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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการจัดซื้อจัดจาง เปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจางระหวาง

ป และวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาไดมาจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได โดยรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือน
จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจายมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS)  มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบตารางบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลโดยการสรางตารางคํานวณดวยโปรแกรม 
Microsoft Excel ใชสถิติพ้ืนฐาน รอยละ และนําเสนอเปนตารางและภาพประกอบการบรรยาย  ผลการศึกษา
พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 มีจํานวนครั้งในการจัดซื้อจัดจางดําเนินการโดยวิธีตกลงราคามากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 99.20, 99.03 และ 98.26 ตามลําดับ สวนงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางสวนมากใชวิธีตก
ลงราคา คิดเปนรอยละ 64.45 และ 65.78 ตามลําดับ รองลงมาเปนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา คิด
เปนรอยละ 17.72 และ 14.35 ตามลําดับ ยกเวนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีมีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวด
ราคามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.34 รองลงมาคือ วิธีตกลงราคา คิดเปนรอยละ 39.07 ในเรื่องการประหยัด
งบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวม
ท้ังสิ้น 40,339,130.09 บาท ประหยัดงบประมาณได 127,913.82 บาท คิดเปนรอยละ 0.32 ของวงเงินราคา
กลางท้ังหมด สวนปงบประมาณ พ.ศ.2559 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 31,197,280.97 บาท 
ประหยัดงบประมาณได 129,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของวงเงินราคากลางท้ังหมด และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 50,027,974.05 บาท ประหยัดงบประมาณได 
207,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.41 ของวงเงินราคากลางท้ังหมด 
คําสําคัญ: การประหยัดงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

Abstract 
The study aimed to evaluate the purchasing order results, compare the results of 

yearly purchasing order and analysis of budget saving purchasing order expenditure for fiscal year 
2015-2017 of Faculty of Nursing, Khon kaen University. Resources used in the study came from 
the documents related to the budget and budget revenues. Information equisition was from the 
purchasing request monthly from Khon Kaen University Fiscal Management Information System 
(KKUFMIS). Data were collected as a table of data. Analysis of data was made by creating a 
spreadsheet with Microsoft Excel. Basic statistics were percentages and presentations as tables 
and illustration describe. The study indicated that, in the fiscal year 2015-2017 there were a 
number of times in the purchasing order process conducted the most by the Price Agreeing 
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method 99.20, 99.03 and 98.26 percent, respectively. The most budgets used in purchasing order 
were based on the Price Agreeing method 64.45 and 65.78 percent, second was purchasing order 
by the Competitive Bidding Method 17.72 and 14.35 percent, excepted for fiscal year 2017, the 
most Competitive Bidding Method 52.34 percent, second was the Price Agreeing method 39.07 
percent. The budget saving purchasing order showed that fiscal year 2015 totally purchasing 
order process overview was 40,339,130.09 baht which could save 127,913.82 baht (0.32 percent 
of the total price limit). In the fiscal year 2016, total purchasing order process overview was 
31,197,280.97 and it could save 129,800.00 bath (0.42 percent of the total price limit). Finally in 
the fiscal year 2017, total purchasing order process overview was 50,027,974.05 baht and saving 
207,500.00 baht  (0.41 percent of the total price limit) was obtained. 
Keywords: budget saving, procurement, Khon Kaen university 
 

