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มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



 

รายงานวิจัยสถาบัน 
 

 

 

 

การวิเคราะหงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชัชฏาพันธ  อยูเพชร 
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ช่ืองานวิจัย การวิเคราะหงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ช่ือผูวิจัย ชัชฎาพันธ  อยูเพชร 

 

บทคัดยอ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษางบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 - 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ท่ีจัดทําโดยสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ประชากรและกลุมตัวอยาง

ท่ีใช คือ งบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป(Microsoft Excel) ในการคํานวณหา

คาผลรวม รอยละของขอมูล ผลการวิจัย พบวา  

1. การจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามท่ีไดรับคาเฉลี่ยโดยประมาณ 580,074,960 บาทตอป โดยมีแนวโนมการจัดสรรในอัตราเพ่ิมข้ึนทุกป 

รอยละ 18 แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานบูรณาการ ตลอด 5 ปท่ีผานมาไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนทุกป  

มีเพียงแผนงานพ้ืนฐานท่ีไดรับการจัดสรรในอัตราคงท่ี สวนของงบรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 มากท่ีสุด คือ งบเงินอุดหนุน(รอยละ 41.30) งบลงทุน(รอยละ 

27.89) งบบุคลากร(รอยละ 15.12) งบรายจายอ่ืน(รอยละ 8.63) และงบดําเนินงาน(รอยละ 7.06) ตามลําดับ 

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหงท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มาก

ท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(รอยละ 16.31) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม(รอยละ 15.10)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(รอยละ 12.68)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(รอยละ 12.63)  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม(รอยละ 11.43)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(รอยละ 11.30)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ(รอยละ 10.54)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(รอยละ 10.01)   

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  

มากท่ีสุด คือ งบอุดหนุน(รอยละ 43.21) งบลงทุน(รอยละ 28.26) งบบุคลากร(รอยละ 12.11) งบรายจายอ่ืน

(รอยละ 8.51) งบดําเนินงาน(รอยละ 7.90) 

งบอุดหนุน ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม(รอยละ 19.02)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(รอยละ 14.97)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(รอยละ 14.15) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(รอยละ 11.24) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ(รอยละ 11.05)  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(รอยละ 10.95)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(รอยละ 10.06)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(รอยละ 8.56)   

งบลงทุน ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม(รอยละ 16.49)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(รอยละ 16.19)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

(รอยละ 16.09)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ(รอยละ 12.09)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(รอยละ 

11.31)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(รอยละ 9.74) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(รอยละ 9.62)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(รอยละ 8.46)   

งบบุคลากร ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม(รอยละ 15.31)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(รอยละ 14.99)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(รอยละ 14.31)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(รอยละ 12.24)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

(รอยละ 11.55) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(รอยละ 10.96) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ(รอยละ 10.67)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(รอยละ 9.98)  

งบรายจายอ่ืน ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม(รอยละ 18.22)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(รอยละ 15.55)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย(รอยละ 14.87) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(รอยละ 11.62)  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(รอยละ 11.00)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(รอยละ 10.75) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

(รอยละ 9.81)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(รอยละ 8.18)  

งบดําเนินงาน ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม(รอยละ 16.02) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ(รอยละ 15.96) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(รอยละ 14.46) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(รอยละ 13.92)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(รอยละ 11.77)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(รอยละ 10.25) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(รอยละ 9.87) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(รอยละ 7.75)  

4. การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหงท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2561 มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม(รอยละ 17.67) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค(รอย

ละ 14.95)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(รอยละ 12.21) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(รอยละ 12.17) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง(รอยละ 11.02) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ(รอยละ 11.08) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร(รอยละ 10.59) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ(รอยละ 9.43)  
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กิตติกรรมประกาศ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 การจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย  

ดร.ผองลักษม  จิตตการุญ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุ เจริญวงศระยับ ท่ีไดใหคําแนะนํา ปรึกษาตลอดจน

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง จนงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ ท่ีนี้ 

 ขอขอบพระคุณนางเอมอร กมลวรเดช ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงครามท่ีใหความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก และสนับสนุนทุนวิจัยแกผูวิจัย 

 คุณคา และประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขออุทิศแดผูมีพระคุณทุกๆทาน  

ท่ีเปนกําลังใจและสนับสนุนใหประสบผลสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

 

 

 

ชัชฏาพันธ  อยูเพชร 
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สารบัญ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                   หนา 

บทคัดยอ                   (ก) 

กิตติกรรมประกาศ                (ข) 

สารบัญ                    (ค) 

สารบัญตาราง                     (จ) 

สารบัญภาพ                   (ฉ) 

บทท่ี 

1 บทนํา                   1 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา         1 

1.2 ปญหาการวิจัย               1 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย              2 

1.4 ขอบเขตการวิจัย               2 

1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย             2 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ             3 

1.7 ขอจํากัดการวิจัย (ถามี)             3 

2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ              4 

 2.1 ความเปนมาและความหมายงบประมาณ         4 

 2.2 ความสําคัญของงบประมาณ             5 

 2.3 ประโยชนของงบประมาณ             6 

 2.4 ลักษณะท่ีดีของงบประมาณ             6 

 2.5 ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ            7 

 2.6 การวิเคราะหงบประมาณตามหมวดรายจาย         8 

 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ               11 

3 วิธีดําเนินการวิจัย                13 

3.1 ข้ันตอนการวิจัย 

3.1.1 แหลงขอมูลท่ีศึกษา หรือกลุมเปาหมายในการวิจัย      13 

หรือประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา         

3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยของข้ันตอนท่ีศึกษา       13 

3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล           13 

3.1.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล           13 
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สารบัญ (ตอ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                   หนา 

 

4 ผลการวิจัย                 14 

          ผลการวิเคราะหขอมูล              

4.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานท่ีได   14 

รับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

4.2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามหมวดรายจาย   20 

ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

4.3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมด 32 

ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ          42 

5.1 สรุปผลการวิจัย               42 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย               44 

5.3 ขอเสนอแนะ                45 

 

บรรณานุกรม                   46 

 

ประวัติผูวิจัย                   48 
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สารบัญตาราง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตารางท่ี                    หนา 

1 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายท้ังหมดท่ีไดรับการจัดสรร 14 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

2 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ 16 

ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

3 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานพ้ืนฐานท่ีไดรับ 17 

การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

4 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานบูรณาการท่ีได 18 

รับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

5 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามงบรายจายท่ีไดรับการ 20 

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

6 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบบุคลากรท่ีได 22 

รับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

7 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบดําเนินงานท่ีได 24 

รับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

8 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบลงทุนท่ีไดรับ 26 

การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

9 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบเงินอุดหนุนท่ี 28 

ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

10 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบรายจายอ่ืนท่ี 30 

ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

11 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมด 32 

ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 

12 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของเงินเดือนและคาจางประจํา 34 

ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 

13 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาจางชั่วคราวท่ีไดรับการ 36 

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 

14 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาตอบแทนพนักงานราชการ 38 

ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 

15 การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของเงินอุดหนุนบุคลากร   40 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 
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(ช) 
 

สารบัญภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพท่ี                      หนา 

 1 แสดงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561   15 

   2 แสดงงบประมาณรายจายแผนงานบุคลากรภาครัฐประจําปงบประมาณ  16 

     พ.ศ. 2557-2561 

   3 แสดงงบประมาณรายจายแผนงานพ้ืนฐานประจําปงบประมาณ    17 

     พ.ศ. 2557-2561 

   4 แสดงงบประมาณรายจายแผนงานบูรณาการประจําปงบประมาณ    19 

     พ.ศ. 2557-2561 

   5 แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 20 

   6 แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบบุคลากรประจําปงบประมาณ  22 

     พ.ศ. 2557-2561 

   7 แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบดําเนินงานประจําปงบประมาณ  24 

