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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนวยงานหนึ่งท่ีอยูภายใต   การควบคุม  
กํากับ  ดูแล สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคณะที่มีสวนในการสนับสนุนดานการดําเนินงาน ดาน
การเรียนการสอน   ดานการบริหารการวิจัย และงานดานตางๆ  ที่เก่ียวของกับ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีหนาที่
หลักในการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ ระดับ
ปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก  ซึ่งการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานในทุกดาน ทําใหการดําเนินงาน ดานการจัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 มีสวนสําคัญและเก่ียวของโดยตรง เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดความคลองตัวในการ
ดําเนินงานและสามารถนําไปสูการจัดกิจกรรมตาง ๆ ได ใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
 งานพัสดุและโครงสรางพ้ืนฐานกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปฏิบัติงานภายใตการควบคุมและกํากับดูแล ของกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการแบงสวนงานให งานพัสดุและโครงสรางพื้นฐานมีหนาที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดําเนินการ ดานการจัดซื้อ/จัดจาง ใหกับ งานบริหารและสื่อสารองคกร งานการเงินและ
บัญชี  งานบริการการศึกษา งานแผนยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ วิจัย และ
วิเทศสัมพันธ ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ   และการปฏิบัติงานดานพัสดุอ่ืนที่เกี่ยวของ
ใหกับหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร สาขาวิชา  ภายในคณะเกษตรศาสตร  ซึ่งการปฏิบัติงาน 
แตละสวนงานที่อยูภายใตกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร มีการจัดพิมพเอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงานทุกดานใชงบประมาณในการจัดพิมพเอกสารเกิดคาใชจายดานการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร 
ที่ใชกับเครื่องพิมพเอกสารในแตละปเปนจํานวนมาก จนกระทั่งในปงบประมาณ 2559 ไดมีหนังสือ
บันทึกขอความ จาก งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยฝายการคลัง
และทรัพยสิน มีนโยบายในการดําเนินการรวมศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ 
กรณีศึกษา:การจัดหาเครื่องพิมพเอกสารของหนวยงานภายในสังกัดสํานักงานอธิการบดีและ
หนวยงานอ่ืนท่ีประสงคเขารวมโครงการฯ  ดังนั้น ทางผูบริหารคณะเกษตรศาสตร จึงมอบหนาที่ให
งานพัสดุและโครงสรางพ้ืนฐานเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายที่ดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร ตั้งแต
ปงบประมาณ 2557 – 2559  ผลปรากฏวา มีคาใชจายที่เกิดขึ้นมีปริมาณเฉลี่ยปละ 243,003 บาท 
เมื่อผูบริหารคณะเกษตรศาสตร ไดรับทราบขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นแลว จึงมอบหนาที่ใหงานพัสดุ
และโครงสรางพ้ืนฐานดําเนินการจัดทําหนังสือแจงความประสงคตัดสินใจเขารวมโครงการฯ ทันที  
ตั้งแต เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 – ปปจจุบัน โดยทางคณะเกษตรศาสตร ไดรับจัดสรรเครื่องพิมพ 
จาก บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ที่ทําสัญญารวมกับทางมหาวิทยาลัยขอนแกนมีหนาที่จัดหา
เครื่องพิมพเอกสาร ใหกับหนวยงาน คณะตาง ๆ ที่เขารวมโครงการฯ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร มี
หนวยงานที่ไดรับจัดสรรเครื่องพิมพ ไดแก งานบริหารและสื่อสารองคกร งานการเงินและบัญชี  งาน
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บริการการศกึษา งานแผนยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ 
ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ  ศูนยศึกษาคนควาวิจัยและหองปฏิบัติการกลาง แตการเขา
รวมโครงการฯ ในครั้งนี้ยังไมมีการเก็บคาใชจายการจัดพิมพเอกสารที่ชัดเจนและเปรียบเทียบ
คาใชจายกอนการเขารวมโครงการฯ และหลังการเขารวมโครงการฯ อยางใดสามารถประหยัด
คาใชจายได ตั้งแตกอนการเขารวมโครงการฯ 3 ปยอนหลัง และหลังจากการเขารวมโครงการฯ แลว 
3 ป  ซึ่งหากพิจารณารายการคาใชจายที่เกิดข้ึนเบื้องตน พอทราบไดวา คาใชจายสามารถประหยัดที่
เห็นไดเดนชัด คือ การจัดหาเครื่องพิมพ คาซอมบํารุงรักษาเครื่องพิมพ หากเขารวมโครงการฯ 
เนื่องจากการเขารวมโครงการฯ คณะเกษตรศาสตร รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึนตอการพิมพเอกสาร
คิดเปนมูลคาตอแผนงานเทานั้น คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับเครื่องพิมพ  บริษัทฯ ผูใหบริการมี
หนาที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น  
 จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาวิเคราะหคาใชจายการจัดพิมพเอกสารของ
หนวยงานภายใต  กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 
2557 - 2562เพ่ือใหทราบคาใชจายทีเ่กิดขึ้นปริมาณลดลงหรือมากขึ้น 
 
