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ประวัต ิ
วุฒิพงศ์  จันทร์เมืองไทย 

 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)   นายวุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr Wutipong Janmuangthai 
 

2. เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 1 – 8097 – 00161 – 95 – 2 
 

3. ประวัติการศึกษา 
  

ชื่อปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ GPA. 
ปร.ด. อาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่าง

การศึกษา 
N/A 

ค.ม. อุดมศึกษา 
(แผน ก.1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่าง
การศึกษา 

N/A 

บธ.ม. นวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ 
และการประกอบการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2565 4.00 

วท.บ. สถิติประยุกต์ (สถิติธุรกิจการเงิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2555 3.34 

 

4. ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เบญจมาภรณมงกุฎไทย (ราชกิจจานุเบกษา เลม 139 ตอนพิเศษ 3 ข ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2565) 
 

5. ต าแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์ 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

6. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
6.1 ที่อยู่ปัจจุบัน 

เลขที่ 688/181 ยันศรีอพาร์ทเม้นท์ (ห้อง 425) ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

6.2 สถานที่ท างาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (อาคาร 37 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  
โทรศัพท์เคลื่อนที่  09  9469  4587 
E-mail   wutipong1952@gmail.com, wutipong.ja@ssru.ac.th 
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7. ประสบการณ์การท างานวิจัย / งานเขียน  
7.1 ผลงานวิจัย 

7.1.1 โครงงานสหกิจ / วิทยานิพนธ์ (ก่อนส าเร็จการศึกษา) 
1) ระดับปริญญาตรี: ภาพลักษณ์ของบริษัท การบินไทย (จ ากัด) มหาชน ในมุมมองของ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
2) ระดับปริญญาโท: ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร และนวัตกรรมการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

 

7.1.2 ผลงานวิจัย (หลังส าเร็จการศึกษา / เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ / อื่น ๆ) 
1) หัวหน้าโครงการวิจัย 

1.1) ความพึงพอใจในการให้บริการของกองนโยบายและแผน (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
งบประมาณรายได้ส าหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (R2R) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558) 

1.2) การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณ
รายได้ส าหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (R2R) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561) 

1.3) แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ส าหรับ
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (R2R) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

1.4) การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สู่การปฏิบัติ (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
ส าหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (R2R) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

1.5) การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ให้มีประสิทธิภาพและ
มีความสุขในการท างาน (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ส าหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (R2R) 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

1.6) ประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ส าหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 
(R2R) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
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2) ผู้ร่วมวิจัย 
2.1) การพัฒนารูปแบบการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ส าหรับฝ่ายสนับสนุนวิชาการ (R2R) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

2.2) แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่สถานีรถไฟหัวล าโพง (ทุนอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 
2562) 

2.3) การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงวัยเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู ้สูงวัยสู่
ตลาดสากล (ทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

2.4) นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สู่การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
(ทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565) 

2.5) การพัฒนากลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยว
ชุมชน สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสมุทรสงคราม (ทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2.6) การพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัด
สมุทรสงคราม (ทุนอุดหนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2.7) นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแผ่นวุ้นมะพร้าวที่ไม่ได้
มาตรฐานจากกระบวนการผลิต ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น (ทุนอุดหนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 

2.8) นวัตกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยววิถีประมงพ้ืนบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี 
สู่การท่องเที่ยวที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ทุนอุดหนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

 

7.2 การน าเสนอ/ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
7.2.1 การน าเสนอ/ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (ก่อนส าเร็จการศึกษา) 

(1) นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับองค์กรด้านการศึกษา. วารสารนวัตกรรม
และการจัดการ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564), หน้าที่ 50 – 64 

(2) ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร และนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์. การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ “The 3rd International Conference in Management, Innovation, Economics and 
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Social Sciences (ICMIESS) 2022” 19-20 February 2022, At University Council Meeting Room 
building 31, 5th floor, time 08.00 a.m. - 04.00 p.m. (in Thailand) 

 

7.1.2 การน าเสนอ/ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (หลังส าเร็จการศึกษา / เกี่ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบัติ / อื่น ๆ) 

(1) Model of the Industrial Technologist Performance. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ “The 2019 International Academic Multidisciplinary Research Conference” ระหว่าง
วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 ณ กรุงเวียน สาธารณรัฐออสเตรีย 

(2) Factors Affecting the Increase in Working Potential of Department Store 
Employees. Proceeding of International Conference Business Education Social Sciences 
Tourism and Technology in Switzerland. 10 - 11 February, 2020, Lucerne, Switzerland 

(3) Spatial Innovations Development to Enhance the Community's Foundation 
Economy by Creating Added Value of Products with Cultural Capital in Samut Songkhram 
Province. International Journal of Health Sciences, 6(S2), 1355 – 1368. 

 

7.4 ประสบการณ์ช่วยงานการส ารวจฯ / โครงการวิจัย 
7.4.1 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลและองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล จังหวัดระนอง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, ส านักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดระนอง) 

7.4.2 การศึกษาการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โครงการเสริมสร้างการรับรู้
และเข้าใจในการพัฒนางานบริการของภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพและความโปร่งใส (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) 

7.4.3 การส ารวจการยอมรับของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและเขื่อน ปี 2561 (ประจ าปี พ.ศ. 2561, 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)) 

7.4.4 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จังหวัดระนอง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, ส านักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดระนอง) 

7.4.5 การพัฒนาต้นแบบชุมชนอยู่ดีมีสุขเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบ กฟผ. 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ (ประจ าปี พ.ศ. 2562, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)) 

7.4.6 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จังหวัดระนอง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, ส านักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดระนอง) 
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7.4.5 การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากเทศบาลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล จังหวัดระนอง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ส านักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดระนอง) 

 

7.5 ประสบการณ์ช่วยเขียนต ารา / หนังสือ 
7.5.1 เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบส าหรับงานวิจัย 
7.5.2 สถิติเพ่ือการวิจัยและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
7.5.3 สถิติธุรกิจเชิงปฏิบัติการ 
 

8. ประวัติการอบรม/ศึกษาดูงาน 
8.1 อบรม “การส่งเสริมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ” (จัดโดย กองบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.2 อบรม “การเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 

(จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบงานวางแผน/โครงการ และระบบวางแผนงบประมาณ” (จัดโดย 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.4 อบรม “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” 
8.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” 

(จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” (จัดโดย กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี” (จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.8 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย” (จัดโดย กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.9 อบรม “ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและระดับ

มหาวิทยาลัย” (จัดโดย กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.10 อบรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรกองนโยบายและแผน” (จัดโดย 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.11 อบรม “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรด้านภาษาและการสื่อสาร” 
8.12 อบรม “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุลคากรส านักงานอธิการบดี” (จัดโดย 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
8.13 อบรม “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ช านาญการ/ช านาญการ

พิเศษ)” (จัดโดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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8.14 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 3” (จัดโดย กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

8.15 อบรม “การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ระยะ 2 โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ปฏิบัติการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะที่ 2” (จัดโดย 
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

8.16 อบรม “การพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น” (จัด
โดย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

8.17 อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร LISREL : ตัวแบบสมการโครงสร้างด้วยภาษาค าสั่ง SIMPLIS” 
(จัดโดย สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย) 

8.18 อบรม “การเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยง” 
8.19 อบรม “การบริหารโครงการ (Project Management)” 
8.20 อบรมหลักสูตร English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 11 (จัดโดย ศูนย์ภาษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 

9. ประวัติการท างาน 
9.1 อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา (2565 – ปัจจุบัน) 
9.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา (2557 – 2565) 
9.3 เลขานุการรองอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2557 – 2559) 
9.4 นักวิเคราะห์การตลาด บริษัท กรุงเทพแคนวาส จ ากัด (2555 - 2557) 
9.5 อาจารย์พิเศษ (รายวิชาสถิติ / การวิจัยทางธุรกิจ) 
9.6 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัย 

 

10. ความเชี่ยวชาญ / ความถนัด 
10.1 สถิติ     10.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
10.3 การวิเคราะห์งบประมาณ   10.4 การบริหารโครงการ 
10.5 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

11. รายวิชาสอน 
11.1 การวิจัยธุรกิจ    11.2 สถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
11.3 การจัดการธุรกิจบริการ   11.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
11.5 มาตรฐานส าหรับผลิตภัณฑ์   11.6 การจัดการระบบการประกันคุณภาพ 
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รายงานวิจัย 
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(Guidelines on Budget Expenditure Management (University Revenue) 

for 2019 Budget Year at Suan Sunandha Rajabhat University) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2562 



รายงานวิจัย 
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
(Guidelines on Budget Expenditure Management (University Revenue) 

for 2019 Budget Year at Suan Sunandha Rajabhat University) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ปีงบประมาณ 2562 



กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือและดูแลอย่างดียิ่งจากอธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้งคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที ่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ด้วย  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทุกคน ที่กรุณาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย 

สุดท้ายนี้คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง เพื่อนทุกคน ที่ให้ก าลังใจ และ
ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาทุกๆ ด้านในครั้งนี้ 

คุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากการท ารายงานวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณของบิดา มารดา ญาติพ่ีน้อง บูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนชี้แนะแนวทางที่ดีและหวัง
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจตามสมควร 
 
 
      

วุฒิพงศ์   จันทร์เมืองไทย 
15  กรกฎาคม  2562 

 
 
 



 

 

หัวข้องานวิจัย : แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชื่อผู้วิจัย : วุฒิพงศ์  จันทร์เมืองไทย 
ค าส าคัญ :  การบริหารงบประมาณ / งบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) 
ปีงบประมาณ : 2562 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) 
ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ. 2563 ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนั นทา  มี วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงิน
รายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. งบบุคลากร พบว่า มีการจ้างบุคลากรในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวที่เกินกรอบภาระที่จ าเป็น 

ซึ่งก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย เช่นเดียวกับขาดการวางแผนในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจาก
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณในส่วนของ
งบบุคลากร 

2. งบด าเนินงาน พบว่า การบริหารงบประมาณยังขาดการปลูกจิตส านึกในการประหยัด
พลังงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น อันเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย  
ทั้งยังไม่มีแผนความต้องการงบด าเนินงานที่แท้จริง และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจาก 
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณในส่วนของ
งบด าเนินงาน 

3. งบลงทุน พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ส านัก
งบประมาณก าหนด และเกินความจ าเป็น ซึ่งก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
การบริหารจัดการงบประมาณ พบว่า กระบวนการด าเนินงานมีปัญหา เช่นมีการปรับเปลี่ยนแบบรูป
รายการ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ ส่งผลให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ทันตามแผนการ
ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้
ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างจ ากัดส่งผลให้มีการจัดสรร
งบประมาณลงสู่หน่วยงานได้ไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาในส่วนของงบลงทุน  



ง 
 

โดยเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นจ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
รวมทั้งไม่มีแผนความต้องการงบลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 

4. งบเงินอุดหนุน พบว่า ยังมีการการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น บางโครงการที่
ด าเนินการลักษณะที่คล้ายถึงกลับมีการใช้จ่ายงบประมาณที่แตกต่างกันมาก ซึ่ งก่อให้ เกิด 
ความฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดในการบริหารจัดการงบประมาณ ขาดการติดตาม เร่งรัด และ
ประเมินผลการด าเนินงานที่จริงจังส่งผลให้ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป 
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และไม่มีแผนความต้องการ 
งบเงินอุดหนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบเงินอุดหนุน 

5. งบรายจ่ายอ่ืน พบว่า ยังมีการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น บางโครงการที่
ด าเนินการลักษณะที่คล้ายถึงกลับมีการใช้จ่ายงบประมาณที่แตกต่างกันมาก ซึ่ งก่อให้ เกิด 
ความฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณ ยังขาดการติดตาม เร่งรัด และ
ประเมินผลการด าเนินงานที่จริงจังส่งผลให้ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และไม่มีแผนความต้องการ 
งบรายจ่ายอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมถึงไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบเงินรายจ่ายอ่ืน 
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ABSTRACT 
The research aims to study Guidelines on Budget Expenditure Management 

(University Revenue)  for 2019 Budget Year at Suan Sunandha Rajabhat University. 
Objective Budget Expenditure Management ( University Revenue)  for 2019 Budget 
Year at Suan Sunandha Rajabhat University.  and Guidelines on Budget Expenditure 
Management (University Revenue) for 2019 Budget Year at Suan Sunandha Rajabhat 
University. 

The results of the research are as follows: 
1 .  Personnel statements found that hiring personnel in part of temporary 

employees that exceeded the required burden Which caused extravagance As well 
as the lack of planning in analyzing the capacity rate framework in line with the 
organizational structure that has changed And there is no appointment of 
committees from all departments within the university In order to consider the 
criteria for budget management in the personnel budget 

2 .  The operating budget found that budget management still lacked 
consciousness in saving energy.  And spending more than necessary Which causes 
extravagance And there is no plan for real operational budget requirements And 
there is no appointment of committees from all departments within the university In 
order to consider the criteria for budget management in terms of operating 
statements 

3. Investment budget found that procurement of goods and equipment was 
not in accordance with the standard price set by the Bureau of Budget. And beyond 
necessity Which caused extravagance Especially in Budget management found that 
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the operation process had problems. Such as having to change the image of the item 
Has changed the equipment features Resulting in unable to find a contractor in 
accordance with the operation plan And the delayed budget disbursement did not 
meet the planned budget disbursement plan for each fiscal year As well as under 
limited budget allocation, resulting in unequal budget allocation to the agency In 
addition, the university must accelerate the development of the investment budget. 
By urgently developing to become a university As defined in the University Act Need 
to spend a lot of budget on the investment budget in a short period of time 
Including no plans for investment budget requirements that are in line with the 
needs of the university development plan And there is no appointment of 
committees from all departments within the university To consider the criteria for 
budget management in the part of the investment budget 

4 .  Subsidies found that there is still more spending than necessary.  Some 
projects that carry similar characteristics to have a very different budget spending 
Which caused Extravagance In particular, the lack of budget management, lack of 
follow-up, and the evaluation of serious performance results in the operating results 
and budget expenditures not in accordance with the budget disbursement plan set 
at the beginning of the fiscal year.  And there is no requirement plan Subsidy 
statements that are in line with the needs of the university development plan And 
there is no appointment of committees from all departments within the university 
To consider the budget management criteria in the subsidy budget 

5. Other expenses were found to be more than necessary. Some projects that 
carry similar characteristics to have a very different budget spending Which caused 
Extravagance Especially the budget management There is still lack of follow-up and 
evaluation of serious performance resulting in the operating results and budget 
spending not being in accordance with the budget disbursement plan set at the 
beginning of the fiscal year. And there is no requirement plan Other expenses that 
correspond to the needs of the university development plan Including no 
appointments from all departments within the university In order to consider the 
criteria for managing the budget in the part of other expenses 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสูสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษา 
ของรัฐดําเนินการโดยอิสระ และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลของ 
สภาสถานศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, 2542) รวมถึงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินท่ีกําหนดไวในงบประมาณแผนดิน 
มหาวิทยาลัยอาจมีรายได จากเงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตาง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย เงินและทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกมหาวิทยาลัย รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจาก
การใชราชพัสดุซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือใชประโยชน เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน 
หรือเงินอุดหนุนอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยไดรับเพ่ือใชในการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย รายไดหรือ
ผลประโยชนท่ีไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และรายไดหรือผลประโยชนอ่ืน 
ใหมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย ท้ัง ท่ี เปน ท่ีราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยราชพัสดุและเปนทรัพยสิน อ่ืน 
(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, 2547) รวมท้ังการบริหารงบประมาณในปจจุบัน 
รัฐบาลใหความสําคัญกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของคณะรัฐมนตรีรวมท้ังนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการปฏิบัติ  โดยกําหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ 
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคม มุงเนนการบูรณาการดานนโยบาย 
สอดคลองเชื่อมโยงภารกิจรวมกัน ท้ังนี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน เนนรักษาวินัยการเงิน 
การคลัง กระบวนการดําเนินงานตองโปรงใส ตรวจสอบได 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด
วิสัยทัศนความสําเร็จท่ีวา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ (International Niche Guru 
University)” เพ่ือเปนแผนชี้นําการกําหนดแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป และแปลงไปสูการปฏิบัต ิ
ในแผนระยะ 5 ป และแตละปตอไป จากเหตุผลดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงไดนํา 
แผนยุทธศาสตร ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574) มาเปนแผนชี้นําในการกําหนดแผนยุทธศาสตร 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และแปลงไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวิสัยทัศนระยะ 5 ปแรกท่ีวา “มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม (Smart 
Archetype University of the Society)” โดยความสําเร็จตามวิสัยทัศน คือ รักษาความเปน
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีผลงานท่ีเปนแมแบบสวนสุนันทา 
ดานการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีพันธกิจ คือ ใหการศึกษา 
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วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีภารกิจหลัก 6 ภารกิจ ไดแก  
1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา 2) ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน 
และสังคมนานาชาติ 3) อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม 4) วิจัย สราง
นวัตกรรมและองคความรู  5 )  สร า ง เครื อข าย กับมหาวิทยาลั ยชั้ นนํ า ในอา เ ซียน และ  
6) เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จํานวน 4 ดาน  
(4 สราง) คือ 1) สรางเอตทัคคะเพ่ือใหไดรับการยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต เพ่ือสูการเปนเอตทัคคะท่ีไดรับ 
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 2) สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ: 
มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยท่ี
ตอบสนองตอความตองการของแหลงทุน เผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใช
ประโยชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม 3) สรางเครือขายมีสวนรวม
เพ่ือการพัฒนา: มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะสรางเครือขายความรวมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธท่ีดีกับมหาวิทยาลัย และ  
4) สรางภาพลักษณเพ่ือใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ: มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในท่ีตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ ท้ังนี้กรอบยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนเปนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 
2564) และแปลงเปนไปสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการกําหนด 
คาเปาหมายของเปาประสงคตาง ๆ และกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ 
ตามเปาหมายดังกลาว ไดแก 1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 2) สรางผลงาน
วิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 3) สรางความสัมพันธและเชื่อมโยงเครือขาย และ  
4) ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

การจัดทํางบประมาณ เปนการวางแผนทางการเงินท่ีถือเปนองคประกอบท่ีจําเปน และ 
มีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ โดยปกติมหาวิทยาลัยฯ จะใช
งบประมาณเปนเครื่องมือทางการคลังท่ีสําคัญในการบริหารจัดการ การดําเนินกิจกรรมขององคกร 
ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เอกสารงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป จะแสดงถึงประมาณการรายรับจากงบประมาณแผนดิน และในเอกสารจัดสรร
งบประมาณรายจาย (เงินรายได) ของมหาวิทยาลัยฯ และแสดงการจัดสรรทรัพยากรไปเพ่ือกิจกรรม
ดานตาง ๆ ตามลําดับความสําคัญ และระยะเวลาดําเนินการท่ีแนนอน โดยการดําเนินกิจกรรม
ดังกลาวจะตองเปนแผนงานท่ีใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การใชทรัพยากรอยางประหยัด 
และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือใหไดรับทราบถึงการใชจายเงินในกิจกรรมดานตาง ๆ กอเกิดผลงาน
ท่ีใหประโยชนตอนักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปอยางไรบาง ตรงตอความตองการ 
ตามวัตถุประสงคในการกอตั้งมหาวิทยาลัยเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 หรือไม การดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไมเพ่ือท่ีทุกฝายจะไดทราบ และ 
มีสวนรวมในการบริหาร อีกท้ังเกิดความเต็มใจท่ีจะเสียภาษีอากรแกรัฐอยางครบถวน โดยตลอด
ระยะเวลาท่ีผานมา มีการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางของเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล  
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ลวนสงผลใหฐานะการเงินการคลังของประเทศเปลี่ยนแปลงไป รายรับของรัฐบาลนอยลงสงผลให
งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลลดนอยลงบางชวงปงบประมาณ ดวยเหตุผล
เก่ียวกับขอจํากัดของงบประมาณ จึงทําใหมหาวิทยาลัยฯ ตองทําการวิเคราะหงบประมาณเพ่ือชวยให
ผูมีหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวกับการใชจายของหนวยงานสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุผล โดยสามารถ
แสดงใหเห็นไดวารายจายตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวในงบประมาณจะสงผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฯ และการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ เกิดความคุมคาหรือไม ท้ังนี้เพ่ือจะชวยทําให
สามารถจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

จากการบริหารจัดการงบประมาณท่ีผานมา จะประสบปญหาวางบประมาณไมเพียงพอ 
ตอการบริหารจัดการ และการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท้ัง 4 ดาน (4 สราง) ดังนั้น การวิเคราะห
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณยอนหลัง จึงเปนกุญแจสําคัญนําไปสูความสําเร็จใน 
การบริหารและการจัดการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงจากประสบการณของการบริหาร
และการจัดการงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ หากหนวยงานไมสามารถประเมินงบประมาณของ
ตนเองได ทําใหมีการใชจายเกินกําลังท่ีมีอยู จึงเปนเหตุใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการงบประมาณ
ในท่ีสุด ดวยความสําคัญของงบประมาณ ผูวิจัยจึงไดเกิดแนวคิดในการศึกษาวิเคราะหงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เนื่องจากผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานดานแผนและ
งบประมาณ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงการวิเคราะหและ
รวบรวมสถิติท่ีเก่ียวของกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดการ 
และการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นเพ่ือใหมหาวิทยาลัยฯ มีขอมูลสารสนเทศในดานงบประมาณเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนการเสนอของบประมาณแผนดิน ซ่ึงการดําเนินการวิเคราะห
งบประมาณในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการและการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ และใชเปน
ขอมูลสําหรับการวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 
 

