
 

รายงานวิจัยสถาบัน 
 

 

 

เร่ือง 

 

การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณิชนันทน  ศิริไสยาสน และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

รายงานวิจัยสถาบัน 
 

 

 

เร่ือง 

 

การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณิชนันทน  ศิริไสยาสน และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

บทคัดยอ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 ฉบับนี้ เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการใชจาย

งบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559         

ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณดานการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรอบระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) โดยผูวิจัย

นําขอมูลมาจากเอกสารการเบิกจายงบประมาณดานการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 และไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบตารางบันทึกขอมูล      

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ทําการวิเคราะหโดยการใชคาความถ่ีรอยละ ผลการวิจัย พบวาเม่ือจําแนกงบประมาณรายจาย

งบดําเนินงาน หมวดรายจาย สามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภท ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ

คาสาธารณูปโภค โดยภายในงบการบริหารจัดการ ของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะใชจาย 

ในสวนของคาใชสอย และคาวัสดุ เปนสวนมาก ซ่ึงในสวนของคาใชสอยนั้นจะเปนการไปราชการของผูบริหาร 

และการจางเหมาบริการตางๆ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 แนวโนมในการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําปในสวนของผูบริหารถูกใชไปกับการเดินทางไปราชการมากท่ีสุด และเม่ือจําแนกคาดําเนินงาน

ตามหมวดรายจายในสวนของการเดินทางไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น       

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 พบวางบประมาณถูกใชจายไปในสวนของคาพาหนะมากท่ีสุด โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 การใชงบประมาณในสวนของคาพาหนะ คือ 379,720.00 บาท คิดเปนรอยละ 

56.23 จากงบประมาณท่ีถูกใชไปท้ังหมด, ปงบประมาณ พ.ศ.2557 การใชงบประมาณในสวนของคาพาหนะ 

คือ 416,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 44.97 จากงบประมาณท่ีถูกใชไปท้ังหมด, ปงบประมาณ พ.ศ.2558   

การใชงบประมาณในสวนของคาพาหนะ คือ 503,786.00 บาท คิดเปนรอยละ 55.57 จากงบประมาณท่ีถูกใช

ไปท้ังหมด และปงบประมาณ พ.ศ.2559 การใชงบประมาณในสวนของคาพาหนะสูงถึง 602,552.00 บาท   

คิดเปนรอยละ 52.49 จากงบประมาณท่ีถูกใชไปท้ังหมด และพบวาอัตราสวนการเดินทางไปราชการของ

ผูบริหารท่ีใชงบประมาณเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อธิการบดี รองลงมาคือรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
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  การศึกษาวิจัย การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ     

พิบูลสงคราม ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 ในครั้งนี้เกิดข้ึน และสําเร็จลงได ดวยความอนุเคราะหทุน

สนับสนุนการวิจัยจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ทางคณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

อันไดแกอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดีท่ีกรุณาใหความชวยเหลือ พรอมท้ังใหกําลังใจแกผูวิจัย 

  ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  อยูมี รองอธิการบดีฝายบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอาจารยเอกภูมิ  บุญธรรม ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสภาพแวดลอม

การเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีกรุณาใหความชวยเหลือ แนะนํา เสนอแนะแนวคิดตางๆ   

ใหแกผูวิจัย 

ผูวิจัยขอขอบคุณบุคลากรงานเลขานุการผูบริหาร กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีกรุณาใหความชวยเหลือ พรอมท้ังใหกําลังใจแกผูวิจัย 

คุณความดี หรือประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบใหแดบุพการี ผูมีพระคุณ

ทุกทานและครูบาอาจารยท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูมาตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน 
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บทที่ 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 งานเลขานุการผูบริหาร เปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดของกองกลาง ปฏิบัติงานภายใตแผนการ

บริหารงานของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานเลขานุการผูบริหาร มีหนาท่ีในการ

ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดําเนินการสนับสนุนภารกิจของผูบริหาร 

และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดานตางๆ ซ่ึงจะดําเนินงานท่ีมีลักษณะเปนการตรวจสอบงาน      

เปนประจํา เพ่ือปองกันความผิดพลาด ทําการนัดหมาย และจัดตารางนัดหมายใหกับผูบริหาร แจงเตือนการ

นัดหมายใหผูบริหารทราบถึงกําหนดการนัดหมายลวงหนา ติดตอสอบถามงานทางโทรศัพทหรือ             

ทางอินเตอรเน็ต บันทึกงานจากผูบริหาร รางจดหมายโตตอบหนังสือราชการท้ังหนังสือราชการภายใน  

ภายนอก คําสั่ง ประกาศ หรือเอกสารตางๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย ดูแลรับผิดชอบจัดแฟมเอกสารกอน และ

หลังเสนอผูบริหาร เตรียมเอกสารการประชุมของผูบริหาร จัดลําดับความสําคัญของหนังสือราชการเพ่ือเสนอ

ผูบริหาร จัดการเจราจาโตตอบ และการนัดหมายภารกิจ ประสานงานกับเจาหนาท่ีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ     

กับงานของผูบริหาร แกไขปญหาเฉพาะหนาเพ่ือชวยลดภาวะทางอารมณความขัดแยง ความเดือดรอน      

ของผูมาติดตอกอนเขาพบผูบริหาร การตอนรับและอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอประสานงาน รวมท้ังการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการขออนุมัติงบประมาณการไปราชการ การรายงานในการไปราชการ และการเบิกจาย

คาใชจายตางๆ ของผูบริหาร 

 ซ่ึงปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร และปจจัย

หลักท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะเปนเครื่องมือในการวางแผนบริหารจัดการ ทําใหการบริหารงานของผูบริหาร          

เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค คือการบริหารจัดการดานงบประมาณ ซ่ึงในชวงการดําเนินงาน       

ท่ีผานมาพบวามีแนวโนมการใชงบประมาณสูงข้ึนเรื่อยๆ สืบเนื่องจากภารกิจของผูบริหารมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

ตลอดจนการมีเหตุท่ีไมสามารถคาดการณไดท่ีจะตองใชงบประมาณโดยเรงดวน ทําใหไมสามารถควบคุมและ

คาดการณการใชจายงบประมาณได แตท้ังนี้ ก็เพ่ือใหการบริหารงานของผูบริหารบรรลุวัตถุประสงค           

และตอบโจทยการดําเนินงานของผูบริหาร และมหาวิทยาลัย นําไปสูวิสัยทัศน และเปนไปตามนโยบาย        

ท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



2 

 

 ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหการใชจายงบประมาณในการดําเนิน

ภารกิจของผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางของการใชจายงบประมาณ ประเมินการใชจาย

งบประมาณใหมีความเหมาะสม และทําใหการบริหารจัดการงบประมาณสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยบรรลุ

วัตถุประสงค สามารถวางแผนการใชงบประมาณในอนาคต ควบคุม และติดตามผลการใชจายงบประมาณ    

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

ปญหาการวิจัย 

 

 การใชจายงบประมาณของผูบริหารมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน ทําใหงบประมาณท่ีวางแผนไวไมเพียงพอ

ตอความตองการ 

 

คําถามท่ีใชในการวิจัย 

 

 การใชจายงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในปงบประมาณ       

พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559 ในดานตางๆ  เปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณดานการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในรอบระยะเวลา 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

 1. ขอบเขตดานเวลา 

  การวิจัยนี้ ใชการวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ        

พิบูลสงคราม ในสวนท่ีไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในแตละป ในชวงระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2556 – 

พ.ศ. 2559 เปนระยะเวลา  4  ป 
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 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

  การวิจัยนี้เปนการวิเคราะหการบริหารงบประมาณจากเอกสารการเบิกจายงบประมาณดาน

การบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 ในหมวดรายจาย            

งบดําเนินงาน 

 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

 

 ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หมายถึง ท่ีปรึกษา, อธิการบดี รองอธิการบดี และ

ผูชวยอธิการบดีท่ีดํารงตําแหนงในปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 ซ่ึงจําแนกตําแหนงดังนี้ 

  (1) ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ท่ีปรึกษา, อธิการบดี, รองอธิการบดีฝายบริหาร, รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ, รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา, รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา, รองอธิการบดีฝาย

กิจการพิเศษ, ผูชวยอธิการบดีฝายชวยอํานวยการ, ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (2) ปงบประมาณ พ.ศ.2557 ท่ีปรึกษา, อธิการบดี, รองอธิการบดีฝายบริหาร, รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ, รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา, รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา, รองอธิการบดีฝาย

กิจการพิเศษ, ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผูชวยอธิการบดีฝายชวยอํานวยการ 

  (3) ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่ีปรึกษา, อธิการบดี, รองอธิการบดีฝายบริหาร, รองอธิการบดี

ฝายวิชาการ, รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา, รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ, รองอธิการบดี

ฝายกิจการนักศึกษา, รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ, รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ, ผูชวย

อธิการบดีฝายบริหาร, ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

  (4)  ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีปรึกษา,  อธิการบดี ,  รองอธิการบดีฝายวิชาการ,              

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ, รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา, รองอธิการบดีฝายวางแผนและ

พัฒนา, รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ, ผูชวยอธิการบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผูชวย

อธิการบดีฝายวิชาการ, ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรู 

 งบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หมายถึง งบประมาณรายจาย

ประจําป ท่ีไดรับการจัดสรรจากกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มายัง

หนวยงานเลขานุการผูบริหาร เพ่ือใชสําหรับบริหารจัดการสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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 คาใชจายงบประมาณ หมายถึง คาใชจายของผูบริหารแตละตําแหนงท่ีใชจายในแตละ

ปงบประมาณ เพ่ือไปราชการ ซ่ึงไดแกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ รวมไปถึงคาใชจาย 

ท่ีหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอรับการจัดสรรเพ่ิมเติม 

 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันท่ี 30 กันยายนของ      

ปถัดไป โดยใหป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณ เชน งบประมาณป 2556 หมายถึง ระยะเวลา

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคมของป พ.ศ.2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายนของป พ.ศ.2556 

 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก หมวดรายจาย

ท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบ

รายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

          คาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 

              รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย อ่ืนๆ เชน 

                              (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก 

คาพาหนะ เปนตน 

 คาเบ้ียเล้ียง หมายถึง เงินท่ีจายใหเปนคาอาหารประจําวัน ในกรณีท่ีออกทํางานนอกสถานท่ีตั้ง

ประจาํ 

 คาพาหนะ หมายถึง คาโดยสาร คาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลง คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบ

หามสิ่งของของผูเดินทาง ซ่ึงจะตองใหบริการท่ัวไปประจํา เสนทางแนนอน คาโดยสารและคาระวางแนนอน 

 คาท่ีพัก หมายถึง คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือท่ีพักแรม ในกรณีท่ีออกทํางานนอก

สถานท่ีตั้งประจํา 

 คาใชจายอ่ืนๆ หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในระหวางเดินทางไปราชการท่ีนอกเหนือจากคา    

เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และคาท่ีพัก เชน คาลงทะเบียน เปนตน ท้ังนี้ตองเปนไปตามท่ีระเบียบกระทรวงการคลัง

กําหนด 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. ทําใหทราบถึงคาใชจายของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการเดินทางไป

ราชการ ในแตละหมวด แตละปเปนเชนไร 

2. เปนแนวทางและเปนประโยชนใหกับกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ในการวางแผนบริหาร

จัดการงบประมาณสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการจัดสรรงบประมาณไดอยาง

เหมาะสม 
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บทท่ี 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 ผูวิจัยไดทําการคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทาง

สําหรับการศึกษา  ดังนี้  

1. หลักการจําแนกประเภทงบประมาณ 

2. ระเบียบการเบิกจาย 

3. เอกสารท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  

1. หลักการจําแนกประเภทงบประมาณ 

 

รายจายตามงบประมาณจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

  1. รายจายของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 

  2. รายจายงบกลาง 

1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซ่ึงกําหนดไวสําหรับ แตละสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก 

 1.1 งบบุคลากร 

 1.2 งบดําเนินงาน 

 1.3 งบลงทุน 

 1.4 งบเงินอุดหนุน 

 1.5 งบรายจายอ่ืน 
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  1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ภาครัฐ ไดแก 

รายจายท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทน พนักงานราชการ รวมถึง

รายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐ          ทุก

ประเภทเปนรายเดือน โดยมีอัตราตามท่ีกําหนดไว ในบัญชี ถือจายเงินเดือนประจําป  รวมถึงเ งิน ท่ี

กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน 

    (1) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา 

และประธานสภาผูแทนราษฎร 

    (2) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา             รอง

ประธานสภา ผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

    ( 3 )  เ งิ นป ร ะจํ า ตํ า แหน ง แ ล ะ เ งิ น เ พ่ิ ม ขอ งสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภ า  แล ะ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

    (4) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ 

    (5) เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 

    (6) เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 

    (7) เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง 

    (8) เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) 

    (9) เงินเพ่ิมพิเศษคาภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 

    (10) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูซ่ึงดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษา ตามโครงการ

เงินกูเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 

    (11) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

    (12) เงินเพ่ิมประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ 

    (13) เงินเพ่ิมพิเศษผูทําหนาท่ีปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.) 

