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ค ำน ำ 

รายงานการวิเคราะห์ พัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เล่มนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลการจัดซื้อวัสดุให้กับหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบวิธีปฏิบัติท่ี

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และ

กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ท าการวิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิเคราะห์เล่มนี้จะเป็น

ประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ี สามารถท าความเข้าใจในรายละเอียด วิธีการ และ

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานต่อไป 

ในโอกาสนี้ ใคร่ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้างานพัสดุ ท่ีปรึกษาโครงการ        
ผู้ประสานงานหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี 
บุคลากรร่วมปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ข้อมูล ข้อแนะน าต่าง ๆ ท าให้สามารถ
รายงานผลการวิเคราะห์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 

นางปิยนุช   โลมาอินทร์ 

       เมษายน 2563 
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บทคัดย่อ 

 ส านักงานอธิการบดี ได้รวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุจากหน่วยงานต่าง  ๆ จ านวน 25 

หน่วยงาน ภายใต้การบริหารจัดการเพียงจุดเดียว คือ กองคลัง และเพ่ือให้การปฏิบัติงานไปในทิศทาง

เดียวกันทุกหน่วยงาน สามารถด าเนินการคล่องตัว จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรค

ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ให้กับหน่วยงาน ก่อให้เกิดการ

เบิกจ่ายล่าช้าและเสี่ยงต่อความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  และเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนระหว่าง

หน่วยงาน จึงท าการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงาน

รวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 การวิเคราะห์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ  ที่ผู้วิเคราะห์ด าเนินการจัดซื้อ ประชากรจากการเก็บรวม

รวมข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการจัดซื้อวัสดุหน่วยงานรวมศูนย์ ที่ผู้ศึกษาได้ด าเนินการจัดซื้อ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติเชิงพรรณนา และน ามาหาค่า ร้อยละ 

ส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลน าเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่ง

เป็นการเปรียบเทียบข้อมูล ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยน าข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

แต่ละหน่วยงานเพื่อมาก าหนดประเภทการจัดซื้อ และจ านวนเงินการจัดซื้อแต่ละหน่วยงาน จ านวนรายการ

ในการจัดซื้อวัสดุ  และเป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาข้อมูลการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานรวมศูนย์ 

จ านวน 11 หน่วยงาน จ านวนแจ้งจัดซื้อ 123 ชุด วัสดุรวม  12 ประเภท หน่วยงานแจ้งจัดซื้อรวมสูงสุด 

ได้แก่ กองอาคารและสถานที่ ประเภทวัสดุจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยอดเงินจัดซื้อรวมสูงสุด 

ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงินรวม 1,604,866.96 บาท ขออนุมัติหลักการรวมสูงสุด ได้แก่ กองจัดการ

สาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวนเงินรวม 1,230,364.70 บาท  ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการ

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของผู้วิเคราะห์  = 11.41 วัน ต่อการด าเนินการ 1 เรื่อง   

จากการวิเคราะห์ศึกษาการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ส านักงาน

อธิการบดี พบว่าระยะเวลาในการจัดซื้อและเบิกจ่าย เกิน 30 วัน ยังมีจ านวน 21 เรื่อง  ซึ่งมีผลกระทบต่อ

การใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการ เห็นควรศึกษาและท าความเข้าใจกับ

ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ประเทศไทยมีกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐที่จัดท าเป็นระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ

ส าหรับกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด โดยอาศัยกฎหมายแม่บทในการบริหารราชการแผ่นดินคือ 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และออกเป็นระเบียบคณะรัฐมนตรีและ ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีการก าหนดมาแล้วตั้งแต่หลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา และมีการแก้ไขปรับปรุง หรือยกร่างเป็นฉบับใหม่มา

ตามล าดับ จนถึงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน มีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้กระบวนการบริหารพัสดุเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการคลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ

คล่องตัว บังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออก

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การบริหาร

การพัสดุของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพ่ือบังคับใช้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงานอธิการบดี ได้รวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุจากหน่วยงานต่าง ๆ 

จ านวน 25 หน่วยงาน ภายในสังกัดส านักงานอธิการบดีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเพียงจุดเดียว คือ กอง

คลัง และเพ่ือให้ระบบการคลังและพัสดุเชื่อมโยงการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

เครือข่ายและผู้รับบริการและสนับสนุนการจัดระบบสารสนเทศด้านบริหารการเงินและพัสดุมหาวิทยาลัย

และส านักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความคล่องตัว จากการรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุดังกล่าว 

พบว่ามีปัญหาและและอุปสรรคในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ

ให้กับหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี และภารกิจหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการและกิจกรรม

ส าคัญให้กับมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่ร้องขอความอนุเคราะห์ให้ด าเนินการเช่น โครงการรับ
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการขอนแก่นมาราธอนนานาขาติ โครงการ บุญสมมา

บูชาน้ า (งานลอยกระทง) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (ประเพณีสงกรานต์) และ โครงการประจ าปีการ

สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และส าหรับปีที่ผ่านมาท าให้พบปัญหาในแนวปฏิบัติ

ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดซื้อซึ่งเริ่มจากการได้รับเรื่องให้ด าเนินการจัดซื้อ กระบวนการขั้นตอน

จัดซื้อ และการเบิกจ่ายเงินซึ่งหน่วยงานที่แจ้งให้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ,ผู้ประสานงานด้านการเงินและพัสดุ

แต่ละหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ 

กระบวนการ และแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการจัดซื้อวัสดุ ไม่มีแผนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและการ

ด าเนินการก าหนดหมวดเงิน วงเงินงบประมาณ และการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ต่าง ๆที่ไม่ชัดเจน 

และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหลายขั้นตอน และมีเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อหลาย

คน ท าให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือความคล่องตัวที่ไม่เหมือนกัน การด าเนินการที่เสี่ยงต่อแนวปฏิบัติที่ไม่

ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  ก่อให้เกิด การเบิกจ่ายล่าช้า ผู้ขายหรือผู้ประกอบการได้รับเงินช้ากว่าที่จะเป็น มี

การติดตามยอดค้างช าระ และผู้ขายเกิดความไม่มั่นใจการการจัดซื้อครั้งต่อไปกับหน่วยงาน ส่งผลให้เกิด

ความเสียหาย และเสี่ยงต่อความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่, การติดตามทวงถาม หรือการร้องเรียนจาก

บริษัทฯ/ห้าง/ร้าน ส่งผลกระทบต่อระบบของมหาวิทยาลัย,ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน,

ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 

จากการปฏิบัติงานจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลัง
และพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมาได้พบปัญหาต่าง  ๆ จากการปฏิบัติงานตาม
แนวทางการปฏิบัติส าหรับหน่วยงานรวมศูนย์ในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังกล่าว และ
เพ่ือให้การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นแนวปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน จึงท าการ
วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาเรื่องการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้าน
การคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคและได้รูปแบบ 
(Model) และกระบวนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่บุคลากรในหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนผลงานการ

วิเคราะห์ เรื่อง การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

1.2 วัตถุประสงค ์

               เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการ

คลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้บริหารได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

2. ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. แผนผังขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องในการ

จัดซื้อวัสดุ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน  

1.4 ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 

               ศกึษาเฉพาะกระบวนการจดัซือ้วสัดโุดยวิธีเฉพาะเจาะจง หนว่ยงานรวมศนูยภ์ารกิจดา้นการ

คลงัและพสัด ุส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2561 เทา่นัน้ 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  หมายถึง หน่วยงานส านักงานอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม ยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามภารกิจ โครงการ กิจกรรมเชิง
นโยบายการรายงานผลการด าเนินการและก ากับติดตามและประเมินผลงานของหน่วยงานระดับส่วนงาน 
ในส านักงานอธิการบดี 

หน่วยงำนย่อย หมายถึง หน่วยงานย่อยของส านักงานอธิการบดีตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม ยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อย
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560 และตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

กำรรวมศูนย์ หมายถึง การรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ จากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 
25 หน่วยงาน ภายในสังกัดส านักงานอธิการบดีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเพียงจุดเดียว คือ กองคลัง  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

พัสด ุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
สินค้ำ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่

รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
กำรบริหำรพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ

บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
 ค่ำวัสดุ หมายถึง ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ของส านัก
งบประมาณ (หนังสือด่วนที่สุด ที่นร 0704/ว.68  ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 ) ดังนี้ 

1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปรง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
2) รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 

และแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย
งบประมาณ ของส านักงานประมาณ (หนังสือที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 ) โดยส านัก
งบประมาณได้แบ่งประเภทของวัสดุออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. ประเภทวัสดุคงทน หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานหรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

2. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

3. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ หมายถึง สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่งปฏิบัติงานใน 
สายงานที่เก่ียวข้องกับการพัสดุตามท่ีองค์การบริหารงานบุคคลก าหนด หรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จาก หัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วแต่กรณี                                                                                   
 เจ้ำหน้ำที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง 
จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ                                                                           
 ระเบียบพัสดุ หมายถึง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
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กำรจัดซื้อวัสดุ หมายถึง การจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิธีเฉพำะเจำะจง หมำยถึง การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานส านักงานอธิกาบ
ดี มหาวิทยาลัยขอแก่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 78  
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

บทท่ี 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้าน
การคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2561 ผู้วิเคราะห์ได้ท าการหา
ข้อมูลจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ และข้อมูลแนวคิดการรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ จากการมี
หน่วยจัดซื้อหลายหน่วยงาน มาไว้เพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งจากหลักฐานที่ได้ น ามาศึกษาจากค้นคว้าเพ่ือหา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆเพ่ือมาเป็นพ้ืนฐานก าหนดแนว
ทางการวิเคราะห์ โดยเริ่มต้นจากแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งาน
วิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. แนวคิดเก่ียวกับการรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ 
2.แนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารพัสดุ 
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
4. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. กระบวนการและข้ันตอนการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบักำรรวมศูนย์ด้ำนกำรคลังและพัสดุ 

 หลักการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ของหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดกรอบ

แนวคิดจากนโยบายผู้บริหาร ในการบริการด้านการคลังและพัสดุให้มีประสิทธิภาพ ได้รวมศูนย์ภารกิจด้าน

การคลังและพัสดุ จากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 25 หน่วยงาน ภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี  เพ่ือให้อยู่

ภายใต้การบริหารจัดการเพียงจุดเดียว คือ กองคลัง และเพ่ือให้ระบบการคลังและพัสดุเชื่อมโยงการ

ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรวมศูนย์ ได้

จัดระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านบริหารการเงินและพัสดุมหาวิทยาลัยและส านักงานอธิการบดี ให้เกิด

ความคล่องตัว และ มีหลักการปฏิบัติในการด าเนินงานดังนี้ 

2.1.1 หน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำร   

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ได้แก่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานภายใต้ส านักงานอธิการบดี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ

จัดตั้ ง  การยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน  หน่วย งานย่อย ของส่วนงาน  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559 ข้อ (7) (1)(2) และหากมีการปรับเพ่ิมหรือลดหน่วยงาน กอง

คลังจะด าเนินการเสนอขออนุมัติเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นกรณีไป 
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2.1.2 ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มีผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุ สังกัดหน่วยที่เข้าร่วม

โครงการรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ตามข้อ 1 มีบุคลากร 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลกรโดย

ต าแหน่ง และ       บุคลากรโดยการแต่งตั้ง ซึ่งจากแนวคิดและนโยบายดังกล่าว เห็นควรให้

บุคลากรที่เป็นนักวิชาการพัสดุและนักวิชาการเงินโดยต าแหน่งเข้ามาสังกัดและปฏิบัติงานที่ 

กองคลัง รวม จ านวน 15 อัตรา ทั้งนี้ เป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จ านวน 3 คน  และ

ยกเลิกการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ได้

ก าหนดภาระงานใหม่ ส าหรับบุคลากรที่ยกเลิกเป็น ผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

2.1.3 ด้ำนกำรปฏิบัติงำนในระบบ KKUFMIS 

ส าหรับการด าเนินงานในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น ได้ก าหนดสิทธิ์ให้

เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ  สามารถ เข้าด าเนินการในระบบการเงิน งบประมาณ  

และพัสดุ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย และให้ยกเลิกสิทธิเดิมในการเข้าใช้งานในระบบ KKUFMIS ของเจ้าหน้าที่กองต่างๆ