คําถามการวิจัย 
 

1. การบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนอยางไร 

2. แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2. เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. ขอบเขตดานประชากร 

ไดแก ผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณรายจายเงินนอก 
(เงินรายได) จํานวน 52 คน 

3. ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก 

(เงินรายได) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ  
1) ปญหา / อุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) 
2) แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) 

4. ขอบเขตดานเวลา  
การศึกษาครั้งนี้ ดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

การวิจัยครั้งนี้จะเกิดประโยชนแกหนวยงานและผูเก่ียวของ ดังนี้ 
1. เพ่ือใชเปนฐานขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ และการวางแผนการเสนอของบประมาณ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2. เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการพัฒนาการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

เพ่ือใหเขาใจความหมายของคําท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ใหตรงกัน ผูวิจัยไดนิยามความหมายของ
คําตาง ๆ ไดดังนี้ 

1. งบประมาณ หมายถึง แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับและรายจายแสดง
ในรูปตัวเลข จํานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัวเลข จํานวนเงิน 
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1.1 งบประมาณแผนดิน หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 
12 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลมท่ี 8 (3) กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 งบประมาณเงินรายได หมายถึง งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดรับจัดสรรตาม
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจาย (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงผานการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย 

2. งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณ สําหรับแตละสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ จําแนกออกเปน 5 ประเภท
รายจาย ไดแก 

2.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก 
รายจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ 

2.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก 
รายจายท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

2.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ
คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว 

2.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการ
สวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการ 
มหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล 
เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุน 
การศาสนา และรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ 

2.5 งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภท งบรายจายใดงบรายจาย
หนึ่งหรือรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน เงินราชการลับ เงินคาปรับ
ท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดินหรือสิ่งกอสราง คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว คาใชจายสําหรับหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) คาใชจายเพ่ือ
ชําระหนี้เงินกู และคาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

3. การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จท่ีแสดงงบประมาณของการดําเนิน
โครงการท้ังหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกระจายงบประมาณบริหารกิจกรรม โครงการ 
และคาใชจายตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงาน ใหบรรลุตามแผน 
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร โดยยึดหลักในการบริหาร
งบประมาณ 6 หลัก คือ 

3.1 หลักประหยัด หมายถึง การใชจายเงินตามโครงการตาง ๆ ใหไดผลอยางเต็มท่ีมิใหมี
การใชจายเกินความจําเปน ซ่ึงกอใหเกิดความฟุมเฟอยได การประหยัดจะตองเปนไปท้ังดานรายรับ
และรายจาย 
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3.2 หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การควบคุมงบประมาณรายจายและรายได ซ่ึง 
สวนราชการหรือผูท่ีเก่ียวของจะตองระมัดระวังสอดสองใหเกิดสมรรถภาพไมใหเกิดการรั่วไหลข้ึนได 

3.3 หลักความเสมอภาค หมายถึง การมีความชอบธรรมท้ังในดานรายได และรายจาย 
เชน เงินเดือนขาราชการผูนอย ถาไดรับต่ํามากก็ไมยุติธรรมและการจัดเก็บภาษีตองไมมีการหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีข้ึนได 

3.4 หลักดุลยภาพ หมายถึง บางปรายไดอาจจะนอยกวารายจาย (ขาดดุล) ก็จะตองมี 
บางปท่ีรายจายจะตองนอยกวารายได (เกินดุล) พอหลาย ๆ ป รวมกันก็จะเกิดการสมดุลข้ึน ไดไมได
หมายความวารายไดและรายจายของรัฐบาลจะตองเสมอกันทุกป 

3.5 หลักคาดการณไกล หมายถึง หนวยราชการใดจะตองทํางานและใชจายเองเพ่ือ 
การนั้น ๆ เทาใดในปใด ตองคิดและคาดคะเนไวลวงหนาเนื่องจากงบประมาณของรัฐเก่ียวของกับ
ผลประโยชนของสวนรวม 

3.6 หลักประชาธิปไตย หมายถึง การคลังและงบประมาณจะตองเปดเผยใหประชาชนรู
เห็นโดยท่ัวไป เพราะเงินไดของรัฐบาลท้ังหมดเปนเงินจากประชาชน ดังนั้น ประชาชนจะตองใหความ
เห็นชอบ เพ่ือใหประโยชนตกกับประชาชนสวนใหญโดยสภาผูแทนราษฎร 



บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียงของเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในงานวิจัยเรื่องนี้เปนอยางดี โดยขอเสนอรายละเอียด
ตามลําดับ ดังนี้ 

1. แนวโนมการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
2. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
3. แผนการบริหารราชการแผนดิน 
4. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
6. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

แนวโนมการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 

วิจารย พาณิช (2558) กลาววา การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 รวดเร็ว และรุนแรง จนตองมี
การตั้งตัว ปรับตัวทางดานการศึกษา รายละเอียดท่ีจะพูดจะเปนประโยชน อาจจะเผยแพรแนวความคิด
ออกไปอยางกวางขวาง ประเด็นของการบริหารการศึกษา โดยคํานึงถึงการเปนศตวรรษท่ี 21 คือ โลกสมัย
นี้มีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรง การศึกษาตองคํานึงถึงประเด็นนี้ และเตรียมคนใหเผชิญกับ
สภาพนั้น และยิ่งกวาท่ีตองทําแบบนั้นคือตองทําการเขาไปเปนผูดําเนินการเปลี่ยนแปลงซะเอง  
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและรุนแรงนั้นจะทําใหมนุษยเราตองเตรียมไปเผชิญกับสภาพนั้น การเตรียมไป
เผชิญกับสภาพนั้น คือการศึกษา การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จึงไมเหมือนการศึกษาในศตวรรษท่ี 19 หรือ 
18 ถามวา มันตางกันอยางไร การศึกษาในศตวรรษท่ี 20 กับ 21 การศึกษาในศตวรรษท่ี 20 นั้น สรางคน
ไปทํางานตามรูปแบบท่ีกําหนดไวตายตัว มีแบบแผนกําหนดไวชัดเจน นั้นคือโลกสมัยเกา โลกสมัยใหมนั้น 
สิ่งเดิมก็ยังตองมีเหมือนกันแตตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปลี่ยนแปลงวิธีการตาง ๆ ได จะเนนท่ี 
การตั้งคําถามไมใชเนนท่ีการตอบคําถาม แตท่ีพูดแบบนี้ไมไดใหเปลี่ยนแปลงไปรอยท้ังรอยแตตองคอย ๆ 
เปลี่ยน คนท่ีตอบคําถามเกงนี่ใชได แตคนท่ีเกงกวาคือคนท่ีตั้งคําถาม แลวก็หาทางตอบคําถามเหลานั้น
ดวยหลายคําตอบ นี่คือเปนหนาท่ีของคนในวงการศึกษา ทําใหเกิดบรรยากาศของการเรียนแบบตั้งคําถาม 
ใหเจอคําตอบหลาย ๆ คําตอบ และดีท่ีสุด คือ การหาคําตอบโดยการลงมือปฏิบัติจริง สมัยกอนนั้น
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การศึกษาเปนเรื่องของการถายทอดความรู สมัยใหมนี้ นักเรียนระดับประถมหรืออนุบาล จะเรียนโดย
วิธีการสรางความรูข้ึนภายในกรอบฐานปฏิบัติหลาย ๆ อยาง นี่คือการเปลี่ยนแปลง สมัยกอนนั้นเราเรียน
เพ่ือความรู สมัยนี้ตองใหไดทักษะ ทําไดปฏิบัติได ความรูอยางเดียวไมพอ ตองพัฒนารอบดาน สมัยกอน
ความรูเปนสัจธรรม เปนสิ่งท่ีม่ันคง แนนอน ตายตัว ในศตวรรษท่ี 21 ความรูไมควรยึดม่ันถือม่ัน เพราะจะ
มีความรูใหม ๆ ท่ีจริงกวาเดิม สมัยกอนเรียนจากความรูท่ีครูสอน แตสมัยใหมเรียนแบบปฏิบัติการ 
เปนหลัก สมัยกอนท่ีเรียนสําคัญท่ีสุด คือ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย แตท่ีเรียนสมัยใหมท่ีเรียนท่ีสําคัญ
ท่ีสุด คือ สถานท่ีทํางาน หมายความวา การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้น เปาหมายมันเกิดจากศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 20 ศตวรรษท่ี 19 และ 18 การเรียนใหไดท้ังความรู และทักษะ ทักษะสําคัญกวาความรูท่ี
สําคัญใหไดอุปนิสัย คือ เปนคนซ่ือสัตย สูงาน เห็นแกประโยชนสวนรวม เขาใจคนอ่ืน ทํางานรวมกับคน
อ่ืนได สื่อสารเปน การเรียนตองเรียนใหรูจริง (mastery learning) ผูเรียนตองอยูในใจตลอดเวลาวาเรียน
เพ่ืออนาคตของตนเอง (motivation) ไมใชเรียนเพ่ือสอบ การเรียนเพ่ือสอบเปนจุดบอดของการศึกษา
ไทยจนถึงปจจุบัน คือสวนใหญสอนเพ่ือสอบ ติวเพ่ือ O-net เปาหมายอีกอันคือ เรียนโดยลงมือทําและ 
คิด ไมใชเรียนแบบตองจํา หรือตําราบอก ตองเรียน จากสัมผัสจริงของตนเองจะนําไปสูการเรียน 
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต การสอนจะไมเนนความรู สําเร็จรูป เพราะความรูสําเร็จรูปอีกไมนานจะเปลี่ยน 
และการเรียนสําเร็จรูปซ่ึงจะนําไปสูการทองจํา ทําใหความคิดริเริ่มสรางสรรคไมเกิดท่ีสําคัญคือไมเชื่อใน
สัมผัสของตนเอง หรือไมฝกตนเองใหรูจากสัมผัสตรงของตนเอง ประเทศท่ีมีการศึกษาดีจะใชนโยบาย 
สอนนอย เรียนรูมาก (teach less learn more) เชน ประเทศสิงคโปรซ่ึงตอไปนี้จะเหมือนเดิมอีกไมได 
ท้ัง ๆ ท่ีการศึกษาเขาก็ดีอยูแลว 

จุดท่ีสําคัญ คือ เมืองไทยเราออนแอท่ีการศึกษาไมนําไปสูเปาหมายในชีวิต เด็กจะเลื่อนลอย  
พอโตเด็กจะไรเปาหมาย ไมไดพัฒนาอัตลักษณตัวตน มันเปนสาเหตุทําใหเด็กเกิดปญหา เด็กแวน สกอย 
ติดยา ตั้งครรภ วัยรุน และพฤติกรรมอ่ืน ๆ ของวัยรุนท่ีไมพึงประสงค เพราะเด็กไมไดรับการพัฒนา 
จากจุดนี้ ท้ังนี้การศึกษาซ่ึงรวมท้ังการเลี้ยงดูของไทยเราหยอนยาน ในการท่ีจะมองวาตองเปนตัวพัฒนา 7 
ประการขางตนไปพรอมกับการเรียนวิชา เด็กของเราจึงอยูในชวงลําบากท่ีจะโตข้ึนมาในชวงของการเปน
ผูใหญ สับสนเพราะไมไดรับการฝกใหมีเปาหมายในชีวิตตามอัตลักษณ เปาหมายท่ีสําคัญคือ ศิษยท้ังชั้น
ตองเรียนรูแบบรูจริงท้ังชั้น หองเรียนท่ีดีเด็กเรียนแลวตองรูจริงทุกคน ไมใชเพียงบางคน ครูตองมีวิธี
ประเมิน การศึกษาไทยเด็กรูจริงมีแตเพียงแค 10% ของชั้น เฉพาะเด็กกลุมเดียวอีก 90% ถูกทอดท้ิง 
และคอย ๆ พอกพูนความรูไมจริงไปเรื่อย ๆ พอถึงระดับหนึ่ง เพียงไมก่ีป พอกลุมนี้เขาวัยรุนก็จะหลุดออก
จากการศึกษา ทุกอยางจะไปทับถมและแสดงออกปญหาชวงวัยรุน อีกเปาหมายท่ีสําคัญเรียนรูวิธีเรียน
เพ่ือนําไปสูวิธีเรียนตลอดชีวิต วิธีเรียนไมสามารถเรียนไดโดยครูสอนแบบถายทอดวิชา แตเขาจะซึมซับ
พัฒนาวิธีเรียนไปเองโดยการเรียนแบบตัวเองเปนผูลงมือทํา และตองเรียนใหบรรลุ (transformative 
learning) เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงท้ังในเชิงตัวความรู และในเชิงเจตคติ ในเชิงจิตใจลึก ๆ 
ภายใน ท้ังความเขาใจโลกภายนอกตัว และโลกภายในตัว การเรียนสู transformative learning สิ่งหนึ่ง
ท่ีจะเกิดคือ เกิดคุณสมบัติในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) จะคอย ๆ เกิดข้ึน ถาไม
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บรรลุเชนนี้ เม่ือเขาเติบโตเปนผูใหญ ออกไปจากสถาบันการศึกษาแลว เขาจะเปนคนท่ีหยุดนิ่ง อยูกับ 
โลกทัศนเกา ๆ พอโลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ก็จะตามไมทัน และจะเปนเหยื่อของการเปลี่ยนแปลง เปน 
ผูถูกกระทํา ถาการศึกษาจะทําใหทุกคนเติบโตไปเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง การศึกษาจะทําใหทุกคน
เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ใครทําอะไรก็ไปรวม การเรียนรูสมัยใหมตองไมใชแคความรูตองไดทักษะนิสัย 
เจตคติเปนกระบวนใหญ เรียนรูท้ังภายนอก และภายใน รูจักควบคุมตัวเอง วัยรุนจะใชเยอะ มนุษยเรา
ตองรูจักควบคุมตัวเอง ตัวเปาหมายคือ พัฒนาการของผูเรียนไมใชสอนครบ การศึกษาไทยคือครูตอง
หาทางใหสอนครบใหได สอนครบไมสําคัญเทากับลูกศิษยเรียนแลวได learning outcome ครูตองทําใจ
วาหลายกรณีไมตองสอนลูกศิษยเรียนรูเองได แตไมไดหมายความวาครูไมเอาใจใส ตองมีวิธีถาม พัฒนา
ครบทุกดาน คือ พหุปญญา ซ่ึง Howard Gardner ไดเขียนหนังสือเลมหนึ่ง ชื่อ Five Minds for the 
Future เปนการตีความเรื่องการเอาใจใสจริง ๆ เปนอยางไร เรียนใหครบหลายดาน ถาเรียกใหทันสมัย
ท่ีสุด คือ ทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (21 century skills) ท้ังหมดนี้บรรลุไดโดยนักเรียน นักเรียนเปนผูลง
มือปฏิบัติเอง เปนผูงอกงาม สิ่งเหลานั้นเอง ไมใชครูเปนผูทําใหงอกงาม นี่คือหัวใจ การบริหารตองบริหาร
ใหผูเรียนเปนผูทํา เพ่ือใหผูเรียนงอกงามดวยตนเอง ตัวอาจารย สถาบันเปนผูสรางบรรยากาศ อํานวย
ความสะดวกเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย บทบาทของครูอาจารยจึงเปลี่ยนไป คือ ไมถายทอดความรู แตจะ
สรางแรงบันดาลใจ มีทักษะในการสรางแรงบันดาลใจ สําคัญ คือ ของตนเองตื่นตัวอยูตลอดเวลา  
เห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ รอบตัวท่ีเผชิญ อันนี้ก็จะเปนนิสัยติดตอไปยังลูกศิษย ลูกศิษยก็จะตื่นตัว เราตอง
ตั้งเปาวาในชวงหนึ่งปเราจะบรรลุอะไร ชวยกันทําใหบรรลุ เราจะตองบอกลูกศิษยวาครูไมสามารถอุมเธอ
ไปถึงจุดหมายปลายทางได คนท่ีไปถึงจุดหมายคือตัวเธอเอง  เพียงแตครูจะคอยชี้แนะวาเดินอยางไร  
เม่ือตั้งเปาหมายแลวก็ออกแบบโจทย และครูคอยตั้งคําถาม หนาท่ีครูไมใชเปนผูตอบ แตตองตั้งคําถามให
ลูกศิษยคอยตอบตัวเองได และใชการประเมินเพ่ือเอาผลการประเมินเพ่ือท่ีจะเอาผลนั้นปอนกลับ  
กับตัวลูกศิษยอีกทีหนึ่ง เพ่ือใหเขามุมานะมองเห็นคุณคาในอนาคตเพ่ิมข้ึนอีก สุดทายก็ประเมินผลสัมฤทธิ์
อีกครั้งหนึ่งวาสิ่งท่ีเราอยากไดคือผลลัพธการเรียนรูแบบไหน ครูตองจัดหาเครื่องอํานวยความสะดวกใน
การเรียนรู  การเรียนรูสมัยใหม คือลงมือปฏิบัติ  ครูตองหาสถานท่ีฝกปฏิบัติ ให เหมาะสม เชน  
สถานประกอบการ ชุมชน ครูตองทําหนาท่ีเรียนรูทักษะการทําหนาท่ีครูตลอดชีวิต เรียนจากในหองเรียน
นั้นเอง อยางนอยหองเรียนตองเปนท่ีเรียนของคน 3 กลุม คือ ครู นักเรียน และผูบริหาร จะไดจัดอํานวย
ความสะดวกได ครูตองรวมเรียนรูกับเพ่ือนครู เรียกวา (PLC – Professional Learning Community) 
ครูจะตองไมโดดเดี่ยวในการทํางาน ตองทํางานเปนทีมและเรียนรูกันเปนทีม ซ่ึงเนนย้ําวาครูตองไมเปนผู
ถายทอดความรูสําเร็จรูป เพราะผลการวิจัยทางดานการเรียนรูบอกวาวิธีคิดแบบเอาความรูสําเร็จรูปท่ี
นําไปยัดใสสมองไมใชกลไกการเรียนรู การเรียนรูท่ีแทจริงเกิดข้ึนเองภายในสมองและรางกายของคนเรียน 
ตองเปนวิธีท่ีชวยใหเขางอกงามความรูข้ึนเอง แตครูจะชวยถาม การถาม คือ สอนสะทอนคิด เปนคําของ
อาจารย ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การบริหารสถานศึกษาไทยบริหารไปเพ่ือตามความตองการของสังคมท่ีไมเหมือนกัน ถาเอาตาม
หลักการเพ่ือความเปนธรรมทางสังคมคุณภาพ และประสิทธิภาพ การใชเงินทางการศึกษาเกิดความ 



10 
 

สูญเปลาปละแสนลานบาท เราใชเงินในการศึกษาอยูในกลุมสูง แตคุณภาพอยูในกลุมต่ําจุดท่ีสําคัญ
สําหรับมหาวิทยาลัยตองไมสนองผู เรียน คือ การสําเร็จการศึกษาแบบงาย ๆ ไมวาโรงงานหรือ
มหาวิทยาลัย คุณภาพดูท่ีไหน ตอบแบบกําปนทุบดิน คือ ดูท่ีบัณฑิต ดูท่ีจบการศึกษา ดูสมรรถนะ การ
เรียนตองเปน competency มากกวาวัดความรู วัดไดแตตองวัดวิชา หลายกรณีตอบได แคความจํา ไมได
ตอบความคิด การศึกษาหรือหลักสูตรตองเปน competency แตจะมองแค curriculum ไมพอ ตองการ 
campus life คือ ชีวิตในมหาวิทยาลัย ในตางประเทศบรรยากาศดี อํานวยความสะดวกใหนักศึกษา 
นักศึกษาทํากิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือการเรียนรู  อาจารยคอยประเมิน ดูบรรยากาศ เรียกวา  
campus life โรงเรียนท่ีดี ผูบริหารการศึกษาจะดูสภาพแวดลอมท้ังหมดเพ่ือใหเอ้ือตอการเรียนรูคุณภาพ 
ตองคอย ๆ พัฒนาข้ึนมา และเพ่ิมพูนในความซับซอนของสมรรถนะข้ึนมาเรื่อย ๆ ก็ได คอย ๆ ซับซอน
ภายในสมองและจิตใจ จุดท่ีสําคัญตองมีทักษะการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต นี่คือหัวใจท้ังหมดนั้น  
นักศึกษาดําเนินการเอง ครูเปนผูชวยสถาบันหรือสถานศึกษา เปนผูตั้งเปาและจัดเครื่องอํานวย 
ความสะดวก และคอยปรับปรุงพัฒนาตอเนื่องเรื่อยมา ครูอาจารยทําหนาท่ี scaffolding ทักษะท่ีสําคัญ 
คือ ครูอาจารยตองเขาใจเด็กในวัยไหนตองการ scaffolding อยางไร เด็กปริญญาตรี ตองการ 
scaffolding ไมเหมือนกัน ครูตองเขาใจเด็กเปนรายคน เปนความทาทาย แลวหาทางเอ้ืออํานวย 
ความสะดวกกับ coaching จัดทําการประเมินระหวางทาง (Formative Assessment) โดยครูอาจารย
ตอง feedback ใหลูกศิษยทันที สองสิ่งนี้ตองไปดวยกัน feedback มีท้ังผลทางบวกและผลทางลบ ถาทํา
ถูกจะไดผลดี ทําผิดไดผลทางลบ ผลทางลบคืออะไร คือ เด็กทอถอย หนังสือเลี้ยงใหรุง หัวใจสําคัญ คือ 
เด็กหัวดี ผูปกครองเลี้ยงไมเปน ครู feedback ไมเปนเด็ก เชื่อม่ันความหัวดีของตนเอง คิดวาความหัวดี 
คือ ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต นั่นคือ ความผิดพลาดของพอแมและครูในการดูแลเด็ก ทําใหเด็กเชื่อในพรสรรค
ตนเองไมเชื่อในพรแสวง มานะพยายามพอถึงจุดหนึ่ง เด็กพวกนี้จะลมเหลว สวนใหญมักจะเปน ม.ปลาย 
เพราะเจอความยาก ไมสู ยังคิดวาจะทําแบบเดิมซ่ึงไมใช เด็กตองปรับตัว นี่คือวิธีการทําหนาท่ีครูยุคใหม
ในศตวรรษท่ี 21 คือ เอาใจใสระหวางครูกับลูกศิษย เรื่องนี้เรียนไดไมรูจบ สามารถทําปริญญาเอกได
ตลอดไปอีก 20 ป 

คุณภาพของอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนอกจากดูท่ีบัณฑิตแลว ตองดูท่ีผลงานสรางสรรคและ
ผลงานท่ีเรียกวา Engagement คือ การผูกพันกับสังคม ผูกพันกับสถานประกอบการ เราสามารถตีความ 
Engagement กับสังคมในหลายรูปแบบ มหาวิทยาลัยตองทําไมวาของรัฐหรือเอกชน ตองทําแต 
ไมเหมือนกัน ตองตีความเอาเอง ไมใชลอยตัวอยูกับวิชาการ Engagement จะทําใหคนท่ีเก่ียวของไดรับ
ประโยชน สถานประกอบการ ลูกศิษย บัณฑิตไดรับประโยชน ไดงานทํา ไดเรียนรู ทักษะท่ีตรง 
นอกจากนั้น คุณภาพอยูท่ีการเรียนรูของอาจารย ถาอาจารยอยูในความเชื่อท่ีวาตนเองเกงแลว รูดินรูฟา
มหาสมุทรแลว ปริญญาเอกแลวมันก็จบกัน การเรียนรูตองไมมีวันจบ ตองเรียนรูจากการปฏิบัติ คนท่ีเปน
ครูอาจารย สําคัญ คือ การปฏิบัติหนาท่ีของตน มีวิธีการทํางาย ๆ คือ เรียนรูเปนทีม การพัฒนาครู / 
อาจารย ไมวาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอ่ืน ตองพัฒนาครูและอาจารยใหอยูใน
กระบวนการ บูรณาการทํางานเรื่องการเรียนรู เปนผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรู เพ่ือเตรียมบัณฑิตไปทํางาน
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ในสถานประกอบการ เราตองเปนผูเชี่ยวชาญ ทําไป 3 ป 5 ป 10 ป สถานประกอบการตองการคนอีก
แบบ ไมเหมือนเดิม หรือเราไปคบคาสถานประกอบการแบบใหม ทุกอยางไมหยุดนิ่งกับท่ี สามารถปรับได 
เรื่องพัฒนาครูนั้นรายละเอียดสวนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวครูเอง ครูคือ การเปน role model อยางนอยก็ใน
เรื่องของการเปนคนดี ซ่ือสัตยสุจริต สําคัญมาก ความซ่ือสัตยสุจริตในการศึกษา นักศึกษาจะทํา review 
อาจารยบอกวายาก เดี๋ยวไมจบ เอาอยางวิธีนี้ cut paste นั่นคือ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีอาจารยสอนผิด 
ใหลูกศิษย นั่นคือ การขโมยความคิดคนอ่ืน แตวาการขโมยนั่นไมเปนอันตรายมากเทากับการลงโทษ 
ตัวคุณเอง คุณไมฝกทักษะ ไมอานแลววิเคราะหสังเคราะหข้ึนมา นั่นคือ คุณขาดโอกาสในการเรียน แลว
การท่ีอาจารยไมอานในสิ่งท่ีคุณสังเคราะห อาจารยทําหนาท่ีผิดคุณธรรม จริยธรรม หัวใจของการพัฒนา
ครู อาจารย ก็คือ ตองเนนพัฒนาการทํางานประจํา และพัฒนารวมกัน ไมใชเนนจัดฝกอบรมเปนหลัก  
ท่ีจริงตองทําท้ัง 2 เรื่อง ดีท้ัง 2 เรื่อง แตในสายตาผมผิดและไดผลนอยท่ีสุด คือ ไมสนใจเลยท่ีจะพัฒนา 
จากการทํางานประจําในหองเรียนหรือในการทํางานวิจัย เนนแตวาจะใหเกงตองสงไปเรียนปริญญาเอก 
ครูโรงเรียนก็จัดมาอบรม 3 - 5 วัน มาสนใจการเรียนรูจากประสบการณตรงในหองเรียน learning ก็คือ 
เรียนจากการปฏิบัติ เรียนจากการไปเขา course ทานท่ีจบปริญญาเอก ไมไดหมายความวาทานจบแต
ทานตองเรียนตอไปจากการปฏิบัติจริง เรียนไปตลอดชีวิตการเรียนรูของครู การพัฒนาครู อาจารยตอง
เปน learning มากกวา training หลายเทา โดยท่ีเรียนตามวงจรการเรียนรูผูใหญ นี่คือหลักการ ครู 
อาจารย ตองไมเรียนคนเดียว ตองเปน PLC (Professional Learning Community) แลวก็แลกเปลี่ยน
เรียนรูในกลุมครู อาจารยท่ีทํางานดวยกันและก็ผลักดันกัน coach ซ่ึงกันและกัน เรื่องยากกลายเปนเรื่อง
งาย ลดความเปนตัวกูของกู ขาแน จะทําใหการเรียนรูไมใชเรื่องยาก ประเทศฟนแลนด ครู อาจารยก็ไมได
เกงกวาเรา แตภาพรวมการศึกษาดี เพราะครูทําหนาท่ีในหองเรียน 5 ชั่วโมง 8 โมงถึงบายสองโมง  
ตอนบายสองเด็กกลับบาน ครูทํางานอีก 2 ชั่วโมงมาเจอกัน ครูใหญดวย เพ่ือเอาสวนท่ีเจอกัน 5 ชั่วโมง
ตอนเชามานั่งคุยกัน เจอปญหาอะไร คือ การเรียนรู ครูมีแบบฟอรมจดแลวมาเรียนรูกัน คือ PLC  

การบริหารสถาบันการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 สภาพของการศึกษาไทยในปจจุบัน ไมวาระดับ
ไหน ระดับอนุบาล ประถม มัธยม เด็กนอยลงท้ังสิ้น ในสภาพหนึ่งก็แยงกัน แยงเด็ก เดี๋ยวนี้ชั้นเรียนเยอะก็
ตองมีการดึงดูดนักศึกษา เอางายเขาวาหรือจะเอาคุณภาพหัวใจเราตองเลือกการมีคุณภาพ นั่น
หมายความวาตองชวยกันทําใหบัณฑิต ผูเรียน มีคุณภาพ ถาเปนโรงเรียน คําถามคือวา โรงเรียนทํางาน
เฉพาะในโรงเรียนนั้น ๆ ทําไมโรงเรียนท่ีอยูใกลกันไมรวมมือกัน มีวิธีการอยางไร หาทางใหเด็กมีคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาไทยเพ่ือตองเปน change management นี่คือเปาหมาย ไมวาประเทศใดจะเปน
อยางไรก็ตาม แตการศึกษาของไทยตองเปน change management ยกกําลัง 2 เพราะเราเดินผิดทาง
มากกวา 20 ป ท่ีมันผิดทางเพราะแยไปเรื่อย ๆ คุณภาพมันลดลงเรื่อย ๆ ตองบริหารการศึกษาใหถูกท่ีถูก
ทางใหได สิ่งหนึ่งท่ีตองใชใหไดในโลกสมัยใหม การบริหารการศึกษา ไมวาในระดับใด คือตองใชพลังไอที 
ท่ีสําคัญคือเม่ือไหรก็ตามท่ีพูดแบบนี้ เด็กเกงกวาครู ทานท่ีสอนชั้นมัธยมปลายหรือมัธยมตน ใหใชพลังเด็ก
ในการจัดการเรียนโดยใชพลังไอที มีวิธีการหลายวิธีการในการใชพลังเด็ก อานในหนังสือเรื่อง Who 
owns the learning จริงแลวนักเรียนตองลงมือทําจริง (Authentic Learning) คือ Learn แลวมา Work 



12 
 

การเรียนเทากับการทํางาน การเรียนท่ีดีคือการเรียนเพ่ือปฏิบัติจริงและใหเกิดประโยชนจริง เชน  
เกิดประโยชนจริงกับสังคม ชุมชนท่ีตัวเองอยู เด็กจะเกิดความงอกงามทางจิตใจตอสวนรวมไปในตัวโดย 
ไมตองสอน การบริหารการศึกษาตองสรางคน เพ่ืออนาคตของประเทศ สรางผูนําไมใชผูตาม สรางคนท่ี
อดทน สูงาน ซ่ือสัตย ไวใจได รับผิดชอบ ทํางานรวมกับคนอ่ืนได และมีความรู มีทักษะ สรางคนท่ีมอง
การณไกล ใจกวาง ใฝสูง เพ่ือคนท่ีมีคุณภาพ นั่นหมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาตองรับผิดชอบตอ
ผลงาน คุณภาพของ Learning Outcome ท่ีครบดานของนักเรียน บัณฑิตท่ีรับเขาเรียนแลวตองชวยให
เรียนจบ และไดงานทํา ทําใหสถานศึกษาเปนชุมชนแหงการเรียนรู ของครู นักเรียน นักศึกษา ผูบริหาร 
ผูปกครอง คนในพ้ืนท่ี สถานประกอบการ คือผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) ตองบริหารใหเกิด Transformative Education System คือ ระบบการศึกษาท่ี
นําไปสูการเปลี่ยนแปลง  คือ เปลี่ยนแปลง 3 อยาง ไดแก เปลี่ยนแปลงการเรียนรู (Transformative 
Learning) เปลี่ยนแปลงหลักสูตร (Transformative Curriculum) คือหลักสูตรไมมีการหยุดนิ่งตายตัว
เปลี่ยนแปลงไดตลอด และเปลี่ยนแปลงการจัดการ (Transformative Management) มาถึงในสวนของ 
Transformative Learning เพ่ือใหเขาใจ การศึกษาโดยท่ัวไปถาไมระวังจะไดแค Informative Learning 
เรียนแลวได Information ผลลัพธ คือผูรู ซ่ึงดีแตไมพอ ตองเลยไปสู formative Learning คือ ผูเรียน
ดานครู ตองไดเกิดการเรียนรูงอกงามชุดหนึ่งรวมกัน เรียนแลวเกิดคุณสมบัติทักษะทางดานผูนํา สภาพ
เชนนี้ทําใหเกิดไดตั้งแตข้ันอนุบาล ในศตวรรษท่ี 21 ครู อาจารยตองเอาใจใส กระบวนการเรียนรูของลูก
ศิษย และควรเปลี่ยนการเรียนเปน Clip Classroom ใหมากท่ีสุด คือ เรียนทฤษฎีท่ีบานมาทําโจทยท่ี
มหาวิทยาลัย และไมวาเรื่องใดพยายามใหนักเรียนหาคําตอบใหไดหลายคําตอบ เวลาเรียนลูกศิษยควรได
ฝกคุณสมบัติดี ๆ ทุกดานในเวลาเดียวกัน เรียนแบบลงมือปฏิบัติเปนทีมในสถานการณจริง ๆ แลวทํา 
reflection เพ่ือใหรูจริง (Mastery Learning) ครูถาจะทําหนาท่ีไดดีมีวิธีการหนึ่งท่ีอาจชวยได คือ ติดตั้ง
กลองถายวิดีโอไวหลังหอง เพ่ือถายสภาพหองเรียนวาเกิดอะไรข้ึนในชั่วโมงเรียน เพ่ือชวยในการปรับปรุง
พัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนชั้นเรียน อยาใหอาจารยรูสึกวาถูกตรวจสอบ ซ่ึงคนท่ีแนะนําเรื่องนี้ คือ 
Bill Gates: Teachers need real feedback ประเด็นคือครูตองการขอมูลปอนกลับเพ่ือปรับปรุงวิธีการ
ทําหนาท่ีครูของตนเอง การดูวิดีโอใหดูวาอาจารยหรือนักเรียนใครพูดมากกวากัน ถาครูพูดมากครูตอง
ปรับปรุง แตตองดูวาครูพูดอะไร ถาครูตอบคําถามมากครูตองปรับปรุง ยกตัวอยางโรงเรียนลําปลายมาศ
พัฒนา ฝกครูใหม 1 ป คือ ไมดุ ไมข้ึนเสียง ไมตอบคําถามเด็กฝกตั้งคําถาม หนังสือ เรื่อง EMBEDDED 
formative assessment กลาวไววา ปจจัยสําคัญท่ีสุดของการเรียนรู ไมใชสิ่งท่ีครูสอน แตอยูท่ีวิธีสอน
ของครู จากหนังสือเรื่อง EMBEDDED formative assessment ปรับมาเปนหนังสือ เรื่องการประเมิน
เพ่ือมอบอํานาจการเรียนรู สรุปคือ ครูตองโคชดวย EMBEDDED formative assessment และ 
Constructive Feedback การประเมินท่ีมีคุณคาตอลูกศิษย คือ การประเมินท่ีอาจารยสามารถ 
Feedback แบบ Constructive ไดทันที สิ่งนี้เรียนรูไดในหองเรียนตลอดไป สําคัญท่ีสุดของ formative 
assessment คือ ครูฝกใหนักเรียนทําเปน คือ ประเมินผลการเรียนของเพ่ือนเปนนี่คือเปาหมายสูงสุด 
การสรางหองเรียนกลับทางสามารถอานจากหนังสือเรื่อง ครูเพ่ือศิษย ได 
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สรุปการเรียนรูในศตวรรษท่ี 20 & 21 คือ เปลี่ยนจากครูเปนตัวตั้งเปนเปาหมายอยูท่ีเด็ก  
สอนแลกเปลี่ยนระหวางโรงเรียน เปลี่ยนจากความรูมาเปนทักษะ เนื้อหาพัฒนาเปนกระบวนการ ทักษะ
พ้ืนฐาน ความจริง หลักการ คําถาม ปญหา ทฤษฏีเปลี่ยนเปนปฏิบัติ หลักสูตรเปลี่ยนแปลงการทํางาน
ของครู จากโดดเดี่ยว เปนมีเปาหมายรวมกัน เปลี่ยนจากท่ีครูคิดคนเดียวมาเปน PCL รวมกันคิดเปนเปา 
แยกกันกําหนดมาตรฐานการเรียนรู ทีม PCL รวมกันกําหนด แยกกันคนหาวิธีพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ กิจกรรม
ของครูเปนเรื่องสวนตัว เปนครูเปดเผยกิจกรรมของตนตอ PCL จากรวมมือแบบสะเปะสะปะ ไมโฟกัส
ผลสัมฤทธิ์ มาเนนความรวมมือในประเด็นยุทธศาสตร เปลี่ยนจากศิษยของฉันศิษยของคุณมาเปนศิษย
ของเรา เปลี่ยนจากเนนการบรรยาย การเปนครูสอน มาเนนใหคุณคาเวลาการเตรียมตัว ทํางานรวมกัน 
เรียนรวมกัน ในการทําหนาท่ีครูฝก 

สรุปการบริหารสถานศึกษาไทย ตองบริหารการสรางคนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ท่ีพัฒนาตน
รอบดาน เพ่ือสราง 3 L คือ Student Learning Teacher Learning และ Systems Learning ตอง
บริหารใหไดระบบการศึกษาท่ีรับผิดชอบตอผลงานในทุกระดับ ทุกดาน และระบบท่ีเปดและมีปฏิสัมพันธ
รอบดาน คือ เชื่อมโยงกับสังคม เปน change & Learning Management การบริหารศึกษาไทยตอง
บริหารเพ่ือเรียกคุณคาและศักดิ์ศรีของสถาบันวิชาชีพครู ใหตอเนื่องและยั่งยืน 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 

ความหมายเกี่ยวกับงบประมาณ 
เชอรวูด (Sherwood, 1965 อางถึงใน จิราภรณ คงสมมาตย, 2556) กลาววา งบประมาณ 

หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จซ่ึงแสดงออกมาในรูปตัวเงิน แสดงโดยการดําเนินงานท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่ง 
แผนนี้จะรวมถึงการคาดประมาณการใหบริการ กิจกรรม โครงการและคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรท่ี
จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินการใหบรรลุตามแผนเบ็ดเสร็จยอมประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  
การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval) และ 
การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 

เกียรติคุณ เรืองสุวรรณ (2553) กลาววา งบประมาณ เปนรูปแบบท่ีแสดงถึงแผนการใชเงินใน
อนาคต โดยมีการคาดประมาณเก่ียวกับคาใชจายของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีพึงจะเกิดข้ึน ควบคูไปกับรายรับ 
ท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรมตาง ๆ ในชวงเวลานั้น ๆ 

จิราภรณ คงสมมาตย (2556) กลาววา งบประมาณ หมายถึง แผนงานของฝายบริหารท่ีแสดง
ตัวเลขในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ในองคการไปสูเปาหมายท่ี
กําหนดไว 

ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ (2553) กลาววา งบประมาณ คือ แผนงานทางการเงินในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ท่ีเขียนข้ึน เพ่ืออธิบายแผนงานในรูปของหนวยหรือในรูปของตัวเงินหรือท้ังสองอยาง 
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พันธิตรา จตุรภัทรนนท (2551) กลาววา งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐบาลท่ี
เปนเอกสารแสดงถึงความตองการของรัฐบาลหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะ
แผนทางการเงินและโครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณหนึ่ง ๆ โดยท่ีรัฐบาลไดสัญญาตอรัฐสภาและ
ประชาชนท่ีจะใชเงินภายใตเง่ือนไขท่ีไดตกลงกัน 

จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุป งบประมาณ หมายถึง แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการ
ดานรายรับและรายจายแสดงในรูปตัวเลข จํานวนเงิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงาน
ออกเปนตัวเลข จํานวนเงิน 

 

ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
เกียรติคุณ เรืองสุวรรณ (2553) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จท่ี

แสดงออกในรูปตัวเงินท่ีแสดงโครงการดําเนินงานท้ังหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกระจาย
งบประมาณบริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจายตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการสนับสนุน  
การดําเนินงาน ใหบรรลุตามแผน ประกอบดวย 3 ข้ัน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร 

จิราภรณ คงสมมาตย (2556) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการจัดทํา
งบประมาณ การจัดทําบัญชี การใชจายเงิน และการควบคุมตรวจสอบ ทางดานการเงิน และทรัพยสิน 

พันธิตรา จตุรภัทรนนท (2551) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการจัดทํา
งบประมาณอยางสูง ท่ีรัฐสภาอนุญาตใหฝายบริหารใชจายตามแผนงานหรือโครงการท่ีรัฐบาลมีแผนการใช
จายงบประมาณในรอบระยะเวลาหนึ่งปงบประมาณ โดยแสดงใหรัฐสภาทราบดวยวารัฐบาลมีรายไดท่ีจะ
นํามาใชจายจากกิจการใดบาง เปนจํานวนเทาใด มีวิธีการไดเงินมาอยางไร เพ่ือใหรัฐสภารับทราบ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดวย 

ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์ (2553) กลาววา การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนงานท่ีแสดงการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรในลักษณะท่ีเปนตัวเลข ท้ังท่ีเปนจํานวนเงินและไมใชจํานวนเงิน แตโดยปกติ
จะมุงเนนไปท่ีตัวเงินเปนหลัก ซ่ึงการจัดทํางบประมาณจะกําหนดข้ึนตามแผนงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

จากท่ีกลาวมาขางตนสามารถสรุป การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จท่ีแสดง
งบประมาณของการดําเนินโครงการท้ังหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกระจายงบประมาณ
บริหารกิจกรรม โครงการ และคาใชจายตลอดจนทรัพยากรท่ีจําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงาน  
ใหบรรลุตามแผน ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร 

 

ความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
จิราภรณ คงสมมาตย (2556) กลาวถึง การบริหารงบประมาณ มีความสําคัญและเปนประโยชน

ตอประเทศชาติอยูหลายประการ รัฐบาลสามารถนําเอางบประมาณแผนดินมาใชเปนเครื่องมือใน 
การบริหารประเทศใหเจริญกาวหนา และเปนประโยชนตอประชาชนดังตอไปนี้ 

1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ รัฐบาลสามารถจัดงานตาง ๆ ทุกงานท่ีรัฐบาลประสงค
จะดําเนินการไวในงบประมาณตามท่ีรัฐบาลเห็นวาจําเปนและเปนประโยชนตอประชาชนและตามกําลัง
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เ งินท่ีมีอยู  และใหทุกสวนราชการดําเนินงานตามท่ีได กําหนดไวในงบประมาณนั้น ๆ โดยให มี 
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกันตามแผนงานท่ีวางไว เพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปน
ของหนวยงานลดลง 

2. ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณเปนรายจายจํานวนมหาศาล 
การใชจายของรัฐบาลหากใชจายใหดีและถูกตองจะสามารถพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนและ
เศรษฐกิจของประเทศไดอยางมหาศาล โดยรัฐบาลตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิด
ประสิทธิผลและไปสูโครงการท่ีจําเปน และเปนโครงการในดานการลงทุนเพ่ือกอใหเกิดความกาวหนา 
ทางเศรษฐกิจอยางแทจริง 

3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของประเทศมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรร
หรือใชจายทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการวางแผนในการจะจัดสรรทรัพยากรเงินงบประมาณ
ไปในแตละดาน วาจะจัดสรรไปดานใดเทาไร และนานเทาไร และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช
จายทรัพยากรนั้นดวย 

4. เปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติท่ีเปนธรรม งบประมาณสามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการกอใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายไดของประชาชน โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินงบประมาณ
ไปสูจุดท่ีชวยยกฐานะของประชาชนท่ียากจนใหมีรายไดสูงข้ึน เชน จัดสรรงบประมาณใหมีการสราง
สาธารณูปโภค ถนนหนทาง ไปสูประชาชนท่ียากจนในชนบทใหมากข้ึนเพ่ือใหประชาชนท่ียากจนสามารถ
ใชขนสงผลิตผลของตนเองออกขายสูตลาดภายนอกได เพ่ือจะไดราคาผลผลิตดีข้ึน ทําใหมีรายไดสูงข้ึน 
เปนตน 

5. เปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินการคลังของประเทศ รัฐบาล
สามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินการคลังของประเทศได 
โดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ เชน เม่ือเศรษฐกิจมีภาวะเงินเฟออยู 
รัฐบาลก็ควรจัดสรรงบประมาณโดยใชนโยบายการเก็บเงินภาษีอากรและรายไดอ่ืน ๆ ของรัฐบาล ใหมี
รายรับงบประมาณใหมาก และใหมากกวารายจายงบประมาณท่ีรัฐบาลจะใชจายออกไป เพ่ือใหปริมาณ
เงินในทองตลาดในประเทศมีปริมาณเงินนอยลง ซ่ึงจะเปนวิธีขจัดปญหาภาวะเงินเฟอลงไดทางหนึ่ง และ
ในทางตรงขามในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีภาวะเงินฝดอยูรัฐบาลก็สามารถใชงบประมาณ 
เปนเครื่องมือจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจัดเงินงบประมาณท่ีจะใชจายใหมีการใชจายท่ีสูงและใหสูงกวา 

6. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานท่ีรัฐบาลจะดําเนินการใหแกประชาชนและ
ประเทศชาติ เนื่องจากงบประมาณเปนท่ีรวมท้ัง หมดของงานและแผนงานท่ีรัฐบาลจะดําเนินการในแตละ
ป ดานสังคม ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตร ฯลฯ วามีงานอะไรบางท่ีรัฐบาลจะดําเนินงานในแตละดาน 
ดังนั้น รัฐบาลสามารถใชงบประมาณหรือเอกสารประกอบงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตาง ๆ ท่ีรัฐบาลทํา
ใหแกประชาชนและประเทศชาติ เผยแพรและประชาสัมพันธ เพ่ือประชาชนจะไดทราบวาเงินภาษีอากร
ตาง ๆ ท่ีประชาชนไดเสียใหแกรัฐนั้น รัฐไดนํามาทําประโยชนอะไรใหแกประชาชนบางประชาชนจะไดมี
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สวนรวมในการบริหารประเทศรวมกับรัฐบาล ดวยการเสียภาษีอากรดวยความเห็นใจและศรัทธาในผลงาน
ของรัฐบาลตอไป 

 

องคประกอบของการบริหารงบประมาณ 
โอดเดน และปกัส (Odden and Picus, 2004 อางถึงใน พรจันทร พรศักดิ์กุล, 2550) กลาววา 

การบริหารงบประมาณ มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 องคประกอบ ซ่ึงแสดงเปนรูปสามเหลี่ยม ท่ีแสดงใหเห็น
องคประกอบสําคัญของงบประมาณ 3 องคประกอบ คือ แผนงาน รายรับ และรายจาย โดยใหแผนงาน
เปนฐานของสามเหลี่ยมท้ังนี้เพราะถาไมมีความชัดเจนในเรื่องการจัดลําดับความสําคัญของการศึกษา  
ก็จะไมมีหลักการพ้ืนฐานท่ีใชในการตัดสินใจเก่ียวกับจํานวนคาใชจายท่ีจะดําเนินงาน รายจาย และรายรับ
แทนดานขางสองขางของสามเหลี่ยม แสดงใหเห็นวา รายจาย จะตองนอยกวาหรือเทากับรายรับ 
งบประมาณจึงจะสมดุล ดังภาพ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 องคประกอบของการบริหารงบประมาณ 
 

การจัดทํางบประมาณคอนขางยุงยาก เพราะตองทําใหองคประกอบ 3 ดาน มีความสมดุลกัน 
องคประกอบท้ัง 3 ดานนั้นประกอบดวย 1) แผนงานทางการศึกษา 2) คาใชจายท้ังหมด และ 3) รายได
ท้ังหมด หากถามวาองคประกอบใดท่ีเปนตัวขับเคลื่อนในการจัดทํางบประมาณ บางคนอาจจะบอกวา 
แผนงานทางการศึกษาสําคัญท่ีสุด แตบางคนบอกวา คาใชจายท้ังหมด หรือรายไดท่ีมีอยูอยางจํากัด แต
จริง ๆ แลว ตัวขับเคลื่อนกระบวนการงบประมาณ คือ ท้ัง 3 องคประกอบนี้ ตองมีความสมดุลกับใน 
แผนงบประมาณ นอกจากนี้มีองคประกอบหลายอยาง มีผลกระทบตอการตัดสินใจดานงบประมาณ เชน 
จํานวนนักเรียน จํานวน และระดับการศึกษาของบุคคล ความตองการดานอาคาร และสิ่งกอสราง  
คาพาหนะของนักเรียน โครงการการศึกษาพิเศษและสุขภาพ งบประมาณจะตองนําองคประกอบตาง ๆ 
เหลานี้มารวมไวในแผนท่ีมีการเชื่อมโยงกัน จะตองมีการตัดสินใจเลือก ระหวางความตองการทางการ
ศึกษากับงบประมาณท่ีมีอยู (Pennsylvania Department of Education, 2004 อางถึงใน พรจันทร  
พรศักดิ์กุล, 2550 ) องคประกอบท่ีมีผลตอรายได ไดแก จํานวนผูเสียภาษี การประเมินมูลคาทรัพยสิน 
และความสามารถในการเก็บภาษีอ่ืน ๆ การกําหนดอัตราภาษีทรัพยสินในปจจุบัน และอนาคต มูลคาของ
การลงทุนงบอุดหนุนจากมลรัฐและรัฐบาลกลาง องคประกอบท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจ 

รายรับ รายจาย 

แผนงาน 
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ดานงบประมาณทางดานคาใชจาย ไดแก ท่ีตั้งทางภูมิศาสตร และขนาดทางภูมิศาสตร จํานวนนักเรียนท่ี
เขาเรียน และแนวโนมนักเรียนท่ีจะเขาเรียนในอนาคต (ไมวาจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง) บุคลากร ขอบเขตของ
การใหบริการ และระดับการศึกษา นโยบายเก่ียวกับขนาดของชั้นเรียนอายุขององคการ ประสิทธิภาพของ
พลังงาน และความตองการสถานท่ี โครงการเก่ียวกับการศึกษาพิเศษ รถรับสงนักเรียน โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยี กิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตองการ 

สามเหลี่ยมขางตนไดแสดงความคิดรวบยอดเก่ียวกับนิยามของคําวา การบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
(1) การบริหารงบประมาณ คือ การอธิบายแผนงานท่ีเปนความตองการดานการศึกษา (2) การบริหาร
งบประมาณ คือ การคิดคํานวณรายจาย ท่ีจํา เปนตองใช ในการดําเนินงานตามแผนงาน และ  
(3) การบริหารงบประมาณ คือ การคํานวณรายไดท่ีตองหามาเพ่ือใหเพียงพอถึงรายจาย ดังนั้น การนิยาม
งบประมาณจะมี 3 ดาน แมวาในแงของนักบัญชีจะดูเพียงรายไดและรายจาย แตการดูท้ัง 3 ดานเปน 
การแสดงถึงปรัชญาดานงบประมาณท่ีกําหนดไววา แผนงานจะตองเปนตัวขับเคลื่อนรายไดและรายจาย
โดยแผนงานทางการศึกษาจะเปนฐานของสามเหลี่ยมงบประมาณ แมวา ปญหาทางดานการเงินเปน
สาเหตุใหดานรายได และดานแผนงานตองกลับขางกัน โดยแผนงานจะถูกกําหนดโดยงบประมาณท่ีมีอยู
แตชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการ ผูบริหาร และครู และผูมีสวนไดเสียท้ังหลายตองไมลืมท่ีจะตองยึด
จุดมุงหมายท่ีวา การบริหารงบประมาณ ควรจัดทําข้ึนบนฐานของความตองการของแผนงาน จากภาพ
องคประกอบของงบประมาณ แสดงใหเห็นวา การจัดทํางบประมาณข้ันแรกจะเริ่มท่ีการจัดทําแผนงานท่ีมี
คุณภาพ และไดรับการสนับสนุนจากแผนรายรับ และรายจาย ซ่ึงจะทําใหวิสัยทัศนท่ีกําหนดเกิดข้ึนจริงได 
(Thompson & Wood, 1998 อางถึงใน พรจันทร พรศักดิ์กุล, 2550) 

แผนงานทางการศึกษาจะเปนจุดเริ่มตนของกระบวนการงบประมาณ งบประมาณของสถานศึกษา 
คือ แผนทางการศึกษาท่ีแปลเปนเงินงบประมาณของสถานศึกษา สามารถแสดงถึงความคิดรวบยอดเปน
รูปสามเหลี่ยมท่ีมีดานขางเทากัน ซ่ึงหมายถึงมีแผนงานทางดานการศึกษาเปนฐาน คาใชจายและรายรับ
เปนดานขางอีก 2 ดาน ถาดานหนึ่งสั้นอีกดานหนึ่งก็ตองสั้นดวย เม่ือ 3 ดานนี้บรรจบพบกันไดนั้นก็คือ 
เอกสารงบประมาณ (Hack, Candoli & Ray, 1995 อางถึงใน พรจันทร พรศักดิ์กุล, 2550) ในขณะท่ี 
Jarvis, Gentry and Stephens (1967 อางถึงใน พรจันทร พรศักดิ์กุล, 2550) มีความเห็นสอดคลองกัน
วา การบริหารงบประมาณประจําปของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 สวน ดังภาพ 2.2 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.2 งบประมาณท่ีสมดุล 

ความสมดุลของงบประมาณ 

การไดมาของงบประมาณจากท่ีตาง ๆ 

คาใชจายท่ีจําเปนตองใช 

แผนงานพัฒนาการศึกษา 
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การบริหารงบประมาณประจําปของสถานศึกษา จะแสดงคาใชจายและท่ีไดรับอนุญาตใหจายได
ตามกฎหมายภายใน 1 ปงบประมาณ โดยอาจจะมีแผนงบประมาณระยะยาว ซ่ึงแสดงถึงคาใชจายและ
รายรับ ในชวง 5 ป หรือมากท่ีสุดไมเกิน 10 ป และมีการทบทวนทุกป การมีแผนงบประมาณระยะยาว 
เพ่ือเปนฐานในการคาดคะเนความตองการในอนาคต 

1. แผนงานพัฒนาการศึกษา กอนท่ีจะทํางบประมาณประจําปตองจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษา
กอน ซ่ึงเปนการกําหนดวา ตองการพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางใดและมีจุดมุงหมายอยางไร สิ่งสําคัญ
อันหนึ่งท่ีจะตองจัดทํากอนท่ีจะทําแผนพัฒนาการศึกษา คือ การคาดคะเนจํานวนนักเรียน ท่ีจะไดรับ
การศึกษา เพราะ จํานวนนักเรียนจะเปนตัวกําหนดจํานวนครู จํานวนอาคาร สื่อการเรียนการสอน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน การคาดคะเนจํานวนท่ีถูกตองจะเปนพ้ืนฐานท่ี
ดีในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปและแผนงบประมาณระยะปานกลาง 5 ป วิธี ท่ีดี ท่ีสุดใน 
การคาดคะเนจํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียน คือ การทําสํามะโน เม่ือไดจํานวนนักเรียนเขาเรียนแลว สิ่งท่ีตอง
คาดคะเนอีกอยางหนึ่ง คือ จํานวนนักเรียนท่ีคงอยู โดยจัดทําคาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนท่ีคงอยูในแตละ
ชั้นในรอบปท่ีผานมา แลวใชเปนฐานคาดคะเนการคงอยูในปถัดไป ขอมูลท้ัง 2 ตัวดังกลาวขางตนจะทําให
สามารถคาดคะเนจํานวนนักเรียนทุกชั้นไดถูกตอง และทําใหจัดทํางบประมาณไดใกลเคียงกับความเปน
จริงมากข้ึน 

2. การกําหนดคาใชจายท่ีจําเปนตองใช เม่ือจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ตามท่ีตองการ และทราบจํานวนนักเรียนท่ีจะตองจัดการศึกษาแลว ก็ตองมาคิดคาใชจายท่ีจําเปนตองใช
ตามแผน การดําเนินการในข้ันนี้เปนการแปลงแผนพัฒนาการศึกษาใหเปนคาใชจาย และแบงประเภท
คาใชจายตามหมวดหมูตามระบบบัญชีเพ่ือความสะดวกในการบริหาร ในการนําเสนอของแผนงานตาง ๆ 
ควรมีขอมูลคาใชจายของปท่ีผานมา ปปจจุบัน และงบประมาณท่ีเสนอซ่ึงจะทําใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

3. การวิเคราะหแหลงรายได เปนการจัดแผนประมาณรายไดท่ีจะไดรับ เพ่ือนําไปใชจายตาม
แผนพัฒนาการศึกษา การจัดทํา กระบวนการจัดทํางบประมาณท่ีดีนั้น ตองเริ่มมีการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา การกําหนดคาใชจายจําเปนตองใช และสุดทาย คือ การวิเคราะหรายได การทําการวิเคราะห
รายไดเปนข้ันสุดทาย จะทําใหมีความสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย เปนไปไดงายกวาการวิเคราะห
รายไดกอนแลวจึงมากําหนดรายจาย การท่ีจะทําแผนประมาณการรายไดใหถูกตองและเพียงพอกับ
คาใชจาย จะตองมีการวิเคราะหแหลงรายไดตาง ๆ ซ่ึงมีท้ังรายไดจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลมลรัฐ และท่ี
ไมใชเงินงบประมาณ และควรมีขอมูลเปรียบเทียบรายไดจากแหลงตาง ๆ ในปท่ีผานมาปปจจุบัน และ
คาดคะเนปท่ีจะมาถึงกลาวโดยสรุปองคประกอบสําคัญของงบประมาณมี 3 องคประกอบ คือ (1) แผนงาน
เปนการกําหนดจุดมุงหมาย ทิศทาง และความตองการดานการศึกษา (2) รายจาย แสดงถึงคาใชจายท่ีใช
ในการดําเนินการตามแผนทางการศึกษา และ (3) รายได แสดงถึงรายไดและแหลงรายไดท่ีตองจัดหามาให
เพียงพอกับรายจาย ซ่ึงท้ังสามองคประกอบนี้ตองมีความสมดุลกัน 
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ลักษณะท่ีดีของการบริหารงบประมาณ 
โอดเดน และปกัส (Odden and Picus, 2004 อางถึงใน พรจันทร พรศักดิ์กุล, 2550) ไดกลาววา 

การบริหารงบประมาณท่ีดีควรมีคุณลักษณะท่ีสําคัญๆ ดังนี้ คือ 
1. เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณท้ังหมดของแผนดิน การใชจายเงินงบประมาณของประเทศ

ควรเปนการใชจายจากศูนยหรือแหลงรวมแหงเดียวเพ่ือประโยชนทําใหสามารถพิจารณาเปรียบเทียบ 
การใชจายตาง ๆ ท้ังหมดใหเห็นถึงลําดับความสําคัญมาก นอย กอน หลัง เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมใน
การจัดสรรงบประมาณ และเพ่ือเปนการประสานระหวางแผนงาน งาน โครงการตาง ๆ เขาดวยกัน และ
เพ่ือเปนการปองกันซํ้าซอน 

2. มีลักษณะยึดหลักการพัฒนาประเทศเปนสําคัญ งบประมาณท่ีดีตองยึดหลักการพัฒนาประเทศ
ในทุก ๆ ดาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานความม่ันคงใหเกิดความกาวหนามีเสถียรภาพและ
ประสานสอดคลองกัน การท่ีงบประมาณมีจํากัด ไมสามารถดําเนินการไดทุกเรื่อง จึงควรมีการพิจารณา
จัดสรรตามหลักเกณฑใหเกิดการพัฒนาประเทศงบประมาณท่ีดีควร ประกอบดวยแผนงาน งาน / 
โครงการตาง ๆ ซ่ึงรวมกันเปนแผนการดําเนินงานของรัฐ งบประมาณรายจายของรัฐบาลตองไมเปน 
การแยงงานของภาคเอกชน แตสามารถเสริมสรางใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
งบประมาณท่ีดีนอกจากเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลว ยังอาจใชเปน
เครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงินของระบบเศรษฐกิจ 

3. มีลักษณะชวยกําหนดวงเงินของรัฐบาลใหสอดคลองกับปจจัยในการทํางานตาง ๆ การใช
งบประมาณรายจายเปนเครื่องมือในการวินิจฉัยและควบคุมมาตรการตาง ๆ ยอมทําใหการกําหนด
นโยบายการคลังในระยะตอ ๆ ไปดีข้ึน และนโยบายการคลังมีเปาหมายท่ีกําหนดไดแนนอนดีพอ แผนก็
ยอมจะใชเปนเครื่องมือในการบริหารใหไดผลตามนโยบายการคลังไดดีข้ึนการใชงบประมาณเปนเครื่องมือ
ในการวินิจฉัยงาน จะตองมีปจจัยและทรัพยากรอ่ืน ๆ กอนท่ีจะจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหการใชจายเงิน
งบประมาณไดผลและไมสิ้น เปลืองงบประมาณเม่ือพิจารณาในดานงบประมาณรายรับ ตองมีการวินิจฉัย
ใหแนนอนระหวางการแบงปนทรัพยากรท่ีจะใชในการพัฒนาระหวางสวนของภาครัฐกับสวนของ
ภาคเอกชนหรือระหวางงานแขนงตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล มีอัตราสวนท่ี
เหมาะสมระหวางสวนของรัฐและสวนของเอกชน รวมท้ัง การเก็บภาษีซ่ึงเปนการแบงปนเงินจากสวนของ
เอกชน 

4. มีลักษณะเปนเครื่องมือของรัฐบาลและประชาชนในการสอดสองดูแลการบริหารงานของ 
ฝายบริหาร โดยการพิจารณาไดจากแผนงบประมาณประจําปท่ีแยกใหเห็นวามีรายละเอียดของงานสาขา
ตาง ๆ ของรัฐบาล พรอมดวยการนําเงินของแผนดินไปใชจายตามรายการตาง ๆ ท่ีไดสรุปไวใน 
แผนงบประมาณในกรณีประเทศท่ีประชาชนยังไมคุนเคยกับการมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 
อยางแทจริงแลว งบประมาณอาจเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการท่ีจะแสดงใหประชาชนของรัฐสภาได
ทราบถึงกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนเขาใจและสนใจท่ีจะชวยเหลือดูแลผลประโยชนของสวนรวมและ
เปนการกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญและเปนหนาท่ีท่ีทุกคนตองกระทํา 
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5. มีลักษณะเปนงบประมาณท่ีมีระยะการดําเนินการเหมาะสม งบประมาณควรมีระยะเวลาของ
งบประมาณคือรอบปงบประมาณท่ีเหมาะสมกับสถานการณแตละประเทศ โดยคํานึงถึงดุลการผลิต  
การหมุนเวียน และผลทางดานเศรษฐกิจตาง ๆ ของประเทศ 

6. มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัด คือการมีคาใชจายในการดําเนินงาน / ในโครงการตาง ๆ ท่ี
ไดผลเต็มท่ี ไมฟุมเฟอยและไมเกินความจําเปน ท้ังดานรายรับและรายจาย 

7. มีลักษณะชัดเจน เขาใจงาย เนนความสําคัญของแตละโครงการไดดี งายตอการพิจารณา
วิเคราะห และเปนประโยชนตอผูนําโครงการไปปฏิบัติดวย 

8. มีความถูกตองและเชื่อถือได มีความถูกตองในรายละเอียดท้ังในดานตัวเลขและรายละเอียด
โครงการ 

9. เปดเผยได งบประมาณรายจายประจําปตองมีลักษณะท่ีสามารถเปดเผยใหแกสาธารณชนและ
ผูเก่ียวของ การหารายได ไมเปนความลับ 