1.2วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อวิเคราะหคาใชจายการจัดพิมพเอกสาร กรณีจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร ของ
หนวยงานภายใต  กองบริหารงานคณะ  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 
2557 – 2559  
 1.2.2 เพ่ือวิเคราะหคาใชจายการจัดพิมพเอกสาร  กรณเีขารวมโครงการรวมศนูยการบริหาร 

จัดการดานการคลังและพัสดุ กรณีศึกษา: การจัดหาเครื่องพิมพเอกสารของหนวยงาน ของหนวยงาน
ภายใต กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2560 – 2562  
 1.2.3 เพ่ือเปรียบเทียบคาใชจายกอนและหลังเขารวมโครงการรวมศนูยการบริหารจัดการ 

ดานการคลังและพัสดุ กรณีศึกษา: การจัดหาเครื่องพิมพเอกสารของหนวยงาน ระหวางปงบประมาณ 
2557–2559 และที่ไดเขารวมโครงการฯ แลว ในปงบประมาณ 2560 - 2562 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศกึษาครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตในการศกึษา ไวดังนี้  
 1.3.1 ขอมูลจํานวนคาใชจายในการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร หนวยงานภายใตกองบริหารงาน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก งานบริหารและสื่อสารองคกร งานการเงินและบัญชี  
งานบริการการศึกษา งานแผนยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ งานบริการวิชาการ วิจัย และวิเทศ
สัมพันธ ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ  ตั้งแตปงบประมาณ 2557-2559 
 1.3.2  ขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นในการจัดพิมพเอกสารรวบรวมจากใบตรวจรับพัสดุที่สรุปจาก
งานพัสดุ  กองคลัง  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตั้งแตปงบประมาณ 2560 –2562 
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1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.4.1 ทราบคาใชจายทีเ่กิดขึ้นทั้งกรณีการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารและกรณไีดเขารวม 

โครงการรวมศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ กรณีศึกษา: การจัดหาเครื่องพิมพเอกสาร
ของหนวยงาน  
 1.4.2 เปนขอมูลสารสนเทศใหแก ผูบริหารกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชในการวางแผนงบประมาณรายจายประจําปถัดไป 

 1.4.3 เปนขอมูลสารสนเทศใหแกสาขาวิชา ภายใต คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนที่ยัง
ไมเขารวมโครงการรวมศนูยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ กรณีศึกษา:การจัดหาเครื่องพิมพ
เอกสารของหนวยงาน  ในการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ ได 
 

1.5 คํานิยามศัพท 
 1.5.1 การจัดซื้อวัสดุ หมายถึง การจัดซื้อวัสดุประเภท ผงหมึกพิมพเอกสารใหกับผูใชบริการ
ในหนวยงานภายใตกองบริหารงานคณะคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 1.5.2 ใบตรวจรับพัสดุ หมายถึง เอกสารการตรวจรับสรุปคาใชจายประจําเดือนในการพิมพ
เอกสาร ของบุคลากรผูปฏิบัติงาน ภายใตกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปงบประมาณ 2560 - 2562 

 1.5.3หมึกพิมพเอกสาร  หมายถึงผงหมึกพิมพที่ใชกับเครื่องพิมพของหนวยงานภายใตกอง 

บริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่จัดซื้อปงบประมาณ 2557 - 2559 

 1.5.4 คาใชจาย หมายถึง มูลคาเงินที่จัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร ปงบประมาณ 2557 - 2559  
และมูลคาเงินที่เกิดจากการพิมพเอกสารเครื่องพิมพที่เขารวมโครงการฯในปงบประมาณ 2560 -  
2562 

 1.5.5 เครื่องพิมพ (Printer)หมายถึง อุปกรณเครื่องพิมพที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร
เพ่ือพิมพงานออกมาเปนขอความภาพลงบนกระดาษหรือวัตถุอื่นในประเภทเดียวกัน 
 1.5.6 บัตรเติมเงิน หมายถึง บัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานของรัฐ ที่ใชกับเครื่องพิมพ
เอกสารที่ใหบรกิาร ในการพิมพเอกสารของการปฏิบัติงาน แตละหนวยงาน 
 1.5.7 การเปรียบเทียบหมายถึง การพิจารณาเทียบเคียงใหเห็นลักษณะที่เหมือนกันและตางกันของ
คาใชจายการจัดพิมพเอกสารที่เกิดข้ึน 
 1.5.8 การวิเคราะห หมายถึง การทําความเขาใจจําแนก แยกแยะขอมูล คาใชจายการจัดพิมพเอกสาร 
เพ่ือหาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
 1.5.9 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่  1ตลุาคมของปปจจุบัน  ถึง  วันที่  30 
กันยายน  ของปงบประมาณถัดไป 
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บทที่  2 
เอกสาร ระเบียบ ขอบังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการศึกษาเรื่องนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสาร ระเบียบ ขอบังคับและงานวิจัยที่เก่ียวของ    

