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บทที่  1 

บทนำ 

 

 

1.1 ที่มาและความสำคัญของการวิเคราะห 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ใหมหาวิทยาลัยขอนแกน 

เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ  ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีงบประมาณและ

กฎหมายอ่ืน ซ่ึงดำเนินงานโดยใชงบประมาณจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได

มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ ท้ังนี้ไดแบงฝายการบริหารงานของผูบริหารออกเปน  อธิการบดี  

ฝายบริหาร  ฝายการตางประเทศ  ฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยา

เขตหนองคาย  ฝายทรัพยากรบุคคล  ฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

ฝายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค  ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ฝายรักษาความปลอดภัย  

ฝายกิจการพิเศษ  และท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 

ซ่ึงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ฉบับท่ี  5  พ.ศ.  2545  ไดมีการ

กำหนดแนวทางการบริหารราชการแนวใหมและกำหนดแผนงานสำคัญคือ  แผนการปรับเปลี่ยน

ระบบงานงบประมาณจากเดิมท่ีมุงเนนการควบคุมการใชทรัพยากร  มาเปนระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ  โดยไดกำหนดแนวทางหรือเง่ือนไขเพ่ือใหการใชจาย

งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โปรงใส  และตรวจสอบได  แตละหนวยงานของ

ภาครัฐจะตองวางแผนกลยุทธและแผนการดำเนินงาน  โดยจะตองระบุตัวชี้วัดผลงานท่ีชัดเจนและวัดผล

ไดอยางเปนรูปธรรม  การวางแผนงบประมาณจึงเปนการสรางระบบซ่ึงใหมีความม่ันใจในการควบคุม

ของกระบวนการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมสำคัญอยางครบถวน  มีการวางแผนงบประมาณ

ลวงหนาตามกรอบการประมาณการรายจาย  มีเกณฑท่ีเหมาะสมสำหรับการใชการจัดสรรงบประมาณ 

มีรายละเอียดของงบประมาณท่ีมีเหตุผล  มีการจัดลำดับความสำคัญ  มีการจัดสรรงบประมาณลงถึง

หนวยปฏิบัติอยางมีหลักเกณฑและสอดคลองกับแผนดำเนินการ  มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับการ

ควบคุม  มีการจัดทำขอมูลงบประมาณภายในท่ีสอดคลองกับระบบบัญชี  มีเกณฑการเปลี่ยนแปลงแผน

งบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  พ้ืนฐานของการจัดทำงบประมาณในระบบงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรนั้น  ตองตั้งอยูในระบบการวางแผนท่ีดี  ดังนั้นการวางแผน
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งบประมาณจึงเปนการจัดงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  สวนราชการจำเปนตอง

ดำเนินการในสิ่งท่ีเปนพันธกิจหลักของหนวยงานเพ่ือสนองตอเปาหมายขององคกรและเปาหมายในการ

พัฒนาประเทศ  โดยสิ่งแรกท่ีตองดำเนินการคือ  การจัดทำแผนกลยุทธเพ่ือนำไปใชในการปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวและตองไดผลผลิตและผลลัพธจากการดำเนินงาน  เปนตัวชี้วัดผลการ

ดำเนินงานพรอมจัดทำนโยบายใชจายในแตละแผนงานงานโครงการตามประเภทคาใชจายท่ีกำหนด

ครอบคลุมแหลงเงินงบประมาณ  รวมถึงประมาณการคาใชจายลวงหนาสำหรับการดำเนินงานอีกสาม

ปงบประมาณ  เพ่ือเปนหลักประกันวาหากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานจะสามารถดำเนิน

กิจกรรมไดอยางตอเนื่อง  และทำใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหาร  สามารถแสดงใหเห็นถึงฐานะการเงิน

และประสิทธิภาพของการบริหารองคกร  ผูเขียนจึงมีความสนใจเขียนผลงานการวิเคราะหคาใชจาย

งบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)  เพ่ือ

ศึกษาการดำเนินงานและภาพรวมงบประมาณรายรับรายจายของผูบริหาร  ซ่ึงมีการดำเนินการวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรม  Microsoft  Excel  โดยใชสถิติพ้ืนฐานรอยละ  นำเสนอในรูปแบบของตารางและ

ภาพประกอบการบรรยาย  เพ่ือนำผลการวิเคราะหมาชวยแกไขการใชงบประมาณท่ีไมสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติการประจำปของผูบริหารและติดตามการดำเนินงานใหมีความสอดคลองกับกรอบ

งบประมาณ  ซ่ึงถือเปนเครื่องมือสำคัญสำหรับผูบริหารในการขับเคลื่อนนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ 

สัมฤทธิ์ผลตามยุทธศาสตรและวินัยการคลังอันจะนำไปสูความม่ันคงทางการเงินขององคกรตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือวิเคราะหขอมูลดานคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร 

(อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการใชจาย

งบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยสำหรับผูบริหารของมหาวิทยาลัย ระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2560 เพ่ือใหทราบแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประกอบการวางยุทธศาสตรการดำเนินงานของผูบริหารตอไป 

 2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการวางแผนการใชงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของ

ผูบริหาร อยางมีเปาหมายตอบสนองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 3.  เพ่ือศึกษาผลของการใชจายดวยเงินอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี 

รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ประสิทธิภาพการใชงบประมาณในการสนองตอบตอยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยและการควบคุมงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยสำหรับผูบริหาร

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  และสามารถใชขอมูลประกอบการประมาณการจัดสรร

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.  2563-2564  ตอไป 
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1.3 ขอบเขตของการวิเคราะห 
 

 แหลงขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหครั้งนี้ไดจากเอกสารและขอมูลเก่ียวของกับงบประมาณ

รายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยสำหรับผูบริหารเงินอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  

(อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี )  หมวดเงิน 122816 ของสำนักอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  และจากงานแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  พ.ศ.  2560-2562 
 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของ

ผูบริหาร  (อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  หมวดเงิน  122816  ปงบประมาณ  

พ.ศ.  2560-2562 
 

 1.  ไดขอมูลสารสนเทศเพ่ือสะทอนผลการดำเนินงานประกอบการตัดสินใจในการวางแผน

งบประมาณรายรับ-รายจายของผูบรหิารมหาวิทยาลัยขอนแกนในการจัดสรรเงินงบประมาณในปตอไป 

 2.  ไดผลจากการวิเคราะหงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรกับคาใชจายท่ีใชไปเพ่ือเปนขอมูลใน

การบริหารงบประมาณคงเหลือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 3.  นำงบประมาณรายจายคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร 

(อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ของสำนักอธิการบดีมาเปนขอมูลสารสนเทศในการ

ตัดสินใจวางแผนขอจัดสรรงบประมาณรายจายท่ีมีผลตอการใชจายมากท่ีสุดในปตอไป 

 4.  นำผลการวิเคราะหมาประกอบการจัดทำแผนคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ของสำนักอธิการบดีและเปน

เอกสารอางอิงคนควาในการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหารประจำปของสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  รายไดของมหาวิทยาลัย ไดแก  

  1.  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป  

  2.  เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  

  3.  เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนและรายไดหรือผลประโยชนจาก  

                         กองทุนดังกลาว 
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  4.  คาธรรมเนียมคาบำรุงคาตอบแทนคาเบี้ยปรับและคาบริการตางๆ  ของ 

                          มหาวิทยาลัย  

  5.  รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากทรัพยสิน 

                         ของมหาวิทยาลัย 

  6.  รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุหรือการจัดหาผลประโยชน 

                         ท่ีราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครองดูแลใชหรือจัดหาผลประโยชน  

