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บทท่ี 1  

 บทนํา 

 

1.1 ความเปนมา 

   

  กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในชวงทศวรรษท่ีผานมา  ไดสงผลกระทบตอความ

เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยท้ังในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ซ่ึงในแตละดานตางก็มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกันท้ังหมด  มีอิทธิพลเปนพลังผลักดันซ่ึงกันและกัน  และมีผลกระทบตอสมรรถนะของ

มหาวิทยาลัยท่ีจะเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคาม  การมีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองเปนปจจุบันและทันสมัย

สําหรับการวางแผนการตัดสินใจสถานการณในอนาคต  จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับมหาวิทยาลัยและเม่ือเริ่มสู

ศตวรรษใหม  ความตองการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึนและการจัดการอุดมศึกษาก็หลากหลาย

มากข้ึนอยางไมเคยปรากฏมากอนประชาชนพากันตระหนักมากข้ึนถึงความสําคัญยิ่งของอุดมศึกษาตอการ

พัฒนาสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ รวมถึงการสรางอนาคตซ่ึงสงผลใหเยาวชนรุนใหมจําเปนตองสรางเสริม

ทักษะความรู และอุดมคติใหมทําใหการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตองเผชิญกับความทายทาย และความ

ยากลําบากอยางใหญหลวงในเรื่องงบประมาณ (ทบวงมหาวิทยาลัย,2543  นอกจากนี้ จากการวิเคราะห

ภารกิจดานการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน เก่ียวกับการงบประมาณ การเงินและบัญชี  จะเห็นวาได

มุงเนนใหหนวยงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับท้ังในระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ  ระดับหนวยงานและระดับ

กิจกรรมหลัก มีการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  การบริหารสินทรัพย  มีระบบรายงานทาง

การเงินท่ีแสดงถึงฐานะทางการเงินขององคกรและประสิทธิผลของการบริหาร  มีระบบควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบภายในเพ่ือรองรับการตรวจสอบองคกรภายนอก (มหาวิทยาลัยขอนแกน,2546  ซ่ึงสอดคลองกับ

ประเด็นยุทธศาสตรสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน (2561  ดานการบริหารจัดการองคกรท่ีดี  

  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีบทบาทและภารกิจหลักในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทยและในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขง เพ่ือใหผลงานการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการวิจัย การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นําไปใชในการ

แกปญหาและพัฒนาภายในชุมชนอยางมีสวนรวม โดยคนในชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน และดําเนิน

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอชุมชน (Impact on Community  มีการวางกรอบการ
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บริหารโดยอาศัยแนวคิด จากแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559 - 2562 มหาวิทยาลัยขอนแกน เสาหลักท่ี 3 

Culture and Care Community ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 เปนองคกรท่ีมีความหวงใยตอสังคม โดยมีกลยุทธ

การ พัฒนามหาวิทยาลั ย ให เปน ศูนย กลางของการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ี ใหญ ท่ีสุ ด  ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   โดยตามภารกิจหลักของสํานักบริการวิชาการมี

วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศ รวมถึงตอบสนองแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืนและเจริญกาวหนา ภารกิจของสํานักคือการ

บริการวิชาการใหความรูกับหนวยงาน องคกรหรือประชาชนท่ัวไป งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในแตละปจึงมี

ความสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมและโครงการโดยปกติสํานักจะไดรับสนับสนุนงบประมาณ 2 สวนคือ

งบประมาณแผนดินเปนการใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือการใชประโยชนเชิงสาธารณะ และงบประมาณเงิน

รายไดสํานักบริการวิชาการโดยเงินงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการแยกเปน 2 สวนคือ1. รายไดท่ี

เกิดจากการใหบริการโดยตรงกับหลักสตูรการอบรมตอเนื่องหรือหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตและ  2. รายไดท่ี

เกิดจากการใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางเสริมประสิทธิภาพการทํางานกับหนวยงานภายนอก  สาเหตุ

สวนหนึ่งอาจเกิดจากการบริหารงบประมาณไมเปนไปตามแผนการใชจายงบประมาณ มีคาใชจายท่ีสูงเกินความ

จําเปน จึงทําใหงบประมาณไมเพียงพอประกอบกับการจัดหารายไดจากการใหบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอกจัดเก็บรายไดไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน  

         จากปญหาดังกลาวผูวิเคราะหจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะหงานเรื่องวิเคราะหงบประมาณเงิน

รายไดสํานักบริการวิชาการ มีวัตถุประสงคเพ่ือนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบงบประมาณรายไดท่ีสํานักบริการ

วิชาการจัดหาเองเทียบกับคาใชจาย ท่ีเกิดข้ึนในแตละปงบประมาณวามีรายไดสูงกวาคาใชจายหรือรายไดต่ํา

กวาคาใชจายพรอมการนําเสนอแนวทางแกไข   

1.2 วัตถุประสงค 

 1.   เพ่ือเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายไดท่ีไดรับและรายจายประจําปงบประมาณ 

2. เพ่ือทราบถึงปญหาท่ีเกิดจากการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 

3. เพ่ือนําเสนอแนวทางแกไขตอผูบริหาร 

1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทราบผลการเปรียบเทียบงบประมาณเงินรายไดและรายจายประจําปงบประมาณ 

2. ทราบปญหาท่ีเกิดจากการบริหารงบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ 

3. ไดแนวทางแกไขปญหาตอผูบรหิาร  
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษาจากแบบบันทึกงบประมาณเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ศึกษา ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ศึกษาระหวางปงบประมาณ 2559 – 2561 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561  

1.5  คํานิยามศัพท 

โครงการ  หมายความวา  กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการ 

โครงการบริการวิชาการ  หมายความวา  โครงการบริการวิชาการ อาทิเชน โครงการท่ีเกิดจากการนําองค

ความรูจากการเรียนการสอน การวิจัย ไปแกไขปญหาหรือพัฒนาหนวยงาน หรือในพ้ืนท่ีเปนตน ท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก ท้ังท่ีเปนเงินจัดสรรใหและ/ หรือ เงิน

ท่ีมอบใหมหาวิทยาลัยเปนผูเบิกจายแทนเงินงบประมาณ หมายถึง เงิน เงินรายไดท่ีไดรับจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย 

เงินรายได  หมายความวา  

 1. รายไดท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการใหบริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/ หลักสูตร

การศึกษาตลอดชีวิต  

 2. รายไดท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางเสริมประสิทธิภาพการ

ทํางานกับหนวยงานภายนอก  

 3. รายรับอ่ืน ๆ  

คาใชจาย  หมายความวา รายการเบิกจายตางๆในแตละปงบประมาณ 

เงินคงเหลือ  หมายความวา  งบประมาณเงินรายไดหักคาใชจายโครงการตาง ๆ แตละปงบประมาณ 

ปงบประมาณ  หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไป โดย

ใหป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

 

 

 

 

 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิเคราะหท่ีเก่ียวของ 

  ผูวิเคราะหไดนําเสนอแนวคิด  ทฤษฎีงานวิเคราะหและวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห

งบประมาณเงินรายได สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกนและไดทบทวนจากหนังสือ  ตํารา บทความ 

งานวิจัย รายงานประจําปของหนวยงานตาง ๆท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวคิด ในการกําหนดแนว

ทางการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้    

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณสํานักบริการวิชาการ 

 การดําเนินงานใหบริการวิชาการแกสังคมของสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

โดย แบงออกเปน 2 หมวดงบประมาณ ไดแก 

1. หมวดงบประมาณแผนดิน 

 1.1 งบดําเนินงาน  

  1.2 งบเงินอุดหนุนท่ัวไป  

        - การใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือการใชประโยชนเชิงสาธารณะ ซ่ึงไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  จํานวน  20,000,000 บาท สําหรับดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ     

แกสังคม   

 2. หมวดงบประมาณเงินรายได 

  2.1 การใหบริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต โดย

มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยสํานักบริการวิชาการ

สรางหลักสูตรอบรม แลวทําการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายของแตละหลักสูตรโดยตรง 

  2.2 การใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานกับหนวยงาน

ภายนอก เปนการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยใช

งบประมาณของหนวยงานนั้น ๆ    

  2.3 รายรับอ่ืน ๆ จากการดําเนินงาน  การใหบริการอาคารสถานท่ีหองประชุม  การขายวัสดุ

ชํารุด  ของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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โครงสรางหมวดงบประมาณเงินรายได  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

 

 

             

        

 

 

1. โครงการการใหบริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต  

ตัวอยางหลักสูตรเชน 

1.1 หลักสูตรเพ่ิมศักยภาพดานการแพทยฉุกเฉิน 

1.2 หลักสูตรการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 

1.3 หลักสูตรการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล 

1.4 หลักสูตร Program Performance Coaching in nursing 

1.5 หลักสูตรกลยุทธการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

1.6 การจัดการทางการพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยแนวใหม 

1.7 หลักสูตรสมรรถนะผูนําทางการพยาบาล 

1.8 หลักสูตรการพยาบาลในภาวะวิกฤต 

1.9 หลักสูตร Lean Management 

1.10 หลักสูตรกลยุทธการนิเทศทางการพยาบาลใหมีประสิทธิภาพ 

1.11 หลักสูตรการพยาบาลในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินสําหรับผูปวยเรื้อรัง   

1.12 หลักสูตรทิศทางและแนวทางดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม ตาม

พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560 

งบประมาณเงินรายได ้

โครงการเงินอุดหนุน

ท่ัวไป - บริการวิชาการ

เพ่ือสรางรายได 

โครงการการใหบริการ

วิชาการแกสังคมเพ่ือ

เสริมสรางประสิทธิภาพ

การทํางานกับหนวยงาน

ภายนอก 

รายรับอ่ืน ๆ 
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1.13 หลักสูตรการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล 

1.14 หลักสูตรสมรรถนะผูนําทางการพยาบาล 

1.15 หลักสูตร Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล 

1.16 หลักสูตรการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 

2. โครงการการใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานกับหนวยงาน

ภายนอก 

ตัวอยางหลักสูตรเชน 

2.1 โครงการเสริมสรางการทํางานใหมีประสิทธิภาพของขาราชการชายแดนภาคใต 

2.2 โครงการเสริมสรางและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน ออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน 

2.3 โครงการอบรมหลักสูตร ผูนํายุคใหมเครือขายอาเซ่ียน 

2.4 หลักสูตรกลยุทธในการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม ตาม พรบ. พ.ศ. 

2560 

2.6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

2.7 โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการฝกอบรมผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

3. รายไดอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน 

3.1 รายไดขายวัสดุชํารุด 

3.2 รายไดคาเชาการใชอาคารและสถานท่ี 

3.3 รายไดอ่ืน ๆ 

จากขอมูลเก่ียวกับงบประมาณสํานักบริการวิชาการ ผูวิเคราะหใชเปนแนวทางการวิเคราะหจัด

ประเภทรายรับ และรายจายในบทท่ี 3 และวิเคราะหผลในบทท่ี 4  

2.2 ความหมายและความสําคัญของงบประมาณ 

2.2.1  ความหมายของงบประมาณ   คําวา “งบประมาณ” ซ่ึงในภาษาอังกฤษใชคําวา “budget”  มา

จากภาษาฝรั่งเศสโบราณ วา “bougette” รากศัพทเดิม หมายถึง กระเปา หรือถุงของรัฐบาล ซ่ึงเสนาบดีคลัง

(รัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง ของกษัตริยใชบรรจุเอกสารตางๆท่ีแสดงถึงความตองการของประเทศและ 

ทรัพยากรท่ีมีอยู และในปจจุบัน คําวา “งบประมาณ” มีความหมายแตกตางกันออกไปตาม เวลา สถานการณ 

และลักษณะงบประมาณโดยท่ัวไปจะมองในรูปของตัวเลขเปนสวนใหญ รัฐบาลถือวางบประมาณเปนสวน
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สําคัญของการดําเนินงานตามเปาหมายอยางเห็นไดชัดกวาองคการธุรกิจภาค เอกชนอ่ืนๆ ดวยความจําเปนท่ี

กลาวมา งบประมาณจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยประกอบการตัดสินใจ ในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด

ประโยชนและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยบรรลุเปาหมายของ แผนงานท่ีวางไว ดังนั้นนักวิชาการ ซ่ึงมีมุมมอง

ตางกันออกไปไดใหความหมายของงบประมาณ ดังนี้ 

งบประมาณ  หมายถึง แผนการดําเนินงานท่ีแสดงการใชทรัพยากรตางๆ ในรูปตัวเลขอยาง เปนลาย

ลักษณอักษรขององคการใดองคการหนึ่ง สําหรับระยะเวลาหนึ่งเพ่ือนํามาใชเปนแนวทางดําเนิน งานในอนาคต

และควบคุมการดําเนินงานในปจจุบัน (ศศิวิมล มีอํานาจ,2543  อาจจะมีลักษณะเปน แผนระยะยาว เชน 

งบประมาณท่ีมีระยะเวลา 3 ป 5 ป หรืออาจเปนแผนระยะสั้น เชน รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน โดยจะตองระบุ

ระยะเวลาท่ีเริ่มตนและสิ้นสุดไวในงบประมาณ (วริยา ปานปรุง, 2549  

 ราชบัณฑิตสถาน (2530:202 ใหความหมายไววา งบประมาณ หมายถึง บัญชีหรือจํานวน เงินท่ี

กําหนดไวเปนรายรับและรายจาย  

อินสอน  บัวเขียว (2537:164-167 กลาววา งบประมาณ หมายถึ ง แผนการดําเนินงานของกิจการใด

กิจการหนึ่งท่ีเขียนไวเปนลายลักษณอักษรสําหรับระยะใดเวลาหนึ่งในอนาคต  งบประมาณเปนการวางแผน 

การจัดหา และการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางประหยัด แตเกิดผลประโยชนอยางสูงสุด ซ่ึงตามปกติกําหนดแผน

ดังกลาวออกเปนตัวเลข เพ่ือใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดผลสําเร็จตามเปาหมาย  งบประมาณอาจจะเปน

ตัวกําหนดงบการเงินของกิจการไวลวงหนา เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน โดยมีการวางแผนในระยะเวลาใด ชวง

ใดชวงหนึ่ง สวนใหญอาจเปน 6 เดือน 1 ป 3 ป 5 ป 10 ป หรือ 15 ป 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ(2540:6  ใหค วามหมายของคําวา งบประมาณ เปน เครื่องมือสําคัญของ

ผูบริหารท่ีจะนํามาใชในการวางแผนและควบคุมการจัดหาทรัพยากรและการ นําเอาทรัพยากรไปใชเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด    

 Sherwood (1964 อางถึงใน นงลักษณ สุทธิวัฒนพันธ,2544:16 ใหทัศนะวา งบประมาณ คือ แผน

เบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการการดําเนินงานท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึง

การกะประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการ และการใชจาย คลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการสนับสนุนการ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนนี้ ซ่ึงประกอบดวยการกระทํา 3 ข้ันตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ 

และการบริหารงบประมาณ    
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อารีลักษณ  พงษโสภา (2545:12  กลาววา งบประมาณ หมายถึง แผนท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือท่ี

แสดงถึงนโยบายของผูบริหารในการดําเนินงานและควบคุมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค    

 Schiavo-Campo และ Tommasi (1999 อางถึงใน ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน,2546:55 กลาวถึง 

งบประมาณวา รวมถึงรายไดและรายจายท้ังหมดของรัฐบาล ซ่ึงไมวาจะนําไปใชในโครงการ อะไรหรือนํามาจาก

แหลงใดก็ตาม    

 กชกร  เฉลิมกาญจนา (254 :3 ไดใหความหมายวา  งบประมาณคือรายงานท่ีเปนตัวเลข ซ่ึง

คาดการณระดับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหรืระดับกิจกรรมท่ีตองการ ซ่ึงงบประมาณมีความเก่ียวของกับ เหตุการณท่ี

