
 

 

 

 

 

 



                           
                                   ผลงานวิเคราะห 

             เรื่อง การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ 

                            โดยใชงบประมาณเงินรายได  

                 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

 

 

 

 

                            นางสาววีรินทณ ขันธะติวงศ 

                    นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                     งานบริหารท่ัวไป กองบริหารงานคณะ 

                คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

                                     พ.ศ. 2563 



คํานํา 

 การวิ เคราะห  ค าใช จ าย ในการดํ า เนิ น งาน โครงการโดยใช งบประมาณ เงินรายได                    

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูท่ีดําเนินงานหนวยคลัง    

และพัสดุ  งานบริหารท่ัวไป  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีแนวทางใน              

การปฏิบัติงานดานการวิเคราะห และเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระบบ เปนมาตรฐาน          

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อันสูงสุด รวมท้ังเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับ        

ผูท่ีปฏิบัติงานดานการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได       

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ผูจัดทํา           

ไดอาศัยความชํานาญ มีประสบการณท่ีไดปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ

เอกสารคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มาโดย

ตลอดระยะเวลาการทํางาน จึงสามารถวิเคราะหปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน ผูจัดทําจึง

มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณจากเงิน

รายได คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 ข้ึน 

 งานวิ เคราะหคาใชจ ายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณจากเงินรายได           

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 เลมนี้ 

เปนประโยชนตอทางหนวยงาน และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในดานนี้สามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงงาน 

ใหมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 

 

          วีรินทณ ขันธะติวงศ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 การวิ เคราะห  ค าใช จ าย ในการดํ า เนิ น งาน โครงการโดยใช งบประมาณ เงินรายได                  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบจํานวนคาใชจาย และผลการ

วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได       

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ศึกษาขอมูลจากแบบบันทึกคาใชจายในการ

ดํ าเนินงานโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในชวงระยะเวลา                        

3 ปงบประมาณ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 31 กันยายน  

พ.ศ. 2561) ประชากร คือ จํานวนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการท่ีใชจายจากงบประมาณ         

เงินรายไดทุกรายการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ศึกษาจากประชากรท้ังหมด นําขอมูล

ท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล และพัฒนาเปนผลงานเชิงวิเคราะห สามารถนําเสนอตอ

ผูบริหารเพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจสําหรับการจัดทําแผนงบประมาณรายจายใน การดําเนินงาน

โครงการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปงบประมาณถัดไป สรุปผลการ

วิเคราะห ดังนี ้

 ผลการวิเคราะห พบวา มีคาใชจายในการดําเนินโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได           

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 จํานวน 

30,526,086.90 บาท วิเคราะหตามลักษณะของประเภทโครงการ พบวา สวนใหญเปนคาใชจายใน

การดําเนินงานประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต จํานวน 14,058,102.24 บาท (รอยละ 46.06) 

แสดงใหเห็นวาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหการสนับสนันงบประมาณในการ

ดําเนินงานโครงการเพ่ือการมุงผลิตบัญฑิต และการพัฒนานักศึกษาเปนสวนใหญ เม่ือวิเคราะห           

ตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการมากท่ีสุด        

คือ สวนการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 16,602,497.35 บาท (รอยละ 54.39)      

ซ่ึงผลการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการในแตละปงบประมาณ พบวา คาใชจายในการ

ดําเนินงานโครงการมีแนวโนมลดลงทุกป โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีคาใชจายจํานวน 

10 ,998,850.87 บาท (รอยละ 36.03 ) ป งบประมาณ  พ .ศ . 2560 มีค าใช จ ายจํ านวน      

10,703,506.02 บาท (รอยละ 35.06) และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนคาใชจายลดลงเหลือ 

จํานวน 8,823,730.01 บาท (รอยละ 28.91) ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2559          

ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนปงบประมาณแรกท่ี

มหาวิทยาลัยขอนแกนออกนอกระบบ ทําใหไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลง จึงมีการใช

จายงบประมาณจากเงินรายไดมากท่ีสุดก็อาจเปนได โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเห็นไดวามี

จํานวนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการลดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระดับมาก                      



ค 

 

อยางเห็นไดชัด ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดาน       

การวิจัย นวัตกรรม จากแหลงทุนภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชนเปนจํานวนมากเพ่ิมข้ึน  

 เม่ือพิจารณารายละเอียดจากการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมของแตละประเภทโครงการ พบวา    

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือดําเนินงานโครงการ

ดานการวิจัย นวัตกรรม จากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากข้ึนทุกป จึงทําใหคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการลดลงทุกป โดยสามารถเปรียบเทียบ

ขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559        

มีคาใชจายโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 2,159,411.49 บาท (รอยละ 43.15) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,973,963.30 บาท (รอยละ 39.44) และปงบประมาณ               

พ.ศ. 2561 ลดลงเหลือจํานวน 871,066.56 บาท (รอยละ 17.41) โดยลักษณะแนวโนม คาใชจายใน

การดําเนินโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ท่ีลดลงทุกป ไมไดแสดงวาคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปรับลดงบประมาณดานการวิจัย นวัตตกรรม ลงแตอยางใด แตเนื่องจาก

คณาจารยสวนใหญไดรับสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหมีการใชจาย

งบประมาณจากเงินรายไดลดลง 

 จากการวิเคราะหในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับการใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการ ไดแก ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาองคกร คณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา ใหครอบคลุมทุกโครงการในแตละประเภท มีการวางแผนการใชจาย

งบประมาณ ควรเก็บขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการทุกประเภท และผลักดันใหคณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา ทําแผนงบประมาณในการดําเนินโครงการโดยพิจารณาจากการใชจาย

งบประมาณในปงบประมาณปจจุบัน และประมาณการคาใชจายของปงบประมาณถัดไปอยาง

เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอองคกรอยางสูงสุด 

 ขอเสนอแนะตอการพัฒนางานในอนาคต ไดแก การสรางฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บสถิติการใชจาย

งบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการแตละประเภทอยางสมํ่าเสมอ ทําการศึกษาขอมูล

รายละเอียดของตัวเลขคาใชจายโครงการอยางรอบคอบเปนประจํา เพ่ือวิเคราะหการใชจาย

งบประมาณไดอยางรวดเร็ว และเกิดประโยชนสูงสุด 

 

          วีรินทณ ขันธะติวงศ 
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      ภาคผนวก ข  ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการงบประมาณ การเงิน 
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บทท่ี 1 

                                          บทนํา 
 

1.  ความเปนมา และความสําคัญ  

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิต

ดานสาธารณสุขศาสตร และมีเปาหมายเปนอันดับ 1 ของประเทศ 1 ใน 3 ของอาเซียน และ 1 ใน 50   

ของการจัดอันดับ กลุมสาขาวิชาการตาม QS World University Raking  โดยมีการกําหนดพันธกิจ

ในการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร 5 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ        

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารใหเปนท่ียอมรับ และตอบสนองตอชุมชนและสังคม          

ซ่ึงจะเนนกระบวนการ การมีสวนรวมของบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตรในการบริหารองคกร 

ท้ังนี้จะเห็นไดวาคณะสาธารณสุขศาสตรจะสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดนั้น ตองอาศัยการมี

สวนรวมจากทุกฝาย ท้ังคณาจารย บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา โดยโครงสรางการบริหารงาน

ของ  คณะสาธารณสุขศาสตร ประกอบดวย 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข                     

การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย                 

และสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ  และกองบริหารงานคณะ ซ่ึงแบงออกเปน  3 งาน ไดแก 

งานบริหารท่ัวไป งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิชาการ แตละงานจะมี                         

หนวยงานยอยท่ีมีความแตกตางกันตามพันธกิจและภาระหนาท่ีของแตละงาน 

หนวยคลังและพัสดุ อยูภายใตงานบริหารท่ัวไป ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการ

พัสดุ มีหนาท่ีในการควบคุม กํากับ ติดตามการใชจายเก่ียวกับดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 

เพ่ือใหเปนไปตามแผนงบประมาณรายจายประจําปของคณะสาธารณสุขศาสตรท่ีไดตั้งงบประมาณ

รายจายประจําปไว โดยทําการรวบรวมและนํามาวิเคราะห เพ่ือสรุปงบประมาณ รายจายของการ

ดําเนินงานโครงการตางๆ พรอมรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร ไดทราบเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารงานดานการเงินของคณะสาธารณสุขศาสตร ซ่ึงในปจจุบัน คณะสาธารณสุข

ศาสตร ไดมีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาองคกร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา                  

ใหสอดคลอง กับแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.  2559 -2562                  

ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร อันไดแก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาองคกรสูการบริหาร

จัดการท่ีดีและเปนสากล ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สูความโดดเดนการวิจัย และนวัตกรรมดาน

สาธารณสุขศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเปนเลิศดานการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสูความยั่งยืน หวงใยสังคมและรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ซ่ึงในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรตางๆ นั้นจะตองใชโครงการ                       
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ตามแผนปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยสามารถจําแนกประเภทโครงการตาม

ประเด็นยุทธศาสตร คือ โครงการดานการบริหารจัดการ โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม โครงการ

ดานการผลิตบัณฑิต และโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถ่ิน ซ่ึงในแตละปงบประมาณจะดําเนินงานโครงการไมนอยกวา 35 โครงการ และมีคาใชจายใน

การดําเนินโครงการในแตละปงบประมาณเปนจํานวนหลายลานบาท  

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูจัดทําจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาการวิเคราะห 

เรื่อง “การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายไดคณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561”  เพ่ือนําผลท่ีไดนําเสนอตอผูบริหาร

สําหรับประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม       

ของปงบประมาณถัดไป 

2.  วัตถปุระสงค  

 2.1   เพ่ือวิเคราะหจํานวนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 

2558 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561)  

 2.2 เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณ

เงินรายไดคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561              

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 

 2.3 เพ่ือนําผลงานท่ีไดเสนอตอผูบริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ

ท่ีเหมาะสม สําหรับการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณถัดไป  

3.  ขอบเขตการวิเคราะห 

 วิเคราะหขอมูลคาใชจายท่ีใชในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายไดคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ชวงระยะเวลา 3 ปงบประมาณ ระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 4.1   ไดทราบจํานวนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายไดคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2561)   
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 4.2 ไดทราบผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใช

งบประมาณเงินรายไดคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559- 

2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 

 4.3 ขอมูลท่ีไดอาจทําใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณท่ี

เหมาะสม สําหรับการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณถัดไป  

5.  คํานิยามศัพทเฉพาะ 

5.1   คณะสาธารณสุขศาสตร หมายถึง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5.2   กองบริหารงานคณะ หมายถึง กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร  

5.3   คณาจารย หมายถึง ผูปฎิบัติงานสายวิชาการ สายผูสอน ท่ีมีตําแหนงหนาท่ีระดับ 

อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของคณะสาธารณสุขศาสตร 

5.4   บุคลากร หมายถึง ผูปฏิบัติงานสายสนับสนุน ท่ีมีตําแหนงเจาหนาท่ีระดับ ปฏิบัติงาน 

ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ของ                 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

 5.5   นักศกึษา หมายถึง นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5.6   ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ของปหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปนับเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนั้น  

 5.7   คาใชจาย หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายในการบริหารงานประจําตามอํานาจหนาท่ี

ของสวนราชการ หรือรายจายท่ีเปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในแผน

งบประมาณ ซ่ึงเปนการเบิกจายจากงบดําเนินงาน ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และ          

คาสาธารณูปโภค หรืองบรายจายอ่ืนใดท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน  

 5.8   สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ หมายถึง สวนงานท่ีใชจายงบประมาณของคณะ

สาธารณสุขศาตร แบงออกเปน 2 สวนงาน ไดแก สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร และสวน

จัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร 

 5.9   สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร หมายถึง สวนงานท่ีใชจายงบประมาณใน

การดําเนินงานโครงการสวนกลางคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือพัฒนาองคกร คณาจารย บุคลากร 

นักศึกษา และบคุคลภายนอก  

 5.10  สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร หมายถึง สวนงานท่ีใชจาย

งบประมาณในการดําเนินงานโครงการสําหรับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะสาธารณสุขศาสตร 
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5.11  โครงการ หมายถึง ขอกําหนดหรือสิ่งท่ีวางไวใหเปนไปตามข้ันตอนเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ใดเปาหมายหนึ่ง 
5.12  ประเภทโครงการ หมายถึง การจําแนกประเภทโครงการ หรือกําหนดโครงการ ออกเปน

หมวดหมู หรือกลุม ดานใดดานหนึ่ง ท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงคและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
ไดแก 

5.12.1  โครงการดานบริหารจัดการ หมายถึง โครงการท่ีมีเปาหมายเก่ียวกับการ

บริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศ องคกร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา  
5.12.2  โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม หมายถึง โครงการท่ีมีเปาหมายเก่ียวกับการ

สรางเครือขายวิจัย พัฒนานักวิจัย การสํารวจ และการเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ 
5.12.3  โครงการดานการผลิตบัณฑิต หมายถึง โครงการท่ีเปาหมายเก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพทางศึกษา การพัฒนานักศึกษาระดับตางๆ และการพัฒนาการ

เรียนการสอนรวมกับสถาบันหรือหนวยงานตางประเทศ  
5.12.4  โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวยใยสังคม และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิ่น หมายถึง โครงการท่ีมีเปาหมายเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสังคม การสงเสริมวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน การเสริมสรางความสัมพันธ และประเพณีองคกร สําหรับบุคลากร คณาจารย 

นักศึกษา และศิษยเกา 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสาร งานวิเคราะห/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการจัดทําวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูจัดทําไดศึกษาองคความรูจากเอกสาร งานวิเคราะห

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 1. แนวคิดการบริหารงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2. กรอบแนวคิดการบริหารงบประมาณเงินรายได คณะสาธารณสุขศาสตร 

 3. ขอมูลเก่ียวกับคณะสาธารณสุขศาสตร 

 4. คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 5. งานวิเคราะห/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1.  แนวคิดการบริหารงบประมาณเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.1   หลักการและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได 

งบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําข้ึนภายใตแนวทางระบบงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance-Based Budgeting Systern :SPBBS) 

เพ่ือใหหนวยปฏิบัติมีความคลองตัวในการจัดทําแผนและบริหารงบประมาณ และเกิดผลงานตาม

ยุทธศาสตร มียุทธศาสตรโดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับการพัฒนาประเทศตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

แผนระยะยาวอุดมศึกษา ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนปฏิบัติราชการแผนดินของรัฐบาล แผน

ยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายใหเรงรัดการปฏิรูประบบงบประมาณมาเปน

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานท่ีมียุทธศาสตรเปนตัวนํา จึงไดมีการนํา “งบประมาณแบบ

มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร” มาใชกับทุกหนวยงานต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานมีความคลองตัวในการจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณภายใต

ขอบเขตของความรับผิดชอบตอการนํางบประมาณมาใชใหเกิดผลงานตามยุทธศาสตร ท่ีตรงกับความ

ตองการของประชาชน มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได มียุทธศาสตรเปนตัวนําเพ่ือใหการจัดสรร

งบประมาณสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยสงเสริมใหกระทรวง และ

หนวยงานภาครัฐมีบทบาทในการตัดสินใจมากข้ึน การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร (Strategic Performance based Budgeting : SPBB) เปนแนวทางท่ีครบวงจรตั้งแต
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การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ การจัดการท่ีเนนผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

ท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีผลผลิตคือสิ่งของหรือบริการท่ีเปนรูปธรรมหรือรับรูไดจากการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ในขณะท่ีผลลัพธหมายถึงประโยชนท่ีไดจากผลผลิตและผลกระทบ (ท้ังเชิงบวก และ/หรือ เชิง

ลบ) ท่ีมีตอชุมชน และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการจัดทําระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม

ยุทธศาสตร จึงเปนระบบท่ีจะทําให ม่ันใจไดวา ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ                  

และผลลัพธสอดคลองกับเปาหมายการใหบริการของกระทรวงและเปาหมายในระดับชาติหรือของ

รัฐบาล ผลผลิตท่ีตองการ มีปริมาณ ราคาและคุณภาพเหมาะสมสอดคลองกัน ประชาชนจะไดรับ

ผลประโยชนภายในเวลาท่ีกําหนด  

การเชื่อมโยงระหวางนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรหลัก ผลงานหลักหรือผลลัพธท่ีตองการของ

รัฐบาลใหเขากับแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของหนวยงาน จะชวยทําใหเกิดการบูรณาการของ

กระบวนการบริหารราชการแผนดิน สามารถถายทอดนโยบายสูภาคปฏิบัติไดอยางถูกตอง การจัดสรร

งบประมาณและการใชทรัพยากรตาง ๆ เปนไปอยางสอดคลองกับลําดับความสําคัญและเจตนารมณ 

เกิดพันธเง่ือนไขผูกพันและความพรอมท่ีจะตองรับผิดชอบและถูกตรวจสอบผลงาน 

ภายใตระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

นําไปสูผลประโยชนรวมของประเทศจะพิจารณาถึงปจจัยท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 

1)   ความเชื่อมโยงระหวางเปาหมายระดับชาติกับการดําเนินงานของหนวยงานระดับ

ลาง คือความสอดคลองระหวางงานของหนวยงานตาง ๆ เปาหมายยุทธศาสตรระดับชาติ 

2)   ความคุมคาในการใชจายงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีไดรับ 

3)  ความสําเร็จของการดําเนินงานกับเปาหมายท่ีกําหนด โดยการวางระบบการ

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 

4)  ระบบแรงจูงใจใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอยางจริงจัง 

  โดยสรุป การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร จะตองจัดทําแผนการ

ปฏิบัติราชการ 4 ป ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2559-2562 บูรณาการตาม

ยุทธศาสตรชาติเปนหลัก เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการ เปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน และผลผลิตของหนวยงาน ใหมีความครอบคลุมในเชิงบูรณาการ 3 มิติ ไดแก มิติ

งานตามยุทธศาสตรกระทรวงและหนวยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตรพ้ืนท่ี (Area) และมิติ

งานตามยุทธศาสตรเฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 

 1.2   ข้ันตอนการจัดทําแผนงบประมาณ 

 การจัดทําแผนงบประมาณ ตองสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) โดยคํานึงถึงแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหลัก และมี

เปาหมายท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมของภารกิจ 
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เปาหมายการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ (Performance 

– Based Budgeting) ของสวนงาน ตองแสดงผลสัมฤทธิ์และผลกระทบท่ีไดรับจากการบริหารจัดการ

งบประมาณแบบบูรณาการ และพัฒนามหาวิทยาลัยตาม 4 เสาหลักยุทธศาสตร ไดแก เสาหลักท่ี 1 

Green and Smart Campus เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดท่ีคํานึงถึงผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม เสาหลักท่ี 2 Excellence Academy เปนองคกรท่ีมีความเปนเลิศทางศิลปะ

วิทยาการ เสาหลักท่ี 3 Culture and Care Community : เปนองคกรท่ีมีความหวงใยและดูแลชุมชน 

รวมท้ังสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เสาหลักท่ี 4 Creative Economy and Society : เปนองคกรท่ี

สรางองคความรูตามพันธกิจสูการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเชิงสรางสรรค 

 การจัดทําแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหจัดทําประมาณการท่ีสอดคลัองกับ

ภารกิจของสวนงาน และสามารถดําเนินการไดจริง หรือคาดวาจะเกิดข้ึนจริง โดยใหสวนงานคํานึง

ภารกิจใน 3 มิติ ประกอบดวย มิติภารกิจตามหนาท่ี (Function) มิติท่ีสอดคลองกับความตองการของ

พ้ืนท่ี (Area) และมิติตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย (Agenda) 

 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 23 สภามหาวิทยาลัยมี

อํานาจหนาท่ีควบคุมกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย อํานาจหนาท่ีเชนนี้ใหรวมถึงอนุมัติการตั้ง

งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายของมหาวิทยาลัย มาตรา 37 อธิการบดีเปนผูแทน

มหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และใหมีอํานาจหนาท่ีจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณ

รายจาย เพ่ือเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และ

การตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 3 การงบประมาณใหอธิการบดีเสนอคําของบประมาณรายจาย

ประจําปของมหาวิทยาลัยตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเ พ่ือทราบ และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติกอนเริ่มปงบประมาณถัดไป อยางนอย 30 วัน ซ่ึงอาจใหมีคณะกรรมการ

พิจารณางบประมาณกอนก็ได  ดังนั้น ทุกสวนงานจะตองดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณประจําป 

เปนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือดําเนินโครงการ กิจกรรมตามกลยุทธและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การรักษาพยาบาล และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2559-2562 สูการ

ปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหดนไว 

 1.3   การประมาณการรายได 

 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ใหมหาวิทยาลัยขอนแกน

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2521 เปนนิติบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแกนมีฐานะ

เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายวาดวยการ
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ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและ

กฎหมายอ่ืน 

 มาตรา 15 รายไดของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 

  (1) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหเปนรายป 

  (2) เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุดหนุนหรืออุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

  (3) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึน และรายไดหรือผลประโยชนจาก

กองทุนดังกลาว 

  (4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

  (5) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการลงทุนหรือการรวมลงทุนจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย 

  (6) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชนในท่ี

ราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 

  (7) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน 

 เงินอุดหนุนท่ัวไปตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัยโดยตรง เปนจํานวนท่ี

เพียงพอสําหรับคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

 รายไดของมหาวิทยาลัยไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ.

2559 หมวด 2 ประเภทท่ีมาของรายไดและการใชจาย 

 ขอ 12 ประเภทและท่ีมาของรายไดมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

  (1) เงินอุดหนุนท่ัวไปหรือเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาลจัดสรรให 

  (2) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย 

  (3) เงินกองทุนท่ีรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งข้ึนและรายไดหรือผลประโยชนจาก

กองทุนดังกลาว 

  (4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ และคาบริการตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

  (5) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการลงทุนหรือการรวมทุนจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัย 

  (6) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชราชพัสดุหรือจัดหาประโยชนในท่ี 

ราชพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 
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  (7) เงินอุดหนุนจากหนวยงานภายนอก 

  (8) เงินผลประโยชนท่ีไดรับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและนําทรัพยสินทาง

ปญญาไปหาประโยชน 

  (9) รายไดหรือผลประโยชนอยางอ่ืน  

 1.4   งบรายจายและการจัดทําแผนประมาณรายจาย 

  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 

ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 3 การงบประมาณ ใหงบประมาณรายจาย มีประเภท

ของคาใชจาย ดังนี้ 

  1.4.1 คาใชจายบุคลากร หมายถึง รายจายเพ่ือการบริหารงานบุคคล รายจายท่ีจาย

ในลักษณะเงินเดือน คาจาง และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบเงินเดือน คาจาง 

  1.4.2 คาใชจายดําเนินงาน หมายถึง รายจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก 

รายจายท่ีจายในลักษณะ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ี

กําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

  1.4.3 คาใชจายลงทุน หมายถึง รายจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายใน

ลักษณะคาครุภัณฑ คาท่ีดิน คากอสรางอาคารและระบบ คาปรับปรุงสิ่งกอสราง อุปกรณและระบบ

เทคโนโลยี ระบบกายภาพ รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ีนใดในลักษณะรายจาย

ดังกลาว 

  1.4.4 เงินอุดหนุนดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงค

ของรายการ และรายจายโครงการตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการ ภายใน

ปงบประมาณ 

  1.4.5 คาใชจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะคาใชจายตามประเภทรายจาย  

2.  กรอบแนวคิดการบริหารงบประมาณเงินรายได คณะสาธารณสุขศาสตร 

 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกระบวนการจัดสรรงบประมาณโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการคณะสาธารณสุขศาสตร โดยฝายแผน งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดสงแบบฟอรมประมาณการงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ใหแกหัวหนา

สาขาวิชา ประธานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะ หัวหนางาน 

เพ่ือกําหนดโครงการและกําหนดประมาณโครงการ ตามสัดสวนท่ีคณะกําหนด และเพ่ือใหสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  การจัดสรรงบประมาณจะแบงตามภารกิจการบริหาร

จัดการงบประมาณออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
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   สวนท่ี 1  สวนการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร เปนสวนงานท่ีบริหาร

งบประมาณและดําเนินงานโครงการสวนกลางของคณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือพัฒนาองคกร 

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก 

   สวนท่ี 2  สวนการจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร เปนสวนงานท่ี

บริหารงบประมาณและดําเนินโครงการสําหรับการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี                

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ของคณะสาธารณสุขศาสตร ท่ีเปนโครงการสําหรับการ

จัดการเรียนการสอน โครงการเสริมหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาและกิจกรรมสําหรับ

นักศึกษา 

 การดําเนินงานโครงการสามารถจําแนกงบประมาณคาใชจาย ไดตามประเภทของโครงการ 

ซ่ึงแบงออกเปน 4 ประเภท ตามแผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร ดังนี้ 

   ประเภทท่ี 1   โครงการดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย  

1) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2) โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคาร

สถานท่ี 

3) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

   ประเภทท่ี 2   โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ประกอบดวย 

1) โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย 

2) โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ 

3) โครงการเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวจัย วิชาการ 

   ประเภทท่ี 3   โครงการดานการผลิตบัณฑิต 

1) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

2) โครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม

นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย 

3) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน สรางเครือขาย

และความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ 

           ประเภทท่ี 4  โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรม             

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1) โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสังคม และปฏิบัติ

ภาคสนาม 
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2) โครงการเก่ียวกับการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทย และ

การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

3) โครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสัมพันธ ประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา 

 ในการประมาณการคาใชจายโครงการ จะประมาณการจากจํานวนผูเขารวมโครงการ 

ลักษณะการจัดโครงการ และการจัดสรรงบประมาณจะจัดสรรจากเงินรายไดคณะสาธารณสุขศาสตร 

ซ่ึงเงินรายไดจะแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 จัดสรรเปนเงินรายไดสวนกลางเพ่ือเปนคาบํารุงการ

ใหบริการและหรือการจัดกิจกรรมการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและหนวยงานสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 5  สวนท่ี 2 จัดสรรเงินท่ีเหลือจากสวนท่ี 1 ใหแกคณะ คิดเปน          

รอยละ 95 โดยเงินรายไดในสวนท่ี 2 ของคณะตองจัดสรรเพ่ือเปนเงินในสวนตาง ๆ ตามหลักเกณฑ

การจัดสรรเงินรายไดตามสัดสวนดังนี้ คือ จัดสรรเขากองทุนรวมเงินรายได รอยละ 5 จัดสรรเปน      

คาสาธารณูปโภค รอยละ 5  และจัดสรรเขากองทุนเงินสํารองสะสม รอยละ 5  เม่ือหักคาใชจาย

สวนกลางตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวหมดแลว เ งินท่ีเหลือจัดสรรใหสวนบริหารจัดการ                   

คณะสาธารณสุขศาสตร เพ่ือใชในการบริหารจัดการสวนกลาง รอยละ 25 จัดสรรใหสวนจัดการเรียน

การสอนคณะสาธารณสุขศาสตร รอยละ 75 จากนั้นแตละสวนจะจัดสรรงบประมาณตามสัดสวน 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ และคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตามความ

เหมาะสมของการบริหารจัดการงบประมาณ 

3.  ขอมูลเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร 

  คณะสาธารณสุขศาสตร เปนแหลงผลิตบัณฑิตนักสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

แห ง แ ร กขอ งภ าคตะวั น ออก เ ฉี ย ง เ หนื อ  แล ะ เป น ส ว นหนึ่ ง ข อ ง ศู นย แ พ ท ย ศ า ส ต ร   

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 (พ.ศ.

2520-2524) คณะสาธารณสุขศาสตรเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) ปแรกจํานวน 30 คน ต้ังแตปการศึกษา 2523 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนเรียนดีในภาค

ตะวันออกเฉียงจํานวนหนึ่ง รับจากนักเรียนท่ัวไปสวนกลางดําเนินการสอบคัดเลือกจํานวนหนึ่ง และ

รับจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีพ้ืนความรูไมต่ํากวา ม.ศ.5 

เดิม อีกจํานวนหนึ่ง ในปการศึกษา 2527 ไดเพิ่มจํานวนนักศึกษาเปนปละ 50 คน ปการศึกษา 

2532 เพ่ิมจํานวนนักศึกษาเปนปละ 50 คน ปการศึกษา 2532 เพ่ิมจํานวนนักศึกษาเปนปละ 55 คน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-2539) ตั้งแตปการศึกษา 2535         

เปนตนไป จะเพ่ิมจํานวนนักศึกษาจากเดิมเปนปละ 80 คนปจจุบันคณะสาธารณสุขศาสตร 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดพัฒนาการเรียนการสอนดานหลักสูตรจากเดิมในระดับปริญญาตรีตั้งแตเริ่ม

กอตั้งมาเปนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาของแตและหลักสูตร  ดังนี้ 

  3.1   ระดับปริญญาตร ี  

          มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 

       1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) แบงเปน 2 แขนง 

    1.1)    วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม 

    1.2)    วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

       2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกคู อนามัยสิ่งแวดลอม -   

                                       อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

  3.2   ระดับปริญญาโท   

             มี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 8 หลักสูตร และหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 หลักสูตร ดังนี้ 

       1) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

    1.1)    อนามัยสิ่งแวดลอม  

    1.2)    การบริหารงานสาธารณสุข  

    1.3)    ชีวสถิติ 

    1.4)    สุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 

    1.5)    โภชนศาสตรเพ่ือสุขภาพ 

    1.6)    วิทยาการระบาด 

    1.7)    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

    1.8)    สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 

      2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

  3.3    ระดับปริญญาเอก  

          มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 

      1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) 

      2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

      3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 

  3.4   จํานวนบุคลากร 

              มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น 104 คน โดยแบงออกเปน 2 ประเภท 

1) คณาจารย สายผูสอน จํานวน 62 คน 

2) บุคลากร สายสนับสนุน จํานวน 42 คน 
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  3.5  โครงสรางสวนงานและอัตรากําลังขององคกร  

 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการองคกร

อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคลองและสัมพันธกับสภาวะ

การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย โดยไดจัดแบงโครงสรางองคกรและระบบ

การบริหารจัดการองคกรออกเปน 3 สวน ประกอบดวย สาขาวิชามี 3 สาขาวิชา กองบริหารงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร มี 3 งาน และหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะ ดังนี้  