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ  

2.1.4 ด้ำนกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุมีความคล่องตัว รวดเร็วและถูกต้อง ได้มีการมอบ

อ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี สามารถอนุมัติการจ่ายเงินตามพันธะผูกพันอัน

เกี่ยวกับการพัสดุ การสั่งการ และการด าเนินการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

รวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบักำรบริหำรพัสดุ 

 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับโครงกำรกำรรวมศูนย์ด้ำนกำรเงินและพัสดุ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารพัสดุหน่วยงานที่ข้าร่วมโครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและพัสดุ  เพ่ือให้

การบริหารพัสดุ ระหว่างหน่วยงานด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบฯ  

ส าหรับด้านการประสานงานและการจัดหาพัสดุ ให้กับหน่วยงานที่ข้าร่วมโครงการรวมศูนย์ด้านการเงินและ

พัสดุ ได้ก าหนดกระบวนการดังนี้ 

1) กระบวนงานการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี แบบรวมศูนย์ 
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2) กระบวนงานบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงาน

อธิการบดี แบบรวมศูนย์ 

กระบวนงำนกำรจัดหำพัสดุ ของหน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี แบบรวมศูนย์ 

 เป็นกระบวนการด าเนินการจัดหาพัสดุ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี

แบบรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ทุกวิธี รวมถึงกระบวนการจัดซื้อวัสดุ ที่ผู้วิเคราะห์รับผิดชอบด าเนินการ  

โดยก าหนดขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 

1. หน่วยงาน จัดท าบันทึกขออนุมัติหลักการเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 

2. หน่วยงาน เสนอขออนุมัติหลักการจากผู้มีอ านาจ ตามอ านาจที่ได้รับมอบหมาย(ทั้งนี้วงเงินที่

ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

3. หน่วยงานส่งเรื่องขออนุมัติหลักการที่ได้รับอนุมัติให้กองคลังตรวจสอบและคุมยอดงบประมาณ 

4. กองคลังตรวจสอบการขออนุมัติหลักการ ซึ่งหากถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯและ

วิธีการใช้จ่ายงบประมาณ  ส่งเรื่องให้งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ และ

กรณีขออนุมัติหลักการไม่ถูกต้อง  ส่งเรื่องคืนหน่วยงานเพื่อด าเนินการตรวจอบแก้ ไข 

5. งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการจัดท ารายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ และ

ผูกพันงบประมาณ 

6. ด าเนินการติดต่อสืบราคา จากผู้มีอาชีพขาย เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุให้ความเห็นชอบ และ

พิมพ์ข้อตกลงซื้อ (ถ้ามี) 

7. ด าเนินการตรวจรับพัสดุ/ออกหมายเลขครุภัณฑ์ (กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์)  และส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

ให้กับหน่วยงาน 

8. หน่วยงานรับพัสดุ และใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

9. งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการเบิกจ่าย เสนอผู้มีอ านาจอนุมตติามวงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ 

10. จัดท าใบรายการผูกพันและเบิกจ่าย ตรวจสอบเอกสาร/ลงบัญชี จัดท าใบสั่งจ่าย 

11. โอนเงินค่าพัสดุให้กับเจ้าหนี้หรือผู้ขาย 
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แผนภำพที่ 1 กระบวนการจัดหาแบบรวมศูนย์ 

ก่อนการด าเนินการ 1. หน่วยงานท าบันทึกขออนุมัติ 
2. ผู้มีอ านาจอนุมัติวงเงินหลักการ 

3. ส่งเรืองให้กองคลังด าเนินการ 

 

การด าเนินการ 

ขออนุมัติจัดซื้อ 

ด าเนินการจัดซื้อ 

การตรวจรับ 

การเบิกจ่ายเงิน 

1.กองคลังรับเรื่อง ตรวจสอบงบประมาณ 
2.ส่งเรื่องให้งานพัสดุ กองคลังด าเนินการ
จัดซื้อ 

1.งานพัสดุ ท ารางานขออนุมัติจัดซ้ือ 

2. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามวงเงิน 

3. ผูกพันงบประมาณ 

1. งานพัสดุ สืบราคา  
2. จัดท าข้อตกลงซื้อขาย (ถ้ามี) 
3. เสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่เห็นชอบ 

1. ผู้ขายส่งมอบวัสดุ 
2. ตรวจรับพัสดุ/ออกหมายเลขครุภัณฑ์ 

ส่งมอบ/ใช้งาน 
1. ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงาน 

2. หน่วยงานใช้พัสดุตามวัตถุประสงค์ 

1. งานพัสดุ ด าเนินการเบิกจ่าย 

2. ท าใบผูกพันเบิกจ่าย 

3. โอนเงินให้กับเจ้าหนี้/ร้านค้า 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

กระบวนงำนบริหำรพัสดุของหน่วยงำนภำยในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี  แบบรวมศูนย์ 

 เป็นกระบวนงานบริหารพัสดุหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอแก่น 

แบบรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ในส่วนการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลครุภัณฑ์และทะเบียน

ทรัพย์ สิ นของหน่ ว ยง าน  รวมถึ งการด า เนิ นการ ในส่ วนของข้ อมู ล ในระบบ KKUFMIS ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มี 3 กระบวนงานดังนี้ 

1. การควบคุมพัสดุ 

กระบวนการควบคุมพัสดุ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี แบบรวมศูนย์ด้าน

การคลังและพัสดุ เป็นการด าเนินการเกี่ยวกับการ ก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ การควบคุมทาง

ทะเบียนหรือบัญชี การบันทึกในระบบทะเบียนทรัพย์สิน KKUFMIS รวมถึงการด าเนินการ

ตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ คงเหลือประจ าปี มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1.1 งานพัสดุ กองคลัง ตรวจรับ /ออกหมายเลขครุภัณฑ์ บันทึกข้อมูลในทะเบียน

ทรัพย์สิน KKUFMIS ส่งพัสดุให้หน่วยงาน 

1.2 งานพัสดุจัดท าใบเบิกหรือใบส่งคืนพัสดุเ พ่ือส่งมอบให้หน่วยงานใช้งานตาม

วัตถุประสงค์ 

1.3 สิ้นปีงบประมาณ เมื่อถึงระยะเวลาด าเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี งาน

พัสดุ กองคลัง จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี  

โดยมีตัวแทนของหน่วยงานเป็นคณะกรรมการร่วมด าเนินการฯ ดังนี้ 

- งานพัสดุ กองคลัง แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และนัดหมายตรวจนับพัสดุฯ 

- คณะกรรมการด าเนินการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี ของหน่วยงาน ตามวัน 

เวลา และสถานที่ทีก่ าหนด 

- งานพัสดุ กองคลัง รายงานผลด าเนินการตรวจสอบ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

และ รายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

1.4 กองคลังมีหน้าที ่ก ากับ ควบคุม ดูแลการใช้งานของครุภัณฑใ์นระ KKUFMIS 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 2 กระบวนการควบคุมพัสดุ 

 

 

ก่อนการด าเนินการ 1. รับพัสดุจากการตรวจรับ 

2. ลงบัญชีและก าหนดหมายเลขครุภัณฑ ์

3. หน่วยงานรับพัสดุใช้งานตามวตัถุประสงค ์

 

แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ด าเนินการตรวจสอบ

พัสดุประจ าปี 

รายงานผล 

แจ้งหน่วยงาน/จัดเก็บ 

1. งานพัสดุ หน่วยส่งรายช่ือเจา้หน้าท่ีตรวจสอบฯ 
2. เสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฯ 
3. แจ้งส่งค าสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฯ/หน่วยงาน 
 

1. นัดหมายเจา้หน้าท่ีฯ เพื่อด าเนนิการตรวจสอบ 

2. บันทึกผลการการตรวจสอบ 

3. บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพยส์ินหน่วยงาน 

1. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

2. รายงานผลหัวหน้าส่วนราชการ 

3. ส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

1. แจ้งผลการตรวจสอบหน่วยงาน 

2. จัดเก็บข้อมูลพสัดุ ช ารุด เสื่อมสภาพ หมดความจ าเป็น
เพื่อจ าหน่าย 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

2. การจ าหน่ายพัสดุ 

เป็นกระบวนการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ที่ด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายและตรวจนับพัสดุ 

คงเหลือประจ าปี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่ามีพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หมดความจ าเป็นในการใช้

งาน รวมถึงพัสดุช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ ระหว่างปี  หน่วยงานจะด าเนินการส่งคืนพัสดุ 

ให้กับงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

2.1 งานพัสดุ กองคลัง รับพัสดุเสื่อมสภาพ (ครุภัณฑ์และวัสดุคงทน)  จากหน่วยงาน 

2.2 งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการก าหนดรอบการจ าหน่าย  

2.3 งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจ าหน่าย  

2.4 คณะกรรมการด าเนินการ สอบหาข้อเท็จจริง ประเมินราคาชั้นต่ าและจ าหน่าย ตาม

ระเบียบฯ 

2.5 งานพัสดุ กองคลัง รับเงินจากการจ าหน่าย ตัดจ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  

2.6 งานพัสดุ กองคลัง รายงายผลการจ าหน่ายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมส าเนาแจ้งหน่วยงานเพื่อทราบ 

3. การเบิกพัสดุจากคลัง 

เป็นกระบวนการด าเนินการเบิกพัสดุ ( วัสดุจากคลังพัสดุ) ที่เป็นคลังหน่วยงานกลาง ได้ก าหนด

วิธีการด าเนินการเบิกจ่ายดังนี้ 

3.1 งานพัสดุ ก าหนดรอบการ เบิก-จ่าย พัสดุ  และแจ้งปฏิทินด าเนินการให้หน่วยงาน

เพ่ือทราบ 

3.2 หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุจากคลัง โดยจัดท าใบเบิก/ใบส่งคืน มายังงานพัสดุ 

กองคลัง ตามข้ันตอนที่แจ้ง 

3.3 งานพัสดุ กองคลัง ด าเนินการตัดจ่ายรายการที่ขอเบิก จากคลัง ผ่านระบบ KKUFMIS 

อนุมัติการตัดจ่าย และจัดเตรียมพัสดุ ส าหรับจ่ายให้กับหน่วยงาน 

3.4 หน่วยงาน รับพัสดุ และใช้งานตามวัตถุประสงค ์

3.5 งานพัสดุ กองคลัง จัดท าบันทึกขอให้ตัดโอนงบประมาณ การเบิกพัสดุ เสนอผู้มี

อ านาจอนุมัติ และหน่วยงานตัดโอนงบประมาณงานให้กับงานพัสดุ กองคลัง 

3.6 หน่วยงาน ส่งบันทึกการโอนงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ให้กับงานพัสดุ กองคลัง  
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 3 กระบวนการจ าหน่าย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการจ าหน่าย 

1. งานพัสดุแจ้งหน่วยงานส่งรายชื่อคณะกรรมการ 
2. เสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งหน่วยงาน/กรรมการ 
 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ประเมินราคาชั้นต่ า 

การจ าหน่าย 

บันทึกทรัพย์สินออก

จากบัญชี 

1. คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

2. รายงานผลการตรวจสอบ 

3. บันทึกผลการตรวจในทะเบียนทรัพย์สิน 

 

1. คณะกรรมการประเมินราคาชั้นต่ า  
2. รายงานผลการประเมินราคาชั้นต่ า 

3. บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินหน่วยงาน 

1. คณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบฯ 

2. รายงานผลหัวหน้าส่วนราชการ 

3. ส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

1. บันทึกทรัพย์สินออกจากบัญชี/ทะเบียน     
หน่วยงาน 

2. บันทึกแจ้งผลการจ าหน่ายให้หน่วยงานทราบ 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

2.3 แนวคิด ทฤษฎ ีที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 แนวคิดกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (Good Governance) หรือเรียกว่ำ “หลักธรร
มำภิบำล”  

2.3.1.1 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
พระราชกฤษฎีกานี้เป็นเรื่องของการก าหนดขอบเขตแบบแผนวิธีปฏิบัติราชการเพ่ือให้
การบริหารราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (โสภณ ศรีวรพจน์,2548:93-94) 
ดังนี้  

1) การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(Citizen Centered) เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางท่ีดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน  