  7.  รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 
 

 งบประมาณรายจาย  หมายถึง  รายละเอียดการใชเงินงบประมาณคาใชจายงบประมาณ

อุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  (อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  ของสำนัก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ในป งบประมาณ  พ.ศ . 2560  - 2562  ได รับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัยขอนแกนประจำปงบประมาณ  เพ่ือนำมาใชดำเนินการบริหารจัดการภารกิจในสวนของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 หมวดรายจายคาตอบแทน  หมายถึง  เงินท่ีจายคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานใหทาง

ราชการตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  เชน  คาเชาบาน  คาเบี้ยประชุม  เงินประจำตำแหนงผูบริหาร 

คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  คาตอบแทนกรรมการรางหลักสูตร  คาตอบแทนการสอบ (บุคลากร) 

คาตรวจกระดาษคำตอบ  คาสอน  คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนอ่ืนๆ  

 หมวดรายจายคาใชสอย  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  (ยกเวนบริการ

สาธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจายท่ี

เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  เชน 

  (1)  คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา 

                          รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัด  และอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ 

                          การไฟฟา 

  (2)  คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม รวมถึงการซอมแซม 

                          บำรุงรักษาหรอืปรบัปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิมกำลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา 

  (3)  คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหราชการไดใชบริการ 

                          น้ำประปารวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณประปา  ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ 

                          การประปา 
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  (4)  คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการ 

                          ซอมแซมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 

  (5)  คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน 

  (6)  คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินท่ีตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน เชน คาเชา 

                          รถยนต  คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง  คาเชาท่ีดิน  คาเชารับลวงหนา  ยกเวนคาเชา  

                          บานและคาเชาตูไปรษณีย 

  (7)  คาภาษี เชน คาภาษีโรงเรือน เปนตน 

  (8)  คาธรรมเนียม ยกเวนคาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง 

                          ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 

  (9)  คาเบี้ยประกัน 

  (10)  คาจางเหมาบริการ  เพ่ือใหผูรับจางทำการอยางหนึ่งอยางใดซ่ึงอยูในความ 

                           รับผิดชอบของผูรับจาง  แตมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือ 

                           ปรับปรุงครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

  (11)  คาซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสิน  เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปน 

                           การจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ี 

                           สวนราชการเปนผูดำเนินการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้ 

1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

2)  คาสิ่งของท่ีสวนราชการซ้ือมาใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหจาย 

 จากคาวัสดุ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน 

  (1) คารับรอง หมายถึง รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 

  (2) คารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

  (3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ  เชน 

  (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยงคาเชาท่ีพัก 

                         คาพาหนะ  เปนตน 

  (2) คาเบี้ยเลี้ยงทหารหรือตำรวจ 

  (3) คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา 
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  (4) คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 

  (5) คาพวงมาลัย ชอดอกไมกระเชาดอกไมหรือพวงมาลา 

  (6) คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการ 

                         ปฏิบัติงานราชการ 

  (7) เงินรางวัลตำรวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ 

  (8) เงินรางวัลเจาหนาท่ี 

  (9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจาง) 

    (10) คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา 

    (11) คาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา 

    (12) คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน 

 หมวดรายจายคาวัสดุ  หมายถึง  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะโดย

สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ

ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง  รายจาย  ดังตอไปนี้ 

  (1) รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ 

  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 

   20,000  บาท 

  (3) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีใชในการซอมแซมบำรุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน 

  ไดตามปกติ 

(4) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คาภาษีคาประกันภัย  คา  

     ติดตั้ง  เปนตน 

หมวดรายจายคาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ

คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน  ไมสิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

  (1) รายจายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ 

  (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา    

                          20,000  บาท 

  (3) รายจายซอมแซมบำรุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน 

               เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบำรุงปกติหรือคาซอมกลาง 
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  (4) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 

  (5) รายจายท่ีตองชำระพรอมกับคาครุภัณฑ  เชน  คาขนสง  คาภาษีคาประกันภัย 

                         คาติดตั้ง  เปนตน 

 

 หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจายคาบริการสาธารณูปโภค  สื่อสาร

และโทรคมนาคมรวมถึงคาใชจายท่ีตองชำระพรอมกัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  เปนตน  ตามรายการ 

ดังนี้ 

  (1) คาไฟฟา 

  (2) คาประปา คาน้ำบาดาล 

  (3) คาบริการโทรศัพทเชน คาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

  (4) คาบริการไปรษณียเชน คาไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู

ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

  (5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซคาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน

ดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน 

คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน 
 

 หมวดรายจายเงินอุดหนุนท่ัวไป  หมายถึง  รายจายท่ีกำหนดใหจายเปนคาบำรุงหรือเพ่ือ

ชวยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมิใชสวน

ราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกำกับของรัฐ 

องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตำบล และองคการระหวางประเทศนิติ

บุคคลเอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชนรวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริยการศาสนาและ

รายจายท่ีสำนักงบประมาณกำหนดใหเปนรายจายในงบรายจายนี้  แบงเปน  2  ประเภทไดแก 

  (1) เงินอุดหนุนท่ัวไป หมายถึง เงินท่ีกำหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ เชนคา

บำรุงสมาชิก องคการอุตุนิยมวิทยาโลก คาบำรุงสมาชิกสหภาพ วิทยุกระจายเสียงแหงเอเชีย เงิน

อุดหนุนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถ่ิน เปนตน 
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 (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินท่ีกำหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการและ

ตามรายละเอียดท่ีสำนักงบประมาณกำหนด เชน รายการคาครุภัณฑหรือคาสิ่งกอสราง เปนตน รายจาย

งบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหเปนไป

ตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 
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บทที่  2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การเขียนรายงานในบทนี้   ผูวิเคราะหไดทำการศึกษาหลักการความเปนมา   แนวคิดของ

การจัดทำงบประมาณรายไดประจำปของมหาวิทยาลัยขอนแกน และงบประมาณรายจายท่ีเก่ียวของใน

สำนักงานอธิการบดี คาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  (อธิการบดี รอง

อธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  หมวดเงิน  122816  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2562  มาเปน

แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  สำนักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  ดังนี้ 

1)  หลักการและท่ีมาของการจัดทำงบประมาณเงินรายไดประจำปของ 

     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2)  ความสำคัญของการวิเคราะหงบการเงิน 

3)  เทคนิคและเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ.  2560-2562  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ.  2560-2562 

5)  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

6)  งานวิเคราะหและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1 หลักการและท่ีมา  

ท่ีมาของการจัดทำการวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร 

(อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)  หมวดเงิน  122816  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2562 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับท่ี  5  พ.ศ.  2545  ไดกำหนดแนวทางการบริหาร

ราชการแนวใหมกำหนดแผนงานสำคัญคือแผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณจากเดิมท่ีมุงเนนการ

ควบคุมทรัพยากรมาเปนระบบการมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรและผลลัพธของชาติ  (Strategic 

Performance-Based Budgeting System: SPBBS)  และไดกำหนดแนวทางหรือเง่ือนไขเพ่ือใหการใช

จายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโปรงใสและตรวจสอบได  การวางแผน

งบประมาณ  (Budget Planning)  จึงเปนการสรางระบบใหมีความม่ันใจครอบคลุมกระบวนการจัดสรร
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 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ทรัพยากรใหกับกิจกรรมสำคัญอยางครบถวน  มีการวางแผนงบประมาณลวงหนาตามกรอบ  ประมาณ

การรายจาย  มีเกณฑท่ีเหมาะสมสำหรับใชในการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนดำเนินการ  มี

รายละเอียดเพียงพอสำหรับการควบคุมจัดทำขอมูลภายในท่ีสอดคลองกับระบบบัญชี  มีการ

เปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล  ดังนั้นการวางแผนงบประมาณเปนการ

จัดงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  หนวยงานจึงจำเปนตองดำเนินการในสิ่งท่ีเปน

พันธกิจหลักเพ่ือสนองตอบตอเปาหมายขององคกรและเปาหมายในการพัฒนาประเทศตอไป 

มาตรา  15  รายไดของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

1) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป  

2) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย  

3) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนรายไดหรือผลประโยชนของกองทุน

ดังกลาว  

4) คาธรรมเนียมคาบำรุงคาตอบแทนเบี้ยปรับและคาบริการตางๆของมหาวิทยาลัย  

5) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการลงทุนหรือรวมลงทุนจากทรัพยสินของ 

    มหาวิทยาลัย 

6) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชนในท่ี 

    ราชพัสดุของมหาวิทยาลัย 

7) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

เงินอุดหนุนท่ัวไปตามขอ  1  นั้น  รัฐบาลจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรงเปนจำนวนท่ี

เพียงพอสำหรับคาใชจายในการดำเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา  รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดท่ีตองนำสงคลังเปน

รายไดแผนดิน  

  เงินรายไดของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2553  ฉบับท่ี  4  ขอ  7  ไดจำแนกเงินรายไดออกเปน  

5  ประเภท  คือ  

  1) เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย  ไดแก  

 1.1 เงินผลประโยชนจากเงินทุนและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย  

 1.2 เรื่องผลประโยชนจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ  

 1.3 เงินผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและคณะอันเกิดจากการลงทุน  

 1.4 รายไดเบ็ดเตล็ด  

  2) เงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ไดแก  

 2.1 คาธรรมเนียมการศึกษาคาบํารุงการศึกษาและอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา  
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 2.2 คาธรรมเนียมการศึกษาคาบํารุงการศึกษาและอ่ืนๆ ท่ีเรียกเก็บจากนักเรียน 

  โรงเรียนสาธิต  

 2.3 คาธรรมเนียมการศึกษาคาบำรุงการศึกษาฯท่ีเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก  

  3) เงินทุนการศึกษาเงินทุนวิจัยและเงินบริจาคอ่ืนๆ ไดแกเงินทุนท่ีมีผูบริจาคใหเพ่ือ

การศึกษาวิจัยและเพ่ือการอ่ืนๆ  

  4) เงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการบริการวิชาการท่ีไดรับจากหนวยงานของรัฐ  

  5) เงินรับฝากไดแกเงินตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรับฝากไวและจำเปนตองจายคืนใหกับ

เจาของตามพันธะขอผูกพันท่ีมีอยู 

  สรุปไดวา  เงินงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  

(อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)  หมวดเงิน  122816  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2560-2562

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดรับการจัดสรรมาตามแผนงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หมวดเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  

2.2 ความสำคัญและประโยชนของการวิเคราะหงบประมาณรายจายประจำป 

  การวิเคราะหงบการเงิน  เปนการเปรียบเทียบหาความสัมพันธเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปน

ประโยชนในการตัดสินใจและการวางนโยบายของผูบริหาร วัตถุประสงคในการวิเคราะหงบการเงิน

ข้ึนอยูกับความตองการขอมูลของผูใชเครื่องมือ ท่ีใชวิเคราะหงบการเงิน ประกอบดวย  อัตราสวนการ

วิเคราะหแบบแนวนอน การวิเคราะหแบบแนวตั้งและการจัดทำงบกระแสเงินสดโดยมีข้ันตอนวิเคราะห

งบการเงินคือ การกำหนดจุดมุงหมายรวบรวมขอมูล ปรับสภาพขอมูลเลือกเครื่องมือในการวิเคราะห

และแปลความหมายการจดัทำงบการเงินโดยอาศัยขอมูลตัวเลขในอดีตเพ่ือคาดคะเนอนาคต 

 เพชรี ขุมทรัพย (2544) ไดใหความหมายของการวิเคราะหงบการเงินวาเปนกระบวนการ

คนควาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการใดกิจกรรมหนึ่งจากงบ

การเงินของกิจการนั้นพรอมท้ังนำขอเสนอพรอมท้ังนำเสนอขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจ

ตอไป 

 วาณี  คำดี (2545) การวิเคราะหงบการเงิน คือกระบวนการประเมินผลขอมูลท่ีบันทึกไว

ในงบการเงินตามหลักเกณฑวิธีการวิเคราะหตางๆ เพ่ือใหไดรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทาง

การเงินและผลการดำเนินงาน จากงบการเงินของกิจการนั้น 

 เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค (2554) ไดใหความหมายของการวิเคราะหงบการเงินวา เปน

กระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจาก

งบการเงินของธุรกิจนั้นพรอมท้ังนำขอเท็จจริงดังกลาวมาประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานตอไป

ในอนาคต 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

   การวิเคราะหงบการเงินโดยสรุป จึงหมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือคนหา

ขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการโดยใชเครื่องมือตางๆ มารวบรวม

ประเมินผล เพ่ือใชในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ เพ่ือคำนวณสถานะทางการเงินของกิจการ

หรือองคกรในอนาคต 

 

ความสำคัญของงบประมาณ 

 1) ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกำลังเงินท่ีมีอยูโดยให มีการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานท่ีวางไวเพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไมจำเปนของ

หนวยงานลดลง 

 2) ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจายอยาง

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคมโดย

หนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการท่ีจําเปน เปน

โครงการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน 

 3) เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจำกัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร

หรืองบประมาณของหนวยงานมีจำกัด ดังนั้นจึงจำเปนท่ีจะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการ

จัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงิน

งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย 

เพ่ือท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุด และใชทรัพยากรนอยท่ีสุด 

 4) เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเปนธรรม งบประมาณสามารถ

ใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรมไปสูจุดท่ีมีความจําเปนและท่ัวถึงท่ีจะทำให

หนวยงานนั้นสามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธ งานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณเปนท่ี

รวมท้ังหมดของแผนงานและงานท่ีจะดำเนินการ ในแตละปพรอมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้นหนวยงาน

สามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงภาระงานตางๆ  ท่ีทำเพ่ือการเผยแพรและ

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ (ท่ีมา http://km.ru.ac.th/techno/index.php) 
 

2.3 เทคนิคการวิเคราะหงบประมาณและประเภทรายจาย 

 การวิเคราะหงบการเงินโดยใช อัตราสวนทางการเงิน  (Financial Ratio Analysis)

อัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือในการวิเคราะหงบการเงิน  ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบโดยการนำ

รายการท่ีปรากฏในงบการเงินสำหรับระยะเวลาหนึ่งมาสัมพันธกันในรูปสัดสวนหรืออัตรารอยละ 
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 การวิเคราะหทางการเงิน เปนการใชขอมูลทางบัญชีในอดีต มาชวยในการพยากรณอนาคต

ขององคกรวาจะดำเนินไปในทิศทางใดและจะเปนอยางไรในอนาคต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการของผูใช

งบการเงินวาจะใหความสนใจในเรื่องใด จะใชหลักเกณฑใดมาชวยในการตัดสินใจ เทคนิคท่ีใชในการ

วิเคราะห (Analytical Techniques Used) เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหทางการเงิน ท่ีนิยมและ

แพรหลายสามารถสรุปได 4 วิธี คือ 

  1. การวิเคราะหตามแนวนอน (Horizontal Analysis) 

  2. การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis) 

  3. การวิเคราะหตามแนวดิ่ง (Vertical Analysis) 

  4. การวิเคราะหอัตราสวน (Ratio Analysis) 