    (14) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูใน

ตางประเทศ (พ.ข.ต.) 
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    (15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.) 

    (16) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 

    (17) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 

   1.1.2 คาจางประจํา หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจํา ของสวน

ราชการ โดยมีอัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายใน

ลักษณะคาจางประจํา และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางประจํา เชน 

    (1) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 

    (2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.) 

    (3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา 

    (4) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 

   1.1.3 คาจางช่ัวคราว หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแกลูกจาง

ชั่วคราวของสวนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางชั่วคราว 

1.1.4 คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนการ

ปฏิบัติงานใหแกพนักงานราชการตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึง

เงินท่ีกําหนดใหจายในลักษณะดังกลาว และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับดาตอบแทนพนักงานราชการ เชน เงิน

ชวยเหลือการครองชีพพิเศษ เปนตน 

  1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจาย

ท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบ

รายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

   1.2.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายตอบแทนใหแกผูท่ีปฏิบัติงานให ทางราชการ

ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เชน 

    (1) เงินคาเชาบานขาราชการ 

    (2) เงินตอบแทนตําแหนงและเงินอ่ืนๆ ใหแก กํานัน ผูใหญบาน แพทย

ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง อาทิ เงิน

ชวยเหลือเก่ียวกับการศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือในการทําศพ 

    (3) คาตอบแทนกํานัน ผู ใหญบาน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ท่ี

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
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    (4) คาตอบแทนกรรมการตรวจคะแนนกรรมการสํารอง และเสมียนคะแนน

ในการเลือกตั้ง 

    (5) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานกอสรางท่ีมีคําสั่ง

แตงตั้งจากทางราชการ 

    (6) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการ

และในวันหยุดราชการ 

    (7) เงินรางวัลกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และ

ผูชวยผูใหญบาน 

    (8) เงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย 

    (9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ 

    (10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมของสวนราชการ 

    (11) เงินสมนาคุณอาจารยลาชาวิชาท่ีชาดแคลนในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ 

    (12) เงินคาฝาอันตรายเปนครั้งคราว 

    (13) เงินคาท่ีพักผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ 

    (14) เงินพิเศษท่ีจายใหแกลูกจางชองสํานักราชการในตางประเทศ 

ตามประเพณีทองถ่ิน 

    (15) คาจางนอกเวลา คาอาหารทําการนอกเวลา 

    (16) คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 

    (17) เงินรางวัลกรรมการสอบ 

    (18) คาพาหนะเหมาจาย 

    (19) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 

    (20) คารักษาพยาบาลขาราชการ ซ่ึงมีตําแหน งหนา ท่ีประจํ าอยู ใน

ตางประเทศ 

    (21) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยู

ในตางประเทศ 

    (22) เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ 
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    (23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางข้ันสูงของตําแหนง 

    (24) เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 

    (25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผูปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 

   1.2.2 คาใชสอย หมายถึง รายจายเ พ่ือให ไดมา ซ่ึงบริการ (ยกเวน บริการ

สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจาย ท่ีเก่ียวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน 

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการ

ไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด และอุปกรณไฟฟาซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

    (2) คาจางเหมาเดินสายไฟฟาและติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม รวมถึงการ

ซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิมกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา 

    (3) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหราชการไดใชบริการ

น้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 

    (4) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการ

ซอมแซม บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 

    (5) คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพทพ้ืนฐาน 

    (6) คาเชาทรัพยสิน รวมถึงเงินท่ีตองจายพรอมกับการเชาทรัพยสิน เชน คา

เชารถยนต คาเชาอาคารสิ่งปลูกสราง คาเชาท่ีดิน คาเชารับลวงหนา ยกเวนคาเชาบานและคาเชาตูไปรษณีย 

    (7) คาภาษี เชน คาภาษีโรงเรือน เปนดน 

    (8) คาธรรมเนียม ยกเวน คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร 

    (9) คาเบี้ยประกัน 

    (10) คาจางเหมาบริการ เพ่ือใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซ่ึงอยูใน

ความรับผิดชอบชองผูรับจาง แตมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

    (11) คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

  กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีสวน

ราชการเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้    
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   1. คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย  

   2. คาสิ่งของท่ีสวนราชการซ้ือมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก          

คาวัสดุ 

   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เชน 

(1) คารับรอง หมายถึง รายจายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 

(2) คารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

(3) คาใชจายในพิธีทางศาสนา 

   รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ เชน 

    (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา

ท่ีพัก คาพาหนะ เปนตน 

    (2) คาเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ 

    (3) คาเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผูตองหา 

    (4) คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 

    (5) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเขาดอกไม หรือพวงมาลา 

    (6) คาชดใชคาเสียหาย คาสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการ

ปฏิบัติงานราชการ 

    (7) เงินรางวัลตํารวจคุมกันทรัพยสินของทางราชการ 

    (8) เงินรางวัลเจาหนาท่ี 

    (9) เงินประกันลังคม (ในฐานะนายจาง) 

    (10) คาตอบแทนผูเสียหายในคดีอาญา 

    (11) คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 

    (12) คาตอบแทนและคาใชจายแกพยาน 

   1.2.3 คาวัสดุ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 

    (1) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป 

แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเติม หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวย หรือตอชุดไมเกิน 5,000 

บาท รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน  
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   (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 

20,000 บาท 

    (3) รายจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑท่ีมีวงเงินไม

เกิน 5,000 บาท ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ท่ีมีวงเงินไมเกิน 50,000 บาท 

    (4) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ

คอมพิวเตอร ท่ีมีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท 

    (5) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 

   1.2.4 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการ ดังนี้ 

    (1) คาไฟฟา 

    (2) คาประปา คาน้ําบาดาล 

    (3) คาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพท เคลื่อนท่ี รวมถึงบัตร

โทรศัพท บัตรเติมเงินโทรศัพท 

    (4) คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คา

ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร เปนตน 

    (5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

ลื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน

ดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คา

เคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน 

  1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะ

คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจาย อ่ืนใดในลักษณะรายจาย

ดังกลาว 

   1.3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 

    (1) รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคา ตอหนวย

หรือตอชุดเกินกวา 5,000 บาท รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา

ติดตั้ง เปนตน 
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    (2) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกิน

กวา 20,000 บาท 

    (3) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ รวมท้ัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท 

    (4) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 

เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 

    (5) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ  

   1.3.2. คาท่ีดินและส่ิงกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและหรือ

สิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตาง ๆ ซ่ึงติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน สนาม

กีฬา สนามบิน สระวายนา สะพาน ถนน รั้ว บอน้ํา อางเก็บน้ํา เข่ือน เปนตน รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

    (1) คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตางๆ ซ่ึงเปนการ

ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมการกอสรางอาคารหรือภายหลังการ

กอสรางอาคาร 

    (2) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและ หรือ

สิ่งกอสราง ท่ีมีวงเงินเกินกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน 

    (3) รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน หรือนิติ

บุคคล 

    (4) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

    (5) รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืน ท่ีดิน

คาชดเชยกรรมสิทธิ์ท่ีดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน 

  1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ สนับสนุน

การดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 

รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจาย

ในงบรายจายนี้ 
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   งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ไดแก 

    (1) เงินอุดหนุนท่ัวไป หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของ

รายการ เชน คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียง แหงเอเชีย เงิน

อุดหนุนเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถ่ิน เปนตน 

    (2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงค 

ของรายการและตามรายละเอียดท่ีสํานักงบประมาณกําหนด เชน รายการคาครุภัณฑ หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน 

  รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ใหเปนไปตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

   หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน เชน 

    (1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

    (2) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

   หนวยงานในกํากับของรัฐ เชน 

    (1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

(3) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

    (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    (6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

    (7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

    (8) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

   องคการมหาชน เชน 

    (1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

    (2) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

    (3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

    (4) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
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    (5) สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา   

   องคการระหวางประเทศ เชน 

    (1) องคการการคาโลก 

    (2) องคการพลังงานโลก 

    (3) องคการสหประชาชาติ 

    (4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแหงเอเชีย 

    (5) สมาคมไหมโลก 

    (6) สถาบันสถิติระหวางประเทศ 

    (7) กองทุนประชากรแหงประชาชาติ 

    (8) องคการอนามัยโลก 

    (9) กรรมการกาชาดระหวางประเทศ 

    (10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหวางชาติ 

    (11) สมาคมระหวางประเทศตางๆ 

   องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน 

    (1) องคการบริหารสวนจังหวัด 

    (2) เทศบาล 

    (3) องคการบริหารสวนตําบล 

    (4) กรุงเทพมหานคร 

    (5) เมืองพัทยา 

   นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน เชน 

    (1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

    (2) คณะกรรมการโอลิมปก 

    (3) สภาลูกเสือแหงชาติ 

    (4) โครงการวิจัย 

    (5) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
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    (6) สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย 

    (7) สภากาชาดไทย 

    (8) สภาทนายความ 

    (9) เนติบัณฑิตยสภา 

    (10) สมาคม หรือมูลนิธิตางๆ  

   เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เชน 

    (1) คาใชจายในพระองค 

    (2) คาใชจายในพระราชฐานท่ีประทับ 

    (3) เงินพระราชกุศล 

    (4) เงินคาขาวพระแกวและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช 

    (5) เงินปพระบรมวงศานุวงศ 

    (6) เงินเบี้ยหวัดขาราชการฝายใน 

   เงินอุดหนุนการศาสนา เชน 

    (1) คาใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 

    (2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด 

    (3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 

    (4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ 

    (5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 

    (6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 

    (7) เงินอุดหนุนมิซซังตางๆ 

    (8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน 

    (9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน 

    (10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 

    (11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 

    (12) เงินนิตยภัต 
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    (13) เงินพระกฐิน 

    (14) เงินบูชากัณฑเทศน 

   รายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบเงินอุดหนุน เชน 

    (1) คาฌาปนกิจ 

    (2) คาสินบน 

    (3) คารางวัลนําจับ 

  1.5 งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง 

หรือรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

    (1) เงินราชการลับ 

    (2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 

    (3) คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซ่ึง

มิใชเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 

    (4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

    (5) คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 

    (6) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

    (7) รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 

 

2. รายจายงบกลาง 

 รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยท่ัวไปใชจาย 

ตามรายการดังตอไปนี้ 

  (1) "เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง เงินทดแทน ขาราชการวิสามัญ 

เงินคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ เงินชวยพิเศษขาราชการบํานาญ

เสียชีวิต เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตาม

หนาท่ีมนุษยธรรม และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
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  (2) "เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ" หมายความวา รายจาย ท่ีตั้งไจเพ่ือ

จายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ ไดแก เงินชวยเหลือ

การศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวางรับราชการ 

  (3) "เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ" หมายความวา รายจายท่ีตั้ง

ไวเพ่ือจายเปนเงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการ

ท่ีไดรับเลื่อนระดับและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระหวางป และเงินปรับวุฒิขาราชการ 

  (4) "เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ" หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจาย

เปนเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

  (5) “เงินสมทบของลูกจางประจํา" หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสมทบท่ี

รัฐบาลนําสงเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา 

  (6) "คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ” หมายความวา 

รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายสนับสมุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศและหรือ

ตางประเทศ และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย 

  (7) "เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน" หมายความวา รายจายท่ีตั้งสํารองไวเพ่ือ

จัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

  (8) "คาใชจายในการดําเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ" หมายความวา รายจายท่ีตั้งไว

เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ 

  (9) "เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ" หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือ

เบิกจายเปนเงินราชการลับในการดําเนินงานเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ 

  (10) "คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ" หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือ

เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

  (11) "คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ" หมายความวา 

รายจายท่ีตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานของรัฐ 

  อนึ่ง นอกจากรายจายรายการตางๆ ดังกลาวขางตนซ่ึงเปนรายการหลักแลว พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปยังอาจตั้งรายจายรายการอ่ืน ๆ ไวในรายจายงบกลางตามความเหมาะสมในแตละป 

เชน คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คาใชจายในการชําระหนี้กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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คาใชจายเพ่ือการเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน และการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ และคาใชจายการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 

 

2. ระเบียบการเบิกจาย 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวน

ราชการ ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (2) แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรจีึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ‘ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงาน 

ของสวนราชการ พ.ศ. 2553” 

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเก่ียวกับคาใชจายในการ บริหารงาน

ของสวนราชการ พ.ศ. 2559 

ขอ 4 ในระเบียบนี ้

“สวนราชการ” หมายความวา สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ ท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนหรือเทียบเทากรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน ซ่ึงไมมีฐานะเปนกรม แตมีหัวหนาสวน

ราชการเปนอธิบดี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนอธิบดี และราชการบริหารสวนภูมิภาค 

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณหรือผู ท่ีไดรับ 

มอบหมาย 

“คาใชจาย” หมายความวา รายจายท่ีกําหนดใหจายในการบริหารงานประจําตามอํานาจหนาท่ี ของ

สวนราชการ หรือรายจายท่ีเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในแผน งบประมาณ ซ่ึง