10. ความยืดหยุน ควรยืดหยุนไดตามความจําเปน เพราะงบประมาณมีลักษณะเปนแผนการ
ทํางานในอนาคต การจัดเตรียมและศึกษาขอมูลจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได ดังนั้น เม่ือสถานการณหรือ
ปจจัยสําคัญท่ีใชประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดทํางบประมาณเปลี่ยนแปลงไป งบประมาณก็ควร
เปลี่ยนแปลงไดดวย 

11. ความเชื่อถือไดในแงของความบริสุทธิ์ เท่ียงธรรม งบประมาณท่ีดีจะตองไมมีการทุจริต ตองมี
ความซ่ือสัตยและตรงตามวัตถุประสงคท่ีแทจริงในการจัดทํางบประมาณ 

12. ไมมีเรื่องอ่ืนท่ีไมใชเรื่องงบประมาณเขามาเก่ียวของ งบประมาณท่ีดีจะตองมีคุณลักษณะ
สอดคลองกับองคประกอบของงบประมาณท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ การเปนเรื่องของการเงินโดยเฉพาะ 

 

หลักการบริหารงบประมาณ 
จิราภรณ คงสมมาตย (2556) กลาวถึง หลักการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 
1. หลักประหยัด หมายถึง การใชจายเงินตามโครงการตาง ๆ ใหไดผลอยางเต็มท่ีมิใหมีการใชจาย

เกินความจําเปน ซ่ึงกอใหเกิดความฟุมเฟอยได การประหยัดจะตองเปนไปท้ังดานรายรับและรายจาย 
2. หลักประสิทธิภาพ หมายถึง การควบคุมงบประมาณรายจายและรายได ซ่ึงสวนราชการผูท่ี

เก่ียวของจะตองระมัดระวังสอดสองใหเกิดสมรรถภาพไมใหเกิดการรั่วไหลข้ึนได 
3. หลักความเสมอภาค จะตองใหมีความชอบธรรมท้ังในดานรายได และรายจาย เชน เงินเดือน

ขาราชการผูนอย ถาไดรับต่ํามากก็ไมยุติธรรมและการจัดเก็บภาษีตองไมใหมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ข้ึนได 

4. หลักดุลยภาพ ไมไดหมายความวารายไดและรายจายของรัฐบาลจะตองเสมอกันทุกป 
แตหมายความวาบางปรายไดอาจจะนอยกวารายจาย (ขาดดุล) ก็จะตองมีบางปท่ีรายจายจะตองนอยกวา
รายได (เกินดุล) พอหลาย ๆ ป รวมกันก็จะเกิดการสมดุลข้ึนได 
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5. หลักคาดการณไกล หมายความวา หนวยราชการใดจะตองทํางานและใชจายเองเพ่ือการนั้น ๆ 
เทาใดในปใด ตองคิดและคาดคะเนไวลวงหนาเนื่องจากงบประมาณของรัฐเก่ียวของกับผลประโยชนของ
สวนรวม 

6. หลักประชาธิปไตย หมายถึง การคลังและงบประมาณจะตองเปดเผยใหประชาชนรูเห็น
โดยท่ัวไป เพราะเงินไดของรัฐบาลท้ังหมดเปนเงินจากประชาชน ดังนั้น ประชาชนจะตองใหความเห็นชอบ 
เพ่ือใหประโยชนตกกับประชาชนสวนใหญโดยสภาผูแทนราษฎร 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546 อางถึงใน จิราภรณ คงสมมาตย, 2556) 
กลาวถึง หลักการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

1. หลักความโปรงใส 
การกําหนดใหสวนราชการตองใชหลักความโปรงใสนั้น เพ่ือเปนการแสดงใหเห็นถึงความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารงานท่ีสามารถเปดเผยใหบุคคลท่ัวไปตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานได 
พระราชกฤษฎีกานี้จึงกําหนดเรื่องดังกลาวไวในมาตรา 20 ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ สวนราชการตองประกาศ
กําหนดเปาหมายและแผนการทํางาน ระยะเวลา แลวเสร็จ และงบประมาณท่ีตองใชเพ่ือใหขาราชการและ
ประชาชนทราบ ซ่ึงจะทําใหการทํางานมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบแผนการทํางานได 

หลักความโปรงใสนั้นเปนการสรางความรูสึกท่ีดีและเกิดการยอมรับผลการปฏิบัติราชการจาก
ประชาชน ซ่ึงในการดําเนินการของรัฐนั้นมุงประสงคจะใหบริการแกประชาชนเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนโดยท่ัวถึง สวนราชการจึงควรท่ีจะสามารถเปดเผยแนวทางการปฏิบัติราชการในทุกเรื่อง ให
ประชาชนสามารถตรวจสอบไดวาภารกิจของภาครัฐมีจํานวนเรื่องเทาใดและจะดําเนินการในแตละเรื่อง
อยางไร เวนแตเปนเรื่องท่ีกระทบความม่ันคงท่ีจําเปนตองกระทําเพ่ือคุมครองประชาชนสวนใหญของ
สังคม 

แนวทางการดําเนินการของสวนราชการเพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 20 ดังกลาวขางตน 
สวนราชการจะตองประกาศโดยเปดเผยโดยวิธีการท่ีสวนราชการนั้นจะเห็นวาขาราชการของตนและ
ประชาชนไดรับทราบภารกิจท่ีจะดําเนินการในรอบปซ่ึงปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการวามีภารกิจใดท่ี 
สวนราชการนี้จะจองกระทํา วิธีการทํางานในภารกิจนั้น เปาหมายท่ีแสดงใหเห็นความสําเร็จของภารกิจวา
จะเกิดประโยชนเรื่องใด ระยะเวลาท่ีจะทําภารกิจเสร็จสิ้นและงบประมาณท่ีจะใชอันเปนการแสดงความ
คุมคาของการปฏิบัติตามภารกิจนั้น  

2. หลักความคุมคา  
หลักความคุมคาเปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริหารราชการซ่ึงสามารถวัดผล

ได และจะเปนขอมูลสําคัญในการนํามาใชปรับปรุงวิธีการทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดไดตอไป หลักการ
ในเรื่องนี้จึงนํามาบัญญัติไวในมาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

2.1 สวนราชการตองจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทและรายจายตอ
หนวยของบริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุมคาระหวางปจจัยนําเขากับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน  
ซ่ึงหากรายจายตอหนวยของงานบริหารสาธารณะของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของ 



22 
 

งานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของสวนราชการอ่ืน สวนราชการนั้นตองจัดทําแผนการลดรายจาย 
ตอหนวย เพ่ือดําเนินการปรับปรุงการท างานตอไป ซ่ึงรายละเอียดในการจัดทําบัญชีตนทุนกรมบัญชีกลาง
จะเปนผูกําหนดข้ึน (มาตรา 21) 

2.2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเปนผูตรวจสอบ 
ความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจแหงรัฐ เพ่ือรายงานตอคณะรัฐมนตรีประเมินวาภารกิจใดสมควรทําตอไป
หรือยุบเลิก โดยคํานึงถึงประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดรับจากภารกิจนั้น และในการประเมิน 
ความคุมคาจะตองคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปไดประโยชนท่ีรัฐและ
ประชาชนจะไดรับ โดยเทียบกับรายจายของรัฐ ท้ังนี้มิใชคํานวณเปนตัวเงินเทานั้นแตตองคํานึงถึง
ประโยชนไดเสียของสังคมดวย (มาตรา 22) 

2.3 การจัดซ้ือจัดจางจะตองกระทําโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยจะตองชั่งน้ําหนักถึง
ประโยชนและผลเสียตอสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะ
ยาวของสวนราชการ ซ่ึงมิใชถือราคาต่ําสุดเปนเกณฑอยางเดียว แตคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาใน
ระยะยาวท่ีจะทําใหตนทุนการบริการสาธารณะต่ําลงได โดยจะตองมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการพัสดุ 
เพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว (มาตรา 23) ในการพิจารณาวาการบริหารราชการหรือการดําเนิน
ภารกิจใด ๆ จะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นจึงเปนตองมีการพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา 
กับผลลัพธท่ีเกิดข้ึน โดยตองมีขอมูลพ้ืนฐานของผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงของสวนราชการแตละหนวยมาเทียบ
กับเปาหมายหรือประมาณการท่ีกําหนดไวเทียบกับตนทุนคาใชจาย ดวยเหตุนี้ จึงตองมีหลักเกณฑใน 
การจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะข้ึนไวใหชัดเจน โดยบัญชีตนทุนตองสามารถแสดงใหเห็นถึง
ตนทุนตัวเงินและทรัพยสินท่ีมีการนําไปใชในการปฏิบัติภารกิจโดยตรง และตนทุนอ่ืนท่ีมิใชตัวเงินแตแฝง
อยูในการปฏิบัติงาน เชน คาจางของเจาหนาท่ีซ่ึงสัมพันธกับระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานแตละเรื่อง 
การท่ีมีขอมูลท่ีครบถวนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีแทจริง จะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการท 
างานในภาพรวม และเปนเครื่องวัดถึงความคุมคาของผลงานท่ีเกิดข้ึนได เม่ือทราบถึงตนทุนการบริการ
สาธารณะท่ีเกิดข้ึนแลว ยอมนํามาสูการกําหนดเปาหมายเพ่ือการลดตนทุนคาใชจายของแตละ 
สวนราชการ และการคํานึงถึงการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุง
กระบวนการทํางานเพ่ือใหมีประสิทธิภาพข้ึน  

การจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะตามท่ีบัญญัติในมาตรา 21 นี้ สวนราชการจะมี
หนาท่ีตองปฏิบัติเม่ือกรมบัญชีกลางไดวิเคราะหและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหสวนราชการนําไป
เปนฐานในการคํานวณกับภารกิจของสวนราชการนั้นแลว เม่ือมีหลักเกณฑเกิดข้ึน สวนราชการตองจัดทํา
รายงานการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะของตนแจงใหสํานักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ทราบ 

นอกจากนี้ รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะยังสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการของแตละสวนราชการ ฉะนั้น การเปรียบเทียบรายจายตอหนวยของงานบริการ
สาธารณะท่ีเปนประเภทหรือมีคุณภาพหรือมีลักษณะคลายคลึงกันระหวางสวนราชการตาง ๆ จึงมีความ
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จําเปนตองดําเนินการเพ่ือทราบวาตนทุนท่ีแทจริงของงานควรจะเปนเทาใด และถาสวนราชการใดมี
รายจายในงานเชนเดียวกันนั้นสูงกวาสวนราชการอ่ืน ๆ สวนราชการนั้นมีหนาท่ีดําเนินการลดรายจายลง
โดยจัดทําเปนแผนการลดรายจายเพ่ือใหสอดคลองกับรายจายมาตรฐาน ในสวนของการประเมิน 
ความคุมคาตามท่ีกําหนดในมาตรา 22 นั้น เปนการวิเคราะหการดําเนินภารกิจของแตละสวนราชการท่ีได
ดําเนินการไปวา ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการนั้นเทียบไดกับการใชทรัพยากรในอัตราท่ีสมดุลกัน
หรือไม ท้ังนี้ในการประเมินนั้นตองไมคํานึงแตเฉพาะประโยชนหรือรายจายท่ีคํานวณเปนตัวเงินไดเทานั้น 
แตตองพิจารณาถึงประโยชนของสังคมท่ีไดรับจากภารกิจนั้นและประโยชนดานอ่ืนท่ีไมอาจคํานวณเปน 
ตัวเงินดวย เพราะภารกิจของภาครัฐนั้นมิใชกระทําเพ่ือแสวงหากําไร แตเปนการดําเนินการเพ่ือประโยชน
ของประชาชน การวัดความคุมคาในทางเศรษฐกิจดานเดียวจะไมครอบคลุมถึงภารกิจภาครัฐท้ังหมด  
ซ่ึงแมวาบางเรื่องจะไมเกิดความคุมคาแตเปนหนาท่ีของรัฐเพ่ือการรักษาความปกติสุขใหเกิดข้ึนในสังคม 
เชนนี้ก็ยังเปนภารกิจท่ีตองกระทําตอไป การประเมินความคุมคาจึงเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและ
การวางแผนการปฏิบัติงาน ถางานใดประโยชนไดรับมีเล็กนอยหรือไมมีก็อาจพิจารณายกเลิกภารกิจนั้น
หรือนําไปรวมกับภารกิจอ่ืนท่ีไดผลอยางเดียวกัน หรืองานใดมีประโยชนควรจะดําเนินการตอไป  
แตการลงทุนมีมูลคาสูงมาก อาจแสดงใหเห็นถึงความไมคุมคา และสมควรตองปรับเปลี่ยนวิธีการ 
ใหเหมาะสมและยังรักษาประโยชนไวอยางเดิม การดําเนินการในสวนนี้กําหนดใหเปนหนาท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณท่ีจะรวบรวมขอมูลจาก 
สวนราชการและทําการประเมินความคุมคาเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณากําหนดแนวทางการจัดทํา
ภารกิจของสวนราชการตอไป 

สําหรับการจัดซ้ือจัดจางตามท่ีกําหนดในมาตรา 23 นั้น มุงหมายใหมีการเปลี่ยนแนวความคิด
เดิมท่ีมุงจัดซ้ือจัดจางโดยคํานึงเฉพาะราคาต่ําสุดเปนสําคัญ ซ่ึงท่ีผานมาหลายครั้งเปนปญหาในการปฏิบัติ
ราชการ เพราะการจัดซ้ือจัดจางโดยใชราคาต่ําสุดอาจทําใหไดของท่ีมีคุณภาพต่ํา หรือใชประโยชนได 
เพียงในชวงเวลาหนึ่ง รวมตลอดถึงการละท้ิงงานเพราะปฏิบัติตามสัญญาไมได ซ่ึงทําใหตองเริ่มดําเนินการ
ใหมอันเปนการสูญเสียเวลาในชวงนั้นไป ฉะนั้นหลักการใหมจึงกําหนดใหการจัดซ้ือจัดจางตองคํานึงถึง
ความคุมคาเปนหลัก โดยตองพิจารณาถึงการจัดซ้ือจัดจางท่ีมีกระบวนการท่ีงายและรวดเร็วสามารถนํา
ของท่ีจัดซ้ือจัดจางมาใหบริการได ไมเกิดภาระแกประชาชนท่ีตองรอคอยการไดรับบริการ และจะตอง
คํานึงถึงคุณภาพและประโยชนระยะยาว รวมท้ังวัตถุประสงคท่ีจะนําสิ่งนั้นมาใชประโยชนดวย ซ่ึงอาจจะ
เทียบไดรับการซ้ือของมาตรฐานท่ัวไปท่ีมีราคาถูกแตตองมีการซอมแซมบอยกับการซ้ือของท่ีมีคุณภาพ 
สูงกวา แตมีอายุใชงานไดยาวกวาโดยไมตองซอมแซมเชนนี้ การคํานวณความคุมคาของการใชทรัพยากร
อยางหลังจะมีประสิทธิภาพสูงกวา ก็ควรเลือกอยางหลัง อยางไรก็ตามความในมาตรา 23 นั้นมีข้ึนเพ่ือให
เปนหลักการและสวนราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางจะตองมีหนาท่ีไป
ปรับปรุงระเบียบใหสอดคลองหลักการนี้ เพ่ือให สวนราชการตาง ๆ นําไปปฏิบัติใหเปนไปตามหลัก 
ความคุมคานี้ตอไป 
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3. หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) หลักความรับผิดชอบมีข้ึน
เพ่ือใหการปฏิบัติราชการในระยะตอไปมีผูรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึนจากความลาชาหรือละเลยไม
ยอมปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายในการบริหารราชการ และประชาชนไดรับความเดือดรอน 
เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนบอยครั้งในการปฏิบัติราชการท่ีผานมา พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงกําหนดหนาท่ี
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดความรับผิดชอบข้ึนในมาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 โดยมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

3.1 ในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการดวยกัน ถาการปฏิบัติงานของสวนราชการหนึ่ง
ตองไดรับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกสวนราชการหนึ่ง สวนราชการผูเห็นชอบหรืออนุญาตตอง
ดําเนินการภายใน 15 วัน เวนแตจะไดประกาศกําหนดเวลาไวลวงหนาแลววาตองเกินกวา 15 วัน เพราะ
ตองปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ถามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ขาราชการท่ีเก่ียวของตอง
รับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เวนแตพิสูจนไดวาความลาชามิใชเปนความผิดของตน 

3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ สวนราชการตองเปนผูพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว และ
หลีกเลี่ยงการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดหลักท่ีชัดเจนในการรับผิดชอบของ 
สวนราชการ และมิใหใชเวลานานในการพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการ (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 

3.3 ในกรณีท่ีเปนการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการใหมีผลผูกพันผูแทนสวนราชการแมจะ
มิไดเขารวมประชุม และจะตองมีการบันทึกฝายขางนอยไวดวย ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดหลักท่ีชัดเจนใน 
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติหนาท่ีแทนสวนราชการในคณะกรรมการ อันจะกอใหเกิดผลสรุปของงานท่ี
แนนอนไมเปลี่ยนแปลงโดยสวนราชการนั้นในภายหลัง (มาตรา 25 วรรคสอง) 

3.4 การสั่งราชการตองเปนลายลักษณอักษร ถามีการสั่งการดวยวาจาตองบันทึกคําสั่งนั้นไว 
ท้ังนี้  เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการสั่งเ พ่ือปฏิบัติราชการท่ีตองมีหลักฐานยืนยันคําสั่ง ท่ีแนนอน  
มีความรับผิดชอบท้ังผูสั่งและผูปฏิบัติงาน (มาตรา 26) หลักปฏิบัติราชการท่ีกําหนดใหเกิดความชัดเจน
ของผูรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ นี้เปนการแกไขสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอในการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการท่ัวไป ซ่ึงมีผลทําใหเปนอุปสรรคสําคัญของการปฏิบัติงานท่ีลาชา ไมสามารถปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไดและเม่ือสวนราชการหนึ่งเปนผูกอใหเกิดเหตุแหงความลาชาดังกลาว ยอมมี
ผลกระทบการดําเนินงานของสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของไมอาจดําเนินการตอไปไดดวย จึงสมควรกําหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการท่ีเปนปญหาในดานตาง ๆ ไวใหชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติงาน 

 

ขอกําหนดและขอจํากัดของการบริหารงบประมาณ 
พรจันทร พรศักดิ์กุล (2550) กลาววา เนื่องจากงบประมาณเปนแผนงานแสดงออกถึง 

ความตองการของรัฐบาล สวนราชการและองคกรตาง ๆ ในอนาคตในการใชจายเงินในการดําเนินงานใน
ดานตาง ๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรับและรายจายท่ีไดมาและจายไปในอนาคตของ
รัฐบาล ดังนั้น งบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนรอยเปอรเซ็นตวาจะเปนตามนั้น เปนเรื่องของอนาคต 
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ซ่ึงการดําเนินงานในเรื่องงบประมาณจึงตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเลี่ยงไมได และมีขอจํากัดจาก
เหตุการณตาง ๆ ไดในหลาย ๆ ดานดวยกัน สิ่งท่ีจะจํากัดและกําหนดการทํางบประมาณ ดังนี้ 

1. ดานการบริหาร 
การบริหารงานของหนวยงานในเรื่องงบประมาณนั้น มีความสําคัญและจะเปนตัวการท่ีมา

กําหนดการบริหารงบประมาณวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว หากผูบริหารเจาหนาท่ีงบประมาณและ
องคกรท่ีเก่ียวของมีความรอบรู และเขาใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทําและบริหาร
งบประมาณ เพ่ือไปสูเปาหมายและไปสูวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวจะทําสําเร็จ และเปนประโยชนตอ
ประเทศชาติเปนสวนรวม 

2. ดานนิติบัญญัติ 
กอนท่ีงบประมาณจะนํามาใชจายได งบประมาณจะตองผานฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติและประกาศใชเปนพระราชบัญญัติรับรองการใชจายงบประมาณของรัฐบาล ดังนั้น  
ฝายนิติบัญญัติจึงมีสวนในการกําหนดและจํากัดการใชงบประมาณในแตละปได ฝายนิติบัญญัติถือวาตน
เปนฝายท่ีประชาชนไดเลือกตั้งเขามา เพ่ือทําหนาท่ีแทนประชาชนในดานตาง ๆ รวมท้ัง การควบคุมการใช
เงินงบประมาณของรัฐบาลดวยหากฝายนิติบัญญัติมีบุคคลท่ีมีความรอบรูในดานงบประมาณและ 
ดานตาง ๆ อยางกวางขวางแลว ยอมเปนเครื่องมือสําคัญท่ีสุดในการคุมเงินงบประมาณใหใชจายไป 
อยางถูกตองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมรั่วไหล และเปนประโยชนตอประเทศชาติใหพัฒนากาวหนาไป
อยางรวดเร็ว แตถาหากฝายนิติบัญญัติมีบุคคลท่ีไมมีความรอบรูในดานงบประมาณและดานอ่ืน ๆ อยาง
กวางขวางแลว งบประมาณยอมจะตองถูกกําหนดและจํากัดไปสูจุดท่ีไมพึงปรารถนาหลายประการและ
เปนผลเสียตอประเทศชาติเปนสวนรวม 

3. ดานเศรษฐกิจ  
งบประมาณยอมถูกกําหนดและจํากัด โดยสภาพเศรษฐกิจของประเทศในขณะนั้น เปนสําคัญ 