 ในทางปฏิบัติ การวิเคราะหโดยการใชเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพียงอยางเดียว อาจจะไม

เพียงพอตอการบอกสถานะขององคกรหรือตอเรื่องท่ีสนใจไดดี การวิเคราะหทางการเงินท่ีดีจึง

จำเปนตองใชวิธีการเปรียบเทียบกับขอมูลระหวางป เพ่ือใหผูวิเคราะหสามารถประเมินประสิทธิภาพของ

องคกรไดอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 

 การทำการวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี 

รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 นี้ ผูเขียนได

วิเคราะหและทำการศึกษาจากเอกสารรายงานการผูกพันและเบิกจายงบประมาณหมวดเงิน 122816 

อุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) จากเงินรายได

มหาวิทยาลัยโดยวิเคราะหแยกตามกลุมงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน และแยก

ตามงบรายจายในแตละหมวดเปรียบเทียบ จำนวน 3 ปงบประมาณคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

นำเสนอในรูปแบบตาราง  และแผนภูมิ  เปนการวิเคราะหดวยการใชสถิติพรรณนา  ไดแก  คาเฉลี่ย   

คารอยละสำหรับการเก็บขอมูล 

2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของ

ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2562 

 เปนการศึกษาขอมูลจากเอกสารรายงานการผูกพันและเบิกจายงบประมาณหมวดเงิน 

122816 อุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) จากเงิน

รายไดมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะหแยกตามกลุมงานของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

แยกตามงบรายจายในแตละหมวดเปรียบเทียบ จำนวน 3 ปงบประมาณคือ ปงบประมาณ 2560-2562 

ในตารางท่ีสรางข้ึนจากโปรแกรม Microsoft Excel 
 

13 



 

 
 

 

 

     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

2.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

  ใชการวิเคราะหขอมูลสถิติ เอกสารท่ีเก่ียวของกับเอกสารรายงานการผูกพันและเบิกจาย

งบประมาณหมวดเงิน 122816 อุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และ

ผูชวยอธิการบดี) จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  จำนวน 3 ปงบประมาณคือ ปงบประมาณ 2560-2562 

ในตารางท่ีสรางข้ึนจากโปรแกรม Microsoft Excel มี 3 ข้ันตอนคือ 

   1)  ศึกษาขอมูลคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี 

รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จากเงินรายได

มหาวิทยาลัย แยกตามหมวดรายจาย 

   2)  ศึกษาขอมูลคาใชจาย งบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี 

รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จากเงินรายได

มหาวิทยาลัย แยกตามกลุมงาน 

   3)   วิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี 

รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ดวยการใช

สถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ สำหรับการเก็บขอมูลและคำนวณผลการวิเคราะหประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความคุมคาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

2.6 งานวิเคราะหและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  ณารินทร  ยาสมุทร  (2534)   ไดทำการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณรายจาย และ

งบประมาณรายได ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตพิษณุโลก ป พ.ศ. 2528-2532 โดย

ศึกษาเปรียบเทียบความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณรายจาย และเงินรายไดจำแนกตาม

หนวยงานระดับคณะ ภาควิชา และหนวยงาน ในกองธุรการวิทยาเขตพิษณุโลก ของมหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ระหวางป 2528-2532 ผลการวิจัยพบวา การไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจาย และงบประมาณรายไดในระดับมหาวิทยาลัย หนวยงานระดับภาควิชา มีความ

เสมอภาคนอยกวาหนวยงานในกองธุรการวิทยาเขต 

  อรุณศรี  กางเพ็ง (2542) ไดทำการวิเคราะหงบประมาณแผนดิน คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจำปงบประมาณ 2541-2542 พบวา  

   1. งบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ท่ีคณะศึกษาศาสตรไดรับ

จัดสรรในระหวาปงบประมาณ 2541-2542 ระดับอุดมศึกษา ไดรับงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมาไดแก 

แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามลำดับนอกนั้น

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ และเม่ือพิจารณาในแตหมวดรายจายพบวา หมวดคาวัสดุไดรับการ

จัดสรรมากท่ีสุด รองลงมาไดแก หมวดคาใชสอย และหมวดคาตอบแทน ตามลำดับ 
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   2. การเปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ท่ีคณะ

ศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรกับรายจายจริง ในระหวางปงบประมาณ 2541 – 2542 พบวา ในภาพรวม

ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรกับรายจายจริง ไมแตกตางกันมากนัก และรายจายจริงไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับจัดสรร เม่ือพิจารณาในแตละหมวดรายจาย พบวา หมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุ มีรายจาย

จริงเกินวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ในขณะท่ีหมวดคาตอบแทนมีจำนวนเงินเหลือจายคอนขางมาก และถา

พิจารณาในแตละแผนงาน พบวา งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรกับรายจายจริงทุกแผนงาน ไมเกินวงเงินท่ี

ไดรับจัดสรร เชนกัน 

   3. การวิเคราะหอัตราการเพ่ิมของงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทน คาใชสอย

และคาวัสดุท่ีคณะศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรปงบประมาณ 2541-2542 พบวา ปงบประมาณ 2542 

คณะศึกษาศาสตรไดรับงบประมาณลดลงจากปงบประมาณ  2541   คิดเปนรอยละ 1.4 โดยแผนงาน

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีงบประมาณลดลงมากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 24.06

รองลงมา ไดแก แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ลดลงคิดเปนรอยละ 15.46 และ 12.41  ตามลำดับ และเม่ือพิจารณาในแตละหมวดรายจาย พบวา 

หมวดคาใชสอย งบประมาณป 2542 ลดลงจากปงบประมาณ 2541 มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 20.93 

รองลงมาไดแก หมวดคาวัสดุ และหมวดคาตอบแทน ลดลงคิดเปนรอยละ 1 .46 และ 14.27 ตามลำดับ 

  กัลยา แซลิ่ม (2549) ศึกษา เรื่อง การวิเคราะหแนวโนมการจัดการงบประมาณเงินรายได

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ระหวาง

ปงบประมาณ 2543-2547 การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาวิเคราะหแนวโนมการจัดการงบประมาณเงิน

รายได คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของประมาณการรายรับ-รายจายและ

รายจายสะสม เปรียบเทียบรายรับ-รายจายจริงและเงินสะสมระหวางปงบประมาณ 2543-2547 เพ่ือ

วิเคราะหแนวโนมรายรับรายจายและเงินรายไดสะสมของคณะระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2544 -2552 

ผลการศึกษา พบวา ระยะเวลายอนหลัง 5 ป รายรับจริงสูงกวาประมาณการรายรับทุกป เม่ือพิจารณา

คาเฉลี่ยรอยละของหมวดรายรับ พบวา ในระยะเวลายอนหลัง 5 ป รายรับสวนใหญคือรายรับหมวด

คาธรรมเนียมการศึกษาสูง เม่ือพิจารณาถึงการเพ่ิมข้ึนของเงินรายไดสะสมแลว พบวา เงินรายไดสะสม

สวนใหญเพ่ิมข้ึนทุกป ในดานรายจายนั้น พบวา รายจายจริงต่ำกวาประมาณการรายจายทุกป โดยสูงสุด

ในปงบประมาณ 2546 ต่ำสุดในปงบประมาณ 2544 เม่ือพิจารณารายจายรวมท้ังหมดของคณะฯ พบวา 

ระยะเวลายอนหลัง 5 ป รายจายรวมสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และต่ำสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 

2543 ในดานรายไดสะสม พบวา รายรับและเงินรายไดสะสมมีทิศทางสูงข้ึนตามลำดับ ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2543-2547 แตลักษณะแบบแผนรายจายรวม มีทิศทางเพ่ิมข้ึนและลดลงบาง สวน