เปนการเบิกจายจากงบดําเนินงาน ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอยคาวัสดุและ                            คา
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สาธารณูปโภค หรืองบรายจายอ่ืนใดท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงรายจาย ท่ีเกิดจาก

ภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีดวย  

ขอ 5 การเบิกจายคาใชจายตามระเบียบนี้ สวนราชการตองดําเนินการเบิกจายใหถูกตองตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 

ขอ 6 คาใชจายใดท่ีมีกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของ

กระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ หรือท่ีไดรับความเห็นชอนจากกระทรวงการคลัง ใหหัวหนาสวน

ราชการเบิกจายคาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตราท่ีกําหนดไว เชน  

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

(2) เบี้ยประชมุกรรมการ 

(3) คาใชจายในการ!เกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 

(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

(5) คาใชจายเก่ียวกับการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาท่ีของรัฐท่ีหักจากเงินคาธรรมเนียมการสอบนั้น 

(6) การเชารถยนตมาใชในราชการ  

(7) การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ  

(8) การติดตั้งและการใชโทรศัพทของทางราชการ (ส) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผู

ควบคุมงานกอสราง  

ขอ 7 หลักฐานการจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บ รักษาเงิน

และการนําเงินสงคลัง 

ขอ 8 ใหหัวหนาสวนราชการกํากับดูแลการเบิกจายคาใชจายใหเปนไปตามระเบียบนี้ ในกรณีท่ีการ

เบิกจายคาใชจายใดไม,เปนไปตามระเบียบนี้อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับ ความเสียหาย ใหดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีโดยเร็ว ขอ ส ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตาม

ระเบียบนี้ 
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หมวด 1  คาตอบแทน 

 ขอ 10 คาใชจายสําหรับบุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานใหสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ เบิกจายเปน

คาตอบแทนไตตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ 11 คาใชจายดังตอไปนี้ ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายไดตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด 

และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

 (1) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถ่ิน ภาษาตางประเทศ หรือภาษามือ  

 (2) คาตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร 

(3) คาตอบแทนในการจัดเก็บหรือสํารวจขอมูล เฉพาะในชวงระยะเวลาท่ีมีการจัดเก็บ หรือสํารวจขอมูล 

 ในกรณีท่ีผูแปล หรือผูจัดเก็บหรือผูสํารวจขอมูล เปนเจาหนา ท่ีของสวนราชการนั้น                        

ท่ีปฏิบัติงานตามหนาท่ี มิใหไดรับคาตอบแทนตามวรรคหนึ่ง 

หมวด 2 คาใชสอย 

ขอ 12 คาใชจายท่ีเปนคาใชสอย ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด 

และเพ่ือประโยชนของทางราชการ ท้ังนี้ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

ขอ 13 คาใชสอยดังตอไปนี้ มิใหเบิกจาย 

 (1) คาจัดทําสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของชํารวย เนื่องในโอกาสตาง ๆ  

 (2) คาจัดพิมพ คาจัดสง คาฝากสงเปนรายเดือน สําหรับบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ และคา

จัดพิมพนามบัตรใหกับบุคลากรภายในสวนราชการ 

 (3) คาพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ หรือของเยี่ยมผูปวย เพ่ือมอบใหกับสวนราชการ หนวยงาน

ของรัฐ หนวยงานเอกชน บุคคล เนื่องในโอกาสตาง ๆ  

 (4) คาทิป 

 (5) เงินหรือสิ่งของบริจาค 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



22 

 

 (6) คาใชจายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวนราชการ คาใช

สอยท่ีไม,ใหเบิกจายนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ 14 คาใชจายในการเชาอาคารและท่ีดิน รวมท้ังคาบริการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการเชา ใหหัวหนาสวน

ราชการเบิกจายเทาท่ีจายจริงตามอัตรา ดังนี้ 

 (1) การเชาอาคารเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุตาง ๆ ใหเบิกจายเทาท่ีจาย

จริง ไมเกินอัตราตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน หรือในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนตองเชาในอัตราเกิน 

ตารางเมตรละหารอยบาทตอเดือน ใหเบิกจายในวงเงินไมเกินหาหม่ืนบาทตอเดือน 

 (2) การเชาท่ีดินเพ่ือใชในราชการ ใหเบิกจายเทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราหาหม่ืนบาทตอเดือน     

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีจะตองเบิกจายคาใชจายตาม (1) หรือ (2) เกินอัตราท่ีกําหนดไว ใหหัวหนาสวนราชการ

เบิกจายเทาท่ีจายจริง ท้ังนี้ อัตราท่ีเบิกจายตองไมสูงกวาอัตราตามทองตลาด และตองบันทึกเหตุผลท่ีตอง

เบิกจายในอัตรานั้นไวดวย 

ขอ 15 คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ใหหัวหนา

สวนราชการเบิกจายเทาท่ีจายจริง 

ขอ 16 คาใชจายเก่ียวกับคาสินไหมทดแทนท่ีผูเสียหายยื่นคําขอใหสวนราชการชดใช กรณีท่ีเจาหนาท่ี

ของสวนราชการไดกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาท่ี ใหหัวหนา สวนราชการเบิกจายโดย

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น 

หมวด 3 คาวัสดุ 

 ขอ 17 คาวัสดุตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ ใหหัวหนา

สวนราชการเบิกจายเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน ของทางราชการ เวน

แต รายการตอไปนี้ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด หรือไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

  (1) คาเครื่องแบบเครื่องแตงกายท่ีจัดใหเจาหนาท่ีไวใชในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

  (2) คาเครื่องแบบยามรักษาการณ 

 (3) คาวัสดุท่ีใชเพ่ืออํานวยความสะดวกแคผูปฏิบัติงาน 
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หมวด 4 คาสาธารณูปโภค 

 ขอ 18 คาสาธารณูปโภคและคาใชจายท่ีเก่ียวของกับสาธารณูปโภคดังตอไปนี้ ใหหัวหนาสวนราชการ 

เบิกจายไดเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชนของทางราชการ  

  (1) คาไฟฟา คาน้ํา คาโทรศัพท ของสวนราชการและบานพักราชการท่ีไมมี ผูพักอาศัยใหจาย

เทาท่ีจายจริง ในกรณีมีผูพักอาศัยใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามหลักเกณฑ                           

ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

  (2) คาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คาดวงตราไปรษณีย 

หรือคาเชาตูไปรษณีย 

 (3) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการสื่อสารและ 

โทรคมนาคม เชน คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ

ดาวเทียม คาสื่อสารผานดาวเทียม คาวิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว เปนตน 

 (4) คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ 

 (5) คาธรรมเนียมธนาคารเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกของสวนราชการ 

ท่ีมิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน 

หมวด 5 บทเฉพาะกาล 

ขอ 19 บรรดาความตกลงท่ีเก่ียวกับคาใชจายท่ีมิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ และมีอยูคอน วันท่ีระเบียบ

นี้ใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการยกเลิกหรือแกไขเปลี่ยนแปลง 

ขอ 20 การเบิกจายคาใชจายใดท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑ หรือแนวทางการปฏิบัติตาม 

หนังสือเวียนของกระทรวงการคลังใดท่ีกําหนดไวคอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับและยังไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัตินั้นตอไปจนแลวเสร็จ 
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3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ 

 คปุตพงศ์ หนปูระสงค์ (2550 : 23) เสนอแนวทางในการนําหลกัธรรมาภิบาลไปใช้ด้าน ความโปร่งใส 

ดงันี ้

  1. สรางจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส สรางวัฒนธรรมใหมของการทํางาน                     

เพ่ือประชาชน 

  2. จัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีประชาชนท่ัวไปเขาถึง ในลักษณะท่ีเขาใจงาย 

  3. จัดใหมีระบบติดตาม ประเมินผลรอรับฟงขอคิดเห็นจากองคกรภายนอกผูมีสวนไดสวนเสีย 

และประชาชนท่ัวไป 

      องคกรเพ่ือความโปรงใสในประเทศไทย ไดใหความหมายของความโปรงใสไววา “สถานะท่ีชัดเจน                 

ชัดแจง ไมคลุมเครือ ของการบริหารภาครัฐ ในการดําเนินธุรกรรมใดใดตอสาธารณะ อยางมีเหตุผลและ

หลักเกณฑ โดยอาจแสดงในรูปแบบของระบบเอกสารท่ีถูกตองชัดเจน เชน บันทึกการประชุม รายงาน การจด

บันทึกตางๆ ฯลฯ” 

      สรุปไดวา ความโปรงใส หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีตั้งม่ันอยูบนพ้ืนฐานของความสุจริต มีการสรางความ

ไววางใจซ่ึงกันและกันของบุคลากรในสถานศึกษา ประชาชน สังคม มีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยาง

ตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย แกบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของทราบ มีความชัดเจนเก่ียวกับการ

บริหารงาน และสามารถตรวจสอบความถูกตองได 

 

ความสําคัญของ”ความโปรงใส” 

       ความโปรงใสเปนเครื่องมือท่ีจะทําใหเปาหมายอ่ืนๆ บรรลุถึงความสําเร็จ เชน การพัฒนา

คุณภาพชีวิต และการบริหารงานของรัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังเปนวิธีปองกันคอรรัปชั่นท่ีดี

ท่ีสุด ซ่ึงทําใหผูปฏิบัติในหลายๆวงการ ไมวาจะในภาครัฐ หรือในภาคเอกชนหันมาใหความสนใจกับความโปรงใส 

เพราะมองเห็นผลประโยชนในหลายดาน ท้ังนี้ สามารถสรุปความสําคัญของความโปรงใสไดดังนี้  

  1. ความโปรงใสสามารถสรางความม่ันใจใหแกนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ             

และเพ่ือความนาเชื่อถือของสภาพเศรษฐกิจ 

  2. ความโปรงใสมีหนาท่ีเปนเครื่องมือในการเพ่ิมการตรวจสอบไดของภาคเศรษฐกิจ                   

และภาครัฐ โดยการตรวจสอบไดจะไมสามารถเกิดข้ึนไดถาไมมีความโปรงใส 
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  3. ความโปรงใสเปนหัวใจของประชาธิปไตย เพราะความโปรงใส หมายถึง  การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการตัดสินใจของรัฐบาลท่ีมีผลตอชีวิต และเปนการมอบอํานาจแกประชาชนท่ีจะเลือกดําเนินชีวิต

จากขอมูลท่ีไดรับอันเปนการสรางความเทาเทียม และสรางทางเลือกใหประชาชน ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญของ

ประชาธิปไตย 

  4. ความโปรงใสเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาอยางมีประสิทธิผล ในอดีตวาทกรรมเก่ียวกับ

การพัฒนาและพิจารณาเฉพาะประเด็นเรื่องรายไดงบประมาณรายจายและการจางงาน แตในปจจุบันวาทกรรม

ท้ังหลาย ไดนําประเด็นความเปนอยูของทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม เขามาเก่ียวของดวย 

  5. ความโปรงใสในภาครัฐสงผลดีตอความเชื่อม่ันของนักลงทุน ประสิทธิผลของการบริหาร

นโยบายภาครัฐ และการพัฒนา การเพ่ิมความโปรงใสยังสามารถลดผลเสียของนโยบายรัฐบาล เชน ชวยลด

ระยะเวลาในการเก็บภาษีและการใชกฎระเบียบท่ีซับซอน ลดการสิ้นเปลืองและลดปญหาคอรรัปชั่น 

  6. นอกจากนี้ การรับประกันความโปรงใส หมายถึง การรับประกันสิทธิของบุคคลในขอมูล

รูปแบบตางๆ สิทธิเหลานี้สามารถปองกันการละเมิดอํานาจท่ีเกิดข้ึนจากการมีขอมูลท่ีไมเทาเทียม (Information 

Asymmetry) ดังนั้นจึงชวยลดปญหาคอรรัปชั่นไดดวยการรับประกัน ความโปรงใสยังสงเสริมการพัฒนาดวยการ

เปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานแสดงการตอบโตตอปญหาปจจุบันดวยวิธีการทางการเมือง ทางประชาสังคม

และทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน 

  7. การสงเสริมความโปรงใสทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน เพราะความโปรงใส                

ในกระบวนการนโยบาย จะทําใหประชาชนเกิดความเขาใจและยอมรับนโยบายใหมๆไดอยางรวดเร็ว และงาย

ยิ่งข้ึน ท้ังนี้ กระบวนการความโปรงใส เชน การใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น และการแจงนโยบายลวงหนา

เปนตน จะสงเสริมการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตอนโยบายดังกลาว ประชาชนสามารถติติงนโยบาย              

ท่ีเห็นวาไมเหมาะสมและแนะนํา รวมท้ังเรียกรองนโยบายท่ีตอบสนองตอความตองการของประชาชน                       

ซ่ึงทายท่ีสุดแลวความโปรงใสจะสงผลใหเกิดการพัฒนานโยบายท่ีดีข้ึน 

  8. ความโปรงใสนั้นสําคัญตอภาคประชาชน เพราะการตัดสินใจของรัฐบาลมีผลกระทบตอ

ประชาชนทุกคน ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะรับรู กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล เพ่ือท่ีจะม่ันใจวาการตัดสินใจ

