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บทที่ 1  
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ.2560 ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ จะต้องท าการเก็บและการบันทึก        
การเบิกจ่ายพัสดุ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น       
ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารของคณะวิ ศวกรรมศาสตร์        
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน  และสามารถด าเนินกิจกรรมได ้             ตาม
วัตถุประสงค์ 

หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งในหน้าที่ของหน่วยพัสดุ         
คือการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการควบคุมในการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
วัสดุ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการควบคุมพัสดุ จะต้องมีความรู้ มีทักษะ มีความละเอียดรอบคอบ 
และประสบการณ์ด้านพัสดุ ในการบันทึกลงบัญชีหรือทะเบียน และมีหลักเพ่ือไว้ใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งการ
เบิกวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็น  ผู้สั่งจ่ายวัสดุ โดยให้มีหลักฐานการ
รับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ และการเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย      
อีกทั้งผู้เบิกวัสดุสามารถน าวัสดุไปใช้งานได้ทันเวลาตรงตามวัตถุประสงค์ การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ  
เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานมากขึ้น            
เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานซ้ าซ้อน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์    ยัง
ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและยังไม่มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ    คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ใช้ประกอบการตัดสินใจการจัดซื้อ
วัสดุเข้าคลังพัสดุ เพ่ือให้มีวัสดุใช้งานในการหมุนเวียนของคณะฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียน จึ งมีความสนใจผลงานการ เขียน
ผลงานการวิเคราะห์เรื่องวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560-2561   

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2561 
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3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

3.1 ได้ผลการวิเคราะห์ประเภทการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3.2 ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านการบริหารการจัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุ 

4. ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 

 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2561 

5. ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า        
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

พัสด ุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

สินค้ำ  หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น รวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของสินค้านั้น 

ปริมำณ   หมายถึง จ านวน ผลรวม จ านวนรวม การก าหนดความมากน้อยของ
จ านวนในการเบิกวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์       

กำรบริหำรพัสดุ  หมายถึง การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ        
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 

เจ้ำหน้ำที่  หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
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บทท่ี 2  

กำรทบทวนเอกสำร และงำนวิเครำะห์หรอืวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งข้อมูลปฐมภูมิ 

(Primary data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวมถึงรายงานการวิเคราะห์/วิจัย และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวข้อง โดยผู้วิเคราะห์ได้จัดล าดับเนื้อหาดังต่อไปนี้  

 2.1  ข้อมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 2.3  งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  ข้อมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 2.1.1  ประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น

ในส่วนภูมิภาค ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้คณะเป็นแหล่งความรู้  และวิทยาการอันทันสมัย  ผลิตวิศวกรที่มี

ทักษะและมีความรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมเป็นขุมพลังปัญญาอันทรงคุณค่าแห่งภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2505 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 

จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ นำยกรัฐมนตรี  เป็นประธาน มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น และให้ชื่อสถาบัน แห่ง

นี้ว่า Khon  Kaen  Institute  of  Technology (KIT)   ต่อมาเพ่ือให้สอดคล้องกับการขอความช่วยเหลือ

เงินทุนพิเศษสหประชาชาติ  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์  จึงมอบให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นเจ้าของโครงการ 

และให้ชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ

ตั้งคณะกรรมการการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีพจน์ สารสิน เป็นประธานกรรมการ         

และคณะรัฐมนตรีมีมติให้สถาบันมีชื่อใหม่ว่า มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรม           

ราชโองการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการจัดการเรียนการสอนขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น            

อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์  เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย           

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่  1) กำรบริหำรวิชำกำร                      
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(ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงาน/ย่อย)  ประกอบด้วย 8 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศกรรม

ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2) กองบริหำรงำน คณะ

วิศวกรรมศำสตร์  ประกอบด้วย 6 งาน ได้แก่ งานคลังและพัสดุ งานบริหารและสื่อสารองค์กร        งาน

บริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานแผน

ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) หน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมภำรกิจเฉพำะ ประกอบด้วย 6 ศูนย์ 

ได้แก่ สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิชาการจัดระบบ

การจราจรและขนส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์วิจัยและบริหารจัดการระบบประปา             

ศูนย์นวัตกรรมส าหรับการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  และศูนย์บริการเชิงเทคนิค ด้านวิศวกรรม 

2.1.2  โครงสร้างการบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 โครงสร้างการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รับผิดชอบการบริหารงานต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 

ยุทธศาสตร์  และเป้าหมาย  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กระจายอ านาจในการบริหารงานให้กับรองคณีฝ่าย

ต่าง ๆ  โครงสร้างการบริหารจัดการแสดงดังภาพที่ 2.1  
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2.1.3 การบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี้ 

         1)  กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย  

               (1)  งานคลังและพัสดุ  

ประกอบด้วย หน่วยการเงินและบัญชี หน่วยพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

