
รายงานสรุปแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 หน่วยงานการเงิน บัญชี และพัสดุขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท ดังต่อไปนี้ 
  

1. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.1 เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินแผ่นดิน 

 1.1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ 15           3,601,000.00  
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - 

รวม 15 3,601,000.00  
 
1.1.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา 

รายการ จำนวน จำนวนเงินตามสัญญา 

ครุภัณฑ์ 15    3,573,700.00 

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - 

รวม 15         3,573,700.00  
 
1.1.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

เป็นไปตามแผน 15 3,573,700.00 

ไม่เป็นไปตามแผน - - 

1.1.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ 

สถานะโครงการ 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ

จำนวน

รายการ 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

ส่งมอบแล้ว - - 15 3,573,700.00  15 3,573,700.00 100 

อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา        

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจา้ง        

ยังไม่ได้ดำเนินการ        

เปลี่ยนแปลงรายการ        

ยกเลิก        

รวม - - 15 3,573,700.00 15 3,573,700.00 100 



 

1.1.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 
ร้อยละของ

จำนวนรายการ 
จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วิธีเฉพาะเจาะจง - - 14 2,819,700.00  14 2,819,700.00  93.33 

วิธีคัดเลือก             

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์   1 754,000.00 1 754,000.00 6.67 

รวม - - 15 3,573,700.00 15 3,573,700.00 100 

 
1.1.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดำเนินงาน 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วงเงินงบประมาณ (รายการเบกิจ่าย/ 

ทำสัญญา) 
- - 15 3,601,000.00  15 3,601,000.00  

วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้าง -                   3,573,700.00                   3,573,700.00 

จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกวา่งบประมาณ -                       27,300.00                       27,300.00 

 คิดเป็นร้อยละ 0.76 

 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จในอัตรา
ร้อยละ 100 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 27,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 
ของเงินงบประมาณ 

1.2 เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินรายได้ 

1.2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ 5         1,453,700.00  
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - 

รวม 5         1,453,700.00  

1.2.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา 

รายการ จำนวน จำนวนเงินตามสัญญา 

ครุภัณฑ์ 5         1,451,450.00  
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - 

รวม 5         1,451,450.00  
 



 
 
1.2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

เป็นไปตามแผน 5 1,451,450.00  
ไม่เป็นไปตามแผน - - 

 
1.2.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ 

สถานะโครงการ 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ

จำนวน

รายการ 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

ส่งมอบแล้ว - - 5 1,451,450 .00 5 1,451,450.00  100 

อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา        

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจา้ง        

ยังไม่ได้ดำเนินการ        

เปลี่ยนแปลงรายการ        

ยกเลิก        

รวม - - 5 1,451,450.00 5 1,451,450.00 100 

 
1.2.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 
ร้อยละของ

จำนวนรายการ 
จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วิธีเฉพาะเจาะจง - - 5 1,451,450.00 5 1,451,450.00 100 

วิธีคัดเลือก        

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์        

รวม - - 5 1,451,450.00 5 1,451,450.00 100 

 
1.2.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดำเนินงาน 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วงเงินงบประมาณ (รายการเบกิจ่าย/ 

ทำสัญญา) 
- - 5 1,453,700.00  5 1,453,700.00 

วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้าง -                   1,451,450.00                    1,451,450.00  

จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกวา่งบประมาณ -                         2,250 .00                         2,250.00  

 คิดเป็นร้อยละ 0.15 

 



 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จในอัตรา
ร้อยละ 100 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 2,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 
ของเงินงบประมาณ 

ผู้ให้ข้อมูลคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :  นางสาวณิชชาภัทร  พิสิงห์ 
 

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา 

2.1 เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินรายได้ 
 
 2.1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ 6         1,029,672.00  

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - - 

รวม 6         1,029,672.00  
 
2.1.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา 

รายการ จำนวน จำนวนเงินตามสัญญา 

ครุภัณฑ์ 6         1,028,165.60  

ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  - 

รวม 6         1,028,165.60  
 

2.1.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

เป็นไปตามแผน 6         1,028,165.60  

ไม่เป็นไปตามแผน - - 
 

2.1.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ 

สถานะโครงการ 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ

จำนวน

รายการ 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

ส่งมอบแล้ว - - 6 1,028,165.60  6 1,028,165.60  100 

อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา        

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจา้ง        

ยังไม่ได้ดำเนินการ        

เปลี่ยนแปลงรายการ        

ยกเลิก        

รวม - - 6 1,028,165.60  6 1,028,165.60  100 



2.1.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 
ร้อยละของ

จำนวนรายการ 
จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วิธีเฉพาะเจาะจง - - 6 1,028,165.60  6 1,028,165.60  100 