ที่ใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานในดานพัสดุ สรุปแนวทางการปฏิบัติงานของงานพัสดุและ
โครงสรางพ้ืนฐาน  บทบาทหนาที ่ระเบียบ ขอบังคับและงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ ดังนี้ 

 
2.1การปฏิบัติงานดานพัสด ุ
 งานพัสดุและโครงสรางพื้นฐาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนาที่
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตอไปนี้ 
 2.1.1 ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ งานจางเหมา ครุภัณฑทุกประเภท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหกับ
หนวยงานภายใตกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกงานบริหาร
และสื่อสารองคกร งานบริการวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ งานการเงินและบัญชี  งานบริการ
การศึกษา งานแผนยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามยุทธศาสตร และ สาขาวิชาทุกสาขา 
 2.1.2 ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ/งานจาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก    ใหกับ      
งานบริหารและสื่อสารองคกร งานบริการวิชาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ งานการเงินและบัญชี  งาน
บริการการศกึษา งานแผนยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามยุทธศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร  
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบสาขาวิชาประมง  สาขาวิชาพืชไร  สาขาวิชาพืชสวน 
สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามยุทธศาสตร  
 โดยข้ันตอนในการจัดซื้อวัสดุและดูแลเรื่องการใหบริการเติมเงินในบัตรเติมเงิน เพ่ือใช
จัดพิมพเอกสาร ตรวจรับคาใชจายการพิมพเอกสารของบุคลากร หนวยงานภายใตกองบริหารงาน
คณะคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนปงบประมาณ 2557-2562 ขอสรุปพอสังเขปเฉพาะ
ขั้นตอนที่เก่ียวของกับการใชเอกสาร ที่จะนํามาศึกษาเทานั้น  ดังนี ้
 1) ดําเนินการจัดทําบันทึกขอความรายงานขอซื้อวัสดุประเภทหมึกพิมพเอกสารใหกับ  
หนวยงานภายใต กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 2557 – 2559 
 2) ดําเนินการเก็บขอมูลการจัดซื้อวัสดุ ประเภท หมึกพิมพเอกสาร สรุปขอมูลแตละ
หนวยงาน ภายใต กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 2557 - 2559 
 3) ดําเนินการดูแลใหบริการการเติมเงินในบัตรเติมเงิน เพื่อจัดพิมพเอกสารในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรหนวยงานภายใต กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ 
2560 – 2562 
 4) รับเอกสารใบตรวจรับพัสดุ   จาก   งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหคณะกรรมการตรวจรับลงนามตรวจรับพรอมตรวจสอบคาใชจายที่เกดิข้ึนในแตละ
เดือนและสงคืน งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อตัดจายเงิน
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งบประมาณสวนของกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร สําหรับคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการใช
เครื่องพิมพที่เขารวมโครงการฯ  
 
2.2ระเบียบขอบงัคับท่ีเกี่ยวของ 
 งานพัสดุและโครงสรางพ้ืนฐาน กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ปฏิบัติงานดานพัสดุในการดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม  ในปงบประมาณ 2557 -2559 สวนในปงบประมาณ 2560 
ไดมี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหไว ณ วันที่ 24 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  แตไมไดใชในการปฏิบัติงานดานจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารและไมไดเก่ียวของกับ
การนํามาวิเคราะหหาคาใชจายการจัดพิมพเอกสาร ในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงขอสรุประเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมที่ไดดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร 
ในป 2557-2559  ดังนี ้
 2.2.1  ระเบียบขอ 5.วรรค 1  วรรค 2  วรรค 3  วรรค 4  วรรค 19  วรรค 20ตอไปนี้ 
 "การพัสดุ" หมายความวาการจัดทําเองการซื้อการจางการจางที่ปรึกษาการจาง
ออกแบบและควบคุมงานการแลกเปลี่ยนการเชาการควบคุมการจําหนายและการดําเนินการอ่ืนๆท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี ้
 "พัสดุ" หมายความวาวัสดุครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางที่กําหนดไวในหนังสือการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือการจําแนกประเภทรายจายตาม
สัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
 "การซื้อ" หมายความวาการซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่
เก่ียวเนื่องอ่ืนๆแตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
 "การจาง"ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและการจางเหมาบริการแตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังการรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการการจางที่ปรึกษาการจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย 
 "หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ"หมายความวาหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบ
กองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เก่ียวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนดหรือ
ขาราชการอ่ืนซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุแลวแตกรณ ี
(คํานิยามนี้แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ 3 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2539) 
 "เจาหนาที่พัสด"ุ หมายความวาเจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
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2.2.2  ระเบียบ ขอ 18  วิธีซื้อและวิธีจาง 
 การซื้อหรือการจางกระทําได 6 วิธีคือ 
 (1) วิธีตกลงราคา 
 (2) วิธีสอบราคา 
 (3) วิธีประกวดราคา 
 (4) วิธีพิเศษ 
 (5) วิธีกรณีพิเศษ 
 (6) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(ความในขอนี้แกไขเพิ่มเติมโดยขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ(ฉบับ
ที ่6) พ.ศ.2545) 
 2.2.3รายงานขอซื้อหรือขอจาง 
 ขอ 27 กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีนอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตาม 
ขอ 28 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการดังตอไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครัง้ 