   -  บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ 

   -   การบริหารงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และงบประมาณอ่ืน ๆ) 
   -   การรายงานผลการตรวจสอบภาครัฐ การบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ของ
คณะ รายงานการใช้จ่าย  ประจ าเดือน ประจ าปี 
   -   คุมยอดเงิน  โอนเงิน  ออกใบเสร็จรับเงิน  เบิกจ่ายเงินเดือน  เงินประกันสังคม  
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เงินตกเบิก เงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
  - ท าบัญชี บันทึกบัญชี ตรวจสอบบัญชี รวบรวมข้อมูลรายรับ รายจ่าย เงินโอน ท า
งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบข้อมูลการรับช าระเงิน 
   - บริหารจัดการสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาค้ าประกันและสัญญา
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
            -   การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมา การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ การ
เบิกจ่ายวัสดุ โดยวิธีต่างๆ 
   -   จัดท ารวบรวมและตรวจสอบการใช้และเบิกจ่ายเงิน และเอกสารด้าน      
การเงินอ่ืนๆ 
    -   การรับบริจาคและบริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์ การตัดโอนทรัพย์สินให้หน่วยงาน 
     -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (2)   งานบริหารและสื่อสารองค์กร  
           ประกอบด้วย  หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยสื่อสารองค์กร หน่วย
วิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  
   -   บริหารจัดการด้านงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานสื่อสารองค์กร และ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
   -   ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ การรับ-ส่งและติดตามหนังสือราชการ     
พัสดุภัณฑ์ 
   -   จัดท า ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล เอกสารหรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสารบรรณ 
   -   จัดท าหรือผลิตเอกสารประกอบการสอบ หนังสือ หรือต ารา 
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   -   ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
   -   ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารอัตราก าลัง ความก้าวหน้าของบุคลากร การขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย การโอนย้าย 
   -   ด าเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการของบุคลากร 
   -   ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านจรรยาบรรณ งานด้านวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
ร้องเรียนของบุคลากร 
   -   งานด้านทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลและสารสนเทศของบุคลาการ   
   -   ด าเนินการเกี่ยวกบัการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
   -   ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลิตข่าว อัพเดทข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   -   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือความร่วมมือ
ระหว่างคณะ ฯ  มหาวิทยาลัย และหน่วยงานนั้น ๆ   
   -   บริหารจัดการเรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 
   -   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายองค์ระหว่างประเทศ 
   -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (3)   งานบริหารโครงสร้างพื้นฐาน  
         ประกอบด้วย หน่วยซ่อมบ ารุง หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ หน่วยภูมิทัศน์
ความปลอดภัยและจราจร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
   -   บริหารจัดการด้านระบบกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   -   บริหารงานจัดการ บ ารุง ดูแล รักษา ซ่อมแซมและพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ไฟฟ้า ประปา ความสะอาด 
   -   บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง การก ากับติดตาม ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง
ภายในคณะฯ 
    -   การซ่อมแซม บ ารุง รักษาระบบกล้องวงจรปิด อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายใน
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา ระบบโทรศัพท์ IP PHONE เสียงตามสาย 
    -   การบริหารจัดการพ้ืนที่ การใช้พ้ืนที่ และการบริการพื้นที่อ่ืน ๆ 
    -   การบริหารจัดการซ่อมแซม บ ารุง รักษายานพาหนะ  
    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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     (4)   งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา   
           ประกอบด้วย หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     -   ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา งานรับรองผลการศึกษา การเทียบ
โอนรายวิชา งานตรวจสอบ การขอส าเร็จการศึกษา การรับรองปริญญาเสนอสภาวิศวกร งานจัดตารางเรียน 
ตารางสอน (มข.30) ระดับปริญญาตรี 
    -   ด าเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมรายวิชา 
    -   งานพัฒนา และหรือ ปรับปรุงหลักสูตร ตรวจสอบการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 SAR) 
    -   งานประกวดโครงการนักศึกษา งานรายวิชาการฝึกงาน งานการจัดสอบ   
งานสหกิจ 
    -   เบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนโครงการพิเศษ เบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณสาขา  
ขาดแคลน เบิกจ่าย ค่าตอบแทนของคณาจารย์ 
    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (5)   งานวิจัยและบริการวิชาการ  
            ประกอบด้วย หน่วยบัณฑิตศึกษา หน่วยส่ง เสริมวิจัยและบริการวิชาการ         
หน่วยปฏิบัติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    -   การให้ทุนวิจัยและเงินรางวัลด้านการวิจัยประเภทต่าง ๆ ตามประกาศ
หลักเกณฑ์ในกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  และทุนวิจัยสถาบันคณะวิศวกรรมศ าสตร์  หรือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    -   การขอรับทุนวิจัยประเภทต่าง ๆ และการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานด้านการ
วิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
    -   ประสานงานและด าเนินการจัดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสถานศึกษา 
   -   การเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมวิจัย เงินสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ เงินในกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ   
    -   ประสานงานและด าเนินการให้ผลงานวิจัย นวัตกรรมของคณาจารย์ได้ยื่นจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์) 
    -   ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินบทความ จัดท ารูปเล่มวารสาร รวบรวมข้อมูล
ส่ง TCI  
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    -   จัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (SAR มคอ.7) และการทวนสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา 
    -   ตรวจหลักสูตรการศึกษาเพ่ือขอส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    -   งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    -   จัดท าคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    -   ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    -   การบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ  
    -   การช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ การควบคุม การทดสอบตัวอย่างในการบริการ
วิชาการ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ น้ ามัน
เชื้อเพลิง หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องของสาขาวิชาต่าง ๆ  
    -   การบ ารุง ดูแล รักษา ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรของห้อง
ห้องปฏิบัติการ 
    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (6)   งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      
           ประกอบด้วย หน่วยแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    -   ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติ
การ แผนงบประมาณ  แผนอัตราก าลัง แผนการบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนการรับ
นักศึกษา  และแผนอื่น ๆ ของคณะฯ 
    -   ด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดท าข้อมูล สถิติ และสารสนเทศใน
งานที่เก่ียวข้อง 
    -   จัดท าค าขอและงบประมาณการ งบประมาณเงินรายได้  สรุปรายงานประจ าปี
งบประมาณ 
    -   บันทึกรายการรายจ่ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS (งบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้) 
    -   จัดท าและสรุปการ SWOT และรายงานประจ าปี  
    -   เปลี่ยนแปลงโอนย้ายรายการจ่ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS 
    -   การตรวจประเมินคุณภาพภายในและการจัดท าคู่มือ ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    -   จัดท าข้อมูลตามตัวชี้วัดของ QS Word University Ranking และรายงาน
ประเมินตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
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    -   จัดท าภาระงานขั้นต่ า และภาระงานต าแหน่งทางวิชาการของสายผู้สอน  
    -   วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ และพัฒนาระบบหรือเว็บไซต์ที่มีลักษณะทั่วไป หรือ
ลักษณะเฉพาะ  
    -   ติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุง รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายที่ติดตั้ง
ตามหน่วยงานต่าง ๆ  
    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  2)  การบริหารวิชาการโดยให้แบ่งออกเป็นสาขาดังนี้  
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
      -   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  3)  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์หรือการพ่ึงพาตนเอง 
ประกอบด้วย 
   -   ศูนย์นวัตกรรมส าหรับการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
   -   ศูนย์วิจัยและบริหารจัดการระบบประปา 
   -   ศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
   -   ศูนย์วิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
       -   สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน 