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยยึดหลักการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติราชการล่วงหน้าที่สามารถแสดงผลและวัดผลงานได้อย่างชัดเจน  

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในการด าเนินภารกิจของรัฐจะต้อง
มีการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดจากการน าภาษีของประชาชนไปด าเนินการ หากไม่คุ้มค่าก็
ไม่ควรด าเนินการต่อไป  

4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการลงจากที่เป็นอยู่ เดิมมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน
จัดบริการให้ประชาชนสามารถรับบริการให้แล้วเสร็จในที่เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยจะต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ ส่วนราชการจึงควรจัดล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็นของงาน  

6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมุ่งเน้นถึงความต้องการ  และความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องมีความต้องการของประชาชนและความพึง
พอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ให้ประชาชนทราบและเข้าใจง่ายเมื่อมาติดต่อ  

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ส่วนราชการต้องสร้างระบบการควบคุม
ตนเองโดยมีการตรวจสอบติดตามวัดผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้สามารถ
ผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

2.3.1.2 องค์ประกอบของธรรมำภิบำล  
การสร้างระบบธรรมาภิบาลมุ่งเน้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ สนับสนุนการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันให้ด าเนินงานตามภาระหน้าที่โดยยึด
หลักพ้ืนฐาน 6 ประการ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, 2544: 15-16) ดังนี้  

1) หลักนิติธรรมเป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของ
สังคม อันท าให้สังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดย
ถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่อ าเภอใจหรืออานาจตัวบุคคล  

2) หลักคุณธรรมเป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ  

3) หลักความโปร่งใสเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยจะปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกและมีกระบวนการให้ตรวจสอบความถูกต้องชัดเจน  

4) หลักความมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแสดงความคิดเห็นการไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ ์การแสดงประชามติ  

5) หลักความรับผิดชอบเป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจน
การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่ยอมรับผลจากการกระท าของตน  

6) หลักความคุ้มค่าเป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด รู้จักใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มี  คุณภาพ  สามารถแข่งขันได้ ในเวทีนานาชาติและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535: 143) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกรวมของบุคคล

ที่มีต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทนคือ 

ผลที่เป็นความพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างานมีขวัญและก าลังใจ 

สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานรวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จ และ

เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 
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Aday; & Anderson (1975: 52) ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดพ้ืนฐาน 6 ประการเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้รับบริการได้แก่  

1) ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ ได้แก่ การใช้เวลารอคอยในสถานบริการ การ
ได้รับการดูแลเมื่อมีความต้องการ และความสะดวกท่ีได้รับในสถานบริการ  

2) ความพึงพอใจต่อการประสานงานของบริการ ได้แก่ การได้รับบริการทุกประเภทในสถาน
บริการหนึ่ง คือผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้ตามความต้องการ  

3) ความพึงพอใจต่อการให้เกียรติของผู้ให้บริการ ได้แก่ การแสดงอัธยาศัยท่าทางที่ดีเป็น
กันเองของผู้ให้บริการ และแสดงความสนใจห่วงใยผู้รับบริการ  

4) ความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ได้แก่ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ  

5) ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ ได้แก่ คุณภาพของการบริการทั้งหมดที่ผู้รับบริการได้รับ 
ในทัศนะของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ 

6) ความพึงพอใจต่อค่าใช้จ่ายเมื่อมาใช้บริการ ได้แก่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้รับบริการต้องเสียไป
เมื่อมาขอรับบริการ 

2.3.3 จรรยำบรรณ ของผู้ปฏิบัติงำนพัสดุ พ.ศ.2543 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า

เอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การ

ควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการ

พัสดุ มีความส านึกในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านการพัสดุในหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือให้สอดคล้อง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 77 จึงเห็นสมควรก าหนดให้มี

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  นอกจากการประพฤติปฏิบัติตา

จ ร ร ย า บ ร ร ณ ที่ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ แ ต่ ล ะ แ ห่ ง ไ ด้ ก า ห น ด ไ ว้ แ ล้ ว ด้ ว ย ดั ง นี้

(http://ga.kpru.ac.th/testpcm/download_file/rules13.pdf) 

1) วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ  

2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก และด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทุกเวลา 

3) มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึง เทคนิควิทยาการ

ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และน ามาใช้ปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดียิ่งขึ้น 

http://ga.kpru.ac.th/testpcm/download_file/rules13.pdf
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4) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติทางราชการอย่างเคร่งครัด 

5) ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดคุ้มค่า และให้

เกิดประโยชน์สูงสุด  

6) ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลักโดย

ค านึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 

7) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกันและการพัฒนา

งาน 

8) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้ง โดยตรงและโดยอ้อมจาก

ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับพัสดุ 

เพ่ือตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

9) ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ

เกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ื อมี

น้ าใจ แต่ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

10) ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิชาชีพ

เฉพาะสาขาหนึ่ง 

11) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึงใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน และในการส่งเสริม สนับสนุน การ

ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล 

12) ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุพึง ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไป

ตามจรรยาบรรณนี้ ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการด าเนินการให้ถูกต้องตาม

จรรยาบรรณนี้ต่อไป 

2.4 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ให้

ความหมายของการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไว้ดังนี้ 
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“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ  จ้าง  

เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย

หน่วยงานของรัฐ ตามที่ก าหนดใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  “พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  “การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การ
ตรวจสอบ  การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพัสดุ 

 “เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตาม
กฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ ส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย  และให้หมายความ รวมถึง
เงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง “หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  
ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ  หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา  หน่วยงานอิสระของรัฐ  และหน่วยงานอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง “เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา 6 เพ่ือให้การปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงิน

งบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ  และป้องกันปัญหาการทุจริต  

ให้หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  และกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศท่ี

ออกตามความใน พระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

 “คุ้มค่ำ”  โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้

งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ

ชัดเจน 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

“โปร่งใส” โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา

ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการ

เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

“มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล”  โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี

ก าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุ 

“ตรวจสอบได้” โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือเป็นนาวทาง

ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่

เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดจาก

กรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอ่ืน การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

2.4.1 กระบวนกำรขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 6 
ขั้นตอน 
  1.1 การจัดท าประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย 
   - ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
   - วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
   - ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
   - รายการอื่นๆ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
  1.2 การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีอย่างน้อยต้อง
ท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ประกอบด้วย 
   - เหตุผลในการด าเนินการขอซื้อหรือขอจ้าง 
   - ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของงาน หรือรูปแบบก่อสร้าง /การจ้าง 
   - ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ หรืองานที่จะจ้าง 
   - วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
   - ก าหนดวันเวลา ที่ต้องการพัสดุนั้น หรือระยะเวลาแล้วเสร็จ เหตุผลที่ต้องการจัดซื้อ
หรือการจ้าง 
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   - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก หรือ ข้อเสนอ (ถ้ามี) 
   - ข้อเสนออ่ืนๆ เช่นการแต่งตั้งคณะกรรมการ เอกสารการขอซื้อหรือขอจ้างและ
ประกาศเผยแพร่ 
  1.3 การด าเนินการจัดหา วิธีการด าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มี 3 วิธี ดังนี้ 
   - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3) วิธีสอบราคา 

   - วิธีคัดเลือก 
   - วิธีเฉพาะเจาะจง 

  1.4 การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  
  1.5 การบริหารสัญญา 
  1.6 การตรวจรับพัสดุ 

 2.4.2   หลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ใน

การใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 

  2.2 โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่

เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

  2.3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่

เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

  2.4 ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่ง เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการ
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ดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือ

ความจ าเป็นอ่ืน การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

2.5 กระบวนกำรและขั้นตอนกำรจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
           ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1. กรณีใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคดัเลือก หรือใชว้ิธีคดัเลือกแลว้แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรือยื่น
ขอ้เสนอไมไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

2. กรณีจดัซือ้จดัจา้งพสัด ุที่มีการผลติ จ าหนา่ย ก่อสรา้ง หรอืใหบ้รกิารทั่วไป และมีวงเงินการจดัซือ้จดัจา้ง
ครัง้หนึง่ ไมเ่กินวงเงินตามที่กฎกระทรวงก าหนด (ไมเ่กิน 5 แสนบาท) 

3. กรณีจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือมีผู้ประกอบการ
เพียงรายเดียวในประเทศไทย และไม่มีพัสดุอื่นไดทดแทน 

4. กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่อ
อันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หรือวิธีคัดเลือก อาจก่อให้เกิดความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง 

5. กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ 

6. กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
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ขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาจง กรมบัญชีกลาง 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ขั้นตอนด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นชอบ รายงานขอซ้ือขอจา้ง 

 

หัวหน้าเจา้หนา้ที่พัสดุอนุมัติซ้ือหรือจา้ง ภายในวงเงิน

ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหนว่ยงาน 

 

 

คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น
ต่อหัวหนา้ส่วนราชการ 

 

 

ลงนามข้อตกลง/สญัญา 

ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 

 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอ านาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง และ
เห็นชอบผลการคัดเลือก (ขอ้ 81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจา้ง 

จัดท าร่างขอบเขตของงาน 

ง 

 

การเชิญชวน/เจรจาตอ่รอง 

ง 

 
การจัดซ้ือ/จัดจา้ง ตามกรณี ม.56 (2)(ก)(ค)(ง)(จ)(ฉ)(ช) 

 

 

การจัดซ้ือ/จัดจา้งตาม ม.56(2)(ข) ไม่เกิน 500,000 บาท 

 

 คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการพจิารณาข้อเสนอ/
ต่อรองราคา ตามความเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

 

 

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
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บทท่ี 3  
วิธีกำรวิเครำะห ์

 การวิเคราะห์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ  งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทีผู่้วิเคราะห์ได้ด าเนินการจัดซื้อ ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 -  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 -  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 -  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 -  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 -  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 -  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 
 -  เทคนิคที่น ามาใช้ในการวิเคราะห ์

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานผลการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน
รวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดีที่ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 11 หน่วยงาน จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน และ
น ามาท าการวิเคราะห์ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ศึกษาปัญหาด้านการปฏิบัติงาน 
3.1.2 ก าหนดหัวข้อและพิจารณาปัญหา 
3.1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ 
3.1.4 ศึกษา ค้นหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1.5 ออกแบบการวิเคราะห์ 
3.1.6 เก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1.7 วิเคราะห์ข้อมูล 
3.1.8 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

3.2  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

     ประชากร : ได้แก่   รายงานการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กับหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจ  

ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 หน่วยงาน 

         กลุ่มตัวอย่าง : ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ในครั้งนี้ ได้น าข้อมูลโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics)  และน ามาหาค่า ร้อยละ (Percent) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ไมโครซอฟท์เอ็กเซล 

(Microsoft Excel) ส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4   กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

               แหล่งข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี ้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและมี

การบันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจัดเป็นข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งผู้วิเคราะห์เก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้  

3.4.1 ส าเนาเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง 

3.4.2 ฐานข้อมูล ระบบการติดตามงาน งานพัสดุ กองคลัง 

3.4.3 ข้อมูลการบันทึกคุมยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ งานพัสดุ กองคลัง 

3.4.4 จ านวนหน่วยงานที่แจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง 

3.4.5 จ านวนเงินงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กองคลัง 

3.4.6 ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุ โดยค านวณจากการรับเรื่องการแจ้งจัดหา ถึงงานพัสดุ 

กองคลัง ตามทะเบียนสารบรรณถึง วันที่ด าเนินการเบิกจ่าย ตามวันที่ออกเลขเบิกจ่ายทะเบียน

สารบรรณ 

3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลและใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  และน ามาหาค่า ร้อยละ (Percent) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ไมโครซอฟท์เอ็กเซล 

(Microsoft Excel) ส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ การแจกแจงความถี่ 

(frequency Distribution) 

3.5.1 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นการหาค่าระยะเวลารวมในการจัดซื้อวัสดุทั้งหมด แล้วหารเฉลี่ย