เงินรายรับงบประมาณท่ีจะนํามาใชจายเปนงบประมาณรายจายนั้น ยอมข้ึนอยูกับรายไดประชาชาติหรือ
ภาวะเศรษฐกิจดีหรือเลว ภาวะประเทศชาติวาร่ํารวยหรือยากจนเปนสําคัญถารายไดประชาชาติสูงหรือ
ประเทศชาติร่ํารวย การหางบประมาณรายรับมาใชจายเปนงบประมาณรายจายยอมจะหามาไดมากและ
ยอมจะมีโอกาสท่ีจะนําเงินงบประมาณไปพัฒนาประเทศ หรือดําเนินการอยางอ่ืนไดตามวัตถุประสงคท่ี
วางไว ความจําเปนทางดานเศรษฐกิจจะเปนตัวกําหนดใหรัฐบาล ตองใชจายงบประมาณไปยังดานนั้น ๆ 
อาทิ ในขณะนั้น เศรษฐกิจของประเทศกําลังตกต่ํา การวางงานมีมาก รัฐบาลจําเปนท่ีตองใชงบประมาณ
เปนเครื่องมือในการสรางงานใหมากข้ึน โดยตองใชจายงบประมาณใหมากข้ึน อาจเปนการใชนโยบาย
งบประมาณแบบขาดดุล หากจําเปนตองนําเงินมาใชจายหรือนําเงินคงคลังท่ีมีอยูมาใชจายก็ตองทํา  
เพ่ือสรางงานใหมากข้ึน ในดานอุตสาหกรรมใหประชาชนมีงานทํา เพ่ือแกไขภาวะเศรษฐกิจใหดีข้ึน  
เปนตน 
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4. ดานสังคม 
ลักษณะของสังคมจะเปนตัวกําหนดและจํากัดงบประมาณเชนเดียวกัน อาทิ อัตราการวางงาน 

อัตราการอานออกเขียนได อัตราโจรผูราย การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค การสวัสดิการ และ 
ภาวะสิ่งแวดลอมตาง ๆ ยอมเปนตัวกําหนดใหรัฐบาลไดตระหนักวา ควรจะใชงบประมาณเพ่ือการนี้เปน
จํานวนเทาไร เพ่ือใหสอดคลองความตองการของสังคมในดานตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีสิ่งตาง ๆ อีกหลาย
ประการท่ีสังคมยอมรับ และรัฐบาลจําเปนตองใชไปเพ่ือการนั้น อาทิ กระบวนการหรือพิธีการบางอยาง
ตามวัฒนธรรม ตามประเพณี 

5. ดานอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดและขอจํากัดอ่ืน ๆ ท่ีมีตองบประมาณอีกหลายประการ อาทิ 

ขอกําหนดและขอจํากัดทางดานศาสนา การตางประเทศ การเมือง กฎหมาย และประวัติศาสตร เปนตน 
 

แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2552) กลาวถึง แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554 ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 
2552 มีหลักการบนพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวม ประกอบดวยสาระสําคัญ 3 สวน ไดแก แนวคิดและทิศทาง 
การบริหารประเทศ แนวทางการบริหารราชการแผนดิน และกลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดิน
ไปสูการปฏิบัติ โดยท้ัง 3 สวนจะชวยสรางความชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ 
สวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย เกิดความผาสุก ความเปนอยูท่ีดี ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม ท้ังนี้  แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 มีเนื้อหาสาระสําคัญ
ประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ีหนึ่ง แสดงแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ วิสัยทัศนของรัฐบาล 
และกรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สวนท่ีสอง แสดงแนวทางการบริหารราชการแผนดิน  
ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดของนโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก (ป 2552) เพ่ือสราง 
ความเชื่อม่ันและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม การรักษาและเพ่ิมรายไดของประชาชน การลดภาระ 
คาครองชีพของประชาชน และแนวทางการบริหารราชการแผนดินท่ีจะดําเนินการในป 2552 – 2554 
สวน ท่ีสาม แสดงกลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ  อันประกอบ 
ดวยการมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย (ประมาณการรายไดและ
ประมาณการความตองการใชเงินตามนโยบาย) และแนวทางการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  
สวนท่ีสี่ แสดงแผนงานโครงการท่ีมีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลท้ังท่ีตองเรงดําเนินการในป 2552 
และท่ีจะดําเนินการในชวงป 2552 – 2554  
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แนวทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลมุงเนนใหความสําคัญ รวมท้ังสิ้น 8 นโยบาย ดังนี ้
นโยบายท่ี 1 นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
จากปญหาความขัดแยงในสังคมท่ีสงผลใหการบริหารประเทศในชวงท่ีผานมาขาดความกาวหนา 

และปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจไทยเร็วกวาท่ีคาดการณไว 
รัฐบาลถือเปนความจําเปนเรงดวนในการมุงสรางความสมานฉันทในสังคม ควบคูไปกับการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถรอดพนจากปญหาวิกฤตตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันโดยรัฐบาลจะ
ดําเนินการปฏิรูปการเมืองเพ่ือวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพใน 
แนวทางการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเสริมสราง 
ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในสังคมโดยเร็ว เรงแกไขปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน โดยการสราง 
ความเชื่อม่ันของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก ควบคูไปกับการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดตั้ง
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเรงนําเม็ดเงินของรัฐเขาสูระบบเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาภาวะ
ความเดือนรอนของประชาชน และภาคธุรกิจ เรงรัดดําเนินมาตรการรวมกับภาคเอกชนท้ังใน 
ดานการทองเท่ียว และการรองรับผูวางงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม
ภาคการทองเท่ียว ภาคธุรกิจ และแรงงานจบใหม รวมท้ังรัฐบาลจะดําเนินมาตรการเพ่ือรักษาและ 
สรางรายได และลดภาระคาครองชีพของประชาชนและชุมชน รวมท้ังการกระตุนการบริโภค โดยกํากับ
ดูแลราคาสินคา อุปโภคบริโภคท่ีจําเปน ลดภาระคาใชจายดานสาธารณูปโภคใหแกผูมีรายไดนอย และเรง
ดําเนินการใหการศึกษา 15 ป โดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้  รัฐบาลจะมุงเนนการเสริมสราง 
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากซ่ึงเปนภาคสวนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งของประเทศ โดยจะดําเนินการ
รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรท่ีสําคัญ การจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน และ
การจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ เพ่ือสรางรายได และอาชีพท่ียั่งยืนใหแกเกษตรกรและประชาชนในชนบท 
รวมท้ังการสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรดานสุขภาพในชุมชน 

นอกเหนือจากการเรงแกไขปญหาดานความสมานฉันทในสังคม การปฏิรูปการเมือง และ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศ และระดับฐานรากแลว รัฐบาลจะเรงรัดการลงทุนสําคัญท้ังใน
ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานทรัพยากรน้ํา และดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงนอกจากจะเปน 
การสรางฐานการพัฒนา และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะตอไปแลว  
การลงทุนดังกลาวจะมีสวนชวยกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงเปน
ปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถขยายตัวอยางตอเนื่อง 

นโยบายท่ี 2 ความม่ันคงของรัฐ 
รัฐบาลใหความสําคัญกับการรักษาความม่ันคงของประเทศเพ่ือความอยูเย็นเปนสุขของคนในชาติ

และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดย รัฐบาลจะเทิดทูน และพิทักษรักษาไว ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย
มิใหผูใดลวงละเมิดได รวมท้ังใหเปนศูนยรวมความรักความสามัคคีของประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลา 
เสริมสรางระบบปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน และ
ผลประโยชนของชาติ มุงแกไขปญหาความขัดแยงกับประเทศเพ่ือนบาน ตลอดจนเรงรัดจัดการปญหาและ
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ภัยคุกคามตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก ท่ีสงผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน อาทิ ปญหา 
การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ 

นโยบายท่ี 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานหลักการท่ีสอดคลองกับแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยท่ีดานการศึกษาจะดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแตระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา จัดใหทุกคนมีโอกาสไดเรียนฟรีจริง 
15 ป และขยายกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ
ปริญญาตรีใหมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาครูใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ มีวิทยฐานะสูงข้ึนและ
พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ ตลอดจนการสงเสริมภาคเอกชนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ สําหรับดานแรงงานใหความสําคัญกับการคุมครองแรงงานท้ังในและ 
นอกระบบ ปฏิรูประบบประกันสังคมใหเขมแข็ง ม่ันคง ขยายการคุมครองและเพ่ิมสิทธิประโยชน 
อยางเหมาะสมควบคูไปกับการพัฒนาฝกอบรมแรงงานในทุกระดับใหมีทักษะฝมือท่ีมีมาตรฐานสอดคลอง
กับความตองการของตลาด และการจัดระบบดูแลสวัสดิการแรงงานใหครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ 

ในดานการสาธารณสุข มุงสนับสนุนดําเนินการมาตรการเสริมสรางสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยง 
ท่ีมีผลตอการเจ็บปวยเรื้อรัง สรางขีดความสามารถในการเฝาระวังปองกันโรคอยางเปนระบบทันตอ
สถานการณ พรอมท้ังเรงลงทุนพัฒนาปรับปรุงระบบบริการสุขภาพของภาครัฐใหไดมาตรฐานในทุกระดับ
พัฒนาระบบเครือขายการสงตอใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหความสําคัญอยางจริงจังในการลงทุนผลิต
พัฒนาบุคลากรทางการแพทยสาธารณสุข และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบอาชีพ 
ดานการแพทย สําหรับดานสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย จะเรงแกไขปญหาความยากจน 
และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูมีรายไดนอย สรางความม่ันคงใน
ชีวิตใหกับผูสูงอายุ ดูแลคุมครอง ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี ผูพิการ และสงเสริมการจัดสวัสดิการใหมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน พ่ึงตนเองได ตลอดจน เรงรัด แกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ครบวงจร และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังเสริมสรางโอกาสให
ประชาชนทุกกลุมออกกําลังกาย และเลนกีฬา จัดตั้งศูนยฝกกีฬาแหงชาติ นําวิทยาศาสตรการกีฬามาใช
และสงเสริมกีฬาไทยใหแพรหลายเปนท่ียอมรับจากสากล และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีสวนรวมในการบริหารจัดการดานกีฬาและจัดสรางลานกีฬาในทุกหมูบานและชุมชน 

นโยบายท่ี 4 เศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะบริหารจัดการเศรษฐกิจ เพ่ือใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวไดอยางมีเสถียรภาพภายใต

สภาวะการชะลอตัวอยางรุนแรงของเศรษฐกิจโลก ควบคูไปกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และการขยาย
รากฐานดานโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ใหสามารถพ่ึงพาตนเองและแขงขันไดอยางยั่งยืนในระยะยาว
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ
และม่ันคง โดยการดําเนินนโยบายการเงินการคลังท่ีสอดประสานกัน เพ่ือใหเศรษฐกิจฟนตัวจากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ีกําลังประสบอยูขณะนี้ และเพ่ือใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัวอยางมี
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เสถียรภาพในระยะยาว โดยยึดหลักการรักษาวินัยการคลังอยางเครงครัด และผลักดันการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยการเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน และปรับปรุงรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการกําหนด
กรอบการลงทุนของภาครัฐ สงเสริมภาคการเงิน และตลาดทุนในประเทศใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังการสรางระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจตอความเสี่ยงตาง ๆ ควบคูกับการสรางระบบการออม ระยะ
ยาวในระบบเศรษฐกิจในสวนของการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ การบริหารจัดการจะมุงเสริมสรางการเปน
ฐานการผลิตท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองได และสามารถแข็งขันไดในเวทีโลก โดยเนนความเชื่อมโยงของ 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ การคาและการลงทุน ท่ีใชองคความรูและเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เปนสวนประกอบสําคัญในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาและขยายระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังผลักดัน
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงดานพลังงานและการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในภูมิภาค 

นโยบายท่ี 5 ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ผลจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ควบคูกับรูปแบบในการผลิต และบริโภคท่ีตองการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน จนเกินกวาศักยภาพในการรองรับความตองการและ 
ขีดความสามารถในการฟนตัวของทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหสภาพทรัพยากรธรรมชาติของไทยลดและ
เสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว พรอม ๆ กับการเพ่ิมข้ึนของของเสียท่ีเหลือจากการผลิตและบริโภค จนสงผล
กระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของมนุษย ยิ่งไปกวานั้นการเปลี่ยนแปลงฯ ดังกลาวใน
พ้ืนท่ีหนึ่งยังสามารถสงผลกระทบขามแดนไปยังอีกพ้ืนท่ีหนึ่งไดดวย ดังกรณีการเกิดปญหาโลกรอน 
ท่ีสามารถสงผลกระทบไปท่ัวโลก ดังนั้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม ภายใตหลักการมีสวนรวมหรือรวมมือให เ กิดเปนพลังรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนธรรมาภิบาล ตั้งแตในระดับพ้ืนท่ีจนถึงระดับประเทศและ
นานาชาติ เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณไปดวยความหลากหลายทางชีวภาพของไทย สามารถ
ดํารงความเปนฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาและรักษาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ พรอมท้ัง
มีคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี จนสามารถเปนฐานในการรักษาระดับคุณภาพชีวิตใหเกิดความผาสุก ใหได 
อยางสมดุลและยั่งยืนตลอดไป 

นโยบายท่ี 6 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ท่ีเปน

ปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ การเพ่ิมศักยภาพการผลิต และความสามารถในการแขงขัน โดยรัฐบาล
จะสงเสริมโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริ การลงทุนเพ่ือการวิจัย และพัฒนาเพ่ือประโยชนใน 
เชิงพาณิชยและการพัฒนาอุตสาหกรรม เรงผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพอยางเพียงพอ นําไปสูการพ่ึงพา
ตนเองและลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ ท้ังนี้จะตองปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศ โดยจัด
ใหมีกองทุนวิจัยรวมภาครัฐและเอกชน เพ่ิมงบประมาณดานการวิจัยของประเทศโดยรวม ปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัย ควบคูไปกับการสงเสริมการวิจัย และพัฒนาแบบครบวงจร  
โดยเชื่อมโยงระหวางภาคเอกชนสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และเครือขายรัฐวิสาหกิจ 
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นโยบายท่ี 7 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายตางประเทศเพ่ือตอบสนองผลประโยชนสูงสุดของประเทศ และ

ประชาชน โดยเนนบทบาทเชิงรุกในการสงเสริมความรวมมือและขยายความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ
ท้ังดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ใหความสําคัญกับการสงเสริม และพัฒนา
ความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดี และความใกลชิดระหวางกัน ตลอดจน
มีบทบาทท่ีสรางสรรคในองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ และองคกรระดับภูมิภาค
ตาง ๆ โดยยึดม่ันในพันธกรณีท่ีมีอยูกับตางประเทศตามสนธิสัญญา และความตกลงตาง ๆ ท่ีประเทศไทย
เปนภาคี รวมท้ังกฎหมายระหวางประเทศ กฎบัตรอาเซียน กฎบัตรสหประชาชาติ และปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนุษย รัฐบาลมุงท่ีจะใชประโยชนจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีการคาโลก พัฒนาและสงเสริมการสงออกสินคา และบริการ
สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคาสินคาและบริการระหวางประเทศ ลดความเสี่ยง สรางภูมิคุมกันโดยขยาย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การสงเสริมการทองเท่ียว การขยายการคมนาคมขนสง และ
ความรวมมือดานอ่ืน ๆ ภายใตกรอบความรวมมืออนุภูมิภาค และในโอกาสท่ีไทยเปนประธานอาเซียน
จนถึงสิ้นป 2552 รัฐบาลจะมุงเนนการสงเสริมความรวมมือกับประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะการสราง 
ความแข็งแกรงของอาเซียนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และ 
การสรางประชาคมทางการเงินของเอเชีย รัฐบาลจะกระชับความรวมมือ และความเปนหุนสวน 
ทางยุทธศาสตรกับประเทศ และกลุมประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก โดยจัดทําขอตกลงการคาเสร ี
ในกรอบพหุภาคี และกับประเทศตาง ๆ เจรจาเปดตลาดและรักษาผลประโยชนทางการคา ผลักดันกติกา
การคาโลกท่ีเปนธรรมและขยายตลาดใหมรวมท้ังคุมครองผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยใน
ตางประเทศ ท้ังนี้โดยเนนการสานตอนโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานตางประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีเอกภาพ 

นโยบายท่ี 8 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
รัฐบาลจะสงเสริมนโยบายการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจะพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพ่ือใหสวนราชการมีความพรอมและกําลังคนท่ีมีขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  
มีความคุมคา และเกิดความเปนธรรมในการใหบริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
ใหทันสมัย ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ และปลูกฝงคานิยมคนไทยตองไมโกง พัฒนากระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินนโยบายสาธารณะและรวมในกระบวนการยุติธรรมภายใตหลักการ
ยุติธรรมชุมชนพรอมท้ังสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการและ 
สื่อสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็ว เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการแผนดิน 
ท่ีดี 
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2556) กลาวถึง แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 
2554 มีหลักการบนพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคลอง 
กับนโยบายรัฐบาลท่ีไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหง
รัฐตาม 

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวม ประกอบดวยสาระสําคัญ 4 สวน ไดแก แนวคิดและทิศทาง 
การบริหารประเทศแนวทางการบริหารราชการแผนดิน กลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสู
การปฏิบัติ และแผนงาน / โครงการท่ีมีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยท้ัง 4 สวนจะชวย 
สรางความชัดเจน และกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย  
เกิดความสามัคคีปรองดอง ความสมานฉันท ความผาสุก ความเปนอยูท่ีดี ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม 

กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลมีการกําหนดกลยุทธ และวิธีการดําเนินการท่ี
สอดคลองกับนโยบาย โดยแบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ 

1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก เปนภารกิจเรงดวนท่ีจะตองดําเนินนโยบายใน 
การสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ
ผูประกอบการจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามัน รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยการเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็งใหแกระบบเศรษฐกิจ สงเสริมให
ประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนโดยเฉพาะการใหสินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย 
และกลุมเกษตรกร รวมท้ังการยกระดับราคาสินคาเกษตร การเพ่ิมรายไดใหแกแรงงาน และผู ท่ี 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การใหเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดแกผูสูงอายุ นอกจากนั้นจะ
ดําเนินการเรงการเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจตอไป 

2. นโยบายท่ีจะดําเนินการในระยะ 4 ป นอกเหนือจากนโยบายเรงดวนท่ีรัฐบาลตองดําเนินการ 
ในปแรกแลว รัฐบาลไดกําหนดนโยบายพ้ืนฐานท่ีจะดําเนินการในระยะ 4 ปของรัฐบาล โดยเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตปแรกเปนตนไป ดังนี้ 

2.1 ดานความม่ันคงแหงรัฐ เทิดทูน และพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย พัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ และเรงดําเนินการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
รวมท้ังการพัฒนาการเตรียมความพรอมแหงชาติ เพ่ือใหมีความพรอมรับมือกับปญหาความม่ันคงใน
รูปแบบใหมในทุกดาน 

2.2 ดานสรางรายได สงเสริมการทองเท่ียวท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ขยายบทบาท
ใหธุรกิจการเกษตรและอาหารซ่ึงเปนแหลงรายไดและการจางงาน เพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางการผลิต
และการคาอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแขงขันโดยการขยายชองการตลาด 
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รวมท้ังดึงดูดนักลงทุนเขามาลงทุนในการผลิตสินคาและบริการท่ีมีเทคโนโลยีสูงและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2.3 ดานเศรษฐกิจ ใหความสําคัญในการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม เพ่ือใหเศรษฐกิจ สามารถ
เติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ มีการจางงานท่ีเต็มท่ี รวมท้ังมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวน
ของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และมีการสงเสริมการสรางรายไดภายในประเทศ โดยการเรง
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และสราง 
ความเขมแข็งใหกับสภาพแวดลอมในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ขยายความเชื่อมโยง 
ทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนและการตลาด ภายใตกรอบความรวมมือ และขอตกลงการคาเสรี 
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอการปรับโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ลดตนทุนการขนสงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน สรางโอกาสในการกระจายรายได และการกระจายการลงทุนไปสูชนบท เปนตน 

2.4 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต เรง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสรางโอกาส 
ทางการศึกษาพรอมท้ังปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคน
เรียนดี และมีคุณธรรมเขาสูวิชาชีพครู เรงพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใหการกระจายครูเพ่ือขจัดปญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษา ดานการคุมครองแรงงานรัฐบาลใหความสําคัญตอความปลอดภัยในการทํางาน
และสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันความม่ันคงในการทํางาน รวมท้ังการเพ่ิมสิทธิประโยชน 
ในการประกันสังคมใหมากข้ึน และขยายความคุมครองถึงแรงงานนอกระบบ ท่ีรัฐจะตองดูแลภายใต 
ระบบคุมครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแกผูดอยโอกาสและคนยากจนใหท่ัวถึง 
รวมท้ังยังเรงยกระดับฝมือแรงงานเพ่ือน าไปสูเปาหมายใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีใชแรงงานมีฝมือท้ัง
ระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนยายแรงงานภายใตประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 นอกจากนี้
รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพท้ังระบบ โดยการเรงผลิตบุคลากร 
ดานการแพทยและสาธารณสุขใหเพียงพอ การจัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปาหมายใน 
การลดอัตราการปวย ตาย และผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง รวมท้ังการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปน
เลิศในผลิตภัณฑ และการบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