เกิดข้ึนในอนาคตเปาหมายของงบประมาณคือการคาดคะเนถึงกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนใน อนาคต 

  อรัญ  ธรรมโน (254  : 4  ไดใหความหมายงบประมาณวา หมายถึง แผนการดานรายจาย การหา

รายไดโดยกําหนดเปนแผนประจําป     

อเนก  เธียรถาวร (อางถึงใน พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน,2550 : 21 กลาววา  งบประมาณ  หมายถึง 

แผนการเงินของรัฐบาลท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือแสดงรายรับรายจายของโครงการตางๆ ท่ีกําหนดวาจะทําในระยะเวลาท่ี 

กําหนด  โดยกําหนดเงินจํานวนเงินคาใชจายของแตละโครงการวาจะตองใชจายเงิน เปนจํานวนเทาใด 

และจะหาเงินจากทางใดเพ่ือนํามาใชจายตามโครงการนั้น ๆ     

เบญจมาศ  ขจรคํา และประจวบ  เพ่ิมสุวรรณ (อางถึงใน พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน,2550 : 21ไดให

ความหมายของงบประมาณวา หมายถึง  แผนการเงินซ่ึงแสดงวัตถุประสงคและจํานวนของ รายจายและ

แหลงท่ีมา และจํานวนของรายรับในระยะเวลาหนึ่ง     

ชาญชัย  มุสิกนิศากร (อางถึงใน พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน,2550 : 21  อธิบายวา งบประมาณเปน

เอกสารประมาณการรายได-รายจายท่ีมีระยะเวลากําหนดจุดเริ่มตน และสิ้นสุดท่ีแนนอนโดยปกติ 1 ป 

เกริกเกียรติ  พิพัฒนเสรีธรรม (อางถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน,2550 : 21  ไดนิยามคําวา 

งบประมาณวา  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานของรัฐบาล  แสดงในรูปตัวเงินท่ีเสนอตอรัฐสภาในชวง ระยะเวลา

หนึ่ง   

    ทองใบ  ธีรานันทางกูร (2552:105 ไดใหความหมาย “งบประมาณ” หมายถึง การประมาณ

รายรับและรายจาย ในแงของบัญชี งบประมาณเปนการแสดงรายรับรายจายในแงของ แผนงาน เปนแผนการ

ใชจายทรัพยากรของรัฐในการดําเนินการใดๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี กําหนดไวในชวงระยะเวลาหนึ่ง    
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  พนิดา  พานิชกุล (2554 ใหความหมายของงบประมาณวา หมายถึง แผนการเก่ียวกั บการดําเนินงาน

ท่ีกําหนดไวลวงหนาในรูปแบบท่ีเปนตัวเลข สําหรับระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  กลาวคือ เปนกระบวนการ

เก่ียวกับการวางแผน การจัดหา และใชทรัพยากรในการดําเนินงานในอนาคต     

สรุปไดวา งบประมาณหมายถึงการกําหนดแผนการใชจายเงินหรือประมาณการรายรับรายจาย

ลวงหนา การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  ซ่ึงแสดงในรูปตัวเงินมีระยะเวลา

กําหนดท่ีแนนอน  โดยแสดงกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะปฏิบัติ  ซ่ึงแผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณ บริการ 

กิจกรรม/โครงการ และคาใชจาย  ตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามแผน

ท่ีกําหนดไว ผูวิเคราะหใชเปนขอมูลสนับสนุนและเปนหลักการในการวิเคราะหการใชจายงบประมาณเงินรายได

ของสํานักบริการวิชาการในปงบประมาณ 2559-2561 

ความสําคัญของงานงบประมาณ   จากความหมายของงบประมาณจะเห็นไดวางานงบประมาณเปน

เรื่องท่ีสําคัญท่ีผูบริหาร ตองเอาใจใสและดูแลเปนพิเศษ เนื่องจากงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญในการ

สนับสนุนใหการดําเนินงานหรือภารกิจอ่ืนๆ ในองคการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยดี ซ่ึงไดมีผู

กลาวถึง ความสําคัญและประโยชนของบประมาณ ไวดังนี้   

อินสอน บัวเขียว(2537:167-169 ไดกลาวถึงประโยชนของงบประมาณไว ดังนี้  

1 งบประมาณเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารองคการ หรือพนักงานเจาหนาท่ี สรางข้ึนมาโดย การมองเห็น

อนาคตอยางคราวๆ โดยอาจจะไดจากการพยากรณสิ่งตางๆควบคูกันกับภาวะเศรษฐกิจ ตางๆไปในตัว  

2 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติ งานของตนเอง หรือของหนวยงานใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ซ่ึงทุกคนมี

สวนรวมในการปฏิบัติงานใหถึงจุดมุงหมาย  

3 ในแงของการบริหารงาน จะเห็นวาประสิทธิภาพของการบริหารงานนั้นจะตองใช ความรู ความ

เขาใจ ทักษะ หรือความชํานาญพิเศษของแตละคนใหเห็นประโยชนของหนวยงานเปนท่ีตั้ง  

4 เพ่ือใหหนวยงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีเขาใจลักษณะ งานและ

ปฏิบัติงานตอเนื่องกัน มีความชํานาญเฉพาะดานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนหาความรูเพ่ิมเติมอยู ตลอดเวลา ดังนั้น

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ี ตลอดจนผูบริหารไดเขาใจในเรื่องงบประมาณอยางดีแลว  ก็ควรกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน จะชวยใหการดําเนินงานสัมฤทธิ์ผลไดเร็วยิ่งข้ึน   
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ณรงค สัจพันโรจน (2543 และ อารีลักษณ พงษโสภา (2545 กลาวสอดคลองกันวา งบประมาณมี

ความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศชาติอยูหลายประการ รัฐบาลสามารถนําเอางบประมาณแผนดินมาใช

เปนเครื่องมือในการบริหารประเทศใหเจริญกาวหนาและเปนประโยชนตอประชาชน พอสรุปไดดังนี้  

1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ งานตางๆ ทุกงานท่ีรัฐบาลประสงคจะ ดําเนินการไวใน

งบประมาณ และใหทุกสวนราชการดําเนินงานตามท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณนั้นๆ โดยมีการปฏิบัติงานให

สอดคลองกันตามแผนงานท่ีวางไว เพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนของหนวยงานลดลง  

2. ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การใชจายของรัฐบาลหากใชจายใหถูกตอง   

จะสามารถพัฒนาความเปนอยูของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศอยางมหาศาล และกอใหเกิด

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางแทจริง  

3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการวางแผนการใช

ทรัพยากรเงินงบประมาณในแตละดาน เพ่ือท่ีจะใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุด และใชทรัพยากรนอย

ท่ีสุด  

4. เปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติท่ีเปนธรรม โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงิน งบประมาณ

ไปสูจุดท่ีชวยยกฐานะของประชาชนท่ียากจนใหมีรายไดสูงข้ึน 

5. เปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ โดยรัฐบาล

จัดสรรเงินงบประมาณใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ  

6. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานท่ีรัฐบาลจะดําเนินการใหแกประชาชนและประเทศชาติ 

เนื่องจากงบประมาณเปนท่ีรวมท้ังหมด งานและแผนงานท่ีรัฐบาลจะดําเนินการในแตละป  

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  และจรินทร  เทศวานิช (อางถึงในเดช  ดอนจันทรโคตร,2550:  กลาวถึง 

ความสําคัญของงบประมาณไววาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเปนแผนงานการเงินท่ีมีการ กําหนด

รายรับและรายจายของงาน/โครงการตางๆไวลวงหนา จึงทําใหผูบริหารใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการ

ควบคุมนโยบายของหนวยงานในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการตางๆของหนวยเปนเครื่องในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน วาไดดําเนินการตามแผนท่ีตั้งไวหรือไม ซ่ึงเปนการวัดความสามารถของผูบริหาร    

ไปพรอมกันดวย  

จากเรื่องสรุปไดวา งบประมาณเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารท่ีสามารถบงชี้ความสําเร็จในการ

บริหารงานของผูบริหารทุกระดับ เพราะงบประมาณเปนสงท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการวางแผน     
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การควบคุม การตัดสินใจในการวางแผนนโยบายและจัดสรรงบประมาณของผูบริหารวาจะสอดคลองกับ

แนวทางในการพัฒนาให เหมาะสมกับการบริหารงานองคกรยอมจะสงผลใหการดําเนินงานในดานตางๆ ใหมี

ประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุงหมายท่ีแทจริง ผูวิเคราะหใชเปนแนวคิดและหลักการในการวิเคราะหงบประมาณ

เงินรายไดของสํานักบริการวิชาการ 

2.2.3 ลักษณะท่ีดีของงบประมาณ  

   ในการบริหารงบประมาณแผนดินใหมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองคํานึงถึงคุณลักษณะท่ีดีของ 

งบประมาณแผนดิน 4 ประการ คือ (ไพศาล ชัยมงคล,2526 และไกรยุทธ ธีรตยานันท,252   

1. จะตองเปนศูนยรวมเงินแผนดินใหอยูในแหลงเดียวกัน เพราะจะทําใหรัฐบาลสามารถ พิจารณา

อันดับความสําคัญกอนหลังหรือมากนอยของงาน(Priority) ไดอยางถูกตองกับสภาพเศรษฐกิจ และความ

ตองการอันแทจริงของประชาชน  ซ่ึงจะเปนกําลังผลักดันใหระบบเศรษฐกิจกาวหนาตอไป 

 2. จะตองถือหลักพัฒนา คือ การจัดทํางบประมาณนั้นจะตองมุงพัฒนาในทุกๆ ดานของประเทศ 

พยายามใหงบประมาณแผนดินเปนเครื่องมือท่ีจะนําความเจริญกาวหนามาสูประเทศอยาง เต็มท่ี โดยรัฐบาล

จะตองระมัดระวังมีใหใชจายในสิ่งท่ีเรียกวางบประมาณประจํา (Current Expenditure) มากเกินควร และควร

ใชจายงบประมาณการลงทุน (Capital Expenditure) ใหมาก ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

3. จะตองยึดหลักประหยัด คือ ตองพยายามใหมีการใชจายเงินตามโครงการตางๆ ในงบประมาณของ

รัฐบาลใหไดผลเต็มท่ี ไมมีการใชจายเงินของรัฐผิดระเบียบผิดประเภท 

4. จะตองมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ ตองบริหารการจัดทําและการควบคุมงบประมาณ ตาม

ระยะเวลาปงบประมาณ (Fiscal Year) ซ่ึงปงบประมาณของประเทศไทยในปจจุบันเริ่มตนวันท่ี 1 ตุลาคม และ

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายนปถัดไป และระยะเวลางบประมาณแตละครั้งจะตองเทากันเสมอ เชน กําหนดให 1 ป 

ก็ควรจะเปน 1 ปตลอดเพ่ือจะไดเปรียบเทียบผลของงานงบประมาณแตละครั้งได โดยสะดวก  

นอกจากนี้ ปวย อ้ืงภากรณ (อางใน เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง, 2535 ไดกลาวถึงงบประมาณท่ีดีตอง

ประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ 

 1. หลักการคาดการณไกล (Foresight) หมายความวา จะทําอะไร จะใชเงินในปใดเทาใดตอง คิด

วางแผนไวไมใชนึกจะทําก็ทําตองการใชเงินเทาใดก็เพียงหาเงิน โดยไมคํานึงถึงวามีอนุญาตไวใน งบประมาณ

หรือไม 
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2. หลักประชาธิปไตย (Democracy) คือ จะตองใหราษฎรเจาของเงินไดรูเห็น และใหความ เห็นชอบ

ดวยท้ังเงินไดและเงินจาย  

3. หลักดุลยภาพ (Balance) งบประมาณจะตองสมดุลกันแตไมไดหมายความวารายได รายจาย 

จะตองเทากันทุกป บางปก็อาจขาดดุล แตก็ตองพยายามใหมีเกินดุลบาง มิฉะนั้นจะมีหนี้สิน ลนพนตัว  

4. หลักสารัตถประโยชน (Utility) ตองคํานึงถึงประโยชนปจจุบันและอนาคต จะตองใหมี รายจาย

ลงทุนไวใหมากพอเปนสัดสวนเหมาะสมกับรายจายประจําป  

5. หลักความยุติธรรม (Equity) ตองใหมีความยุติธรรมท้ังในดานรายไดและรายจาย เชน กรณีในสวน

รายไดจากการจัดเก็บภาษีตองใหยุติธรรมท่ีสุด คนมีเงินมากยอมจะตองเสรีภาษีมากกวาคนจน เปนตน  

6. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักนี้เก่ียวกับการควบคุมงบประมาณรายได และ รายจาย ท่ีสวน

ราชการผูมีหนาท่ีจะตองระมัดระวังสอดสองใหเกิดสมรรถภาพข้ึน 

 นอกจากลักษณะสําคัญของงบประมาณท่ีดีดังกลาวแลว งบประมาณควรจะประกอบดวย คุณลักษณะ

ตางๆ คือ (ไพศาล ชัยมงคล,2526 1. ชัดเจน 2. เปดเผยได 3. มีพ้ืนฐานอยูบนความสุจริตใจ 4. มีความยืดหยุน  

5. จะตองปรากฏแตเฉพาะเรื่องเก่ียวกับเงินหรืองบประมาณเทานั้น  

 สรุปไดวา ลักษณะของงบประมาณท่ีดี คือ ตองมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได มีความยืดหยุน  

มีความสมดุล โดยยึดหลักการใชจายงบประมาณประหยัดและเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผูวิเคราะหใชเปนแนวคิดในการกําหนดหลักการและเหตุผลในการวิเคราะหงบประมาณ        เงิน

รายไดของสํานักบริการวิชาการ 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหงบประมาณ  

 การวิเคราะหงบประมาณ(Budget Analysis)  หมายถึงการใชเทคนิคหรือวิธีการตางๆ ในการ พิจาณา

วาการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐผานแผนงานและโครงการตางๆ สมควรไดรับการ จัดสรรงบประมาณ

หรือไม ถาควรไดรับการจัดสรรงบประมาณควรไดรับจัดสรรเทาไร ซ่ึงในการวิเคราะหจะมีเทคนิค วิธีการและ

ทางเลือกหลายอยางข้ึนอยูกับความถนัดและลักษณะของงานท่ีจะทําการวิเคราะห  ซ่ึงการวิเคราะหท่ี

สอดคลองกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะใชการวิเคราะห งบประมาณตามผลผลิตและงบรายจาย 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2549:11-50 โดยแยกเปน ดังนี้  
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1. การวิเคราะหงบประมาณตามผลผลิต  หมายถึง การพิจารณารายละเอียดคาใชจายหรือ 

งบประมาณท้ังสิ้นท่ีใชในการจัดทําการผลิต โดยคํานวณจากกิจกรรมหลักของผลผลิตตามประมาณ รายจาย 5 

งบรายจาย ตองอยูบนพ้ืนฐานของความเปนไปได คลายกับการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการ โดยตอง

พิจารณาปจจัย ดังนี้  

1.1  ความพรอมและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน   

1.2  ความเปนไปไดทางเทคนิค   

1.3  ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคม   

1.4  ความเหมาะสมทางการเงิน และสําเร็จ และความกาวหนาของผลผลิตกับแผนงานท่ี กําหนดไว 

ซ่ึงจะเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา   

1.5  การวิเคราะหในระดับกิจกรรม   

2.  การวิเคราะหงบประมาณตามงบประมาณรายจาย หมายถึง การพิจารณา รายละเอียด คาใชจาย

ของแตละงบประมาณตามหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  ซ่ึงแบงเปน 5 งบรายจาย ดังนี้  