       -   ศูนย์บริการเชิงเทคนิคด้านวิศวกรรม 
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2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   
พ.ศ. 2560  

 2.2.1 ความหมายของพัสดุ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า  
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ      
งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น งานบริการ” 
หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ งานก่อสร้าง 
หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม     
ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของงานก่อสร้างนั้น งานจ้างที่ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผัง เมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการ
ศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
(สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย,2562,หน้า 1-2) 
 2.2.2 การบริหารพัสดุ 

 การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ  (สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย,2562,หน้า 14) 

 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย ข้อ 203 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้(สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย,2562,หน้า 107) 

1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ 
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 
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2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ ข้อ 204 การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้
พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก ข้อ 205 การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ซึ่งผู้จ่ายพัสดุต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย 
และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย ข้อ 206 หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่าย
พัสดุเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย (สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย,2562,หน้า 107-108) 
 2.2.3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   
มีดังนี ้(สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย,2562,หน้า 109-110)  

 ข้อ 213 วรรค 1 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความ
จ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพีย งวัน
สิ้นงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ      
นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 
   ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213  และ
ปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตาม
ธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 
 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป  
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 2.2.4 การบ ารุงรักษา 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     
มีดังนี้(สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย,2562,หน้า 109-110) 

 ข้อ 212 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง
ด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โดยเร็ว 

 2.2.5 การจ าหน่ายพัสดุ 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
มีดังนี ้(สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย,2562,หน้า 109-110) 
 ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ 
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา 
สั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
   (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาทจะ
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
   (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
   (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์
ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลง
ราคากัน 
 การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็น
การทั่วไปให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการ
จ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและ
สถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน
ดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
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 หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
  (2) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
  (4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการ 
  ข้อ 216 เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ 
แล้วแต่กรณี 
 

2.2. งำนวิเครำะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิเคราะห์/วิจัย ที่เกี่ยวข้อง ได้รวบรวมข้อมูลกับการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ     
ผู้วิเคราะห์ได้ท าการศึกษา ค้นคว้า งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ศิริเรือง พัฒน์ช่วย (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาต้นแบบระบบคลังวัสดุ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบคลังวัสดุ เพ่ือวิเคราะห์และ
ออกแบบต้นแบบระบบคลังวัสดุ และเพ่ือจัดท าและทดสอบต้นแบบระบบคลังวัสดุ มีท าการศึกษาวิเคราะห์
และพัฒนาต้นแบบระบบ โดยจัดท าการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุทั้งหมด 14 หน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานด้าน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และท าการพัฒนาระบบใช้ MySQL เป็นโปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูล มีโปรแกรม Appserv เป็นเซิร์ฟเวอร์พร้อมด้วยภาษา HTML: Hypertext Markup 
Language ร่ วมภาษาสคริ ปท์  PHP (Personal Home Page) ,  Macromedia Dreamweaver 8 และ 
Adobe Photoshop มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถท างานได้ตาม
วัตถุประสงค์โดยตัวระบบจะประกอบไปด้วยเมนูการท างานทั้งหมด 12 เมนู โดยแต่ละเมนูจะมีความ
เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการรับวัสดุเข้าคลัง จนกระทั่งหน่วยงานท าการเบิกจ่ายวัสดุ 
และระบบท าการควบคุมการเบิกจ่ายเมื่อเสร็จสิ้นก็จะออกมาในรูปแบบรายงานน าเสนอให้หน่วยงานทราบ 
รวมถึงรายงานผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการบริหารระบบเบิกจ่ายวัสดุในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กนิษฐา ปิติฤทธิ์  เพ็ญศรี อมรศิลปะชัย (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระบบคลังพัสดุกรณีศึกษาฝ่าย
บริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ของส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบคลังพัสดุ ของฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
จังหวัดนครราชสีมา และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการท างานระบบคลังพัสดุ กรณีฝ่ายบริหารทั่วไป  
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ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบจ าลองน้ าตก ซึ่งการ
พัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่น โดยระบบประกอบไปด้วยส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
ผู้ใช้งานทั่วไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้บริหาร โดยใช้การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 17 คน ด าเนินการทดลองโดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของรบบคลังพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา        
ที่พัฒนาขึ้น เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบคลังพัสดุของฝ่ายบริหารทั่วไป

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน (  = 3.87, S.D. = 0.58) และ