2.5 ดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม การรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและ
ใชประโยชนทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสรางสภาพแวดลอมท่ีดี การสรางความเปนธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ําในการใชทรัพยากร การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และการสงเสริม 
การบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ นอกจากนั้นยังมีการสรางภูมิคุมกัน และเตรียมความพรอมใน 
การรองรับตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ 

2.6 ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เรงพัฒนาประเทศใหเปนสังคมบน
ฐานความรู โดยการสงเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนารวมกันระหวางภาครัฐ และเอกชนมีการถายทอด
เทคโนโลยี และการใชขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผน 
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การผลิตดานการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
รวมท้ังเรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัยใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

2.7 ดานตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สงเสริม พัฒนาความสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบาน และการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
รวมท้ังเตรียมความพรอมของทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 

2.8 ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พัฒนาระบบราชการ เนนการบริหารงานเชิงกลยุทธ
เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนท่ี
ไมไดรับความเปนธรรม ท้ังการชวยเหลือดานกฎหมาย สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุมครองชวยเหลือคน
จนและคนดอยโอกาส รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว 
ถูกตอง เปนธรรมนโยบายของรัฐบาลตามท่ีไดแถลงตอรัฐสภาภายใตกรอบการดําเนินงานนี้ แบงเปน 
เรื่องเรงดวนท่ีจะดําเนินการในปแรก คือ นโยบายขอ 1) นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก และ
เรื่องท่ีจะดําเนินการในชวง 4 ป คือ นโยบายขอ 2 – 8 ไดแก 2) นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 3) นโยบาย
เศรษฐกิจ 4) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 5) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
6) นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 7) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และ8) นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
 

สํานักงบประมาณ (2555) กลาวถึง ปจจุบันไดมีการปรับปรุงระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการ
งบประมาณท่ีมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดวยการจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา รวมท้ังมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหหนวยงานปฏิบัติสามารถ
บริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุนคลองตัวสูง ใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตาม 
แผนงบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการท่ีกําหนดไว โดยมีการจัดทําคาใชจายตอหนวย 
แผนปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ การรายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ 

หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
รายจายตามงบประมาณ จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก รายจายของสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ และรายจายงบกลาง 
1. รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซ่ึงกําหนดไวสําหรับแตละสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกเปน 5 ประเภทงบรายจาย ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน 
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 
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1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก 
รายจายท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ 
รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินท่ีจายใหแกขาราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเปน
รายเดือน โดยมีอัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายเงินเดือนประจําป รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลัง 
กําหนดใหจายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน เงินประจําตําแหนง  
เงินเพ่ิม เงินเบี้ยกันดาร เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการ
ระดับตน เปนตน 

1.1.2 คาจางประจํา หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการ 
โดยมีอัตราตามท่ีกําหนดไวในบัญชีถือจายคาจางประจํา รวมถึงเงินท่ีกระทรวงการคลัง กําหนดใหจายใน
ลักษณะคาจางประจํา และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางประจํา เชน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ  
เงินเบี้ยกันดาร เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ เปนตน 

1.1.3 คาจางชั่วคราว หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาจางสําหรับการทํางานปกติแกลูกจาง
ชั่วคราวของสวนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาจางชั่วคราว 

1.1.4 คาตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินท่ีจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงานราชการตามอัตราท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึง 
เงินท่ีกําหนดใหจายในลักษณะดังกลาว และเงินเพ่ิมอ่ืนท่ีจายควบกับคาตอบแทนพนักงานราชการ เชน 
เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ เปนตน 

1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก 
รายจายท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดให
จายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

1.2.1 คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายตอบแทนใหแกผูท่ีปฏิบัติงานใหทางราชการตามท่ี
กระทรวงการคลัง กําหนด เชน เงินคาเชาบานขาราชการ เงินตอบแทนตาง ๆ เงินรางวัล เงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย เงินสมนาคุณตาง ๆ เปนตน 

1.2.2 คาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 

1.2.3 คาวัสดุ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 
1.2.3.1 รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 

แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร 
1.2.3.2 รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.2.3.3 รายจายเพ่ือประกอบดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง 
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1.2.3.4 รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

1.2.3.5 รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 

1.2.4 คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ตามรายการดังนี้ 

1.2.4.1 คาไฟฟา 
1.2.4.2 คาประปา คาน้ําบาดาล 
1.2.4.3 คาโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมถึง 

บัตรโทรศัพท บัตรเติมเงินโทรศัพท 
1.2.4.4 คาบริการไปรษณียโทรเลข เชน คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ  

คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร เปนตน 
1.2.4.5 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร  
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการด และ 
คาสื่อสารอ่ืน ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน 

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะ
คาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจายดังกลาว 

1.3.1 คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายดังตอไปนี้ 
1.3.1.1 รายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร 
1.3.1.2 รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
1.3.1.3 รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ รวมท้ัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
1.3.1.4 รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 

เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
1.3.1.5 รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 

1.3.2 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 
รวมถึงสิ่งตาง ๆ ซ่ึงติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน สนามกีฬา 
สนามบิน สระวายน้ํา สะพาน ถนน รั้ว บอน้ํา อางเก็บน้ํา เข่ือน เปนตน รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

1.3.2.1 คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงเปน 
การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ ท้ังท่ีเปนการดําเนินการพรอมการกอสรางอาคารหรือ
ภายหลังการกอสรางอาคาร 
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1.3.2.2 รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือ
สิ่งกอสราง 

1.3.2.3 รายจายเพ่ือจางออกแบบ จางควบคุมงานท่ีจายใหแกเอกชน หรือนิติ
บุคคล 

1.3.2.4 รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ท่ีดินและหรือ
สิ่งกอสราง 

1.3.2.5 รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง เชน คาเวนคืนท่ีดิน 
คาชดเชยกรรมสิทธิ์ท่ีดิน คาชดเชยผลอาสิน เปนตน 

1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมิใชราชการ
สวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเปนสาธารณประโยชน รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และ
รายจายท่ีสํานักงบประมาณ กําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ไดแก 

1.4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ เชน 
คาบํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก คาบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแหงเอเชีย เงินอุดหนุน
เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะทองถ่ิน เปนตน 

1.4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินท่ีกําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ
และตามรายละเอียดท่ีสํานักงบประมาณ กําหนด เชน รายการคาครุภัณฑ หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน 

รายจายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเปนรายจายประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป หรือ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหเปนไปตามท่ีสํานักงบประมาณ กําหนด หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมิใช
ราชการสวนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน เชน สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน  
องคการระหวางประเทศ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเปน
สาธารณประโยชน เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา รายจายท่ีสํานักงบประมาณ 
กําหนดใหใชจายในงบเงินอุดหนุน 

1.5 งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง 
หรือรายจายท่ีสํานักงบประมาณ กําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

1.5.1 เงินราชการลับ 
1.5.2 เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 
1.5.3 คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือ

การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ ท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 
1.5.4 คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
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1.5.5 คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 
1.5.6 คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
1.5.7 รายจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 

2. รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยท่ัวไป
ใชจาย ตามรายการดังตอไปนี้ 

2.1 เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เงินทําขวัญขาราชการและลูกจาง เงินทดแทนขาราชการ
วิสามัญ เงินคาทดแทนสําหรับผูไดรับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ เงินชวยพิเศษ
ขาราชการบํานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของ
ชาติหรือการปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

2.2 เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือ
จายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ ไดแก  
เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหวางรับราชการ 

2.3 เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิขาราชการ หมายความวา รายจายท่ีตั้ง
ไวเพ่ือจายเปนเงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือนขาราชการประจําป เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดือน
ขาราชการท่ีไดรับเลื่อนระดับและหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระหวางป และเงินปรับวุฒิขาราชการ 

2.4 เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจาย
เปนเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยท่ีรัฐบาลนําสงเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2.5 เงินสมทบของลูกจางประจํา หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจายเปนเงินสมทบท่ี
รัฐบาลนําสงเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา 

2.6 คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ หมายความวา 
รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศและ
หรือตางประเทศ และคาใชจายในการตอนรับประมุขตางประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย 

2.7 เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน หมายความวา รายจายท่ีตั้งสํารองไวเพ่ือ
จัดสรรเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

2.8 คาใชจายในการดําเนินการรักษาความม่ันคงของประเทศ หมายความวา รายจายท่ีตั้งไว
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานรักษาความม่ันคงของประเทศ 

2.9 เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือ
เบิกจายเปนเงินราชการลับ ในการดําเนินงานเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ 

2.10 คาใชจายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายความวา รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือ
เปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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2.11 คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางและพนักงานของรัฐ หมายความวา 
รายจายท่ีตั้งไวเปนคาใชจายในการชวยเหลือคารักษาพยาบาลขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานของ
รัฐ  

อนึ่ง นอกจากรายจายรายการตาง ๆ ดังกลาวขางตนซ่ึงเปนรายการหลักแลว พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปยังอาจต้ังรายจายรายการอ่ืน ๆ ไวในรายจายงบกลางตามความเหมาะสมใน
แตละป เชน คาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ คาใชจายในการชําระหนี้กองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง คาใชจายเพ่ือการเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ และ
คาใชจายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสวนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูง 
ของประเทศ มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและมีคุณสมบัติ 
ท่ีพึงประสงค ตอบสนองตอความตองการของการพัฒนาประเทศ โดยมีจุดเริ่มตนจากโรงเรียนสวนสุนันทา
วิทยาลัย พัฒนาเปนวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลําดับ มีพ้ืนท่ีสําหรับ 
การจัดการศึกษา ไดแก 1) กรุงเทพฯ (62 ไร 20 ตารางวา) 2) ศูนยการศึกษาจังหวัดนครปฐม (275 ไร) 
3) ศูนยการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (80 ไร) 4) ศูนยการศึกษาจังหวัดระนอง (128 ไร) และ  
5) ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี (15 ไร)  

มหาวิทยาลัยฯ เปดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จํานวนท้ังสิ้น 110 หลักสูตร จําแนกเปน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร ปริญญาตรี จํานวน 88 หลักสูตร ปริญญาโท 
จํานวน 15 หลักสูตร และปริญญาเอก จํานวน 6 หลักสูตร ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาคงอยูจํานวน
ท้ังสิ้น 28,860 คน จําแนกเปน ปริญญาตรี จํานวน 27,616 คน ปริญญาโท จํานวน 933 คน และ
ปริญญาเอก จํานวน 311 คน บุคลากรจํานวนท้ังสิ้น 1,725 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 
757 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 968 คน 

 

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยฯ มุงใหมีการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือเปนองคการท่ีมีสุขภาวะท่ีดี มีระบบบริหารท่ีมีความคลองตัว รวมท้ังสรางแรงจูงใจและความผาสุกให
บุคลากร จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
1.1 สรางกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรทุกคนใหกาวไปสู

ความสําเร็จสูงสุดในเสนทางวิชาชีพ 
1.2 รักษาเอกลักษณอัตลักษณของความเปนสวนสุนันทาท่ีมีอดีตอันนาภูมิใจเพ่ือนําไปสูความ

ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในองคกร 
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2.3 สงเสริมและสนับสนุนการใชหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการองคกรในทุกมิติ 
2.4 จัดสภาพแวดลอมท่ีดีดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณ 

และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดพัฒนาในเสนทางวิชาชีพท้ังในดานวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมท้ังพัฒนาความรูในการใชภาษาอังกฤษท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
2. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 

2.1 พัฒนาทุกๆ สาขาวิชาสูความเปนเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันท้ังใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

2.2 ประสานเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใชบัณฑิตเพ่ือการมีสวนรวมใน 
การจัดการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมทุกกระบวนการ 

2.3 ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือขายกับสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากร 

2.4 มุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรูลึกซ้ึงในศาสตรท่ีสําเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเปนเพ่ือนรวมงานท่ีดี 

2.5 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีและการใช
ภาษาอังกฤษอยูในระดับท่ีดี สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.6 พัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีพรสวรรคและความสามารถพิเศษท่ีโดดเดนนอกจาก
ศาสตรท่ีศึกษา 

3. นโยบายดานการวิจัย 
3.1 มุงเนนผลิตงานวิจัยท่ีเปนการสรางองคความรูใหมและพัฒนาเปนนวัตกรรมท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริง 
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบูรณาการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3.3 สรางใหนักศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในดานการวิจัย

และสรางผลงานท่ีเปนยอมรับของสังคมได 
4. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

4.1 สงเสริมใหมีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

4.2 สรางเครือขายกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการใหบริการวิชาการ เพ่ือแกไขปญหาและ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง ยั่งยืน นําไปสูการพ่ึงพาตนเองได 

4.3 สงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสเรียนรูใหแกทุกคนทุกกลุมวัย 
5. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1 สงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนสวนสุนันทา 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย คนควา เพ่ือเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทางวัฒนธรรม 
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5.3 สนับสนุนใหมีการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษและเผยแพร
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
มหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม (Smart Archetype  University of the Society) 
 

จุดประสงค (Purpose) 
1. บัณฑิตท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche 

academic) 
2. การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปดวยความคิด (Academic research with creative and 

innovative concept) 
3. ผลงานวิชาการท่ีตอบและแกปญหาของสังคม (Academic works with respond and 

resolve the social problems) 
4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based 

on Suan Sunandha Heritage) 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ใหการศึกษา (To offer education) : ผลิตบัณฑิตท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะ ฝกหัดครู 

ปลูกฝงประชาชนใหสามารถเรียนรูในระดับสูง มีความเปนมนุษยท่ีรับผิดชอบตออนาคตของโลก 
ท่ีมีแนวโนมเปนนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการทาทาย โดยไมกลัวลมเหลว 

2. วิจัย (To conduct research) : มุงม่ันในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร 
ท่ีเปนเอตทัคคะ ท่ีสามารถนําไปใชใหเกิดผลประโยชนไดเพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุงเรือง  
ผานการแสวงหาดวยการวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปดวยความคิดสรางสรรค 

3. บริการวิชาการ (To provide academic services) : การสงมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ ท่ีตอบและแกปญหาของสังคม โดยการมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน และสังคม 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) : การสงเสริมและ
สนับสนุนศิลปะ และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสรางแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเปน 
ท่ียกยองและชื่นชมของมนุษยชาติ 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา (Produce graduates with front row quality) 
2. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 

services and transfer technology to communities and international society) 
3. อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop 

services provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 
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4. วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู (Conduct research, create innovation and 
develop knowledge for society) 

5. สรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียน (Establish network with outstanding 
universities in ASEAN) 

6. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management 
system for versatility) 

 

เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู (Knowledge Capital)  
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือขาย (Partnership)  
4. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร” 
 

วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส (Virtues and Thai 

etiquette practices and seniority recognition) 
 

อัตลักษณ (Identity) 
เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 

เอกลักษณ (Uniqueness) 
เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 
 

คานิยมหลัก (Core Values) 
1. W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค  
2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองคกร 
3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ 
4. P (Professionalism)   : ความเปนมืออาชีพ 
 

เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีเปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ดาน (4 สราง) คือ 
เปาหมายท่ี 1 : สรางเอตทัคคะเพ่ือใหไดรับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของผูใชบัณฑิต เพ่ือสูการเปนเอตทัคคะท่ีไดรับ 
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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เปาหมายท่ี 2 : สรางผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะผลิตผล
งานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยท่ีตอบสนองตอความตองการของ
แหลงทุน เผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังการนําไปใชประโยชนเปนศูนยกลางแหง 
การเรียนรูเพ่ือการบริการวิชาการแกสังคม 

เปาหมายท่ี 3 : สรางเครือขายมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะสรางเครือขาย
ความรวมมือท่ีหลากหลายท้ังภายในและตางประเทศ เพ่ือใหมีสวนรวมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ
ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

เปาหมายท่ี 4 : สรางภาพลักษณเพ่ือใหเปนท่ีรูจักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุงท่ีจะพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในท่ีตอบสนองตอความเปนนานาชาติ และสรางชื่อเสียงใหเปนท่ีรูจักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ท้ังนี้กรอบยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนเปนแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แปลงเปนไปสูการปฏิบัติเปนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการกําหนดคาเปาหมาย
ของเปาประสงคตางๆ และกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายดังกลาว 
ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธ เชื่อมโยงเครือขาย และทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

วิโรจน โชติพัฒนวรกุล (2554) ศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลในทศวรรษหนา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในทศวรรษหนา: 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในทศวรรษหนา ดานนโยบายและแผนพัฒนา ประเด็นสําคัญ 
คือ 1) การทบทวนปรัชญาหรือปณิธานใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน รักษาเอกลักษณและ 
ความเปนเฉพาะทางของแตละวิทยาเขต 2) จัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ 
ดานการบริหารและการจัดการ ประเด็นสําคัญ คือ 1) ติดตามผลการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรมและมีระบบการประเมินคุณภาพขององคกรและผูบริหารมหาวิทยาลัย 2) ปรับโครงสรางการ
บริหารใหมีความคลองตัว และมีความยืดหยุนในการบริหารจัดการ และ 3) วางแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ดานการบริหารการเงินและทรัพยสิน ประเด็น
สําคัญ คือ จัดทําแผนงบประมาณท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ดานการผลิตบัณฑิต 
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ประเด็นสําคัญ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีสอดคลองกับความตองการใน 
การพัฒนาของประเทศในรูปแบบสหกิจศึกษากับหนวยงานของรัฐและเอกชน 2) สรางเครือขายทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ ดานการบริหารงานวิจัย ประเด็นสําคัญ คือ 
1) กําหนดนโยบายการวิจัยท่ีสอดคลองกับประเด็นการวิจัยท่ีสังคมและภาคเอกชนคาดหวัง และ  
2) สรางเครือขายการวิจัยรวมกับหนวยงานในทองถ่ิน หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม ประเด็นสําคัญ คือ รวมมือและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนในทองถ่ิน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเด็นสําคัญ คือ สรางเครือขายการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัย องคกรบริหารสวนทองถ่ิน องคกรของรัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรูดานวัฒนธรรมรวมกัน 

สุเมธ จันทรเจอจุน (2553) ศึกษา คุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) คุณลักษณะของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก 2) การปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก และ 3) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหาร
สถานศึกษากับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก โดยใชสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) กลุมตัวอยางไดแก 
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก จํานวน 58 โรง ผู ใหขอมูลสถานศึกษาละ 6 คน 
ประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายธุรการและการเงิน หัวหนางาน
งบประมาณ หัวหนาฝายแผนงานและสารสนเทศ หัวหนาฝายพัสดุ และครูปฏิบัติการสอน รวมผูใหขอมูล
ท้ังสิ้น 348 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน 
ตามแนวคิดของ ลิเคิรท (Likert) และการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาตามมาตรฐานทางการเงิน 
ตามแนวคิดของชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 1) คุณลักษณะ
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกอยูในระดับมาก 2) การบริหารงบประมาณ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกอยูในระดับมาก 3) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
สัมพันธกับการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตกใน
ภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อํานวย วงศสิงห (2552) ศึกษา การกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อําเภอแกงกระจาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือ 1) ศึกษาการกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอ 
แกงกระจาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก ดานการจัดโครงสราง  
ดานการใหอิสระ ดานการมีสวนรวม และดานการตรวจสอบได 2) เปรียบเทียบการกระจายอํานาจ 
การบริหารงานงบประมาณ จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา และ 
กลุมเครือขายของสถานศึกษา กลุมตัวอยาง ไดแกครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอแกงกระจาน 
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน 140 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ .99 สถิติท่ีใชใน 
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) และทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
โดยวิธีการ LSD (Least Significant Difference) ผลการวิจัยพบวา 1) การกระจายอํานาจการ
บริหารงานงบประมาณ โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดโครงสราง 
ดานการมีสวนรวม และดานการตรวจสอบได อยูในระดับมาก สวนดานการใหอิสระ อยูในระดับ 
ปานกลาง 2) การเปรียบเทียบการกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณ เม่ือจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวา โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ดานการใหอิสระ ดานการมีสวนรวมและดานการตรวจสอบได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ มีการกระจายอํานาจ มากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก  
สวนดานการจัดโครงสรางไมแตกตางกัน เม่ือจําแนกตามประเภทของสถานศึกษา พบวาโดยรวม แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาแตกตางกันทุกดานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีการกระจายอํานาจมากกวา
โรงเรียนประถมศึกษาทุกดาน เม่ือจําแนกตามกลุมเครือขายของสถานศึกษาพบวา โดยรวม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสถานศึกษาท่ีอยูในกลุมแกงกระจานมีการกระจายอํานาจมากกวา 
กลุมสองพ่ีนองและกลุมวังจันทร ตามลําดับ 