วิธีคัดเลือก             

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์             

รวม - - 6 1,028,165.60  6 1,028,165.60  100 

 
2.1.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดำเนินงาน 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วงเงินงบประมาณ (รายการเบกิจ่าย/ทำสัญญา) - - 6 1,029,672.00 6 1,029,672.00 

วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้าง - 1,028,165.60  1,028,165.60  

จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกวา่งบประมาณ - 1,506.40  1,506.40  

 คิดเป็นร้อยละ 0.15 

 
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จใน 

อัตราร้อยละ 100 ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 1,506.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.15 ของเงินงบประมาณ 

ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา  :  นางสาวนิลาวัลย ์น่านกาศ 

3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

3.1 เงินงบประมาณรายจ่าย-เงินรายได้ 
 

3.1.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการ จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

ครุภัณฑ์ 14 63,545,000  
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 4 95,000,000  

รวม 18 158,545,000  

 

 

 

 



 

3.1.2 วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา 

รายการ จำนวน จำนวนเงินตามสัญญา 

ครุภัณฑ ์(มีสัญญา) 13 3,324,885  
ครุภัณฑ ์(ไม่มีสัญญา) 26 43,992,500  
ที่ดินสิงก่อสร้าง (มีสัญญา) 2 46,744,500  
ที่ดินสิงก่อสร้าง (ไม่มีสัญญา) 2 20,000,000  

รวม 43 114,061,885  
 
3.1.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน จำนวนเงินงบประมาณ 

เป็นไปตามแผน 13 9,421,385  
ไม่เป็นไปตามแผน 30 131,667,500  

 
3.1.4 สรุปผลการดำเนินการจำแนกตามสถานะโครงการ 

สถานะโครงการ 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด ร้อยละของ

จำนวน

รายการ 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

ส่งมอบแล้ว 1 6,744,500.00  12  2,676,885.00  13  9,421,385.00  30.23  

อยู่ระหว่างกระบวนการบริหารสัญญา 1 40,000,000.00  1  648,000.00  2  40,648,000.00  4.65  

อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจา้ง               

ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 20,000,000.00      26  43,992,500.00      28  63,992,500.00  65.12  

เปลี่ยนแปลงรายการ               

ยกเลิก               

รวม 4 66,744,500.00      39  47,317,385.00      43  114,061,885.00  100.00  

 
3.2.5 ร้อยละของจำนวนรายการและงบประมาณ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 

วิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 
ร้อยละของ

จำนวนรายการ 
จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วิธีเฉพาะเจาะจง        12  2,676,885.00      12  2,676,885.00  80.00  

วิธีคัดเลือก 1 40,000,000.00        1  648,000.00        2  40,648,000.00  13.33  

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 1 6,744,500.00            1  6,744,500.00  6.67  

รวม 2 46,744,500.00      13  3,324,885.00      15  50,069,385.00  100.00  

 
   
 



 
3.2.6 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 

ผลการดำเนินงาน 

ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ จำนวนทั้งหมด 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน

รายการ 
จำนวนเงิน 

วงเงินงบประมาณ (รายการเบกิจ่าย/

ทำสัญญา) 
2       75,000,000.00      13       4,602,550.00      15        79,602,550.00  

วงเงินที่จัดซ้ือจัดจ้าง                     46,744,500                  3,324,885.00                  50,069,385.00  

จัดซื้อจัดจ้างได้ต่ำกวา่งบประมาณ                     28,255,500                  1,277,665.00                  29,533,165.00  

 คิดเป็นร้อยละ                             37.10  

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า ส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จในอัตรา
ร้อยละ  30.23  ของจำนวนรายการที่วางแผนจัดซื้อจัดจ้าง และประหยัดงบประมาณทั้งหมด 29,533,165.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.10 ของเงินงบประมาณ 

ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา  :  นายโอภาส วรรณลักษมี 

ปัญหาและอุปสรรค 
 - ราคางบประมาณในการจัดซื้อมีการเปลี่ยนแปลง 
 - ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานตามสัญญา 
 - มีการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
 - รายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในแผนขาดตลาดทำให้การจัดจัดจ้างล่าช้า 
 - งานก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จจึงทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่สามารถดำเนินตามแผนได้ 

 
 ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเชียวชาญในด้านนั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือขอบเขตของงาน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด และทำให้เกิดปัญหาต่อ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 