ผู้ใช้งานทั่วไป 17 คน  (  = 3.88,S.D. = 0.48) ซึ่งจากการประเมินทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานทั่วไป ระบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดี สามารถสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 สรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
ในระดับดี ซึ่ง 1) สามารถสืบค้นหาข้อมูลและตรวจสอบพัสดุคงเหลือได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  2) ได้ข้อมูล
พัสดุค่อนข้างเป็นปัจจุบัน 
 พัชรศักดิ์ ภาวนาภิญโญ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การปรับปรุงระบบควบคุมการจัดวางพัสดุ ของ
คลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุมทรสาคร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาการจ่ายพัสดุในระบบจัดวางพัสดุของคลังพัสดุหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุครสาคร 
และเพ่ือพัฒนาระบบการจัดวางพัสดุด้วยการใช้ข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรองค์การ(ERP) ในการวิจัย
ครั้งนี้มีระเบียบวิธีวิจัยได้แก่ การศึกษาข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรองค์การ และข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรองค์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน
ส่วนของคลังพัสดุหลักสมุทรสาคร ปี 2551 จากกนั้นจึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวัดสภาพพ้ืนที่และอุปกรณ์
ในการจัดวาง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการพัฒนาระบบแบบวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เข้ามาปรับปรุงขั้นตอนและวิธรการจัดวางพัสดุ 
ในการวิเคราะห์ถึงลักษณะของการเปรียบเทียบความเข้มการไหลของพัสดุมาพัฒนาเป็นโปรแกรมส าหรับ
ประมวลผลเพ่ือหาจุดจัดวางพัสดุให้แหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า การจัดวางพัสดุในรูปแบบเดิมด้วยการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจของพนักงานท าให้ขาดประสิทธิภาพในการจัดวาง เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่ได้
พัฒนาขั้น โดยใช้ข้อมูลจากระบบการวางแผนทรัพยากร (ERP) ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานจัดวางมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานจ่ายพัสดุลง 4,365.09 เมตรต่อเดือน คิดเป็น 24.58% โดยจาก
เดิมมีระยะทางปฏิบัติงานจ่ายพัสดุ 17,758.66 เมตรต่อเดือน เหลือเพียง 13,393.57 เมตรต่อเดือน 
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บทที่ 3  
วิธีกำรวิเครำะห ์

 
  กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ค รั้ ง นี้ มี จุ ด มุ่ ง หม าย  เ พ่ื อ ศึ กษ า ก า ร เบิ ก - จ่ า ย วั ส ดุ จ า กคลั ง พั ส ดุ                                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 

- ขั้นตอนการด าเนินงาน  

- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 

- จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

- สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

- การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ 

- เทคนิคที่น ามาใช้การวิเคราะห์ 
 

1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
  ผู้วิเคราะห์ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาประเภทวัสดุที่เบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ 
1.2 ก าหนดประเภทวัสดุที่เบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ 
1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
1.4 ศึกษา ค้นหาแนวคิด หรืองานวิเคราะห์ที่เก่ียวข้อง 
1.5 ออกแบบการวิเคราะห์และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.6 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิเคราะห์ 
1.7 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกร : ได้แก่ ประเภทวัสดุที่เบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 จ านวน 14,952 รายการ  และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน  

16,366  รายการดังนี้  

    กลุ่มตัวอย่ำง ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   แบบเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลจากเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายวัสดุ และบัญชีคุมวัสดุ      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิเคราะห์ได้ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลัง พัสดุ                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 โดยแบ่งเป็นข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์  มีดังนี้ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2561) โดยท าการสร้างแบบฟอร์ม         
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทวัสดุที่เบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ ข้อมูลที่จัดเก็บประกอบด้วย จ าแนก
ประเภทวัสดุ จากนั้นบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ และน าข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์มมา
วิเคราะห์ประเภทของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุ จ านวนเงินในการเบิก-
จ่ายวัสดุที่หน่วยงานเบิก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
หนังสือ บทความ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวมถึงงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้องโดยศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการเบิก-จ่ายวัสดุ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย 

5. สถิตทิี่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิเคราะห์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution)   และค่าร้อยละ (Percentage) โดยน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 จากสูตรค านวณ 
  

P = F x100 

n 
 

เมื่อ P  แทน ร้อยละ 
F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
n แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอ 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิเคราะห์ด าเนินการวิเคราะห์ 

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล คือโปรแกรม Microsoft 

Excel  

 2) การน าเสนอข้อมูล   ผู้วิเคราะห์น าเสนอข้อมูลในรูปของบทความ ลักษณะการเสนอเป็นบทความ

สั้น ๆ และมีข้อมูลตัวเลขประกอบด้วย  น าเสนอในรูปของตาราง  ท าการกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลขโดยจ าแนก

เป็นแนวตั้ง (Column)  และแนวนอน (Row) เพ่ือจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ  และน าเสนอในรูปกราฟ          

เพ่ือแสดงข้อมูลที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ เข้าใจง่าย 

7. เทคนิคที่น ำมำใช้กำรวิเครำะห์ 
ผู้วิเคราะห์น าเทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Techniques) มาใช้ในการวิเคราะห์ 

ซึ่งเป็นการปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณ ของข้อมูล 2 กลุ่มขึ้นไป มีวิธีการดังนี้ 

1) น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจ าแนกประเภท ได้แก่ ประเภทวัสดุ ที่หน่วยงานเบิก-จ่ายวัสดุ 
2) จัดท าตารางแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณจ าแนกตามประเภท 
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บทที่ 4  
ผลกำรวิเครำะห ์

  จากการ เก็บรวบรวมข้ อมู ล การ เบิ ก - จ่ ายวั สดุ จากคลั ง พัสดุ  คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 จ านวนทั้งหมด 167 รายการซึ่งมีวัสดุ      

จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทวัสดุส านักงาน 2.ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  3.ประเภทวัสดุ

คอมพิวเตอร์            4.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  สามารถน าข้อมูลปริมาณการเบิกวัสดุซึ่งมีการจัด

แบ่งเป็นประเภท/รายการ/จ านวน สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ 

(Microsoft Excel) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง  กราฟแท่ง  ประกอบค าบรรยาย

ตามล าดับ ดังนี้ 

4.1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์          

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2561  

จากข้อมูลการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-

2561 มีผู้ขอเบิกวัสดุจากคลังพัสดุ ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ ผู้วิเคราะห์ได้ท าการศึกษาและจ าแนกประเภท

ของ  การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 4.1.1. วัสดุส านักงาน                                                                                                                                        

4.1.2  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                                      

4.1.3. วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                                             

4.1.4. วัสดุงานบ้านงานครัว 

 ข้อมูลการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561    

ผู้วิเคราะห์ได้ท าการจ าแนกตามประเภทวัสดุดังกล่าวข้างต้น เป็นดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 4.1 จ าแนกประเภทการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