การวิเคราะหแนวโนมประมาณรายรับ รายจายและเงินรายไดสะสม 
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  มหาวิทยาลัยแมโจ (2558) บทสรุปสำหรับผูบริหาร การวิเคราะหทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยแมโจ ปงบประมาณ 2558 รอบระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 

2558 ประกอบดวยการวิเคราะหรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห ตนทุนผลผลิต สรุปประเด็น

สำคัญได ดังนี้ แหลงท่ีมาของเงินงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน 896.53 ลานบาทแยกเปน เงินงบประมาณ

แผนดิน จำนวน 681.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 76.06 ของเงินงบประมาณท้ังสิ้น  และ

งบประมาณเงินรายได 214.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.94 ของเงินงบประมาณท้ังสิ้น

งบประมาณท่ีไดรับนําจายจริง 769.86 ลานบาท การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สรุปผลการวิเคราะห

ดังนี้ ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ณ 31 มีนาคม 2558 มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 3,441.91 ลานบาทแยก

เปน สินทรัพยหมุนเวียน 412.07 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11.97 ของสินทรัพยรวมท้ังสิ้น และ

สินทรัพยไมหมุนเวียน 3,029.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 88.03 ของสินทรัพยท้ังสิ้นหนี้สินและ

สวนของทุนรวมท้ังสิ้น 3,441.91 ลานบาท ประกอบดวย หนี้สินท้ังสิ้น จำนวน 222.31 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 6.46 ของหนี้สินและสวนของทุน และมีสวนของทุนท้ังสิ้นจำนวน 3,219.60 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 93.54 ของหนี้สินและสวนของทุน ผลการดําเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน

ปงบประมาณ 2558 พบวา มหาวิทยาลัยแมโจมีรายไดท้ังสิ้น 896.53 ลานบาท เปนรายไดจากรัฐบาล 

จำนวน 681.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 76.06 ของรายได ท้ังสิ้น และรายไดจากแหลงอ่ืน จำนวน 

214.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.94 มหาวิทยาลัยแมโจ มีรายไดท้ังสิ้นเพ่ิมข้ึนจากปกอน 

จำนวน 108.75 ลานบาท โดยสวนใหญเปนรายไดจากรัฐบาล คาใชจาย จากการดําเนินงาน จำนวน 

769.86 ลานบาท สวนใหญเปนคาใชจายดานบุคลากร จำนวนเงิน 353.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

45.97 ของคาใชจายจากการดําเนินงานท้ังสิ้นสงผลใหมีรายไดสูงกวาคาใชจาย สุทธิ จำนวน 126.67 

ลานบาท พบวาในรอบระยะเวลาดังกลาว แมวารายไดจะเพ่ิมข้ึน แตมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

คาใชจายบุคลากร คาใชจายเงินอุดหนุน  

  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน สรุปไดวา ในรอบปท่ีผานมามหาวิทยาลัยแมโจ ยังคงมี

ความคลองตัวทางการเงินเพ่ิมข้ึนและประสิทธิภาพการใชสินทรัพยเพ่ิมข้ึนจากปกอน การประเมินความ

ความเสี่ยงในการชําระหนี้เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน ท้ังนี้เนื่องมาจากสินทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึนใน

ขณะท่ีหนี้สินก็มี สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

บทที่  3 

วิธีการดำเนินการวิเคราะห 

 

 การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รอง

อธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผูวิเคราะห

ดำเนินการตามลำดับดังตอไปนี้ 
 

1) กำหนดข้ันตอนและวัตถุประสงคของการดำเนินการวิเคราะห 

2) กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แหลง ขอมูลและ เอกสารท่ีใชใน 

    การวิเคราะห 

3) ดำเนินการวิเคราะหขอมูล สรุปเขียนรายงานผลการวิเคราะหขอมูลและ 

   นำเสนอ 
 

3.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

1. ข้ันเตรียมการ วิเคราะหขอมูล ไดแก การกำหนดวัตถุประสงคในการวิเคราะห การเตรียม

เอกสาร และขอมูลในการวิเคราะห ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือศึกษาการวิเคราะหคาใชจาย

งบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร  (อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผูชวยอธิการบดี)  

หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เพ่ือใชกำหนดเครื่องมือ และเก็บรวบรวมขอมูลใน

การศึกษาวิเคราะหตอไป 

2. กำหนดเครื่องมือและเอกสารท่ีใชในการ เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลวิเคราะหในครั้งนี้จะเก็บรวบรวมจากเอกสารและขอมูลสถิติท่ีเก่ียวของกับ

งบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยในหมวดคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงาน

ของผู บ ริห าร  (อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู ช วยอธิการบดี ) หมวด เงิน  122816 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  และจากแผนปฏิบัติการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนตารางบันทึกขอมูลซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสรางข้ึน

โดยผูวิเคราะห จากโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลงบประมาณรายรับรายจาย

สำหรับผูบริหารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 เอกสารประกอบดวย 

 



 

 
 

 

 

     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

1) แผนปฏิบัติการประจำปของมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

2) รายงานการเบิกจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย สำหรับผูบริหาร สำนักงานอธิการบดี   

    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3) เอกสารคาใชจายท่ีใชเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ.  

2560-2562 

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิเคราะหครั้งนี้เปนการศึกษาขอมูลท่ีไดรับจากเอกสารโดยการบันทึกขอมูลเอกสาร

งบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนคาใชจายผูบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอมูลคาใชจายท่ีใชเพ่ือตอบสนองตอยุทธศาสตรของสำนักงานอธิการบดีระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2562 ในตารางท่ีสรางข้ึน ซ่ึงเปนขอมูลท่ีอยูในฐานขอมูลของงานงบประมาณกองคลังสำนักงาน

อธิการบดี 

3.3 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

  การวิเคราะหในครั้งนี้ใชขอมูลสถิติและเอกสารท่ีเก่ียวของกับงบประมาณรายจายจากเงิน

อุดหนุนคาใชจายสำหรับผูบริหาร จากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาแลวนำเสนอในรูปแบบ

ตารางและแผนภูมิตามวัตถุประสงคของการวิเคราะหเปนการวิเคราะหดวยการใชสถิติพรรณนา ไดแก 

คาเฉลี่ย คารอยละ สำหรับเก็บขอมูล และใชการคำนวณดวยโปรแกรม Microsoft Excel  
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

บทที่  4 

ผลการวิเคราะห 

 

 การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รอง

อธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 นี้เปนการ

วิ เคราะห งบประมาณการใชจ ายภายใตการควบคุม  กำกับ  ดูแล  ของสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามการจำแนกประเภทรายจาย 6 ประเภทคือ 1) หมวดคาตอบแทน  2) หมวด

คาใชสอย  3) หมวดคาวัสดุ  4) หมวดคาใชจายอุดหนุน  5)  หมวดคาครุภัณฑ  6)  คาสาธารณูปโภค 

ซ่ึงสำนักงานอธิการบดีไดรับจัดสรรและผูวิเคราะหเปนผูควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกในการใชจาย

งบประมาณ 
 

4.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละป 
 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยและการใชจาย

งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และ

ผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 

 

ปงบประมาณ 

 

รับจัดสรร 

(บาท) 

ใชจริง 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

2560 10,000,000.00 4,286,800.74 5,717,199.26 

2561 10,000,000.00 5,178,103.55 4,821,896.45 

2562 10,000,000.00 7,240,488.29 2,759,511.71 

รวม 30,000,000.00 16,705,392.58 13,298,607.42 

รอยละ 100.00 55.68 44.32 

 

 



 

 
 

 

 