2.1  งบบุคลากร  

2.2  งบดําเนินงาน  

2.3  งบลงทุน       

2.4  งบเงินอุดหนุน 

2.5  งบรายจายอ่ืน           

ซ่ึงการวิเคราะหในลักษณะนี้จะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ  เพ่ือใหมีการใช ทรัพยากร

มนุษย เงิน เครื่องมือและอุปกรณอยางประหยัด  

การวิเคราะห (Analysis) ผูดําเนินการจะตองใชความสามารถและทักษะ เพ่ือแยกแยะทาง ความคิด

หรือทางวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือใหเห็นองคประกอบ ศึกษาใหเห็นความสัมพันธของ องคประกอบตางๆ ท่ีทํา

ใหเกิดสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยาง แทจริง การวิเคราะหงบประมาณ

จึงเปนการกระบวนการคนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานะการเงินการ คลังและผลการดําเนินงานขององคการ

จากการบริหารงบประมาณ และนําขอเท็จจริงท่ีไดจากการ วิเคราะหงบประมาณ มาใชเสนอแนะแนวทางหรือ

ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารวินิจฉัยปญหาใน การบริหารงานและกําหนดแผนการดําเนินงานตอไป ซ่ึง

ขอมูลท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหจะตองใช ขอมูลอยางนอย 2 ป นํามาเปรียบเทียบกัน สําหรับข้ันตอนการ
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วิเคราะหข้ันแรก จะตองกําหนดหัวเรื่องท่ีจะวิเคราะหใหชัดเจนวาตองการวิเคราะหสืบคนหาท่ีมาท่ีไปของเรื่อง

อะไร ข้ันตอนท่ี 2 กําหนด จุดมุงหมายเปาประสงคใหชัดเจนวาจะนําผลการวิเคราะหไหดําเนินการสิ่งใดตอ 

ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการแยกแยะสืบคนเปรียบเทียบโดยการคิดยอนหลังหาองคประกอบท่ีมาท่ีไปของสิ่งท่ีกําลัง

ทํา การวิเคราะหวาจะเกิดข้ึนดวยองคประกอบใดบางโดยองคประกอบนั้นอาจมีขอเดียวหรือหลายขอ ประกอบ

กันข้ึนอยางเหมาะสม จนเปนท่ีมาของสิ่งท่ีไดกําลังทําการวิเคราะหสืบคน และข้ันสุดทายคือ การนําผลการ

วิเคราะหไปใชประโยชนตามจุดมุงหมาย โดยจะนําเสนอตอสาธารณะหรือเก็บเปนขอมูล วิเคราะหสวนตัวก็

แลวแตจุดประสงคของผูทําการวิเคราะห      

การวิเคราะหงบประมาณตามงบประมาณรายจาย หมายถึง การพิจารณารายละเอียด คาใชจายของ

แตละงบประมาณตามหลักการจําแนกงบประมาณรายจายตามงบประมาณซ่ึงแบงเปน 5 งบรายจาย 

ประกอบดวย งบบุคลากร งบดาํเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ งบรายจายอ่ืน การวิเคราะหในลักษณะ

นี้จะใหความสําคัญกับการบริหารจัดการเพ่ือใหมีการใชทรัพยากรดาน คน เงิน เครื่องมือ และอุปกรณอยาง

ประหยัด 

 (จรูญลักษณ จิตตรง,2552:15 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับงบประมาณรายจาย สรุปไดวา การ

วิเคราะหงบประมาณ คือ การใชเทคนิคหรือวิธีการตางๆ ในการพิจารณาวาการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐผานแผนงาน และโครงการตางๆ สมควรไดรับการจัดสรรงบประมาณหรือไม สามารถจําแนกไดเปนการ

วิเคราะห งบประมาณตามผลผลิตและงบรายจาย โดยการวิเคราะหงบประมาณตามรายจาย แบงเปน 5 งบ 

รายจาย ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน  

จากเรื่องสรุปไดวาการวิเคราะหงบประมาณ คือ  การพิจารณาถึงรายละเอียดของโครงการโดย

พิจารณาจากงบประมาณท่ีไดรับ  การพิจารณาคาใชจายของโครงการ/ กิจกรรม  รวมถึงผลลัพธหรือ

งบประมาณคงเหลือของแตละโครงการ/ กิจกรรม  การวิเคราะหงบประมาณควรมีความเหมาะสมจากปจจัย

ตาง ๆ ผูวิเคราะหใชเปนขอมูลสนับสนุนในการวิเคราะหงบประมาณเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการ 

 

 2.4. งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ณารินทร  ยาสมุทร (2534  ไดทําการ วิเคราะหการจัดสรรงบประมาณรายจาย และ งบประมาณ

รายได  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินททรวิโรฒ  วิทยาเขตพิษณุโลก ป พ.ศ. 252 -2532  โดยศึกษา เปรียบเทียบ

ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณรายจาย  และเงินรายไดจําแนกตาม หนวยงานระดับคณะ ภาควิชา 



15 

 

และหนวยงาน ในกองธุรการวิทยาเขตพิษณุโลก ของมหาวิทยาลัยศรี นครินททรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก 

ระหวางป 252 -2532 ผลวิจัย  พบวา การไดรับจัดสรร งบประมาณรายจาย และงบประมาณรายไดในระดับ

มหาวิทยาลัย หนวยงานระดับคุณ ภาควิชา มีความเสมอภาคนอยกวาหนวยงานในกองธุรการวิทยาเขต อรุณศรี   

กางเพ็ง (2542  ไดทําการวิเคราะหงบประมาณแผนดิน  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2541-2542  พบวา  

1.  งบประมาณแผนดิน  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  ท่ีคณะศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรใน

ระหวางปงบประมาณ 2541-2542 ระดับอุดมศึกษา  ไดรับงบประมาณมากท่ีสุด รองลงมา ไดแก แผนงาน

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามลําดับ นอกนั้นไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ และเม่ือพิจารณาในแตหมวดรายจายพบวา หมวดคาวัสดุไดรับการจัดสรรมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแก หมวดคาใชสอย และหมวดคาตอบแทน ตามลําดับ   

2.  การเปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ท่ีคณะศึกษาศาสตรไดรับ

จัดสรรกับรายจายจริง ในระหวางปงบประมาณ 2541 – 2542  พบวา ในภาพรวมของงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรรกับรายจายจริง  ไมแตกตางกันมากนัก และรายจายจริงไมเกินวงเงินท่ี ไดรับจัดสรรเม่ือพิจารณาในแต

ละหมวดรายจาย พบวา หมวดคาใชสอยและหมวดคาวัสดุ มีรายจาย จริงเกินวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ในขณะท่ี

หมวดคาตอบแทนมีจํานวนเงินเหลือจายคอนขางมาก และถาพิจารณาในแตละแผนงาน พบวา งบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรรกับรายจายจริงทุกแผนงาน ไมเกินวงเงินท่ี ไดรับจัดสรร เชนกัน 

3.  การวิเคราะหอัตราการเพ่ิมของงบประมาณแผนดิน หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ท่ีคณะ

ศึกษาศาสตรไดรับจัดสรรปงบประมาณ 2541-2542  พบวา ปงบประมาณ 2542 คณะ ศึกษาศาสตรไดรับ

งบประมาณลดลงจากปงบประมาณ 2541  คิดเปนรอยละ 1 .4   โดยแผนงาน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา มีงบประมาณลดลงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 24.06 รองลงมา ไดแก  แผนงานจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และแผนงานบริหารการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ลดลงคิดเปนรอยละ 15.46  และ 12.41  

ตามลําดับ  และเม่ือพิจารณาในแตละหมวดรายจาย  พบวา  หมวดคาใชสอย งบประมาณป 2542  ลดลงจาก

ปงบประมาณ 2541 มากท่ีสุด   คิดเปนรอยละ 20.93  รองลงมาไดแก หมวดคาวัสดุ และหมวดคาตอบแทน 

ลดลงคิดเปนรอยละ 1 .46 และ 14.27 ตามลําดับ   

 อรุณศรี  กางเพ็ง (2547  ไดวิเคราะหเงินรายได ปงบประมาณ 2543 -2546 ของ คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นวาการมีขอมูลสารสนเทศในดานงบประมาณรายไดท่ีถูกตอง เปนปจจุบันและ
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ทันสมัยสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจสถานการณในอนาคตเปนสิ่งจําเปน คณะฯ มีนโยบายใหหนวยงาน

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานอัน จะเปนประโยชนตอการวางแผน

งบประมาณ  และการพัฒนาหนวยงานตอไป เปนการวิเคราะหเงินรายได 4 ประเภท ไดแก เงินผลประโยชน 

เงินคาธรรมเนียมการศึกษา เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอ่ืนๆ และเงินรับฝาก ผลการศึกษาใน

ภาพรวม พบวา เงินรายไดคณะศึกษาศาสตรเ พ่ิมข้ึน ซ่ึงแสดงวาเงินรายไดของคณะศึกษาศาสตร   

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีแนวโนมสูงข้ึนใน ปงบประมาณตอไป เม่ือพิจารณาในแตละประเภท พบวา เงินรายได

ท่ีมาจากคาธรรมเนียมการศึกษา มากท่ีสุด  และมีแนวโนมสูงข้ึนในปงบประมาณตอไป  รองลงมาไดแก เงิน

ทุนการศึกษา เงินทุนวิจัย และเงินบริจาคอ่ืน ๆ และเงินผลประโยชน 

กัลยา แซลิ่ม (2549 ศึกษา เรื่อง การวิเคราะหแนวโนมการจัดการงบประมาณเงินรายไดคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ระหวาง ปงบประมาณ 2543-

2547 การวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาวิเคราะหแนวโนมการจัดการงบประมาณเงินรายได คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของประมาณการรายรับ-รายจาย และรายจายสะสม เปรียบเทียบรายรับ-

รายจายจริงและเงินสะสมระหวางปงบประมาณ 2543-2547  เพ่ือวิเคราะหแนวโนมรายรับ รายจายและเงิน

รายไดสะสมของคณะ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2543 -2552  ผลการศึกษา พบวา ระยะเวลายอนหลัง 5 ป 

รายรับจริงสูงกวาประมาณการรายรับทุกป เม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยรอยละของหมวดรายรับ พบวา ในระยะเวลา

ยอนหลัง 5 ป รายรับสวนใหญคือ รายรับหมวดคาธรรมเนียมการศึกษาสูง เม่ือพิจารณาถึงการเพ่ิมข้ึนของเงิน

รายไดสะสมแลว พบวา เงิน รายไดสะสมสวนใหญเพ่ิมข้ึนทุกป ในดานรายจายนั้น พบวา รายจายจริงตํ่ากวา

ประมาณการรายจายทุกป โดยสูงสุดในปงบประมาณ 2546 ต่ําสุดในปงบประมาณ 2544 เม่ือพิจารณารายจาย

รวมท้ังหมดของคณะฯ พบวา ระยะเวลายอนหลัง 5 ป รายจายรวมสูงสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 และ

ต่ําสุด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2543 ในดานรายไดสะสม พบวา รายรับและเงินรายไดสะสมมีทิศทางสูงข้ึน 

ตามลําดับ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2543-2547 แตลักษณะแบบแผนรายจายรวม มีทิศทางเพ่ิมข้ึน และลดลง

บาง สวนการวิเคราะหแนวโนมประมาณรายรับ รายจายและเงินรายไดสะสมของคณะฯ ระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 254 -2552 ผลการศึกษา พบวา แนวโนมใน 5 ปขางหนา รายไดสะสมของคณะจะเพ่ิมข้ึนโดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกวา 30 ลานบาท ในขณะท่ีรายจายจะสูงข้ึนกวา 14 ลานบาท

และรายรับสูงกวา 1  ลานบาท ขอเสนอแนะจากการ วิจัยครั้งนี้จึงควรมีแผนกลยุทธในเชิงรุก โดยใหภาควิชามี

สวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ิมข้ึน อันจะเปน แนวทางหนึ่งในการหารายไดจากปจจัยภายในของคณะ โดยดึง
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ศักยภาพจากบุคลากรของภาควิชา ตางๆ ท้ังนี้ควรจะตองพิจารณาสถานการณความไมสงบท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการ

บริหารจัดการโครงการบริการทางวิชาการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

ขวัญฤดี คลายแกลว (2551  ไดศึกษาเรื่อง  การวิเคราะหการบริหารงบประมาณของคณะ 

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ผูวิจัยมี วัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหรายจายงบประมาณ ท้ังจากงบประมาณแผนดิน และ รายจายจาก

งบประมาณเงินรายได ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 ของคณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงจะทําใหเขาใจ

ระบบการบริหารการใชจายงบประมาณ  ไดขอมูลเพ่ือการตัดสินใจและไดแนวคิด สําหรับการบริหาร

งบประมาณในอนาคต ผลการศึกษาพบวามีรายจายท้ังหมดจากงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 

ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2547-2549 เทากับ 137.39 159.30 และ 17 .20 ลานบาท ตามลําดับ มีสัดสวนโดย

เฉลี่ยของเงินงบประมาณแผนดิน รอยละ 59.75 รายจาย ท้ังหมดจะเปนรายจายหมวดเงินเดือนและคาจาง

ประจํา รอยละ 45.56 และจากการเปรียบเทียบ แผนการใชจายและรายจายจริงงบประมาณเงินรายได พบวา 

รายจายจริงในแตละปจะนอยกวา แผนการใชจาย สุดารัตน  จองจิตรม่ัน (2550  ไดศึกษาการวิเคราะหการ  

ใชจายงบประมาณองคการบริหาร สวนตําบลปลวกแดง  อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ปงบประมาณ 

2544-2550 พบวา องคการ บริหารสวนตําบลปลวกแดงมีรายไดเพ่ิมข้ึนทุกปการใชจายงบประมาณจําแนกตาม

ลักษณะแผนงาน จะพัฒนาไปดานเศรษฐกิจมากท่ีสุดทุกป ยกเวน   ป 2544  จะใชจายงบประมาณในดาน

บริหารงาน ท่ัวไปมากท่ีสุด  สําหรับการใชจายงบประมาณจําแนกตามหมวดรายจายจะเห็นวาทุกปจะพัฒนาใน 

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง รองลงมาไดแก หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและนอยท่ีสุด คือ 

หมวดรายจายอ่ืน ยกเวนป 2549  จะใชจายในหมวดคาสาธารณูปโภคนอยท่ีสุด  และการวิเคราะหการใชจาย

งบประมาณจากการสัมภาษณเชิงลึกจากประชากรตัวอยาง พบวา  อิทธิพลของนายกองคการบริหารสวนตําบล

ในการจัดทําและใชจายงบประมาณการปฏิบัติหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ  ไมถูกตองตามบทบาทและอํานาจ

หนาท่ีและขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน แนวทางการพัฒนา เนนหนักเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

ไมครอบคลุมแนวทางการพัฒนาดานอ่ืน 

ประยูร  มณีฉาย (2551  ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวน

ตําบลคลิงไกเถ่ือน  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว ซ่ึงวิเคราะหรายจายจริงงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ซ่ึง

มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณอ่ืน ๆ และมีงบประมาณ 2544 มีการ เบิกจายจริงนอยท่ีสุด และ

หมวดท่ีมีสถิติการเบิกจายมากท่ีสุด ไดแก หมวดเงินเดือนและคาจางประจําหมวดเงินอุดหนุน ตามลําดับ    
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สวนหมวดท่ีมีสถิติการเบิกจายนอยท่ีสุด คือหมวดคาสาธารณูปโภคและจากการสัมภาษณความคิดเห็นเก่ียวกับ

การบริหารงบประมาณของผูบริหาร สวนใหญเห็นวาควรใหมีการประเมิน วิเคราะหการบริหารงบประมาณและ

ประเมินความสําเร็จของงาน/โครงการและใหเรงรัด การเบิกจายใหเร็วข้ึน  

จรูญลักษณ  จิตตรง (2552  ไดศึกษาการวิเคราะหงบป ระมาณในรอบทศวรรษ (พ.ศ. 25432552 

ของเทศบาลตําบลเวียงยอง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน พบวา ในชวง 10 ป ท่ีผานมา แมวางบประมาณ