    3.5.1 สาขาวิชา  

    มีการจัดแบงโครงสรางออกเปน  3 สาขาวิชา ประกอบดวย   

    1)   สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ   

    2)   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    3)   สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ 

 การบริหารจัดการสาขาวิชาโดยมีหัวหนาสาขาวิชาเปนผูบริหารจัดการงานธุรการสาขาวิชา

เปนผูมีสวนรวมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของสาขาวิชา ในดาน

ตางๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนภารกิจของสาขาวิชาการ

บริหารและการจัดการงานธุรการดานงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ 

งานบริการการศึกษา งานอาคารและสถานที่ งานนโยบายและแผน และงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยท้ังในและ

นอกมหาวิทยาลัย 

    3.5.2 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร 

    มีการจัดแบงโครงสรางออกเปนหนวยงานยอย 3 งาน ประกอบดวย  

    1)  งานบริหารท่ัวไป  

    2)  งานยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

    3)  งานวิชาการ 

 เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาในดานตาง ๆ 

มีผูอํานวยการกองบริหารงานคณะเปนผูรับผิดชอบ บุคลากรสายสนับสนุนเปนผูมีสวนรวมสนับสนุน

ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาระงานของคณะในดานตางๆ เก่ียวกับการสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอน การบริหารและการจัดการงานธุรการ ดานงานสารบรรณ งานการเงินและ

งบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานโสตอาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศงานนโยบาย

และแผน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ และงานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการ

ใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับคณาจารยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 
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       โครงสรางกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

    3.5.3 หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะ 

    มีการจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะ 3 ศูนย ประกอบดวย  

    1) ศูนยจัดการขอมูล และวิเคราะหทางสถิติ 

    2) ศูนยบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

    3) ศูนยฝกอบรมวิจัย และประเมินผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 เปนหนวยงานท่ีมีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสสําหรับคนควาวิจัยและการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการในการจัดการสิ่งแวดลอม ท่ีปรึกษาดานสิ่งแวดลอม 

สุขภาพ และจัดการฝกอบรม ตลอดจนการใหบริการนักศึกษาและผูมาติดตอประสานงานกับ

คณาจารยท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

 3.6  รายละเอียดหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน 

        หนวยคลังและพัสดุ 

        มีภารกิจและหนาท่ี ดังนี้ 

  1)  พัสดุ มีภารกิจและหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือ/จัดจาง พัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางให

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ขอบังคับท่ีทางราชการกําหนด 

ติดตอประสานงานเก่ียวกับการจัดซ้ือ/จัดจางพัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางกับผูประกอบการ จัดทํา

เอกสารขออนุมัติหลักการใชเงินและเบิกจายเงินการจัดซ้ือ/จัดจางในระบบ KKUFMIS จัดทําคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ/จัดจางคณะกรรมการกําหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

จัดทําใบสั่งซ้ือ/สั่งจางใหผูประกอบการลงนามและผูบริหารลงนามในการสั่งซ้ือ/สั่งจาง ตรวจรับพัสดุ 

ครุภัณฑกับผูประกอบการท่ีสงของ จัดทําแผนความตองการใชวัสดุประจําปงบประมาณ ตรวจรับพัสดุ

คงเหลือประจําปงบประมาณ จัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายเขาแฟมและสแกนสําเนาเอกสารเบิกจาย 

ตรวจนับ เก็บรักษา ซอมบํารุง ดูแลวัสดุ ครุภัณฑใหพรอมใชงาน ตรวจนับครุภัณฑและจัดทํารายงาน

กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร 

ผูอํานวยการกองบริหารงาน 

 

งานบริหารท่ัวไป งานวิชาการ งานยุทธศาสตรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ครุภัณฑประจําป ติดตอประสานงานกับพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน ติดตอประสานงานกับ

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2)  การเงินและบัญชี มีภารกิจและหนาที่ในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีให

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ขอบังคับที่ทางราชการกําหนด 

ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนคุมยอดหลักการใชเงินและเบิกจายเงินหมวดเงินงบประมาณเงิน

รายได และเงินเบิกแทนกัน ในหมวดคาใชจาย คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสรางงบลงทุน

เงินสวัสดิการบุตร เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล เงินเดือนลูกจางชั่วคราวและลูกจางชั่วคราว

โครงการ ตามท่ีไดรับจัดสรรตามงบประมาณรายจายประจําป และตามท่ีไดรับจัดสรรตามภารกิจของ

สวนงานท่ีไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน บันทึกขอมูลเบิกจายเงินงบประมาณ เงินรายได และเงินเบิกแทนกัน ในระบบ 

KKUFMIS บันทึกขอมูลรายละเอียดสงเอกสารเบิกจายในระบบ KKUFMISจัดทําสรุปรายรับ-รายจาย

เงินงบประมาณ เงินรายไดประจําเดือนเขาท่ีประชุมกรรมการบริหารงานประจําคณะ ตรวจสอบ

รายรับคาธรรมเนียมการศึกษาเสนอผูบริหาร จัดทํางบการเงินสรุปรายรับ-รายจายหลักสูตรการเรยีน

การสอนโครงการพิเศษสงผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบ ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน

รายไดคณะและนําเงินฝากธนาคาร จัดทําเอกสารใบนําสงเงินกองคลังในระบบ KKUFMIS ควบคุม 

กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานการใชใบเสร็จรับเงินสิ้นปงบประมาณเพ่ือนําสงกองคลัง 

จัดทําบัญชีเงินสดคงเหลือประจําวันเพ่ือใหกรรมการตรวจนับเงินตรวจสอบกับรับ-จายเงินประจําวัน    

จัดทําบัญชีเงินฝากธนาคารประจําวัน บัญชีเงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน  (คณะสาธารณสุข

ศาสตร) บัญชีเงินยืมทดรองจายคณะสาธาณสุขศาสตร จัดทําเงินยืมทดรองจายคณะสาธารณสุข

ศาสตร จัดทําเงินโอนในระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือจายใหแกบุคลากรและผูมีสิทธิรับเงินตามประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําหนังสือติดตามและทวงถามลูกหนี้เงินยืมทดรองจายคณะสาธารณสุข

ศาสตร ประชาสัมพันธและเผยแพรเก่ียวกับพระราชกฤษฏีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 

ขอบังคับ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหมใหกับบุคลากรรับทราบในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส       

(E-mail) จัดเก็บสําเนาเอกสารเบิกจายในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส (Scan) จัดโครงการอบรมเพ่ือให

ความรูแกบุคลากร เก่ียวกับระเบียบการคลังและพัสดุติดตอประสานงานกับกองคลัง กองการ

ตรวจสอบภายใน และธนาคาร 

4.  คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1880/2559 เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรม และ

การดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศใชวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 โดยมี

สาระสําคัญ ดังนี ้
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การฝกอบรม หมายความวา การอบรม สัมมนา การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 

การบรรยายพิเศษ การศึกษาดูงาน  โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาท่ีจัดแนนอน ท่ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไมมีการรับปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

การดําเนินโครงการ หมายความวา การจัดงานตามแผนโครงการตามภารกิจหลัก              

ของสวนงาน ซ่ึงบรรจุไวในแผนงบประมาณประจําป หรือโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ    

ตามนโยบาย ของทางราชการ 

หมวด 1  การฝกอบรม 

1.   บุคคลท่ีมีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม 

1.1   ประธานในพิธีเปด-ปด การฝกอบรมและผูติดตาม 

1.2   ผูปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3   วิทยากร 

1.4   ผูรับเชิญ และผูติดตาม 

1.5   ผูเขารับการฝกอบรม 

1.6   ผูสังเกตการณ 

2.   การเทียบตําแหนง บุคคลตามขอ 1.1-1.4 และ 1.6 

2.1   บุคลากรของรัฐใหเทียบตามหลักการเทียบตําแหนงของ     

      กระทรวงการคลัง  

1.2 บุคคลท่ีเคยเปนบุคลากรของรัฐใหเทียบตามตําแหนงหรือชั้นยศครั้ง 

สุดทายกอนออกจากราชการหรือออกจากงาน 

1.3 บุคคลภายนอกท่ีไมใชบุคลากรของรัฐ ใหอธิการบดีพิจารณาเทียบ

ตําแหนงตามความเหมาะสม  โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของ

กระทรวงการคลังเปนเกณฑในการเทียบตําแหนง 

หมายเหตุ : สําหรับการเทียบตําแหนงของผูเขารับการฝกอบรม บุคลากรของรัฐและ

บุคคลภายนอก ใหเทียบเทาระดับ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติการ หรือเทียบเทา

ระดับ 8 ลงมา เวนแตผูเขารับการฝกอบบรม ยกเวนผูเขารวมฝกอบรม

ตําแหนงผูบริหาร หรือรองศาสตราจารย ศาสตราจารย เชี่ยวชาญ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 
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ประเภทและหลักเกณฑอัตราคาใชจายในการฝกอบรม 

1. คาใชจายเก่ียวกับการใชและการจัดตกแตงสถานท่ีฝกอบรม 

2. คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม 

3. คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

4. คาประกาศนียบัตร 

5. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารสิ่งพิมพ 

6. คาหนังสือสําหรับผูเขาฝกอบรม 

7. คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

8. คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 

9. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

หมายเหตุ :   สําหรับอัตราการเบิกจายตามประเภทคาใชจายในขอ 1-9  

                  ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง ตามความจําเปนเหมาะสม ประหยัด 

ประเภทและหลักเกณฑอัตราคาใชจายในการฝกอบรม ประเภทอ่ืน ๆ  

1. คากระเปาหรือสิ่งของท่ีใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมใหเบิกจาย

ไดเทาท่ีจายจริงแตไมเกินชิ้นละ 300 บาท 

2. คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงานใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงแตไมเกินแหงละ 

1,500 บาท 

3. คาอาหารจัดภายในสถานท่ีของรัฐ เบิกได 250 บาท/คน/ม้ือ จัดภายนอก

สถานท่ีของรัฐ เบิกได 350 บาท/คน/ม้ือ 

4. คาเชาท่ีพัก สําหรับผูเขาฝกอบรมคาหองพักคนเดียว ไมเกิน 2,200 บาท /คืน/

คน  คาหอง พักคูหรือพักมากกวา 2 คน ไมเกินคนละ 1,200 บาท/คืน/คน 

เกณฑการจัดท่ีพัก ใหแกผูเขารับการฝกอบรม ผูปฏิบัติงาน และผูสังเกตการณ

ใหพักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไป เวนแตผูเขารับการฝกอบรมตําแหนงฝกอบรม

ตําแหนงผูบริหาร หรือรองศาสตราจารย ศาสตราจารย เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

พิเศษ หรือเปนกรณีไมเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ่ืนได  

หัวหนาสวนงานท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักคนเดียวไดเกณฑการจัดท่ีพัก 

สําหรับประธานเปด-ปด วิทยากร แขกผูมีเกียรติท่ีรับเชิญและผูติดตาม ใหพัก

หองพักคนเดียวหรือหองพักคูก็ได 
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5. คาพาหนะ กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการท่ีจัดอบรมใหเบิกคาเชื้อเพลิง

หรือคาบริการอ่ืนท่ีเรียกเก็บเทาท่ีจายจริง กรณีใชยานพาหนะประจําทาง ให

เบิกจายสิทธิเทียบตามตําแหนงท่ีระบุขางตน 

 หมายเหตุ :  

1) กรณีท่ีสวนงานจัดฝกอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะใหท้ังหมด ใหผู

เขารับการฝกอบรม หรือจัดใหบางสวน ใหผูเขารับการฝกอบรมเบิกคาใชจาย

ท้ังหมดหรือบางสวนท่ีขาดจากหนวยงานตนสังกัดของผูเขารวมฝกอบรมได

ท้ังหมด 

2) การจัดฝกอบรมสําหรับบุคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะในประเทศเทานั้น และ

หากสวนงานไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะท้ังหมดใหผูเขารวมอบรมท่ี

เปนบุคคลภายนอก ใหเบิกคาใชจายไดดังนี้  

-   คาอาหาร จายไดไมเกิน 100 บาท ตอม้ือ 

-   คาท่ีพักเบิกเหมาจายไดไมเกินคนละ 500 บาท ตอคืน 

-   คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกไดตามสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยระดับ

ปฏิบัติการ  

- การเบิกจายใหใชแบบฟอรมตามเอกสารหมายเลข 2 ในประกาศ 

1880/2559 ในภาคผนวก ค เปนหลักฐานการจายเงิน  

3)   โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมท่ีรับความชวยเหลือสนับสนุนจาก

หนวยงานอ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ สามารถ

เบิกคาใชจายในสวนท่ีขาดไดตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกําหนดไวในประกาศ 

1880/2559 

4)   การท่ีหนวยงานมีความประสงคจะจางจัดฝกอบรมในโครงการหรือหลักสูตรการ

ฝกอบรมไมวาจะจางท้ังหมดหรือบางสวน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ

อัตราคาใชจายตามประกาศ 1880/2559 
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หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนวิทยากร 

 

รายการ 

อัตราเบิก (บาท) 

(บุคลากร มข.) 

อัตราเบิก (บาท) 

(บุคคลภายนอก มข.) 