              พ.ศ. 2560-2561 

                    หน่วย : ชิ้น 

ล ำดับที่ ประเภทกำรเบิก-จ่ำยวัสดุ 
ปีงบประมำณ 2561  ปีงบประมำณ 2560 

จ ำนวนชิ้น ร้อยละ  จ ำนวนชิ้น ร้อยละ 

1 วัสดุส านักงาน 24,854.00 55.97  27,081.00 60.85 

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,853.00 6.42  1,773.00 3.98 

3 วัสดุคอมพิวเตอร์     333.00 0.75  695.00 1.56 

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,366.00 36.86  14,952.00 33.60 

รวม 44,406.00 100.00  44,501.00 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.1  พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุรวมทั้งสิ้น 

44,406 ชิ้น ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 95 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ประเภทการเบิก-จ่าย

วัสดุจากคลังพัสดุที่มีการใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทวัสดุทั้งหมด คือ วัสดุส านักงาน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 เบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 24,854 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 55.97 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบิก-จ่าย

วัสดุจ านวน 27,081 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 60.85 รองลงมาคือ วัสดุงานบ้านงานครัว ในปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2561 เบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 16,366 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 36.86 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเบิก-จ่าย

วัสดุจ านวน 14,952 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 33.60 และประเภทการเบิก -จ่ายวัสดุที่ ใช้น้อยที่สุดคือ                

วัสดุคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 333 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.75 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 695 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.56 สัดส่วนของประเภท         

การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 แสดงได้        

ดังภาพที่ 4.1 
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ภำพที่ 4.1 แสดงร้อยละการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุแต่ละประเภทประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560        

และ 2561  

   
 

 จากภาพที่ 4.1 โดยภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ประเภทวัสดุส านักงานมีการเบิก-

จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุใช้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.85 และ 55.97 ตามล าดับ รองลงมาเป็นวัสดุงานบ้าน

งานครัวคิดเป็นร้อยละ 33.60 และ 36.86 ตามล าดับ 

 

ตำรำงท่ี 4.2 แสดงจ านวนเงินที่เบิก-จ่ายวัสดุแต่ละประเภทวัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

                             หน่วย : จ านวนเงิน 

ล ำดับที่ ประเภทกำรเบิก-จ่ำยวัสดุ 
ปีงบประมำณ 2561  ปีงบประมำณ 2560 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ  จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1 วัสดุส านักงาน 727,102.92 51.67  834,674.24 58.66 

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 65,683.00 4.67  50,740.00 3.57 

3 วัสดุคอมพิวเตอร์     1,267.60 0.09  2,676.40 0.19 

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 613,031.63 43.57  534,893.00 37.59 

รวม 1,407,085.15 100.00  1,422,983.64 100.00 
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ร้อยละกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุแต่ละประเภท
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า จ านวนเงินที่เบิก-จ่ายวัสดุแต่ละประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561     

มีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 1,407,085.15 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.12 ประเภทการ

เบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุที่มีการใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทวัสดุทั้งหมด คือ วัสดุส านักงาน              

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 727,102.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.67             

ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 834,674.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.66 

รองลงมาคือ วัสดุงานบ้านงานครัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 613,031.63 

บาท คิดเป็นร้อยละ 43.57 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 534,893 บาท คิด

เป็นร้อยละ 37.59 และประเภทการเบิก-จ่ายวัสดุที่ใช้น้อยที่สุดคือ วัสดุคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 เบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 1,267.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเบิก-

จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 2,676.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 สัดส่วนของจ านวนเงินที่เบิก-จ่ายวัสดุแต่ละ

ประเภทวัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.2 

 

ภำพที่ 4.2 แสดงร้อยละของจ านวนเงินการเบิก-จ่ายวัสดุแต่ละประเภทวัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

และ 2561  

  
 

 จากภาพที่ 4.2 โดยภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ประเภทวัสดุส านักงานมีการเบิก-

จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุใช้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.66 และ 51.67 ตามล าดับ รองลงมาเป็นวัสดุงานบ้าน

งานครัวคิดเป็นร้อยละ 37.59 และ 43.57 ตามล าดับ 
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4.2  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมประเภทของกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุ 

      คณะวิศวกรรมศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2561  

         ผู้วิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 และน าข้อมูลมาบันทึกลงตารางแจกแจงความถี่ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล

ประเภทของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ ทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้ 

 4.2.1 ผลการวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน เป็นดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4.3   จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน ประจ าปี 

                  งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

 
             

 

        

                หน่วย : ชิน้

จ ำนวนช้ิน ร้ อยละ จ ำนวนช้ิน ร้ อยละ

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,546.00 58.53 19,530.00 72.12

สาขาวิศวกรรมโยธา 2,245.00 9.03 869.00 3.21

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 695.00 2.80 1,083.00 4.00

สาขาวิศวกรรมเกษตร 1,515.00 6.10 832.00 3.07

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,641.00 6.60 798.00 2.95

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 497.00 2.00 656.00 2.42

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 1,453.00 5.85 1,285.00 4.75

สาขาวิศวกรรมเคมี 1,696.00 6.82 1,248.00 4.61

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 566.00 2.28 780.00 2.88

รวม 24,854.00 100.00 27,081.00 100.00

หน่วยงำน/สำขำวิชำ
ปีงบประมำณ พ.ศ .2561 ปีงบประมำณ พ.ศ .2560
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่า จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน           

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้น 24,854 ชิ้น ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

จ านวน 2,227 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 8.22  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีก าร เบิก -จ่ ายวัสดุ จากคลั ง พัสดุประเภทวัสดุ              

ส านักงานมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 14,546 ชิ้น        

คิดเป็นร้อยละ 58.53 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 2,245 ชิ้น                 คิด

เป็นร้อยละ 9.03 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 497 ชิ้น                คิด

เป็นร้อยละ 2.00 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานทีมีการ เบิก -จ่ ายวัสดุ จากคลั ง พัสดุประเภทวัสดุ              

ส านักงานมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 19,530 ชิ้น                   

คิดเป็นร้อยละ 72.12 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 1,285 ชิ้น คิดเป็น