ของรัฐบาลจะสงผลรายแกตนเองหรือไม ซ่ึงหากรัฐบาลมีความโปรงใสก็จะเพ่ิมความเชื่อม่ันของประชาชนตอ

รัฐบาล และการตัดสินใจท่ีมีความโปรงใสก็จะมีความนาเชื่อถือเพ่ิมข้ึน 

      สรุปไดวา ความโปรงใส มีความสําคัญท้ังตอภาคการเมือง การบริหารระบบเศรษฐกิจ ประชา

สังคม และการพัฒนา ความโปรงใสเปนเครื่องมือท่ีสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆได และ

ยังทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน 
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องคประกอบและตัวช้ีวัดของความโปรงใส 

      ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ (อางถึงในวิภาส ทองสุทธิ์, 2551 : 168-175) ไดกลาวถึงรายละเอียดของการ

พัฒนาดัชนีวัดธรรมาภิบาลบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 หลักการของสถาบันพระปกเกลา สําหรับหลัก

ความโปรงใสประกอบดวยหลักการยอย 4 หลักการคือ หนวยงานมีความโปรงใสในดานโครงสราง หนวยงาน              

มีความโปรงใสดานการใหคุณ หนวยงานมีความโปรงใสดานการใหโทษ หนวยงานมีความโปรงใสดานการ                  

ใหขอมูล 

1. ความโปรงใสดานโครงสราง ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 

1.1 มีการตรวจสอบภายในท่ีเขมแข็ง เชน มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสอบสวน เปนตน 

1.2 โปรงใส เห็นระบบงานท้ังหมดอยางชัดเจน 

1.3 ประชาชนเขามามีสวนรวม รับรูการทํางาน 

1.4 มีเจาหนาท่ีมาดวยระบบคุณธรรม มีความสามารถสูงมาอยูใหมมากข้ึน 

1.5 มีการตั้งกรรมการหรือหนวยงานตรวจสอบข้ึนมาใหม 

1.6 มีฝายบัญชีท่ีเขมแข็ง 

     2.   ความโปรงใสดานการใหคุณ ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 

           2.1 มีคาตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ 

           2.2 มีคาตอบแทนเพ่ิมสําหรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

           2.3 มีคาตอบแทนพิเศษใหกับเจาหนาท่ีท่ีซ่ือสัตย 

           2.4 มีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับคาใชจาย 

     3.   ความโปรงใสดานการใหโทษ ประกอบดวยพฤติการณตอไปนี้ 

  3.1 มีระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

  3.2 มีวิธีการพิจารณาลงโทษผูกระทําผิดอยางยุติธรรม 

  3.3 มีการลงโทษจริงจัง หนักเบาตามเหตุแหงการกระทําผิด 

  3.4 มีระบบการฟองรองผูกระทําผิดท่ีมีประสิทธิภาพ 

  3.5 หัวหนางานลงโทษผูทุจริตอยางจริงจัง 

  3.6 มีการปราบปรามผูสอทุจริตใหเลิกความพยายามทุจริต 

  3.7 มีกระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว 
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 4.    ความโปรงใสดานการปดเผยขอมูล ประกอบพฤติการณตอไปนี้ 

  4.1 ประชาชนไดเขามารับรูการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  4.2 ประชาชนและสื่อมวลชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดหา การใหสัมปทานการออกกฎระเบียบ และ

ขอบังคับตางๆ 

  4.3 ประชาชน สื่อมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชน ไดมีโอกาสควบคุมฝายบริหารโดยวิธีการตางๆ มาก

ข้ึน มีการใชกลุมวิชาชีพภายนอกเขามารวมตรวจสอบ 

   สรุปไดวา องคประกอบของความโปรงใสมี 4 หลักยอยคือ ความโปรงใสดานโครงสราง ความโปรงใส

ดานการใหคุณ ความโปรงใสดานการใหโทษ และความโปรงใสดานการเปดเผยขอมูล 

  กิตติมา ปรีดีดิลก (อางถึงใน เดช ดอนจันทรโคตร,2550 : 11) กลาวถึงหลักงบประมาณท่ีดีไว 2 

ประเด็นคือ  

  1. เปนแหลงท่ีแสดงรายรับรายจายของรัฐบาลทุกรายการใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะจะชวยให

รัฐบาลสามารถตัดสินใจในการใชจายเงินไดถูกตองตามความสําคัญมากนอย กอนหลัง และจะชวยใหเกิดการ

ประหยัดดวยแงของการทํางานซํ้าซอน  

    2. งบประมาณจะตองทําใหเกิดความเจริญแกประเทศชาติ 

    จากหลักการบริหารงบประมาณจะเห็นวา ตองการใหเกิดการใชระบบถวงดุลความรับผิดชอบ 

โดยใหผูบริหารระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสถานศึกษาเปนผูติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน ท้ังนี้การท่ีจะ

บรรลุผลสําเร็จตามหลักการดังกลาว ระบบและวิธีการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของขอมูลท่ีครบถวน ถือวาเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหกรอบหลักการดังกลาวประสบผลสําเร็จ 

 

ขอบขายและภารกิจการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

    การบริหารงบประมาณของโรงเรียน เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงิน เพ่ือนํามาใชจายใน

การศึกษาของโรงเรียน การจัดการเก่ียวกับการใชจายตลอดจนการควบคุมการดําเนินงานดานการเงินใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไวในการบริหารงบประมาณของโรงเรียนนั้น อาจมีสิ่งท่ีเปนอุปสรรคเขามาเก่ียวของได 

เชน อิทธิพลของความกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของการเมืองและรัฐบาล เปนตน กระบวนการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน ถาเปนโรงเรียนของรัฐก็ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และกําหนด

ระยะเวลาของปงบประมาณตามท่ีกําหนด แตโรงเรียนเอกชนอาจกําหนดรายละเอียดการบริหารงบประมาณให
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แตกตางไปไดตามความเหมาะสม ระเบียบ วิธีการในการปฏิบัติบางอยางอาจนําแบบอยางของทางราชการมา

ใชได ถาเห็นวาจะกอใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด ในการใชจายเงินใหเปนไปตามโครงการท่ีตั้งไว 

  กิตติมา ปรีดีดิลก (อางถึงใน เดช ดอนจันทรโคตร, 2550 : 19) กลาวถึงขอบขายการบริหารงบประมาณ

ของโรงเรียน ไวดังนี้ 

 1. การวางแผนการเงินในโรงเรียน การคาดการณลวงหนาเก่ียวกับการเงินโรงเรียน ซ่ึงผูบริหารจะตอง

พิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีตอการไดมาหรือการจายไปซ่ึงเงินของโรงเรียน เชน ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รายไดของประชาชนในทองถ่ิน เปนตน 

 2. การจัดการเก่ียวกับทรัพยสินของโรงเรียนโดยสวนรวม เชน ท่ีดินและสิ่งกอสราง วัสดุ ครุภัณฑตางๆ

ของโรงเรียนเปนตน 

 3. การควบคุมการดําเนินการทางดานการเงิน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงประกอบไปดวยระบบบัญชีและวิธีการตางๆในการตรวจสอบเงินและทรัพยสินของโรงเรียน 

 4. การจัดการเก่ียวกับการรับและจายเงินของโรงเรียน อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักการ

เศรษฐศาสตร หลักการทางบริหารรวมท้ังหลักการคลังท่ัวไป 

 

แนวคิดในการบริหารงบประมาณ 

    การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มี

ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษารวมท้ังจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหาร

จัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีตอผูเรียน 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 

 2. เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 

 3. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
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ขอบขายภารกิจของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล มีดังนี้ 

 1.การจัดทําและเสนอของบประมาณ 

  1.1 การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา 

  1.2 การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 

  1.3 การสิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

 2.การจัดสรรงบประมาณ 

  2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 

  2.2 การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 

  2.3 การโอนเงินงบประมาณ 

 3.การตรวจ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

  3.1 การตรวจสอบ ติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

  3.2 การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 

 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

  4.1 การจัดการทรัพยากร 

  4.2 การระดมทรัพยากร  

  4.3 การจัดหารายไดและผลประโยชน 

  4.4 กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 

  4.5 กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

 5. การบริหารการเงิน 

  5.1 การเบิกเงินจากกองคลัง 

  5.2 การรับเงิน  

  5.3 การเก็บรักษาเงิน 

  5.4 การจายเงิน 

  5.5 การนําสงเงิน 

  5.6 การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  
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 6. การบริหารบัญชี 

  6.1 การจัดทําบัญชีการเงิน 

  6.2 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

  6.3 การจัดทําและการจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

 7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

  7.1 การจัดทําระบบขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา 

  7.2 การจัดหาพัสดุ 

  7.3 การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจาง 

  7.4 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

  

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

  วรกาญจน  สุขสดเขียว (2556 : ง – จ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1)การบริหาร

งบประมาณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9                   

2)แนวการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 52 แหงผูตอบแบบสอบถามสถานศึกษาละ 4 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา                   

รองผูบริหารสถานศึกษา ครูปฏิบัติหนาท่ีการเงิน และครูผูปฏิบัติงานสอนเครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม

เก่ียวกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล ตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ     

และการสนทนากลุม (focus group discussion)                          

  โดยผู เชี่ ยวชาญดานการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสถิติ ท่ีใช คือ คาความถ่ี 

(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (�̅�𝑥) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

ผลการวิจัย พบวา 

1.การบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 5 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดับ การตรวจสอบภายใน

การบริหารสินทรัพย การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุนและการวางแผนงบประมาณ การรายงานการเงิน
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และผลการดําเนินงาน และพบวาอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้                         

การจัดระบบจัดซ้ือจัดจาง และการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 

2.แนวทางการบริหารงบประมาณสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล พบวาสถานศึกษาควรมี

บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถทําหนาท่ีโดยตรงดานการจัดทําบัญชีการรายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ และดานกฎหมายเก่ียวกับการจัดระบบจัดซ้ือจัดจาง 

กรณีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรจัดระบบโดยกําหนด

เครือขายการใหบริการความรูดานการจัดทําบัญชี การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหาร

การเงินและควบคุมงบประมาณ ดานกฎหมายเก่ียวกับการจัดระบบจัดซ้ือจัดจาง หรือจัดทําเปนโรงเรียนคูพัฒนา

กับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลขนาดใหญเพ่ือใหการชวยเหลือ หรือจัดทํากลุมเครือขายระหวาง

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนิติบุคคลขนาดเล็กดวยกันเอง และมีศูนยปรึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารงบประมาณ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทที่ 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหเอกสาร โดยใชวิธีการวิเคราะหแนวทางการบริหาร

จัดการงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 จากเอกสารการเบิกจาย

งบประมาณดานการบริหารจัดการสําหรับผูบริหาร ประจําป พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 โดยจะมีการนําเสนอ

ในรูปแบบของตารางการวิเคราะหขอมูลรวมไปถึงการอภิปรายผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชเปนฐานขอมูล

ในการจัดการบรหิารจัดการงบประมาณสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวิจัย

ไวดังนี้ 

 1. แหลงขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลมาจากเอกสารการเบิกจายงบประมาณดานการบริหารจัดการสําหรับ

ผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559  

 

 2. เครื่องมือ 

  ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบตารางบันทึกขอมูลท่ีผูวิจัย

สรางข้ึน (ดังแสดงในภาคผนวก) ไดแก 

2.1 ตารางแสดงขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับ

การสนับสนุน 

2.2 ตารางแสดงขอมูลสัดสวนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559   

ท่ีไดรับการสนับสนุน 

2.3 ตารางแสดงขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 จําแนก

ตามหมวดรายจาย 

2.4 ตารางแสดงขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 จําแนก

ตามหมวดรายจาย ในสวนของการเดินทางไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



33 

 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.1 รวบรวมเอกสารการเบิกจายงบประมาณดานการบรหิารจัดการสําหรับผูบริหาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559 

  3.2 ดําเนินการลงบันทึกขอมูลในเครื่องมือ 

 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถ่ีรอยละ 

 

 5. การนําเสนอขอมูล 

  ผูวิจัยนําเสนอขอมูลท่ีไดทําการวิเคราะหเปนตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบ ประกอบความ

เรียง 
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ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

บทที่ 4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2556 - 2559 ของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพ่ือตองการศึกษาการใชจายงบประมาณ 

และเปรียบเทียบงบประมาณรายจายในแตละป ท้ังนี้ผูวิจัยของนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามประเด็น

ตางๆ ตามลําดับดังนี้  

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

จําแนกตามหมวดรายจาย ในสวนของการเดินทางไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

 ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายไดสําหรับ

การบริหารงานตามภารกิจดานตางๆ โดยมีรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจาย เงินรายไดระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 : งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับการสนับสนุน และ

สัดสวนงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน / ลดลง 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับการสนับสนุน 

ปงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 1,040,000 1,521,200 1,446,000 1,550,000 

สัดสวน เพ่ิม/ลด ± 0 + 46.27 + 39.04 + 49.04 

  

  * หมายเหตุ สัดสวนเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลง เปรียบเทียบจากงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนในปงบประมาณ 

