (รายการเบิกจ่าย/
ทำสัญญา) - - 1 1,364,000.00 1 1,364,000.00 

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง - 1,364,000.00 1,364,000.00 

จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกว่างบประมาณ - - - 

   คิดเป็นร้อยละ - 

 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ส่งมอบ

พัสดุแล้วเสร็จในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง 