หมายเหตุ 

 

ชั่วโมงการฝกอบรม

เปนการบรรยาย 

ไมเกิน 

ชั่วโมงละ 600 บาท 

ไมเกิน 

ชั่วโมงละ 2,000 บาท 

เบิกไดไมเกิน 1 คน 

 

ชั่วโมงการฝกอบรม

เปนการอภิปรายหรือ

สัมมนาเปนคณะ 

ไมเกิน 

ชั่วโมงละ 600 บาท 

 

ไมเกิน 

ชั่วโมงละ 2,000 บาท 

 

เบิกไดไมเกิน 5 คน

โดยรวมผูดําเนินการ

อภิปราย 

ชั่วโมงการฝกอบรม

เปนการแบงกลุมฝก

ปฏิบัติหรือแบงกลุม

ทํากิจกรรม 

 

ไมเกิน 

ชั่วโมงละ 600 บาท 

 

 

ไมเกิน 

ชั่วโมงละ 2,000 บาท 

 

 

เบิกไดไมเกินกลุมละ 2 

คน 

 

 หมายเหตุ :  

-   การนับชั่วโมงการฝกอบรมใหนับตั้งแตเวลาท่ีกําหนดในการฝกอบรมในแตละ

หัวขอโดยใหนับเวลาไมนอยกวา 50 นาที เปน 1 ชั่วโมง กรณีไมถึง 50 นาที แต

ตองไมนอยกวา 25 นาที ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดก่ึงหนึ่ง โดยไมตองหัก

เวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

-   กรณีโครงการมีความสําคัญ มีความยุงยาก ซับซอน จําเปนตองจายคาตอบแทน

วิทยากรสูงกวาท่ีอัตรากําหนดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนงาน(คณบดี) โดย

จายอัตราดังนี้ 

            1. บุคลากร มข. ไมเกินชั่วโมงละ 5,000 บาท 

            2. บุคคลภายนอก มข. ไมเกินชั่วโมงละ 10,000 บาท 

   หากจําเปนตองจายคาสมนาคุณวิทยากรเกินอัตราท่ีกําหนด ใหขออนุมัติ 

กําหนดเกณฑการจายเงินคาใชจายนั้นๆ จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หมวดท่ี 2 การดําเนินงานโครงการ 

          1.   คาใชจายในการดําเนินโครงการ ตามแผนภารกิจหลักของสวนราชการตามท่ี

ไดรับมอบหมาย และไดบรรจุไวในแผนงบประมาณรายจายประจําปนั้น ๆ ใหหัวหนาสวนงาน

พิจารณาอนุมัติการเบิกจายในการจัดงานไดเทาท่ีจายจริง ตามความจําเปนเหมาะสมประหยัด ท้ังนี้    

ไมเกินงบประมาณท่ีสวนงานจัดสรร 
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2.   คาใชจายในการดําเนินโครงการ ท่ีไมเปนแผนงานภารกิจหลักของสวนงาน

ตามท่ีไดรับมอบหมายและไมไดบรรจุไวในแผนงบประมาณรายจายประจําปนั้น ๆ ใหหัวหนาสวน

ราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ อัตราคาใชจายใหอยูในวงเงินไมเกิน 1,000 บาทตอคน โดยการเบิกจาย

สามารถจายไดเฉพาะบุคลากร รวมถึงลูกจางชั่วคราวโครงการท่ีสังกัดสวนงาน 

3.   กรณีท่ีสวนงานท่ีดําเนินโครงการ จัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ใหแก

ประธานพิธี แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาท่ีหรือผูเขารวมงาน  ใหใชหลักเกณฑการเบิกคาใชจาย

ตามเกณฑการฝกอบรม หมวด 1 ในประกาศ 1880/2559 

4.   กรณีท่ีสวนงานท่ีดําเนินโครงการ ไมไดจัดอาหาร ท่ีพัก หรือยานพาหนะ ใหแก

ประธานพิธี แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาท่ีหรือผูเขารวมงาน  ใหใชหลักเกณฑการเบิกคาใชจาย

ตามสิทธิคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคคลดังกลาว  

5.  หากสวนงานมีความประสงคจะจางจัดงานโครงการ ใหใชหลักเกณฑการเบิก

คาใชจายตามเกณฑการฝกอบรม หมวด 1 ในประกาศ 1880/2559 โดยใหผูรับจางแยกรายการ

คาใชจายตาง ๆ ในการจางจัดงานไมเกินท่ีกําหนดไวตามเกณฑ และดําเนินการตามระเบียบพัสด ุ

5.  งานวิเคราะห/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิเคราะห/งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหงบประมาณรายจายเงิน

รายไดพบงานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

ผิวพรรณ  ตัวสะอาด (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2548 -2552 ขององคกรบริหารสวนตําบลสารภี อําเภอหนองบุญมาก                           

จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงคเพ่ือการวิเคราะหงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-

2552 ขององคกรบริหารสวนตําบลสารภี อําเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา วิธีการศึกษา                

โดยเปรียบเทียบแผนการใชจายงบประมาณกับรายการท่ีเกิดข้ึนจริง และวิเคราะหแนวโนม

งบประมาณระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 ผลการศึกษาพบวา ระหวางปงบประมาณ       

พ.ศ.2548-2552 รายไดจริงสวนใหญสูงกวาประมาณการรายรับ ยกเวน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

รายรับจริงต่ํากวาประมาณการซ่ึงรายไดหลักมีท่ีมาจาก 2 แหลง คือ รายได ท่ีรัฐบาลจัดแบงหรือ

จัดสรรใหและเงินอุดหนุน คิดเปนรอยละ 51.49, 44.94 ตามลําดับ และรายไดจัดเก็บนอยท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 3.57 ของงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2552 ในดานรายจาย 

พบวา การใชจายงบประมาณถูกใชไปในดานงบดําเนินการมากท่ีสุด จําแนกตามแผนงานถูกใชในดาน

บริหารงานท่ัวไปมากท่ีสุด และการใชจายงบประมาณพิจารณาตามภารกิจหลัก 6 ดาน พบวาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 ใหความสําคัญดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนสําคัญ และเริ่ม
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ใหความสําคัญในการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 และมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ รายไดจริงกับรายจายจริงมีทิศทางสูงข้ึนตามลําดับ จึงคาดวาแนวโนม ใน 5 ป

ขางหนา รายไดขององคการบริหารสวนตําบลสารภีจะเพ่ิมข้ึน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะมี

แนวโนมเพ่ิมข้ึนกวา 45 ลานบาท ในขณะท่ีรายจายจะสูงข้ึนกวา 44 ลานบาท และแนวโนมของ

รายจายเม่ือจําแนกตามภารกิจหลัก 6 ดาน มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานสงเสริมคุณภาพชีวิตและดานบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ควรมีการบริหารงบประมาณ ใหครอบคลุมทุกๆดาน ควรนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บภาษี เพ่ือใหสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวนและถูกตอง 

ตลอดจนสงเสริม/สรางจิตสํานึกใหผูเก่ียวของกับการจัดทําและใชจายงบประมาณใหตระหนักถึงความ

มีวินัยทางดานการเงินการคลัง 

พรรณี ศักดิ์ ทัศนา (2554) ได ศึกษารายงานการวิ เคราะห งบประมาณรายจ าย                                  

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2552-2554 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปญหา อุปสรรค                 

ในการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินและแนวทางพัฒนาและปรับปรุง 2) ศึกษาเปรียบเทียบ                

การใชจายเงินงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยขอนแกนกับเปาหมายการเบิกจายตามนโยบาย

ของรัฐบาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554  3) เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใหผูบริหารใชในการ             

วางแผนการบริหารงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาล ผลการศึกษาพบวา การเบิกจาย

งบประมาณภาพรวมเบิกจาย มากท่ีสุด คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรอยละ 87.10 อันดับสอง 

คือ ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไดรอยละ 85.62 ผลการเบิกจายภาพรวมรายไตรมาสผลการเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไมเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ

แผนดินท่ีรัฐบาลกําหนดท้ัง 4 ไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ.2553 เปนไปตามมาตรการเรงรัดการใช

จายเงินงบประมาณแผนดินท่ีรัฐบาลกําหนดในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

เปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายจายเงินงบประมาณแผนดินท่ีรัฐบาลกําหนดในไตรมาสท่ี 1 

เทานั้น ปญหาท่ีพบจากการเบิกจาย งบดําเนินงาน ขาดการวางแผนการจัดซ้ือ/จัดหาและการใช

จายเงินบุคลากรหรือผูบริหารมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน งบ

ลงทุน การวางแผนการบริหารงบลงทุนขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานผูไดรับจัดสรร ขาดความ

พรอม ในการดําเนินการตามระเบียบฯ ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในปงบประมาณ งบอุดหนุน 

คาใชจายบุคลากรไมสามารถเบิกจายเงินเปนไปตามปงบประมาณ ผูรับผิดชอบยังขาดความเขาใจใน

ระเบียบ ขอเสนอแนะ ควรมีการกํากับ ติดตามการใชจายเงินใหเปนไปตามมาตรการท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด  

เมธรัฐญา เจตนคุณาวัฒน (2562) การวิเคราะหงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 ในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ไดวิเคราะหงบประมาณรายจาย                  
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ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ในภาพรวมของงบดําเนินงาน คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ประกอบดวยการวิ เคราะห งบประมาณรายจาย              

จําแนกตามหมวดเงิน จําแนกตามหนวยงาน และจําแนกตามแหลงงบประมาณ นํามาสรุป                   

เปนรายงานการวิเคราะหงบประมาณรายจาย ระหวางป งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561                              

ของคณะวิศวกรรมศาสตร สรุปไดดังนี้ งบประมาณรายจาย งบดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ท้ังหมด 36,497,709.92 บาท แบงเปนหมวดคาตอบแทน จํานวน 5,231,040 บาท (รอยละ 14.33) 

หมวดคาใชสอย 11,026,566.92 บาท (รอยละ 30.21) หมวดคาวัสดุ 20,228,094 บาท (รอยละ 

55.42) หมวดคาสาธารณูปโภค 12,000 บาท (รอยละ 0.03) จําแนกตามแหลงงบประมาณ               

เ งินงบประมาณแผนดิน จํานวน 25,797,897.35 บาท (รอยละ 99.52) เ งินรายได  จํานวน 

10,699,803.57 บาท (รอยละ 75.07)  งบประมาณรายจาย งบดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ท้ังหมด 37,830,186.26 บาท แบงเปนหมวดคาตอบแทน จํานวน 7,874,590 บาท (รอยละ 20.82) 

หมวดคาใชสอย 10,113,096.26 บาท (รอยละ 26.72) หมวดคาวัสดุ 19,830,500 บาท (รอยละ 

52.42) หมวดคาสาธารณูปโภค 12,000 บาท (รอยละ 0.03) จําแนกตามแหลงงบประมาณ              

เ งินงบประมาณแผนดิน จํานวน 26,454,771.62 บาท (รอยละ 99.61) เ งินรายได  จํานวน 

11,375,414.64 บาท (รอยละ 65.34) งบประมาณรายจาย งบดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

ท้ังหมด 40,674,718.09 บาท แบงเปนหมวดคาตอบแทน จํานวน 4,569,980 บาท  (รอยละ 11.24)  

หมวดคาใชสอย 12,526,738.09 บาท (รอยละ 30.80) หมวดคาวัสดุ 23,566,000 บาท (รอยละ 

57.94) หมวดคาสาธารณูปโภค 12,000 บาท (รอยละ 0.03) จําแนกตามแหลงงบประมาณ                 

เ งินงบประมาณแผนดิน จํานวน 23,520,814.30 บาท (รอยละ 88.56) เ งินรายได  จํานวน 

17,153,903.79 บาท (รอยละ 53.02) 

  

  



บทท่ี 3 

วิธีการวิเคราะห 
 

ในการวิเคราะหเรื่อง การวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณ  

เงินรายไดคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับนี้ ผูจัดทําไดมีวิธีการดังนี้ 

1.  รูปแบบการวิเคราะห  

เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยอาศัยขอมูลจากแบบบันทึกขอมูลคาใชจายในการ

ดําเนินงานโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร 

2.   ประชากร 

ประชากร : เอกสารขอมูลคาใชจายในการดําเนินโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได                 

คณะสาธารณสุขศาสตร ทุกรายการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 - 

30 กันยายน พ.ศ. 2561)  

3.   ข้ันตอนการวิเคราะห 

3.1   ศึกษาองคความรู เอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

3.2   ออกแบบและพัฒนาแบบบันทึกเพ่ือรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลดิบ (raw data) ท่ีมี

อยูในหนวยงาน 

3.3   บันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกท่ีกําหนดไว 

3.4   วิเคราะหขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด 

3.5   สรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหาร 

4.   เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

แบบบันทึกขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายไดคณะ

สาธารณสุขศาสตร ประกอบดวยองคประกอบดังนี ้      

  4.1   แบบบันทึกขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ 

   4.1.1  แบบบันทึกโครงการดานการบริหารจัดการ สัมพันธกับ  

 สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

 องคประกอบดานโครงการดานการบริหารจัดการ ไดแก 

1) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2) โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี 
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3) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

 องคประกอบดานสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

1) สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร 

2) สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร 

4.1.2 แบบบันทึกโครงการดานการบริหารจัดการ สัมพันธกับ ปงบประมาณ 

 องคประกอบดานโครงการดานการบริหารจัดการ ไดแก 

1) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2) โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี 

3) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร 

องคประกอบดานปงบประมาณ 

1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 4.2   แบบบันทึกขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม 

  4.2.1  แบบบันทึกโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม สัมพันธกับ  

 สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

  องคประกอบดานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม 

1) โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย 

2) โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ 

3) โครงการเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ 

 องคประกอบดานสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

1)   สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร 

2)    สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร 

  4.2.2  แบบบันทึกโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม สัมพันธกับ ปงบประมาณ 

  องคประกอบดานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม 

1) โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย 

2) โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ 

3) โครงการเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ 
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 องคประกอบดานปงบประมาณ 

1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.3  แบบบันทึกขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

 4.3.1 แบบบันทึกโครงการดานผลิตบัณฑิต สัมพันธกับ  

  สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

องคประกอบดานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

1) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

2) โครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม

นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย 

3) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนสรางเครือขายและ

ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ 

   องคประกอบดานสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

1)   สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร 

 2)   สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร 

4.3.2 แบบบันทึกโครงการดานผลิตบัณฑิต สัมพันธกับ ปงบประมาณ 

องคประกอบดานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

1) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

2) โครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม

นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย 

3) โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนสรางเครือขายและ

ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ 
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   องคประกอบดานปงบประมาณ 

1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

4.4 แบบบันทึกขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวยใย

สังคม และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4.4.1  แบบบันทึกโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวยใยสังคม และรักษวัฒนธรรม 

  ภูมิปญญาทองถ่ิน สัมพันธกับ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

องคประกอบดานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

1) โครงการเก่ียวกับการใหบริหารวิชาการแกสังคม และปฏิบัติ

ภาคสนาม 

2) โครงการเก่ียวกับการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทย และ

การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

3) โครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสัมพันธประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา 

องคประกอบดานสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

1)    สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร 

2)    สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร 

 องคประกอบดานปงบประมาณ 

1)    ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

       2)    ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

       3)    ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 4.5   แบบบันทึกขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแตละประเภทโครงการ 

  4.5.1  แบบบันทึกประเภทโครงการ สัมพันธกับ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

องคประกอบดานประเภทโครงการ 

1) โครงการดานการบริหารจัดการ 
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2) โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม 

3) โครงการดานการผลิตบัณฑิต 

4) โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรม       

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

องคประกอบดานปงบประมาณ 

1) สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร 

2) สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร 

  4.5.2   แบบบันทึกปงบประมาณ สัมพันธกับ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ 

องคประกอบดานปงบประมาณ 

1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องคประกอบดานปงบประมาณ 

1)  สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร 

2)  สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร 

   4.5.3   แบบบันทึกประเภทโครงการ สัมพันธกับ ปงบประมาณ 

องคประกอบดานประเภทโครงการ 

1) โครงการดานการบริหารจัดการ 

2) โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม 

3) โครงการดานการผลิตบัณฑิต 

4) โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรม       

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

องคประกอบดานปงบประมาณ 

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5) ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 4.6   โปรแกรมวิเคราะหขอมูล Microsoft Excel 
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5.   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห 

       การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติเชิงพรรณนา รอยละ และขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชวิธี

วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ใชเทคนิคเปรียบเทียบขอมูล (Comparative Techniques) 

โดยการหาคาเฉลี่ย (Frequency)  รอยละ (%)   

ใชสูตร  X × 100 

              N   

โดย  X  คือ  จํานวนขอมูล (ความถ่ี) ท่ีตองการนํามาหาคารอยละ  

  N  คือ  จํานวนขอมูลท้ังหมด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได           

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ฉบับนี้ ผูจัดทํา

สามารถวิเคราะหขอมูลการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ ระหวางปงบประมาณ      

พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2561) และไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

ตารางท่ี 1   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานบริหารจัดการ จํานวนตาม 

                ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

              

 

 

    หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
23,701.00 144,000.00 

167,701.00 

(9.87%) 

2 โครงการเก่ียวกับการปรบัปรุง 

ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี  
240,863.31 14,543.00 

255,406.31 

(15.04%) 

3 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกร

และบคุลากร 
542,733.10 732,429.70 

1,275,162.80 

(75.09%) 

รวม 807,297.41 

(47.54%) 

890,972.70 

(52.46%) 