2561 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับการ

สนับสนุน เพ่ิมข้ึน  จากปงบประมาณ 2556 คิดเปนสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน + 46.27 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ิมข้ึน จากปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเปนสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน +39.04 แต

ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คิดเปนสัดสวนท่ีลดลง -7.23 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณ เพ่ิมข้ึน จากปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คิดเปนสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน +49.04  

 

แผนภูมิท่ี 1 : แผนภูมิแสดงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับการ

สนับสนุน 
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ตารางท่ี 2 : รอยละงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับการสนับสนุน 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับการสนับสนุน 

ปงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 รวมป 2556 - 2559 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 1,040,000 1,521,200 1,446,000 1,550,000 5,557,200 

รอยละ 18.72 27.37 26.02 27.89 100.00 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ใหกับผูบริหารท้ังสิ้น 5,557,200 

บาท โดยแยกเปนงบประมาณในแตละป เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1) งบประมาณ ป 2559 จํานวน 1,550,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 27.89  

2) งบประมาณ ป 2557 จํานวน 1,521,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 27.37  

3) งบประมาณ ป 2558 จํานวน 1,446,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 26.02  

4) งบประมาณ ป 2556 จํานวน 1,040,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 18.72 
 

ตารางท่ี 3 : รอยละงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับการสนับสนุน 

(ยอดตัดจาย) 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ท่ีไดรับการสนับสนุน (ยอดตัดจาย) 

ปงบประมาณ 2556 2557 2558 2559 รวมป 2556 - 2559 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 1,040,000.00 1,521,200.00 1,446,000.00 1,550,000.00 5,557,200.00 

ยอดตัดจาย(บาท) 826,471.75 1,250,005.00 1,199,422.50 1,461,156.40 4,737,055.65 

รอยละ 17.45 26.39 25.32 30.84 100.00 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ใหกับผูบริหารท้ังสิ้น 5,557,200 

บาท ผูบริหารใชไปท้ังสิ้น 4,737,055.65 โดยในแตละปงบประมาณ กองกลางจะจัดสรรใหหนวยงานปละ 1 

ครั้ง แตในสวนของผูบริหารนั้น งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรดังกลาวไมเพียงพอ จึงดําเนินการขออนุมัติ

งบประมาณเพ่ิมเติมระหวางป ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 
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ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

1) งบประมาณ ป 2556 ไดรับการจัดสรรจากกองกลางจํานวน 1,040,000 บาท   

2) งบประมาณ ป 2557 ไดรับการจัดสรรจากกองกลางจํานวน 1,000,000 บาท และขอ

อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากกองนโยบายและแผนอีกจํานวน 521,200 บาท รวม

เปนเงิน 1,521,200.00 บาท 

3) งบประมาณ ป 2558 ไดรับการจัดสรรจากกองกลางจํานวน 846,000.00 บาท และ

ขออนุ มัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากกองนโยบายและแผนอีก 2 ครั้ ง ครั้ งละ 

300,000.00 บาท เปนเงินจํานวน 600,000 บาท รวมเปนเงิน 1,446,000.00 บาท 

4) งบประมาณ ป 2559 ไดรับการจัดสรรจากกองกลางจํานวน 850,000 บาท และขอ

อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากกองนโยบายและแผนอีกจํานวน 700,000 บาท รวม

เปนเงิน 1,550,000.00 บาท 

 และจากตารางท่ี 3 สามารถแยกงบประมาณในแตละป เรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1) งบประมาณ ป 2559 จํานวน 1,461,156.40 บาท คิดเปนรอยละ 30.84 

2) งบประมาณ ป 2557 จํานวน 1,250,005.00 บาท คิดเปนรอยละ 26.39 

3) งบประมาณ ป 2558 จํานวน 1,199,422.50 บาท คิดเปนรอยละ 25.32 

4) งบประมาณ ป 2556 จํานวน 826,471.75 บาท คิดเปนรอยละ 17.45 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 : งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 จําแนกตามหมวดรายจาย  

               

ขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 จําแนกตามหมวดรายจาย 

ปงบประมาณ 

งบประมาณรายจาย 

คาตอบแทน 

คาใชสอย 

(เดินทางไป

ราชการ) 

คาใชสอย 

(อ่ืนๆ) 
คาวัสดุ 

คา

สาธารณูปโภค 

รวมยอด 

ตัดจาย 

2556 0.00 675,309.80 105,813.00 45,348.95 0.00 826,471.75 

2557 0.00 925,543.60 227,122.00 97,339.40 0.00 1,250,005.00 

2558 0.00 906,587.50 234,268.00 58,567.00 0.00 1,199,422.50 

2559 0.00 1,148,017.00 250,511.00 62,628.40 0.00 1,461,156.40 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 งบบริหารจัดการของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดถูกใชจายออกเปนงบดําเนินงาน ซ่ึงแบงออกเปน 3 หมวดดวยกัน คือ

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค โดยสามารถแจงรายละเอียดไดดังนี้ 

1) ปงบประมาณ 2556 หมวดคาใชสอยเทากับ 781,122.80 บาท แยกเปนคาเดินทางไป

ราชการ 675,309.80 บาท และคาใชสอยอ่ืนๆ 105,813.00 บาท หมวดคาวัสดุ 

45,348.95 บาท รวมเปนเงินท่ีใชไป 826,471.75 บาท 

2) ปงบประมาณ 2557 หมวดคาใชสอยเทากับ 1,152,665.60 บาท แยกเปนคาเดินทางไป

ราชการ 925,543.60 บาท และคาใชสอยอ่ืนๆ 227,122.00 บาท หมวดคาวัสดุ 

97,339.40 บาท รวมเปนเงินท่ีใชไป 1,250,005.00 บาท 

3) ปงบประมาณ 2558 หมวดคาใชสอยเทากับ 1,140,855.50 บาท แยกเปนคาเดินทางไป

ราชการ 906,587.50 บาท และคาใชสอยอ่ืนๆ 234,268.00 บาท หมวดคาวัสดุ 

58,567.00 บาท รวมเปนเงินท่ีใชไป 1,199,422.50 บาท 

4) ปงบประมาณ 2558 หมวดคาใชสอยเทากับ 1,398,528.00 บาท แยกเปนคาเดินทางไป

ราชการ 1,148,017.00 บาท และคาใชสอยอ่ืนๆ 250,511.00 บาท หมวดคาวัสด ุ

62,628.40 บาท รวมเปนเงินท่ีใชไป 1,461,156.40 บาท 

 และจากตารางท่ี 4 สามารถคิดเปนรอยละไดดังนี้ 

1) งบประมาณ ป 2556 คาเดินทางไปราชการ คิดเปนรอยละ 81.71 คาใชสอยอ่ืนๆ คิด

เปนรอยละ 12.80 และคาวัสดุคิดเปนรอยละ 5.49 

2) งบประมาณ ป 2557 คาเดินทางไปราชการ คิดเปนรอยละ 74.04 คาใชสอยอ่ืนๆ คิด

เปนรอยละ 18.17 และคาวัสดุคิดเปนรอยละ 7.79 

3) งบประมาณ ป 2558 คาเดินทางไปราชการ คิดเปนรอยละ 75.59 คาใชสอยอ่ืนๆ คิด

เปนรอยละ 19.53 และคาวัสดุคิดเปนรอยละ 4.88 

4) งบประมาณ ป 2559 คาเดินทางไปราชการ คิดเปนรอยละ 78.57 คาใชสอยอ่ืนๆ คิด

เปนรอยละ 17.14 และคาวัสดุคิดเปนรอยละ 4.29 
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ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

จําแนกตามหมวดคาดําเนินงาน 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 : แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559  

                จําแนกตามหมวดรายจาย 
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ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 

จําแนกตามหมวดรายจาย ในสวนของการเดินทางไปราชการ 

ของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5 : รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจําป 2556 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

               พิบูลสงคราม (675,309.80 บาท) 
 

รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจําป 2556 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(675,309.80 บาท) 

ผูบริหารระดับสูง 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คิดเปนรอย

ละ 

ของ

คาใชจาย 

คาเบี้ย

เลี้ยง 
คาพาหนะ คาท่ีพัก 

คาใชจาย

อ่ืนๆ 
รวม 

ท่ีปรึกษา 13,815.00 101,410.00 24,040.00 8,000.00 147,265.00 21.81 

อธิการบดี 30,870.00 103,969.00 30,020.00 12,225.00 177,084.00  26.22 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 270.00 2,990.00 - 400.00 3,660.00 0.54 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 10,490.00 45,602.00 9,130.00 3,540.00 68,762.00 10.18 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 13,860.00 30,040.00 11,290.00 12,620.00 67,810.00 10.04 

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 11,130.00   33,621.00  19,560.00   20,690.00   85,001.00  12.59 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 15,900.00 60,517.80 26,960.00 18,260.00 121,637.80 18.01 

ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ 2,520.00 1,570.00 - - 4,090.00 0.61 

 

 จากตารางท่ี 5 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบประมาณในสวนของการเดินทาง       

ไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 675,309.80 บาท ไดถูกจัดสรรไปใหแก

ผูบริหารแตละทาน โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1) อธิการบดี จํานวน 177,084.00 บาท คิดเปนรอยละ 26.22 

2) ท่ีปรึกษา จํานวน 147,265.00 บาท คิดเปนรอยละ 21.81  
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3) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จํานวน 121,637.80 บาท คิดเปนรอยละ

18.01 

4) รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ จํานวน 85,001.00 บาท คิดเปนรอยละ 12.59 

5) รองอธิการบดีฝายวิชาการ จํานวน 68,762.00 บาท คิดเปนรอยละ 10.18  

6) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 67,810.00 บาท คิดเปนรอยละ 10.04 

7) ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ จํานวน 4,090.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.61 

8) รองอธิการบดีฝายบริหาร จํานวน 3,660.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.54  
 

แผนภูมิท่ี 3 : กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชจายคาเดินทางไปราชการของผูบริหารระดับสูง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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ตารางท่ี 6 : รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจําป 2557 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

               พิบูลสงคราม (925,543.60 บาท) 

 

รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจําป 2557 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(925,543.60 บาท) 

ผูบริหารระดับสูง 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คิดเปนรอย

ละ 

ของ

คาใชจาย 

คาเบี้ย

เลี้ยง 
คาพาหนะ คาท่ีพัก 

คาใชจาย

อ่ืนๆ 
รวม 

ท่ีปรึกษา 10,950.00   77,780.00  14,500.00  - 103,230.00  11.15 

อธิการบดี 14,340.00  54,975.00  25,376.00  179,187.00  273,878.00  29.59 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 11,040.00  131,460.00  22,660.00      8,670.00  173,830.00  18.78 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  1,680.00   16,605.00   7,600.00      4,720.00   30,605.00  3.31 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 10,980.00   38,598.00  23,250.00     27,605.00  100,433.00  10.85 

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 10,260.00  29,199.00  13,600.00    11,066.00   64,125.00  6.93 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  8,460.00   67,582.60  15,250.00     88,150.00  179,442.60  19.39 
 

 จากตารางท่ี 6 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบประมาณในสวนของการเดินทาง       

ไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 925,543.60 บาท ไดถูกจัดสรรไปใหแก

ผูบริหารแตละทาน โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1) อธิการบดี จํานวน 273,878.00 บาท คิดเปนรอยละ 29.59 

2) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จํานวน 179,442.60 บาท คิดเปนรอยละ 

19.39 

3) รองอธิการบดีฝายบริหาร จํานวน 173,830.00 บาท คิดเปนรอยละ 18.78  

4) ท่ีปรึกษา จํานวน 103,230.00 บาท คิดเปนรอยละ 11.15  

5) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 100,433.00 บาท คิดเปนรอยละ 10.85 

6) รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ จํานวน 64,125.00 บาท คิดเปนรอยละ 6.93 

7) รองอธิการบดีฝายวิชาการ จํานวน 30,605.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.31  
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แผนภูมิท่ี 4 : กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชจายคาเดินทางไปราชการของผูบริหารระดับสูง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ตารางท่ี 7 : รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจําป 2558 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

               พิบูลสงคราม (906,587.50 บาท) 

 

รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจาํป 2558 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(906,587.50 บาท) 

ผูบริหารระดับสูง 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คิดเปนรอย

ละ 

ของคาใชจาย 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก 

คาใชจาย

อ่ืนๆ 
รวม 

ท่ีปรึกษา  5,680.00   68,503.00  12,900.00  -  87,083.00  9.61 

อธิการบดี 27,560.00  174,039.00  67,180.00   22,350.00  291,129.00  32.11 

รองอธิการบดีฝายบริหาร 6,090.00 35,173.50 27,520.00 7,400.00 76,183.50 8.40 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   4,090.00   38,060.00   4,400.00     8,570.00   55,120.00  6.08 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ   8,120.00   28,394.00  18,049.00   11,473.00   66,036.00  7.28 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   4,350.00  31,482.00  10,700.00     6,430.00   52,962.00  5.84 

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 14,160.00  27,197.00  16,450.00     4,070.00   61,877.00  6.83 

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ 

วิเทศสหการ 
  8,280.00   48,617.00  18,600.00   54,020.00  129,517.00  14.29 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   8,520.00  42,077.00  12,600.00     8,200.00   71,397.00  7.88 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   1,040.00  10,243.00   4,000.00  -  15,283.00  1.69 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบประมาณในสวนของการเดินทาง       

ไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 906,587.50 บาท ไดถูกจัดสรรไปใหแก

ผูบริหารแตละทาน โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1) อธิการบดี จํานวน 291,129.00 บาท คิดเปนรอยละ 32.11 

2) รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ จํานวน 129,517.00 บาท คิดเปน

รอยละ 14.29 

3) ท่ีปรึกษา จํานวน 87,083.00 บาท คิดเปนรอยละ 9.61  

4) รองอธิการบดีฝายบริหาร จํานวน 76,183.50 บาท คิดเปนรอยละ 8.40  

5) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จํานวน 71,397.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.88 

6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ จํานวน 66,036.00 บาท คิดเปนรอยละ 7.28  
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7) รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ จํานวน  61,877.00 บาท คิดเปนรอยละ 6.83 

8) รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 55,120.00 บาท คิดเปนรอยละ 

6.08 

9) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 52,962.00 บาท คิดเปนรอยละ 5.84 

10) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ จํานวน  15,283.00 บาท คิดเปนรอยละ 1.69 

 

แผนภูมิท่ี 5 : กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชจายคาเดินทางไปราชการของผูบริหารระดับสูง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตารางท่ี 8 : รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจําป 2559 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

               พิบูลสงคราม (1,148,017.00 บาท) 

 

รายจายคาการเดินทางไปราชการ ประจําป 2559 ของผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

(1,148,017.00 บาท) 

ผูบริหารระดับสูง 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คิดเปนรอย

ละ 

ของคาใชจาย 
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาท่ีพัก 

คาใชจาย

อ่ืนๆ 
รวม 

ท่ีปรึกษาอธิการบดี     640.00   11,000.00     2,000.00  -  13,640.00  1.19 

อธิการบดี 54,540.00  222,060.00  140,089.00   2,500.00  419,189.00  36.51 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 2,530.00 36,873.00 12,663.00 - 52,066.00 4.54 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  7,290.00   42,548.00   23,120.00   21,000.00   93,958.00  8.18 

รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ 

วิเทศสหการ 
  5,040.00  36,374.00   17,450.00     4,500.00   63,364.00  5.52 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 24,210.00  168,757.00   65,463.00   11,400.00  269,830.00  23.50 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   7,890.00  46,821.00   39,400.00   90,000.00  184,111.00  16.04 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   1,660.00  22,670.00    1,500.00  3,500.00  29,330.00  2.55 

ผูชวยอธิการบดฝีายพัฒนาสภาพแวดลอม

การเรยีนรู 
  1,920.00  15,449.00   5,160.00  -  22,529.00  1.96 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบประมาณในสวนของการเดินทาง       

ไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 1,148,017.00 บาท ไดถูกจัดสรรไปใหแก

ผูบริหารแตละทาน โดยเรียงจากมากไปหานอยไดดังนี้ 

1) อธิการบดี จํานวน 419,189.00 บาท คิดเปนรอยละ 36.51 

2) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จํานวน 269,830.00 บาท คิดเปนรอยละ 

23.50 

3) รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา จํานวน 184,111.00 บาท คิดเปนรอยละ 16.04 

4) รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ จํานวน 93,958.00 บาท คิดเปนรอยละ 

8.18 

5) รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ จํานวน 63,364.00 บาท คิดเปน

รอยละ 5.52 
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6) รองอธิการบดีฝายวิชาการ จํานวน 52,066.00 บาท คิดเปนรอยละ 4.54  

7) ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ จํานวน   29,330.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.55 

8) ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรู จํานวน 22,529.00 บาท คิด

เปนรอยละ 1.96 

9) ท่ีปรึกษา จํานวน 13,640.00 บาท คิดเปนรอยละ 1.19  

 

แผนภูมิท่ี 6 : กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชจายคาเดินทางไปราชการของผูบริหารระดับสูง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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บทที่ 5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559 กรณีศึกษา : เพ่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจายของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 โดยศึกษาจําแนกตามงบ

รายจาย และจําแนกตามหมวดรายจาย การวิเคราะหในครั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี ้ 

 

สรุปผลการศึกษา  

จากการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 – 2559 ของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท้ังนี้จากการศึกษา พบวา งบประมาณ

รายจายของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 มีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนทุกป โดยปงบประมาณ พ.ศ.2556 มีงบประมาณรายจายจํานวน 1,040,000.00 บาท ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 มีงบประมาณรายจายจํานวน 1,521,200 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีงบประมาณรายจาย

จํานวน 1,446,000 บาท และในปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีงบประมาณรายจายเพ่ิมสูงข้ึนเปน 1,550,000.00 

บาท สรุปผลการศึกษาโดยจําแนกประเภทตางๆ ดังนี้  

 

1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 

2559 จําแนกตามหมวดรายจาย 

จากการศึกษา พบวา เม่ือจําแนกงบประมาณรายจายงบดําเนินงาน หมวดรายจาย สามารถ

จําแนกออกเปน 4 ประเภท ไดแก คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค โดยภายในงบการ

บริหารจัดการ ของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะใชจายในสวนของคาใชสอย และคาวัสด ุ  

เปนสวนมาก ซ่ึงในสวนของคาใชสอยนั้นจะเปนการไปราชการของผูบริหาร และการจางเหมาบริการตางๆ โดย

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 แนวโนมในการใชจายงบประมาณรายจายประจําปในสวนของผูบริหาร

ถูกใชไปกับการเดินทางไปราชการมากท่ีสุด 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559

จําแนกตามหมวดรายจายในสวนของการเดินทางไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

จากการศึกษา พบวา เม่ือจําแนกคาดําเนินงานตามหมวดรายจายในสวนของการเดินทาง   

ไปราชการของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 พบวา

งบประมาณถูกใชจายไปในสวนของคาพาหนะมากท่ีสุด โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2556 การใชงบประมาณ   

ในสวนของคาพาหนะ คือ 379,720.00 บาท คิดเปนรอยละ 56.23 จากงบประมาณท่ีถูกใชไปท้ังหมด, 

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 การใชงบประมาณในสวนของคาพาหนะ คือ 416,200.00 บาท คิดเปนรอยละ 

44.97 จากงบประมาณท่ีถูกใชไปท้ังหมด, ปงบประมาณ พ.ศ.2558 การใชงบประมาณในสวนของคาพาหนะ 

คือ 503,786.00 บาท คิดเปนรอยละ 55.57 จากงบประมาณท่ีถูกใชไปท้ังหมด และปงบประมาณ พ.ศ.2559 

การใชงบประมาณในสวนของคาพาหนะสูงถึง 602,552.00 บาท คิดเปนรอยละ 52.49 จากงบประมาณท่ีถูก

ใชไปท้ังหมด 

และพบวาอัตราสวนการเดินทางไปราชการของผูบริหารท่ีใชงบประมาณเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 

อธิการบดี รองลงมาคือรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 

อภิปรายผล  

ผลการวิจัยการวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557 ผูวิจัยไดอภิปรายผลวิจัย ดังนี้ 

1. พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 แนวโนมในการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปในสวนของผูบริหารจะถูกใชไปกับการเดินทางไปราชการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 77.17 ของ

งบประมาณท้ังหมด ซ่ึงสืบเนื่องจากภารกิจของผูบริหารมีปริมาณมาก และผูบริหารแตละตําแหนงมีภารกิจท่ี

แตกตางกันไปตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมายจึงทําใหคาใชจายในการเดินทางไปราชการสูงข้ึนตามภารกิจท่ี

มากข้ึน ซ่ึงเปนไปตามกิตติมา ปรีดีดิลก (อางถึงใน เดช ดอนจันทรโคตร, 2550 : 19) กลาวถึงขอบขายการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียน ในการวางแผนการเงินซ่ึงผูบริหารจะตองพิจารณาถึงผลกระทบและควบคุม

การดําเนินการทางการเงินใหสอดคลองกับหลักการบริหารงาน 

2. พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ในสวนของการเดินทางไปราชการของ

ผูบริหารงบประมาณถูกใชจายไปในสวนของคาพาหนะมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.04 ของงบประมาณท่ีถูกใช

ไปในสวนของการเดินทางไปราชการ และพบวาอัตราสวนการเดินทางไปราชการของผูบริหารท่ีใชงบประมาณ

เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ อธิการบดี รองลงมาคือรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ซ่ึงเปนไปตาม วรกาญจน        

สุขสดเขียว พบวาควรใหมีแนวทางการบริหารงบประมาณ ควรมีบุคลากรท่ีมีความรู ทําหนาท่ีโดยตรงดานการ

จัดการทํางบประมาณ การรายงานทางการเงิน ผลการดําเนินงาน การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 

เพ่ือพัฒนาการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การวิเคราะหการใชจายงบประมาณของผูบริหารมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพิบูลสงคราม ปงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559 กรณีศึกษา : งบประมาณรายจายของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้  

1. จากแนวโนมการใชจายงบประมาณประจําปของผูบริหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน มหาวิทยาลัยฯ ควร

มีแนวทางหรือแผนในการจัดหาแหลงงบประมาณอ่ืนเพ่ิมเติม และควรใหงานเลขานุการผูบริหารมีการวาง

แผนการใชจายงบประมาณของผูบริหารใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  

2. จากแนวโนมการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แสดงใหเห็นวาในการ   

ใชจายงบประมาณควรคํานึงถึงหลักประหยัด ควรใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยพยายามไมใหเกิดการสูญ

เปลา และควรรักษาวินัยทางการคลังอยางเครงครัด 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นไดวาแนวโนมการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2559 ของผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สูงมากท่ีสุด ในเรื่องของการ

ไปราชการ ดังนั้นควรมีการศึกษารายละเอียดการเบิกจายของงบประมาณในสวนของการไปราชการใหละเอียด

มากยิ่งข้ึน จะไดทราบสาเหตุท่ีทําใหรายจายดังกลาวมีจํานวนเงินสูงมากข้ึนในแตละปงบประมาณ เพ่ือจะไดหา

แนวทางในการควบคุมหรือประหยดัคาใชจายในปงบประมาณตอๆ ไป  
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บรรณานุกรม 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (ออนไลน) 

 http://61.19.50.59/audit/Centers/RegulationDetail.aspx?regulationno=2&regulationtpyeno=1  

(31 มกราคม 2561) 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง (ออนไลน) 

 http://www.lampang.tu.ac.th/pdf/pdf-rule/3/305.pdf (2 กุมภาพันธ 2561) 

มารศรี บัวชุม (2554) (ออนไลน)  

 http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/8145 (2 กุมภาพันธ 2561) 

วรกาญจน  สุขสดเขียว (2556) (ออนไลน) 

 http://www.educ.su.ac.th/2013/images/stories/reserch/55-56/18.pdf  

 (4 กุมภาพันธ 2561) 
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ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

1 ทีป่รึกษา 405          4,140        1,400        - 5,945           

2 ทีป่รึกษา 540          - 1,700        1,200        3,440           

3 ทีป่รึกษา 540          6,900        1,400        8,840           

4 ทีป่รึกษา 810          - 1,400        1,000        3,210           

5 ทีป่รึกษา 540          12,790      - - 13,330         

6 ทีป่รึกษา 810          - - 1,300        2,110           

7 ทีป่รึกษา 540          3,340        1,200        5,080           

8 ทีป่รึกษา 270          - 1,000        600          1,870           

9 ทีป่รึกษา 270          6,390        700          - 7,360           

10 ทีป่รึกษา 810          7,400        2,300        - 10,510         

11 ทีป่รึกษา 270          6,690        - - 6,960           

12 ทีป่รึกษา 810          700          700          - 2,210           

13 ทีป่รึกษา 270          6,690        - - 6,960           

14 ทีป่รึกษา 1,080        6,490        2,300        - 9,870           

15 ทีป่รึกษา 720          800          3,200        - 4,720           

16 ทีป่รึกษา 1,080        7,590        2,100        - 10,770         

17 ทีป่รึกษา 270          6,690        - - 6,960           

18 ทีป่รึกษา 540          650          700          - 1,890           

19 ทีป่รึกษา 270          10,550      850          - 11,670         

20 ทีป่รึกษา 810          800          - - 1,610           

21 ทีป่รึกษา 270          5,700        990          - 6,960           

22 ทีป่รึกษา 810          5,400        1,400        3,900        11,510         

23 ทีป่รึกษา 540          800          - - 1,340           

24 ทีป่รึกษา 540          900          700          - 2,140           

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2556
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ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2556