รายไดของเทศบาลสูงกวางบประมาณรายจาย แตรายไดท่ีเทศบาลจัดเก็บเองไดเพียง ไมเกินรอยละ 10 เม่ือ

วิเคราะหงบประมาณรายจายพบวาเทศบาลไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ในชวง 4 ปแรก ยังไมครอบคลุม

ภารกิจท้ัง 6 ดาน โดยจะเนนใหความสําคัญดานโครงสรางพ้ืนฐานเปน สําคัญ ถึงรอยละ 70.43 สําหรับในชวง 

6 ปหลังนั้น ไดรับจัดสรรงบประมาณครอบคลุมภารกิจท้ัง 6 ดาน โดยจะเนนดานสงเสริมคุณภาพชีวิตถึงรอย

ละ 66.0 นอกจากนี้ยังมีปจจัยหลายๆ อยางท่ีอาจ สงผลกระทบตองบประมาณรายไดและงบประมาณรายจาย

ของเทศบาลจึงตองมีการวางแนวทาง สําหรับองคกรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต คือ ควร

กระจายการจัดสรร งบประมาณรายจายใหครอบคลุมทุก ๆ ดานอยางเหมาะสม มีการนําเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใช เพ่ือเปนระบบสนับสนุนการจัดเก็บรายไดและขณะเดียวกันก็ตองมีการรักษาวินัยการเงินการ

คลังอยางเครงครัด   

นงนุช  ฤทธิศร (2554  ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหงบประมาณเงินรายได คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ 2551-2553  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบ

ประมาณการรายรับ-รายรับจริง ประมาณการรายจาย-รายจายจริง รายรับจริง-รายจายจริง  ระหวาง

ปงบประมาณ 2551-2553 และวิเคราะหแนวโนมของรายรับจริง-รายจาย จริง งบประมาณเงินรายได คณะ

เกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2554-2556 โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร และฐานขอมูลจากรายละเอียด

งบประมาณเงินรายได รายละเอียดรายรับ-รายจายจริง ประจําปงบประมาณ 2551-2553 คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมถึงฐานขอมูลบัญชี 3 มิติ (KKUFMIS)  มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยนําขอมูลเงิน

รายได คณะเกษตรศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2551-2553 มาวิเคราะหดวยโปรแกรม  Microsoft  Excel 

เพ่ือคํานวณหาผลรวม ผลตาง และคารอยละและฟงกชั่น FORECAST เพ่ือชวยในการพยากรณแนวโนมเชิง

เสนตรง จากคาท่ีมีอยูแลวนําเสนอในรูปตารางและแผนภูมิประกอบคําบรรยาย ซ่ึงผูวิเคราะหนําเสนอ สรุปผล

การวิเคราะหและขอเสนอแนะ  เพ่ือเปนขอมูลใหผูเก่ียวของ นําไปใชประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการ

บริหารงบประมาณ ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามลําดับดังนี้ 
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1.  การวิเคราะหเปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง งบประมาณเงินรายได คณะ

เกษตรศาสตร ระหวางปงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลายอนหลัง 3 ป พบวา มีรายรับจริงต่ํากวา ประมาณ

การรายรับทุกป โดยรายรับจริงตํ่ากวาประมาณการรายรับสูงสุดในป 2551 - 2553 และ 2552 คิดเปนรอยละ 

15.24 11.59 และ 0.39 ตามลําดับ  

2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบประมาณการรายจาย – รายจายจริง งบประมาณเงินรายได คณะ

เกษตรศาสตร ระหวางปงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลายอนหลัง 3 ป พบวา มีรายจายจริง สูงกวา

ประมาณการรายจาย ในปงบประมาณ 2552  คิดเปนรอยละ 1.   สวนปงบประมาณ 2553 และ 2551 มี

รายจายจริงต่ํากวาประมาณการรายจาย คิดเปนรอยละ 17.21  และ รอยละ 12.63 ตามลําดับ 

3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบ รายรับจริง-รายจายจริง งบประมาณเงินรายได คณะเกษตรศาสตร 

ระหวางปงบประมาณ 2551-2553  ระยะยอนหลัง 3 ป พบวา หนวยงานมีรายจายจริง สูงกวารายรับจริง 

สูงสุด คือ ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรการเกษตร คิดเปนรอยละ 5.77 รองลงมา คือ ภาควิชาสัตวศาสตร 

คิดเปนรอยละ 3.77 และภาควิชาประมง คิดเปนรอยละ 1. 5 ตามลําดับ  สวนหนวยงานท่ีมีรายจายจริง ต่ํา

กวารายรับจริงสูงสุด คือ ภาควิชาเศรษฐศาสตรการเกษตร คิดเปนรอยละ 22.94  รองลงมาคือภาควิชาสงเสริม

การเกษตร คิดเปนรอยละ 20.30 และ ส านักงานคณบดี คิดเปนรอยละ 0.15 ตามลําดับสําหรับการวิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงตอป รายรับจริง-รายจายจริง งบประมาณเงินรายได คณะเกษตรศาสตร ระหวาง

ปงบประมาณ 2551-2553 ระยะเวลายอนหลัง 3 ป ขอมูลรายรับจริง และ รายจายจริงมีทิศทางเพ่ิมข้ึน และ

ในขณะเดียวกันลักษณะแบบแผนรายจายจริงมีทิศทางเพ่ิมข้ึนเชนกัน เม่ือพิจารณาในแงคาเฉลี่ยอัตรา

เปลี่ยนแปลงของรายรับจริง รายจายจริง ในรอบ 3 ป ต้ังแต ปงบประมาณ 2551 ถึง 2553 จะเห็นไดวา

คาเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายรับจริงในรอบ 3 ป เทากับรอยละ 21.47 สูงสุดปงบประมาณ 2552 รอยละ 

56.50 ต่ําสุดปงบประมาณ 2551 รอยละ 1.50 ในดานคาเฉลี่ยอัตราเปลี่ยนแปลงของรายจายในรอบ 3 ป

เทากับรอยละ 25.43 สูงสุด ปงบประมาณ 2552 รอยละ 55.32 ต่ําสุดคือปงบประมาณ 2553 รอยละ 20  

4. การวิเคราะหแนวโนมรายรับจริง-รายจายจริง ปงบประมาณ 2554 - 2556 โดยใชขอมูลฐาน

งบประมาณยอนหลังจากปงบประมาณ 25541-2553 แนวโนมอีก 3 ปขางหนา พบวารายรับจริงรายจายจริง

เปนไปในทิศทางเพ่ิมข้ึน โดยคาดวามีรายรับจริงสูงกวา  4 ลานบาท ในขณะท่ีรายจายจริง สูงกวา 76 ลานบาท  

5. ขอเสนอแนะ จากการวิเคราะหงบประมาณเงินรายได ระหวางปงบประมาณ 2551-2553 มี

ขอเสนอแนะจากขอเสนอแนะจากขอคนพบในการนําผลการวิเคราะหไปใชดังนี้      



20 

 

1 จากผลวิเคราะหการเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ -รายรับจริง งบประมาณเงิน รายไดคณะ

เกษตรศาสตร ระหวางปงบประมาณ 2551-2553 พบวา คณะฯมีรายรับจริงต่ํากวาประมาณ การรายรับทุกป 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพดานการจัดทํางบประมาณเงินรายไดวาคณะฯจะตองนํา ขอมูลรายรับจริงในรอบป

ท่ีผานมาพิจารณา เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนประมาณการรายรับ โดยตองคํานึงถึงความเปนไป

ไดของรายรับ เพราะรายไดหลักของคณะฯมาจากคาธรรมเนียมการศึกษา และหากในปใดการรับนักศึกษาไมได

ตามเปาหมาย คณะฯควรมีการปรับแผนเพ่ือหารายได จากแหลงอ่ืนเพ่ิมข้ึน เชน รายไดจากการจําหนาย

ผลิตผลทางการเกษตร จากการบริการวิชาการตางๆ และจากการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ฯลฯ โดยใช

ศักยภาพของคณะฯ ท่ีมีอยูมาวางแผนหารายได เชิงพาณิชยอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

2  จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ ประมาณการรายจาย -รายจายจริงงบประมาณเงิน รายไดคณะ

เกษตรศาสตร ระหวางปงบประมาณ 2551-2553 พบวา รายจายจริงต่ํากวาประมาณการรายจายใน

ปงบประมาณ 2551 และ 2553 ซ่ึงในทางบริหารจัดการอาจมองวาเปนเรื่องท่ีดี แตมองในอีกมุมหนึ่งอาจเปน

ปญหา เชนในปงบประมาณ 2552 มีรายจายจริงสูงกวาประมาณการรายจาย ทําใหคณะฯ ตองไปใชเงินทุน

สํารองเพ่ือนํามาทดแทนรายจาย ดังนั้น  คณะฯตองวางแผนกลยุทธในการใชจายเงินใหเหมาะสมกับประมาณ

การรายจายท่ีจะเกิดข้ึนในหนวยงาน 

3  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบรายรับจริง -รายจายจริง งบประมาณเงินรายไดคณะเกษตรศาสตร 

ระหวางปงบประมาณ 2551-2553 แยกตามหนวยงาน รวม 3 ป พบวาสวนใหญมี รายจายจริงต่ํากวาประมาณ

รายจาย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใชจายเงินของแตละหนวยงานวายังมีความระมัดระวังและมอง

ถึงรายรับท่ีจะเกิดข้ึนจริงดวยในทางตรงกันขามมีอีก 3 หนวยงานท่ียังมีรายจายจริงสูงกวารายรับ ซ่ึงสาเหตุอาจ

มาจากการประมาณการรายรับท่ีเกิดข้ึนจริง คลาดเคลื่อน และมีการนําเงินมาใชจายในงบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ ซ่ึงไมไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน แตมีความจําเปนตองใชเพ่ือการเรียนการสอน เชน 

ภาควิชาพืชศาสตรและ ทรัพยากรการเกษตร ภาควิชาสัตวศาสตร และภาควิชาประมง ซ่ึงทําใหมีผลกระทบถึง

ภาพรวมของรายรับท้ังหนวยงาน ดังนั้น คณะฯ จึงควรมีนโยบายในการใหแตละหนวยงานวางแผนกลยุทธใน

การใชจายเงิน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของรายรับจริงท่ีจะเกิดข้ึนดวย เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวาง 

รายรับและรายจาย 

4  จากผลการวิเคราะหแนวโนมของรายรับจริง -รายจายจริง มีแนวโนมไปในทิศทางเพ่ิมข้ึน ท้ัง 2 

ดาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาคณะฯ มีนโยบายรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน จึงทําใหมีรายไดหลักจาก คาธรรมเนียม
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การศึกษาสูงข้ึน อีกท้ังคณะเกษตรศาสตร มีวิสัยทัศนและพันธกิจ ท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี คุณภาพ ตองการท่ีจะ

พัฒนาทองถ่ินไปสูความเปนสากล  โดยไดกําหนดแผนกลยุทธ 4 ดานคือ ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย 

ดานการบริการวิชาการ และดานการบริหารจัดการ อีกท้ังคณะ เกษตรศาสตร มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อการเรียนรูดวยตนเอง นั่นแสดงใหเห็นวาคณะ

เกษตรศาสตรจะมีท้ังรายรับและรายจายสูงข้ึนตามลําดับ แตตองใหสูงข้ึนในทิศทางท่ีสอดคลองกัน  

กลาวโดยสรุปผลงานวิเคราะห วิจัย ท่ีสํารวจขางตนนั้น เปนการศึกษาถึงสภาพการบริหารงบประมาณ

ของแตละหนวยงาน เพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาท่ีแตละหนวยงานประสบอยู และเพ่ือใหเกิดแนวทางในการท่ี

จะนําองคกร ไปสูการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงบประมาณของหนวยงานตอไป ๆ ผูวิเคราะหใชเปน

แนวคิด หลักการและใชเปนขอมูลสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาท่ีจะกําหนดไวในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 ใน

การวิเคราะหงบประมาณเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการ 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงาน 
 

 การวิเคราะหงบประมาณเงินรายได สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ 2559-

2560  โดยจําแนกดังนี้   

3.1 รูปแบบการศึกษา 

  ศึกษาจากแบบบันทึกงบประมาณเงินรายได สํานักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณเงินรายได  โดยรวบรวมขอมูลจากงานการเงิน  สํานักบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ จากหนวยงานตาง ๆ โดยเปนขอมูล

งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2559- 2560 ซ่ึงผูวิเคราะหไดศึกษาขอมูลเก่ียวกับงบประมาณสํานัก

บริการวิชาการในบทท่ี 2 

3.2 กลุมเปาหมาย/กลุมตัวอยาง 

จํานวนงบประมาณเงินรายได สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ  

2559 -  2561 (ตุลาคม 2558 – กันยายน  2561  

3.3 ข้ันตอนการศึกษา 

3.3.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยรวมถึงผลงานวิเคราะหท่ีเก่ียวของการการบริหารจัดการงบประมาณ 

3.3.2 สัมภาษณเก่ียวกับนโยบายและรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาในการศึกษาหัวขอดังกวางนี้

เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชใหเปนประโยชนตอองคกร การสัมภาษณแบบไมทางการ โดยสัมภาษณหัวหนางาน  ,

ผูอํานวยการกองบริหารงานสํานักบริการวิชาการ ,ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

3.3.3 รวบรวมขอมูลจาการศึกษาทฤษฎี งานวิจัย งานวิเคราะห และการสัมภาษณผูบริหารของ

หนวยงาน 

 3.3.4 จัดประเภทรายไดของหนวยงาน ประกอบดวย 

   1  การใหบริการวิชาการโดยหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง/ หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต  

 2 การใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสรางเสริมประสิทธิภาพการทํางานกับหนวยงาน

ภายนอก  
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3.3.5 ออกแบบและพัฒนาแบบบันทึกเพ่ือรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลดิบ (raw data) ท่ีมีอยูใน

หนวยงาน 

3.3.6 บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกท่ีกําหนดไว  

3.3.7 วิเคราะหขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด 

3.3.8 สรุปผลและขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอผูบริหารเพ่ือทราบและพิจารณาใหความเห็น 

3.3.9 เผยแพรความรูแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน 

3.4.1 แบบตารางบันทึกขอมูล  เปนเครื่องมือท่ีสรางข้ึนมาสําหรับใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตาม

เอกสารงบประมาณ  เอกสารการเบิกจาย สถิติการใชจายงบประมาณเพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะห

งบประมาณ รวมถึงเอกสารท่ีเก่ียวของเชน 

1  เอกสาร รายงานรายรับ-รายจายงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการปงบประมาณ 

2559-2561 

2  เอกสารงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการปงบประมาณ 2559-2561 

3  ขอมูลการบันทึกรายการรายรับ – รายจายงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการ 

ปงบประมาณ 2559-2561 ในฐานขอมูลโปรแกรม Microsoft Excel 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะหโดยการหารอยละ  แลวนํามาเสนอเปนตารางภาพประกอบการบรรยาย  

และขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลการวิเคราะหงบประมาณเงินรายได ของสํานักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

4.1 การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับและรายจายประจําป ระหวางปงบประมาณ 2559 – 2561  

ผูวิเคราะหสรุปผลการศึกษาระหวางงบประมาณท่ีไดรับและรายจายประจาํปงบประมาณ 2559 – 2561  

ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบระหวางงบประมาณท่ีไดรับและรายจายประจําปงบประมาณ 2559 – 2561  