หลังสุดภายในระยะเวลา2 ปงบประมาณ 
(4) วงเงนิที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณวงเงินตามโครงการเงินกูหรือ 

เงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมดถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อ
หรือจางในครั้งนั้น 

(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
(7) ขอเสนออ่ืนๆเชนการขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆที่จําเปนในการซื้อ 

หรือจางการออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 10,000 บาทและการซื้อหรือการ
จางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ 23 (2) หรือขอ 24 (3) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติไดเจาหนาที่
พัสดุหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่
เห็นวาจําเปนก็ได(ความในขอ 27 วรรคสองแกไขเพ่ิมเติมโดยขอ 12 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที ่3พ.ศ.2539) 
 2.2.4วิธีตกลงราคา  ตามระเบียบขอ39  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาท่ี
พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางได
ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตามขอ 29  
 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดข้ึนโดยไมได
คาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและ 
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
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2.3แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
 ในการวิเคราะหคาใชจายการจัดพิมพเอกสารของหนวยงานภายใต กองบริหารงานคณะ 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในครั้งนี้ ขอนําแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการนํามาใชในการ
วิเคราะห ดังตอไปนี ้
 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (2557) ไดจัดทําคูมือ การลดใชปริมาณกระดาษ   โดยให 
หลักการงายๆ 4 ขอ ในการลดใชปริมาณกระดาษ  
 1. ใชชองทางอิเลคทรอนิกสแทนกระดาษ   
 2. ใชกระดาษใหคุมคา 1 หนาขึ้นไป  
 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 4. ลดภาระ เพ่ิมมูลคา สรางความสุข 