25 อธิการบดี 1,440        3,000        2,850        85            7,375           

26 อธิการบดี 750          5,685        3,000        - 9,435           

27 อธิการบดี 1,020        3,560        1,000        - 5,580           

28 อธิการบดี 1,020        3,440        1,600        - 6,060           

29 อธิการบดี 240          1,270        - - 1,510           

30 อธิการบดี - 1,500        - - 1,500           

31 อธิการบดี 1,530        - 2,000        4,800        8,330           

32 อธิการบดี 120          1,260        - - 1,380           

33 อธิการบดี 240          4,922        - - 5,162           

34 อธิการบดี 1,020        11,412      4,000        - 16,432         

35 อธิการบดี 1,020        3,025        1,600        - 5,645           

36 อธิการบดี 810          5,022        1,520        - 7,352           

37 อธิการบดี 1,080        5,222        1,400        - 7,702           

38 อธิการบดี 270          6,272        700          - 7,242           

39 อธิการบดี 180          4,322        700          - 5,202           

40 อธิการบดี 270          6,222        1,000        - 7,492           

41 อธิการบดี 270          6,700        900          - 7,870           

42 อธิการบดี 810          6,859        2,100        - 9,769           

43 อธิการบดี 270          4,251        - - 4,521           

44 อธิการบดี 270          6,790        1,250        - 8,310           

45 อธิการบดี 270          850          700          - 1,820           

46 อธิการบดี 270          6,290        6,560           

47 อธิการบดี 240          820          - - 1,060           

48 อธิการบดี 240          2,520        - 120          2,880           
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ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2556

49 อธิการบดี 510          2,755        3,000        - 6,265           

50 อธิการบดี 240          - - 3,320        3,560           

51 อธิการบดี 510          - - 2,200        2,710           

52 อธิการบดี 3,360        - - - 3,360           

53 อธิการบดี 12,600      - 700          1,700        15,000         

54 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          2,990        - 400          3,660           

55 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 720          3,750        1,800        - 6,270           

56 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 120          1,200        - - 1,320           

57 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 5,990        - - - 5,990           

58 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1,500        4,000        2,080        - 7,580           

59 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 480          3,170        550          - 4,200           

60 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          6,790        1,100        1,000        9,160           

61 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          6,690        - - 6,960           

62 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          6,422        1,300        - 7,992           

63 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 510          - - 2,540        3,050           

64 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 180          6,890        800          - 7,870           

65 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 180          6,690        1,500        - 8,370           

66 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 540          10,270      2,190        - 13,000         

67 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 930          - 2,000        2,220        5,150           

68 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - 500          - - 500             

69 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - 500          - - 500             

70 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - 500          - - 500             

71 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 6,720        - 4,500        4,385        15,605         

72 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3,360        - 1,400        6,015        10,775         
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ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2556

73 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          6,890        - - 7,160           

74 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 540          4,130        - - 4,670           

75 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 960          3,500        - 4,460           

76 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 540          3,750        1,200        - 5,490           

77 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 720          - - 2,300        3,020           

78 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ - 500          - - 500             

79 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ - 500          - - 500             

80 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ - 500          - - 500             

81 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 240          1,400        - - 1,640           

82 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 270          3,770        1,460        - 5,500           

83 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 270          3,330        - - 3,600           

84 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 540          - 900          3,640        5,080           

85 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 540          - 600          3,330        4,470           

86 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 810          - 700          3,640        5,150           

87 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 540          - - 3,330        3,870           

88 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 810          - 3,000        3,550        7,360           

89 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 180          4,622        1,400        - 6,202           

90 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 180          4,361        700          - 5,241           

91 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 240          2,748        - - 2,988           

92 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 510          2,650        - - 3,160           

93 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 720          - - 900          1,620           

94 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 3,120        4,490        5,800        - 13,410         

95 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1,440        4,750        5,000        - 11,190         

96 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 2,520        3,400        3,900        - 9,820           
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ล ำดบัที่ ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2556

97 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,530        - - 3,580        5,110           

98 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,530        - 4,000        3,300        8,830           

99 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 2,340        3,500        4,200        500          10,540         

100 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 240          2,450        - 220          2,910           

101 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          2,136.80   900          - 3,307           

102 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          4,322        - - 4,592           

103 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          5,092        2,400        - 8,032           

104 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          5,522        880          - 6,672           

105 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          5,122        880          - 6,272           

106 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          4,322        - - 4,592           

107 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 810          3,482        1,800        - 6,092           

108 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          5,732        2,000        - 8,272           

109 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          4,522        - - 4,792           

110 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 180          4,440        - - 4,620           

111 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - 3,600        - 2,690        6,290           

112 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,260        - - 2,700        3,960           

113 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,020        2,875        - - 3,895           

114 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 750          - 3,000        2,540        6,290           

115 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,020        - 3,000        2,730        6,750           

116 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอ านวยการ 2,520        1,570        - - 4,090           มห
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

1 ทีป่รึกษา 480          2,000          2,300        - 4,780           

2 ทีป่รึกษา 400          12,700        1,300        - 14,400         

3 ทีป่รึกษา - 950            1,100        - 2,050           

4 ทีป่รึกษา 540          700            - - 1,240           

5 ทีป่รึกษา 270          800            - - 1,070           

6 ทีป่รึกษา 270          6,790          1,400        - 8,460           

7 ทีป่รึกษา 270          6,380          1,000        - 7,650           

8 ทีป่รึกษา 540          6,690          - - 7,230           

9 ทีป่รึกษา 1,650        700            - - 2,350           

10 ทีป่รึกษา 270          6,690          - - 6,960           

11 ทีป่รึกษา 1,350        4,430          - - 5,780           

12 ทีป่รึกษา 1,170        1,050          - - 2,220           

13 ทีป่รึกษา 540          800            - - 1,340           

14 ทีป่รึกษา 450          650            1,000        - 2,100           

15 ทีป่รึกษา 270          5,050          - - 5,320           

16 ทีป่รึกษา 480          800            - - 1,280           

17 ทีป่รึกษา 480          7,495          4,300        - 12,275         

18 ทีป่รึกษา 240          4,265          - - 4,505           

19 ทีป่รึกษา 240          800            - - 1,040           

20 ทีป่รึกษา 240          6,690          700          - 7,630           

21 ทีป่รึกษา 240          800            - - 1,040           

22 ทีป่รึกษา 560          550            1,400        - 2,510           

23 อธิการบดี 420          - - 2,620        3,040           

24 อธิการบดี - - 800          26,200      27,000         

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2557
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2557

25 อธิการบดี 1,020        - 2,200        3,030        6,250           

26 อธิการบดี - - - 7,848        7,848           

27 อธิการบดี 180          2,922          1,798        - 4,900           

28 อธิการบดี 270          3,067          1,000        - 4,337           

29 อธิการบดี 720          4,680          6,000        115          11,515         

30 อธิการบดี 2,400        - - 9,600        12,000         

31 อธิการบดี 480          5,940          2,400        - 8,820           

32 อธิการบดี 960          2,016          1,100        - 4,076           

33 อธิการบดี 2,400        3,230          4,400        9,000        19,030         

34 อธิการบดี 240          - 500          4,700        5,440           

35 อธิการบดี 1,020        - - 1,450        2,470           

36 อธิการบดี 1,020        - - 2,862        3,882           

37 อธิการบดี 540          5,990          750          1,800        9,080           

38 อธิการบดี 750          - - 3,800        4,550           

39 อธิการบดี 480          3,610          1,928        46,362      52,380         

40 อธิการบดี 360          12,980        1,500        - 14,840         

41 อธิการบดี - - - 59,800      59,800         

42 อธิการบดี 1,080        10,540        1,000        - 12,620         

43 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 960          13,350        2,800        - 17,110         

44 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 480          350            - - 830             

45 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 360          1,900          1,800        - 4,060           

46 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 510          12,700        1,300        - 14,510         

47 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 360          - - - 360             

48 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 420          2,640          700          110          3,870           
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59

ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2557

49 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          3,740          1,700        - 5,710           

50 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 480          - - 1,000        1,480           

51 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 480          - 4,200        2,500        7,180           

52 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 720          - - 2,550        3,270           

53 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 510          - - 2,510        3,020           

54 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          6,690          - - 6,960           

55 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          6,690          - - 6,960           

56 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 450          6,690          - - 7,140           

57 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          6,690          - - 6,960           

58 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          700            - - 970             

59 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 180          6,690          - - 6,870           

60 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 810          1,800          1,800        - 4,410           

61 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 540          6,690          1,560        - 8,790           

62 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          3,950          - - 4,220           

63 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - 1,650          - - 1,650           

64 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          6,690          - - 6,960           

65 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          6,690          950          - 7,910           

66 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          6,690          1,300        - 8,260           

67 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร - 7,090          - - 7,090           

68 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 540          7,300          1,900        - 9,740           

69 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          4,190          950          - 5,410           

70 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          4,190          750          - 5,210           

71 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          5,700          950          - 6,920           

72 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 510          5,500          2,400        1,100        9,510           
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60

ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2557

73 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 720          - 3,000        3,620        7,340           

74 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 180          6,000          1,400        - 7,580           

75 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          5,105          800          - 6,175           

76 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 720          - - 3,250        3,970           

77 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2,040        3,610          8,900        - 14,550         

78 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3,000        - 2,350        1,300        6,650           

79 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          3,018          700          - 3,988           

80 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 480          - - 1,200        1,680           

81 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 240          5,640          - - 5,880           

82 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - 13,500        9,000        7,500        30,000         

83 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,440        - - 5,970        7,410           

84 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,440        - - 8,385        9,825           

85 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 810          6,840          2,300        - 9,950           

86 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 540          5,990          - - 6,530           

87 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 960          2,650          3,100        - 6,710           

88 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1,020        3,400          1,000        - 5,420           

89 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1,020        - 2,800        3,000        6,820           

90 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ - 5,440          800          - 6,240           

91 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 240          2,950          - - 3,190           

92 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1,020        3,695          1,500        - 6,215           

93 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 4,110        - - 4,786        8,896           

94 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 480          - 900          3,280        4,660           

95 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 270          2,822          700          - 3,792           

96 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 240          2,630          - - 2,870           
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61

ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2557

97 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 630          3,592          1,600        - 5,822           

98 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 270          2,020          1,200        - 3,490           

99 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,620        - 4,250        4,350        10,220         

100 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 120          2,300          - - 2,420           

101 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 480          11,831.60    2,200        1,500        16,012         

102 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,530        - - - 1,530           

103 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - - - 59,800      59,800         

104 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,020        3,040          1,000        - 5,060           

105 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          2,722          700          - 3,692           

106 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          4,440          - - 4,710           

107 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          4,980          1,200        - 6,720           

108 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          7,000          - - 7,270           

109 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - - - 22,500      22,500         

110 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          3,840          - - 4,110           

111 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          4,690          - - 4,960           

112 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 180          3,032          - - 3,212           

113 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 180          3,128          - - 3,308           

114 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          5,915          - - 6,185           

115 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 630          7,224          4,800        - 12,654         

116 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          3,440          1,100        - 5,080           มห
าวิท
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

1 ทีป่รึกษา 240          3,350        800          - 4,390          

2 ทีป่รึกษา 400          6,790        2,800        - 9,990          

3 ทีป่รึกษา 240          3,750        - - 3,990          

4 ทีป่รึกษา 240          6,700        - - 6,940          

5 ทีป่รึกษา 1,200        3,155        1,900        - 6,255          

6 ทีป่รึกษา 240          3,630        1,000        - 4,870          

7 ทีป่รึกษา 480          8,097        2,400        - 10,977         

8 ทีป่รึกษา 240          6,900        1,000        - 8,140          

9 ทีป่รึกษา 720          1,913        - - 2,633          

10 ทีป่รึกษา 240          6,500        - - 6,740          

11 ทีป่รึกษา 240          4,401        2,000        - 6,641          

12 ทีป่รึกษา 240          2,700        - - 2,940          

13 ทีป่รึกษา 240          2,820        - - 3,060          

14 ทีป่รึกษา 240          3,480        1,000        - 4,720          

15 ทีป่รึกษา 480          4,317        - - 4,797          

16 อธิการบดี 180          6,500        850          - 7,530          

17 อธิการบดี 360          6,250        2,800        - 9,410          

18 อธิการบดี 360          650          3,100        - 4,110          

19 อธิการบดี 270          800          - - 1,070          

20 อธิการบดี 270          3,600        2,300        - 6,170          

21 อธิการบดี 270          1,668        - - 1,938          

22 อธิการบดี 180          6,750        1,300        - 8,230          

23 อธิการบดี 180          3,500        - - 3,680          

24 อธิการบดี 520          19,400      4,650        - 24,570         

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2558
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63

ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2558

25 อธิการบดี 810          3,550        3,000        - 7,360          

26 อธิการบดี 810          12,589      4,800        - 18,199         

27 อธิการบดี 1,020        - 2,400        3,150   6,570          

28 อธิการบดี 510          - - 2,300   2,810          

29 อธิการบดี 880          3,800        2,600        225      7,505          

30 อธิการบดี 960          3,400        1,580        185      6,125          

31 อธิการบดี 120          - - 800      920             

32 อธิการบดี 180          6,800        1,500        - 8,480          

33 อธิการบดี 510          - - 1,100   1,610          

34 อธิการบดี - 3,920        - - 3,920          

35 อธิการบดี - 500          - - 500             

36 อธิการบดี - 500          - - 500             

37 อธิการบดี 1,280        - - - 1,280          

38 อธิการบดี 270          3,300        - 700      4,270          

39 อธิการบดี 240          - - 2,260   2,500          

40 อธิการบดี 1,920        2,900        2,200        755      7,775          

41 อธิการบดี 510          - - 1,980   2,490          

42 อธิการบดี 420          850          - - 1,270          

43 อธิการบดี 240          2,300        - - 2,540          

44 อธิการบดี 780          - - 2,195   2,975          

45 อธิการบดี 1,620        - 4,000        2,350   7,970          

46 อธิการบดี 510          - - 1,430   1,940          

47 อธิการบดี 2,790        5,400        7,200        2,500   17,890         

48 อธิการบดี 1,500        4,060        4,900        420      10,880         
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2558