บทนํา 

งานพัสดุถือวามีความสําคัญอยางยิ่งในองคกรท่ีจะตองดําเนินงานใหบรรลุเปาประสงคท่ีตั้งไว ตองมี
วัสดุอุปกรณ เครื่องมือแมกระท่ังเทคโนโลยีมาชวยอํานายความสะดวกเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน การจัดการงานพัสดุทางราชการจะตองมีระเบียบขอบังคับ กําหนดหลักการและวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดตั้งงบประมาณ การจัดหา การควบคุม และการจําหนายพัสดุครุภัณฑตางๆ (พรรัชดา, 2555) ซึ่ง
งานพัสดุเปนองคประกอบท่ีสนับสนุนการทํางานภาครัฐใหเกิดความสําเร็จตามนโยบาย การท่ีสวนราชการใช
ทรัพยากรสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน เงินงบประมาณของภาครัฐจะตองสูญหายไป ยอมเทากับวา เงินภาษีหรือเงิน
รายไดท่ีเก็บจากประชาชนไวเปนคาใชจายในการบริหารงานเสียหายไปดวย อีกท้ังหากมีการบริหารงานพัสดุท่ี
ลาชาอาจสงผลกระทบตอการบริหารงานในภาพรวมตามแผนงานท่ีกําหนดไว ซึ่งการจัดซื้อจัดจางถือเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจางเปนกระบวนการท่ีใหไดมาซึ่งพัสดุท่ีตองการ ท้ังใน
เรื่องคุณสมบัติ จํานวน ราคา เวลา และแหลงขาย เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิของงานตามเปาหมายท่ี
กําหนด และทุกหนวยงานไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตองมีการจัดซื้อจัดจางท่ีแตละ
หนวยงานมีข้ันตอนตางๆ ใหไดมาซึ่งวัสดุท่ีตองการ (ยุพิน, 2555) การจัดซื้อจัดจางน้ันตองปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุฯ 
กลาวถึงการจัดซื้อจัดจางวามี 6 วิธี ประกอบดวย วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธี
ประกวดราคา และวิธีประมูลราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งการจัดซื้อจัดจางกอใหเกิดประโยชนตอองคกรใน
การประหยัดงบประมาณโดยจะพิจารณาจากงบประมาณท่ีสวนราชการสามารถนํามาประหยัดได ตองเปน
งบประมาณประเภทงบรายจายท่ีเบิกจายในลักษณะคาใชสอยประเภทคาจาง คาวัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง 
รวมท้ังรายจายสวนอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการดวยการจัดซื้อจัดจางท่ีสวนราชการเห็นวาจะสามารถนํามาประหยัด
งบประมาณได เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีตั้งไวตามงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งงบประมาณสวนท่ี
เหลือจากการประหยัด สามารถนําไปใชสนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเปนดานอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจประเด็นของการจัดซื้อจัดจางในรอบ 3 ปท่ีผานมา คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน วามีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีใดบางตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เพ่ือใหทราบวาการดําเนินงานแตละวิธีจะมีสวน
ในการประหยัดงบประมาณไดมากนอยเพียงใด และสามารถประหยัดงบประมาณของคณะพยาบาลศาสตรได
มากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ท่ี
กําหนดใหส วนราชการมีการวิเคราะหผลการจัดซื ้อจัดจาง (สํานักงานบริหารยุทธศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณทหารลาดกระบัง, 2560)  เพ่ือนําขอมูลและสารสนเทศท่ีไดน้ี นําไปเสนอผูบริหาร
โดยนําไปวางแผนการบริหารงานพัสดุ และการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคกร 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. เพ่ือวิเคราะหการประหยัดของงบประมาณรายจายจากระบบการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
แหลงขอมูล 
 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดมาจากเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณรายได โดยรวบรวมขอมูลจากงานคลังและพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ จากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับ–พึงจาย 
(Khon Kaen University Fiscal Management Information System: KKUFMIS) มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยเปนขอมูลจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบตารางบันทึกขอมูล ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีสรางข้ึนมา
สําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามเอกสารงบประมาณ เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือนในระบบ 
KKUFMIS เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหงบประมาณ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก 
 1. เอกสารรายงานการจัดสรรงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดของคณะพยาบาลศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
 2. ขอมูลการบันทึกรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือน งบประมาณเงินแผนดินและงบประมาณเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ในฐานขอมูลโปรแกรม Microsoft Excel 
 3. ขอมูลการเบิกจายงบประมาณในระบบ KKUFMIS ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2560 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาขอมูลท่ีไดจากเอกสาร โดยการบันทึกขอมูลรายงานขอซื้อ/ขอจาง
ประจําเดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในตารางท่ีสรางข้ึน  
การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีจะวิเคราะหโดยการพรรณนา แลวนําเสนอเปนตารางและภาพประกอบการบรรยาย ใน
การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการวิเคราะหดวยการใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก จํานวน 
คารอยละ สําหรับการจัดเก็บขอมูลและการคํานวณผลในการวิจัยจะใชโปรแกรม Microsoft Excel ท้ังน้ีเพ่ือ
ความถูกตอง สะดวก และรวดเร็วในการแสดง เปรียบเทียบ และการวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการคํานวณ
การประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง ดังน้ี 