ผลลัพธจากการลดปริมาณการใชกระดาษ  ลดการใชพลังงานไฟฟา ลดพ้ืนท่ีจัดเก็บ ลดการ
ใช/จัดซื้ออุปกรณ สํานักงาน อาทิ ตูเก็บเอกสาร แฟม หมึกพิมพ ลดภาระงานท่ีไมจําเปน การจัดเก็บ
เอกสารใน รูปแบบ e-doc ประหยดั คาใชจาย/ งบประมาณ 
 วิยะดา ธนสรรวนิช (2557) ไดทําการวิเคราะหการลดการใชกระดาษในการปฏิบัติงานพัสด ุ
ปงบประมาณ 2556 ของหนวยงานสํานักงานเลขานุการสํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการวิเคราะห สรุปวาการลดการใชกระดาษในการปฏิบัติงานพัสดุ พบวา ในการจัดทําเอกสารแต
ละข้ันตอน มีการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการผลิตเอกสารฯ ซึ่งเมื่อมีการลดการใชกระดาษในการ
จัดทําเอกสารนั้น ๆลงยอมสงผลใหเกิดการลดการใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ตามดวยเชนกัน อันไดแก 
หมึกพิมพ ลวดเย็บกระดาษ แฟมเก็บเอกสาร ชั้นเก็บเอกสาร พื้นที่หองในการจัดเก็บเอกสาร การ
ดูแลเอกสาร การเคลื่อนยายเอกสาร รวมถึงระยะเวลาในการผลิตเอกสารก็ลดลงตามไปดวย อันจะ
สงผลใหเกิดการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณขององคกรไดในอนาคต 
 ศิริวรรณ  งามเจริญวงศ(2554)ไดทําการวิเคราะหการลดการใชกระดาษในการปฏิบัติงาน
ดานพัสดุ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยวิเคราะหขอมูลการจัดซื้อกระดาษ ขอมูล
การใชกระดาษ ขอมูลการลดกระดาษ ในการปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา กรณีวงเงินไมเกิน 
10,000 บาท  ในปงบประมาณ 2552-2554 ไดขอสรุปวาการลดการใชกระดาษนั้นไมเพียงแตจะลด
แคกระดาษเทานั้น ผลทางออมที่ลดตามไปดวยไดแก หมึกพิมพ ลวดเย็บกระดาษ แฟมเก็บเอกสาร 
ชั้นเก็บเอกสาร พ้ืนท่ีหองในการจัดเก็บเอกสาร กําลังคนในการจัดเก็บเคลื่อนยาย ดูแลเอกสาร 
ระยะเวลาในการผลิตเอกสาร สงผลใหเกิดการประหยัดทรัพยากรและงบประมาณขององคกร 
 อนุรักษ ใยแกว(2562) ไดวิเคราะหคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบการจัดซื้อวัสดุ ปงบประมาณ 2560 - 2561พบวารายจายในการจัดซื้อวัสดุในปงบประมาณ 
2561 จํานวนเงิน 304,000.45บาทลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 56,371.60 บาทคิด
เปนรอยละ 15.64 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรพบวารายจายในการจัดซื้อวัสดุในปงบประมาณ 2561 
จํานวนเงิน 45,097.36 บาทลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 150,645.31 บาทคิดเปนรอย
ละ 76.97 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการพบวารายจายในการจัดซื้อวัสดุในปงบประมาณ 2561 
จํานวนเงิน 426,786.19 บาทลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน598,396.35บาทคิดเปนรอย
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ละ 58.37 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลพบวารายจายในการจัดซื้อวัสดุในปงบประมาณ 2561 จํานวน
เงิน 107,543.36บาทลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 310,322.67บาทคิดเปนรอยละ 
74.26 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมพบวารายจายในการจัดซื้อพัสดุในปงบประมาณ 2561 จํานวน
เงิน 86,071.61บาทลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 312,130.42 บาทคิดเปนรอยละ 
78.38 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีพบวารายจายในการจัดซื้อวัสดุในปงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 
203,808.46 บาทลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 412,023.83 บาทคิดเปนรอยละ 66.90 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรพบวารายจายในการจัดซื้อพัสดุในปงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 
92,421.79 บาทลดลงจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 623,164.46 บาทคิดเปนรอยละ 87.08 
และกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรพบวารายจายในการจัดซื้อวัสดุในปงบประมาณ 2561 
จํานวนเงิน 2,069,950.65บาทเพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 402,830.67 บาทคิดเปน
รอยละ 19.46    
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร(2562) ไดวิเคราะหผลการจัดซื้อจัด
จางตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของหนวยงาน และมีความสอดคลองกับหลักความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ไดขจัดปญหาทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง มีการดําเนินงาน จัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงาน จัดซื้อ จัดจาง เปนไปตามระเบียบอยางเครงครัด โดย มีวิธีการจัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 36 โครงการ จํานวนเงิน 350,496.09 บาท และพัสดุ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจํานวน 
1 โครงการ เปนเงิน 585,000.00 บาทการวิเคราะหความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเห็นไดวาวิธีการจัดหาพัสดุ สําหรับงบลงทุน (เฉพาะคาครุภัณฑ) 
โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกสจํานวน 1 โครงการ ตั้งงบประมาณ ตามแผนไวที่ จํานวนเงิน 
674,000.00 บาท ประกวดราคาอีเล็กทรอนิกสทําใหสามารถจัดหาครุภัณฑได   ในราคาที่ต่ํากวา
ราคากลางที่ตั้งไวซึ่งจัดหาไดในราคา 585,000.00 บาท ทําใหประหยัดงบประมาณไป 89,000.00 
บาท 
 สรุปผลจากแนวคิดที่เก่ียวของ ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการนําชองทางอิเลคทรอนิกสมา
ใชแทนกระดาษ  การลดการใชกระดาษในการปฏิบัติงานดานพัสดุ  การนําขอมูลการจัดซื้อวัสดุ มาทํา
การวิเคราะห  การจัดหาพัสดุดวยวิธีการที่แตกตางกัน ทําใหทราบถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นของแตละ
หนวยงาน และ ประหยัดงบประมาณคาใชจายไดท้ังสิ้น 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการ 

 
 การวิเคราะหคาใชจายการจัดพิมพเอกสารของหนวยงานภายใตกองบริหารงานคณะ         
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 2557 - 2562 ผูศึกษาไดนําขอมูลมา
ศึกษาเปนขอมูล ทุติยภูมิของงานพัสดุและโครงสรางพ้ืนฐาน  คณะเกษตรศาสตร  ระหวาง
ปงบประมาณ  2557 -2562(ตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2556 – 30 กันยายน  2562)  ดังนี ้
 
3.1  ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาคาใชจายที่ เกิดขึ้น ไดแก คาจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารใน
ปงบประมาณ 2557 – 2559 และคาจัดพิมพเอกสารเครื่องพิมพที่ใหบริการในปงบประมาณ 2560 – 
2562 
 
3.2  การรวบรวมขอมูล 
 เก็บรวบรวมขอมูล  จากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร ในปงบประมาณ  
2557 - 2559 ที่ไดดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารในแตละเดือน และคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงในการใช
เครื่องพิมพเอกสาร โครงการรวมศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ กรณีศึกษา:การจัดหา
เครื่องพิมพเอกสารของหนวยงานในปงบประมาณ 2560 - 2562จากใบตรวจรับพัสดุ สรุปคาใชจาย
ประจําทุกเดือนในการใชงานการพิมพเอกสารเฉพาะหนวยงานภายใต กองบริหารงานคณะ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 
3.3.  การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหคาใชจายที่เกิดข้ึน เปนผลรวมและคิดเปนคารอยละ 
 
3.4  การนําเสนอขอมูล 
 เปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดข้ึนเปนรูปแบบตาราง ในแตละปงบประมาณนําเสนอในรูปแบบ
ของตาราง ทําการกรอกขอมูลที่เปนตัวเลขโดยจําแนกเปนแนวตั้ง(Column) เพ่ือการจัดเก็บขอมูลให
เปนระเบียบเรียบรอย  เพ่ือแสดงขอมูลที่ทําใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน 
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บทที่  4 
ผลการศกึษา 