ร้อยละ 4.75 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 656 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 2.42 

 สัดส่วนของจ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน ประจ าปี                   

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.3 

ภำพที่ 4.3 ร้อยละของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  
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ร้อยละกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุส ำนักงำน
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 จากภาพที่ 4.3 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ                ประเภท

วัสดุส านักงาน หน่วยงานที่เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์            คิดเป็น

ร้อยละ 58.53 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 72.12 

 

ตำรำงท่ี 4.4   จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน ประจ าปี 

                  งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  

             หน่วย : จ ำนวนเงิน 

หน่วยงำน/สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 465,202.38 64.31 596,820.39 73.51 

สาขาวิศวกรรมโยธา 56,038.00 7.75 36,865.54 4.54 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 21,081.62 2.91 33,876.10 4.17 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 48,680.50 6.73 17,881.45 2.20 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 27,644.54 3.82 24,517.50 3.02 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 19,551.80 2.70 17,110.41 2.11 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29,429.25 4.07 26,898.45 3.31 

สาขาวิศวกรรมเคมี 45,044.65 6.23 35,670.73 4.39 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10,663.25 1.47 22,274.75 2.74 

รวม 723,335.99 100.00 811,915.32 100.00 

             

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน       

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 723,335.99 บาท ซึ่งลดลงจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 88,579.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน   

มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 465,202.38 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 64.31 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 56,038 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 7.75 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน      

10,663.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน   

มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 596,820.39 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 73.51 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 36,865.54 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 4.54 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 17,110.41 

บาท คิดเป็นร้อยละ 2.11                   

 สัดส่วนของจ านวนเงินที่ในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน ประจ าปี                 

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.4 

 

ภำพที่ 4.4 ร้อยละของจ านวนเงินการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  
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ร้อยละของจ ำนวนเงินกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุส ำนักงำน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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 จากภาพที่ 4.4 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ                ประเภท

วัสดุส านักงานหน่วยงานที่เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์             คิดเป็น

ร้อยละ 64.31 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงาน    คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 73.51 

 

ตำรำงท่ี 4.5   จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจ าปี 

                  งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

                      หน่วย : ชิ้น 

หน่วยงำน/สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จ ำนวนชิ้น ร้อยละ จ ำนวนชิ้น ร้อยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,265.00 44.34 969.00 54.65 

สาขาวิศวกรรมโยธา 456.00 15.98 192.00 10.83 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 97.00 3.40 26.00 1.47 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 98.00 3.43 57.00 3.21 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 208.00 7.29 99.00 5.58 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 128.00 4.49 183.00 10.32 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 281.00 9.85 99.00 5.58 

สาขาวิศวกรรมเคมี 306.00 10.73 130.00 7.33 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 14.00 0.49 18.00 1.02 

รวม 2,853.00 100.00 1,773.00 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้น 2,853 ชิ้น ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ านวน 1,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.91                
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 1,265 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 
44.34 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 456 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 15.98 
และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 14 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 969 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 
54.65รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 456 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 15.98 และ            
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 18 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.02 
 สัดส่วนของจ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจ าปี                 
งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.5           

ภำพที่ 4.5 ร้อยละของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  

  
 

 จากภาพ ที่ 4.5 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุ

ไฟฟ้าและวิทยุ หน่วยงานที่เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 

44.34ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 54.65 

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

44.34

15.98

3.40 3.43 7.29
4.49

9.85 10.73

0.49

54.65

10.83
1.47 3.21 5.58

10.32
5.58 7.33 1.02

ร้อยละกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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 ตำรำงท่ี 4.6  จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจ าปี 

                 งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

             หน่วย : จ ำนวนเงิน 

หน่วยงำน/สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 31,404.00 49.51 26,369.00 52.55 

สาขาวิศวกรรมโยธา 9,182.00 14.47 5,427.50 10.82 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3,404.00 5.37 2,154.00 4.29 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 2,344.00 3.70 2,378.00 4.74 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2,852.00 4.50 1,807.00 3.60 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1,780.00 2.81 6,677.50 13.31 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3,621.00 5.71 2,064.00 4.11 

สาขาวิศวกรรมเคมี 8,151.00 12.85 3,012.00 6.00 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 698.00 1.10 288.00 0.57 

รวม 63,436.00 100.00 50,177.00 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 63,436 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 13,259 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.42 

           ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน        
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 31,404 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 49.51 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 9,182 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 14.47 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 698 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน    
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 26,369 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 52.55 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเบิก -จ่ายวัสดุ เป็นเงินจ านวน         
6,677.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.31 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุด          
เป็นเงินจ านวน 288 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57               

ภำพที่ 4.6 ร้อยละของจ านวนเงินการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  

  
 

 จากภาพที่ 4.6 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ หน่วยงานที่เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 49.51 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์     

คิดเป็นร้อยละ 52.55 
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ร้อยละของจ ำนวนเงินกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
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ตำรำงท่ี 4.7   จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 

                  งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

                      หน่วย : ชิ้น 

หน่วยงำน/สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จ ำนวนชิ้น ร้อยละ จ ำนวนชิ้น ร้อยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 30.00 9.01 366.00 52.66 

สาขาวิศวกรรมโยธา 14.00 4.20 1.00 0.14 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 6.00 1.80 14.00 2.01 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 40.00 12.01 19.00 2.73 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 16.00 4.80 0.00 0.00 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 20.00 6.01 32.00 4.60 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5.00 1.50 26.00 3.74 

สาขาวิศวกรรมเคมี 182.00 54.65 226.00 32.52 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20.00 6.01 11.00 1.58 

รวม 333.00 100.00 695.00 100.00 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์        
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้น 333 ชิ้น ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560      
จ านวน 362 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.09                   
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   
มากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมเคมี มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 182 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 54.65 รองลงมาคือ 
สาขาวิศวกรรมเกษตร มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 40 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 12.01 และสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 5 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 366 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.66รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 226 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 32.52                    
ส่วนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่มีการเบิก-จ่ายวัสดุ 
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  สัดส่วนของจ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าปี                 
งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.7             