ด้วยจ านวนชุดเบิกจ่ายทั้งหมด โดยใช้สูตรค านวณ  

x̅ =
∑x

n
 

  เมื่อ    x̅ เป็นค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   Σx เป็นระยะเวลารวมของการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   N เป็นจ านวนชุดเบิกจ่ายวัสดุจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 
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3.5.2 ร้อยละค่าร้อยละ (Percent) ซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างประเภทพัสดุที่จัดซื้อกับงบประมาณที่ใช้

จัดซื้อ จากสูตรค านวณ   
x1

x2
x100 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอ 

การวิเคราะห์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยการใช้เทคนิคการ

เปรียบเทียบข้อมูล (Comparative techniques) และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการ

วิเคราะห์ค านวณต่าง ๆ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าร้อยละ (Percent) ซึ่งเป็นสัดส่วนระหว่างประเภทพัสดุที่จัดซื้อกับงบประมาณท่ีใช้จัดซื้อ จากสูตร

ค านวณ  X1/X2*100 

3.7 เทคนิคที่น ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ 

                  ผู้วิเคราะห์น าเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Techniques) มาใช้ในการ

วิเคราะห์ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบข้อมูล ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยน าข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง แต่ละหน่วยงานเพ่ือมาก าหนดประเภทการจัดซื้อ และจ านวนเงินการจัดซื้อแต่ละหน่วยงาน 

จ านวนรายการในการจัดซื้อวัสดุ  และเป็นการเปรียบเทียบเทียบเชิงปริมาณ 
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บทท่ี 4  

ผลกำรวิเครำะห ์

  การวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและ

พัสดุ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิเคราะห์ได้ท าการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้กับ

หน่วยงานดังกล่าว โดยก าหนดรายละเอียดในการศึกษาไว้ ดังนี้  

1.1 จ ำนวนแจ้งกำรจัดซื้อ หมายถึง จ านวนชุดที่หน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งให้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดย

วิธีเฉพาะเจาะจงท่ี ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2561 

1.2 ประเภทของกำรจัดซื้อ หมายถึง ประเภทของวัสดุต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อ 

ปีงบประมาณ 2561 

1.3 งบประมำณในกำรสั่งซื้อและเบิกจ่ำย หมายถึง งบประมาณที่ได้รับในการจัดซื้อของแต่ละ

หน่วยงาน เฉพาะที่ผู้วิเคราะห์ได้ด าเนินการจัดซื้อปีงบประมาณ 2561 

1.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ หมายถึง ระยะเวลาในการจัดซื้อแต่ละรายการ นับจากวันที่

ได้รับเรื่องให้ด าเนินการถึงการด าเนินการส่งเรื่องเบิกจ่าย (หน่วยนับ: วัน ) 

4.1 จ ำนวนแจ้งกำรจัดซื้อ 

ผู้วิเคราะห์ได้รวบรวมจ านวนการแจ้งการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากการลงรับเรื่องเข้าที่

งานพัสดุ กองคลัง และซึ่งผู้ศึกษาได้รับเรื่องให้ด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 11 หน่วยงาน  รวม 123  ชุด ดังนี้ 

 

ตำรำงที่ 1 จ านวนเรื่องที่หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยแสดงผลแจ้งการ

จัดซื้อของแต่ละหน่วยงานที่ ผู้วิเคราะห์ได้รับเรื่องและด าเนินการจัดซื้อภายในปีงบประมาณ2561 มีจ านวน

รวมทั้งหมดกี่เรื่อง (ชุด) และแยกออกเป็นการแจ้งแต่ละหน่วยงานและเทียบเป็นร้อยละของจ านวนที่ผู้

วิเคราะห์ด าเนินการจัดซื้อรวมทั้งหมด 
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                หน่วย : ชุด 

หน่วยงำน จ ำนวนชุด ร้อยละ 

1.กองการกีฬา 12 9.76 

2.กองคลัง 1 0.81 

3.กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 30 24.39 

4.กองบริการหอพักนักศึกษา 7 5.69 

5.กองบริหารงานกลาง 7 5.69 

6.กองบริหารงานวิจัย 1 0.81 

7.กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 14 118..38 

8.กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 5 4.07 

9.กองวิเทศสัมพันธ์ 1 0.81 

10.กองอาคารและสถานที่ 42 34.15 

11.ศูนย์วัฒนธรรม 3 2.44 

 

จากตารางที่  1 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง รวมจ านวน 11 หน่วยงาน และมีรายการแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม 

123 ชุด โดยมีหน่วยงานแจ้งจัดซื้อรวมสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) กองอาคารและสถานที่    จ านวน 42 ชุด   คิดเป็นร้อยละ 34.15  
2) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 24.39 
3) กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จ านวน 14 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 11.38 

แจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) กองคลัง     จ านวน  1 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 0.81 
2) กองบริหารงานวิจัย   จ านวน  1 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 0.81 
3) กองวิเทศสัมพันธ์    จ านวน  1 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 0.81 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

กรำฟที่ 1  แสดงจ ำนวนเรื่อง(ชุด)ที่หน่วยงำนแจ้งจัดซื้อรวม 

 
 

ตำรำงท่ี 2 จ านวนรายการ หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยแสดงผลแจ้งการ

จัดซื้อของแต่ละหน่วยงานที่ ผู้วิเคราะห์ได้รับเรื่องและด าเนินการจัดซื้อภายในปีงบประมาณ2561 มีจ านวน

รวมทั้งหมดกี่รายการและแยกออกเป็นการแจ้งแต่ละหน่วยงานและเทียบเป็นร้อยละของจ านวนที่ผู้

วิเคราะห์ด าเนินการจัดซื้อรวมทั้งหมด 

                 หน่วย : รายการ 

หน่วยงำน จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

กองการกีฬา 42          3.42  

กองคลัง 1          0.08  

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 453        36.86  

กองบริการหอพักนักศึกษา 129        10.50  

กองบริหารงานกลาง 37          3.01  

กองการกีฬา, 
12=9.76%

กองคลัง, 1=0.81%

กองจัดการสาธารณูปโภค 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม, 30= 

24.39%

กองบริการหอพักนักศึกษา, 
7=5.69%

กองบริหารงานกลาง, 
7=5.69%กองบริหารงานวิจัย, 1=0.81%

กองป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย, 14 = 

11.38%กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์, 5=4.07%

กองวิเทศสัมพันธ์, 1=0.81%

กองอาคารและสถานที่, 
42=34.15% 

ศนูยว์ฒันธรรม,3  = 2.44 %
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

หน่วยงำน จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

กองบริหารงานวิจัย 74          6.02  

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 84          6.38  

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 102          8.30  

กองวิเทศสัมพันธ์ 6          0.49  

กองอาคารและสถานที่ 290        23.60  

ศูนย์วัฒนธรรม 11          0.90  

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า งบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้ง ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รวม 1,229 รายการ โดยมีหน่วยงานแจ้งจัดซื้อรวมรายการสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 453 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.86  
2) กองอาคารและสถานที่     จ านวน 290 รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.60 
3) กองบริการหอพักนักศึกษา   จ านวน 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.50 

แจ้งจัดซื้อรวมรายการต่ าสุด 1 หน่วยงาน ได้แก่ 
กองคลัง      จ านวน  1 ชุด       คิดเป็นร้อยละ 0.08 

กรำฟที่ 2  แสดงจ ำนวนรำยกำรที่หน่วยงำนแจ้งจัดซื้อรวม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

42

1

453

10237
74

84

102

6

129

6

จ ำนวนรำยกำร

กองการกีฬา

กองคลงั

กองจดัการสาธารณปูโภค พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม

กองบริการหอพกันกัศึกษา

กองบริหารงานกลาง

กองบริหารงานวิจยั

กองปอ้งกนัและรกัษาความปลอดภยั

กองพฒันานกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ์

กองวิเทศสมัพนัธ์

กองอาคารและสถานท่ี

ศนูยว์ฒันธรรม
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

4.2 วิเครำะห์จ ำนวนประเภทของกำรจัดซื้อ 

 ผู้วิ เคราะห์ได้น าข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมรายงานขอซื้อวัสดุโดยวิธี เฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ 2561  หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือแยก

ประเภทของวัสดุในการจัดซื้อ และสามารถจ าแนกออกเป็น 12 ประเภท พร้อมสรุปจ านวนชุดที่แจ้งจัดซื้อ

แต่ละประเภทว่ามีจ านวนกี่ชุด  และแจกแจงตามหน่วยงานที่แจ้งด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 

4.2.1 กำรจ ำแนกตำมประเภทวัสดุ 

ตำรำงท่ี 3 แสดงจ านวนประเภทวัสดุที่จัดซื้อรวมทุกหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ภารกิจด้านการ

คลังและพัสดุ ปีงบประมาณ 2561  

          หน่วย : ชุด 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนชุด ร้อยละ 

1.วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 0.81 

2.วัสดุส านักงาน 23 18.55 

3.วัสดุงานบ้านงานครัว 3 2.42 

4. วัสดุเชื้อเพลิง 4 3.23 

5. วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 0.81 

6. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34 27.42 

7. วัสดุกีฬา 2 1.61 

8. วัสดุก่อสร้าง 45 36.29 

9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 2.42 

10. วัสดุการเกษตร 6 4.84 

11. วัสดุโรงงาน 
1 0.81 

12. วัสดุยานพาหนะ 1 0.81 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 12 

ประเภท รวม 123 ชุด โดยมีประเภทวัสดุจัดซื้อรวมสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง    จ านวน 45 ชุด   คิดเป็นร้อยละ 36.29 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน 34 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 27.42 
3) วัสดุส านักงาน    จ านวน 14 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 18.55 

ประเภทวัสดุแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 4 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน  1 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 0.81 
2) วัสดุเครื่องแต่งกาย   จ านวน  1 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 0.81 
3) วัสดุโรงงาน    จ านวน  1 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 0.81 
4) วัสดุยานพาหนะ    จ านวน  1 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 0.81 
 

กรำฟที่ 3  แสดงจ ำนวนชุดที่จัดซื้อแต่ละประเภท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

19%

2%

3%

1%

27%

2%

36%

2%

5%

1%
1%

9%

จ ำนวนชุด= %

1.วสัดคุอมพิวเตอร์

2.วสัดสุ  านกังาน

3.วสัดงุานบา้นงานครวั

4. วสัดเุชือ้เพลิง

5. วสัดเุครื่องแต่งกาย

6. วสัดไุฟฟา้และวิทยุ

7. วสัดกีุฬา

8. วสัดกุ่อสรา้ง

9. วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

10. วสัดกุารเกษตร

11. วสัดโุรงงาน

12. วสัดยุานพาหนะ
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 4 แสดงจ านวนเงินแต่ละประเภทวัสดุที่จัดซื้อรวมทุกหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์ 

ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 และแสดงผลการจัดซื้อแต่ละประเภทเป็นร้อยละ

ของจ านวนเงินรวมทั้งหมด (รวมจ านวน 3,900,777.07 บาท )  

              หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00 0.09 

2.วัสดุส านักงาน 266,766.16 6.84 

3.วัสดุงานบ้านงานครัว 39,487.00 1.01 

4. วัสดุเชื้อเพลิง 35,670.00 0.91 

5. วัสดุเครื่องแต่งกาย 17,200.00 0.44 

6. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 909,103.09 23.31 

7. วัสดุกีฬา 17,200.00 0.44 

8. วัสดุก่อสร้าง 1,604,866.96 41.14 

9. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 828,666.86 21.24 

10. วัสดุการเกษตร 152,545.00 3.91 

11. วัสดุโรงงาน 24,824.00 0.64 

12. วัสดุยานพาหนะ 1,048.00 0.03 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ประเภท 

จ านวนเงินรวม 3,900,777.07 บาท โดยมีจ านวนเงินจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวนเงิน 1,604,866.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.14 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน   909,103.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.31 
3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวนเงิน   828,666.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.24 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จ านวนเงินรวมแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด ได้แก่ 
วัสดุยานพาหนะ   จ านวนเงิน      1,048.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 

กรำฟที่ 4  แสดงจ ำนวนเงินรวมที่จัดซื้อแต่ละประเภท 

 
 
 

4.2.2 แสดงรำยกำรจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง แยกประเภทกำรจัดซื้อตำมหน่วยงำนภำยใต้

โครงกำรรวมศูนย์ภำรกิจด้ำนกำรคลังและพัสดุ ที่ผู้วิเครำะห์ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อให้กับหน่วยงำน