 
 ผูศึกษาไดนําเสนอ วิธีการดําเนินการ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลไว     ใน
บทที่  3 ในบทนี้จะไดอธิบายผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร  ในปงบประมาณ 2557-2559 และคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการเขา
รวมโครงการรวมศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุกรณีศึกษา:การจัดหาเครื่องพิมพ
เอกสารของหนวยงานของงานพัสดุและโครงสรางพ้ืนฐาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ในปงบประมาณ 2560-2562  ในบทที่ 4นี้  ผูศึกษาจะนําเสนอรูปแบบตารางดังนี ้
 
4.1คาใชจายการจัดซื้อหมึกพมิพเอกสาร ประจําเดือน ปงบประมาณ 2557 - 2559 
 จากขอมูลสรุปรวบรวมการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร งานพัสดุและโครงสรางพ้ืนฐาน คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะสวนของ หนวยงานภายใต กองบริหารงานคณะ คณะ
เกษตรศาสตร  พบวา มีจํานวนการดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร  ในปงบประมาณ 2557 – 
2559  ตามตารางท่ี  4.1  
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ตารางที4่.1คาใชจายจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารประจําเดือนปงบประมาณ 2557-2559 

เดือน 

ปงบประมาณ  

2557 2558 2559 

จํานวนเงิน
(บาท 

รอยละ จํานวนเงิน
(บาท) 

รอยละ จํานวนเงิน
(บาท) 

รอยละ 

ตุลาคม 20,680.00 6.76  0.00 0.00  9,075.00 4.88 
พฤศจิกายน 20,070.00 6.56 21,356.00 8.35 1,980.00 1.06 
ธันวาคม 1,700.00 0.06 12,000.00 4.69 21,350.00  11.47 
มกราคม 30,710.00 10.03 35,410.00 13.84 37,730.00 20.28 
กุมภาพันธ 21,450.00 7.01 45,562.00 17.81 20,210.00 10.86 
มีนาคม 43,590.00 14.24 31,916.00 12.47 29,030.00 15.60 
เมษายน 11,650.00 3.81 11,230.00 4.39 0.00  0.00 
พฤษภาคม 19,010.00  6.21   2,865.00 1.12 16,480.00 8.86 
มิถุนายน 31,260.00 10.21 34,512.00 13.49 0.00 0.00 
กรกฎาคม 26,290.00 8.59 10,580.00 4.14 50,220.00 26.99 
สิงหาคม 57,200.00 18.69 33,124.00 12.95 0.00  0.00 
กันยายน 22,430.00 7.33 17,286.00 6.76 0.00  0.00 
ผลรวม/ตอป 306,040.00 100.00 255,841.00 100.00 186,075.00 100.00 
ผลรวม 3 ป 747,956.00  

เฉลี่ยตอป 40.92 34.20 24.88 

 
จากตารางที่ 4.1 พบวาในชวงเดือน มกราคม-มีนาคม มีคาใชจายที่เกิดขึ้นมาก เนื่องจากมีการจัด
โครงการและกิจกรรมตาง ๆ มาก เชน งานวันเกษตรภาคอีสาน การเตรียมเอกสารกอนการเปดภาค
การศกึษา การจัดเตรียมหลักสูตร และชวงกอนการปดงบประมาณในเดือน มิถุนายน – สิงหาคม   ใน
แตละปงบประมาณจะเกิดคาใชจายมาก เพราะตองดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารไวใชในชวง
ระยะเวลาที่ยังไมสามารถใชงบประมาณในปถัดไปไดในชวงเปดงบประมาณในเดือนแรก จากขอมูลที่
ไดสามารถนําไปใชในการวางแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายในปถัดไปได 
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4.2คาใชจายการพมิพเอกสาร กรณีเขารวมโครงการฯ ประจําเดือน ปงบประมาณ 2560 - 2562 
จากขอมูลสรุปรวบรวมคาใชจายจากใบตรวจรับพัสดุประจําเดือน  จากการพิมพเอกสาร งาน

พัสดุและโครงสรางพ้ืนฐาน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เฉพาะสวนของ หนวยงาน
ภายใต กองบริหารงานคณะ  คณะเกษตรศาสตร  ที่เขารวมโครงการฯ พบวา มีจํานวนคาใชจายที่
เกิดขึ้น  ในปงบประมาณ 2560 – 2562  ตามตารางท่ี   4.2 
 

ตารางที4่.2คาใชจายการจัดพิมพเอกสาร กรณเีขารวมโครงการฯ ประจําเดือน ปงบประมาณ  
2560-2562 
 

เดือน 

ปงบประมาณ  

2560 2661 2662 

จํานวนเงิน
(บาท) 

รอยละ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รอยละ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รอยละ 