1,698,270.11 

(100%) 
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จากตารางท่ี 1 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการปงบประมาณ        

พ.ศ.  2559 วิ เคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจ ายในการดําเนินงานโครงการ            

เก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร มากท่ีสุด จํานวน 1,275,162.80 บาท คิดเปนรอยละ 75.09 

รองลงมา คือ โครงการเ ก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี จํานวน                         

255,406.31 บาท คิดเปนรอยละ 15.04 และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ จํานวน 167,701.00 บาท คิดเปนรอยละ 9.87 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจาย

งบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการดานการบริหารจัดการ มากท่ีสุด คือ        

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 890,972.70 บาท คิดเปนรอยละ 52.46 

และนอยท่ีสุด คือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 807,297.41 บาท คิดเปน       

รอยละ 47.54 

แผนภูมิท่ี 1   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานบริหารจัดการ จํานวนตาม 

                  ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 -  200,000.00  400,000.00  600,000.00  800,000.00 1,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ

โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมทัิศน 

สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี 

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและ

บุคลากร

รวม

23,701.00 

240,863.31 

542,733.10 

807,297.41 

144,000.00 

14,543.00 

732,429.70 

890,972.70 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 2   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ จําแนกตาม 

     ลักษณะโครงการ และสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

จากตารางท่ี 2 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

พัฒนาองคกรและบุคลากร มากท่ีสุด จํานวน 1,298,260.87 บาท คิดเปนรอยละ 57.94 รองลงมาคือ

โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี จํานวน 740,856.87 บาท คิดเปน

รอยละ 33.07 และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 201,332.00 

บาท คิดเปนรอยละ 8.99 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีมีคาใชจาย

ในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ มากท่ีสุด คือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุข

ศาสตร จํานวน 1,653,201.73 บาท คิดเปนรอยละ 73.79 และนอยท่ีสุด คือ สวนจัดการเรียนการ

สอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 587,248.02 คิดเปนรอยละ 26.21 

 

 

 

 

 

 
   หนวย : บาท 

 ลักษณะโครงการ 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
192,435.00 8,897.00 

201,332.00 

(8.99%) 

2 โครงการเก่ียวกับการปรบัปรุง 

ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี  
723,505.86 17,351.02 

740,856.88  

(33.07%) 

3 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกร

และบคุลากร 
737,260.87 561,000.00 

1,298,260.87  

(57.94%) 

รวม 1,653,201.73 

 (73.79%) 

587,248.02  

(26.21%) 

2,240,449.75 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 2   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ จําแนกตาม 

       ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 3   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ จําแนกตาม 

                ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
   หนวย : บาท 

 
ลักษณะโครงการ สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
79,333.00 27,850.00 

107,183.00 

(9.41%) 

2 โครงการเก่ียวกับการปรบัปรุง 

ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี  
184,674.00 19,986.49 

204,660.49  

(17.96%) 

3 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกร

และบคุลากร 
675,409.00 152,000 

827,409.00 

 (72.63%) 

รวม 939,416.00 

 (82.46%) 

199,836.49  

(17.54%) 

1,139,252.49  

(100%) 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  2,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมทัิศน 

สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี 

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร

รวม

192,435.00 

723,505.86 

737,260.87 

1,653,201.73 

8,897.00 

17,351.02 

561,000.00 

587,248.02 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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จากตารางท่ี 3 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

พัฒนาองคกรและบุคลากร มากท่ีสุด จํานวน 827,409.00 บาท คิดเปนรอยละ 72.63 รองลงมาคือ

โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี จํานวน 204,660.49 บาท คิดเปน

รอยละ 17.96 และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 107,183.00 

บาท คิดเปนรอยละ 9.41 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจาย

งบประมาณโครงการดานการบริหารจัดการ มากท่ีสุด คือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร 

จํานวน 939,409.00 บาท คิดเปนรอยละ 82.46 และนอยท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอน                 

คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 199,836.49 คิดเปนรอยละ 17.54  

 

แผนภูมิท่ี 3   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ จําแนกตาม 

                  ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  500,000.00  1,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมทัิศน สิ่งแวดลอม 

อาคารสถานท่ี 

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร

รวม

79,333.00 

184,674.00 

675,409.00 

939,416.00 

27,850.00 

19,986.49 

152,000.00 

199,836.49 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร



34 
 

ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ 

       จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  

 

จากตารางท่ี 4  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561  วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับ

การพัฒนาองคกรและบุคลากร มากท่ีสุด จํานวน 3,400,832.67 บาท คิดเปนรอยละ 66.97 รองลงมา

คือโครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี จํานวน 1,200,923.68 บาท คิด

เปนรอยละ 23.65 และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 

476,216.00 บาท คิดเปนรอยละ 9.38 เม่ือวิเคราะหตามปงบประมาณ พบวา ปงบประมาณท่ีมี

คาใชจายโครงการดานการบริหารจัดการ มากท่ีสุด คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 

2,240,449.75 บาท คิดเปนรอยละ 44.12 รองลงมาคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 

1,698,270.11 บาท  คิด เปนรอย  33.44 และนอย ท่ีสุด  ปงบประมาณ พ.ศ.  2561 จํ านวน 

1,139,252.49 บาท คิดเปนรอยละ 22.44 

 

 

 

  
   

หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

ปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 
167,701.00 201,332.00 107,183.00 

476,216.00 

(9.38%) 

2 โครงการเก่ียวกับกาปรับปรุง

ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม อาคาร

สถานท่ี 

 

255,406.31 

 

740,856.88 

 

204,660.49 

 

1,200,923.68 

(23.65%) 

3 โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

องคกรและบุคลากร 
1,275,162.80 1,298,260.87 827,409.00 

3,400,832.67 

(66.97%) 

รวมท้ังส้ิน 
1,698,270.11 

(33.44%) 

2,240,449.75 

(44.12%) 

1,139,252.49 

(22.44%) 

5,077,972.35 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 4   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ 

       จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
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 2,500,000.00

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561

167,701.00 
201,332.00 

107,183.00 

255,406.31 

740,856.88 

204,660.49 

1,275,162.80 1,298,260.87 

827,409.00 

1,698,270.11 

2,240,449.75 

1,139,252.49 

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

โครงการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมทัิศน สิ่งแวดลอม อาคารสถานท่ี 

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร

รวมท้ังสิ้น
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2.   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

ตารางท่ี 5   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จําแนกตาม 

                ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

จากตารางท่ี 5 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

เผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ มากท่ีสุด จํานวน 1,640,133.20 บาท คิดเปนรอยละ 75.95 รองลงมา 

คือ โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย จํานวน 347,277.60 บาท คิดเปนรอยละ 16.09 และ

นอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ จํานวน 172,000.69 บาท คิดเปนรอย

ละ 7.96 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการ

ดานการวิจัย นวัตกรรม มากท่ีสุด คือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 

1,558,180.22 บาท คิดเปนรอยละ 72.16 และนอยท่ีสุด คือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร จํานวน 601,231.27 คิดเปนรอยละ 27.84 

 

 
   หนวย : บาท 

 ลักษณะโครงการ 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิจัย 
294,292.60 52,985.00 

347,277.60 

(16.09%) 

2 โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย 

การสํารวจ 
49,506.69 122,494.00 

172,000.69 

(7.96%) 

3 โครงการเก่ียวกับการเผยแพร

ผลงานวิจัย 
1,214,380.93 425,752.27 

1,640,133.20 

(75.95%) 

รวม 1,558,180.22 

(72.16%) 

601,231.27 

(27.84%) 

2,159,411.49 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 5   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จําแนกตาม 

                  ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  2,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิจัย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

นักวิจัย การสํารวจ

โครงการเก่ียวกับการเผยแพร

ผลงานวิจัย วิชาการ

รวม

294,292.60 

49,506.69 

1,214,380.93 

1,558,180.22 

52,985.00 

122,494.00 

425,752.27 

601,231.27 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 6   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จําแนกตาม 

                ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

  

จากตารางท่ี 6 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

เผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ มากท่ีสุด จํานวน 1,536,691.44 บาท คิดเปนรอยละ 77.85 รองลงมา

คือโครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ จํานวน 223,031.62 บาท คิดเปนรอยละ 11.30 

และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย จํานวน 214,240.24 บาท คิดเปนรอยละ 

10.85 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการ

ดานการวิจัย นวัตกรรม มากท่ีสุด คือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 

1,765,404.90 บาท คิดเปนรอยละ 98.43 และนอยท่ีสุด คือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร จํานวน 208,558.40 คิดเปนรอยละ 10.57 

 

 

 

 

 
   หนวย : บาท 

 
ลักษณะโครงการ สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิจัย 
160,507.84 53,732.40 

214,240.24 

(10.85%) 

2 โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย 

การสํารวจ 
118,205.62 104,826.00 

223,031.62 

(11.30%) 

3 โครงการเก่ียวกับการเผยแพร

ผลงานวิจัย 
1,486,691.44 50,000.00 

1,536,691.44 

(77.85%) 

รวม 1,765,404.90 

(89.43%) 

208,558.40 

(10.57%) 

1,973,963.30 

(100%) 



39 
 

แผนภูมิท่ี 6   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จําแนกตาม 

       ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00  2,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิจัย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

นักวิจัย การสํารวจ

โครงการเก่ียวกับการเผยแพร

ผลงานวิจัย วิชาการ

รวม

160,507.84 

118,205.62 

1,486,691.44 

1,765,404.90 

53,732.40 

104,826.00 

50,000.00 

208,558.40 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 7   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จําแนกตาม 

                ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  

 จากตารางท่ี 7 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

พัฒนานักวิจัย การสํารวจ มากท่ีสุด จํานวน 635,643.36 บาท คิดเปนรอยละ 72.97 รองลงมาคือ

โครงการเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ จํานวน 126,860.00 บาท คิดเปนรอยละ 14.57 

และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย จํานวน 108,563.20 บาท คิดเปน           

รอยละ 12.46 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ

โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม มากท่ีสุด คือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 

638,725.56 บาท คิดเปนรอยละ 73.33 และนอยท่ีสุด คือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุข

ศาสตร จํานวน 232,341.00 บาท คิดเปนรอยละ 26.67 

 

 

 

 

 
   หนวย : บาท 

 โครงการดาน 

การวิจัย นวัตกรรม 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิจัย 
88,282.20 20,281.00 

108,563.20 

(12.46%) 

2 โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย 

การสํารวจ 
533,643.36 102,000.00 

635,643.36 

(72.97%) 

3 โครงการเก่ียวกับการเผยแพร

ผลงานวิจัย 
16,800.00 110,060.00 

126,860.00 

(14.57%) 

รวม 638,725.56 

(73.33%) 

232,341.00 

(26.67%) 

871,066.56 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 7   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม  

                  จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ  

                  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  200,000.00  400,000.00  600,000.00  800,000.00

โครงการเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิจัย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

นักวิจัย การสํารวจ

โครงการเก่ียวกับการเผยแพร

ผลงานวิจัย วิชาการ

รวม

88,282.20 

533,643.36 

16,800.00 

638,725.56 

20,281.00 

102,000.00 

110,060.00 

232,341.00 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 8   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม 

                จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

      

จากตารางท่ี 8 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรมปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับ

การเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ มากท่ีสุด จํานวน 3,303,684.64 บาท คิดเปนรอยละ 66.01 

รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ จํานวน 1,030,675.67 บาท คิดเปน     

รอยละ 20.60 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย จํานวน 670,081.04 บาท 

คิดเปนรอยละ 13.39 เม่ือวิเคราะหตามปงบประมาณ พบวา ปงบประมาณท่ีมีคาใชจายโครงการดาน

การวิจัย นวัตกรรม มากท่ีสุดคือ จํานวน 2,159,411.49 บาท คิดเปนรอยละ 43.15 รองลงมาคือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,973,963.30 บาท คิดเปนรอย 39.44 และนอยท่ีสุดคือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 871,066.56 คิดเปนรอยละ 17.41 

 

 

 

 

  
   

หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

ปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการสราง

เครือขายวิจัย 

347,277.60 

 

214,240.24 108,563.20 670,081.04 

(13.39%) 

2 โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

นักวิจัย การสํารวจ 

172,000.69 223,031.62 635,643.36 1,030,675.67 

(20.60%) 

3 โครงการเก่ียวกับการ

เผยแพรผลงานวิจัย 

1,640,133.20 1,536,691.44 126,860.00 3,303,684.64 

(66.01%) 

รวมท้ังส้ิน 
2,159,411.49 

(43.15%) 

1,973,963.30 

(39.44%) 

871,066.56 

(17.41%) 

5,004,441.35 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 8   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม  

       จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 -

 500,000.00

 1,000,000.00
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 2,500,000.00

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561

347,277.60 

214,240.24 108,563.20 
172,000.69 223,031.62 

635,643.36 

1,640,133.20 
1,536,691.44 

126,860.00 

2,159,411.49 

1,973,963.30 

871,066.56 

โครงการเก่ียวกับการสรางเครอืขายวิจัย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ

โครงการเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ

รวมท้ังสิ้น



44 
 

3.  ผลการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

ตารางท่ี 9   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต  

     จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ  สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ  

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 จากตารางท่ี 9 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ          

พ.ศ. 2559  วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

เตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย มากท่ีสุด จํานวน 2,619,426.43 

บาท คิดเปนรอยละ 51.42 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน สราง

เครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ จํานวน 1,763,335.09 บาท คิดเปน                                                

รอยละ 34.62 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร จํานวน 710,982.00 บาท คิดเปนรอยละ 13.96 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจาย

งบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการดานการผลิตบัณฑิต มากท่ีสุดคือ               

 
   หนวย : บาท 

 ลักษณะโครงการ 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลกัสูตร

และกระบวนการบริหารหลักสูตร 
266,196.00 444,786.00 

710,982.00 

(13.96%) 

2 โครงการเก่ียวกับการเตรียมความ

พรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 

นักศึกษาและคณาจารย 

396,054.00 2,223,372,43 
2,619,426.43 

(51.42%) 

3 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียน

การสอน สรางเครือขายและความ

รวมมือกับหนวยงาน/สถาบัน

ตางประเทศ 

1,692,535.09 70,800.00 
1,763,335.09 

(34.62%) 

รวม 2,354,785.09 

(46.23%) 

2,738,958.43 

(53.77%) 

5,093,743.52 

(100%) 
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สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2,354,785.09 บาท คิดเปนรอยละ 46.23 

และรองลงมาคือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2,738,958.43 บาท คิดเปน        

รอยละ 53.77 

 

แผนภูมิท่ี 9   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต จําแนกตาม 

       ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 -  1,000,000.00  2,000,000.00  3,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการบริหารหลักสตูร

โครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษา

ดูงาน ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน

สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/

สถาบันตางประเทศ

รวม

266,196.00 

396,054.00 

1,692,535.09 

2,354,785.09 

444,786.00 

2,223,372.43 

70,800.00 

2,738,958.43 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 10   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

       จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ   

       ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 จากตารางท่ี 10 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ        

พ.ศ. 2560 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

เตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย มากท่ีสุด จํานวน 2,260,895.38 

บาท คิดเปนรอยละ 49.86 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการเรียนการสอน 

สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ จํานวน 1,936,458.71 บาท           

คิดเปนรอยละ 42.70 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร จํานวน 337,340.38 บาท คิดเปนรอยละ 7.44 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจาย

งบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการดานการผลิตบัณฑิต มากท่ีสุดคือ               

 
   หนวย : บาท 

 โครงการดาน 

การผลิตบัณฑิต 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

151,642.80 185,697.58 
337,340.38 

(7.44%) 

2 โครงการเก่ียวกับการเตรียมความ

พรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 

นักศึกษาและคณาจารย 

399,808.00 1,861,087.38 
2,260,895.38 

(49.86%) 

3 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการ

เรียนการสอน สรางเครือขายและ

ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบัน

ตางประเทศ 

1,558,528.00 377,930.71 
1,936,458.71 

(42.70%) 

รวม 2,109,978.80 

(46.53%) 

2,424,715.67 

(53.47%) 

4,534,694.47 

(100%) 
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สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2,424,715.67 บาท คิดเปนรอยละ 53.47 

และรองลงมา คือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2,424,715.67 บาท คิดเปน

รอยละ 46.53 

 

แผนภูมิท่ี 10  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต จําแนกตาม 

                  ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  1,000,000.00  2,000,000.00  3,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการบริหารหลักสตูร

โครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษา

ดูงาน ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน

สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/

สถาบันตางประเทศ

รวม

151,642.80 

399,808.00 

1,558,528.00 

2,109,978.80 

185,697.58 

1,861,087.38 

377,930.71 

2,424,715.67 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 11   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

       จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ  

       ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 จากตารางท่ี 11 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ    

พ.ศ. 2561 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

เตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย มากท่ีสุด จํานวน 2,174,724.88 

บาท คิดเปนรอยละ 49.09 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอน สราง

เครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ จํานวน 1,671,662.58 บาท คิดเปน

รอยละ 37.75 และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร จํานวน 583,276.79 บาท คิดเปนรอยละ 13.16 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจาย

งบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการดานการผลิตบัณฑิต ในปงบประมาณ           

พ.ศ. 2561 มากท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2,260,210.67 

 
   หนวย : บาท 

 ลักษณะโครงการ 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเก่ียวกับการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

300,473.00 282,803.79 
583,276.79 

(13.16%) 

2 โครงการเก่ียวกับการเตรียมความ

พรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 

นักศึกษาและคณาจารย 

385,994.00 1,788,730.88 
2,174,724.88 

(49.09%) 

3 โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการ

เรียนการสอน สรางเครือขายและ

ความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบัน

ตางประเทศ 

1,482,986.58 188,676.00 
1,671,662.58 

(37.75%) 

รวม 2,169,453.58 

(48.97%) 

2,260,210.67 

(51.03%) 

4,429,664.25 

(100%) 
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บาท คิดเปนรอยละ 51.03 และรองลงมาคือ สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 

2,260,210.67 บาท คิดเปนรอยละ 48.97 

 

แผนภูมิท่ี 11  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต จําแนกตาม 

                   ลักษณะโครงการ และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  1,000,000.00  2,000,000.00  3,000,000.00

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระการ

บริหารหลักสูตร

โครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษาดู

งาน ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนสราง

เครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบัน

ตางประเทศ

รวม

300,473.00 

385,994.00 

1,482,986.58 

2,169,453.58 

282,803.79 

1,788,730.88 

188,676.00 

2,260,210.67 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 12   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

       จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 

 

จากตารางท่ี 12 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ      

พ.ศ. 2559 - 2561 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ

เ ก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย มากท่ีสุด             

จํานวน 7,055,046.69 บาท คิดเปนรอยละ 50.18 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการการพัฒนาการ

เรียนการสอน สรางเครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ จํานวน 

5,371,456.38 บาท คิดเปนรอยละ 38.21 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย 

จํานวน 1,631,599.17 บาท คิดเปนรอยละ 11.61 เ ม่ือวิ เคราะหตามปงบประมาณ พบวา 

ปงบประมาณท่ีมีคาใชจายโครงการดานการผลิตบัณฑิต มากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  
   

หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

ปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการ

พัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการบริหาร

หลักสูตร 

 

710,982.00 

 

337,340.38 

 

583,276.79 
1,631,599.17 

(11.61%) 

2 โครงการเก่ียวกับการ

เตรียมความพรอม 

ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 

นักศึกษาและคณาจารย 

 

2,619,426.43 

 

2,260,895.38 

 

2,174,724.88 
7,055,046.69 

(50.18%) 

3 โครงการเก่ียวกับการ

พัฒนาการเรียนการสอน 

สรางเครือขายและความ

รวมมือกับหนวยงาน/

สถาบันตางประเทศ 

 

 

1,763,335,09 

 

 

1,936,458.71 

 

 

1,671,662.58 

 

5,371,456.38 

(38.21%) 

รวมท้ังส้ิน 
5,093,743.52 

(36.23%) 

4,534,694.47 

(32.26%) 

4,429,664.25 

(31.51%) 

14,058,102.24 

(100%) 



51 
 

จํานวน 5,093,743.52 บาท คิดเปนรอยละ 36.23 รองลงมาคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560          

จํ านวน  4,534,694.47 บาท คิดเปนรอย  32.26 และนอย ท่ีสุด  ปงบประมาณ  พ.ศ.  2561           

จํานวน 4,429,664.25 บาท คิดเปนรอยละ 31.51 

 

แผนภูมิท่ี 12   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

         จําแนกตาม ลักษณะโครงการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                    

 

 

 

 

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561

710,982.00 
337,340.38 

583,276.79 

2,619,426.43 
2,260,895.38 2,174,724.88 

1,763,335.09 
1,936,458.71 

1,671,662.58 

5,093,743.52 

4,534,694.47 4,429,664.25 

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบรหิาร

หลักสูตร

โครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม 

นักศึกษาและคณาจารย

โครงการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนสรางเครือขาย

และความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ

รวมท้ังสิ้น
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4.   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใย

สังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

ตารางท่ี 13   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

                และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ  

               และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 จากตารางท่ี 13 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และ

รักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ พบวา       

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสัมพันธ ประเพณีองคกร บุคลากร 

คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา มากท่ีสุด จํานวน 1,411,031.75 บาท คิดเปนรอยละ 68.92 

รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสังคมและการฝกปฏิบัติภาคสนาม จํานวน 

531,880.50 บาท คิดเปนรอยละ 25.98 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสงเสริมประเพณี 

 
   หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

 

สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการใหบริการ

วิชาการแกสังคม และฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม 

298,690.00 233,190.00 
531,880.50 

(25.98%) 

2 โครงการเก่ียวกับการสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมไทย และ

การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

40,200.00 64,313.50 
104,513.50 

(5.10%) 

3 โครงการเก่ียวกับการเสริมสราง

ความสัมพันธ ประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา  

และศิษยเกา 

310,731.75 1,100,300.00 
1,411,031.75 

(68.92%) 

รวม 649,621.75 

(31.73%) 

1,397,804.00 

(68.27%) 

2,047,425.75 

(100%) 
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วัฒนธรรมไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 104,513.50 บาท คิดเปนรอยละ 5.10      

เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการ หวงใย

สังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มากท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุข

ศาสตร จํานวน 1,397,804.00 บาท คิดเปนรอยละ 68.27 และนอยท่ีสุดคือ สวนบริหารจัดการคณะ

สาธารณสุขศาสตร จํานวน 649,621.00 บาท คิดเปนรอยละ 31.73 

 

แผนภูมิท่ี 13   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

         และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ  

         และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00

โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสงัคม 

และฝกปฏิบัติภาคสนาม

โครงการเก่ียวกับการสงเสรมิประเพณ ีวัฒนธรรม

ไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสมัพันธ 

ประเพณีองคกร บุคลากร คณาจารย นักศึกษา

และศิษยเกา

รวม

298,690.00 

40,200.00 

310,731.75 

649,621.75 

233,190.50 

64,313.50 

1,100,300.00 

1,397,804.00 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 14   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

                  และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ 

                  และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 จากตารางท่ี 14 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และ

รักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ                

พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสัมพันธ ประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา มากท่ีสุด จํานวน 1,008,788.50 บาท คิดเปนรอยละ 

51.61 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสังคมและการฝกปฏิบัติภาคสนาม 

จํานวน 775,456.50 บาท คิดเปนรอยละ 39.68 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 170,153.50 บาท คิดเปนรอยละ 

8.71 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการ                        

ดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มากท่ีสุด คือ สวนจัดการเรียน

 
   หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

 

สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการใหบริการ

วิชาการแกสังคม และฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม 

456,003.00 319,435.50 
775,456.50 

(39.68%) 

2 โครงการเก่ียวกับการสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมไทย และ

การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

140,000.00 30,153.50 
170,153.50 

(8.71%) 

3 โครงการเก่ียวกับการเสริมสราง

ความสัมพันธ ประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา  

และศิษยเกา 

223,323.00 785,465.50 
1,008,788.50 

(51.61%) 

รวม 819,326.00 

(41.92%) 

1,135,072.50 

(58.08%) 

1,954,398.50 

(100%) 
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การสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1,135,072.50 บาท คิดเปนรอยละ 58.08 และนอยท่ีสุดคือ 

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 819,326.00 บาท คิดเปนรอยละ 41.92 

 

แผนภูมิท่ี 14   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

                   และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ 

            และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00

โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสงัคม 

และฝกปฏิบัติภาคสนาม

โครงการเก่ียวกับการสงเสรมิประเพณ ีวัฒนธรรม

ไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสมัพันธ 

ประเพณีองคกร บุคลากร คณาจารย นักศึกษา

และศิษยเกา

รวม

456,003.00 

140,000.00 

223,323.00 

819,326.00 

319,453.50 

30,153.50 

785,465.50 

1,135,072.50 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 15   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

               และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ 

                และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

จากตารางท่ี 15 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และ

รักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ                

พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสัมพันธ ประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา มากท่ีสุด จํานวน 1,297,425.00 บาท คิดเปนรอยละ 

54.43 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสังคมและการฝกปฏิบัติภาคสนาม 

จํานวน 1,056,357.00 บาท คิดเปนรอยละ 44.31 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 29,964.71 บาท คิดเปนรอยละ 

1.26 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณโครงการ

ดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มากท่ีสุด คือ สวนจัดการเรียน

 
   หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

 

สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ  

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการใหบริการ

วิชาการแกสังคม และฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม 

713,205.60 343,151.40 
1,056,375.00 

(44.31%) 

2 โครงการเก่ียวกับการสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมไทย และ

การศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน 

20,964.71 9,000.00 
29,964.71 

(1.26%) 

3 โครงการเก่ียวกับการเสริมสราง

ความสัมพันธ ประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา  

และศิษยเกา 

402,936.00 894,489.00 
1,297,425.00 

(54.43%) 

รวม 1,137,106.31 

(47.70%) 

1,246,640.40 

(52.30%) 

2,383,746.71 

(100%) 
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การสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1,246,640.40 บาท คิดเปนรอยละ 52.30 และนอยท่ีสุดคือ 

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 1,137,106.31 บาท คิดเปนรอยละ 47.70  

 

แผนภูมิท่ี 15   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

                และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ 

                และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  500,000.00  1,000,000.00  1,500,000.00

โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสงัคม 

และฝกปฏิบัติภาคสนาม

โครงการเก่ียวกับการสงเสรมิประเพณ ีวัฒนธรรม

ไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน

โครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสมัพันธ 

ประเพณีองคกร บุคลากร คณาจารย นักศึกษา

และศิษยเกา

รวม

713,205.60 

20,964.71 

402,936.00 

1,137,106.31 

343,151.40 

9,000.00 

894,489.00 

1,246,640.40 

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 16   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง 

         หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ 

               และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

  

 จากตารางท่ี 16 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 วิเคราะหตามลักษณะโครงการ     

พบวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสัมพันธ ประเพณีองคกร 

บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา มากท่ีสุด จํานวน 3,717,245.25 บาท คิดเปนรอยละ 

58.21 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสังคมและการฝกปฏิบัติภาคสนาม 

จํานวน 2,363,694.00 บาท คิดเปนรอยละ 37.02 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 304,631.71 บาท คิดเปนรอยละ 

4.77 เม่ือวิเคราะหตามปงบประมาณ พบวา ปงบประมาณท่ีมีคาใชจายโครงการดานการพ่ึงตนเอง 

หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

  
   

หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ลักษณะโครงการ 

ปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการเก่ียวกับการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม 

และฝกปฏิบัติภาคสนาม 

 

531,880.50 

 

775,456.50 

 

1,056,357.00 
2,363,694.00 

(37.02%) 

2 โครงการเก่ียวกับการสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรมไทย 

และการศึกษาภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

 

104,513.50 

 

170,153.50 

 

29,964.71 

 

 

304,631.71 

 (4.77%) 

3 โครงการเก่ียวกับการ

เสริมสรางความสัมพันธ 

ประเพณีองคกร บุคลากร 

คณาจารย นักศึกษา  

และศิษยเกา 

 

 

1,411,031.75 

 

 

1,008,788.50 

 

 

1,297,425.00 

 

3,717,245.25 

 (58.21%) 

รวมท้ังส้ิน 
2,047,425.75  

(32.06%) 

1,954,398.50 

 (30.61%) 

2,383,746.71 

(37.33%) 

6,385,570.96 

(100%) 
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2,383,746.71 บาท คิดเปนรอยละ 37.33 รองลงมาคือ ปงบประมาณ 2559 จํานวน 2,047,425.75 

บาท คิดเปนรอยละ 32.06 และนอยท่ีสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,954,398.50 บาท       

คิดเปนรอยละ 30.61 

 

แผนภูมิท่ี 16   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง  

                   หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จําแนกตาม ลักษณะโครงการ    

         และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
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2,383,746.71 

โครงการเก่ียวกับการใหบริการวิชาการแกสงัคม และฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม
โครงการเก่ียวกับการสงเสรมิประเพณ ีวัฒนธรรมไทย และการศึกษา

ภูมิปญญาทองถ่ิน
โครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสมัพันธ ประเพณีองคกร บุคลากร 

คณาจารย นักศึกษาและศิษยเกา
รวมท้ังสิ้น
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5.   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได

คณะสาธารณสุขศาสตร แตละประเภทโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

ตารางท่ี 17   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม ประเภทโครงการ 

                  และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

จากตารางท่ี 17 คาใชจายในการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิเคราะหตาม

ประเภทโครงการ พบวา คาใชจายประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต มากท่ีสุด จํานวน 

5,093,743.52 บาท คิดเปนรอยละ 46.31 รองลงมาคือโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 

2,159,411.49 บาท คิดเปนรอยละ 19.63 และนอยท่ีสุดคือ โครงการดานบริหารจัดการ จํานวน 

1,689,270.11 บาท คิดเปนรอยละ 15.44 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา      

สวนงานท่ีใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ มากท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร จํานวน 5,628,966.40 บาท คิดเปนรอยละ 51.18 และนอยท่ีสุดคือสวนการ

บริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 5,369,884.47 บาท คิดเปนรอยละ 48.82   

 
   หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ประเภทโครงการ 

 

สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ 

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 

1 โครงการดานการบริหารจัดการ 807,297.41 890,972.70 
1,698,270.11 

(15.44%) 

2 
โครงการดานการการวิจัย 

นวัตกรรม 
1,558,180.22 601,231.27 

2,159.411.49 

(19.63%) 