 การประหยัดงบประมาณ = (งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร - งบประมาณท่ีใช)  x 100  
           งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณท่ีตั้งไวตามงบประมาณรายจายประจําป  ประกอบดวย  คาใชสอยประเภทคาจาง คาวัสดุ 
ครุภัณฑ สิ่งกอสราง รวมท้ังรายจายสวนอ่ืนๆ 

 การประหยัดงบประมาณ = (งบประมาณราคากลาง – งบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง))  x 100 
          งบประมาณราคากลาง 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ท้ัง 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา และวิธีประมูล
ราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
  

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลการศึกษาวิจัยดังน้ี 
1. ผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 1.1 จํานวนคร้ังและงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางมีจํานวนท้ังสิ้น 1,507 ครั้ง พบวา จํานวนครั้งของวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีตกลงราคา 
จํานวน 1,495 ครั้ง คิดเปนรอยละ 99.20 รองลงมาคือ วิธีสอบราคา จํานวน 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.33 และวิธี
พิเศษ จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.27 และนอยท่ีสุด คือ วิธีประกวดราคา จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
0.20 สวนวิธีกรณีพิเศษและวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ภาพท่ี 1) 

การจัดซื้อจัดจางมีการเบิกจายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชในวิธีตกลงราคา
มากท่ีสุด จํานวน 26,001,296.89 บาท คิดเปนรอยละ 64.46 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา จํานวน 
7,146,385.02 บาท คิดเปนรอยละ 17.72 วิธีสอบราคา จํานวน 5,535,062.18 บาท คิดเปนรอยละ 13.72 และ
วิธีพิเศษ จํานวน 1,656,386.00 บาท คิดเปนรอยละ 4.11 ตามลําดับ ซึ่งทุกวิธีเบิกจายมากท่ีสุดดวย
งบประมาณเงินแผนดิน คิดเปนรอยละ 62.62 จากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจัดจางท้ังหมด (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 รอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 
1.2 จํานวนคร้ังและงบประมาณท่ีใชในการจดัซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางมี

จํานวนท้ังสิ้น 1,340 ครั้ง พบวา จํานวนครั้งของวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีตกลงราคา จํานวน 1,327 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 99.03 รองลงมาคือ วิธีพิเศษ จํานวน 7 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.52 และวิธีสอบราคา จํานวน 4 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 0.30 และนอยท่ีสุด คือ วิธีประกวดราคา จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.15 สวนวิธีกรณีพิเศษ
และวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ตารางท่ี 2) 