     พ.ศ. 2560 - 2561 

   8 แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ    26 

     พ.ศ. 2557-2561    

   9 แสดงงบประมาณรายจายตามหมวดรายจายงบเงินอุดหนุนประจําป   28 

     งบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2561 

   10 แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบรายจายอ่ืนประจําปงบประมาณ  30 

     พ.ศ. 2557 – 2561 

   11 แสดงงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมดประจําปงบประมาณ  32 

     พ.ศ. 2557 – 2561 

   12 แสดงงบประมาณสวนของเงินเดือนและคาจางประจําประจําปงบประมาณ  34 

     พ.ศ. 2557 – 2561 

   13 แสดงงบประมาณสวนของคาจางชั่วคราวประจําปงบประมาณ    36 

     พ.ศ. 2557 – 2561 

   14  แสดงงบประมาณสวนของคาตอบแทนพนักงานราชการประจําปงบประมาณ  38 

     พ.ศ. 2557 – 2561 

   15 แสดงงบประมาณสวนของเงินอุดหนุนบุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย)  40 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
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บทที่ 1 
บทนํา 

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

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมใน

การจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิต

ครูและสงเสริมวิทยฐานะครู (พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547) 

 งบประมาณจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีนํามาบริหารจัดการในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยใหมี

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียมากท่ีสุด และบรรลุเปาหมายพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดไว มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

จํานวน 8 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ไดรับการ

จัดสรรงบประมาณมากนอยแตกตางกันไปตามภารกิจและงาน/โครงการของแตละมหาวิทยาลัย การ

วิเคราะหและรวบรวมสถิติท่ีเก่ียวของกับงบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏไวเปนหมวดหมูอยาง

เปนระบบ ถือวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการ และการบริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนใชใน

การศึกษาวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงบประมาณได  ท้ังในแงของปริมาณ จํานวนวงเงินงบประมาณแต

ละมหาวิทยาลัย 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะหงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

จํานวน 8 แหง เพ่ือประโยชนในการบริหารและการวางแผนงบประมาณตอไป 

 

1.2 ปญหาการวิจัย 

งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามเปนอยางไร 
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษางบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1.3.1 เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

1.3.2 เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

1.3.3 เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมดท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย    

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษางบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรตามเอกสาร

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

 

1.5 นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

งบประมาณ  หมายถึง  งบประมาณแผนดินท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการจัดสรร

งบประมาณตามเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

งบประมาณตามแผนงาน หมายถึง  งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรตามแผนงาน มี

ท้ังสิ้น 3 แผนงานหลัก คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ  แผนงานพ้ืนฐาน  แผนงานบูรณาการ  

แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานท่ีแสดงคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐท่ี

กําหนดไวในงบบุคลากร งบดําเนินงาน รวมท้ังงบเงินอุดหนุนและงบรายจายอ่ืนๆ  

แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง แผนงานท่ีดําเนินการตามหนาท่ีความรับผิดชอบเปนปกติประจํา

ตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงานนั้นๆ หากหยุดดําเนินการอาจกอใหเกิดความเสียหายในการใหบริการ

สาธารณะของภาครัฐ ซ่ึงมีลักษณะงานและปริมาณงานท่ีชัดเจนตอเนื่อง ประกอบดวย 

1. แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

2. แผนงานพ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสราง

การเติบโตจากภายใน 

3. แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานท่ีตองดําเนินการใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 

หรือยุทธศาสตรสําคัญท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ประกอบดวย 

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

2. แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ 

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง 

6. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 

7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิติทัล 

8. แผนงานบูรณาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

งบประมาณตามหมวดรายจาย หมายถึง งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรตามหมวด

รายจาย ซ่ึงประกอบดวยหมวดรายจาย ดังนี้ 

1. งบบุคลากร ประกอบดวย หมวดรายจายเงินเดือน หมวดรายจายคาจางประจํา  

หมวดรายจายคาจางชั่วคราว  หมวดรายจายคาตอบแทนพนักงานราชการ  

2. งบดําเนินงาน ประกอบดวย หมวดรายจายคาตอบแทน หมวดรายจายคาใชสอย  

หมวดรายจายคาวัสดุ  หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค  

3. งบลงทุน ประกอบดวย หมวดรายจายคาครุภัณฑ หมวดรายจายคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

4. งบเงินอุดหนุน  ประกอบดวย หมวดรายจายเงินอุดหนุนท่ัวไป  หมวดรายจาย

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

5. งบรายจายอ่ืน  ประกอบดวย หมวดรายจายอ่ืน  

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการวางแผนและการจัดทํางบประมาณของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

1.7 ขอจํากัดการวิจัย (ถามี) 

 ขอมูลท่ีไดจากงบประมาณท่ีใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบครั้งนี้ ไดจากเอกสาร

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 จัดทําข้ึนโดยสํานัก

งบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ถือวาเปนขอมูลท่ีถูกตองและเชื่อได 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

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

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปน

แนวทางการวิจัย ดังนี้ 

 2.1 ความเปนมาและความหมายงบประมาณ 

 2.2 ความสําคัญของงบประมาณ 

 2.3 ประโยชนของงบประมาณ 

 2.4 ลักษณะท่ีดีของงบประมาณ 

 2.5 ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 

 2.6 การวิเคราะหงบประมาณตามหมวดรายจาย 

 2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ความเปนมาและความหมายงบประมาณ 

 ณรงค สัจพันธโรจน(2538) ไดใหความหมายของการบริหารงบประมาณ ไว ดังนี้ 

ความเปนมาของงบประมาณ   

การจัดทํางบประมาณในแบบปจจุบันไดเริ่มมีข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ประมาณ 

คริสศตวรรษท่ี 16-17 ซ่ึงเปนสมัยท่ีสภาผูแทนราษฎรไดประสบความสําเร็จในการสงวน อํานาจท่ีจะ

อนุมัติรายไดและรายจายของรัฐบาล ซ่ึงจะเห็นไดวาการจัดทํางบประมาณในแบบปจจุบันมี ความ

สัมพันธกับวิวัฒนาการการปกครอง ตอมาไดมีการนําแบบอยางมาจัดทํางบประมาณข้ึนในหลาย

ประเทศ สําหรับประเทศไทยการจัดทํางบประมาณนั้น รัฐบาลไดเริ่มทําข้ึนกอนและตอมาไดขยาย 

ขอบเขตไปถึงองคการบริหารสวนทองถ่ิน สถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังของรัฐบาลและเอกชน 
 ความหมายของงบประมาณ 

ความหมายของงบประมาณจะแตกตางกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให 

ความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซ่ึงมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน  

ความหมายของนักเศรษฐศาสตร หมายถึง การใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชน

สูงสุด  

ความหมายของนักบริหาร หมายถึง  กระบวนการหรือการบริหารงบประมาณใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยบรรลุเปาหมายของแผนงานท่ีวางไว  

ความหมายของนักการเมือง หมายถึง การมุงใหรัฐสภาใชอํานาจควบคุมการปฏิบัติงานของ

รัฐบาล  
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ความหมายของนักการบัญชี หมายถึง เอกสารอยางหนึ่งท่ีประกอบดวย ขอความ และตัวเลข

ท่ีเสนอขอรายจาย เพ่ือรายการและวัตถุประสงคตางๆ ขอความจะพรรณนาถึงรายการคาใชจายหรือ

วัตถุประสงค และมีตัวเลขแนบอยูดวยทุกรายการหรือทุกวัตถุประสงค 

ความหมายด้ังเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแตเดิม หมายถึง

กระเปาหนังสือใบใหญท่ีเสนนาบดีคลังใชบรรจุเอกสารตางๆ ท่ีแสดงถึงความตองการของประเทศ 

และทรัพยากรท่ีมีอยูในการแถลงตอรัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget ก็คอยๆ เปลี่ยนจากตัว 

กระเปาเปนเอกสารตางๆ ท่ีบรรจุในกระเปานั้น สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผน

เบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะ

ประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการสนับสนุน 

การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ ประกอบดวยการทํางาน 3 ข้ันตอน คือ (1) การจัดเตรียม (2) การ