3 โครงการดานผลิตบัณฑิต 2,354,785.09 2,738,958.43 
5,093,743.52 

(46.31%) 

 

4 

โครงการดานการพ่ึงตนเอง 

หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

649,621.75 1,397,804.00 
2,047,425.75 

(18.62%) 

รวม 5,369,884.47 

(48.82%) 

5,628,966.40 

(51.18%) 

10,998,850.87 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 17   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม ประเภทโครงการ  

                    และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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โครงการดานผลิตบัณฑิต

โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และ

รักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม

807,297.41

1,558,180.22

2,354,785.09

649,621.75

5,369,884.47

890,972.70

601,231.27

2,738,958.43

1,397,804.00

5,628,966.40

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร



62 
 

ตารางท่ี 18   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม ประเภทโครงการ 

               และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

จากตารางท่ี 18 คาใชจายในการดําเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิเคราะหตาม

ประเภทโครงการ พบวา คาใชจายประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต มากท่ีสุด จํานวน 

4,534,694.47 บาท คิดเปนรอยละ 42.37 รองลงมาคือโครงการดานการบริหารจัดการ จํานวน 

2,240,449.75 บาท คิดเปนรอยละ 20.93 และนอยท่ีสุดคือ โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

และรักษวัฒนธรรมภู มิปญญาทอง ถ่ิน  จํานวน 1,954,398.50 บาท คิดเปนรอยละ 18.26                           

เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการ มากท่ีสุดคือ สวนการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 6,347,911.43 บาท 

คิดเปนรอยละ 59.31 นอยท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 

4,355,594.59 บาท คิดเปนรอยละ 40.69 

 

 
   หนวย : บาท 

 ประเภทโครงการ 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ 

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการดานการบริหารจัดการ 1,653,201.73 587,248.02 
2,240,449.75 

(20.93%) 

2 
โครงการดานการการวิจัย 

นวัตกรรม 
1,765,404.90 208,558.40 

1,973,963.30 

(18.44%) 

3 โครงการดานผลิตบัณฑิต 2,109,978.80 2,424,715.67 
4,534,694.47 

(42.37%) 

 

4 

โครงการดานการพ่ึงตนเอง 

หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

819,326.00 1,135,072.00 
1,954,398.50 

(18.26%) 

รวม 6,347,911.43 

(59.31%) 

4,355,594.59 

(40.69%) 

10,703,506.02 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 18   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม ประเภทโครงการ 

                   และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม

1,653,201.73

1,765,404.90

2,109,978.80

819,326.00

6,347,911.43

587,248.02

208,558.40

2,424,715.67

1,135,072.00

4,355,594.59

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 19   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม ประเภทโครงการ 

        และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       

จากตารางท่ี 19 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิเคราะห

ตามประเภทโครงการ พบวา คาใชจายประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต มากท่ีสุด จํานวน 

4,429,664.25 บาท คิดเปนรอยละ 50.20 รองลงมาคือโครงการดานพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินจํานวน 2,383,746.71 บาท คิดเปนรอยละ 27.02 และนอยท่ีสุด          

คือ โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 871,066.56 บาท คิดเปนรอยละ 9.87 เม่ือจําแนกตาม

สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ มากท่ีสุด 

คือ สวนการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 4,884,701.45 บาท คิดเปนรอยละ 55.36 

และนอยท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 3,939,028.56 บาท        

คิดเปนรอยละ 44.64 

 

 
   หนวย : บาท 

 ประเภทโครงการ 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ 

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 โครงการดานการบริหารจัดการ 939,416.00 199,836.49 
1,139,252.49 

(12.91%) 

2 
โครงการดานการวิจัย  

นวัตกรรม 
638,725.56 232,341.00 

871,066.56 

(9.87%) 

3 โครงการดานการผลิตบัณฑิต 2,169,453.58 2,260,210.62 
4,429,664.25 

(50.20%) 

 

4 

โครงการดานการพ่ึงตนเอง 

หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

1,137,106.31 1,246,640.56 
2,383,746.71 

(27.02%) 

รวม 4,884,701.45 

(55.36%) 

3,939,028.56 

(44.64%) 

8,823,730.01 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 19   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม ประเภทโครงการ  

                    และ สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษ

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม

939,416.00

638,725.56

2,169,453.58
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สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร
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ตารางท่ี 20   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม  

       สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

       

จากตารางท่ี 20 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-

2561 วิเคราะหตามปงบประมาณ มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการของปงบประมาณ                

พ.ศ. 2559 มากท่ีสุด จํานวน 10,998,850.87 บาท คิดเปนรอยละ 36.03 รองลงมาคือ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จํานวน 10,703,506.02 บาท คิดเปนรอยละ 35.06 และนอยท่ีสุดคือ ปงบประมาณ    

พ.ศ. 2561 จํานวน 8,823,730.01 บาท คิดเปนรอยละ 28.91 เม่ือวิเคราะหตามสวนงานท่ีใชจาย

งบประมาณ พบวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ มากท่ีสุด คือ สวนการ

บริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 16,602,497.35 บาท คิดเปนรอยละ 54.39 และนอย

ท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 13,923,589.55 บาท คิดเปน      

รอยละ 45.61 

 

 

 

 

 
   หนวย : บาท 

 ปงบประมาณ 
สวนบริหารจัดการ

คณะสาธารณ 

สุขศาสตร 

สวนจัดการเรียน 

การสอนคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

รวมท้ังส้ิน 
ลําดับ สวนงานท่ีใชจาย 

งบประมาณ 

1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 5,369,884.47 5,628,966.40 
10,998,850.87  

(36.03%) 

2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 6,347,911.43 4,355,594.59 
10,703,506.02  

(35.06%) 

3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,884,701.45 3,939,028.56 
8,823,730.01 

 (28.91%) 

รวม  16,602,497.35 

(54.39%) 

13,923,589.55 

 (45.61%) 

30,526,086.90  

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 20   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม  

         สวนงานท่ีใชจายงบประมาณ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
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5,369,884.47

6,347,911.43

4,884,701.45

16,602,497.35

5,628,966.40

4,355,594.59 3,939,028.56

13,923,589.55

สวนบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร

สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสขุศาสตร
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ตารางท่ี 21   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม  

       ประเภทโครงการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

 

จากตารางท่ี 21 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

วิเคราะหตามประเภทโครงการ มีคาใชจายประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิตมากท่ีสุด จํานวน 

14,058,102.24 บาท คิดเปนรอยละ 46.06 รองลงมาคือ โครงการดานพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และ

รักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 6,385,570.96 บาท คิดเปนรอยละ 20.92 และนอยท่ีสุดคือ 

โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 5,004,441.35 บาท คิดเปนรอยละ 16.39 เม่ือวิเคราะห

ตามปงบประมาณ พบวา ปงบประมาณท่ีมีคาใชจายใชจายในการดําเนินงานโครงการ มากท่ีสุด คือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 10,998,850.87 บาท คิดเปนรอยละ 36.03 รองลงมาคือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 10,703,506.02 บาท คิดเปนรอยละ 35.06 และนอยท่ีสุดคือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 8,823,730.01 บาท คิดเปนรอยละ 28.91 

 

  
   

หนวย : บาท 

 

ลําดับ 

ประเภทโครงการ 

 

ปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

 

รวมท้ังส้ิน 

1 
โครงการดานการบริหาร

จัดการ 
1,698,270.11 2,240,449.75 1,139,252.49 

5,077,972.35 

(16.63%) 

2 
โครงการด านการวิ จั ย 

นวัตกรรม 
2,159,411.49 1,973,963.30 871,066.56 

5,004,441.35 

(16.39%) 

3 
โครงการดานการผลิต

บัณฑิต 
5,093,743.52 4,534,694.47 4,429,664.25 

14,058,102.24 

(46.06%) 

 

4 

โครงการดานการ

พ่ึงตนเอง หวงใยสังคม 

และรักษวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 

2,047,425.75 

 

1,954,398.50 

 

2,383,746.71 

 

6,385,570.96 

(20.92%) 

 

รวมท้ังส้ิน 10,998,850.87 

(36.03%) 

10,703,506.02 

(35.06%) 

8,823,730.01 

(28.91%) 

30,526,086.90 

(100%) 
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แผนภูมิท่ี 21   เปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ จําแนกตาม  

                   ประเภทโครงการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 
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4,534,694.47 4,429,664.25

14,058,102.24

2,047,425.75

1,954,398.50
2,383,746.71

6,385,570.96

โครงการดานการบริหารจดัการ

โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม

โครงการดานการผลิตบัณฑติ

โครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน
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แผนภูมิท่ี 22   เปรียบเทียบคาใ ชจายในการดําเนินงานโครงการ ระหวางปงบประมาณ  

         พ.ศ. 2559-2561 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะห และขอเสนอแนะ 

 

การวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงินรายได                 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการวิเคราะหเปรียบเทียบการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการโดยใชงบประมาณเงิน

รายไดคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 (1 ตุลาคม 

2558 - 30 กันยายน 2561) โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

1.   สรุปผลการวิเคราะห 

 1.1  การวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

จากการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ สามารถ

สรุปไดวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559- 

2561 มีคาใชจายท้ังสิ้นจํานวน 5,077,972.35 บาท โดยมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ

เก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากร มากท่ีสุด จํานวน 3,400,832.67 บาท คิดเปนรอยละ 66.97 

รองลงมา คือโครงการเ ก่ียวกับการปรับปรุงภู มิทัศน  สิ่ งแวดลอม อาคารสถานท่ี จํานวน 

1,200,923.68 บาท คิดเปนรอยละ 23.65 และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ จํานวน 476,216.00 บาท คิดเปนรอยละ 9.38 ซ่ึงปงบประมาณท่ีมีคาใชจายโครงการ

ดานการบริหารจัดการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มากท่ีสุด คือปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวน 2,240,449.75 บาท คิดเปนรอยละ 44.12 รองลงมา คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 

1,698,270.11 บาท คิดเปนรอย 33.44 และนอยท่ีสุด คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 

1,139,252.49 บาท คิดเปนรอยละ 22.44 

ผลการวิเคราะหท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการดานการบริหารจัดการ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มีการใชจายงบประมาณใน

การดําเนินโครงการเก่ียวกับการพัฒนาองคกรและบุคลากรมากท่ีสุด เนื่องจากคณะสาธารณ            

สุขศาสตร มีนโยบายผลักดันใหมีการพัฒนาบุคลากร และองคกร ในดานตางๆ อยางตอเนื่องจึงทําให

มีคาใชจายในการดําเนินโครงการมากท่ีสุด สวนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ               

ท่ีมีการใชจายงบประมาณนอยท่ีสุด อาจเนื่องจากโครงการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ      

สวนใหญจะเปนลักษณะการพัฒนาหองประชุม หองเรียน สื่อการเรียนการสอน การสื่อสารทางไกล 

ซ่ึงโครงการลักษณะนี้จะไดรับจัดสรรงบประมาณจากเงิน ม. ในกํากับ จึงทําใหมีคาใชจายในการ
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ดําเนินโครงการนอยท่ีสุด โดยการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการดานการบริหารจัดการ 

ในแตละปงบประมาณ แสดงใหเห็นวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใชจายงบประมาณมากท่ีสุด                

อาจเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับสนับสนุนใหบุคลากรไดมี

โอกาสในการพัฒนาตนเอง มีการจัดโครงการท้ังในระดับชาติ และนานาชาติ จึงทําใหในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 มีคาใชจายในการดําเนินโครงการดานบริหารจัดการมากท่ีสุด สวนในปงบประมาณ         

พ.ศ. 2561 ท่ีมีการใชจายงบประมาณนอยท่ีสุด อาจเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561                     

มีการจัดโครงการดานการบริหารจัดการนอยลง โดยมีการพิจารณาใหจัดโครงการท่ีมีลักษณะเดียวกัน 

ในชวงระยะเวลาเดียวกัน และมีการยุบรวมโครงการท่ีซํ้ากับโครงการในดานอ่ืนๆ จึงทําใหคาใชจาย  

ในการดําเนินโครงการดานการบริหารจัดการของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนนอยท่ีสุด  

 1.2  การวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

จากการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม สามารถ

สรุปไดวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-

2561 มีคาใชจายท้ังสิ้นจํานวน 5,004,441.35 บาท โดยมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ

เก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัย วิชาการ มากท่ีสุด จํานวน 3,303,684.64 บาท คิดเปนรอยละ 66.01 

รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการพัฒนานักวิจัย การสํารวจ จํานวน 1,030,675.67 บาท คิดเปนรอย

ละ 20.60 และนอยท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย จํานวน 670,081.04 บาท คิด

เปนรอยละ 13.39 ซ่ึงปงบประมาณท่ีมีคาใชจายโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม มากท่ีสุด คือ

ปงบประมาณ 2559 จํานวน 2,159,411.49 บาท คิดเปนรอยละ 43.15 รองลงมา คือปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 จํานวน 1,973,963.30 บาท คิดเปนรอยละ 39.44 และนอยท่ีสุด คือปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จํานวน 871,066.56 บาท คิดเปนรอยละ 17.41 

ผลการวิเคราะหท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มีแนวโนมลดลงในทุกๆ 

ปงบประมาณ จะเห็นไดวามีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการเก่ียวกับการเผยแพร

ผลงานวิจัย วิชาการ มากท่ีสุด เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร มีนโยบายผลักดันใหมีการพัฒนา

บุคลากรและนักศึกษา นําเสนอผลงานวิจัย วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ อยางตอเนื่อง           

จึงทําใหมีคาใชจายในการดําเนินโครงการมากท่ีสุด สวนโครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย         

ท่ีมีการใชจายงบประมาณนอยท่ีสุด อาจเนื่องจากโครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย สวนใหญ

จะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ จึงทําใหมี

คาใชจายในการดําเนินโครงการนอยท่ีสุด โดยการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ       
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ดานการวิจัย นวัตกรรม ในแตละปงบประมาณ แสดงใหเห็นวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ          

ใชจายงบประมาณมากท่ีสุด อาจเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะไดจัดสรรงบประมาณ

สําหรับสนับสนุนใหบุคลากร นักศึกษาไดมีโอกาศในการพัฒนาผลงานวิจัย วิชาการ ท้ังในระดับชาติ 

และนานาชาติ เพ่ือสรางความนาเชื่อถือ และความเชื่อม่ัน ใหกับคณะสาธารณสุขศาตรและบุคลากร

สายผูสอน จึงทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคาใชจายในการดําเนินโครงการดานการวิจัย 

นวัตกรรม มากท่ีสุด สวนในปงบประมาณ 2561 ท่ีมีการใชจายงบประมาณนอยท่ีสุด อาจเนื่องจากใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจัดโครงการดานการวิจัย นวัตกรรมนอยลง เนื่องจาก บุคลากรสวนใหญ

ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย จากหนวยงานราชการอ่ืน จึงทําใหคาใชจายในการดําเนินโครงการ                    

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนนอยท่ีสุด  

 1.3  การวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

จากการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิต สามารถสรุป

ไดวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการผลิตบัณฑิตในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561            

มีคาใชจายท้ังสิ้นจํานวน 14,058,102.24 บาท โดยมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

เตรียมความพรอม ศึกษาดูงาน ฝกอบรม นักศึกษา และคณาจารย มากท่ีสุด จํานวน 7,055,046.69 

บาท คิดเปนรอยละ 50.18 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการการพัฒนาการเรียนการสอน สราง

เครือขายและความรวมมือกับหนวยงาน/สถาบันตางประเทศ จํานวน 5,371,456.38 บาท คิดเปน

รอยละ 38.21 และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสรางเครือขายวิจัย จํานวน 1,631,599.17 บาท 

คิดเปนรอยละ 11.61 ซ่ึงปงบประมาณท่ีมีคาใชจายโครงการดานการผลิตบัณฑิต มากท่ีสุดคือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 5,093,743.52 บาท คิดเปนรอยละ 36.23 รองลงมาคือ 

ป งบประมาณ  พ.ศ.  2560 จํ านวน  4,534,694.47 บาท คิดเปนรอย  32.26 และนอย ท่ีสุ ด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4,429,664.25 บาท คิดเปนรอยละ 31.51 

ผลการวิเคราะหท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการดานการผลิตบัณฑิต ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 มีการใชจายงบประมาณใน

จํานวนท่ีใกลเคียงกันในทุกๆ ป สามารถทราบไดวาคณะใหความสําคัญในดานการผลิตบัณฑิต มีการ

จัดโครงการท่ีพัฒนาดานการเรียนการสอนในระดับเดียวกันทุกปงบประมาณ และจะเห็นไดวา มีการ

ใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการเก่ียวกับการเตรียมความพรอมนักศึกษา ศึกษาดูงาน 

ฝกอบรม นักศึกษาและคณาจารย มากท่ีสุด อาจเนื่องจากการจัดโครงการในลักษณะนี้ มีการคํานวณ

คาใชจายตามจํานวนนักศึกษาและคณาจารยท่ีเขารวมโครงการ ซ่ึงคณะมีนักศึกษาท้ังระดับ ปริญญา

ตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จึงทําใหมีคาใชจายในการดําเนินโครงการมากท่ีสุด        
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สวนโครงการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการบริหารหลักสูตร ท่ีมีการใชจายงบประมาณ

นอยท่ีสุด อาจเนื่องจากปจจัยหลักเปนการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะ และการดําเนินโครงการ

ในลักษณะนี้ มีเพียงคณาจารย บุคลากร และผูทรงคุณวุฒิ ท่ีรวมกันดําเนินงานโครงการ จึงทําใหมี

คาใชจายในการดําเนินโครงการนอยท่ีสุด โดยการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการดาน

การผลิตบัณฑิต ในแตละปงบประมาณ แสดงใหเห็นวามีการใชจายงบประมาณในจํานวนท่ีใกลเคียง

กันในทุกๆ ปงบประมาณ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการใชจายงบประมาณมากท่ีสุด            

อาจเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจํานวนนักศึกษามากกวาปงบประมาณอ่ืนๆ จึงทําใหใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคาใชจายในการดําเนินโครงการมากท่ีสุด สวนในปงบประมาณ                 

พ.ศ. 2561 ท่ีมีการใชจายงบประมาณนอยท่ีสุด อาจเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน

นักศึกษาลดลง ซ่ึงคณะอยูในชวงปรับปรุงหลักสูตร และไดยุบหลักสูตรระดับปริญญาตรีโครงการ

พิเศษ 1 หลักสูตร และไดพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ โดยเปดเพ่ิมอีก 1 หลักสูตร 

แตยังไมไดมีการใชจายเงินโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงทําใหคาใชจายในการดําเนิน

โครงการนอยท่ีสุด 

 1.4  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง 

หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

จากการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม

และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถสรุปไดวา คาใชจายในการดําเนินงานโครงการดานการ

การพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 

มีคาใชจายท้ังสิ้น จํานวน 6,385,570.96 บาท โดยมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเก่ียวกับการ

เสริมสรางความสัมพันธ ประเพณีองคกร บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา มากท่ีสุด 

จํานวน 3,717,245.25 บาท คิดเปนรอยละ 58.21 รองลงมาคือ โครงการเก่ียวกับการใหบริการ

วิชาการแกสังคมและการฝกปฏิบัติภาคสนาม จํานวน 2,363,694.00 บาท คิดเปนรอยละ 37.02         

และนอยท่ีสุดคือ โครงการเก่ียวกับการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทย และการศึกษาภูมิปญญา

ทองถ่ิน จํานวน 304,631.71 บาท คิดเปนรอยละ 4.77 ซ่ึงปงบประมาณท่ีมีคาใชจายโครงการ         

ดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน มากท่ีสุดคือ ปงบประมาณ        

พ.ศ. 2561 จํานวน 2,383,746.71 บาท คิดเปนรอยละ 37.33 รองลงมาคือ ปงบประมาณ                 

พ.ศ. 2559 จํานวน 2,047,425.75 บาท คิดเปนรอยละ 32.06 และนอยท่ีสุด ปงบประมาณ                

พ.ศ.2560 จํานวน 1,954,398.50 บาท คิดเปนรอยละ 30.61 

ผลการวิเคราะหท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการ ดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ระหวางปงบประมาณ 
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พ.ศ. 2559-2561 มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการเก่ียวกับการเสริมสรางความสัมพันธ 

ประเพณีองคกร บุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา มากท่ีสุด เนื่องจากการจัดโครงการใน

ลักษณะนี้มีการคํานวณคาใชจายตามจํานวนบุคลากร คณาจารย นักศึกษา และศิษยเกา      ท่ีเขา

รวมซ่ึงจํานวนศิษย เกาจะมีจํานวนเ พ่ิม ข้ึนทุกป และมีผู เขารวมโครงการเปนจํานวนมาก                      

จึงทําใหมีคาใชจายในการดําเนินโครงการมากท่ีสุด สวนโครงการเก่ียวกับการสงเสริมประเพณี

วัฒนธรรมไทย และการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีมีการใชจายงบประมาณนอยท่ีสุด อาจเนื่องจาก        

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดจัดโครงการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินรวมกับโครงการสัมมนาและ

การศึกษาดูงานในคราวเดียวกัน การใชจายงบประมาณจะใชงบประมาณจากโครงการสัมมนาและ

การศึกษาดูงาน จึงทําใหมีคาใชจายในการดําเนินโครงการนอยท่ีสุด โดยการใชจายงบประมาณในการ

ดําเนินงานโครงการดานการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรมภมิปญญาทองถ่ิน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 แสดงใหเห็นวามีการใชจายงบประมาณในจํานวน ท่ีเพ่ิมข้ึนและ

ลดลงใกลเคียงกัน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการใชจายงบประมาณมากท่ีสุด อาจเนื่องจาก

ในแตละปงบประมาณมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการบริการวิชาการแกสังคม และการฝก

ปฏิบัติภาคสนามเพ่ิมมากข้ึนทุกป เพ่ือเปนการพัฒนานักศึกษาและเพ่ือการทําประโยชนแกสังคม จึง

ทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคาใชจายในการดําเนินโครงการมากท่ีสุด สวนในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ท่ีมีการใชจายงบประมาณนอยท่ีสุด อาจเนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดปรับลด

งบประมาณสําหรับจัดโครงการสรางความสัมพันธ ประเพณีองคกร บุคลากร คณาจารย นักศึกษา 

และศิษยเกา เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหโครงการเก่ียวกับการบริการวิชาการมากข้ึน จึงทําใหคาใชจาย

ในการดาํเนินโครงการของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนนอยท่ีสุด  

1.5  ผลการวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแตละประเภทโครงการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561  

จากการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานโครงการแตละประเภท สามารถสรุปไดวา  

คาใชจายในการดําเนินงานโครงการแตละประเภท ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 มีคาใชจาย

ท้ังสิ้น จํานวน 30,526,086.90 บาท โดยมีประเภทโครงการท่ีมีคาใชจายมากท่ีสุดคือ โครงการดาน

การผลิตบัณฑิต จํานวน 14,058,102.24 บาท คิดเปนรอยละ 46.06 รองลงมาคือโครงการดาน

พ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 6,385,570.96 บาท คิดเปน

รอยละ 20.92  และนอยท่ีสุด คือ โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม จํานวน 5,004,441.35 บาท           

คิดเปนรอยละ 16.39 ซ่ึงปงบประมาณท่ีใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559-2561 มากท่ีสุด คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 10,998,850.87 บาท คิดเปนรอย

ละ 36.03 รองลงมาคือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน คิดเปนรอยละ 35.06 นอยท่ีสุดคือ 
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ปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 8,823,730.01 บาท คิดเปนรอยละ 28.91 เม่ือพิจารณาตามสวน

งานท่ีใชจายงบประมาณ สรุปไดวา สวนงานท่ีใชจายงบประมาณในการดําเนินงานโครงการมากท่ีสุด 

คือ สวนการบริหารจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 16,602,497.35 บาท คิดเปนรอยละ 

54.39 และนอยท่ีสุดคือ สวนจัดการเรียนการสอนคณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 13,923,589.55 

บาท คิดเปนรอยละ 45.61 

 ผลการวิเคราะหท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต            

เปนประเภทโครงการท่ีมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการมากท่ีสุด เนื่องจากคณะสาธารณสุข

ศาสตร มีการมุงเนนในการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิต มีการจัดทําโครงการพัฒนาเสริมหลักสูตร

การศึกษา เพ่ือใหนิสิตนักศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพท่ีเหมาะสมอยางตอเนื่อง จึงทําใหมีคาใชจาย

ในการดําเนินงานโครงการมากท่ีสุดก็เปนได รองลงมาคือ ประเภทโครงการดานประเภทโครงการดาน

การพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนโครงการท่ีสงเสริมประเพณี 

วัฒนธรรม เปนการเชื่อมความสัมพันธในองคกร ซ่ึงคณะสาธารรสุขศาสตร ไดมีการสนับสนุนให

คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ใหมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองพัฒนาองคกร และทํา

คุณประโยชนเพ่ือสังคมสวนรวม จึงทําใหมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ เปนลําดับรองลงมา

จากประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต สวนประเภทโครงการดานการวิจัย นวัตกรรมท่ีมีคาใชจาย

ในการดําเนินงานโครงการนอยท่ีสุด อาจเนื่องจากเปนประเภทโครงการท่ีโดยสวนใหญจะเปน

โครงการของคณาจารยและบุคลากร ท่ีไดสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาดานการนําเสนอผลงานวิจัย 

วิชาการ ซ่ึงคณาจารยและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตรมีจํานวนคอนขางนอย จึงสงผลใหคาใชจาย

ในการดําเนินงานโครงการประเภทนี้มีจํานวนนอยท่ีสุดก็อาจเปนได สวนในการเปรียบเทียบคาใชจาย

ในการดําเนินงานโครงการของปงบประมาณ พ.ศ. 2559–2561 มีลักษณะแนวโนมในการเพ่ิมข้ึนและ

ลดลงของค า ใช จ าย  ประเภทโครงการ ท่ีคล ายๆ กัน  โดยในป งบประมาณ พ.ศ .  2559                           

มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเภทการดานการผลิตบัณฑิตมากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง อันดับ

สองคือโครงการประเภทการวิจัย นวัตกรรม และโครงการประเภทการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และ

รักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนอันดับสุดทายท่ีมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการนอยท่ีสุด 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเภทการดานการผลิตบัณฑิตมาก

ท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง อันดับสองคือโครงการประเภทดานการบริหารจัดการ และโครงการประเภท    

การพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน เปนอันดับสุดทายท่ีมีคาใชจายใน
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การดําเนินงานโครงการนอยท่ีสุด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก็มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ

ประเภทการดานการผลิตบัณฑิตมากท่ีสุด เชนเดียวกันกับสองปงบประมาณท่ีผานมา แตอันดับ

รองลงมากับเปนโครงการประเภทการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคมและรักษวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และประเภทโครงการท่ีมีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการนอยท่ีสุดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

คือโครงการประเภทดานการวิจัย นวัตกรรม  อาจเปนเพราะวาในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไดรับงบ

สนับสนุนดานการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก จึงทําใหมีคาใชจายประเภทดานการวิจัยนวัตกรรม        

มีคาใชจายลดลง อีกท้ังมีการจัดโครงการประเภทการการพ่ึงตนเอง หวงใยสังคม และรักษวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถ่ิน มากเพ่ิมข้ึนและเปนประเภทโครงการท่ีสามารถทําควบคูกันกับโครงการดานการ

ผลิตบัณฑิต ท่ีมีใหบริการวิชาการแกสังคม การออกฝกปฏิบัติภาคสนามในชุมชนของนักศึกษา และ

เปนโครงการสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทย อันเปนการเชื่อมความสัมพันธในองคกรท้ังบุคลากรและ

นิสิตนักศึกษา ท้ังยังมีการสงเสริมใหจัดโครงการดานการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในสถานท่ีตางๆ        

เพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินงาน

โครงการท่ีแตกตางจากสองปงบประมาณกอนหนาก็เปนได 

สรุปไดวาคาใชจายในการดําเนินงานโครงการในแตละปงบประมาณมีแนวโนมลดลงทุกป    

โดยจากการศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมของแตละประเภทโครงการ ทําใหทราบวา คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือดําเนินงานโครงการดานการวิจัย นวัตกรรม       

จากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากข้ึนทุกป จึงทําใหคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน             

มีคาใชจายในการดําเนินงานโครงการลดลงทุกปเชนกัน ซ่ึงลักษณะแนวโนมท่ีมีคาใชจายในการดําเนิน

โครงการดานการวิจัย นวัตกรรม ไมไดแสดงวาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน        

ปรับลดงบประมาณดานการวิจัย นวัตตกรรม ลงแตอยางใด แตเนื่องจากคณาจารยสวนใหญไดรับ

สนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพ่ิมมากข้ึน และการท่ีมีแหลงทุนภายนอกท่ีใหการ

สนับสนุนงบประมาณ สงผลใหคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถวางแผนการ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการดานอ่ืน เชน โครงการดานการผลิตบัณฑิต                      

ซ่ึงโครงการดานการผลิตบัณฑิต มีคาใชจายในการดําเนินงานประเภทโครงการดานการผลิตบัณฑิต

เปนจํานวนมากในทุกๆ ปงบประมาณ แสดงใหเห็นวาคณะสาธารณสุขศาสตร มีการมุงเนนในการ

สงเสริมโครงการดานการผลิตบัณฑิต มีการพัฒนาในดานผลิตบัณฑิตและการศึกษาอยางตอเนื่อง ให

ความสําคัญในการพัฒนาองคกร บุคลากร และนิสิตนักศึกษาเปนสวนใหญ  
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2.  ขอเสนอแนะ 

 2.1   ควรสรางฐานขอมูลเพ่ือจัดเก็บสถิติการใชจายงบประมาณสําหรับดําเนินงานโครงการ 

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือวิเคราะหขอมูลตัวเลขเปนประจําทุกปงบประมาณ 

 2.2   ควรทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดของตัวเลขคาใชจายโครงการอยางรอบครอบเปน

ประจําทุกเดือน 

 2.3   ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการดานการวิจัยบริการวิชาการและดานการ

ประชุมวิชาการใหมากข้ึน เพ่ือใหบุคลากร นิสิต นักศึกษา ไดมีทุนศึกษาและพัฒนาผลงานเพ่ิมมากข้ึน 

 2.4   ควรวิเคราะหคาใชจายในการดําเนินงานเปนประจําทุกป เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการ

ตัดสินใจของผูบริหาร  
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1880/2559 

เรื่อง คาใชจายในการฝกอบรม และการดําเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  
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