ดังกล่ำว ปีงบประมำณ 2561  รวมจ ำนวน 11 หน่วยงำน  

ตำรำงท่ี  5 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุ หน่วยงานกองการกีฬา มีจ านวน 5 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 14.26 

ของรายการวัสดุจัดซื้อรวมทุกหน่วยงาน 

          หน่วย : รำยกำร 

3,400.00

266,766.16

39,487.00

35,670.00

17,200.00

909,103.09

17,200.00

1,604,866.96

828,666.86

152,545.00

24,824.00

1,048.00

1,007,083.86

จ ำนวนเงิน= บำท

1.วสัดคุอมพิวเตอร์ 2.วสัดสุ  านกังาน 3.วสัดงุานบา้นงานครวั

4. วสัดเุชือ้เพลิง 5. วสัดเุครื่องแต่งกาย 6. วสัดไุฟฟา้และวิทยุ

7. วสัดกีุฬา 8. วสัดกุ่อสรา้ง 9. วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์

10. วสัดกุารเกษตร 11. วสัดโุรงงาน 12. วสัดยุานพาหนะ
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 33 78.57 

2. วัสดุเครื่องแต่งกาย 1 2.38 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 7.14 

4. วัสดุกีฬา 4 9.52 

5. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 2.38 

จากตารางที่ 5 ปีงบประมาณ 2561 กองการกีฬาด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ประเภท รวม 

42 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุส านักงาน   จ านวน   33 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 78.57 
2) วัสดุกีฬา    จ านวน    4 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   9.52 
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน    3 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   7.14 

จ านวนรายการรวมแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 2 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวน    1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   2.38 
2) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน    1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   2.38 
ตำรำงท่ี 6 แสดงจ านวนเงินรวมจัดซื้อวัสดุ หน่วยงานกองการกีฬา  เป็นจ านวนรวม 376,519.76 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจ านวนเงินที่จัดซื้อรวมทั้งหมด 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. วัสดุส านักงาน 38,884.56 10.33 

2. วัสดุเครื่องแต่งกาย 17,200.00 4.57 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,335.20 3.81 

4. วัสดุกีฬา 17,200.00 4.57 

5. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 288,900.00 76.73 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จากตารางที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 กองการกีฬาด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม 5 ประเภท 

จ านวนเงินรวม 376,519.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวม โดยมีจ านวนเงินจัดซื้อรวม

สูงสุด 4 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวนเงิน 288,900.00บาท คิดเป็นร้อยละ 76.73 
2) วัสดุส านักงาน   จ านวนเงิน   38,884.56บาท คิดเป็นร้อยละ 10.33 
3) วัสดุกีฬา    จ านวนเงิน   17,200.00บาท คิดเป็นร้อยละ   4.57 
4) วัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวนเงิน   17,200.00บาท คิดเป็นร้อยละ   4.57 

จ านวนรายการรวมแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ           จ านวนเงิน   14,335.20บาท คิดเป็นร้อยละ   3.81 
 

ตำรำงท่ี 7 แสดงรำยกำรจัดซื้อวัสดุหน่วยงำน กองคลัง  จ านวน 1  ประเภท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของ

รายการวัสดุซื้อรวมทุกหน่วยงาน 

          หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 1 100 

จากตารางที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 กองคลัง  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม 1 ประเภท 

ได้แก่ วัสดุส านักงานจ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ตำรำงท่ี 8 แสดงจ ำนวนเงินรวมจัดซื้อวัสดุหน่วยงำน กองคลัง จ านวน 3,900.00 บาท คิดเป็นร้อย

ละ0.10 ของจ านวนเงินที่จัดซื้อรวมทั้งหมด 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. วัสดุส านักงาน 3,900.00 100 

จากตารางที่ 8 ปีงบประมาณ 2561 กองคลัง  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ประเภท 

จ านวนเงินรวม 694.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวม ได้แก่ วัสดุส านักงาน จ านวน 

1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 9 แสดงรำยกำรจัดซื้อวัสดุหน่วยงำน กองวิเทศสัมพันธ์  จ านวน 1  ประเภท คิดเป็นร้อยละ 

2.63 ของรายการวัสดุซื้อรวมทุกหน่วยงาน 

          หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 6 100 

จากตารางที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม 1 

ประเภท ได้แก่ วัสดุส านักงานจ านวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตำรำงท่ี 10 แสดงจ านวนเงินรวมจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 694 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 0.02 ของจ านวนเงินที่จัดซื้อรวมทั้งหมด 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. วัสดุส านักงาน 694.00 100 

จากตารางที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 

ประเภท จ านวนเงินรวม 694.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02  ของจ านวนเงินจัดซื้อรวม ได้แก่ วัสดุ

ส านักงาน จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงที่ 11 แสดงรำยกำรจัดซื้อวัสดุหน่วยงำน กองจัดกำรสำธำรณูปโภคพลังงำนและสิ่งแวดล้อม        

จ านวน 7 ประเภท คิดเป็นร้อยละ18.42 ของรายการวัสดุซื้อรวมทุกหน่วยงาน   

  หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุงานบ้านงานครัว 4 0.88 

2. วัสดุเชื้อเพลิง 4 0.88 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 66 14.57 

4. วัสดุโรงงาน 8 1.77 

5. วัสดุก่อสร้าง 307 67.77 

6. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 0.66 

7. วัสดุการเกษตร 61 13.47 

จากตารางที่ 11 ปีงบประมาณ 2561 กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดซื้อ

วัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด 7 ประเภท รวม 453 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละ

ประเภทสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวน   307 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.77 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.57 
3) วัสดุการเกษตร   จ านวน     61 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.47 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 2 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน    4 รายการ คิดเป็นร้อยละ   0.88 
2) วัสดุเชื้อเพลิง    จ านวน    4 รายการ คิดเป็นร้อยละ   0.88 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 12 แสดงจ านวนเงินจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน  กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม    

จ านวน 1,230,364,70  บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.54 จากจ านวนเงินรวมจัดซื้อทั้งหมด 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุงานบ้านงานครัว 8,900.00 0.72 

2. วัสดุเชื้อเพลิง 34,470.00 2.80 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 363,851.67 29.57 

4. วัสดุโรงงาน 24,824.00 2.02 

5. วัสดุก่อสร้าง 605,374.53 49.20 

6. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,400.00 3.28 

7. วัสดุการเกษตร 152,545.00 12.40 

จากตารางที่ 12 ปีงบประมาณ 2561 กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม   ด าเนินการจัดซื้อ

วัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ประเภท จ านวนเงินรวม 1,230,364 ,70 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54 ของ

จ านวนเงินจัดซื้อรวม  โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวนเงิน 605,374.53บาท คิดเป็นร้อยละ 49.20 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน 363,851.67บาท คิดเป็นร้อยละ 29.57 
3) วัสดุการเกษตร   จ านวนเงิน 152,545.00บาท คิดเป็นร้อยละ 12.40 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวนเงิน   8,900.00บาท คิดเป็นร้อยละ   0.72 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

 

ตำรำงท่ี 13 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองบริการหอพักนักศึกษา จ านวน 4 ประเภท                

  คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของรายการวัสดุจัดซื้อรวมทุกหน่วยงาน     

  หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 1 0.78 

2. วัสดุเชื้อเพลิง 1 0.78 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35 27.13 

4. วัสดุก่อสร้าง 92 71.32 

 

จากตารางที่ 13  ปีงบประมาณ 2561 กองบริการหอพักนักศึกษา  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 4 ประเภท รวม 129 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 2 ประเภท 

ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวน     92 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 71.32 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     35 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 27.13 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 2 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุส านักงาน   จ านวน    1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   0.78 
2) วัสดุเชื้อเพลิง   จ านวน    1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   0.78 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 14 แสดงจ านวนเงินรวมจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองบริการหอพักนักศึกษา จ านวน 227,000.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวม  

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 30,000.00 13.22 

2. วัสดุเชื้อเพลิง 1,200.00 0.53 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,655.00 26.72 

4. วัสดุก่อสร้าง 135,145.00 59.54 

 

จากตารางที่  14 ปีงบประมาณ 2561 กองบริการหอพักนักศึกษา  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงรวม 7 ประเภท จ านวนเงินรวม 227,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของจ านวนเงินจัดซื้อ

รวม  โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวนเงิน 135,145.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.54 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน 60,655.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.72 
3) วัสดุส านักงาน   จ านวนเงิน 30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.20 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1)  วัสดุเชื้อเพลิง                      จ านวนเงิน   1,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   0.53 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 15 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองบริหารจัดการกลาง จ านวน 4 ประเภท                      

คิดเป็นร้อยละ 10.53  ของรายการวัสดุจัดซื้อรวมทุกหน่วยงาน     

             หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 5 13.51 

2.วัสดุงานบ้านงานครัว 10 27.03 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 24.32 

4. วัสดุก่อสร้าง 13 35.14 

จากตารางที่ 15 ปีงบประมาณ 2561 กองบริหารจัดการกลาง ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 

ประเภท รวม 37 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวน     13 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 35.14 
2) วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน     10 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 27.03 
3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน       9 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 24.32 

จ านวนรายการรวมแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุส านักงาน   จ านวน    5 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   13.51 
ตำรำงท่ี 16 แสดงจ านวนเงินรวมจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองบริหารจัดการกลาง จ านวน 66,806.10 บาท 

ประเภท คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวม 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 10,468.00 15.67 

2.วัสดุงานบ้านงานครัว 20,197.00 30.23 

3. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,257.10 45.29 

4. วัสดุก่อสร้าง 5,884.00 8.81 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จากตารางที่ 16  ปีงบประมาณ 2561 กองบริหารจัดการกลาง ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวม 4 ประเภท จ านวนเงินรวม 66,806.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.71 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  

โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน 30,257.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.29 
2) วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวนเงิน 20,197.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.23 
3) วัสดุส านักงาน   จ านวนเงิน 10,468.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.67 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุก่อสร้าง                           จ านวนเงิน   5,884.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   8.81 
ตำรำงท่ี 17 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน  กองป้องกันรักษาความปลอดภัยและการจราจร             

จ านวน 6 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 15.79 ของรายการวัสดุจัดซื้อรวมทุกหน่วยงาน   

          หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุคอมพิวเตอร์ 1 1.19 

2.วัสดุส านักงาน 2 2.38 

3. วัสดุยานพาหนะและการขนส่ง 1 1.19 

4.วัสดุงานบ้านงานครัว 13 15.48 

5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24 28.57 

6. วัสดุก่อสร้าง 43 51.19 

จากตารางที่ 17 ปีงบประมาณ 2561 กองป้องกันรักษาความปลอดภัยและการจราจร ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ประเภท รวม 84 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 3 

ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวน     43 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 51.19 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     24 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 28.57 
3) วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน      13 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 15.48 

จ านวนรายการรวมแจ้งจัดซื้อต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน    1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   1.19 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 18 แสดงจ านวนเงินจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองป้องกันรักษาความปลอดภัยและการจราจร       

จ านวน 193,562.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวม 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00 1.76 

2.วัสดุส านักงาน 1,536.00 0.79 

3. วัสดุยานพาหนะและการขนส่ง 1,048.00 0.54 

4.วัสดุงานบ้านงานครัว 10,390.00 5.37 

5. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,552.00 31.28 

6. วัสดุก่อสร้าง 116,636.00 60.26 

จากตารางที่ 18 ปีงบประมาณ 2561 กองป้องกันรักษาความปลอดภัยและการจราจร ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม 6 ประเภท จ านวนเงินรวม 193,562.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของจ านวน

เงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวนเงิน 116,636.00บาท คิดเป็นร้อยละ 60.26 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน  10,390.00บาท คิดเป็นร้อยละ 31.28 
3) วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวนเงิน  10,468.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   5.37 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุยานพาหนะและการขนส่ง จ านวนเงิน   1,048.00บาท คิดเป็นร้อยละ   0.54 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 19 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์     

จ านวน 3 ประเภท  คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของรายการวัสดุจัดซื้อรวมทุกหน่วยงาน   

  หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 83 81.37 

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18 17.65 

3. วัสดุก่อสร้าง 1 0.98 

จากตารางที่ 19 ปีงบประมาณ 2561 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์    ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดย

วิธีเฉพาะเจาะจงรวม 3 ประเภท รวม 102 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 2 

ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุส านักงาน   จ านวน     83 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 81.37 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     18 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 17.65 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวน    1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   0.98 

 

ตำรำงท่ี 20 แสดงจ านวนเงินจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

จ านวน 90,635.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวม  

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 9,000.00 9.93 

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,986.87 17.65 

3. วัสดุก่อสร้าง  65,648.41  81.37 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จากตารางที่ 20 ปีงบประมาณ 2561 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์    ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดย

วิธีเฉพาะเจาะจงรวม 3 ประเภท จ านวนเงินรวม 90,635.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของจ านวนเงิน

จัดซื้อรวม  โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 2 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวนเงิน  65,648.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.37 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน  15,986.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุส านักงาน จ านวนเงิน   9,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   9.93 

ตำรำงท่ี 21 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์  จ านวน 1 ประเภท คิดเป็นร้อยละ 

2.63 ของรายการวัสดุซื้อรวมทุกหน่วยงาน  

          หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 6 100 

จากตารางที่ 21  ปีงบประมาณ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 

ประเภท ได้แก่ วัสดุส านักงานจ านวน 6 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 100 

ตำรำงท่ี 22 แสดงจ านวนเงินจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 694.00 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 0.02 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 694.00 100 

จากตารางที่ 22 ปีงบประมาณ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม 1 

ประเภท จ านวนเงินรวม 694.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมี

รายการจัดซื้อ 1 ประเภท ได้แก่ วัสดุส านักงาน 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 23 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองอาคารและสถานที่ จ านวน 3 ประเภท   คิดเป็น

ร้อยละ 7.89 ของรายการวัสดุซื้อรวมทุกหน่วยงาน    หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 20 6.90 

2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 112 38.62 

3. วัสดุก่อสร้าง 158 54.48 

จากตารางที่ 23 ปีงบประมาณ 2561 กองอาคารและสถานที่ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 

ประเภท รวม 290 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 2 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวน     158 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 54.48 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน     112 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 38.62 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุส านักงาน   จ านวน    20 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   6.90 

 
ตำรำงท่ี 24 แสดงจ านวนเงินจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน กองอาคารและสถานที่  

จ านวน 1,166,078.25 บาท    ประเภท คิดเป็นร้อยละ 29.89   หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 171,283.60 14.69 

2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 361,860.75 31.03 

3. วัสดุก่อสร้าง 632,933.90 54.28 

จากตารางที ่24 ปีงบประมาณ 2561 กองอาคารและสถานที่ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม 

3 ประเภท จ านวนเงินรวม 1,166,078.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.89 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  

โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 2 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวนเงิน 632,933.90บาท คิดเป็นร้อยละ 51.28 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน  361,860.75บาท คิดเป็นร้อยละ 31.03 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุส านักงาน 171,283.60 คิดเป็นร้อยละ   14.69 
ตำรำงท่ี 25 แสดงรายการจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรม จ านวน 3 ประเภท   

 คิดเป็นร้อยละ7.89 ของรายการวัสดุซื้อรวมทุกหน่วยงาน     

          หน่วย : รำยกำร 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนรำยกำร ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 2 18.18 

2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 9.09 

3. วัสดุก่อสร้าง 8 72.73 

 

จากตารางที ่25 ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วัฒนธรรม ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ประเภท 

รวม 11 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 2 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวน     8 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 72.73 
2) วัสดุส านักงาน   จ านวน     2 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ 18.18 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน    1 รำยกำร คิดเป็นร้อยละ   9.09 
 

ตำรำงท่ี 26 แสดงจ านวนเงินรวมจัดซื้อวัสดุหน่วยงาน ศูนย์วัฒนธรรม จ านวน 45,850.12 บาท  

คิดเป็นร้อยละ1.18        หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุส านักงาน 1,000.00 2.18 

2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,605.00 3.50 

3. วัสดุก่อสร้าง 43,245.12 94.32 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จากตารางที่ 26 ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วัฒนธรรม ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม 3 

ประเภท จ านวนเงินรวม 45,850.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมี

จ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 2 ประเภท ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง   จ านวนเงิน 43,245.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.32 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวนเงิน  1,605.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   3.50 

จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุส านักงาน                       จ านวนเงิน   1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ   2.18 

ตำรำงท่ี 27 แสดงจ านวนเงินรวมแต่ละประเภทของการจัดซื้อวัสดุรวมทุกหน่วยงาน จ านวน 12 

ประเภท                                                          หน่วย : บาท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,400.00 0.09 

2.วัสดุส านักงาน 266,766.16 6.84 

3. วัสดุโรงงาน 24,824.00 0.64 

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,048.00 0.03 

5.วัสดุงานบ้านงานครัว 39,487.00 1.01 

6. วัสดุเชื้อเพลิง 35,670.00 0.91 

7. วัสดุเครื่องแต่งกาย 17,200.00 0.44 

8.วัสดุการเกษตร 152,545.00 3.91 

9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 909,103.09 23.31 

10. วัสดุกีฬา 17,200.00 0.44 

11. วัสดุก่อสร้าง 1,604,866.96 41.14 

12. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 828,666.86 21.24 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จากตารางที่ 27 ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 

หน่วยงาน รวมเป็นการจัดซื้อวัสดุจ านวน 12 ประเภท โดยมียอดเงินรวมสูงสุด 3 ประเภทจากทุกหน่วยงาน 

ได้แก่  

1) วัสดุก่อสร้าง  จ านวนเงินรวม 1,604,866.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.14 
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินรวม   909,103.09 บาท  คิดเป็นร้อยละ 23.31 
3) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวนเงินรวม   828,666.86 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.24 

จ านวนเงินจัดซื้อรวมต่ าสุด 4 ประเภท ได้แก่ 
1) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวนเงินรวม      1,048.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 
2) วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวนเงินรวม      3,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 
3) วัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวนเงินรวม    17,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 
4) วัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวนเงินรวม    17,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 

 

กรำฟที่ 5    แสดงจ ำนวนเงินรวมแต่ละประเภทของกำรจัดซื้อวัสดุรวมทุกหน่วยงำน(ร้อยละ) 
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จ ำนวนเงนิร้อยละของจ ำนวนเงนิรวม

1.วสัดคุอมพิวเตอร์

2.วสัดสุ  านกังาน

3. วสัดโุรงงาน

4. วสัดยุานพาหนะและขนสง่

5.วสัดงุานบา้นงานครวั

6. วสัดเุชือ้เพลิง

7. วสัดเุครื่องแต่งกาย

8.วสัดกุารเกษตร

9. วสัดไุฟฟา้และวิทยุ

10. วสัดกีุฬา

11. วสัดกุ่อสรา้ง

12. วสัดวุิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ตำรำงท่ี 28 จ านวนเงินจัดซื้อวัสดุรวมทุกหน่วยงาน จ านวน 3,900,777.07 บาท (11 หน่วยงาน  ) 

          หน่วย : บำท 

ประเภทวัสดุ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1.กองการกีฬา 
376,519.76 

9.65 

2.กองคลัง 
        3,900.00  

0.10 

3.กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  1,230,364.70  

31.54 

4.กองบริการหอพักนักศึกษา 
    227,000.00  

5.82 

5.กองบริหารงานกลาง 
      66,806.10  

1.71 

6.กองบริหารงานวิจัย 
    499,366.86  

12.80 

7.กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 
    193,562.00  

4.96 

8.กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
      90,635.28  

2.32 

9.กองวิเทศสัมพันธ์ 
          694.00  

0.02 

10.กองอาคารและสถานที่ 
  1,166,078.25  

29.98 

11.ศูนย์วัฒนธรรม 
      45,850.12  

1.18 

จากตารางที่ 28 ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 

หน่วยงาน และมีหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจ านวนเงินรวมสูงสุด 3 หน่วยงาน 

ได้แก่  

1) กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนเงินรวม 1,230,364.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54 

2) กองอาคารและสถานที่ จ านวนเงินรวม 1,166,078.25  บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.98 
3) กองบริหารงานวิจัย จ านวนเงินรวม   499,366.86 บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.80 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จ านวนเงินรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) กองวิเทศสัมพันธ์  จ านวนเงินรวม          694.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.02 
2) กองคลัง   จ านวนเงินรวม        3,900.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.10 
3) ศูนย์วัฒนธรรม  จ านวนเงินรวม      45,850.12 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.18 

 

กรำฟที่ 6   แสดงจ ำนวนเงินรวมจัดซื้อวัสดุแต่หน่วยงำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการกีฬา, 
376,519.76

กองคลงั, 3,900.00

กองจดัการสาธารณปูโภค 
พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม, 

1,230,364.70

กองบรกิารหอพกั
นกัศึกษา, 
227,000.00

กองบรหิารงาน
กลาง, 66,806.10

กองบรหิารงานวจิยั, 
499,366.86กองปอ้งกนัและรกัษา

ความปลอดภยั, 
193,562.00

กองพฒันานกัศึกษา
และศิษยเ์ก่าสมัพนัธ,์ 

90,635.28

กองวิเทศสมัพนัธ,์ 694

กองอาคารและสถานท่ี, 
1,166,078.25

ศูนย์วัฒนธรรม, 
45,850.12
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

4.3 วิเครำะห์งบประมำณในกำรสั่งซ้ือและเบิกจ่ำย 

 ผู้วิเคราะห์ได้แจกแจงงบประมาณที่ได้รับในการแจ้งด าเนินการจัดซื้อของแต่ละหน่วยงาน 

(เรื่องขออนุมัติหลักการ) และจ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง ท าการเปรียบเทียบหาค่าส่วนต่างระหว่างจ านวนเงิน

งบประมาณ จ านวนเงินจัดซื้อและยอดเบิกจ่ายออกมาเป็นร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ของยอดเงินรวมในการ

ด าเนินการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานรวมศูนย์ จ านวน 11 หน่วยงาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 

3,900,777.07 บาท  

 

ตำรำงท่ี 29 แสดงจ านวนเงินงบประมาณในการจัดซื้อแต่ละหน่วยงาน (คุมยอดขออนุมัติหลักการ)       

            หน่วยละ : บาท 

หน่วยงำน จ ำนวนเงินแจ้งจัดซื้อ ร้อยละ 

1.กองการกีฬา     376,519.76  9.65 

2.กองคลัง         3,900.00  0.10 

3.กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม   1,230,364.70  31.54 

4.กองบริการหอพักนักศึกษา     227,000.00  5.82 

5.กองบริหารงานกลาง       66,806.10  1.71 

6.กองบริหารงานวิจัย     499,366.86  12.80 

7.กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย     193,562.00  4.96 

8.กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์       90,635.28  2.32 

9.กองวิเทศสัมพันธ์           694.00  0.02 

10.กองอาคารและสถานที่   1,166,078.25  29.98 

11.ศูนย์วัฒนธรรม       45,850.12  1.18 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

จากตารางที่ 29 ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 

หน่วยงาน และมีหน่วยงานด าเนินการแจ้งจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวนเงินขออนุมัติหลักการ เป็น

จ านวนเงินรวมสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนเงินรวม 1,230,364.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.54 

2) กองอาคารและสถานที่ จ านวนเงินรวม 1,166,078.25  บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.98 
3) กองบริหารงานวิจัย จ านวนเงินรวม   499,366.86 บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.80 

 
จ านวนเงินรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) 1กองวิเทศสัมพันธ์ จ านวนเงินรวม          694.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.02 
2) กองคลัง   จ านวนเงินรวม        3,900.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.10 
3) ศูนย์วัฒนธรรม  จ านวนเงินรวม      45,850.12 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.18 

ตำรำงท่ี 30 แสดงจ านวนเงินรวมในการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานรวมศูนย์  

 จ านวน 11  หน่วยงาน  เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,863,826.64 บาท  

            หน่วยละ : บาท 

หน่วยงำน จ ำนวนเงินเบิกจ่ำย ร้อยละ 

1.กองการกีฬา     376,519.53  9.74 

2.กองคลัง        3,900.00  0.10 

3.กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม  1,230,064.70  31.84 

4.กองบริการหอพักนักศึกษา     227,000.00  5.88 

5.กองบริหารงานกลาง       66,806.10  1.73 

6.กองบริหารงานวิจัย     499,366.86  12.92 

7.กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย     193,562.00  5.01 

8.กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์       90,635.28  2.35 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