อนุมัติและ (3) การบริหาร 
 

2.2 ความสําคัญของงบประมาณ 

งบประมาณมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหาร หนวยงานสามารถนําเอา 

งบประมาณมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ความสําคัญของงบประมาณ

มีดังนี้  

1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินท่ีมีอยูโดยให มีการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานท่ีวางไว เพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนของ

หนวยงานลดลง  

2. ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจายอยาง 

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคม  

โดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการท่ีจําเปน 

เปนโครงการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน  

3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร

หรืองบประมาณของหนวยงานมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือ ในการ

จัดสรรทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงิน 

งบประมาณไปในแตละดาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย 

เพ่ือท่ี จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลาท่ีเร็วท่ีสุดและใชทรัพยากรนอยท่ีสุด  

4. เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเปนธรรม งบประมาณสามารถใช

เปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรมไปสูจุดท่ีมีความจําเปนและท่ัวถึงท่ีจะทําให

หนวยงานนั้นสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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5) เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณ เปนท่ี

รวมท้ังหมดของแผนงานและงานท่ีจะดําเนินการในแตละปพรอมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น หนวยงาน

สามารถใชงบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตางๆ ท่ีทําเพ่ือเผยแพรและ  

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 
2.3 ประโยชนของงบประมาณ 

 งบประมาณเปนเครื่องมือท่ีผูบริหาร หรือเจาหนาท่ีสรางข้ึนมาโดยการมองเห็นอนาคตอยาง

คราวๆ โดยอาจจะไดจากการพยากรณสิ่งตางๆ ควบคูกันกับภาวะเศรษฐกิจตางๆ เพ่ือควบคุมการ

ปฏิบัติงานของตนเองหรือหนวยงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว ชวยใหการดําเนินงาน

สัมฤทธิ์ผลไดเร็วยิ่งข้ึน 

 

2.4 ลักษณะท่ีดีของงบประมาณ 

 ปวย อ้ึงภากรณ (อางถึงในเกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง, 2535) ไดกลาวถึงงบประมาณท่ีดีตอง

ประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญ  6 ประการ คือ 

 1. หลักการคาดการณไกล (Foresight) จะทําอะไร จะใชเงินในปใดเทาใดตองคิดวางแผนไว 

ไมใชนึกจะทําก็ทํา ตองการใชเงินเทาใดก็เพียงหาเงินโดยไมคํานึงถึงวาจะมีอนุญาตไวในงบประมาณ

หรือไม 

 2. หลักประชาธิปไตย (Democracy) จะตองใหราษฏรเจาของเงินไดรูเห็นและใหความ

เห็นชอบดวยท้ังเงินไดและเงินจาย 

 3. หลักดุลยภาพ (Balance) งบประมาณจะตองสมดุลกันแตไมไดหมายความวา รายได 

รายจาย จะตองเทากันทุกป บางปก็อาจขาดดุล แตก็ตองพยายามใหมีเกินดุลบาง มิฉะนั้นจะมีหนี้สิน 

 4. หลักสารัตถประโยชน (Utility) ตองคํานึงถึงประโยชนปจจุบันและอนาคต จึงตองใหมี

รายจายลงทุนไวใหมากพอเปนสัดสวนเหมาะสมกับรายจายประจําป 

 5. หลักความยุติธรรม (Equity) ตองใหมีความยุติธรรมท้ังในดานรายไดและรายจาย เชน 

กรณีในสวนรายไดจากการจัดเก็บภาษีตองใหยุติธรรมท่ีสุด คนมีเงินมากยอมจะตองเสียภาษีมากกวา

คนจนเปนตน 

 6. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักนี้เก่ียวกับการควบคุมงบประมาณรายไดและราจายท่ี

สวนราชการผูมีหนาท่ีจะตองระมัดระวังสอดสองใหเกิดสมรรถภาพข้ึน 

 ไพศาล ชัยมงคล (2526) ไดกลาวไววา ลักษณะท่ีดีของงบประมาณ ประกอบดวย 4 ประการ 

คือ 

 1. จะตองเปนศูนยรวมเงินแผนดินหรือเรียกวามีความครบถวน (Comprehensiveness) ซ่ึง

หมายความวา ถาปลอยใหงบประมาณแผนดินกระจัดกระจายเปนสวนตางๆ หรืองบตางๆ โดยไมนํา

มารวมพิจารณาเปนแผนทางการคลังของชาติอยางจริงจังแลวกําลังท่ีจะผลัดกันใหระบบเศรษฐกิจ
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กาวหนาไปก็ยอมจะไมเขมแข็งเทาท่ีตองการ การแยกเงินแผนดินไวหลายๆ แหลงโดยมีการพิจารณา

ใชจายแยกกันนั้น ยอมกอใหเกิดการทํางานซํ้าซอนกันหรือตางคนตางทําโดยไมประสานกัน 

 2. จะตองถือหลักพัฒนา คําวา “พัฒนา” ในท่ีนี้ไมจําเปนตองตองหมายถึง การพัฒนา

เศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว  หากแตหมายความรวมถึงการพัฒนาในทุกๆดาน ของประเทศกลาวคือ 

พยายามใหงบประมาณแผนดินเปนเครื่องท่ีจะความเจริญกาวหนามาสูประเทศอยางเต็มท่ี 

 3. จะตองถือหลักประหยัด จะตองพยายามใหการใชจายเงินตามโครงการตางๆ ใน

งบประมาณของรัฐบาลใหไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยมิใหมีการใชจายเกินกวาความจําเปนหรือจาย

ในทางฟุมเฟอย 

 4. จะตองมีระยะเวลาเหมาะสม โดยท่ัวไประยะเวลาของงบประมาณก็มักจะมีกําหนด 1 ป 

ซ่ึงเรียกวา ปงบประมาณ สวนวันเริ่มตนและสิ้นสุดของปงบประมาณ ไมจําเปนจะตองตรงกับปปฏิทิน 

ขอสําคัญของระยะเวลาของงบประมาณแตละครั้งจะตองเทากัน เชน จะใหงบประมาณมีระยะเวลา 1 

ป อยูตอๆ ไปดวย เพ่ือท่ีจะไดสามารถเปรียบเทียบไดโดยสะดวกถึงผลของงบประมาณแตละครั้งวา

ไดผลเพียงไร 

 

2.5 ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 

 การจัดทํางบประมาณ แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

 2.5.1. การจัดเตรียมงบประมาณ 

 2.5.2. การอนุมัติงบประมาณ 

 2.5.3. การบริหารงบประมาณ 

 2.5.1 การจัดเตรียมงบประมาณ  

 การจัดเตรียมงบประมาณสามารถแบงข้ันตอนไดดังนี้ 

1) ประมาณการรายรับและประมาณการรายจาย ในการจัดทํางบประมาณ

ประจําป จะตองมีการประมาณการรายรับไววาจะสามารถจัดหารายรับเพ่ือใชเปนงบประมาณ

รายจายเปนจํานวนเงินเทาใด ซ่ึงการกําหนดรายรับ รายจาย จะตองเปนไปอยางเหมาะสมและสมดุล 

2) กําหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผูบริหารหนวยงานตองกําหนด

แนวนโยบายงบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองท่ีจะมีตอนโยบายของหนวยงานผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนจากงบประมาณท่ีมีตอสังคมและดานอ่ืนดวย 

3) กําหนดวงเงินของแตละหนวยงาน เม่ือไดรับนโยบายงบประมาณแลว จะตองมี

การพิจารณากําหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ 

4) หนวยงานจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ เม่ือหนวยงานไดรับทราบวงเงิน

งบประมาณของตนเองแลว ตองจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป โดยยึดแนวนโยบาย

งบประมาณท่ีไดกําหนดไวแลว 
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5) คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณา รายละเอียด