การจัดซื้อจัดจางซึ่งมีการเบิกจายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชในวิธีตกลงราคามากท่ีสุด  
จํานวน 20,805,145.47 บาท คิดเปนรอยละ 65.78 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา จาํนวน 4,537,600.00 บาท 
คิดเปนรอยละ 14.35 วิธีพิเศษ จํานวน 3,386,335.50 บาท คิดเปนรอยละ 10.71 และวิธีสอบราคา จํานวน 
4,537,600.00 คิดเปนรอยละ 9.16 ตามลําดับ ซึ่งทุกวิธีเบิกจายมากท่ีสุดดวยงบประมาณเงินแผนดนิ คิดเปน
รอยละ 71.05 จากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจัดจางท้ังหมด (ตารางท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2 รอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 
1.3 จํานวนคร้ังและงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน ไดดําเนินการจัดซือ้จัดจางมี
จํานวนท้ังสิ้น 1,323 ครั้ง พบวา จํานวนครั้งของวิธีการจัดซื้อจัดจางสูงท่ีสุดคือ วิธีตกลงราคา จํานวน 1,300 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 98.26 รองลงมาคือ วิธีประกวดราคา จํานวน 13 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.98 และวิธีพิเศษ จํานวน 
6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.45 และนอยท่ีสุด คือ วิธีสอบราคา จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.30 สวนวิธีกรณี
พิเศษและวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ภาพท่ี 3) 

การจัดซื้อจัดจางซึ่งมีการเบิกจายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชในวิธีประกวดราคา
มากท่ีสุด จํานวน 26,184,215.71 บาท คิดเปนรอยละ 52.34 รองลงมาคือ วิธีตกลงราคา จํานวน 
19,543,751.63 บาท คิดเปนรอยละ 39.07  วิธีสอบราคา จํานวน 2,417,800.00บาท คิดเปนรอยละ 4.83 และ
วิธีพิเศษ จํานวน 1,882,511.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.76 ตามลําดับ ซึ่งทุกวิธีเบิกจายมากท่ีสุดดวย
งบประมาณเงินแผนดิน คิดเปนรอยละ 72.97 จากงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพท่ี 3 รอยละของจํานวนครั้งจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

จะเห็นไดวาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 จํานวนครั้งในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดย
วิธีตกลงราคามีจํานวนครั้งมากท่ีสุดทุกป ซึ่งสวนใหญแลวการจัดซื้อจัดจางในแตละรายการมีจํานวนเงินไมมาก 
และเปนการจัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดทําโครงการท่ีเปนคาจางเหมา คาวัสดุตางๆ สวน
งบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 โดยวิธีตกลงราคาน้ันมากเปนอันดับแรกซึ่ง
สอดคลองกับจํานวนครั้งท่ีมากเชนกัน สวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาน้ันมาเปนอันดับสอง ยกเวน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคามากท่ีสุด  
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2. เปรียบเทียบผลการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2.1 เปรียบเทียบจํานวนคร้ังในการจัดซ้ือจัดจาง 

การจัดซื้อจัดจางของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
พบวา ปงบประมาณท่ีมีจํานวนครั้งในการจัดซื้อจัดจางมากท่ีสุด คือ งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 1,507 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ 36.14 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ 
และวิธีประกวดราคา ตามลําดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 1,340 ครั้ง คิดเปนรอยละ 32.13 สวนใหญ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีพิเศษ วิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ตามลําดับ 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,323 ครั้ง คิดเปนรอยละ 31.73 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
วิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีสอบราคา ตามลําดับ  

 

 
ภาพท่ี 4 รอยละจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจดัจาง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

2.2 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจาง 
การจัดซื้อจัดจางของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

พบวา ปงบประมาณท่ีมีการเบิกจายในการจัดซื้อจัดจางมากท่ีสุดคือ งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 
50,027,794.05 บาท คิดเปนรอยละ 41.01 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีประกวดราคา รองลงมาคือ
วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีพิเศษ ตามลําดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 40,339,130.09 บาท 
คิดเปนรอยละ 33.07 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา วิธี
สอบราคา และวิธีพิเศษ ตามลําดับ และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 31,627,280.97 บาท คิดเปนรอยละ 
25.92 สวนใหญดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคา รองลงมาคือวิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีสอบราคา 
ตามลําดับ (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพท่ี 5 จํานวนงบประมาณการเบิกจายจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 
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 จากภาพท่ี 5 จะเห็นไดวางบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางหากมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีอ่ืน
นอกเหนือจากวิธีตกลงราคาเพ่ิมมากข้ึน จะทําใหการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาลดลง เน่ืองจากการวางแผน
อนุมัติงบประมาณตั้งแตตนปท่ีไดมีการวางแผนการดําเนินงานไวแลว และสวนใหญวิธีประกวดราคาเปนวิธีท่ี
รายการจํานวนนอยแตวงเงินรายจายสูง ซึ่งจะเห็นวาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงสิ่งกอสรางและ
จัดหาครุภัณฑท่ีมีราคาสูง 
 
3. การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
คณะพยาบาลศาสตรไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเบิกจายเปนคาใชสอย คาวัสดุ ครุภัณฑ และ

สิ่งกอสราง ซึ่งไดนําไปใชในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ภาพท่ี 6) สรุปไดดังน้ี 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 43,200,100 บาท ใชดําเนินการ

จัดซื้อจัดจาง 40,339,130.09 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,860,969.91 บาท คิดเปนรอยละ 6.62 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น  38,111,200 บาท ใชดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง 31,197,580.97 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,913,619.03 บาท คิดเปนรอยละ 18.14 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 59,889,600 บาท ใชดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง 50,027,794.05 บาท งบประมาณคงเหลือ 9,861,805.95 บาท คิดเปนรอยละ 16.47 ของ
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังหมด 

จากการวิเคราะหการประหยัดงบประมาณในสวนของครุภัณฑ และสิ่งกอสรางมีการวางแผน ควบคุม 
ตรวจสอบ และพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติซื้อวัสดุในปริมาณท่ีเหมาะสม มีการซื้อครุภัณฑโดยการแขงขัน
ราคาทําใหประหยัดงบประมาณได โดยเฉพาะในปงบประมาณ พ.ศ. 2559, 2560 และ 2558 คิดเปนรอยละ 
18.14, 16.47 และ 6.62 ตามลําดับ ซึ ่งงบประมาณสวนที่เหลือจากการประหยัดสามารถนําไปใช
สนับสนุนการดําเนินงานท่ีจําเปนดานอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 
ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการจดัซื้อจัดจางกับงบประมาณท่ีใชในการจัดซือ้จัดจาง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 

 43,200,100  
 38,111,200  

 59,889,600  
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การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจัดซ้ือจดัจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มข. 

 การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจดัซื้อจัดจางในแตละปยอนหลังเปรยีบเทียบ
ตามงบประมาณราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) ดังน้ี 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2558 การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 40,339,130.09 บาท ประหยัดได 127,913.82 บาท คิดเปนรอยละ 0.32  
ของวงเงินราคากลาง (ตารางท่ี 1) ซึ่งเมื่อจําแนกตามประเภทงบประมาณ พบวา มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ในงบประมาณแผนดินท้ังสิ้น 25,261,797.12 บาท ประหยัดได 106,496.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของ
วงเงินราคากลาง สวนงบเงินรายไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางท้ังสิ้น 15,077,332.97 บาท ประหยัดได 
21,417.82 บาท  คิดเปนรอยละ 0.14 ของวงเงินราคากลาง  
            ปงบประมาณ พ.ศ.2559 การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 31,197,280.97 บาท ประหยัดได 129,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.42 ของ
วงเงินราคากลาง (ตารางท่ี 1) ซึ่งเมื่อจําแนกตามประเภทงบประมาณพบวา มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
งบประมาณแผนดินท้ังสิ้น 22,042,376.07 บาท ประหยัดได 129,800.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.58 ของ
วงเงินราคากลาง สวนงบเงินรายไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางท้ังสิ้น 9,154,904.90 บาท ไมมีการประหยัด
เงินในการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 การประหยัดของงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง พบวา การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางในภาพรวมท้ังสิ้น 50,027,794.05 บาท ประหยัดได 207,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.41 ของ
วงเงินราคากลาง (ตารางท่ี 1) ซึ่งเมื่อจําแนกตามประเภทงบประมาณพบวา มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใน
งบประมาณแผนดินท้ังสิ้น 38,007,594.84 บาท ประหยัดได 207,500.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.55 ของ
วงเงินราคากลาง สวนงบเงินรายไดมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางทั้งสิ้น 12,020,199.21 บาท ไมมี
การประหยัดเงินในการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 1 การประหยัดงบประมาณรายจายเมื่อเทียบราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) 