ตุลาคม 3,726.24 4.81 7,390.85 5.84 12,287.56 9.82 
พฤศจิกายน 3,860.89  4.98 6,661.45 5.27 11,147.84 8.91 
ธันวาคม 4,202.76 5.42 7,808.05  6.17 8,160.68 6.52 
มกราคม 4,713.14 6.08 9,064.85 7.17 12,802.62 10.23 
กุมภาพันธ 4,184.85 5.40 9,895.25  7.83 8,593.60  6.87 
มีนาคม 7,748.26 10.00 15,643.60  12.37 11,761.78 9.40 
เมษายน 4,905.35 6.33 8,536.05  6.75 8,663.36 6.93 
พฤษภาคม 6,575.17 8.49 12,016.55  9.50 11,268.94 9.01 
มิถุนายน 7,750.22 10.00 14,556.15  11.51 8,952.18 7.16 
กรกฎาคม 13,016.76 16.80 12,004.50  9.26 11,214.50 8.97 
สิงหาคม 8,813.64 11.38 11,988.85  9.48 10,159.58 8.12 
กันยายน 7,973.04 10.29 11,171.75  8.84 10,075.70 8.05 
ผลรวม/ตอป 77,470.32 100.00 126,448.10 100.00 125,088.34 100.00 
ผลรวม 3 ป 329,006.76 
เฉลี่ยตอป 23.55 38.43 38.02 

 
จากตารางท่ี 4.2พบวาคาใชจายการจัดพิมพเอกสารใชจายทุกเดือนลดลง หากเปรียบเทียบกับการ
จัดซื้อหมึกพิมพเอกสารในตารางที่ 4.1 และคาใชจายที่เกิดขึ้นในแตละเดือนแตกตางกันไมมาก ไมมี
คาใชจายที่ตองจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารไวใชในปงบประมาณถัดไป ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการ
วางแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายในปถัดไปได 
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4.3 สรุปคาใชจายการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร ปงบประมาณ 2557 - 2559และกรณีเขารวม 
โครงการรวมศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ  กรณีศึกษา:การจัดหา 
เครื่องพิมพเอกสารของหนวยงานปงบประมาณ2560 - 2562 

 จากขอมูลสรุปผลรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นในการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร ในปงบประมาณ 
2557 – 2559 และ กรณีเขารวมโครงการฯ  ปงบประมาณ 2560 – 2562  เปรียบเทียบคาใชจายที่
เกิดขึ้น ตามตารางที่ 4.3  

ตารางที่ 4.3เปรียบเทียบคาใชจายรวมในแตละปงบประมาณ ระหวางการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร 
ปงบประมาณ 2557 – 2559 และ กรณีเขารวมโครงการฯ ปงบประมาณ 2560 - 2562 

ปงบประมาณ 
จัดซื้อหมึกพิมพ 

ปงบประมาณ 

เขารวม
โครงการฯ % *

เปรียบเทียบ จํานวนเงิน
(บาท) 

จํานวนเงิน(บาท) 

2557 306,040.00 2560 77,470.32 31.07 
2558 255,841.00 2561 126,448.10 50.72 
2559 186,075.00 2562 125,088.34 50.17 

คาเฉลี่ย 3 ป 249,318.67  109,668.92  
คาใชจายลดลง  249,318.67-109,668.92=139,649.75  
รอยละของคาใชจายที่ลดลง 56.01 

* เปรียบเทียบเปนรอยละกับคาเฉลี่ย 3 ป (2557 – 2559) กอนเขารวมโครงการฯ 
จากตารางท่ี 4.3พบวาคาใชจายหลังการเขารวมโครงการฯ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อหมึกพิมพ
เอกสารในปงบประมาณ 2557 – 2559  ในปงบประมาณ 2560 ใชงบประมาณรายจาย รอยละ 
31.07 ลดคาใชจายได รอยละ 68.93  ปงบประมาณ 2561 ใชงบประมาณรายจาย รอยละ 50.72 ลด
คาใชจายได รอยละ 49.28  และปงบประมาณ 2562 ใชงบประมาณรายจาย รอยละ 50.17 ลด
คาใชจายได รอยละ 49.83 แตหากสรุปในภาพรวมคาใชจายที่ลดลงสามารถลดคาใชจายไดมากถึง
รอยละ 56.01 
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บทที่  5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะหคาใชจายการจัดพิมพเอกสารของหนวยงานภายใต  กองบริหารงานคณะ 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ 2557 – 2562ไดผลรวมคาใชจายตัวเลข
จํานวนเงิน และคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละในแตละเดือน แตละป เพ่ือนําขอมูลที่ไดเสนอเปนแนวทางให
ผูบริหารคณะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดทราบถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นในการ
จัดพิมพเอกสาร ตั้งแตการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร และกรณีเขารวมโครงการฯ ใชพิจารณาเปนขอมูล
สารสนเทศใหสาขาวิชาและหนวยงานที่ จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร กองบริหารงานคณะ คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ พิจารณา ตัดสินใจในการเขารวม
โครงการรวมศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ กรณีศึกษา:การจัดหาเครื่องพิมพเอกสาร
ของหนวยงานตอไป 
 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะหนํามาเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดข้ึน ในการเขารวมโครงการรวม
ศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ กรณีศึกษา:การจัดหาเครื่องพิมพเอกสารของหนวยงาน
ปงบประมาณ 2560 – 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารปงบประมาณ 2557 – 
2559 มียอดคาใชจายลดลงประหยัดคาใชจายไดปละ 139,649.75 บาท คิดเปนรอยละ 56.01  
 5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหนํามาเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดข้ึนเห็นไดอยางชัดเจนวาการ
จัดซื้อหมึกพิมพเอกสารกอนการเขารวมโครงการรวมศูนยการบริหารจัดการดานการคลังและพัสดุ 
กรณีศึกษา:การจัดหาเครื่องพิมพเอกสารของหนวยงาน มีคาใชจายมากกวาการเขารวมโครงการฯ
 5.1.3 สรุปผลการวิเคราะหไดขอมูลสารสนเทศใหแก ผูบริหารกองบริหารงานคณะ คณะ
เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชในการวางแผนงบประมาณรายจายประจําปถัดไปไดเปนอยาง
ด ี
 5.1.4 สรุปผลการวิเคราะหไดขอมูลสารสนเทศใหแก สาขาวิชาภายใต คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใชพิจารณาในการตัดสินใจเขารวมโครงการฯ ไดเปนอยางดี 
  