     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ใชจ้ริง

55.68

คงเหลือ

44.32

ร้อยละงบประมาณใช้จ่าย

ใชจ้ริง

คงเหลือ

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 1 เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปจากเงินรายได

มหาวิทยาลัยประเภทเงินอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวย

อธิการบดี)  หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  งบประมาณรวมท้ังสิ้นท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปจากเงินรายได

มหาวิทยาลัยประเภทเงินอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวย

อธิการบดี)  หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 2560-2562 เปนเงิน 30,000,000.00 บาท มีการใชจาย
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2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ไปจริง 16,705,392.58 บาท คิดเปนรอยละ 55.68 ของเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และมีเงินเหลือ

จายจำนวน 13,298,607.42 บาท คิดเปนรอยละ 44.32 ของเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร โดยจาก

ตารางจะพบวา ในปงบประมาณ 2560 มีเงินเหลือจายมากเปนอันดับ 1 คือ 5,717,199.26 บาท ใน

ปงบประมาณ 2561 มีเงินเหลือจายเปนอันดับ 2 คือ 4,821,896.45 บาท ในปงบประมาณ 2562 มีเงิน

เหลือจายเปนอันดับ 3 คือ 2,759,511.71 บาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเบิกจายไมเปนไปตามแผนปฏิบัติ

การประจำปท่ีกำหนดคาใชจายไว ผูวิเคราะหมีขอสังเกตวาการบริหารงบประมาณมีความสำคัญอยางยิ่ง 

ควรบริหารใหเกิดความคุมคาตามแผนพัฒนาในแตละปงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

มากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของ

ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จำแนกตามหมวดรายจาย 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณ

รายจาย 

ใชจริง 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 
ใชไปรอยละ 

10,000,000.00 

คาตอบแทน 66,100.00 9,933,900.00 0.67 

คาใชสอย 3,737,358.28 6,196,541.72 37.37 

คาวัสด ุ 134,502.46 6,062,039.26 1.35 

คาใชจายอุดหนุน 271,370.00 5,790,669.26 2.7 

คาครุภัณฑ 77,470.00 5,713,199.26 0.78 

คาสาธารณูปโภค 0.00 5,713,199.26 0.00 

รวม 4,286,800.74 5,713,199.26 42.87 

 

  จากตารางท่ี 2 เปนการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณประจำป 2560 แยกตามหมวด

รายจายของงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวย

อธิการบดี) ซ่ึงจากขอมูลจะเห็นวา มีงบประมาณจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หมวดเงิน 

122816 ท้ังสิ้น 10,000,000 บาท  โดยแยกเบิกเปนหมวดรายจาย ดังนี้ 

 1)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 เปนเงิน 3,737,358.28 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 37.37 

 2)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 2 เปนเงิน 271,370.00 บาท 

                 คิดเปนรอยละ 2.7 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ค่าตอบแทน, 0.67

ค่าใชส้อย, 37.37

ค่าวสัด,ุ 1.35

ค่าใชจ้า่ยอดุหนนุ, 2.7

ค่าครุภณัฑ,์ 0.78

ค่าสาธารณปูโภค, 0

งบเหลือจ่าย, 57.13

แผนภูมิแสดงรอยละงบประมาณรายจายที่ใชไป

ปงบประมาณ 2560

ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

ค่าใชจ้า่ยอดุหนนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าสาธารณปูโภค

งบเหลือจ่าย

 3)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 134,502.46 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 1.35 

 4)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 77,470.00 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 0.78 

 5)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 66,100.00 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 0.67 

 6)  หมวดคาสาธารณูปโภค ไมมีการเบิกจาย  
 

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหมวดรายจาย 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.0010,000,000.00

งบจดัสรร

ใชจ้ริง

เหลือจ่าย

แผนภูมิงบประมาณรายรับรายจายและเงินเหลือป 2560

งบประมาณ

รบัจ่ายปี

2560

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 2 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของ 

ผูบริหาร (อธิการบดี  รองอธิการบดี  และผู ช วยอธิการบดี ) หมวดเงิน  122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหมวดรายจาย 

 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณ

รายจาย 

ใชจริง 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 
ใชไปรอยละ 

10,000,000.00 

คาตอบแทน 49,050.00 9,950,950.00 0.49 

คาใชสอย 4,112,561.75 5,838,388.25 41.13 

คาวัสด ุ 179,793.00 5,658,595.25 1.80 

คาใชจายอุดหนุน 808,408.80 4,850,186.45 8.08 

คาครุภัณฑ 28,290.00 4,821,896.45 0.28 

คาสาธารณูปโภค 0.00 4,821,896.45 0 

รวม 5,178,103.55 4,821,896.45 51.78 

   

 จากตารางท่ี 3 เปนการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณประจำป 2561 แยกตามหมวด

รายจายของงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวย

อธิการบดี) ซ่ึงจากขอมูลจะเห็นวา มีงบประมาณจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หมวดเงิน 

122816 ท้ังสิ้นจำนวน 10,000,000 บาท โดยแยกเบิกเปนหมวดรายจาย ดังนี้ 

 1)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 เปนเงิน 4,112,561.75 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 41.13 

 2)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 2 เปนเงิน 808,408.80 บาท 

                 คิดเปนรอยละ 8.08 

 3)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 179,793.00 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 1.80 

 4)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 49,050.00 บาท 

                 คิดเปนรอยละ 0.49 

 5)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 28,290.00 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 0.28 

 6)  หมวดคาสาธารณูปโภค ไมมีการเบิกจาย  
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ค่าตอบแทน, 0.49

ค่าใชส้อย, 41.13

ค่าวสัด,ุ 1.80

ค่าใชจ้า่ยอดุหนนุ, 8.08
ค่าครุภณัฑ,์ 0.28

ค่าสาธารณปูโภค, 0

งบเหลือจ่าย, 48.22

แผนภูมิแสดงรอยละงบประมาณรายจายที่ใชไป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

ค่าใชจ้า่ยอดุหนนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าสาธารณปูโภค

งบเหลือจ่าย

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหมวดรายจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 3 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ใชจ้ริง

เหลือจ่าย

แผนภูมิงบประมาณรายรับรายจายและเงินเหลือป 2561

งบประมาณรบั

จ่ายปี2561



 

 
 

 

 

     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ตารางท่ี 4 แสดงการจัดสรรและการใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของ

ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จำแนกตามหมวดรายจาย 
 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับจัดสรร 

งบประมาณ

รายจาย 

ใชจริง  

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 
ใชไปรอยละ 

10,000,000.00 

คาตอบแทน 126,200.00 9,873,800.00 1.26 

คาใชสอย 3,059,393.57 6,814,406.43 30.59 

คาวัสด ุ 475,812.36 6,338,594.07 4.76 

คาใชจายอุดหนุน 446,551.00 5,892,043.07 4.47 

คาครุภัณฑ 3,131,531.36 2,760,511.71 31.32 

คาสาธารณูปโภค 1,000.00 2,759,511.71 0.01 

รวม 7,240,488.29 2,759,511.71 72.40 
   

 จากตารางท่ี 4 เปนการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณประจำป 2562 แยกตามหมวด

รายจายของงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวย

อธิการบดี) ซ่ึงจากขอมูลจะเห็นวา มีงบประมาณจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หมวดเงิน 

122816 ท้ังสิ้น 10,000,000 บาท โดยแยกเบิกเปนหมวดรายจาย ดังนี้ 

 1)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายเปนอันดับ 1 เปนเงิน 3,131,531.36 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 31.32 

 2)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 2 เปนเงิน 3,059,393.57 บาท  

      คิดเปนรอยละ 30.59 

 3)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 475,812.36 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 4.76 

 4)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 446,551.00 บาท 

                 คิดเปนรอยละ 4.47 

 5)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 126,200.00 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 1.26 