ภำพที่ 4.7 ร้อยละของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  

  
  

 จากภาพ ที่ 4.7 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภท           

วัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ สาขาวิศวกรรมเคมี คิดเป็นร้อยละ 54.65             

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์      

คิดเป็นร้อยละ 52.66 
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ร้อยละกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ตำรำงท่ี 4.8  จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 

                 งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

             หน่วย : จ ำนวนเงิน 

หน่วยงำน/สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 114.00 9.38 1,439.00 47.45 

สาขาวิศวกรรมโยธา 52.00 4.28 4.00 0.13 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 24.00 1.97 55.20 1.82 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 160.00 13.16 72.24 2.38 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 9.00 0.74  -  - 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 72.00 5.92 117.20 3.86 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19.00 1.56 97.60 3.22 

สาขาวิศวกรรมเคมี 685.60 56.40 483.60 15.95 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 80.00 6.58 764.00 25.19 

รวม 1,215.60 100.00 3,032.84 100.00 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์         
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 1,215.60 บาทซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 1,817.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.92    
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   
มากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมเคมี  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 685.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.40
รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเกษตร มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 160 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.16     
และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 9 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 1,439 บาท          
คิดเป็นร้อยละ 47.45 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 483.60 บาท     
คิดเป็นร้อยละ 15.95 และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไมม่ีการเบิก-จ่ายวัสดุ 
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สัดส่วนของจ านวนเงินที่ในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าปี                 

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.8 

ภำพที่ 4.8 ร้อยละของจ านวนเงินการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  

  
  

 จากภาพที่ 4.8 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภท           

วัสดุคอมพิวเตอร์ หน่วยงานที่เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ สาขาวิศวกรรมเคมี  คิดเป็นร้อยละ 56.40            

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์      

คิดเป็นร้อยละ 47.45 
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ร้อยละของจ ำนวนเงินกำรเบิก-จำ่ยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ตำรำงท่ี 4.9   จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ประจ าปี 

                  งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

                       หน่วย : ชิ้น 

หน่วยงำน/สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จ ำนวนชิ้น ร้อยละ จ ำนวนชิ้น ร้อยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,685.00 53.07 7,867.00 52.62 

สาขาวิศวกรรมโยธา 1,029.00 6.29 910.00 6.09 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 708.00 4.33 981.00 6.56 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 1,253.00 7.66 1,327.00 8.88 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,343.00 8.21 1,121.00 7.50 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 856.00 5.23 466.00 3.12 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 696.00 4.25 485.00 3.24 

สาขาวิศวกรรมเคมี 1,098.00 6.71 863.00 5.77 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 698.00 4.26 932.00 6.23 

รวม 16,366.00 100.00 14,952.00 100.00 

         

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า จ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 

ทั้งสิ้น 16,366 ชิ้น ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 1,414 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 9.46  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้าน   

งานครัวมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 8,685 ชิ้น            

คิดเป็นร้อยละ 53.07 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการเบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 1,343 ชิ้น          

คิดเป็นร้อยละ 8.21 และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 696 ชิ้น              

คิดเป็นร้อยละ 4.25 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงาน

ครัวมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 7,867 ชิ้น คิดเป็นร้อย

ละ 52.62 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเกษตร มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 1,327 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 8.88 

และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 466 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 3.12 

 สัดส่วนของจ านวนชิ้นในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ประจ าปี                  

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.9 

 

ภำพที่ 4.9 ร้อยละของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  

 

 
 

 จากภาพที่ 4.9 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภท          

วัสดุงานบ้านงานครัว หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์              

คิดเป็นร้อยละ 53.07 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงาน     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 52.62 
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ร้อยละกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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ตำรำงท่ี 4.10 จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ประจ าปี 

                  งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน 

             หน่วย : จ ำนวนเงิน 

หน่วยงำน/สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 250,092.62 45.35 284,228.94 53.16 

สาขาวิศวกรรมโยธา 39,480.95 7.16 30,153.95 5.64 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 27,516.99 4.99 26,231.33 4.91 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 33,873.90 6.14 26,358.41 4.93 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 48,209.45 8.74 35,966.26 6.73 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 39,725.28 7.20 19,159.38 3.58 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36,371.13 6.60 31,722.45 5.93 

สาขาวิศวกรรมเคมี 49,237.01 8.93 41,145.31 7.70 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 26,957.52 4.89 39,656.48 7.42 

รวม 551,464.85 100.00 534,622.51 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 551,464.85 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 16,842.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 250,092.62 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 45.35 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 49,237.01 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 8.93 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน      
26,957.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.89 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว      
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 284,228.94 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 53.16 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 41,145.31 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 7.70 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 19,159.38 
บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 

   สัดส่วนของจ านวนเงินที่ในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ประจ าปี                 
งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงได้ดังภาพที่ 4.10          

ภำพที่ 4.10 ร้อยละของจ านวนเงินการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จ าแนกตามหน่วยงาน  

 

 
 

 จากภาพที่  4 .10 พบว่า  ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก -จ่ ายวัสดุจากคลั ง พัสดุ                 

ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัวหน่วยงานที่เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์             

คิดเป็นร้อยละ 45.35 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานที่ เบิก-จ่ายวัสดุมากที่สุดคือ กองบริหารงาน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 53.16 
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ร้อยละของจ ำนวนเงินกำรเบิก-จ่ำยวัสดุจำกคลังพัสดุประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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บทที่ 5  
สรุป และ ข้อเสนอแนะ 

          การวิเคราะห์ครั้งนี้  เป็นการวิเคราะห์การเบิก -จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2561 โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากต้นฉบับใบบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุ ระบบฐานข้อมูลระบบสินค้าคงคลังในระบบ KKUFMIS

จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (Microsoft Excel) และใช้สถิติ เชิงพรรณนา            