5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ในปงบประมาณ 2560-2562  ที่ไมมีการดําเนินการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสาร สามารถ

ลดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด หากนําไปปรับใชกับสาขาวิชาจะสามารถลดตนทุนคาใชจายที่

เกิดขึ้นได และประหยัดงบประมาณการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารที่เก่ียวของใหกับสาขาวิชาไดเปนอยาง

ด ี

 5.2.2ควรมีการวิเคราะหหาคาใชจายในดานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เชน  ดานการเงิน ดานการ

จัดซื้อ/จางจางพัสดุ  กองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร เพ่ือไดทราบขอมูลคาใชจายนําไป

วางแผนงบประมาณรายจายประจําปถัดไป 
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5.2.3 ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายการจัดพิมพเอกสารทุกป เพ่ือการวางแผน
งบประมาณรายจายประจําปถัดไป 

5.2.4 ควรพิจารณาระหวางการมีเครื่องพิมพเอกสารใชเองโดยไมไดเขารวมโครงการฯ 
นอกเหนือจากการจัดซื้อหมึกพิมพเอกสารแลว ยังทําใหเกิดคาใชจายประเภทคาซอมบํารุงรักษา
เครื่องพิมพเอกสาร การจัดซื้อเครื่องพิมพเอกสารใหมหากไมสามารถซอมใชงานได สวนการเขารวม
โครงการฯ มีคาใชจายเพียงดานเดียวคือจํานวนแผนงานที่จัดพิมพเทานั้นที่นํามาคิดคาใชจาย 

5.2.5 ควรพิจารณาการเขารวมโครงการฯ คือหากมีปญหาพบวาเครื่องพิมพเอกสารท่ี
ใหบริการใชงานไมได ยังสามารถใชเครื่องพิมพเอกสารเครื่องอ่ืนพิมพงานทดแทนกันได เพราะเปน
ระบบการเชื่อมตอออนไลน และสามารถนําบัตรเติมเงินจัดพิมพเอกสารไดทุกเครื่องที่อยูใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีเครื่องพิมพที่ใหบริการของโครงการฯ 
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ประวัติผูจัดทํา 

 
1. ชื่อนางสาวสุธานี บุญธรรม 

1.1  เกิดวันที่  8  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2520 
1.2  อายุ   43  ป 
1.3  การศกึษาระดับอุดมศกึษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
                วุฒิ                     ป พ.ศ.ที่จบชื่อสถานศึกษา 
       1.3.1 ปริญญาตร ี  2545   มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
       1.3.2ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   2541วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย 
       1.3.3ประกาศนียบัตรวิชาชีพ          2539วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย 
1.4  วิทยานิพนธหรือสารนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา 
       1.4.1  - 
 

2. ประวัติการปฏิบัติงาน 
2.1 ปฏิบัติงานลูกจางชั่วคราว ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ สังกัด งานพัสดุ กองคลัง 

สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2547 – 1 มีนาคม 2548 
2.2  ปฏิบัตงิานลูกจางชั่วคราว ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด งานเงินรายได 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2548 –  8 กุมภาพันธ 2549  
2.3  ปฏิบัตงิานพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด 

งานเงินรายได กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  ตั้งแตวันที่ 9 กุมภาพันธ 2549 -  3 
มิถุนายน 2551 

2.3ปจจุบันดํารงตาํแหนง  นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ  ไดรับการแตงตั้งเม่ือวันที่ 4 
มิถุนายน 2551รวมเวลารับราชการ 12 ป  2 เดือน 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