งบประมาณท่ีหนวยงานตางๆ ทําคําขอต้ังงบประมาณรายจายข้ึนมา โดยพิจารณาดานความเหมาะสม 

ความสอดคลองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายงบประมาณ ความพรอมของหนวยงานท่ีจะ

ปฏิบัติงาน อาจมีการปรับลดงบประมาณไดตามความเหมาะสม และแกไขปรับปรุงคําของบประมาณ

ทําเปนเอกสารงบประมาณเสนอตอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 

6) คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณารางงบประมาณรายจาย โดย

พิจารรายละเอียดแผนงาน งานโครงการตางๆ วาเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรือไม 

 2.5.2. การอนุมัติงบประมาณ 

 การพิจารณางบประมาณท่ีหนวยงานเสนอข้ึนมาโดยผูมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณ มี

อํานาจท่ีจะวิเคราะหตัดและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณได แตตองอยูภายในวงเงินงบประมาณท่ี

เสนอมา 

 2.5.3. การบริหารงบประมาณ 

 การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน งานโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ

งบประมาณไป ควบคุมการเบิกจายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบท่ีหนวยงานกําหนด แบงออกเปน

ข้ันตอนดังนี้  

1) การทําแผนปฏิบัติการประจําป เม่ือหนวยงานไดรับการอนุมัติงบประมาณแลว

ใหจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดกิจกรรมท่ีจะทําและจํานวนเงินท่ีจะใชในชวงเวลาตางๆ ให

เหมาะสมกับกําลังเงินท่ีประมาณการจะไดรับ 

2) ดําเนินการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยการขออนุมัติเงิน

ตามระเบียบของหนวยงาน 

3) การตรวจสอบ เม่ือมีการเบิกจายไปแลว ตองมีการตรวจสอบวาไดใชจายเงินไป

ตามจริงท่ีเบิกไปหรือไม การตรวจสอบจึงเปนวิธีการสําคัญท่ีจะควบคุมการบริหารดานการเงินเปนไป

ตามแผนปฏิบัติการไมรั่วไหล และใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน 

4) การรายงาน เปนวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ใหมีการรายงาน

ผลงานท่ีไดปฏิบัติไปแลว เปนระยะๆ เพ่ือสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ี

กําหนดไววามีความคืบหนาไปประการใดและจะตองใชเปนผลในการต้ังงบประมาณในปตอไปดวย 

 

2.6 การวิเคราะหงบประมาณตามหมวดรายจาย 

 การวิเคราะหงบประมาณตามหมวดรายจาย หมายถึง การพิจารณารายละเอียดคาใชจาย

ของแตละหมวด ประเภท และรายการวาท่ีเหมาะสมนั้นควรจะเปนจํานวนเทาใด การพิจารณาคาใข

จายตามหลักการนี้ถือไดวามีความจําเปน เนื่องจากการตรวจสอบคาใชจายแตละหมวด ประเภท และ

รายการอยางละเอียดนั้นจะทําใหประหยัดการใชจายทรัพยากรและเงินไดมากยิ่งข้ึน การวิเคราะห

ตามนัยดังกลาว จะมีการพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี้ (เรืองชัย จรุงศิรวัฒน และคณะ, 2546) 
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 1. เงินเดือน  เงินท่ีจายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเปนรายเดือน โดยมี

อัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจาย

ในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน  

(1) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และ

ประธานสภาผูแทนราษฎร 

(2) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา

ผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

(3) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร 

(4) เงินประจําตําแหนงและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ 

(5) เงินประจําตําแหนงขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 

(6) เงินประจําตําแหนงของขาราชการ 

(7) เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงขาราชการการเมือง 

(8) เงินเพ่ิมคาวิชา (พ.ค.ว.) 

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

(10) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูซ่ึงดํารงตําแหนงครูชางอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู

เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 

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

(12) เงินเพ่ิมประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ 

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

(14) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ 

(พ.ข.ต.) 

(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.) 

   ในการพิจารณากําหนดวงเงินงบประมาณหมวดรายจายนี้ จะตองกําหนดรายจายให

ครบถวนทุกประเภท ท่ีมีความจําเปนจะตองใชจาย การพิจารณากําหนดงบประมาณของอัตรากําลัง

เดิม จะตองตรวจสอบจํานวนอัตรากําลังเจาหนาท่ีใหถูกตอง โดยตรวจสอบกับบัญชีถือจายเงินเดือน

ประจําของปท่ีผานมา แลวบวกดวยเงินเลื่อนข้ันเงินเดือนและเงินปรับวุฒิระหวางป(หากมี) ก็จะได

ยอดงบประมาณของอัตรากําลังเดิม 

 2. คาจางประจํา เงินท่ีจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ โดยมีอัตราตามท่ี

กําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจาง

ประจํา และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางประจํา เชน  
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(1) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (บ.ก.) 

(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.) 

ในการพิจารณากําหนดวงเงินงบประมาณหมวดรายจายนี้ อาจใชหลักการเดียวกัน

กับเงินเดือน 

 3. คาจางชั่วคราว ในการพิจารณากําหนดงบประมาณในหมวดรายจายนี้ ข้ึนอยูกับความ

จําเปนของงานหรือโครงการจะตองมีลูกจางชั่วคราวหรือไม หากมีความจําเปนเพราะมีงานท่ีจะตอง

ดําเนินการวาตองใชลูกจางชั่วคราวแตละประเภทเปนจํานวนเทาใด โดยใชเกณฑคิดเปน คน/วัน คน/

เดือน หรือ คน/ป และในการกําหนดคาจางลูกจางชั่วคราวแตละประเภทก็ตองใหเปนไปตามอัตราท่ี

กําหนดไว 

 4. คาตอบแทน ในการพิจารณากําหนดงบประมาณในหมวดรายจายนี้ เปนการประมาณ

คาใชจายแตละประเภทก็อาจจะใชวิธีการใชปริมาณงานเปนตัวกําหนดระยะเวลา และจํานวนคนท่ีจะ

ตอใชในการปฏิบัติงานนั้น หรือวิธีการใชสถิติรายจายจริงของปท่ีแลว มาเปนตัวกําหนด โดยพิจารณา

รายจายประเภทนั้นมีการจายจริงในปท่ีผานมาแลวหลายๆ ป มีอัตราเพ่ิมโดยเฉลี่ยอยางไร 

 5. คาใชสอย ในการพิจารณากําหนดงบประมาณหมวดรายจายนี้ อาจจะใชหลักการเดียว

หมวดรายจายคาตอบแทน 

 6. คาวัสดุ  ในการพิจารณากําหนดงบประมาณหมวดรายจายนี้ อาจจะใชหลักการเดียว

หมวดรายจายคาตอบแทน และคาใชสอย 

 7. คาสาธารณูปโภค พิจารณางบประมาณหมวดรายจายคาสาธารณูปโภค อาจจะคิดอัตรา

การใชจริงของปท่ีแลว หรืออาจจะทางหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การประปา หรือการไฟฟา คํานวณ

คาใชจายให ก็จะมีความเหมาะสมและประหยัดยิ่งข้ึน 

 8. คาครุภัณฑ   ควรพิจารณาเปนรายการๆไป หนวยงานขอต้ังงบประมาณมามีคราคา

อยางไร ราคาเหมาะสมหรือไม อาจตรวจสอบราคาเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน หรือตามมาตรฐาน 

 9. คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ในการพิจารณากําหนดงบประมาณหมวดรายจายนี้ ควรพิจารณา

เปนรายการๆไป เชนเดียวกับหมวดรายจายคาครุภัณฑ 

 10. เงินอุดหนุน พิจารณางบประมาณเงินอุดหนุนนี้ก็พิจารณาเปนประเภทและรายการไป

เชนเดียวกับหมาดรายจายครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 11. รายจายอ่ืน พิจารณางบประมาณเงินรายจายอ่ืน ตามความจําเปน  อาจจะตองพิจารณา

เปนกรณีๆไป 
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2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน และคณะ (2546) ไดทําวิจัย เรื่อง วิเคราะหงบประมาณ มหาวิทยาลัย

ของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2546 พบวา งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2546 ทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสังกัด ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ

ท้ังสิ้น 32,576,277,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ท่ีไดรับจัดสรร 32,035,502,300 

บาท คิดเปนรอยละ 0.02 

 มหาวิทยาลัย/สถาบันท่ีเปนสวนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จํานวน 18 แหง (ไมรวม

สํานักงานปลัดทบวงฯ และมหาวิทยาลัยในกํากับ 4 แหง, มหาวิทยาลัยเปด 2 แหง, องคกรมหาชน 1 

แหง สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา) พบวา   

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีมีงบประมาณรายจายในหมวดคาสาธารณูปโภค มากท่ีสุด 3 อันดับ

แรก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (144,329,600 บาท) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (80,160,300 บาท) 

และมหาวิทยาลัยขอนแกน (63,408,000 บาท) โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ (7,092,400 บาท) ไดรับ

จัดสรรนอยท่ีสุด 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีมีงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางมาก

ท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (542,268,500 บาท) มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(487,642,900 บาท) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (466,906,600 บาท) โดยมีสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร (39,712,000 บาท) ไดรับจัดสรรนอยท่ีสุด 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีมีงบประมาณรายจายในหมวดเงินอุดหนุนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

คือ จุลงกรณมหาวิทยาลัย (2,022,662,700 บาท) มหาวิทยาลัยมหิดล (931,443,700 บาท) และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (435,940,600 บาท) โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (16,359,000 บาท) 

ไดรับจัดสรรนอยท่ีสุด 

 พบวามีเพียง 4 มหาวิทยาลัย/สถาบัน จาก 18 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ท่ีมีงบประมาณ

รายจายในหมวดเงินรายจายอ่ืน เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(33,278,600 บาท) มหาวิทยาลัยนเรศวร (12,800,000 บาท) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ

นครเหนือ (2,880,000 บาท) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (40,000 บาท) 

 ผิวพรรณ ตัวสะอาด (2553) ไดทําวิจัย เรื่อง การวิเคราะหงบประมาณประจําปงบประมาณ 

2548-2552 ขององคการบริหารสวนตําบลสารภี อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา พบวา 

ระหวางปงบประมาณ 2548 – 2552 รายไดจริงสวนใหญสูงกวาประมาณการรายรับ ยกเวนใน

ปงบประมาณ 2551 รายรับจริงตํ่ากวาประมาณการซ่ึงรายไดหลักมีท่ีมาจาก 2 แหง คือ รายไดท่ี

รัฐบาลจัดแบงหรือจัดสรรให และเงินอุดหนุน คือเปนรอยละ 51.49, 44.94 ตามลําดับ และรายได

จัดเก็บเองนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ  3.57 ของงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ 2548 – 2552 

ในดานรายจาย พบวา ตํ่ากวาประมาณการทุกป การใชจายงบประมาณการพิจารณาตามหมวด

รายจาย ถูกใชไปในดานงบดําเนินการมากท่ีสุด จําแนกตามแผนงานถูกใชในดานบริหารงานท่ัวไปมาก
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ท่ีสด และการใชจายงบประมาณพิจารณาตามภารกิจหลัก 6 ดาน พบวา ในปงบประมาณ 2548-

2550 ใหความสําคัญดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนสําคัญ และเริ่มใหความสําคัญในการพัฒนา

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตในประมาณ 2551-2552 และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ รายไดจริงกับรายจาย

จริงมีทิศทางสูงข้ึนตามลําดับ จึงคาดวาแนวโนมใน 5 ปขางหนา รายไดขององคการบริหารสวนตําบล

สารภีจะเพ่ิมข้ึน โดยในปงบประมาณ 2557 จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกวา 45 ลานบาท ในขณะท่ีรายจาย

จะสูงข้ึนกวา 44 ลานบาท และแนวโนมของรายจายเม่ือจําแนกตามภารกิจหลัก 6 ดาน มีแนวโนม

สูงข้ึน โดยเฉพาะดานโคสรางพ้ืนฐานดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและดานบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

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

 

3.1 ข้ันตอนการทําวิจัย 

3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา  

 ท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไดแก งบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ ท่ีเปนสวนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานัก

งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ประกอบดวย 

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

8) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยของข้ันตอนท่ีศึกษา  

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก เอกสารงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 จัดทําโดยสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 

3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 โดยเก็บรวบรวมจากงาน

งบประมาณ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เม่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลไดครบถวนแลว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลกอนท่ีจะนําไปวิเคราะห 

3.1.4 วิธีการวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Microsoft Excel ในการคํานวณ หาคาผลรวม คารอยละของขอมูล 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

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

 การวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือผูวิจัยไดดําเนินการ

วิเคราะหขอมูลจํานวน 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานท่ีไดรับการจัดสรร

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามหมวดรายจายท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมดท่ีไดรับ

การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายท้ังหมดท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 451,825,700 543,056,600 610,437,900 732,434,000 696,337,500 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 412,100,100 587,216,900 408,886,200 913,125,700 838,553,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 493,115,400 621,723,500 942,861,900 1,129,983,800 1,249,457,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 425,131,600 437,525,900 590,366,300 979,422,000 923,341,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 433,455,300 395,574,400 602,753,400 713,414,100 755,177,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 323,548,300 286,083,600 461,203,300 592,875,400 544,838,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 409,033,900 567,610,500 605,832,100 887,277,700 807,980,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 376,213,800 522,208,500 550,008,300 684,886,100 797,029,100 

รวม 3,324,424,100 3,960,999,900 4,772,349,400 6,633,418,800 6,612,714,500 
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แผนภูมิภาพ 1 : แสดงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 อยูท่ีคาเฉลี่ยโดยประมาณ 580,074,960 บาท เม่ือจําแนก

ตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 433,455,300 บาท  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 395,574,400 บาท ลดลง

รอยละ  -9.58  อาจเนื่องจากการจัดสรรในสวนของงบลงทุน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 602,753,400 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 34.37 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 713,414,100 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 15.51 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 755,177,600 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5.53 

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรรายจายท้ังหมดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้  
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานบุคลากรภาครัฐท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 75,408,000 78,446,300 71,236,600 62,116,000 66,780,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 65,084,800 59,398,700 62,590,500 57,810,000 60,957,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 105,474,600 83,894,000 95,236,600 91,930,200 92,717,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 114,988,900 76,312,800 94,131,900 93,319,900 80,890,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 87,095,200 92,890,100 94,743,500 83,570,500 80,377,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 67,862,700 66,987,200 68,370,900 66,635,300 66,189,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 71,015,500 79,349,900 73,814,500 74,935,400 75,987,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 67,420,100 63,363,300 68,032,600 65,962,500 62,340,400 

รวม 654,349,800 600,642,300 628,157,100 596,279,800 586,240,900 

 

 
 

 

แผนภูมิภาพ 2 : แสดงงบประมาณรายจายแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 อยูท่ีคาเฉลี่ยโดยประมาณ 87,735,300 บาท เม่ือจําแนก

ตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 87,095,200 บาท  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 92,890,100 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 6.24 
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 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 94,743,500 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1.96 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 83,570,500 บาท ลดลง 

รอยละ -13.37 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 80,377,200 บาท  ลดลง

รอยละ 5.53 

 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานพ้ืนฐานท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 437,711,200 521,860,400 595,267,000 364,715,400 285,684,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 398,818,800 569,716,200 502,909,800 308,191,300 181,207,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 490,143,800 595,431,500 908,669,500 365,885,200 448,998,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 408,838,500 420,466,000 575,636,200 293,520,500 215,708,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 421,669,400 517,222,500 582,356,500 210,292,600 236,128,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 309,652,400 417,472,300 437,374,100 209,389,300 148,042,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 398,744,400 557,293,200 597,497,000 391,212,400 271,337,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 365,154,900 502,833,700 536,691,100 233,258,500 317,766,200 

รวม 3,230,733,400 4,102,295,800 4,736,401,200 2,376,465,200 2,104,874,000 

 