ปงบประมาณ พ.ศ.2558, 2559 และ 2560 
ปงบประมาณ งบประมาณที่จัดทาํสัญญา (ใชจริง) (บาท) รอยละของการประหยดั เทยีบกับราคากลาง 

2558 40,339,130.09 0.32 

2559 31,197,280.97 0.42 

2560 50,027,794.05 0.41 

 
จะเห็นไดวา การประหยัดงบประมาณรายจายเมื่อเทียบราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการประหยัด คิดเปนรอยละ 0.42 ของวงเงินราคากลาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีการประหยัด คิดเปนรอยละ 0.41 ของวงเงินราคากลาง และปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการประหยัด คิดเปน
รอยละ 0.32 ของวงเงินราคากลาง ซึ่งแสดงใหเห็นวา การดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางแตละวิธีมีผล
ตอการประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะวิธีท่ีตองมีการเสนอราคาของรานคา/หางราน/บริษัทเพ่ือใหไดราคาท่ี
เหมาะสม 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

อภิปรายผล 
 ผลการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ท้ัง 6 วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ วิธีประกวดราคา และวิธีประมูลราคาดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 จาก
ผลการวิจัยแลว สวนใหญคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการเพียง 4 วิธี คือ วิธีตกลงราคา 
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ สวนอีก 2 วิธี คือ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมูลราคาดวยระบบ
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อิเล็กทรอนิกสน้ัน ไมไดดําเนินการ เน่ืองจากเรื่องของวงเงินและวิธีการท่ีดําเนินการไมเขาขาย  2 วิธีดังกลาว  
และจากการวิจัยแลว วงเงินในการดําเนินการแตละรายการมีจํานวนเงินไมมาก ทําใหจํานวนครั้งในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางมีจํานวนมาก การจัดซื้อจัดจางวิธีตกลงราคาซึ่งเปนการจัดซื้อจัดจางวัสดุสํานักงาน วัสดุ
เก่ียวกับการเรียนการสอน การซอมแซม/ตอเติมเล็กๆ นอยๆ และการจัดจางงานบริการตางๆ สวนการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคาสวนใหญเปนการจัดซื้อครุภัณฑ  ไดแก ครุภัณฑทางการศึกษา ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  ครุภัณฑสํานักงาน เปนตน 
และวิธีประกวดราคาสวนใหญเปนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางสิ่งกอสราง  
 เมื่อเปรียบเทียบวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจางกับงบประมาณท่ีใชไปในการจัดซื้อจัดจางแลว 
จะเห็นไดวา มีการควบคุมจากมหาวิทยาลัยขอนแกนในการกํากับงบประมาณท่ีจัดสรร คือ รายการสิ่งกอสรางท่ี
ตองขออนุมัติน้ัน มหาวิทยาลัยขอนแกนไดกําหนดใหคณะ/สวนงานตองแนบแบบแปลนท่ีไดรับอนุมัติจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว สวนรายการครุภัณฑจะตองนําใบเสนอราคาและกําหนดลักษณะครุภัณฑท่ี
ตองการทุกครั้งท่ีตองขออนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ ทําใหวงเงินท่ีไดรับอนุมัติกับงบประมาณท่ีใชไมแตกตาง
กันมากนัก ซึ่งสงผลดีตอการบริหารงบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณ งบประมาณสามารถนําไปใชในการ
บริหารงานในแผนงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน มี
รอยละการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 งบประมาณแผนดินไมนอยกวา รอยละ 99 สวนงบประมาณ
เงินรายไดมีรอยละการเบิกจายไมนอยกวารอยละ 75 การบริหารงานพัสดุจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีผูบริหารและผูท่ี
เก่ียวของตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบพัสดุดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเปนไปตามเปาหมายท่ี
องคกรกําหนดไว 
ขอเสนอแนะ 

1. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาท่ีมีจํานวนครั้งมากท่ีสุดแสดงใหเห็นวา การจัดซื้อจัดจาง
ในแตละรายการมีจํานวนเงินไมมาก โดยเฉพาะการจัดซื้อวัสดุในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การจัดทํา
โครงการท่ีเปนคาจางเหมา คาวัสดุตางๆ ดังน้ันหนวยงานท่ีเก่ียวของในการขอซื้อ ควรจัดทําแผนการจัดซื้อวัสดุ
ประจําป เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุสามารถบริหารและตรวจสอบรายการ ราคา ท่ีมีความซ้ําซอนกัน และ
ดําเนินการจัดซื้อเปนชวงๆ จะทําใหลดจํานวนครั้งท่ีมีการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีตกลงราคาได เปนการลดภาระงาน
ของผูปฏิบัติงานไดอีกดวย  

2. งบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางโดยสวนใหญเปนวิธีตกลงราคาน้ันสอดคลองกับจํานวนครั้งท่ีมาก
เชนกัน  ซึ่งเน่ืองจากดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดซื้อระบบเครดิตกับรานคา/หางราน/บริษัท
ท่ีเสนอช่ือเขาในระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อเปนระบบเครดิตจะทําใหราคาของสินคามีจํานวนสูงกวาราคาปกติ 
ดังน้ันผูบริหารควรพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อวัสดุประจําป การควบคุมรายการ คุณภาพและ
การใชวัสดุอุปกรณใหเกิดความคุมคา ไมซื้อเพ่ือเก็บสตอกสินคา และรณรงคใหมีการใชวัสดุอยางประหยัด 

3. การดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ และสิ่งกอสราง หนวยงานท่ีขออนุมัติจัดซื้อควรมีการวางแผนการจัดซื้อ
ประจําป และเสนอบรรจุในแผนการจัดซื้อครุภัณฑประจําป รวมท้ังการจางเหมาปรับปรุงสิ่งกอสรางท่ีตองใช
ระยะเวลาในกระบวนการออกแบบสิ่งกอสราง ดังน้ันตองดําเนินการออกแบบสิ่งกอสรางใหแลวเสร็จ จึงเสนอ
แผนการดําเนินการ เพ่ือใหการบริหารงบประมาณและการบริหารงานพัสดุมีประสิทธิภาพ ลดปญหาการขออนุมัติ
ซื้อในชวงกลางปงบประมาณเพ่ือใหการเบิกจายงบประมาณทันตามเวลาท่ีกําหนด ไมมีการกันเงินเหลื่อมป 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 
คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน เอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจางประจําเดือนจากระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑพึงรับพึงจาย (Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System: KKUFMIS) มหาวิทยาลัยขอนแกน  พบวา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 สวนมากจํานวนครั้งในการจัดซื้อ
จัดจางดําเนินการโดยวิธีตกลงราคามากท่ีสุด สวนงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจางสวนใหญใชวิธีตกลงราคา
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การวิเคราะหการประหยัดงบประมาณรายจายจากการจัดซ้ือจดัจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คณะพยาบาลศาสตร มข. 

มากเปนอันดับแรก ยกเวนปงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีมีการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคามากท่ีสุด สวนการประหยัด
งบประมาณรายจายการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรในการจัดซื้อจัดจางกับงบประมาณท่ีใชในการจัดซื้อจัดจาง คิดเปนรอยละ 6.62, 18.14 และ 16.47 
ตามลําดับ สวนการประหยัดงบประมาณรายจายเมื่อเทียบราคากลางกับงบประมาณท่ีจัดทําสัญญา (ใชจริง) คือ
เปนรอยละ รอยละ 0.32, 0.42 และ 0.41 ของวงเงินราคากลาง ตามลําดับ 
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