 6)  หมวดคาสาธารณูปโภค มีการเบิกจายเปนอันดับ 6 เปนเงิน 1,000.00 บาท 

                 คิดเปนรอยละ 0.003 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.0010,000,000.00

งบจดัสรร

ใชจ้ริง

เหลือจ่าย

แผนภูมิงบประมาณรายรับรายจายและเงินเหลือป 2562

งบประมาณ

รบัจ่ายปี

2562

ค่าตอบแทน, 1.26

ค่าใชส้อย, 30.59

ค่าวสัด,ุ 4.76

ค่าใชจ้า่ยอดุหนนุ, 4.47

ค่าครุภณัฑ,์ 31.32

ค่าสาธารณปูโภค, 0.01

งบเหลือจ่าย, 27.60

แผนภูมิแสดงรอยละงบประมาณรายจายที่ใชไป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

ค่าใชจ้า่ยอดุหนนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าสาธารณปูโภค

งบเหลือจ่าย

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 4 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหมวดรายจาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 4 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุน

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี ) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

ตารางท่ี 5 แสดงการจัดสรรและใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) 

              หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามหมวดรายจาย 

 

ปงบประมาณ 
จัดสรร 

เงินอุดหนุน 

หมวดรายจาย 
รวม คงเหลือ คาตอบแทน 

(บาท) 

คาใชสอย 

(บาท) 

คาวัสดุ 

(บาท) 

คาใชจายอุดหนุน 

(บาท) 

คาครุภัณฑ 

(บาท) 

คาสาธารณูปโภค 

(บาท) 

2560 10,000,000.00 66,100.00 3,737,358.28 134,502.46 271,370.00 77,470.00 0 4,286,800.74 5,713,199.26 

2561 10,000,000.00 49,050.00 4,112,561.75 179,793.00 808,408.80 28,290.00 0 5,178,103.55 4,821,896.45 

2562 10,000,000.00 126,200.00 3,059,393.57 475,812.36 446,551.00 3,131,531.36 1,000.00 7,240,488.29 2,759,511.71 

รวม 3 ป 30,000,000.00 241,350.00 10,909,313.60 790,107.82 1,526,329.80 3,237,291.36 1,000.00 16,705,392.58 13,294,607.42 

รอยละ 100 0.80 36.36 2.63 5.09 10.79 0.003 55.68 44.32 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

4,500,000.00

2560

2561

2562

ค่าตอบแทน, 0.8, 2%

ค่าใชส้อย, 36.36, 

65%

ค่าวสัด,ุ 2.63, 5%

ค่าใชจ้่ายอดุหนนุ, 5.09, 

9%

ค่าครุภณัฑ,์ 

10.79, 19%

ค่าสาธารณปูโภค

, 0.003, 0%
การใชจายคิดเปนรอยละ

ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

ค่าใชจ้่ายอดุหนนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าสาธารณปูโภค

แผนภูมิแทงประกอบตารางท่ี 5 แสดงการใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการ

ดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามหมวดรายจาย 

 

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 5 แสดงการใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของ

ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2562 จำแนกตามหมวดรายจาย คิดเปนรอยละ 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 2560-2562 

ค่าตอบแทน, 241,350.00, 

1%

ค่าใชส้อย, 10,909,313.60, 

36%

ค่าวสัด,ุ 790,107.82, 3%

ค่าใชจ้า่ยอดุหนนุ, 

1,526,329.80, 5%

ค่าครุภณัฑ,์ 3,237,291.36, 

11%

ค่าสาธารณปูโภค, 

1,000.00, 0%

งบเหลือจ่าย, 

13,294,607.42, 44%

รายจายรวมป พ.ศ. 2560-2562

ค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

ค่าใชจ้่ายอดุหนนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าสาธารณปูโภค

งบเหลือจ่าย

แผนภูมิประกอบตารางท่ี 5 แสดงการใชงบประมาณคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงาน

ของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามหมวดรายจาย คิดรวม 3 ปงบประมาณ 

 

 

  จากตารางท่ี 5 เปนการวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณและการใชจายงบประมาณ

ประจำป 2560-2562 แยกตามหมวดรายจายของงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร 

(อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ซ่ึงจากขอมูลจะเห็นวา มีงบประมาณจัดสรรจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย หมวดเงิน 122816 รวม 3 ป ท้ังสิ้น 30,000,000 บาท โดยแยกเบิกเปน

หมวดรายจาย ดังนี้ 

 1)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายเปนอันดับ 1 เปนเงิน 10,909,313.60 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 36.36 

30 



   

 

 
 

 

 

     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 2560-2562 

 2)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 2 เปนเงิน 3,237,291.36 บาท 

      คิดเปนรอยละ 10.79 

 3)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 1,526,329.80 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 5.09 

 4)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 790,107.82 บาท 

                 คิดเปนรอยละ 2.63 

 5)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 241,350.00 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 0.80 

 6)  หมวดคาสาธารณูปโภค มีการเบิกจายเปนอันดับ 6 เปนเงิน 1,000.00 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 0.003 
  

 และเม่ือเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณท้ัง 3 ป โดยวิเคราะหจากแผนภูมิแทง

ประกอบตารางท่ี 5 พบวา 

  ป 2560 รายจายตามงบประมาณหมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุด เปนเงิน

3,737,358.28 บาท คิดเปนรอยละ 37.37 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

  ป 2561 รายจายตามงบประมาณหมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุด เปนเงิน

4,112,561.75 บาท คิดเปนรอยละ 41.13 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

  ป 2562 รายจายตามงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายมากท่ีสุด เปนเงิน

3,131,531.36บาท คิดเปนรอยละ 31.32 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 2560-2562 

บทที่  5 

สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

 การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานสำหรับผูบริหาร (อธิการบดี 

รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 เปนการวิเคราะหงบประมาณการใชจาย 

ภายใตการควบคุมดูแลของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยแบงจำแนกประเภท

รายจายออกเปน 6 ประเภทคือ 1) หมวดคาตอบแทน 2) หมวดคาใชสอย 3) หมวดคาวัสดุ 4) หมวด

คาใชจายอุดหนุน 5) หมวดคาครุภัณฑ 6) หมดคาสาธารณูปโภค ซ่ึงผูวิเคราะหเปนผูควบคุมดูแล

อำนวยความสะดวกในการใชจายงบประมาณ ผลจากการวิเคราะห สรุปไดดังนี้  

 งบประมาณท่ีทางสำนักอธิการบดีไดรับจัดสรรในหมวดอุดหนุนการดำเนินงานสำหรับ

ผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560-2562 เปนเงินรวมท้ังสิ้นจำนวน 30,000,000 บาท มีการใชจายไปจริง 16,705,392.58 บาท 

คิด เป นรอยละ 55.68 ของเงิน งบประมาณ ท่ี ได รับจัดสรร และมี เงิน เหลือจ ายจำนวน 

13,298,607.42 บาท คิดเปนรอยละ 44.32 ของเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร โดยพบวาใน

ปงบประมาณ 2560 มีเงินเหลือจายมากเปนอันดับ 1 คือ 5,717,199.26 บาท ในป 2561 มีเงิน

เหลือจายเปนอันดับ 2 คือ 4,821,896.45 บาท และในปงบประมาณ 2562 มีเงินเหลือจายเปน

อันดับ 3 คือ 2,759,511.71บาท ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเบิกจายไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปท่ีกำหนดคาใชจายไว  ผูวิเคราะหมีขอสังเกตวาการบริหารงบประมาณมีความสำคัญอยาง