รายการ 

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

ประมาณ

การ 
เกิดขึ้นจริง 

รอยละ

เพ่ิม

(ลด  

ประมาณ

การ 
เกิดขึ้นจริง 

รอยละ

เพ่ิม

(ลด  

ประมาณ

การ 
เกิดขึ้นจริง 

รอยละ

เพ่ิม

(ลด  

รายรับ 20,295,267.02 16,973,140.29 16.36 25,162,969.00 25,495,384.31 -1.32 15,411,817.60 22,672,896.05 -47.11 

รายจาย 19,280,503.67 15,711,527.09 18.51 21,388,523.65 27,641,377.44 -29.23 19,271,961.64 18,553,829.60 3.72 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นวารายรับปงบประมาณ 2560 และ 2561 เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2559 หาก

เทียบรายรับท่ีประมาณการกับท่ีไดรับจริง พบวา รายการรับจริงไดนอยกวาท่ีประมาณการ สวนคาใชจายกลับ

สวนทางกับรายรับกลาวคือ มีประมาณการรายจายต่ํากวารายจายท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือใหเห็นการเปรียบเทียบท่ี

ชัดเจนข้ึนจึงขอนําเสนอผลการเปรียบเทียบระหวางรายรับกับรายจายตามแผนภูมิภาพท่ี 1 
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แผนภูมิท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับและรายจายประจําป ระหวางปงบประมาณ 2559 – 

2561 

 

     จากแผนภูมิภาพท่ี 1 จะเห็นวาปงบประมาณ 2559 มีผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของรายรับและ

รายจายต่ํากวาการประมาณการ ท้ังนี้ผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจริงรายรับสูงกวารายจาย สวนปงบประมาณ 

2560 รายจายท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวาการประมาณการ สวนรายรับท่ีเกิดข้ึนจริงกลับไมไดแตกตางจากการ

ประมาณการมากนัก เม่ือพิจารณาในปงบประมาณ 2561 พบวาการประมาณการของรายรับและรายจายลดลง

จากปงบประมาณ 2559 และ 2560 โดยประมาณการรายรับสูงกวารายจาย สงผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนจริง

มีรายรับสูงกวาประมาณและรายจายต่ํากวาการประมาณ 

     

4.2 ปญหาท่ีเกิดจากการบริหารงบประมาณ รายไดประจําปงบประมาณ 

จากการเปรียบการประมาณการรายรับ รายจายกับผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง สามารถสรุปปญหาการ

บริหารงบประมาณรายได ดังนี้ 

1. ประมาณการรายรับสงูไปและประมาณการรายจายตํ่าไป แสดงใหเห็นวาไมมีการการทบทวนแผนและผล

การดําเนินจากปกอน   

2. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและหนวยงานภายนอก มีสัดสวนของรายรับลดลง         

จากปญหาดังกลาวผูวิเคราะหไดศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดหารายไดของหนวยงานและวิเคราะห

หลักสูตรการบริการวิชาการและนําเสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ตารางเปรยีบเทยีบระหว่างงบประมาณทีไ่ดรั้บและรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2559-2561

รายรับ รายจ่าย
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4.2.1  การวิเคราะหจํานวนหลักสูตร งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ แยก

ตามหนวยงานในปงบประมาณ 2559 

ความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

แยกตามหนวยงานในปงบประมาณ 2559  รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  แสดงความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย 

งบประมาณคงเหลือ แยกตามหนวยงานในปงบประมาณ 2559   

ลําดับ 

หนวยงาน หลักสูตร 

 งบประมาณท่ีไดรับ คาใชจาย คงเหลือ 

หลักสูตร 
หลักสูตร 

รอยละ 
จํานวน 

รอยละ 
จํานวน 

รอยละ 
จํานวน 

รอยละ 
จํานวน บาท บาท บาท 

1 กรมพัฒนาท่ีดิน 2      9.09  

       

287,600.00  

     

1.76  

       

201,130.00  

     

1.66  

       

86,470.00  

     

2.03  

2 

องคการปกครอง

ทองถิ่น จ.เลย 1      4.55  

    

1,260,000.00  

     

7.71  

     

1,093,826.90  

     

9.04  

     

166,173.10  

     

3.90  

3 

มูลนิธิพัฒนา

ขาราชการ 2      9.09  

       

658,500.00  

     

4.03  

       

225,957.63  

     

1.87  

     

432,542.37  

   

10.16  

4 สํานักงาน ก.พ. 7    31.82  

   

11,963,210.00     73.16  

     

9,214,992.77  

   

76.20  

   

2,748,217.23  

   

64.54  

5 

สํานักบริการ

วิชาการ 2      9.09  

       

261,000.00  

     

1.60  

       

131,502.60  

     

1.09  

     

129,497.40  

     

3.04  

6 สภาการพยาบาล 8    36.36  

    

1,922,000.00     11.75  

     

1,226,409.30  

   

10.14  

     

695,590.70  

   

16.33  

  รวม 22  100.00  

 

16,352,310.00  

 

100.00  

 

12,093,819.20  

 

100.00  

 

4,258,490.80  

 

100.00  

 รอยละท้ังส้ิน 100    73.96    26.04     
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร ปงบประมาณ 2559 

 
 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงหนวยงานกับงบประมาณท่ีไดรับ คาใชจายและเงินคงเหลือ ปงบประมาณ 2559 

 

0

2

4

6

8

หล
ักส

ูตร
 (จ

ําน
วน

หนวยงาน

กรมพัฒนาท่ีดิน

องคการปกครองทองถ่ิน จ.เลย

มูลนิธิพัฒนาขาราชการ

สํานักงาน ก.พ.

สํานักบริการวิชาการ

สภาการพยาบาล

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00

 10,000,000.00

 12,000,000.00

งบประมาณที่
ไดรั้บ

คา่ใชจ้่าย คงเหลอื

กรมพัฒนาทีด่นิ 287,600.00 201,130.00 86,470.00

องคก์ารปกครองทอ้งถิน่ จ.เลย 1,260,000.00 1,093,826.90 166,173.10

มลูนธิพัิฒนาขา้ราชการ 658,500.00 225,957.63 432,542.37

สํานักงาน ก.พ. 11,963,210.00 9,214,992.77 2,748,217.23

สํานักบรกิารวชิาการ 261,000.00 131,502.60 129,497.40

สภาการพยาบาล 1,922,000.00 1,226,409.30 695,590.70

(บ
าท

)
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  จากตารางท่ี 2   พบวามีการจัดอบรมหลักสูตรในปงบประมาณ จํานวน 6 หนวยงาน รวมท้ังสิ้น  22 

หลักสูตรหนวยงานสภาการพยาบาลมีจํานวนหลักสูตรมากท่ีสุด จํานวน 8 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 36.36  

รองลงมาคือหนวยงานสํานักงาน ก.พ. มีจํานวน 7 หลักสูตร คิดเปนรอยละ  31.82  และหนวยงาน อปท.เลย 

จํานวนหลักสูตรนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 4.55  สําหรับงบประมาณท่ีไดรับหนวยงานสํานักงาน ก.พ. ไดรับ

งบประมาณมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  73.16   รองลงมาคือหนวยงานสภาการพยาบาล  คิดเปนรอยละ 11.75 

และหนวยงานสํานักบริการวิชาการไดรับงบประมาณนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.60 สําหรับคาใชจายโครงการ

งบประมาณท้ังสิ้น คิดเปนรอย 73.96 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด  ในสวนคาใชจายโครงการหนวยงาน

สํานักงาน ก.พ.คาใชจายโครงการมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 76.20   รองลงมาคือหนวยงานสภาการพยาบาล    

คิดเปนรอยละ 10.14   และ สํานักบริการวิชาการมีคาใชจายโครงการนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ  1.09  สําหรับ

งบประมาณคงเหลือคิดเปนรอยละ 26.04 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด  งบประมาณคงเหลือพบวา

หนวยงานสํานักงาน ก.พ.คงเหลือมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 64.54 รองลงมาคือหนวยงานสภาการพยาบาล คิด

เปนรอยละ 16.33 งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุดคือหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน คิดเปนรอยละ 2.02  

 จากตัวเลขดังกลาวขางตน  เนื่องจากสํานักบริการวิชาการไดรับงบประมาณจากสํานักงาน ก.พ.มากท่ี

สุดแตขณะเดียวกันก็มีคาใชจายมากท่ีสุดเชนกัน สวนใหญเปนคาใชจาย เนื่องจากเรามีขอกําหนดการจางกับ

สํานักงาน ก.พ.  ตองมีรายการคาใชจายตามท่ีสัญญาจางไดระบุไว  ซ่ึงคาใชจายบางรายการมีความจําเปนและ

เพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดการจาง   ในสวนของการจัดหลักสูตรของสภาการพยาบาล มีหลักสูตรท่ี

หลากหลายและเปนหลักสูตรเฉพาะทางเปนพยาบาลวิชาชีพท่ีลงทะเบียนอบรมหลักสูตรดังกลาว  คาใชจายใน

ปจจุบันแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ  จึงทําใหสํานักบริการวิชาการควรคํานึงถึงตนทุนในการจัดอบรมในแต

ละหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

 ตามเหตุผลขางตน  สามารถนําไปสูการพัฒนาในอนาคตดังนี้ 

1. มีการวางแผนงบประมาณจัดอบรมหลักสูตร มีการคิดจุดคุมทุน  ความคุมคาของการจัดอบรมในแตละ

หลักสูตร 

2. มีการวิเคราะหงบประมาณ รับ จาย เปรียบเทียบปงบประมาณท่ีผานมา  เพ่ือวางแผนงบประมาณการ

เสนอขอกําหนดการจางในปงบประมาณถัดไป 

3. มีการเพ่ิมหลักสูตรท่ีแตกตางจากคูแขงขันมี หลักสูตรท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  รวมท้ัง

ครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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4.2.3) ผลการวิเคราะหหนวยงาน งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ แยกตาม

หนวยงานในปงบประมาณ 2560 

ความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

แยกตามหนวยงานในปงบประมาณ 2560  รายละเอียดตามตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3  แสดงความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย 

งบประมาณคงเหลือ แยกตามหนวยงานในปงบประมาณ 2560   

ลําดับ 

หนวยงาน 
หลักสตูร งบประมาณท่ีไดรับ คาใชจาย คงเหลือ 

หลักสูตร 

หลักสูตร 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน บาท บาท บาท 

1 

องคการ

ปกครองสวน

ทองถ่ิน 1 3.03 5,037,285.00 17.63 3,800,867.74 16.47 1,236,417.26 22.54 

2 

องคการ

ปกครองสวน

ทองถ่ิน จ.เลย 1 3.03 1,000,000.00 3.50 832,052.85 3.60 167,947.15 3.06 

3 

มูลนิธิพัฒนา

ขาราชการ 2 6.06 546,000.00 1.91 422,000.00 1.83 124,000.00 2.26 

4 สํานักงาน ก.พ. 8 24.24 13,229,431.00 46.31 11,383,258.27 49.32 1,846,172.73 33.66 

5 

สมาคมปุยแหง

ประเทศไทย 1 3.03 402,585.00 1.41 326,266.00 1.41 76,319.00 1.39 

6 

สถาบันบริหาร

จัดการท่ีดิน 2 6.06 4,555,000.00 15.95 3,797,133.50 16.45 757,866.50 13.82 

7 

สํานักบริการ

วิชาการ 4 12.12 724,000.00 2.53 287,339.00 1.24 436,661.00 7.96 

8 

สภาการ

พยาบาล 14 42.42 3,072,000.00 10.75 2,232,714.75 9.67 839,285.25 15.30 

  รวม 33 

 

100.00  

     

28,566,301.00  

 

100.00  

 

23,081,632.11  

 

100.00  

 

5,484,668.89  

 

100.00  

 รอยละท้ังสิ้น 100 

                          

80.80  

                        

19.20  
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร ปงบประมาณ 2560 
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องคการปกครองสวนทองถ่ิน จ.เลย

มูลนิธิพัฒนาขาราชการ

สํานักงาน ก.พ.

สมาคมปุยแหงประเทศไทย

สถาบันบริหารจัดการท่ีดิน

สํานักบริการวิชาการ

สภาการพยาบาล
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แผนภูมิท่ี 5  แสดงหนวยงาน กับงบประมาณท่ีไดรับ คาใชจายและเงินคงเหลือ ปงบประมาณ 2560 

 

 จากตารางท่ี 3   พบวามีการจัดอบรมหลักสูตรในปงบประมาณ 2560   จํานวน 8 หนวยงาน รวม

ท้ังสิ้น 33 หลักสูตร หนวยงานสภาการพยาบาลมีจํานวนหลักสูตรมากท่ีสุด จํานวน 14 หลักสูตร คิดเปนรอย

ละ 42.42  รองลงมาคือหนวยงานสํานักงาน ก.พ. มีจํานวน 8 หลักสูตร คิดเปนรอยละ  24.24  และหนวยงาน 

อปท.เลย ,องคการปกครองสวนทองถ่ิน สมาคมปุยแหงประเทศไทย จํานวนหลักสูตรนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

3.03  สําหรับงบประมาณท่ีไดรับหนวยงานสํานักงาน ก.พ. ไดรับงบประมาณมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  46.31   

รองลงมา คือ  หนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน  คิดเปนรอยละ 17.63 และหนวยงานสมาคมปุยแหง

ประเทศไทยไดรับงบประมาณนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.41 สําหรับคาใชจายโครงการท้ังสิ้น คิดเปนรอย 

80.80 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด  คาใชจายโครงการหนวยงานสํานักงาน ก.พ.มีคาใชจายโครงการมาก

ท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 49.32   รองลงมาคือหนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 17.63 และ
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งบประมาณทีไ่ดรั้บ คา่ใชจ้่าย คงเหลอื
หลักสตูร
องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ 5,037,285.00 3,800,867.74 1,236,417.26

องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ.เลย 1,000,000.00 832,052.85 167,947.15

มลูนธิพัิฒนาขา้ราชการ 546,000.00 422,000.00 124,000.00

สํานักงาน ก.พ. 13,229,431.00 11,383,258.27 1,846,172.73

สมาคมปุ๋ ยแหง่ประเทศไทย 402,585.00 326,266.00 76,319.00

สถาบันบรหิารจัดการทีด่นิ 4,555,000.00 3,797,133.50 757,866.50

สํานักบรกิารวชิาการ 724,000.00 287,339.00 436,661.00

สภาการพยาบาล 3,072,000.00 2,232,714.75 839,285.25

(บ
าท

)
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สํานักบริการวิชาการมีคาใชจายโครงการนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ  1.24  สําหรับงบประมาณคงเหลือคิดเปน

รอยละ 19.20 ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด  งบประมาณคงเหลือพบวาหนวยงานสํานักงาน ก.พ.คงเหลือ

มากท่ีสุด    คิดเปนรอยละ 33.66 รองลงมาคือ  หนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน  คิดเปนรอยละ 22.54 

งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุดคือหนวยงานสมาคมปุยแหงประเทศไทย คิดเปนรอยละ 1.39  

 จากตัวเลขดังกลาว เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560  สํานักบริการวิชาการไดมีการจัดอบรม

หลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน  สงผลใหงบประมาณท่ีไดรับเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน  กอรปกับสํานักบริการวิชาการมีความ

รวมมือ  ความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนทําใหมีการทําขอตกลง

การจางงานกันอยางตอเนื่องท้ังมีการจัดอบรมหลักสูตรท่ีหลากหลาย  ในการจัดอบรมในแตละหลักสูตรนั้นจะมี

การจัดทําเฟสบุคกลุม  หรือไลนกลุมเครือขายโซเซ่ียว มีไวเพ่ือติดตอประสานงานรวมถึงการชวยเหลือกันใน

กลุม  สงผลใหมีเครือขายการทํางาน  มีเพ่ือนรวมงานและมีการจางงานเพ่ิมมากข้ึนดวย  

  จากตัวเลขและเหตุผลดังกลาว นําไปสูการพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 

                     1. มีการวางแผนงบประมาณจัดอบรมหลักสูตร มีการคิดจุดคุมทุน ความคุมคาของการจัด

อบรมในแตละหลักสูตร 

  2. มีการวิเคราะหงบประมาณ รับ จาย เปรียบเทียบปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือวางแผน

งบประมาณการเสนอขอกําหนดการจางในปงบประมาณถัดไป 

  3. มีการเพ่ิมหลักสูตรท่ีแตกตางจากคูแขงขัน หลักสูตรท่ีหลากหลายใหมีหลักสูตรครอบคลุม

ทุกสาขาอาชีพ รวมท้ังครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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4.2.4) ผลการวิเคราะหหนวยงาน งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย งบประมาณคงเหลือจากเงิน

รายได โครงการบริการวิชาการ สํานักบริการวิชาการ แยกตามหนวยงานในปงบประมาณ 2561 

ความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร งบประมาณท่ีไดรับ การเบิกจาย งบประมาณคงเหลือ 

แยกตามหนวยงานในปงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร งบประมาณท่ีไดรบั การเบกิจาย งบประมาณ

คงเหลือ แยกตามหนวยงานในปงบประมาณ 2561  

ลําดับ 

หนวยงาน 
หลักสูตร งบประมาณท่ีไดรับ คาใชจาย คงเหลือ 

หลักสูตร 

หลักสูตร 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน บาท บาท บาท 

1 

ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรม 

ภาค 5 1 

     

3.23  

    

5,756,600.00  

   

28.51  

     

4,900,575.59  

   

28.65  

     

856,024.41  

   

27.72  

3 

มูลนิธิพัฒนา

ขาราชการ 1 

     

3.23  

       

377,000.00  

     

1.87  

       

277,490.80  

     

1.62  

       

99,509.20  

     

3.22  

4 

สํานักงาน 

ก.พ. 5 

   

16.13  

    

8,950,440.00  

   

44.32  

     

8,158,676.32  

   

47.69  

     

791,763.68  

   

25.64  

5 

ธนาคารออม

สิน 2 

     

6.45  

    

1,500,000.00  

     

7.43  

     

1,179,168.90  

     

6.89  

     

320,831.10  

   

10.39  

6 

สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 2 

     

6.45  

       

445,900.00  

     

2.21  

       

233,639.35  

     

1.37  

     

212,260.65  

     

6.87  

7 

สํานักบริการ

วิชาการ 2 

     

6.45  

       

221,100.00  

     

1.09  

       

192,258.93  

     

1.12  

       

28,841.07  

     

0.93  

8 

สภาการ

พยาบาล 18 

   

58.06  

    

2,944,000.00  

   

14.58  

     

2,164,916.55  

   

12.66  

     

779,083.45  

   

25.23  

  รวม 31 

 

100.00  

 

20,195,040.00  

 

100.00  

  

17,106,726.44  

 

100.00  

 

3,088,313.56  

 

100.00  

 รอยละท้ังสิ้น 100 

                          

84.71  

                        

15.29  
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร ปงบประมาณ 2561 

 
แผนภูมิท่ี 7  แสดงหนวยงานกับงบประมาณท่ีไดรับ คาใชจายและเงินคงเหลือ ปงบประมาณ 2561 
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ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5

มูลนิธิพัฒนาขาราชการ

สํานักงาน ก.พ.

ธนาคารออมสิน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

สํานักบริการวิชาการ

สภาการพยาบาล
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 7,000,000.00

 8,000,000.00
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งบประมาณที่ไดรับ คาใชจาย คงเหลือ

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 5,756,600.00 4,900,575.59 856,024.41

มูลนิธิพัฒนาขาราชการ 377,000.00 277,490.80 99,509.20

สํานักงาน ก.พ. 8,950,440.00 8,158,676.32 791,763.68

ธนาคารออมสิน 1,500,000.00 1,179,168.90 320,831.10

สํานักงานตรวจสอบภายใน 445,900.00 233,639.35 212,260.65

สํานักบริการวิชาการ 221,100.00 192,258.93 28,841.07

สภาการพยาบาล 2,944,000.00 2,164,916.55 779,083.45

(บ
าท

)
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 จากตารางท่ี 4   พบวามีการจัดอบรมหลักสูตรในปงบประมาณ  จํานวน 8 หนวยงาน รวมท้ังสิ้น 31 

หลักสูตร หนวยงานสภาการพยาบาลมีจํานวนหลักสูตรมากท่ีสุด จํานวน 18 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 58.06  

รองลงมาคือหนวยงานสํานักงาน ก.พ. มีจํานวน 5 หลักสูตร คิดเปนรอยละ  16.13  และหนวยงานศูนยสงแส

ริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 และ มูลนิธิพัฒนาขาราชการ จํานวนหลักสูตรนอยท่ีสุด มีจํานวน 1 หลักสูตร คิดเปน

รอยละ 3.23  สําหรับงบประมาณท่ีไดรับมากท่ีสุดคือสํานักงาน ก.พ. คิดเปนรอยละ  44.32   รองลงมา คือ  

หนวยงานศูนยสงแสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 คิดเปนรอยละ 28.51 และหนวยงานสํานักบริการวิชาการไดรับ

งบประมาณนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.09 สําหรับคาใชจายโครงการท้ังสิ้น คิดเปนรอย 69.01 ของงบประมาณ

ท่ีไดรับท้ังหมด  คาใชจายโครงการหนวยงานสํานักงาน ก.พ. มีคาใชจายโครงการมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 

58.54  รองลงมาคือ  หนวยงานศูนยสงแสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5  คิดเปนรอยละ 12.41 และ สํานักบริการ

วิชาการมีคาใชจายโครงการนอยท่ีสดุ คิดเปนรอยละ  1.38  สําหรับงบประมาณคงเหลือคิดเปนรอยละ 30.99 

ของงบประมาณท่ีไดรับท้ังหมด  งบประมาณคงเหลือพบวาหนวยงานศูนยสงแสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 

คงเหลือมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 64.33 รองลงมาคือ  หนวยงานสํานักงาน ก.พ.  คิดเปนรอยละ 12.65  

งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุดคือหนวยงานสํานักบริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 0.46  

 จากตัวเลขดังกลาว เนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561  สํานักบริการวิชาการไดมีการจัดอบรม

หลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน  สงผลใหงบประมาณท่ีไดรับเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน  กอรปกับสํานักบริการวิชาการมีความ

รวมมือ  ความสัมพันธท่ีดีกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกนทําใหมีการทําขอตกลง

การจางงานกันอยางตอเนื่องท้ังมีการจัดอบรมหลักสูตรท่ีหลากหลาย  มีผูเขารวมอบรมท่ีนารัก  ในการจัด

อบรมในแตละหลักสูตรนั้นจะมีการจัดทําเฟสบุคกลุม  หรือไลนกลุมมีไวเพ่ือติดตอประสานงานรวมถึงการ

ชวยเหลือกันในกลุม  สงผลใหมีเครือขายการทํางาน  มีเพ่ือนรวมงานและมีการจางงานเพ่ิมมากข้ึนดวย  

  จากตัวเลขและเหตุผลดังกลาว นําไปสูการพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 

                     1.มีการวางแผนงบประมาณจัดอบรมหลักสูตร มีการคิดจุดคุมทุน ความคุมคาของการจัด

อบรมในแตละหลักสูตร 

  2.มีการวิเคราะหงบประมาณ รายรับ รายจายและเงินคงเหลือ เปรียบเทียบกับปงบประมาณ

ท่ีผานมา เพ่ือวางแผนงบประมาณในการเสนอขอกําหนดการจางในปงบประมาณถัดไป 

  3.มีการเพ่ิมหลักสูตรท่ีแตกตางจากคูแขงขัน หลักสูตรท่ีหลากหลายใหมีหลักสูตรครอบคลุม

ทุกสาขาอาชีพ รวมท้ังครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน
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4.2.5) ผลกาเปรียบเทียบหนวยงานกับ จํานวนงบประมาณท่ีไดรับ จากงบประมาณเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ 2559-2561 

ความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนงบประมาณท่ีไดรับ จากงบประมาณเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

2559-2561  รายละเอียดตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5  แสดงความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนงบประมาณท่ีไดรับ จากงบประมาณเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ 2559-2561    

ลําดับ 

หนวยงาน 2559 2560 2561 รวม 

ปงบประมาณ 
 จํานวน  หลักสูตร จํานวน หลักสตูร จํานวน  หลักสูตร  จํานวน หลักสูตร 

 (บาท   (จํานวน  (บาท  (จํานวน  (บาท   (จํานวน   (บาท  (จํานวน  

1 กรมพัฒนาท่ีดิน 287,600.00 2 0 0 0 0 287,600.00 2 

2 

องคการปกครองทองถ่ิน     

จังหวัดเลย 1,260,000.00 1 1,000,000.00 1 0 
0 

2,260,000.00 
2 

3 มูลนิธิพัฒนาขาราชการ 658,500.00 2 546,000.00 1 377,000.00 1 1,581,500.00 4 

4 สํานักงาน ก.พ. 11,963,210.00 7 13,229,431.00 8 8,950,440.00 5 34,143,081.00 20 

5 สํานักบริการวิชาการ 261,000.00 2 724,000.00 3 221,100.00 2 1,206,100.00 7 

6 สภาการพยาบาล 1,922,000.00 8 3,072,000.00 14 2,944,000.00 18 7,938,000.00 40 

7 องคการปกครองสวนทองถ่ิน - 0 5,037,285.00 1 0 0 5,037,285.00 1 

8 สมาคมปุยแหงประเทศไทย 0 0 402,585.00 1 0 0 402,585.00 1 

9 สถาบันบริหารจัดการท่ีดิน - 0 4,555,000.00 2 0 0 4,555,000.00 2 

10 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5 - 0 0 0 5,756,600.00 1 5,756,600.00 1 
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ลําดับ หนวยงาน 2559 2560 2561 รวม 

 

ปงบประมาณ 

จํานวน หลักสูตร จํานวน หลักสูตร จํานวน ลักสูตร จํานวน หลักสูตร 

(บาท  (จํานวน  (บาท  (จํานวน  (บาท  จํานวน  (บาท  (จํานวน  

11 ธนาคารออมสิน 0 0 0 0 1,500,000.00 2 1,500,000.00 2 

12 สํานักงานตรวจสอบภายใน - 0 0 0 445,900.00 2 445,900.00 2 

  รวม 16,352,310.00 22 28,566,301.00 31 20,195,040.00 31 65,113,651.00 84 

รอยละเทียบกับจํานวนรวมปงบประมาณ 

2559-2561 

                             

25.11  

                             

43.87  

                             

31.02  100 
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แผนภูมิท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบหนวยงานกับงบประมาณท่ีไดรับ ตามปงบประมาณ 2559-2561 

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

กรมพัฒนา

ที่ดิน

องคการ

ปกครอง

ทองถ่ิน จ.เลย

มูลนิธิพัฒนา

ขาราชการ

สํานักงาน 

ก.พ.

สํานักบริการ

วิชาการ

สภาการ

พยาบาล

องคการ

ปกครองสวน

ทองถ่ิน

สมาคมปุย

แหงประเทศ

ไทย

สถาบัน

บริหารจัดการ

ที่ดิน

ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรม 

ภาค 5

ธนาคารออม

สิน

สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

2559 287,600.00 1,260,000.0 658,500.00 11,963,210. 261,000.00 1,922,000.0 - - - - - -

2560 - 1,000,000.0 546,000.00 13,229,431. 724,000.00 3,072,000.0 5,037,285.0 402,585.00 4,555,000.0 - - -

2561 - - 377,000.00 8,950,440.0 221,100.00 2,944,000.0 - - - 5,756,600.0 1,500,000.0 445,900.00

รวมทั้งสิ้น 287,600.00 2,260,000.0 1,581,500.0 34,143,081. 1,206,100.0 7,938,000.0 5,037,285.0 402,585.00 4,555,000.0 5,756,600.0 1,500,000.0 445,900.00

งบ
ปร

ะม
าณ

ที่ไ
ดรั

บ(
บา

ท
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 จากตารางท่ี 5  พบวา ผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับงบประมาณท่ีไดรับปงบประมาณ พ.ศ.2559-

2561 งบประมาณท่ีไดรับจากหนวยงานมากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 28,566,301 บาท องลงมา

คือ ปงบประมาณ 2561  จํานวนเงิน 20,195,040  บาท งบประมาณท่ีไดรับนอยท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2559 

จํานวนเงิน 16,352,310 บาท และรวมงบประมาณท้ัง 3 ป   งบประมาณท่ีไดรับมากท่ีสุดจากหนวยงานสํานักงาน 

ก.พ.  จํานวน  34,143,081  บาท รองลงมาคือสภาการพยาบาลจํานวนเงิน 7,938,000 บาท  งบประมาณท่ีไดรับ

นอยท่ีสุด คือหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 287,600บาท  

 จากตัวเลขดังกลาวงบประมาณท่ีไดรับจากหนวยงานตาง ๆ มีมากนอยแตกตางกันในแตละป  ข้ึนอยูกับ

หลักสูตรหรือโครงการจัดการอบรม จํานวนผูเขารวมอบรมในแตละป  ซ่ึงสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของแตละปดวย  ยกตัวอยางเชนในปงบประมาณ 2560 นั้นมีรายไดมากท่ีสุดท้ังในสวนของการอบรมโครงการ

เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานหนวยงานภายนอก และโครงการเงินอุดหนุนท่ัวไป – บริการวิชาการเพ่ือสราง

รายได โดยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือรวมกันหาแนวทางการ

แกไขและหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตัวอยางเชน  การจัดอบรม

หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ  ซ่ึงไดรับความรวมมือกับสภาการพยาบาล และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ทานท่ีมี

ชื่อเสียงระดับประเทศ  มีการจัดสัมมนาโดยการเชิญวิทยากรหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ ,เชิญตัวแทนผูเขารวม

อบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพในแตละรุน  รวมกับผูจัดทําหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแกไข             

หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรวมกันเพ่ือใหหลักสูตรมีความนาสนใจ  ทันสมัย และเปนท่ีตองการแกผูเขารับการ

อบรมสงผลใหสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนมีรายไดเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

             จากตัวเลขและเหตุผลดังกลาว นําไปสูการพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 

          1. มีการเก็บขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรการอบรมอยางละเอียดเพ่ือนําขอมูลมาใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

สําหรับผูบริหาร 

 2. ควรศึกษาแนวโนมงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการเพ่ือใชเปนขอมูลในการเพ่ือใชในการ

วางแผนจัดทําหลักสูตรตอไป 

 3. มีการศึกษาขอมูลเครือขายความรวมมือ สรางเครือขายความรวมมือกับท้ังหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสํานักบริการวิชาการไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ

จัดโครงการอบรมเพ่ิมมากข้ึน  

 4. นําเสนอผูบริหารจัดประชุมเพ่ือวางแผนการเขียนหลักสูตรใหมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณปจจุบัน

และเปนเรื่องท่ีนาสนใจ
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4.2.6) ผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับจํานวนคาใชจายงบประมาณเงินรายได โครงการบริการวิชาการสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปงบประมาณ 2559-2561 

ความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนคาใชจายงบประมาณเงินรายได โครงการบริการวิชาการสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

2559-2561  รายละเอียดตามตารางท่ี 6 

  ตารางท่ี 6 แสดงความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนคาใชจายงบประมาณเงินรายได โครงการบริการวิชาการสํานักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2559-2561 

ลําดับ 

หนวยงาน 2559 2560 2561 รวม 

ปงบประมาณ 
 จํานวน  

หลักสูตร 
จํานวน 

หลักสูตร 
จํานวน 

 

หลักสูตร  จํานวน 
หลักสูตร 

 (บาท   
(จํานวน  

(บาท  
(จํานวน  

(บาท  

 

(จํานวน   (บาท  
(จํานวน  

1 กรมพัฒนาท่ีดิน 201,130.00 2 0  0  201,130.00 2 

2 องคการปกครองทองถ่ิน จังหวัดเลย 1,093,826.90 1 832,052.85 1 0  1,925,879.75 2 

3 มูลนิธิพัฒนาขาราชการ 225,957.63 2 422,000.00 1 277,490.80 1 925,448.43 4 

4 สํานักงาน ก.พ. 9,214,992.77 7 11,383,258.27 8 8,158,676.32 5 28,756,927.36 20 

5 สํานักบริการวิชาการ 132,502.60 2 287,339.00 3 192,258.93 2 612,100.53 7 

6 สภาการพยาบาล 1,226,409.30 8 2,232,714.75 14 2,164,916.55 18 5,624,040.60 40 

7 องคการปกครองสวนทองถ่ิน   3,800,867.74 1 0 0 3,800,867.74 1 

8 สมาคมปุยแหงประเทศไทย   326,266.00 1 0 0 326,266.00 1 

9 สถาบันบริหารจัดการท่ีดิน   3,797,133.50 2 0 0 3,797,133.50 2 
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ลําดับ 

หนวยงาน 2559 2560 2561 รวม 

ปงบประมาณ 

จํานวน หลักสูตร จํานวน หลักสูตร จํานวน หลักสูตร จํานวน หลักสูตร 

(บาท  (จํานวน  (บาท  (จํานวน  (บาท  (จํานวน  (บาท  (จํานวน  

10 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค 5     4,900,575.59 1 4,900,575.59 1 

11 ธนาคารออมสิน     1,179,168.90 2 1,179,168.90 2 

12 สํานักงานตรวจสอบภายใน -  -  233,639.35 2 233,639.35 2 

 รวม 12,094,819.20 22 23,081,632.11 31 17,106,726.44 31 52,283,177.75 84 

รอยละเทียบกับจํานวนรวมปงบประมาณ 2559-

2561 23.13 44.15 32.72 100 
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แผนภูมิท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบหนวยงานกับคาใชจาย ตามปงบประมาณ 2559-2561 

 

กรมพัฒนา

ที่ดิน

องคการ

ปกครอง

ทองถิ่น จ.