 
 

 

แผนภูมิภาพ 3 : แสดงงบประมาณรายจายแผนงานพ้ืนฐาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 อยูท่ีคาเฉลี่ยโดยประมาณ 393,533,960 บาท  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2559 แผนงานพ้ืนฐานประกอบดวย ดานขยายโอกาสและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ดานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนา

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และในปงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2561 แผนงานพ้ืนฐานประกอบดวย 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

ดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเติบจากภายใน ซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลงแผนงานพ้ืนฐานท่ีไมเหมือนกันในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือจําแนกตาม

ปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 87,095,200 บาท  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 92,890,100 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 18.47 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 94,743,500 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 11.18 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 83,570,500 บาท ลดลง 

รอยละ -100.00 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานพ้ืนฐาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 80,377,200 บาท เพ่ิมข้ึน

รอยละ 10.94 

 

ตารางท่ี 4  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานบูรณาการท่ีไดรับการจัดสรร

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 14,114,500 21,196,200 15,170,900 8,725,300 19,461,100 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 13,281,300 17,500,700 23,612,400 20,882,300 39,412,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 20,971,600 29,967,000 34,192,400 38,524,700 31,896,500 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 16,293,100 17,059,900 14,730,100 11,174,200 16,521,500 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 11,785,900 22,157,500 20,396,900 14,308,900 14,593,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 13,895,900 22,022,200 22,929,200 18,135,200 12,896,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 10,289,500 10,317,300 8,335,100 8,447,700 22,500,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 11,058,900 19,374,800 13,317,200 11,264,600 22,432,900 

รวม 111,690,700 159,595,600 152,684,200 131,462,900 179,715,000 
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แผนภูมิภาพ 4 : แสดงงบประมาณรายจายแผนงานบูรณาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 อยูท่ีคาเฉลี่ยโดยประมาณ 16,648,560 บาท  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2559 แผนงานบูรณาการประกอบดวย ดานรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน  ดานเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ  ดานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2561 แผนงานบูรณาการประกอบดวย ดานวิจัยและนวัตกรรม ดานสราง

รายไดจากการทองเท่ียวและบริการ ดานพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย ดานยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ดานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเขมแข็ง ดานบริหาร

จัดการขยะและสิ่งแวดลอม ดานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตทัล  ดานเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานบูรณาการท่ีไมเหมือนกันในปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 เม่ือจําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 11,785,900 บาท  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 22,157,500 บาท เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 46.81 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน20,396,900 บาท ลดลง 

รอยละ -8.63 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน14,304,900 บาท ลดลง 

รอยละ -42.55 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน14,593,600 บาท เพ่ิมข้ึน

รอยละ 1.95 
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ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 

 

ตารางท่ี 5  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามงบรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน 
งบเงินรายจาย

อ่ืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

353,987,700 197,361,900 1,151,111,200 1,100,096,300 231,534,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 305,841,400 289,105,500 697,003,200 1,547,758,600 320,173,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 469,253,000 320,435,100 1,179,595,300 2,079,513,800 392,344,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 459,644,400 235,459,900 688,441,400 1,637,324,500 334,916,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

438,676,500 204,869,700 808,799,900 1,197,869,800 250,158,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 336,045,300 154,973,200 605,503,500 935,811,000 176,215,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 375,102,700 278,309,800 1,158,231,000 1,229,135,900 236,955,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 327,118,900 319,166,300 864,480,900 1,208,413,100 211,166,600 

รวม 3,065,669,900 1,999,681,400 7,153,166,400 10,935,923,000 2,153,466,000 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 5 : แสดงงบประมาณรายจายตามรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
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จากตารางท่ี 5 พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 จําแนกตามงบรายจาย ท่ีไดรับการจัดสรรมากท่ีสุด คือ  

งบเงินอุดหนุน รองลงมา คือ งบลงทุน  งบบุคลากร งบเงินรายจายอ่ืน และนอยท่ีสุด คือ  

งบดําเนินงาน  เม่ือจําแนกตามงบรายจายมีรายละเอียด ดังนี้ 

 งบเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ      

งบลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    

งบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย   

งบเงินรายจายอ่ืน  มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพชรบูรณ   

งบดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561  

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ   
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ตารางท่ี 6  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบบุคลากรท่ีไดรับการจัดสรร

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 75,408,000 78,446,300 71,236,600 62,116,000 66,780,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 65,084,800 59,398,700 62,590,500 57,810,000 60,957,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 105,474,600 83,894,000 95,236,600 91,930,200 92,717,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 114,988,900 76,312,800 94,131,900 93,319,900 80,890,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 87,095,200 92,890,100 94,743,500 83,570,500 80,377,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 67,862,700 66,987,200 68,370,900 66,635,300 66,189,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 71,015,500 79,349,900 73,814,500 74,935,400 75,987,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 67,420,100 63,363,300 68,032,600 65,962,500 62,340,400 

รวม 654,349,800 600,642,300 628,157,100 596,279,800 586,240,900 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 6 : แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
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จากตารางท่ี 6 พบวา งบบุคลากร ประกอบดวยเงินเดือนและคาจางประจํา คาจางชั่วคราว 

และคาตอบแทนพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

จําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 87,095,200 บาท ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 จํานวน 92,890,100 บาท (เพ่ิมข้ึน 6.24) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 94,743,500 

บาท (เพ่ิมข้ึน 1.96) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 83,570,500 บาท (ลดลง 13.37) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 80,377,200 บาท (ลดลง 3.97) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบบุคลากร

มากท่ีสุด คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย  
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ตารางท่ี 7  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบดําเนินงานท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 38,077,900 40,982,400 42,538,700 38,741,200 37,021,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 59,706,500 58,989,100 58,071,200 57,434,600 54,904,100 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 64,564,000 63,916,600 65,509,200 62,696,900 63,748,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 47,574,400 47,104,000 47,020,000 47,387,700 46,373,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 35,045,400 39,163,700 39,480,100 48,222,700 42,957,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 28,249,200 32,322,100 32,318,900 32,283,100 29,799,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 50,505,400 54,940,800 56,514,400 56,948,600 59,400,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 62,303,800 63,776,700 65,310,300 63,856,000 63,919,500 

รวม 386,026,600 401,195,400 406,762,800 407,570,800 398,125,800 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 7 : แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
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จากตารางท่ี 7 พบวา งบดําเนินงาน ประกอบดวย คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ   

คาสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกตาม

ปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 35,045,400 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

จํานวน 39,163,700 บาท (เพ่ิมข้ึน 10.52) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 39,480,100 บาท 

(เพ่ิมข้ึน 0.80) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 48,222,700 บาท (เพ่ิมข้ึน 18.13) ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 42,957,800 บาท (ลดลง 12.26) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบลงทุนท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 153,312,000 216,587,900 281,587,300 283,861,100 215,762,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80,755,900 206,810,200 109,271,300 206,578,000 93,587,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 46,927,100 139,580,100 388,745,600 254,231,200 350,111,300 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 81,424,800 71,060,000 139,459,700 232,765,900 163,731,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 123,283,400 94,569,300 253,495,100 151,415,300 186,036,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 77,431,500 50,342,300 192,758,900 166,485,700 118,485,100 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 116,174,700 245,697,800 262,300,900 323,971,100 210,086,500 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 81,594,200 175,458,600 209,629,900 145,798,900 251,999,300 

รวม 760,903,600 1,200,106,200 1,837,248,700 1,765,107,200 1,589,800,700 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 8 : แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบลงทุน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
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จากตารางท่ี 8 พบวา งบลงทุน ประกอบดวย คาครุภัณฑ  คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 123,283,400 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 

94,569,300 บาท (ลดลง 30.36) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 253,495,100 บาท (เพ่ิมข้ึน 

62.69) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 151,415,300 บาท (ลดลง 67.42) ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จํานวน 186,036,800 บาท (เพ่ิมข้ึน 18.61) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบลงทุนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 

จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ตารางท่ี 9  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบเงินอุดหนุนท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 39,104,600 46,731,000 33,900,600 168,077,600 180,825,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 42,864,900 47,063,600 52,020,700 273,435,100 305,244,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 59,131,600 61,198,000 65,338,900 353,119,400 365,104,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 29,757,100 33,312,800 29,816,400 298,736,200 314,031,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20,315,300 29,686,900 27,304,900 206,691,200 216,074,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 18,381,500 26,507,800 27,414,800 159,197,400 163,133,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 22,771,300 22,799,100 21,116,900 204,221,600 225,582,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 23,786,800 35,157,000 29,124,300 204,954,900 211,177,500 

รวม 256,113,100 302,456,200 286,037,500 1,868,433,400 1,981,173,300 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 9 : แสดงงบประมาณรายจายตามหมวดรายจายงบเงินอุดหนุน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
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จากตารางท่ี 9 พบวา งบเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรร

งบประมาณจําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 20,315,300 บาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน  29,569,300 บาท (เพ่ิมข้ึน 31.57) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จํานวน 27,304,900 บาท (ลดลง 8.72) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 206,691,200 บาท 

(เพ่ิมข้ึน 86.79) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 216,074,600 บาท (เพ่ิมข้ึน 4.34) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบเงินอุดหนุนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ 
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ตารางท่ี 10  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายงบรายจายอ่ืนท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 17,120,000 17,120,000 15,120,000 142,885,700 39,288,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4,798,800 4,798,800 3,298,800 254,561,200 52,715,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 13,275,000 13,575,000 8,819,000 311,057,200 45,618,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 10,500,000 10,500,000 10,000,000 285,011,800 18,905,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 13,429,700 6,620,700 11,902,700 191,964,000 26,241,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 7,100,600 5,719,000 6,123,100 143,233,200 14,039,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 4,252,000 4,252,000 4,252,000 198,003,900 26,195,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 179,756,300 17,910,300 

รวม 74,976,100 67,085,500 64,015,600 1,706,473,300 240,915,500 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 10 : แสดงงบประมาณรายจายตามรายจายงบรายจายอ่ืน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา งบรายจายอ่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการ

จัดสรรงบประมาณจําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 13,429,700 

บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน  6,620,700 บาท (ลดลง 102.84) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จํานวน 11,902,700 บาท (เพ่ิมข้ึน 44.38) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 191,964,000 บาท 

(เพ่ิมข้ึน 93.80) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 26,241,800 บาท (ลดลง 631.52) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบรายจายอ่ืนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบรายจายอ่ืน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบรายจายอ่ืน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบรายจายอ่ืน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบรายจายอ่ืน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณงบรายจายอ่ืน 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมดท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง 
 

ตารางท่ี 11  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมดท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

204,211,200 221,635,300 237,291,300 98,868,400 223,438,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 223,974,000 269,555,200 186,224,200 121,116,800 332,100,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 309,217,700 347,453,800 414,449,200 148,879,100 424,875,100 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

255,875,300 275,549,100 364,070,200 115,520,400 380,300,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

241,381,500 225,533,800 270,570,600 115,120,900 283,866,600 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

192,385,500 171,192,400 202,587,600 91,676,000 219,379,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 215,330,500 239,920,800 261,647,900 104,132,500 286,715,300 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 204,029,000 243,316,200 241,443,800 90,520,000 252,022,500 

รวม 1,846,404,700 1,994,156,600 2,178,284,800 885,834,100 2,402,699,200 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 11 : แสดงงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
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จากตารางท่ี 11 พบวา คาใชจายบุคลากร ประกอบดวย เงินเดือนและคาจางประจํา คาจาง

ชั่วคราว  คาตอบแทนพนักงานราชการ  เงินอุดหนุนบุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 จํานวน 241,381,500 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 225,533,800 บาท (ลดลง 

7.03) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 270,570,600 บาท (เพ่ิมข้ึน 16.65) ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 จํานวน 115,120,900 บาท (ลดลง 135.03) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 283,866,600 

บาท (เพ่ิมข้ึน 59.45) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรคาใชจายบุคลากรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย

บุคลากรมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย

บุคลากรมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย

บุคลากร มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย

บุคลากร มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุตรดิตถ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาใชจาย

บุคลากร มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบูรณ 

 

ตารางท่ี 12  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของเงินเดือนและคาจางประจําท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

66,498,000 68,041,000 59,705,000 50,309,600 54,662,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

58,424,000 52,791,900 55,373,800 50,159,800 53,171,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

98,915,200 75,897,600 86,858,600 82,281,800 82,230,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

108,083,300 69,272,800 86,857,900 85,460,900 72,635,300 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

77,246,400 80,725,800 81,786,700 69,381,800 66,801,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

60,563,800 58,801,400 59,604,700 57,518,100 57,851,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

65,027,900 71,790,700 65,865,300 65,923,600 66,528,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

61,304,300 57,061,000 61,536,200 58,049,700 54,185,100 

รวม 596,062,900 534,382,200 557,588,200 519,085,300 508,068,000 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 12 : แสดงงบประมาณสวนของเงินเดือนและคาจางประจํา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
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จากตารางท่ี 12 พบวา คาใชจายบุคลากรสวนของเงินเดือนและคาจางประจํา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 จํานวน 77,246,400 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 80,725,800 บาท (เพ่ิมข้ึน 4.31) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 81,786,700 บาท (เพ่ิมข้ึน 1.30) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวน 69,381,800 บาท (ลดลง 17.88) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 66,801,900 บาท 

(ลดลง 3.86) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบเงินเดือนและคาจางประจํากับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและ

คาจางประจํามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและ

คาจางประจํามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและ

คาจางประจํามากมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และนอยท่ีสุดคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและ

คาจางประจํามากมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และนอยท่ีสุดคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและ

คาจางประจํามากมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ตารางท่ี 13  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาจางชั่วคราวท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

3,870,000 3,870,000 4,024,800 4,024,800 4,024,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

1,832,000 1,586,000 1,586,000 1,706,300 1,596,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

2,427,400 2,427,400 2,427,400 3,030,000 3,030,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

1,187,400 1,246,800 1,246,800 1,246,800 1,246,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

2,490,500 2,490,500 2,868,400 3,627,400 3,627,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

1,057,300 1,057,300 1,057,300 1,100,200 1,100,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

3,063,100 3,185,800 3,313,300 3,445,800 3,445,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

1,451,600 1,451,600 1,451,600 2,216,900 2,216,900 

รวม 17,379,300 17,315,400 17,975,600 20,398,200 20,288,800 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 13 : แสดงงบประมาณสวนของคาจางชั่วคราว 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
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จากตารางท่ี 13 พบวา คาใชจายบุคลากรสวนของคาจางชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

จํานวน 2,490,500 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 2,490,500 บาท (คงท่ี) ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 จํานวน 2,868,400 บาท (เพ่ิมข้ึน 13.17) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 3,627,400 

บาท (เพ่ิมข้ึน 20.92) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3,627,400 บาท (คงท่ี) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรงบคาจางชั่วคราวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาจางชั่วคราว 

มากท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาจางชั่วคราว 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาจางชั่วคราว 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาจางชั่วคราว 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาจางชั่วคราว 

มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 
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ตารางท่ี 14  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาตอบแทนพนักงานราชการท่ีไดรับการ

จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 

5,040,000 6,535,300 7,506,800 7,781,600 8,093,300 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

4,828,800 5,020,800 5,630,700 5,943,900 6,188,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

4,132,000 5,569,000 5,950,600 6,618,400 7,456,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

5,718,200 5,793,200 6,027,200 6,612,200 7,008,800 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 

7,358,300 9,673,800 10,088,400 10,561,300 9,947,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ 

6,241,600 7,128,500 7,708,900 8,017,000 7,237,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

2,924,500 4,373,400 4,635,900 5,566,000 6,012,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ 