9.กองวิเทศสัมพันธ์           694.00  0.02 

10.กองอาคารและสถานที่  1,129,428.05  29.23 

11.ศูนย์วัฒนธรรม       45,850.12  1.19 

จากตารางที่ 30 ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 

หน่วยงาน และมีหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและด าเนินการเบิกจ่าย เป็นจ านวน

เงินรวมสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่  

1) กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
จ านวนเงินรวม 1,230,364.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.84 

2) กองอาคารและสถานที่ จ านวนเงินรวม 1,166,078.25  บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.23 
3) กองบริหารงานวิจัย จ านวนเงินรวม   499,366.86 บาท  คิดเป็นร้อยละ 12.92 

จ านวนเงินเบิกจ่ายรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) กองวิเทศสัมพันธ์  จ านวนเงินรวม          694.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.02 
2) กองคลัง   จ านวนเงินรวม        3,900.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.10 
3) ศูนย์วัฒนธรรม  จ านวนเงินรวม      45,850.12 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.19 
 

ตำรำงท่ี 31 ยอดเงินรวมจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ  ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการ

คลังและพัสดุ โดยท าการเปรียบเทียบยอดเงินที่ได้คุมยอดผูกพันให้ด าเนินการจัดซื้อ กับยอดจ านวนเงินรวม

ที่เบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของยอดผูกพัน จ านวน 11 หน่วยงาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ยอดเงินผูกพัน 

3,900,777.07บาท  ยอดเงินเบิกจ่าย 3,863,826.64 บาท 

          หน่วยละ : บาท 

หน่วยงำน จ ำนวนเงินคุม

ยอดผูกพัน 

จ ำนวนเงิน

เบิกจ่ำย 

ผลต่ำงร้อย

ละของยอด

ผูกพัน 

1.กองการกีฬา     376,519.76      376,519.53  0 

2.กองคลัง         3,900.00         3,900.00  0 



60 

 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

หน่วยงำน จ ำนวนเงินคุม

ยอดผูกพัน 

จ ำนวนเงิน

เบิกจ่ำย 

ผลต่ำงร้อย

ละของยอด

ผูกพัน 

3.กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม   1,230,364.70   1,230,064.70  

0.02 

4.กองบริการหอพักนักศึกษา     227,000.00      227,000.00  0 

5.กองบริหารงานกลาง       66,806.10        66,806.10  0 

6.กองบริหารงานวิจัย     499,366.86      499,366.86  0 

7.กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย     193,562.00      193,562.00  0 

8.กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์       90,635.28        90,635.28  0 

9.กองวิเทศสัมพันธ์           694.00            694.00  0 

10.กองอาคารและสถานที่   1,166,078.25   1,129,428.05  3.14 

11.ศูนย์วัฒนธรรม       45,850.12        45,850.12  0 

จากตารางที่ 31 ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 

หน่วยงาน และหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อที่มียอดการเบิกจ่าย ต่างจากยอดผูกพันหลักการ เป็นจ านวน 2 

หน่วยงาน ได้แก่  

1) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลต่างร้อยละ 3.14 

2) กองอาคารและสถานที่    ผลต่างร้อยละ 0.02 

หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อที่มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับยอดผูกพันหลักการ เป็นจ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่  
1) กองการกีฬา 

2) กองคลัง 

3) กองบริการหอพักนักศึกษา 

4) กองบริหารงานกลาง 
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5) กองบริหารงานวิจัย 

6) กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

7) กองพัฒนานักศกึษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

8) กองวิเทศสัมพันธ์ 

9) ศูนย์วัฒนธรรม 

 

4.4 วิเครำะห์ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อ 

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดซื้อรวม โดยบันทึกรับวันที่ได้รับเรื่องแจ้งให้

ด าเนินการและส่งออกเลขตามทะเบียนสารบรรณ (นับเป็นวันเริ่มต้น) จนถึงด าเนินการตาม

กระบวนการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสร็จสิ้นตรวจรับและส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุและออกเลข

ตามทะเบียนสารบรรณ (วันสิ้นสุดการด าเนินการจัดซื้อ) ต่อ 1 ชุด/เรื่อง  ของการจัดซื้อ โดยมี

กระบวนการด าเนินการตามตารางดังนี้ 

4.1 การแจกแจงความถี่ (frequency Distribution) ของระยะเวลาในการจัดซื้อรวม 

ตารางที่ 32 แสดงระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อรวม 

          หน่วย : ชุด   

ระยะเวลำด ำเนินกำร จ ำนวนเรื่อง ร้อยละ 

5  วัน - - 

10  วัน 14 11.57 

15  วัน 28 23.14 

20  วัน 29 23.97 

25  วัน 16 13.22 

30  วัน 13 10.74 

มากกว่า 30 วัน 21 17.36 
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จากตารางที่ 32 ปีงบประมาณ 2561 ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อรวมทุกหน่วยงาน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ

เร็วสุด 10 วัน  จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.57  และมากกว่า 30 วัน จ านวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อย

ละ 17.36 

 

4.2 การหาค่าเฉลี่ย ( Mean) เป็นการหาค่าระยะเวลารวมในการจัดซื้อวัสดุทั้งหมด แล้วหารเฉลี่ยด้วย

จ านวนชุดเบิกจ่ายทั้งหมด โดยใช้สูตรค านวณ  

x̅ =
∑x

n
 

  เมื่อ    x̅ เป็นค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   Σx เป็นระยะเวลารวมของการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

   N เป็นจ านวนชุดเบิกจ่ายวัสดุจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด 
 

- ระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรวม = 1,404 วัน 
- จ านวนชุดเบิกจ่ายวัสดุจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด = 123 ชุด 

 

11.41 =
1404

123
 

ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของผู้วิเคราะห์  = 11.41 วัน ต่อการ

ด าเนินการ 1 เรื่อง 
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บทที่ 5  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

           การวิเคราะหค์รัง้นี ้เป็นการวิเคราะหผ์ลการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์

ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ  งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผู้วิเคราะห์
ได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษางบประมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุของแต่ละ
หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ เสนอต่อผู้บริหาร และเป็นข้อมูล
การพัฒนาและวางแผนการจัดซื้อวัสดุให้กับหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ  โดยได้ศึกษา
และน าข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริงของปีงบประมาณ 2561 ที่ด าเนินการจัดซื้อให้กับหน่วยงานภายใต้
สังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 หน่วยงาน โดยเก็บรายละเอียดข้อมูลจากส าเนารายงานการจัดซื้อ
วัสดุ ของหน่วยจัดซื้อ งานพัสดุ กองคลัง เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา  
 

5.1.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลแจ้งกำรจัดซื้อ 

ผู้วิเคราะห์ได้รับเรื่องแจ้งให้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ 2561 จ านวน 11 

หน่วยงาน  รวม 123 ชุด โดยมีหน่วยงานแจ้งสูงสุดและต่ าสุด แบ่งออกเป็นจ านวนชุดที่แจ้งและจ านวน

รายการดังนี้ 

1)  ปีงบประมาณ 2561จ านวนแจ้งจัดซื้อรวม 123 ชุด มีหน่วยงานแจ้งจัดซื้อรวมสูงสุด 3 

หน่วยงาน ได้แก่ กองอาคารและสถานที่ จ านวน 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 34.15 กองจัดการสาธารณูปโภค 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 24.39 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

จ านวน 14 ชุด คิดเป็นร้อยละ 11.38 และมีหน่วยงานแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง 

จ านวน  1 ชุดคิด เป็นร้อยละ 0.81 กองบริหารงานวิจัย จ านวน  1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 0.81  กองวิเทศ

สัมพันธ์ จ านวน  1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 0.81 

2)  ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งให้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม 

1,229 รายการ โดยมีหน่วยงานแจ้งจัดซื้อรวมรายการสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองจัดการสาธารณูปโภค 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 453 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.86 กองอาคารและสถานที่ จ านวน 290 
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รายการ คิดเป็นร้อยละ 23.60 กองบริการหอพักนักศึกษา จ านวน 129 รายการ คิดเป็นร้อยละ 10.50 และ

มีหน่วยงานแจ้งจัดซื้อรวมรายการต่ าสุด 1 หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง จ านวน  1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 0.08 

 

5.1.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ประเภทของกำรจัดซื้อ 

1) จ านวนประเภทของวัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง จ านวน 12 ประเภท รวม 123 ชุด โดยมีประเภทวัสดุจัดซื้อรวมสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุ

ก่อสร้าง จ านวน 45 ชุด คิดเป็นร้อยละ 36.29 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 34 ชุด คิดเป็นร้อยละ 27.42     

วัสดุส านักงานจ านวน 14 ชุด คิดเป็นร้อยละ 18.55 และมีประเภทวัสดุที่แจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 4 ประเภท 

ได้แก่ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 0.81 วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน  1 ชุด คิดเป็นร้อย

ละ 0.81 วัสดุโรงงาน จ านวน  1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 0.81 วัสดุยานพาหนะ จ านวน  1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 

0.81 

2) จ านวนเงินรวม ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 

ประเภท เป็นจ านวนเงินรวม 3,900,777.07 บาท โดยมีจ านวนเงินจัดซื้อรวมแต่ละประเภทสูงสุด 3 

ประเภท ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงิน 1,604,866.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

จ านวนเงิน 909,103.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จ านวนเงิน 

828,666.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.24 จ านวนเงินรวมแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด ได้แก่ วัสดุยานพาหนะ จ านวน

เงิน 1,048.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 

5.1.3 สรุปผลกำรจัดซื้อแยกตำมหน่วยงำน 

แสดงการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2561 โดยแสดงรายการสูงสุดและ

ต่ าสุดของประเภทและจ านวนเงิน และแยกประเภทการจัดซื้อออกตามหน่วยงานภายใต้โครงการรวมศูนย์

ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ จ านวน 11 หน่วยงาน ดังนี้ 

1) กองกำรกีฬำ ปีงบประมาณ 2561 กองการกีฬาด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

5 ประเภท รวม 42 รายการ โดยมีรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุส านักงาน จ านวน 33 รายการ คิด

เป็นร้อยละ 78.57 จ านวนรายการจัดซื้อรวมต่ าสุด 2 รายการ ได้แก่ วัสดุเครื่องแต่งกายจ านวน 1 รายการ 

คิดเป็นร้อยละ  2.38 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน  1 รายการ คิดเป็นร้อยละ   2.38  จ านวน

เงินจัดซื้อรวมรวม 376,519.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด โดยมีจ านวน

เงินจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวนเงิน 288,900.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 
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76.73 แจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงิน 14,335.20 บาทคิดเป็นร้อย

ละ 3.81 

2) กองคลัง ปีงบประมาณ 2561 กองคลัง  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รวม 1 

ประเภท ได้แก่ วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนเงินรวม 694.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.10 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  

3) กองวิเทศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง รวม 1 ประเภท ได้แก่ วัสดุส านักงานจ านวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100  จ านวนเงินรวม 

694.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  

4) กองจัดกำรสำธำรณูปโภคพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 กองจัดการ

สาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั้งหมด 7 ประเภท รวม 

453 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง จ านวน  307 รายการคิดเป็นร้อยละ 

67.77  และแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 2 รายการ ได้แก่วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการคิดเป็นร้อยละ 

0.88 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.88  จ านวนเงินจัดซื้อรวม 1,230,364,70 บาท คิด

เป็นร้อยละ 31.54 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมีรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง 

จ านวนเงิน 605,374.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.20 จัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุงานบ้านงาน

ครัว จ านวนเงิน 8,900.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.72 

5) กองบริกำรหอพักนักศึกษำ ปีงบประมาณ 2561 กองบริการหอพักนักศึกษา  ด าเนินการ

จัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ประเภท รวม 129 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุดได้แก่ 

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 92 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71. และรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 2 รายการ ได้แก่ 

วัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.78 วัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 

0.78  จ านวนเงินจัดซื้อรวม 227,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.82 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดย

มีรายการแจ้งจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงิน 135,145.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.54 

รายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่วัสดุเชื้อเพลิง จ านวนเงิน 1,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53 