49 อธิการบดี 510          7,686        1,000        - 9,196          

50 อธิการบดี 510          1,830        - - 2,340          

51 อธิการบดี 990          2,200        - - 3,190          

52 อธิการบดี 1,700        46,376      15,600      - 63,676         

53 อธิการบดี - 3,440        - - 3,440          

54 อธิการบดี 960          4,560        1,000        - 6,520          

55 อธิการบดี 2,180        2,400        400          - 4,980          

56 อธิการบดี 240          2,560        - - 2,800          

57 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 1,560        7,942        6,600        900      17,002         

58 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 1,120        - 2,400        4,200   7,720          

59 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2,960        - 8,800        2,300   14,060         

60 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 270          24,532      8,165        32,967         

61 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 180          2,700        1,555        - 4,435          

62 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 540          4,200        800          - 5,540          

63 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 540          5,160        1,300        - 7,000          

64 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 240          - - 2,750   2,990          

65 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 240          - - 1,320   1,560          

66 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 480          - - 4,500   4,980          

67 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 270          2,900        - - 3,170          

68 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 540          13,000      1,300        - 14,840         

69 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 180          3,600        - - 3,780          

70 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 520          800          - - 1,320          

71 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 270          3,500        1,000        - 4,770          

72 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 270          4,900        - - 5,170          
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65

ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2558

73 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          2,757        1,000        - 4,027          

74 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 510          6,000        - 1,000   7,510          

75 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 270          6,700        - - 6,970          

76 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 510          13,200      - - 13,710         

77 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,020        1,300        6,400        - 8,720          

78 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 2,010        - - 2,280   4,290          

79 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 720          - - 2,370   3,090          

80 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,710        - - 2,550   4,260          

81 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,050        10,424      3,000        - 14,474         

82 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 450          1,696        2,200        - 4,346          

83 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 480          6,950        - - 7,430          

84 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 480          500          1,400        2,380          

85 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1,200        1,100        3,500        - 5,800          

86 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 240          5,174        - - 5,414          

87 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1,020        3,050        2,400        230      6,700          

88 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 720          - - 500      1,220          

89 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1,500        2,720        2,700        240      7,160          

90 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 1,530        - 5,300        2,985   9,815          

91 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 560          - - 2,520   3,080          

92 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 120          - - 3,430   3,550          

93 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          - 1,149        1,568   2,987          

94 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - 8,900        1,600        - 10,500         

95 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 240          3,167        - - 3,407          

96 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 240          4,060        1,200        - 5,500          
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2558

97 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 560          3,016        2,800        - 6,376          

98 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 240          600          - - 840             

99 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 480          6,800        700          - 7,980          

100 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 450          3,300        1,100        - 4,850          

101 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          6,400        - - 6,670          

102 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,020        - 1,600        2,460   5,080          

103 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          2,997        1,700        - 4,967          

104 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          - - 3,970   4,240          

105 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          5,250        1,000        - 6,520          

106 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          3,348        1,700        - 5,318          

107 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 810          2,787        2,900        - 6,497          

108 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 8,640        3,600        5,850        800      18,890         

109 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 2,880        - 4,400        2,470   9,750          

110 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 480          5,979        1,200        -       7,659          

111 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 240          9,350        - - 9,590          

112 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 1,680        5,570        5,000        - 12,250         

113 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 240          2,698        - 800      3,738          

114 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 120          630          - - 750             

115 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 540          7,600        - - 8,140          

116 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ - - - 1,750   1,750          

117 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 1,020        - 800          2,270   4,090          

118 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 540          3,860        1,600        50,000  56,000         

119 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 270          3,030        1,200        - 4,500          

120 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 360          6,100        - - 6,460          
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2558

121 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 810          5,322        2,000        - 8,132          

122 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 2,250        2,510        4,400        - 9,160          

123 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 1,020        5,409        2,800        - 9,229          

124 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 810          3,367        3,000        - 7,177          

125 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ - 4,500        - - 4,500          

126 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 270          2,622        700          - 3,592          

127 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 270          3,667        2,100        - 6,037          
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

1 ทีป่รึกษา 480          7,100      2,000        - 9,580          

2 ทีป่รึกษา 160          3,900      - - 4,060          

3 อธิการบดี 1,020       1,310      2,000        - 4,330          

4 อธิการบดี 1,020       1,310      2,000        - 4,330          

5 อธิการบดี 420          670        - - 1,090          

6 อธิการบดี 1,440       4,130      2,450        - 8,020          

7 อธิการบดี 390          680        1,780        - 2,850          

8 อธิการบดี 1,330       2,050      3,500        - 6,880          

9 อธิการบดี 930          680        1,780        - 3,390          

10 อธิการบดี 1,330       2,050      3,500        - 6,880          

11 อธิการบดี 1,020       1,490      1,700        - 4,210          

12 อธิการบดี 1,260       1,670      4,500        2,500     9,930          

13 อธิการบดี 2,130       2,000      4,600        - 8,730          

14 อธิการบดี 3,540       2,405      7,200        - 13,145         

15 อธิการบดี 3,540       2,405      7,200        - 13,145         

16 อธิการบดี 3,060       56,690    15,349      - 75,099         

17 อธิการบดี 450          7,000      1,890        - 9,340          

18 อธิการบดี 270          6,800      1,400        - 8,470          

19 อธิการบดี 270          6,800      1,350        - 8,420          

20 อธิการบดี 270          5,680      1,700        - 7,650          

21 อธิการบดี 270          6,800      1,350        - 8,420          

22 อธิการบดี 270          5,680      1,700        - 7,650          

23 อธิการบดี 180          4,150      800          - 5,130          

24 อธิการบดี 270          6,290      - - 6,560          

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2559
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2559

25 อธิการบดี 1,020       16,400    4,800        - 22,220         

26 อธิการบดี 180          3,800      - - 3,980          

27 อธิการบดี 810          1,800      3,170        - 5,780          

28 อธิการบดี 180          3,700      1,250        - 5,130          

29 อธิการบดี 180          4,300      - - 4,480          

30 อธิการบดี 180          2,200      1,500        - 3,880          

31 อธิการบดี 960          2,100      1,880        - 4,940          

32 อธิการบดี - 600        - - 600             

33 อธิการบดี - 600        - - 600             

34 อธิการบดี - 600        - - 600             

35 อธิการบดี 2,460       1,800      3,600        - 7,860          

36 อธิการบดี 1,780       1,500      4,000        - 7,280          

37 อธิการบดี 930          2,280      3,000        - 6,210          

38 อธิการบดี 2,460       1,800      3,600        - 7,860          

39 อธิการบดี 1,780       1,500      4,000        - 7,280          

40 อธิการบดี 930          2,280      3,000        - 6,210          

41 อธิการบดี - 600        - - 600             

42 อธิการบดี 1,730       1,200      6,300        - 9,230          

43 อธิการบดี - 600        - - 600             

44 อธิการบดี 510          1,000      3,100        - 4,610          

45 อธิการบดี 750          4,360      1,600        - 6,710          

46 อธิการบดี 1,350       1,550      - - 2,900          

47 อธิการบดี 420          2,080      1,540        - 4,040          

48 อธิการบดี 420          1,900      - - 2,320          
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2559

49 อธิการบดี 2,640       13,800    4,250        - 20,690         

50 อธิการบดี 1,020       2,300      1,900        - 5,220          

51 อธิการบดี - 800        - - 800             

52 อธิการบดี 510          1,430      - - 1,940          

53 อธิการบดี 540          2,100      2,880        - 5,520          

54 อธิการบดี 1,560       3,810      2,400        - 7,770          

55 อธิการบดี 3,060       3,900      10,670      - 17,630         

56 อธิการบดี 240          800        - - 1,040          

57 อธิการบดี 750          1,800      3,900        - 6,450          

58 อธิการบดี 510          2,030      - - 2,540          

59 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          2,967      1,458        - 4,695          

60 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 500          6,684      2,100        - 9,284          

61 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 500          6,684      2,100        - 9,284          

62 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 180          3,831      1,000        - 5,011          

63 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          2,967      810          - 4,047          

64 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 360          7,290      3,495        - 11,145         

65 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 180          3,520      800          - 4,500          

66 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 270          2,930      900          - 4,100          

67 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 510          9,190      - - 9,700          

68 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 160          - - - 160             

69 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 510          9,190      - 9,700          

70 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 160          - - - 160             

71 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 320          4,290      1,500        3,500     9,610          

72 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 540          6,700      2,000        - 9,240          
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2559

73 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 180          4,000      - 500        4,680          

74 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 180          4,000      - 500        4,680          

75 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1,800       1,670      4,200        10,000    17,670         

76 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 180          4,332      1,500        - 6,012          

77 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 1,800       1,670      4,200        10,000    17,670         

78 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 180          4,332      1,500        - 6,012          

79 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 540          3,549      1,530        - 5,619          

80 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 540          2,086      1,530        - 4,156          

81 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 810          5,200      3,060        - 9,070          

82 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 270          960        - - 1,230          

83 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 270          4,049      - - 4,319          

84 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ - - 3,600        - 3,600          

85 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 180          2,867      - - 3,047          

86 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 810          7,008      2,400        - 10,218         

87 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 180          4,300      1,800        - 6,280          

88 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 1,080       4,100      5,200        - 10,380         

89 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 540          4,899      3,400        - 8,839          

90 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 1,170       1,600      1,400        - 4,170          

91 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 540          7,000      1,750        4,500     13,790         

92 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 270          4,200      1,500        - 5,970          

93 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ 270          400        - - 670             

94 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 360          5,322      2,400        - 8,082          

95 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          7,428      - - 7,968          

96 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 360          5,322      2,400        - 8,082          
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2559

97 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          7,428      - - 7,968          

98 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1,440       21,450    6,400        - 29,290         

99 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 180          3,740      600          - 4,520          

100 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          7,200      - - 7,740          

101 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 180          3,740      600          - 4,520          

102 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 540          7,200      - - 7,740          

103 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 450          5,100      1,290        - 6,840          

104 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 180          4,100      1,500        - 5,780          

105 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 720          7,600      5,200        - 13,520         

106 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 2,340       31,200    8,500        - 42,040         

107 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 360          7,600      2,200        - 10,160         

108 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 3,030       1,870      8,800        - 13,700         

109 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 580          8,080      3,000        - 11,660         

110 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 510          6,000      - - 6,510          

111 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 2,470       1,920      4,800        11,400    20,590         

112 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา - 680        - - 680             

113 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 340          7,200      - - 7,540          

114 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 840          8,570      6,000        - 15,410         

115 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 240          1,300      - - 1,540          

116 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 240          1,300      - - 1,540          

117 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 930          1,330      2,000        - 4,260          

118 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 720          4,100      2,600        - 7,420          

119 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,350       8,372      13,400      - 23,122         

120 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - - - 45,000    45,000         
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ล ำดบัที่ ชื่อ ค่ำเบีย้เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเชำ่พัก อ่ืนๆ รวมค่ำใชจ้่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยค่ำกำรเดนิทำงไปรำชกำรของผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม

ประจ ำปีงบประมำณ 2559

121 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 720          4,100      2,600        - 7,420          

122 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,350       8,372      13,400      - 23,122         

123 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - - - 45,000    45,000         

124 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 180          4,000      800          - 4,980          

125 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 270          3,098      700          - 4,068          

126 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 180          1,549      1,700        - 3,429          

127 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 450          7,900      2,200        - 10,550         

128 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,260       1,400      - - 2,660          

129 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 7,020       3,350      9,350        - 19,720         

130 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 450          3,008      1,423        - 4,881          

131 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 240          3,649      1,000        - 4,889          

132 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 1,440       11,800    3,720        - 16,960         

133 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 480          3,649      1,440        - 5,569          
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ประวัติคณะผูวิจัย 

 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวณิชนันทน   ศิริไสยาสน 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Nidchanun   Sirisaiyas 

ตําแหนงปจจุบัน    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

หนวยงานสังกัด    กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ 

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาศิลป-คํานวณ 

      จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

     มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย วิจัยสถาบัน เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของเครือขายสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีมีตอ

การจัดกิจกรรมการเผยแพรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลงานวิจัยท่ีพิมพออกเผยแพร (ถามี) - 

สถานท่ีติดตอ    :  777/224 หมูบานพงศผกา 2 หมูท่ี 9 ตําบลอรัญญิก 

       อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  หมายเลขโทรศัพท 06-4003-0146 

  e – mail : nidchanun23@gmail.com
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ประวัติคณะผูวิจัย 

 

 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวทัชทิชา   ทองสอน 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Tatthicha  Thongson 

ตําแหนงปจจุบัน    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

หนวยงานสังกัด    กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระดับการศึกษา    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

     มัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

     มัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียนจานกรอง 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย - 

ผลงานวิจัยท่ีพิมพออกเผยแพร (ถามี) - 

สถานท่ีติดตอ    :  351/159 ถนนไชยานุภาพ ตําบลในเมือง 

       อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

  หมายเลขโทรศัพท 09-5624-7174 

  e – mail : tatthicha@psru.ac.th 
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