เลย

มูลนิธิพัฒนา

ขาราชการ

สํานักงาน 

ก.พ.

สํานักบริการ

วิชาการ

สภาการ

พยาบาล

องคการ

ปกครองสวน

ทองถิ่น

สมาคมปุย

แหงประเทศ

ไทย

สถาบัน

บริหาร

จัดการที่ดิน

ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรม 

ภาค 5

ธนาคารออม

สิน

สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

2559 201,130.00 1,093,826. 225,957.63 9,214,992. 132,502.60 1,226,409. - - - - - -

2560 0 832,052.85 422,000.00 11,383,258 287,339.00 2,232,714. 3,800,867. 326,266.00 3,797,133. - - -

2561 0 0 277,490.80 8,158,676. 192,258.93 2,164,916. - - - 4,900,575. 1,179,168. 233,639.35

รวมทั้งส้ิน 201,130.00 1,925,879. 925,448.43 28,756,927 612,100.53 5,624,040. 3,800,867. 326,266.00 3,797,133. 4,900,575. 1,179,168. 233,639.35

 -
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 จากตารางท่ี 6  พบวา ผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับคาใชจายโครงการปงบประมาณ พ.ศ.2559-

2561 คาใชจายโครงการมากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 23,081,632.11 บาท คิดเปนรอยละ 

44.15 รองลงมาคือ ปงบประมาณ 2561  จํานวนเงิน 17,106,726.44 บาท คิดเปนรอยละ 32.78 คาใชจาย

โครงการนอยท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2559 จํานวนเงิน 12,094,819.20  บาท คิดเปนรอยละ 23.13 และ รวม

เบิกจายงบประมาณรวมท้ัง 3 ป คาใชจายโครงการมากท่ีสุดจากหนวยงานสํานักงาน ก.พ.  จํานวน  

28,756,927.36 บาทคิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมาคือสภาการพยาบาลจํานวนเงิน 5,624,040.60 บาท         

คิดเปนรอยละ 10.76 คาใชจายโครงการนอยท่ีสุด คือหนวยงานกรมพัฒนาท่ีดิน จํานวน 201,130.00 บาท คิด

เปนรอยละ 0.38 

 จากตัวเลขดังกลาว เนื่องจากสํานักบริการวิชาการไดมีขอตกลงการจางกับสํานักงาน ก.พ.ในการจัดอบรม

หลักสูตรในแตละป  มีการกําหนดใหจัดท่ีพัก อาหารและการจัดกิจกรรมตาง ๆในหลักสูตร ใหเปนตามขอตกลง

การจางจึงทําใหคาใชจายบางอยางไมสามารถควบคุมได  ยกตัวอยางอาหารตองแยกเปนอาหารไทยพุทธและ

อาหารของชาวมุสลิม  เปนขอกําหนดการจางวาตองจัดหารอาหารใหตรงตามหลักศาสนาอิสลาม และ ในสวนของ

หลักสูตรของสภาการพยาบาลนั้นเปนหลักสูตรอบรม 2 วัน  แตคาใชจายมากคือเปนหลักสูตรท่ีจัดข้ึนท่ี

กรุงเทพมหานคร  ผูเขารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพนั้นมาจากท่ัวประเทศ  จึงจัดการอบรมท่ี

กรุงเทพมหานครเพราะเปนศูนยกลางในการจัดอบรม จึงทําใหคาใชจายมากข้ึนไปดวย 

             จากตัวเลขและเหตุผลดังกลาว นําไปสูการพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 

                    1. มีการเก็บขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรการอบรมอยางละเอียดเพ่ือนําขอมูลมาใชเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

  2. ควรศึกษาแนวโนมงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการเพ่ือใชเปนขอมูลในการเพ่ือใช

ในการวางแผนจัดทําหลักสูตรตอไป 

  3. มีการศึกษาขอมูลเครือขายความรวมมือ สรางเครือขายความรวมมือกับท้ังหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสํานักบริการวิชาการไดรับการจัดสรรงบประมาณในการ

จัดโครงการอบรมเพ่ิมมากข้ึน  

  4. นําเสนอผูบริหารจัดประชุมเพ่ือวางแผนการเขียนหลักสูตรใหมีความทันสมัย ทันตอเหตุการณ

ปจจุบันและเปนเรื่องท่ีนาสนใจ
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4.2.7) ผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับจํานวนงบประมาณคงเหลือเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2559-2561 

ความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนงบประมาณคงเหลือเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2559-2561

รายละเอียดตามตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7  แสดงความสัมพันธของหนวยงานกับจํานวนงบประมาณคงเหลือเงินรายไดของสํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

2559-2561 

ลําดับ 

หนวยงาน 2559 2560 2561 รวม 

ปงบประมาณ 

 จํานวน  หลักสูตร จํานวน หลักสูตร จํานวน  หลักสูตร  จํานวน หลักสูตร 

 (บาท   
(จํานวน  

(บาท  
(จํานวน  

(บาท  
 (จํานวน   

(บาท  
(จํานวน  

1 กรมพัฒนาท่ีดิน 86,470.00 2 0 0 0 0 86,470.00 2 

2 

องคการปกครองทองถ่ิน 

จังหวัดเลย 166,173.10 1 167,947.15 1 0 0 334,120.25 
2 

3 มูลนิธิพัฒนาขาราชการ 432,542.37 2 124,000.00 1 99509.2 1 656,051.57 4 

4 สํานักงาน ก.พ. 2,748,217.23 7 1,846,172.73 8 791763.68 5 5,386,153.64 
20 

5 สํานักบริการวิชาการ 129,497.40 2 436,661.00 3 28841.07 2 594,999.47 7 

6 สภาการพยาบาล 695,590.70 8 839,285.25 14 779083.45 18 2,313,959.40 40 

7 

องคการปกครองสวน

ทองถ่ิน 0 0 12,356,417.26 1 0 0 12,356,417.26 
1 
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ลําดับ หนวยงาน 2559 2560 2561 รวม 

 

ปงบประมาณ 

จํานวน หลักสูตร จํานวน หลักสูตร จํานวน หลักสูตร จํานวน หลักสูตร 

(บาท  (จํานวน  (บาท  (จํานวน  (บาท  (จํานวน  (บาท  (จํานวน  

8 สมาคมปุยแหงประเทศ

ไทย 

0 0 76,319.00 1 0 0 76,319.00 1 

9 สถาบันบริหารจัดการท่ีดิน 0 0 757,866.50 2 0 0 757,866.50 2 

10 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม 

ภาค 5 0 0 0 0 856,024.41 1 856,024.41 
1 

11 ธนาคารออมสิน 0 0 0 0 320,831.10 2 320,831.10 2 

12 

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 0 0 0 0 212,260.65 2 212,260.65 
2 

  รวม 4,258,490.80 22 16,604,668.89 31 3,088,313.56 31 23,951,473.25 84 

รอยละเทียบกับจํานวนรวม

ปงบประมาณ 2559-2561 17.78 69.33 12.89 100 
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แผนภูมิท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบหนวยงานกับงบประมาณคงเหลือ ตามปงบประมาณ 2559-2561 

กรมพัฒนา

ที่ดิน

องคการ

ปกครอง

ทองถิ่น จ.

เลย

มูลนิธิพัฒนา

ขาราชการ

สํานักงาน 

ก.พ.

สํานักบริการ

วิชาการ

สภาการ

พยาบาล

องคการ

ปกครองสวน

ทองถิ่น

สมาคมปุย

แหงประเทศ

ไทย

สถาบัน

บริหารจัดการ

ที่ดิน

ศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรม 

ภาค 5

ธนาคารออม

สิน

สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

2559 86,470.00 166,173.10 432,542.37 2,748,217. 129,497.40 695,590.70 - - - - - -

2560 - 167,947.15 124,000.00 1,846,172. 436,661.00 839,285.25 12,356,417 76,319.00 757,866.50 - - -

2561 - - 99,509.20 791,763.68 28,841.07 779,083.45 - - - 856,024.41 320,831.10 212,260.65

รวมทั้งส้ิน 86,470.00 334,120.25 656,051.57 5,386,153. 594,999.47 2,313,959. 12,356,417 76,319.00 757,866.50 856,024.41 320,831.10 212,260.65

 -

 2,000,000.00

 4,000,000.00

 6,000,000.00

 8,000,000.00
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แผนภูมิท่ี 11  แสดงการเปรียบเทียบหนวยงานกับจํานวนหลักสูตร ตามปงบประมาณ 2559-2561  

 
 

 จากตารางท่ี 7 พบวาผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับงบประมาณคงเหลือ พ.ศ.2559-2561 

งบประมาณคงเหลือมากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 16,604,668.89 บาท รองลงมาคือ 

ปงบประมาณ 2559  จํานวนเงิน 4,258,490.80 บาท งบประมาณนอยท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2561 จํานวน

เงิน 3,088,313.56 บาท และ รวมงบประมาณคงเหลือท้ัง 3 ป   งบประมาณคงเหลือมากท่ีสุดจากหนวยงาน

องคการปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  12,356,417.26 บาท รองลงมาคือหนวยงานสํานักงาน ก.พ. จํานวนเงิน 

5,386,153.64 บาท  งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุด คือหนวยงานสมาคมปุยแหงประเทศไทย จํานวน 

76,319.00 บาท  

 จากตัวเลขดังกลาว  เนื่องจากปงบประมาณ 2560 เปนปท่ีมีการจัดสอบบรรจุพนักงานเพ่ือรับคัดเลือก

เปนบุคลกรทองถ่ินและมีการจัดสอบบรรจุเปนขาราชการของสํานักงาน ก.พ. ในการจัดสอบนั้นจะมีคาใชจาย 

กรม

พัฒนา

ท่ีดิน

อปท. จ.

เลย

มูลนิธิ

พัฒนา

ขาราชก

าร

สํานักงา

น ก.พ.

สํานัก

บริการ

วิชาการ

สภาการ

พยาบา

ล

องคการ

ปกครอง

สวน

ทองถ่ิน

สมาคม

ปุยแหง

ประเทศ

ไทย

สถาบัน

บริหาร

จัดการ

ท่ีดิน

ศูนย

สงเสริม

อุตสาห

กรรม 

ภาค 5

ธนาคาร

ออมสิน

สํานักงา

น

ตรวจสอ

บภายใน

2559 2 1 2 7 2 8

2560 - 1 1 8 3 14 1 1 2 - - -

2561 1.00 5.00 2.00 18.00 1.00 2.00 2.00

รวม 2.00 2.00 4.00 20.00 7.00 40.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00
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คาตอบแทน  คาใชสอยและคาวัสดุ  ซ่ึงไมตองมีการจายคาตอบแทนวิทยากรหรือมีคาใชจายในการจัดกิจกรรม

เหมือนการจัดฝกอบรมจึงมีเงินคงเหลือมากกวาปงบประมาณอ่ืน ๆ  

             จากตัวเลขและเหตุผลดังกลาว นําไปสูการพัฒนางานในอนาคต ดังนี้ 

                    1. มีการเก็บขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรการอบรมอยางละเอียดเพ่ือนําขอมูลมาใชเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

  2. ควรศึกษาแนวโนมงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการเพ่ือใชเปนขอมูลในการเพ่ือ

ใชในการวางแผนจัดทําหลักสูตรตอไป 

  3. มีการศึกษาขอมูลเครือขายความรวมมือ สรางเครือขายความรวมมือกับท้ังหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสํานักบริการวิชาการไดรับการจัดสรร

งบประมาณในการจัดโครงการอบรมเพ่ิมมากข้ึน  

  4. นําเสนอผูบริหารจัดประชุมเพ่ือวางแผนการเขียนหลักสูตรใหมีความทันสมัย ทันตอ

เหตุการณปจจุบันและเปนเรื่องท่ีนาสนใจ 

 

4.3 ขอเสนอแนะ 

1. ประเด็นปญหา การประมาณการรายรับเงินรายไดสํานักบริการวิชาการไว รวมถึงจํานวนหลักสูตรการ

จัดอบรมบางหลักสูตรท่ีมีการยกเลิกการจัดอบรมเนื่องจากมีผูเขารับการอบรมนอย จึงไมสามารถจัด

อบรมได  ขอเสนอแนะควรมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรการอบรมอยางละเอียด พรอมท้ังศึกษา

แนวโนมงบประมาณรายไดสํานักบริการวิชาการเพ่ือนําขอมูลมาใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจสําหรับ

ผูบริหาร 

2. ในสวนของการประมาณการรายจายในแตละปงบประมาณ สํานักบริการวิชาการจะทําการหัก15 % 

จากประมาณการรายรับไวแตเม่ือรายรับจริงไมเปนไปตามเปาหมาย รายจายก็มีผลแปรผันตาม

รายจายเชนกัน ซ่ึงบางปงบประมาณมีรายจายท่ีสูงกวารายรับ จึงทําใหการบริหารงบประมาณไม

เปนไปตามวัตถุประสงค ควรศึกษาแนวโนมงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการเพ่ือใชเปน

ขอมูลในการเพ่ือใชในการวางแผนจัดทําหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหมตอไป 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 

ในการวิเคราะหเรื่องงบประมาณเงินรายไดโครงการบริการวิชาการ  สํานักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ผูจัดทําไดผลการศึกษาดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

 ในปงบประมาณ 2559 พบวา  ประเภทรายไดโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานหนวยงาน

ภายนอกมากท่ีสุด  รองลงมาคือโครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางรายได หนวยงานท่ีใหงบประมาณคือกรม

พัฒนาท่ีดิน  องคการปกครองสวนทองถ่ิน มูลนิธิพัฒนาขาราชการ  สํานักงาน ก.พ สภาการพยาบาลและ

สํานักบริการวิชาการ   โดยสภาการพยาบาลมีจํานวนหลักสูตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ สํานักงาน ก.พ. และ    

ดานงบประมาณท่ีไดรับมากท่ีสุด จากสํานักงาน ก.พ. รองลงมาคือ ไดรับจากสภาการพยาบาล สําหรับ