4,664,200 4,850,700 5,044,800 5,695,900 5,938,400 

รวม 40,907,600 48,944,700 52,593,300 56,796,300 57,884,100 

 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 14 : แสดงงบประมาณสวนของคาตอบแทนพนักงานราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 
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จากตารางท่ี 14 พบวา คาใชจายบุคลากรสวนของคาตอบแทนพนักงานราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 7,358,300 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 9,673,800 

บาท (เพ่ิมข้ึน 27.94) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 10,088,400 บาท (เพ่ิมข้ึน 4.11) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10,561,300 บาท (เพ่ิมข้ึน 4.48) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวน 9,947,900 บาท (ลดลง 6.17) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรคาตอบแทนพนักงานราชการกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทน

พนักงานราชการมากท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทน

พนักงานราชการมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทน

พนักงานราชการมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทน

พนักงานราชการมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และนอยท่ีสุดคือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณคาตอบแทน

พนักงานราชการมากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และนอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ 
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ตารางท่ี 15  การวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของเงินอุดหนุนบุคลากร(พนักงาน

มหาวิทยาลัย) ท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561 
หนวย : บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 128,803,200 143,189,000 166,054,700 142,885,700 156,658,000 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 158,889,200 210,156,500 123,633,700 254,561,200 271,143,200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 203,743,100 263,559,800 319,212,600 311,057,200 332,157,500 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 140,886,400 199,236,300 269,938,300 285,011,800 299,409,500 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 154,286,300 132,643,700 175,827,100 191,964,000 203,489,400 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 124,522,800 104,205,200 134,216,700 143,233,200 153,190,700 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 144,315,000 160,570,900 187,833,400 198,003,900 210,727,900 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 136,608,900 179,952,900 173,411,200 179,756,300 189,682,100 

รวม 1,192,054,900 1,393,514,300 1,550,127,700 1,706,473,300 1,816,458,300 

 

 
 

แผนภูมิภาพ 15 : แสดงงบประมาณสวนของเงินอุดหนุนบุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 

 

จากตารางท่ี 15 พบวา คาใชจายบุคลากรสวนของเงินอุดหนุนบุคลากร(พนักงาน

มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดรับการจัดสรรงบประมาณจําแนกตาม

ปงบประมาณ ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 154,286,300 บาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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จํานวน 132,643,700 บาท (ลดลง 16.32) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 175,827,100 บาท 

(เพ่ิมข้ึน 24.56) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 191,964,000 บาท (เพ่ิมข้ึน 8.41) ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จํานวน 203,489,400 บาท (เพ่ิมข้ึน 5.66) ตามลําดับ  

เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง จําแนกตามปงบประมาณมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

บุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) มากท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และ

นอยท่ีสุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

บุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ

นอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

บุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และ

นอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

บุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ และ

นอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน

บุคลากร(พนักงานมหาวิทยาลัย) มากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รองลงมาคือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

และนอยท่ีสุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

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

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิเคราะหงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผลการวิจัย 

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และใช

โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการคํานวณหาคาผลรวม คารอยละของขอมูล 

 ผลการวิเคราะหงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ไดรับการจัดสรรโดยประมาณท่ี 580,074,960 บาท 

ต้ังแตป งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีแนวโนมไดรับการจัดสรรเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน รอยละ 18.50 โดยมีการ

วิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 7 แหง  ดังนี้  

5.1.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามแผนงานท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 พบวา  

5.1.1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน

ทุกปเม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับการจัดสรรโดยประมาณท่ี 87,735,300 

บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ัง 5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามลําดับ 

5.1.1.2 แผนงานพ้ืนฐาน เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับ

การจัดสรรโดยประมาณท่ี 393,533,960 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รวมท้ัง 5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ตามลําดับ 

5.1.1.3 แผนงานบูรณาการ เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับ

การจัดสรรโดยประมาณท่ี 16,648,560 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ

รวมท้ัง 5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตามลําดับ 

5.1.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตามรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 พบวา  

5.1.2.1 งบบุคลากร เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับการ

จัดสรรโดยประมาณท่ี  87,735,300 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ัง 

5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ตามลําดับ 

5.1.2.2 งบดําเนินงาน เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับการ

จัดสรรโดยประมาณท่ี  40,973,940 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ัง 

5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

5.1.2.3 งบลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับการ

จัดสรรโดยประมาณท่ี  161,759,980 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ัง 

5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

5.1.2.4 งบเงินอุดหนุน เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับการ

จัดสรรโดยประมาณท่ี  192,556,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ัง 

5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

5.1.2.5 งบรายจายอ่ืน เม่ือเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 7 แหง ไดรับการ

จัดสรรโดยประมาณท่ี  50,031,780 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ัง 

5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

ตามลําดับ 

5.1.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบงบประมาณสวนของคาใชจายบุคลากรท้ังหมดท่ีไดรับ

การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 พบวา ไดรับการจัดสรรโดยประมาณท่ี 227,294,680 
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บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ัง 5 ปท่ีผานมามากท่ีสุด คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาและการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา งบประมาณรายจายตามหมวดรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มากท่ีสุด คือ งบเงินอุดหนุน ท่ีเปนคาใชจายเก่ียวกับบุคลากร(พนักงาน

มหาวิทยาลัย) ซ่ึงเม่ือดําเนินการวิเคราะหในรายจายตามงบรายจายท่ีเก่ียวกับบุคลากร คือ เงินเดือน

และคาจางประจํา  คาจางชั่วคราว  คาตอบแทนพนักงานราชการ และเงินอุดหนุน(พนักงาน

มหาวิทยาลัย) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกปปงบประมาณ  เม่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจายตาม

แผนงานท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ สวนแผนงานพ้ืนฐานไมไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมข้ึน อาจเนื่องมาจากสํานักงบประมาณไดใชหลักเกณฑการจัดสรรและผลการเบิกจาย

งบประมาณของปท่ีผานมาในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จํานวน 8 แหง ท่ีไดรับการจัดสรรมากท่ีสุดเปนอันดับแรก

ตลอด 5 ปท่ีผานมา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

งบบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 เปน

อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามลําดับ 

งบดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 

เปนอันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

งบลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 เปน

อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 
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งบเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 

เปนอันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

งบรายจายอ่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 

เปนอันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ตามลําดับ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 สามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการวางแผนและการจัดทํางบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5.3.2 สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในดานการจัดทํา

งบประมาณ 

5.3.3 สามารถนําไปใชเปนการตัดสินใจในการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัยได 
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. (2561). เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ฉบับปรับปรุง ตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลมท่ี 12 (2).  

กระทรวงศึกษาธิการ. 

. (2561). เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ฉบับปรับปรุง ตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลมท่ี 12 (3).  

กระทรวงศึกษาธิการ. 

. (2561). เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ฉบับปรับปรุง ตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลมท่ี 12 (4).  

กระทรวงศึกษาธิการ. 

. (2561). เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ฉบับปรับปรุง ตาม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลมท่ี 12 (5).  

กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ประวัติผูวิจัย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หัวหนาโครงการ 

ช่ือ-นามสกุล       : นางชัชฎาพันธ  อยูเพชร 

ตําแหนง       : นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

สังกัด คณะ/สํานัก/กอง/ศูนย    : กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 

ระดับการศึกษา       : การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.)     

สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย : 1) รายงานการวิเคราะหการติดตามและ 

           ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

           พ.ศ.2556 

            2) รายงานการวิเคราะหการติดตามและ 

           ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

           พ.ศ.2557 

             3) รายงานการวิเคราะหการติดตามและ 

         ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

         พ.ศ.2558 

ผลงานวิจัยท่ีพิมพออกเผยแพร (ถามี) : - 

สถานท่ีติดตอ       : 168/7 หมูท่ี 5 ตําบลบานคลอง  

  อําเภอเมืองพิษณุโลก 

           จังหวัดพิษณุโลก  65000  

              Chatdaupet@gmail.com 
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