6) กองบริหำรจัดกำรกลำง ปีงบประมาณ 2561 กองบริหารจัดการกลาง ด าเนินการจัดซื้อ

วัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ประเภท รวม 37 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุ

ก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ คิดเป็นร้อยละ 35.14 รายการรวมแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุ

ส านักงาน จ านวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.51จ านวนเงินจัดซื้อรวม 66,806.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 

1.71 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
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จ านวนเงิน 30,257.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.29 และรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่วัสดุ

ก่อสร้าง จ านวนเงิน 5,884.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.81 

7) กองป้องกันรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร ปีงบประมาณ 2561 กองป้องกันรักษา

ความปลอดภัยและการจราจร ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ประเภท รวม 84 รายการ โดย

มีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้างจ านวน 43 รายการ คิดเป็นร้อยละ 51.19 จ านวน

รายการแจ้งจัดซื้อต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.19 จ านวน

เงินจัดซื้อรวม 193,562.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมีจ านวน

รายการจัดซื้อรวมสูงสุด 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงิน 116,636.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

60.26 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงิน 10,390.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.28 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน

เงิน 10,468.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุ

ยานพาหนะและการขนส่ง จ านวนเงิน1,048.00บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 

8) กองพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 กองพัฒนานักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ประเภท รวม 102 รายการ โดยมีจ านวน

รายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุส านักงานจ านวน 83 รายการ คิดเป็นร้อยละ 81.37 จ านวนรายการ

จัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุก่อสร้างจ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.98 จ านวนเงินจัดซื้อ

รวม 90,635.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมีรายการจัดซื้อรวมสูงสุด 

ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงิน  65,648.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.37 จ านวนรายการซื้อรวมต่ าสุด 1 

รายการ ได้แก่ วัสดุส านักงาน จ านวนเงิน 9,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.93 

9) กองวิเทศสัมพันธ์  ปีงบประมาณ 2561 กองวิเทศสัมพันธ์  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 1 ประเภท รวม 6 รายการ ได้แก่ วัสดุส านักงาน คิดเป็นร้อยละ 100 จ านวนเงินรวม 694.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  

10) กองอำคำรและสถำนที่  ปีงบประมาณ 2561 กองอาคารและสถานที่ ด าเนินการจัดซื้อ

วัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ประเภท รวม 290 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุ

ก่อสร้างจ านวน 158 รายการ คิดเป็นร้อยละ 54.48 จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ 

วัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ คิดเป็นร้อย 6.90 จ านวนเงินจัดซื้อรวม 1,166,078.25 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 29.89 ของจ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมีจ านวนเงินจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง 

จ านวนเงิน 632,933.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.28 จ านวนจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุ

ส านักงาน 171,283.60 คิดเป็นร้อยละ 14.69  
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11) ศูนย์วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วัฒนธรรม ด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 3 ประเภท รวม 11 รายการ โดยมีจ านวนรายการจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้างจ านวน  

8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.73 จ านวนรายการแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 จ านวนเงินจัดซื้อรวม 45,850.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 ของ

จ านวนเงินจัดซื้อรวมทั้งหมด  โดยมีจ านวนจัดซื้อรวมสูงสุด ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง จ านวนเงิน 43,245.12 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 94.32 จ านวนแจ้งจัดซื้อรวมต่ าสุด 1 รายการ ได้แก่ วัสดุส านักงาน จ านวนเงิน 1,000.00

บาท คิดเป็นร้อยละ 2.18 

5.1.4 สรุปจ ำนวนเงินรวมแต่ละประเภทของกำรจัดซื้อวัสดุรวมทุกหน่วยงำน จ ำนวน 12 ประเภท

   

 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 11 หน่วยงาน  รวมเป็นการ

จัดซื้อวัสดุ จ านวน 12 ประเภท โดยมียอดเงินรวมสูงสุด 3 ประเภทจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง 

จ านวนเงินรวม 1,604,866.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.14 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวนเงินรวม 909,103.09 

บาท คิดเป็นร้อยละ 23.31 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวนเงินรวม  828,666.86 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 21.24 จ านวนเงินจัดซื้อรวมต่ าสุด 4 ประเภท ได้แก่ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวนเงินรวม 

1,048.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวนเงินรวม  3,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 

วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวนเงินรวม 17,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวนเงิน

รวม 17,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 

5.1.5 สรุปจ ำนวนเงินจัดซื้อวัสดุรวมทุกหน่วยงำน 

 ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 11 หน่วยงาน 

และมีหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นจ านวนเงินรวมสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่     

กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวนเงินรวม 1,230,364.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 

31.54 กองอาคารและสถานที่ จ านวนเงินรวม 1,166,078.25  บาท คิดเป็นร้อยละ 29.98 กองบริหาร

งานวิจัย จ านวนเงินรวม  499,366.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.80 จ านวนเงินรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

กองวิเทศสัมพันธ์ จ านวนเงินรวม 694.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 กองคลัง จ านวนเงินรวม 3,900.00 

บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ศูนย์วัฒนธรรม จ านวนเงินรวม 45,850.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 
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5.1.6 สรุปผลกำรวิเครำะห์งบประมำณในกำรสั่งซื้อและเบิกจ่ำย 

- จ านวนเงินรวมขออนุมัติหลักการ ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อ

วัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 11 หน่วยงาน และมีหน่วยงานด าเนินการแจ้งจัดซื้อวัสดุ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง จ านวนเงินขออนุมัติหลักการ เป็นจ านวนเงินรวมสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองจัดการ

สาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวนเงินรวม 1,230,364.70 บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.54 กอง

อาคารและสถานที่ จ านวนเงินรวม 1,166,078.25  บาท คิดเป็นร้อยละ 29.98 กองบริหารงานวิจัย จ านวน

เงินรวม  499,366.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.80  จ านวนเงินรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองวิเทศ

สัมพันธ์ จ านวนเงินรวม 694.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 กองคลัง จ านวนเงินรวม 3,900.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 0.10 ศูนย์วัฒนธรรม จ านวนเงินรวม 45,850.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.18 

- จ านวนเงินรวมในการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 11 หน่วยงาน และมีหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและ

ด าเนินการเบิกจ่าย เป็นจ านวนเงินรวมสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม จ านวนเงินรวม 1,230,364.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.84 กองอาคารและสถานที่ จ านวนเงิน

รวม 1,166,078.25  บาท คิดเป็นร้อยละ 29.23 กองบริหารงานวิจัย จ านวนเงินรวม 499,366.86 บาท คิด

เป็นร้อยละ 12.92 จ านวนเงินเบิกจ่ายรวมต่ าสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองวิเทศสัมพันธ์ จ านวนเงินรวม 

694.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 กองคลังจ านวน เงินรวม  3,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ศูนย์

วัฒนธรรม จ านวนเงินรวม 45,850.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 

- ยอดเงินรวมจัดซื้อวัสดุประเภทต่างๆ  ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานรวมศูนย์ โดยท าการ

เปรียบเทียบยอดเงินที่ได้คุมยอดผูกพันให้ด าเนินการจัดซื้อ กับยอดจ านวนเงินรวมที่เบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อย

ละของยอดผูกพัน หน่วยงานแจ้งด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 11 หน่วยงาน  และมี

หน่วยงานที่จัดซื้อ มียอดการเบิกจ่าย ต่างจากยอดผูกพันหลักการ เป็นจ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กอง

จัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลต่างร้อยละ 3.14 กองอาคารและสถานที่ ผลต่างร้อยละ 

0.02 หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อที่มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับยอดผูกพันหลักการ เป็นจ านวน 9 หน่วยงาน 

ได้แก่ กองการกีฬา,กองคลัง,กองบริการหอพักนักศึกษา,กองบริหารงานกลาง,กองบริหารงานวิจัย,กอง

ป้องกันและรักษาความปลอดภัย,กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, กองวิเทศสัมพันธ์,ศูนย์

วัฒนธรรม 
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5.1.7 สรุปผลกำรวิเครำะห์ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรจัดซื้อ 

 ปีงบประมาณ 2561 ผู้วิเคราะห์ได้ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาในการจัดซื้อรวม โดยบันทึก

รับวันที่ได้รับเรื่องแจ้งให้ด าเนินการและส่งออกเลขตามทะเบียนสารบรรณ (นับเป็นวันเริ่มต้น) จนถึง

ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสร็จสิ้นตรวจรับและส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุและ

ออกเลขตามทะเบียนสารบรรณ (วันสิ้นสุดการด าเนินการจัดซื้อ) ต่อ 1 ชุด/เรื่องของการจัดซื้อ โดยมี

กระบวนการด าเนินการแบบแจกแจงความถี่ความถี่ (frequency Distribution)  และการหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) โดยเป็นการหาค่าระยะเวลารวมในการจัดซื้อวัสดุทั้งหมด แล้วหารเฉลี่ยด้วยจ านวนชุดเบิกจ่าย

ทั้งหมด  

 ปีงบประมาณ 2561 ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อรวมทุกหน่วยงาน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ

เร็วสุด 10 วัน จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.57 และมากกว่า 30 วัน จ านวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

17.36 ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการด าเนินการจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของผู้วิเคราะห์  = 11.41 วัน ต่อ

การด าเนินการ 1 เรื่อง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและ

พัสดุ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรท าการวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุของหน่วยงานรวมศูนย์ภารกจิด้านการคลังและพัสดุของ

ส านักงานอธิการบดี ประจ าทุกปีงบประมาณเพ่ือทราบผลการวิเคราะห์ของแต่ละปีเพ่ือ

เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ และ ส าหรับเป็นข้อมูลในการด าเนินปีต่อไป 
2. ควรน าการจัดซื้อโดยวิธีอ่ืนมาท าการวิเคราะห์  เช่น การจัดจ้าง ,การจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ของหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุของส านักงานอธิการบดี 
3. ควรมีการรายงานผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่จัดหาทราบ โดยการแจ้งเป็นหนังสือหรือ

ประชุมชี้แจง 
4. จากการวิเคราะห์การจัดซื้อวัสดุโดยวิธีเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ภารกิจด้านการคลังและพัสดุ

ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 11 หน่วยงาน พบว่าระยะเวลาในการจัดซื้อและเบิกจ่าย เกิน 

30 วัน ยังมีจ านวน 21 เรื่อง  ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงิน

ให้กับผู้ประกอบการ เห็นควรศึกษาและท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้

สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น 
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5. ควรปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงผลกระทบกับการจัดซื้อ เช่น การก าหนดราย

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ การแจ้งด าเนินการจัดซื้อ  และระยะเวลาในการจัดซื้อและเบิกจ่าย 

ทั้งนี้ เพ่ือจะได้หาแนวทางป้องกัน แก้ไข และท าความเข้าในในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตาม

ระเบียบพัสดุ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
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 บันทึกท่ี อว 660201.1.2.2/7467 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563  

เห็นชอบ กรณีวงเงินไมเ่กิน 100,000.-บาท ไม่ต้องท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 



79 

 
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

บันทึกตัวอย่างการจัดซื้อจดัจ้าง 1 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

บันทึกตัวอย่างการจัดซื้อจดัจ้าง 2 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

 

 

บันทึกตัวอย่างการจัดซื้อจดัจ้าง 3 
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รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือวัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานรวมศูนย์ด้านการคลังและพัสดุ ส านักงานอธิการบดี มข. 

ประวัติเจ้ำของผลงำน 

1. ชื่อ-สกุล  นางปิยนุช   โลมาอินทร์ ( Miss Piyanuch   Lomain ) 

2. ปัจจุบันอายุ 48   ปี 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้ เลขท่ี 710/16  หมู่ที่ 26 หมู่บ้านจันทร์ประเสริฐ ต าบลศิลา  อ าเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 

5. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  ระดับ  ปฏิบัติการ  สังกัด งานพัสดุ  กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  

 โทรศัพท์  0-4320-2058  หมายเลขภายใน  50446  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4320-2058 

 มือถือ  086-2193880  E-mail :  lpiyan@kku.ac.th 

6. หน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 

 6.1 ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ งานพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี โดย ท าหน้าที่ด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

 6.2  งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

7. ประวัติการศึกษา  (ระบุอย่างย่อ)  

 ปีที่จบการศึกษา 2538  ระดับ ปริญญาตรี  สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป  สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประเทศไทย 