หนวยงานท่ีไดรับงบประมาณนอยท่ีสุดคือสํานักบริการวิชาการ ดานคาใชจายรวม  หนวยงานสํานักงาน ก.พ.มี

คาใชจายมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  หนวยงานสภาการพยาบาล และสํานักบริการวิชาการมีคาใชจายนอย ดาน

งบประมาณคงเหลือ พบวาหนวยงานสํานักงาน ก.พ.คงเหลือมากท่ีสุด  รองลงมาคือหนวยงานสภาการ

พยาบาล งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุดคือกรมพัฒนาท่ีดิน   เนื่องจากสํานักบริการวิชาการไดรวมงานกับ

หนวยงานภายนอกจํานวนมาก  ซ่ึงสํานักบริการวิชาการไดมีความรวมมือกับสํานักงาน ก.พ. และสภาการ

พยาบาล เปนเวลานานจึงทําใหเปนเครือขายมีความสันพันธท่ีดีตอกันจึงมีความรวมมือในการดําเนินงาน

โครงการตาง ๆ เปนอยางดี   รวมถึงภาพลักษณและการดําเนินงานของสํานักบริการวิชาการเปนท่ีนาชื่นชม

และเปนท่ีรูจักในเครือขายสถาบันอุดมศึกษา   สํานักบริการวิชาการมีขอกําหนดการจางกับสํานักงาน ก.พ.  จึง

ตองมีรายการคาใชจายตามท่ีสัญญาจางไดระบุไว  ซ่ึงคาใชจายบางรายการมีความจําเปนไมสามารถควบคุมได    

ในสวนของการจัดหลักสูตรของสภาการพยาบาลนั้น มีหลักสูตรท่ีหลากหลายและเปนหลักสูตรเฉพาะทาง

สําหรับพยาบาลวิชาชีพ   คาใชจายในปจจุบันมีการแปรผันไปตามสภาพเศรษฐกิจ  จึงทําใหสํานักบริการ

วิชาการควรคํานึงถึงตนทุนในการจัดอบรมในแตละหลักสูตรเพ่ิมมากข้ึน 

 ในปงบประมาณ 2560  พบวา ประเภทรายไดโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานหนวยงาน

ภายนอก มากท่ีสุด  รองลงมาคือโครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางรายได   และหนวยงานสภาการพยาบาลมี

จํานวนหลักสูตรมากท่ีสุด รองลงมาคือ หนวยงานสํานักงาน ก.พ. สวนดานงบประมาณท่ีไดรับมากท่ีสุดจาก

หนวยงานสํานักงาน ก.พ.  รองลงมาคือหนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับหนวยงานท่ีไดรับ

งบประมาณนอยท่ีสุดคือมูลนิธิพัฒนาขาราชการ  ดานคาใชจายโครงการหนวยงานสํานักงาน ก.พ.เบิกจาย
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งบประมาณมากท่ีสุด  รองลงมาคือหนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน และ สํานักบริการวิชาการมี

คาใชจายโครงการนอยท่ีสุด ดานงบประมาณคงเหลือพบวาหนวยงานสํานักงาน ก.พ.คงเหลือมากท่ีสุด  

รองลงมาคือหนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน  งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุดคือหนวยงานสมาคมปุย

แหงประเทศไทย       

เนื่องจากจํานวนหลักสูตรประเภทรายไดโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานหนวยงานภายนอกมี

จํานวนนอยกวาหลักสูตรโครงการเงินอุดหนุนท่ัวไป – บริการวิชาการเพ่ือสรางรายไดแตเงินงบประมาณท่ี

ไดรับมีจํานวนมากกวา   โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานหนวยงานภายนอกเปนหลักสูตรซ่ึงเปน

หลักสูตรท่ีมีขอตกลงการจาง เปนโครงการท่ีปรึกษาโครงการ  จึงทําใหเงินงบประมาณท่ีไดรับมีจํานวนมากกวา  

ในสวนของหลักสูตรท่ีจัดอบรมรวมกับสภาการพยาบาลนั้น เปนการอบรมใหกับพยาบาลวิชาชีพ  เขารับการ

อบรมเพ่ือเก็บหนวยคะแนนการศึกษาตอเนื่องและเปนการอบรมเพ่ือพัฒนางานพยาบาลวิชาชีพ  โดยสํานัก

บริการวิชาการมีความรวมมือกันกับสภาการพยาบาลมาอยางยาวนานจึงทําใหมีหลักสูตรจํานวนมาก  รวมท้ัง

หนวยงานสํานักงาน  ก.พ. นั้นมีการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง  การทําขอตกลงการจางโครงการตาง ๆกับ

หนวยงานสํานักงาน ก.พ. นั้นข้ึนอยูกับงบประมาณประมาณท่ีไดรับจากสํานักงบประมาณแตละปท่ีจัดสรรมา

ให สํานักงาน ก.พ.  จากนั้นสํานักงาน ก.พ. จัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานเครือขายบริการวิชาการซ่ึงมีอยู 

4 มหาวิทยาลัย เปนหลักสูตรท่ีจัดอบรมใหกับขาราชการชายแดนภาคใต  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ

จังหวัดชายแดนภาคใตไดพักและผอนคลายจากสถานการณตรึงเครียดจากภาวะปจจุบัน  จึงไดรับงบประมาณ

จํานวนมาก    

 ในปงบประมาณ 2561   พบวาประเภทรายไดโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานหนวยงาน

ภายนอกมากท่ีสุด รองลงมาคือโครงการเงินอุดหนุนท่ัวไป – บริการวิชาการเพ่ือสรางรายได  หนวยงานท่ีมี

จํานวนหลักสูตรมากท่ีสุดคือหนวยงานสภาการพยาบาล รองลงมาคือ สํานักงาน ก.พ. ดานงบประมาณท่ีไดรับ

มากท่ีสุด คือหนวยสํานักงาน ก.พ. รองลงมาคือหนวยงานศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 สําหรับหนวยงาน

ท่ีไดรับงบประมาณนอยท่ีสุดคือสํานักบริการวิชาการ ดานคาใชจายโครงการหนวยงานสํานักงาน ก.พ. เบิกจาย

งบประมาณมากท่ีสุด  รองลงมาคือหนวยงานศูนยสงแสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5  และสํานักบริการวิชาการมี

คาใชจายโครงการนอยท่ีสุด ดานงบประมาณคงเหลือพบวาหนวยงานศูนยสงแสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 5 

คงเหลือมากท่ีสุด  รองลงมาคือหนวยงานสํานักงาน ก.พ.  งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุดคือหนวยงานสํานัก

บริการวิชาการ เนื่องจากเปนหลักสูตรท่ีสํานักบริการวิชาการจัดข้ึนเอง  ท้ังนี้เปนเพราะหลักสูตรแตละ

หลักสูตรมีท้ังหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจัดอบรมหลักสูตรเดียวกันและคลาย ๆ กันจึงทําให

ผูสนใจเขารวมอบรมมีทางเลือกมากกวา 
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   ผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับงบประมาณท่ีไดรับปงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 พบวา 

งบประมาณท่ีไดรับจากหนวยงานมากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2560 รองลงมาคือ ปงบประมาณ 2561  

งบประมาณท่ีไดรับนอยท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2559 และรวมงบประมาณท้ัง 3 ป   งบประมาณท่ีไดรับมาก

ท่ีสุดจากหนวยงานสํานักงาน ก.พ.  รองลงมาคือสภาการพยาบาล งบประมาณท่ีไดรับนอยท่ีสุด คือหนวยงาน

กรมพัฒนาท่ีดิน      จะเห็นไดวางบประมาณท่ีไดรับจากหนวยงานตาง ๆ นั้นมีมากนอยแตกตางกันในแตละป  

ข้ึนอยูกับหลักสูตรหรือโครงการจัดการอบรม จํานวนผูเขารวมอบรมในแตละป  ซ่ึงสอดคลองกับสภาวะ

เศรษฐกิจและสังคมของแตละปดวย  ยกตัวอยางในปงบประมาณ 2560 นั้นมีรายไดมากท่ีสุดท้ังในสวนของ

การอบรมโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานหนวยงานภายนอก และโครงการเงินอุดหนุนท่ัวไป – 

บริการวิชาการเพ่ือสรางรายได โดยสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการประชุมปรึกษาหารือกัน

เพ่ือรวมกันหาแนวทางการแกไขและหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ตัวอยางเชน  การจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ  ซ่ึงไดรับความรวมมือกับสภาการพยาบาล และวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ ทานท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ  มีการจัดสัมมนาโดยการเชิญวิทยากรหลักสูตรพยาบาล

วิชาชีพ ,เชิญตัวแทนผูเขารวมอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพในแตละรุน  รวมกับผูจัดทําหลักสูตรเพ่ือหาแนว

ทางการปรับปรุงแกไข , หาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรวมกันเพ่ือใหหลักสูตรมีความนาสนใจ  ทันสมัย และ

เปนท่ีตองการแกผูเขารับการอบรมสงผลใหสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกนมีรายไดเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 ผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับคาใชจายโครงการปงบประมาณ พ.ศ.2559-2561  พบวาคาใชจาย

โครงการมากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2560 รองลงมาคือ ปงบประมาณ 2561  คาใชจายโครงการนอยท่ีสุดคือ 

ปงบประมาณ 2559 และ รวมคาใชจายโครงการรวมท้ัง 3 ป   คาใชจายโครงการมากท่ีสุด คือหนวยงาน

สํานักงาน ก.พ.  รองลงมาคือหนวยงานสภาการพยาบาล คาใชจายโครงการนอยท่ีสุด คือหนวยงานกรมพัฒนา

ท่ีดิน เนื่องจากสํานักบริการวิชาการไดมีขอตกลงการจางกับสํานักงาน ก.พ.ในการจัดอบรมหลักสูตรในแต

ละป  มีการกําหนดใหจัดท่ีพัก อาหารและการจัดกิจกรรมตาง ๆในหลักสูตร ใหเปนตามขอตกลงการจางจึงทํา

ใหคาใชจายบางอยางไมสามารถควบคุมได  ยกตัวอยางอาหารตองแยกเปนอาหารไทยพุทธและอาหารไทย

มุสลิม  เปนขอกําหนดการจางวาตองจัดหารอาหารใหตรงตามหลักศาสนาอิสลาม  ในสวนของหลักสูตรของ

สภาการพยาบาลนั้นเปนหลักสูตรอบรม 2 วัน  แตคาใชจายมากคือเปนหลักสูตรท่ีจัดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร   

ผูเขารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพนั้นมาจากท่ัวประเทศ  จึงมีการจัดอบรมท่ีกรุงเทพมหานครเพราะ

เปนศูนยกลาง  จึงทําใหคาใชจายโครงการมากข้ึนไปดวย 

 ผลการเปรียบเทียบหนวยงานกับงบประมาณคงเหลือ พ.ศ.2559-2561  พบวางบประมาณคงเหลือ

มากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 2560 รองลงมาคือ ปงบประมาณ 2559  งบประมาณนอยท่ีสุดคือ ปงบประมาณ 
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2561 และรวมงบประมาณคงเหลือท้ัง 3 ป   งบประมาณคงเหลือมากท่ีสุดคือหนวยงานองคการปกครองสวน

ทองถ่ิน  รองลงมาคือหนวยงานสํานักงาน ก.พ. งบประมาณคงเหลือนอยท่ีสุด คือหนวยงานสมาคมปุยแหง

ประเทศไทย เนื่องจากปงบประมาณ 2560 เปนปท่ีมีการจัดสอบบรรจุพนักงานเพ่ือรับคัดเลือกเปนบุคลกร

ทองถ่ินและมีการจัดสอบบรรจุเปนขาราชการของสํานักงาน ก.พ. ในการจัดสอบนั้นจะมีคาใชจาย คาตอบแทน

เปนจํานวนมาก  จึงทําใหมีงบประมาณคงเหลือจํานวนมาก ซ่ึงจะมีความแตกตางจากการจัดอบรมหลักสูตรท่ี

รับเงินคาลงทะเบียน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับหลักสูตรการอบรม ตามตัวชี้วัด อยางละเอียดเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห

ใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 2. ควรศึกษาแนวโนมงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการเพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ 

 3. ควรมีการศึกษาขอมูลเครือขายความรวมมือเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสํานักบริการวิชาการไดรับ

งบประมาณจัดโครงการเพ่ิมมากข้ึน 

 4. ควรมีการนําเสนอผูบริหารจัดประชุมเพ่ือวางแผนการเขียนหลักสูตรใหมีความทันสมัย ทันตอ

เหตุการณปจจุบันและเปนเรื่องท่ีนาสนใจ เพ่ิมหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องและวางแผนในการจัดกิจกรรมท่ี

เหมาะสม 

 5. ควรมีการนําเสนอผลการดําเนินงานจัดอบรมหลักสูตรไปยังตนสังกัดของผูเขารวมอบรม 

           6. สํานักบริการวิชาการควรมีการเสนอผูบริหารประชุมหารือเพ่ือหาแนวทางปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหมี

ความทันสมัยและนาสนใจ 

7. ควรมีการวางแผนงบประมาณจัดอบรมหลักสูตร มีการคิดจุดคุมทุน ความคุมคาของการจัดอบรม

ในแตละหลักสูตร 

8. ควรมีการวิเคราะหงบประมาณ รับ จาย เปรียบเทียบปงบประมาณท่ีผานมา เพ่ือวางแผน

งบประมาณการเสนอขอกําหนดการจางในปงบประมาณถัดไป 

9. ควรมีการเพ่ิมหลักสูตรท่ีแตกตางจากคูแขงขัน หลักสูตรท่ีหลากหลายใหมีหลักสูตรครอบคลุมทุก

สาขาอาชีพ รวมท้ังครอบคลุมถึงกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

 10. ควรมีการศึกษาขอมูลเครือขายความรวมมือ สรางเครือขายความรวมมือกับท้ังหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยและหนวยงานภายนอกเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสํานักบริการวิชาการไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

การจัดโครงการอบรมเพ่ิมมากข้ึน  
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 จัดจําหนายสํานักพิมพ ระหวางปงบประมาณ 2557-2559. นนทบุรี. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิ

ราช. 

นงนุช  ฤทธาร(2554  การวิเคราะหงบประมาณเงินรายได คณะเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ 2551- 2553. ขอนแกน : คณะเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สุวิท  ผิวพันคํา(2554  การวิเคราะหการใชจายงบประมาณเงินรายจายเงินรายไดของค ณะ     พยาบาล

ศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2554. ขอนแกน : คณะพยาบาลศาสตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อรุณศรี  กาเพ็ง(2547 การวิเคราะหเงินรายได ปงบประมาณ 2543-2546 คณะศึกษาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน [ ม.ป.พ.] 

-----------.(2559  สรุปรายรับ – รายจายงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวชิาการ ปงบประมาณ 2559.

ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

-----------.(2560สรุปรายรบั – รายจายงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2560.

ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

-----------.(2561  สรุปรายรับ – รายจายงบประมาณเงินรายไดสํานักบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2561.

ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

-----------.(2561 รายงานประจําป 2561 สํานักบริการวิชาการ. ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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ภาคผนวก 
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ขอมูลรายละเอียดประกอบรายรับ –รายจาย เงินรายไดของสํานักบรกิารวิชาการ 

ปงบประมาณ 2559-2561 
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ประวัติผูจัดทํา 
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ช่ือ – นามสกุล   นางสาวกาญจนา  บุศรีคํา 

วุฒิการศึกษา 

  1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ประสบการณการทํางาน 

- เริ่มปฏิบัติงานตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ลูกจางชั่วคราว คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2550 

- ปฏิบัติงานตําแหนงพนักงานธุรการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 

- ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือ

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2556- ปจจุบัน 

ที่อยูปจจุบัน 

 บานเลขท่ี 195  หมู 3   ตําบลศิลา  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 40000 
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