ในการน าเสนอข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 5.1.1 จากการศึกษาข้อมูลการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2560–2561 และจ าแนกประเภทของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ  ผู้ วิ เคราะห์จ าแนก                    
ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) วัสดุส านักงาน                                                                                            
2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                                                           
3) วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                          
4) วัสดุงานบ้านงานครัว 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุรวมทั้งสิ้น 44,406 ชิ้น ซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 95 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ประเภทการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุที่มีการ
ใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทวัสดุทั้งหมด คือ วัสดุส านักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิก -จ่ายวัสดุ
จ านวน 24,854 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 55.97 ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 27,081 ชิ้น 
คิดเป็นร้อยละ 60.85 รองลงมาคือ วัสดุงานบ้านงานครัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 
16,366 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 36.86 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 14,952 ชิ้น คิดเป็น
ร้อยละ 33.60 และประเภทการเบิก-จ่ายวัสดุที่ใช้น้อยที่สุดคือ วัสดุคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 333 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 0.75 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 695 
ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.56 
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 จ านวนเงินที่เบิก-จ่ายวัสดุแต่ละประเภท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ
ทัง้สิ้นเป็นจ านวนเงิน 1,407,085.15 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.12 ประเภทการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุที่มีการ
ใช้มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทวัสดุทั้งหมด คือ วัสดุส านักงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิก-จ่ายวัสดุ
เป็นเงินจ านวน 727,102.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.67  ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบิก-จ่ายวัสดุ      
เป็นเงินจ านวน 834,674.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.66 รองลงมาคือ วัสดุงานบ้านงานครัว ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 613,031.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.57 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 534,893 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.59 และประเภทการเบิก-จ่ายวัสดุ         
ที่ใช้น้อยที่สุดคือ วัสดุคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 1,267.60 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.09 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 2,676.40 บาท              คิด
เป็นร้อยละ 0.19 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทของการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  

  1) ประเภทวัสดุส านักงาน พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้น   

24,854 ชิ้น ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 2,227 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 8.22 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานที่ มีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุ              
ส านักงานมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 14,546 ชิ้น        
คิดเป็นร้อยละ 58.53 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 497 ชิ้น                
คิดเป็นร้อยละ 2.00 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานทีมีการเบิก -จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุ              

ส านักงานมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 19,530 ชิ้น                   

คิดเป็นร้อยละ 72.12 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 656 ชิ้น             

คิดเป็นร้อยละ 2.42 

 จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 723,335.99 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560       

จ านวน 88,579.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.91 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน   

มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 465,202.38 บาท    

คิดเป็นร้อยละ 64.31 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน      

10,663.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.47 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน   
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 596,820.39 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 73.51 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 17,110.41 
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.11 
 2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้น
2,853 ชิ้น ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 1,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.91 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้า    
และวิทยุมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 1,265 ชิ้น          
คิดเป็นร้อยละ 44.34 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 14 ชิ้น          
คิดเป็นร้อยละ 0.49 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้า     
และวิทยุมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 969 ชิ้น คิดเป็นร้อย
ละ 54.65รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 456 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 15.98      
และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 18 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.02 
 จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ในปีงบประมาณ     
พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 63,436 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ านวน 13,259 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.42 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน        
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 31,404 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 49.51 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 698 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุส านักงาน    
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 26,369 บาท         
คิดเป็นร้อยละ 52.55 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 288 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 

 3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้น     
333 ชิ้น ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 362 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.09 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุ    
คอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมเคมี มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 182 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 54.65                 
และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 5 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    
มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 366 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.66 ส่วนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่มีการเบิก-จ่ายวัสดุ 
 จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ในปีงบประมาณ       
พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 1,215.60 บาทซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ านวน 1,817.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.92 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   
มากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมเคมี  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 685.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.40    
และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 9 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  หน่วยงานทีมีการเบิก -จ่ ายวัสดุจากคลั ง พัสดุประเภท                    
วัสดุคอมพิวเตอร์มากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 
1,439 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.45 และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ไมม่ีการเบิก-จ่ายวัสดุ 
 4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้น 
16,366 ชิ้น ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 1,414 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 9.46 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้าน   
งานครัวมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก -จ่ายวัสดุจ านวน 8,685 ชิ้น            
คิดเป็นร้อยละ 53.07 และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 696 ชิ้น              
คิดเป็นร้อยละ 4.25 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงาน

ครัวมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุจ านวน 7,867 ชิ้น คิดเป็นร้อย

ละ 52.62 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุดจ านวน 466 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 3.12 
 จ านวนเงินในการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ในปีงบประมาณ   
พ.ศ.2561 มีการเบิก-จ่ายวัสดุทั้งสิ้นเป็นจ านวนเงิน 551,464.85 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ         
พ.ศ.2560 จ านวน 16,842.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.15 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุ             งาน
บ้านงานครัวมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 
250,092.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.35 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุด     
เป็นเงินจ านวน 26,957.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.89 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทีมีการเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุประเภทวัสดุงาน      
บ้านงานครัวมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีการเบิก-จ่ายวัสดุเป็นเงินจ านวน 
284,228.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.16 และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีการเบิก-จ่ายวัสดุน้อยที่สุด         
เป็นเงินจ านวน 19,159.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 

5.2. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.2.1 ควรท าการวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
 5.2.2 ควรมีการส ารวจจากหน่วยงานที่ใช้วัสดุแต่ละประเภทวัสดุที่ มีปริมาณจ านวนมาก      
เพ่ือที่หน่วยพัสดุจะได้มีการต่อรองราคากับผู้ค้าในราคาที่ถูกในการจัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุ 
 5.2.3 จากการวิเคราะห์การเบิก-จ่ายวัสดุจากคลังพัสดุ สามารถสรุปจ านวนชิ้น และจ านวนเงิน
ในการเบิก-จ่ายวัสดุ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนการใช้การวางแผนการจัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุ 
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