ยิ่งจึงควรมีการบริหารงบประมาณใหเกิดความคุมคาตามแผนพัฒนาในแตละปงบประมาณเพ่ือให

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 และเม่ือแยกการใชจายงบประมาณเปนรายป ผูวิเคราะหไดสรุปผลการวิเคราะหการใช

งบประมาณคาใชจายงบอุดหนุนการดำเนินงานสำหรับผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และ

ผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้  

 1)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 เปนเงิน 3,737,358.28 บาท  

           คิดเปนรอยละ 37.37 

 2)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 2 เปนเงิน 271,370.00 บาท 

           คิดเปนรอยละ 2.7 

      3)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 134,502.46 บาท  

          คิดเปนรอยละ 1.35 

 



   

 

 
 

 

 

     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 2560-2562 

 4)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 77,470.00 บาท  

          คิดเปนรอยละ 0.78 

 5)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 66,100.00 บาท  

           คิดเปนรอยละ 0.67 

 6)  หมวดคาสาธารณูปโภค ไมมีการเบิกจาย 

 สรุปผลการวิเคราะหการใชงบประมาณคาใชจายงบอุดหนุนการดำเนินงานสำหรับ

ผูบริหาร (อธิการบดี  รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816  ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จำแนกตามหมวดรายจาย ดังนี้ 

 1)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 เปนเงิน 4,112,561.75 บาท  

           คิดเปนรอยละ 41.13 

 2)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 2 เปนเงิน 808,408.80 บาท 

           คิดเปนรอยละ 8.08 

 3)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 179,793.00 บาท  

           คิดเปนรอยละ 1.80 

 4)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 49,050.00 บาท 

          คิดเปนรอยละ 0.49 

 5)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 28,290.00 บาท  

          คิดเปนรอยละ 0.28 

 6)  หมวดคาสาธารณูปโภค ไมมีการเบิกจาย 

  การวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณประจำป 2562 แยกตามหมวดรายจายของ

งบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ซ่ึง

จากขอมูลจะเห็นวา มีงบประมาณจัดสรรจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย หมวดเงิน 122816 ท้ังสิ้น

จำนวน 10,000,000 บาท โดยแยกเบิกเปนหมวดรายจาย ดังนี้ 

  1)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายเปนอันดับ 1 เปนเงิน 3,131,531.36 บาท  

                     คิดเปนรอยละ 31.32 

  2)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 2 เปนเงิน 3,059,393.57 บาท

          คิดเปนรอยละ 30.59 

  3)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 475,812.36 บาท  

                     คิดเปนรอยละ 4.76 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 2560-2562 

  4)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 446,551.00 บาท 

                     คิดเปนรอยละ 4.47 

  5)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 126,200.00 บาท  

                    คิดเปนรอยละ 1.26 

  6) หมวดคาสาธารณูปโภค มีการเบิกจายเปนอันดับ 6 เปนเงิน 1,000.00บาท  

                    คิดเปนรอยละ 0.003 

  การวิเคราะหการจัดสรรงบประมาณและการใชจายงบประมาณประจำป 2560-2562 

แยกตามหมวดรายจายของงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รอง

อธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) ซ่ึงจากขอมูลจะเห็นวา มีงบประมาณจัดสรรจากเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยหมวดเงิน 122816 รวม 3 ปท้ังสิ้นจำนวน 30,000,000 บาท โดยแยกเบิกเปนหมวด

รายจาย ดังนี้ 

 1)  หมวดคาใชสอย มีการเบิกจายเปนอันดับ 1 เปนเงิน 10,909,313.60บาท  

                 คิดเปนรอยละ 36.36 

 2)  หมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายมากท่ีสุดเปนอันดับ 2 เปนเงิน 3,237,291.36 บาท 

      คิดเปนรอยละ 10.79 

 3)  หมวดคาใชจายอุดหนุน มีการเบิกจายเปนอันดับ 3 เปนเงิน 1,526,329.80 บาท  

                 คิดเปนรอยละ 5.09 

 4)  หมวดคาวัสดุ มีการเบิกจายเปนอันดับ 4 เปนเงิน 790,107.82 บาท 

                 คิดเปนรอยละ 2.63 

 5)  หมวดคาตอบแทน มีการเบิกจายเปนอันดับ 5 เปนเงิน 241,350.00บาท  

                 คิดเปนรอยละ 0.80 

 6)  หมวดคาสาธารณูปโภค มีการเบิกจายเปนอันดับ 6 เปนเงิน 1,000.00บาท  

                 คิดเปนรอยละ 0.003 

 และเม่ือเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณท้ัง 3 ป วิเคราะหจากแผนภูมิแทงประกอบ

ตารางท่ี 5 จะเห็นไดวา 

  ป 2560 รายจายตามงบประมาณหมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุด เปนเงิน

3,737,358.28 บาท คิดเปนรอยละ 37.37 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

  ป 2561 รายจายตามงบประมาณหมวดคาใชสอย มีการเบิกจายมากท่ีสุด เปนเงิน

4,112,561.75 บาท คิดเปนรอยละ 41.13 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
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     การวิเคราะหคาใชจายงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี)    

 หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 2560-2562 

  ป 2562 รายจายตามงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ มีการเบิกจายมากท่ีสุด เปนเงิน

3,131,531.36บาท คิดเปนรอยละ 31.32 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

  จาการวิเคราะหงบประมาณรายรับรายจายเงินงบงบประมาณอุดหนุนการดำเนินงาน

ของผูบริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี) หมวดเงิน 122816 ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2562 นั้นจะเห็นวา มีเงินงบประมาณเหลือจายคงเหลือจำนวนมาก แสดงถึงการเบิกจาย

ท่ีไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปท่ีทำไว อาจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมเต็มท่ี เพ่ือ

แกไขปญหางบประมาณท่ีขาดการควบคุม อยางไรก็ตามการใชจายเงินท่ีมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแต

ตองตระหนักในการควบคุมเรื่องงบประมาณรายรับรายจาย แตยังตองใหความสำคัญตอ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำงบประมาณไปใชขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ 

ในองคกรอีกดวย ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนกิจกรรมเพ่ือใหตอบสนองตอยุทธศาสตรการบริหารของ

ฝายบริหารดวย ท้ังนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เริ่มมีการควบคุมและใชจายเงินงบประมาณตาม

แผน ตอบโจทยยุทธศาสตรการบริหารงานมากข้ึน แตยังไมสมบูรณเนื่องจากมีการใชงบประมาณแต

ละหมวดรายจาย  โดยเฉพาะคาใชสอยในการเดินทางไปราชการคอนขางสูง ซ่ึงในบางฝายควรมีการ

จัดทำกรอบใชจายงบประมาณเพ่ือใหเกิดสัดสวนท่ีสมดุลทุกหนวยงานและทุกหมวดรายจายโดย 

  1.  ตองมีการติดตามการใชจายงบประมาณเปนระยะ เชน รายเดือน รายไตรมาส 

เพ่ือใหทราบสถานการณปจจุบันปองกันการเกิดปญหาเบิกจายไมทันปงบประมาณและเปนภาระ

ผูกพันไปปงบประมาณถัดไป 

  2.  มีการจัดทำกรอบงบประมาณรายรับ-รายจายใหสมดุลกับปริมาณการใชจายของ

ทุกฝาย 

  3.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานงบประมาณเปนรายเดือน รายไตรมาส เพ่ือให

ผูบริหารมีขอมูลในการกำหนดกรอบแผนจัดสรรงบประมาณรายรับ-รายจายใหสอดคลองกับ

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

  4.  วางแผนการดำเนินงานโดยมีกรอบงบประมาณตามความสำคัญเปนพ้ืนฐานในแต

ละปจะชวยใหการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะชวยลดงบประมาณท่ีเกินความ

จำเปนในแตละปลงได 
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