พันธิตรา จตุรภัทรนนท (2551) รายงานการวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 - 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรณีศึกษา : งบประมาณแผนดิน 
ในการวิเคราะหงบประมาณรายจายประจําป (งบแผนดิน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ประจําป พ.ศ. 2549 - 2551 จําแนกการวิเคราะหออกเปนการวิเคราะหจําแนกตาม 
งบรายจาย การวิเคราะหจําแนกตามหมวดรายจาย และการวิเคราะหจําแนกตามผลผลิต ซ่ึงสามารถสรุป
ภาพรวมได ดังนี้ ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละ
งบรายจายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเกือบทุกงบรายจายยกเวนงบดําเนินงานท่ีไดรับลดลงในป พ.ศ. 2551 เพียง 
0.25% สําหรับงบรายจายท่ีมีแนวโนมไดรับเพ่ิมมากท่ีสุดใน ป พ.ศ. 2550 ไดแก งบรายจายอ่ืน  
งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบบุคลากร และงบดําเนินงาน ตามลําดับ สวนในป พ.ศ. 2551 ไดรับ
งบประมาณเพ่ิมมากท่ีสุดในงบรายจายเดียวกัน ไดแก งบลงทุน งบรายจายอ่ืน งบเงินอุดหนุน งบบุคลากร 
และงบดําเนินงาน เม่ือจําแนกงบประมาณตามหมวดรายจาย พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่ งกอสรางมากท่ีสุด รองลงมา  
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ หมวดรายจายอ่ืน หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดคาสาธารณูปโภค และหมวดคาจางชั่วคราวและพนักงานราชการ ตามลําดับ และเม่ือจําแนก
งบประมาณตามผลผลิต พบวา มหาวิทยาลัย ฯ ไดรับการจัดสรรงบประมาณในแตละผลผลิตมีแนวโนม
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เพ่ิมข้ึนเกือบทุกผลผลิตยกเวนป พ.ศ. 2551 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการและผลผลิตผลงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับเทากับในป พ.ศ. 2550 

ประสาน กันยานัน (2550) ศึกษา หาแนวทางพัฒนาการบริหารงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผลการศึกษาวิจัยพบวา สภาพสาเหตุและปญหาการบริหาร 
งานงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก  
หากพิจารณาเปนรายดานตาง ๆ พบวา ดานสภาพสาเหตุและปญหาของการเบิกจายเงินงบประมาณเงิน
รายไดมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือดานสภาพสาเหตุและปญหาของการจัดสรรเงินงวดงบประมาณเงิน
รายได หากพิจารณาดานตาง ๆ ของแนวทางในการพัฒนาการบริหารงบประมาณเงินรายไดประกอบกับ
การใหสัมภาษณของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญ สามารถบอกถึงแนวทางในการพัฒนาได 
โดยแบงออกเปน แนวทางการพัฒนาการจัดทําคําเสนอของงบประมาณเงินรายได แนวทางการพัฒนา 
การจัดสรรเงินงวดงบประมาณเงินรายไดแนวทางการพัฒนาการเบิกจายงบประมาณเงินรายได  
แนวทางการพัฒนาการรายงานและประเมินผลการใชจายงบประมาณเงินรายได 

พิกุล ภูมิโคกรักษ (2550) ศึกษา รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใตพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ท่ีผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารมีความเห็นประกอบดวย 
องคประกอบท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน ผูบริหารท่ีเปนกลุมตัวอยางมีความเห็นดวยใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุดในทุกประเด็นโดยประเด็นท่ีไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดท่ีสําคัญ ไดแก 1) หลักสูตร
ตอบสนองใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีสุข 2) การเปดหลักสูตรใหมพิจารณา
ตลาดแรงงาน และบุคลากรท่ีมีอยูวามีความรูความชํานาญในหลักสูตรท่ีเปดใหม ดานการวิจัย ประเด็นท่ี
สําคัญ ไดแก 1) สนับสนุนการท าวิจัยโดยจัดฝกอบรม หรือจัดหาท่ีปรึกษาเพ่ือใหคําแนะนํา  
2) มีหนวยงานกลางดูแลจัดการบริหารงานวิจัยในภาพรวม มหาวิทยาลัยเพ่ือสงเสริมและอํานวย 
ความสะดวกแกนักวิจัย ดานการบริการชุมชน ประเด็นท่ีสําคัญ ไดแก 1) เปดโอกาสใหชุมชนเขามา 
มีสวนรวมในการใหความคิดเห็น ความรู ขอเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัย 2) มหาวิทยาลัยให
ความชวยเหลือทางวิชาการแกชุมชน ตามความตองการของชุมชนเนนการบริการชุมชนทุกรูปแบบ  
สรางการยอมรับและชวยใหชุมชนสามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาว ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการ

วิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

การบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก 
(เงินรายได) 

 

ปญหา / อุปสรรคในการบริหาร
งบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) 

 

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจาย
เงินนอก (เงินรายได) 



บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเสนอ 
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํา

งบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) จํานวน 52 คน 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ

รายจายเงินนอก (เงินรายได) จํานวน 52 คน  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 

ผูวิจัยศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ของมหาวิทยาลัยฯ มาสรางแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง 
กําหนดหัวขอหรือประเด็นสัมภาษณไวชัดเจนเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค และขอเสนอแนะ รวมท้ัง
เสนอแนวทางการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยจําแนกตามประเภทรายจาย ไดแก งบบุคลากร  
งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน โดยคํานึงถึงหลักการดังนี้ หลักประหยัด 
หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักดุลยภาพ หลักคาดการณไกล และหลักประชาธิปไตย 
 

ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนการสรางเครื่องมือ เพ่ือสรางแบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล สามารถ

อธิบายได ดังนี้ 
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1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงบประมาณ จากนั้นนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย กําหนดนิยาม และเพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

2. สรางแบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และตรวจสอบเนื้อหาของ 
แบบสัมภาษณวาครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากนั้นนําไปใหหัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
ตรวจสอบแบบสัมภาษณเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ แลวนํามาปรับปรุงตามคําแนะนําของ
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู วิ จั ยไดนําแบบสัมภาษณ ท่ีสร าง ข้ึน สํ าหรับการศึกษาวิจัย ไปทําการทดสอบหา 

คาความเท่ียงตรง (validity) โดยนําแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา ตําแหนง รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

2. นายสนธยา เจริญศิริ ตําแหนง รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวปรางทิพย เกตุกลิ่น ตําแหนง หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ 
ท้ังนี้ผูวิจัยเลือกขอคําถามท่ีมีความเท่ียงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแตละดานและ

ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูวิจัยไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูล เปน 2 สวน คือ 
1. การศึกษาขอมูลเอกสาร เปนข้ันตอนแรกของการศึกษาโดยเปนการทบทวนวรรณกรรม 

หนังสือ วารสาร ตํารา บทความตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
การบริหารและการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ เปนขอมูลสําหรับการวางแผน 
การดําเนินการวิจัย รวมถึงไดเก็บรวบรวมขอมูลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 กระทรวงศึกษาธิการ และเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจาย 
เงินนอก (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 โดยจําแนกตามงบรายจาย 

2. การศึกษาเก็บขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือนํามาสรุปเปนขอ
คนพบตามข้ันตอนการวิจัยขางตน โดยผูวิจัยไดทําการนัดหมายกลุมเปาหมาย เพ่ือทําการสัมภาษณ
เก่ียวกับการบริหารและการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 

ผูวิจัยใชแนวคําถาม ซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามแบบปลายเปดเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
แนวคําถามนี้อยูบนพ้ืนฐานของกรอบความคิดของการวิจัย โดยมีการตั้งคําถามในประเด็นตาง ๆ ให
ครอบคลุมเนื้อหาเก่ียวกับขอมูลตาง ๆ 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 

ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณท่ีไดรับท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ และนํามาวิเคราะห โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

1. ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหงบประมาณยอนหลัง โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม 
Microsoft Excel เพ่ือคํานวณหาคารอยละ  

2. ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล ดวยวิธีการ 
จดบันทึกและใชเครื่องบันทึกเสียงไวอยางมีระบบ รวมกับขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารท้ังหมด 

3. นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเนื้อหา สรุปความตามประเด็นสําคัญ เพ่ือ
นําไปสูการวิเคราะหงบประมาณ สวนการตีความและการแปรความในการวิเคราะหเพ่ือใชเปน
แนวทางในการมองปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในแตละประเด็นใหชัดเจนข้ึน 

4. ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล โดยการตรวจสอบแบบสามเสา 
(Triangulation) โดยการตรวจสอบแบบสามเสาดานบุคคล กลาวคือ ผูวิจัยไดตรวจสอบสามเสา 
ดานขอมูลเก่ียวกับการบริหารและการจัดการงบประมาณ ในบุคคลตาง ๆ ท่ีมีหนาท่ีในการบริหาร
และการปฏิบัติงานดานงบประมาณท่ีแตกตางกัน ไดใหขอมูลท่ีตรงกัน รวมถึงมีการเปรียบเทียบขอมูล
กับเอกสาร นั้นหมายความวาขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดมีความถูกตองและเชื่อถือได 

5. นําเสนอขอมูลเปนตาราง ประกอบความเรียง วิเคราะหในเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) เพ่ือสะทอนใหเห็นขอมูลความเปนจริงในการวิเคราะหงบประมาณรายจายเงินนอก (เงิน
รายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้
แบ่งการวิเคราะห์และการแปลความหมาย ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก 
(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก 
(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังตาราง 4.1 – 4.5 

 

1.1 งบบุคลากร 
 

ตาราง 4.1 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบบุคลากร 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเนื่องจาก

มีการโอนย้ ายข้าราชการ  / พนักงาน ไปสั งกัด
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ท าให้มีปัญหาในการ
ขาดแคลนอัตราก าลัง และในส่วนของลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุไม่มีต าแหน่งพนักงาราชการทดแทน 

1. ควรก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ชัดเจน 
และมีการวางแผนตั้ งงบประมาณ ใน 
ส่วนของค่าใช้สอยส าหรับค่าจ้างเหมา
บริการทดแทนบุคลากรที่ถูกยุบ 
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ตาราง 4.1 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบบุคลากร (ต่อ) 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2. งบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายใน 

การจ้างบุคลากรที่มีภายในมหาวิทยาลัยฯ และขาด
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเรื่องการกระจาย
ก าลังคนไปยังหน่วยงานที่ตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 
และขาดการติดตามข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน
อย่างทันท่วงท ี

2. ควรด าเนินการจัดการบุคลากรที่
เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ให้
เป ลี่ ย น ส ถ า น ะ เป็ น พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเงินแผ่นดินให้มากที่สุด
เพ่ือจะได้ประหยัดงบประมาณเงินรายได้ 
และมีนโยบายให้หน่วยงานที่จัดตั้ งขึ้น
ภายในบริหารจัดการบุคลากรภายใน
องค์กรให้ได้ด้วยงบประมาณเงินรายได้ที่มี 
ร ว ม ถึ ง ป ลู ก จิ ต ส า นึ ก ให้ บุ ค ล า ก ร
กระตือรือร้นในการท างานเพ่ือติดตาม
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

3. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมื่อค่าจ้าง
ประจ าลดลงส่งผลให้ต้องมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการในส่วนของงบด าเนินงานเพ่ิมเติม ส่งผลให้
เสถียรภาพในการบริหารงาน 

3. ควรมีการบริหารจัดการบุคลากรให้มี
ความเสมอภาค รวมทั้ งมีการวางแผน
บริหารงบบุคลากรให้ เกิดความเสถียร 
มากยิ่งขึ้น 

4. ขาดวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ส่งผลให้เกิด
ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรเกินความจ าเป็น 

4. ควรมีการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง 

 
1.2 งบด าเนินงาน 
 

ตาราง 4.2 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบด าเนินงาน 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. ระเบี ยบกระทรวงการคลั งกับน โยบายใน 

การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ แตกต่าง
กัน  อีกทั้ งหน่ วยงานไม่ มี ความ เข้ าใจระเบี ยบ 
การเบิกจ่ายงบประมาณท าให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการจัดเก็บข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด 

1 . ค ว รมี ม าต รก า ร ให้ ชั ด เจ น เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยฯ และ
ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ละเอียดและมีการวาง
แผนการด า เนิ น งานและการใช้ จ่ าย
งบประมาณ 
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ตาราง 4.2 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบด าเนินงาน (ต่อ) 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
2. ขาดการวางแผนการในการจัดท างบประมาณ

ประจ าปีในส่วนของงบด าเนินงาน ขาดประสิทธิภาพ
ในการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

2. ควรจัดท าแผนความต้ องการงบ
ด าเนินงาน และควรมีการบริหารจัดการ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีตั้งไว 

3 . ข าด ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ งค์ ก ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในค่าตอบแทน
ผู้บริหารค่อนข้างสูงเกินความจ า เป็น และได้รับ
จัดสรรงบประมาณค่อนข้างไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
เป็นผลให้ขาดเสถียรภาพทางการเงิน 

3 . ค ว รบ ริ ห ารจั ด ก ารอ งค์ ก ร ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการจัดท า
แผนการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่าจริง
เพ่ือเป็นฐานให้การต่อรองในการเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

4. มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่ตรงความต้องการใน
ภาระหน้าที่ เกินความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน มี 
การใช้วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภคสิ้นเปลือง ไม่
ค านึงถึงการประหยัด ไม่มีนโยบายในการควบคุม 
ก ากับดูแล การใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของ
ร าช ก ารอ ย่ า งจ ริ งจั ง  ร ว ม ถึ งมี ก า ร เบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ งเสมอภาคและ 
ไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

4. ควรก าหนดมาตรการในการประหยัด 
และการบริหารจัดการงบด าเนินงานให้มี
คุณ ภาพ  รวมทั้ งมี การก าหนดเกณ ฑ์ 
การวิเคราะห์คุณสมบัติให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่เนื่องจากมีเงินค่าตอบแทนที่
ค่ อ น ข้ า งสู ง  แ ล ะค ว รมี น โย บ าย ใน 
การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
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1.3 งบลงทุน 
 

ตาราง 4.3 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบลงทุน 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ

ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน เนื่องจาก
กระบวนการด าเนินงานมีปัญหา เช่น มีการปรับ 
TOR มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ไม่สามารถ
หาผู้ รับจ้างได้  อีกทั้ งยั งไม่มีแผนความต้องการ 
งบลงทุนที่ชัดเจนและไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกรายการงบลงทุนในแต่ละปีงบประมาณท าให้
เกิดความไม่เสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนของงบลงทุน 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
แนวทาง มาตรการ การควบคุมก ากับ 
ดูแลการด าเนินการจัดท า TOR แบบรูป
ร า ย ก า ร  BOQ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า  
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
และระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย 
งบประมาณที่วางไว้ รวมถึงควรก าหนด

นโยบายในการพิจารณาคัดเลือกรายการ
งบลงทุนในแต่ละปีงบประมาณให้ชัดเจน 
และมีการวางแผนความต้องการงบลงทุน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

2 . มี การใช้ท รัพยากรที่ มี อยู่ ไม่ คุ้ ม ค่ า  และมี 
การบริหารจัดการในส่วนของงบลงทุนไม่เสมอภาค 
รวมทั้งขาดการวางแผนการบริหารงบลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าอย่าง
บูรณาการ และมีการบริหารจัดการในส่วน
ของงบลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และควรลดค่าใช้จ่ายด้านสิ่งก่อสร้างเพ่ือ
ไปเพ่ิมวงเงินให้กับค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. ขาดการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมีคุณภาพ หน่วยงานเสนอของบประมาณ 
ไม่สอดคล้องกับราคากลาง / ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
รวมถึงการจัดการงบลงทุนไม่ด าเนินการตามแผน 
ส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
อีกทั้ งได้ รับจัดสรรงบประมาณน้อยท าให้ ไม่ ได้ 
รับจัดสรรงบประมาณครบทุกหน่วยงาน 

3 . ค ว ร มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ติ ด ต า ม  เ ร่ ง รั ด  
ผ ล ก ารด า เนิ น งาน แ ล ะก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ รวมถึงวิเคราะห์งบลงทุน 
และจัดท าแผนคงวามต้องการงบลงทุน
ระยะยาวโดยมีคณะกรรมการจากทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
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1.4 งบเงินอุดหนุน 
 

ตาราง 4.4 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบเงินอุดหนุน 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. ขาดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวม ทั้ ง ไม่ มี ก า รว างแ ผ น ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร 
งบเงินอุดหนุนที่ชัดเจน 

1. ควรมีการวางแผนกระบวนการท างาน
ให้ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และควรน าผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา
เป็ นแนวทางในการก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานในปีต่อไป เพ่ือให้ใกล้เคียงและ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รวมทั้ งควรมี
นโยบายในการบูรณาการเพ่ือให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

2. ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการวางแผนการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 

2 . ควรมี การติ ดตาม  เร่ งรัดผลการ
ด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน 

3. ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผลการ
ด า เนิ น งาน ไม่ ส อด ค ล้ อ งกั บ ผ ลก าร เบิ ก จ่ าย
งบประมาณ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การด าเนินงานได้ อีกทั้งยังขาดแผนพัฒนางบเงิน
อุดหนุ นที่ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน 

3. ควรมีการบริหารบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ติดตาม เร่งรัด ผลการ
ด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมถึงวิเคราะห์งบเงินอุดหนุน และจัดท า
แผนความต้องการงบเงินอุดหนุนระยะยาว
โดยมีคณะกรรมการจากทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา 

4. ขาดการบริหารจัดการในส่วนของการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ และผู้ด าเนินงานโครงการไม่สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณ ล่ าช้ า  รวมถึ งการบ ริห ารจัดการ 
ในส่วนของค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ด าเนินการเปิดรับสมัครล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้ ง 
ขาดการวางแผน  กรอบ อัต ร าก าลั งที่ ชั ด เจน  
ขาดการสื่อสารและการท าความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

4. ควรก าหนดมาตรการประหยัดในการ
ด าเนินงานโครงการให้ชัดเจน และควรมี
การวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้ารวมถึง
มีการติดตาม และด าเนินงานตามแผนที่
วางไว้ เ พ่ื อ ให้ ผลการด า เนิ น งานและ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
และจัดท ากรอบอัตราก าลังเพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุ คลที่ ดี ในอนาคต 
รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์หรือจัดท าคู่มือ
ให้พนักงานในถาบันอุดมศึกษาในทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทน 
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1.5 งบรายจ่ายอื่น 
 

ตาราง 4.5 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบรายจ่ายอื่น 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1 . ข าดป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใน การบ ริ ห ารจั ด การ  

การติดตามประเมินผล ท าให้การด าเนินงาน และ 
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 

1 . ค ว ร น า ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นแนวทางใน 
การจัดสรรงบประมาณ และก าหนด
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงรวมทั้งมีการ
ก า ห น ด น โย บ าย เร่ ง ด่ ว น ใน แ ต่ ล ะ
ปี งบประมาณ ให้ ชั ด เจน เพ่ื อก าหนด
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ 
รวมทั้งมีการเร่งรัด ติดตาม การด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด 

2. ขาดการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของ 
งบรายจ่ายอ่ืนโดยเฉพาะการบริหารจัดการการ 
ยืมเงินทดรอง และมีการตั้งงบบริหารจัดการระหว่าง
ปีไว้ทุกหน่วยงาน 

2 . ค ว ร จั ด ท า แ ผ น ค ว าม ต้ อ งก า ร 
งบรายจ่าย อ่ืน และควรมีการบริหาร
จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการ
เบิ ก จ่ า ย งบ ป ร ะ ม าณ ที่ ตั้ ง ไว้  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยฯ ควรมีน โยบายในการ
ก าหนดสัดส่วนงบบริหารจัดการระหว่างปี
ให้ชัดเจนโดยตั้งรวมไว้ที่วิทยาเขตแห่ง
เดียวและมีการก าหนดหลักเกณฑ์ ให้
ชัดเจนในการขออนุมัติใช้งบกลาง รวมถึงมี
การถัวจ่ายงบกลางข้ามวิทยาเขตได้ใน
กรณีที่มีความจ าเป็น ทั้ งนี้ควรก าหนด
กรอบการตั้งงบกลางแต่ละวิทยาเขตไว้ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายจ่ายประจ าปี 

3. ขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผลการ
ด า เนิ น งาน ไม่ ส อด ค ล้ อ งกั บ ผ ลก าร เบิ ก จ่ าย
งบประมาณ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานได้ อีกทั้งยังขาดแผนพัฒนางบรายจ่ายอ่ืน
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
และของหน่วยงาน 

3. ควรมีการบริหารบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ติดตาม เร่งรัด ผลการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมถึงวิเคราะห์งบรายจ่ายอ่ืน และจัดท า
แผน ค งว าม ต้ อ งก ารงบ รายจ่ าย อ่ื น 
ระยะย าว โดยมี คณ ะกรรม การจ าก 
ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
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ตาราง 4.5 ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบรายจ่ายอื่น (ต่อ) 

 

ปัญหา / อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
4. ขาดการบริหารจัดการในส่วนของการด าเนินงาน

โครงการต่าง ๆ และผู้ด าเนินงานโครงการไม่สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนได้ส่งผลให้การเบิกจ่าย
งบประมาณล่าช้าและบางโครงการใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน อีกทั้ งงบประมาณที่ ได้รับ
จัดสรรไม่ เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4. ควรมีมาตรการใช้จ่ายอย่างประหยัด
โด ย เฉ พ า ะ โค ร ง ก า ร ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ 
การด า เนิ น งานที่ ค ล้ ายคลึ งกั น  และ 
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง 
การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ และมีการ
ติดตามประเมินผลและรายงานการ
ด าเนินงานเป็นระยะ และควรมีแผนการ
ด าเนินงานโครงการระยะยาวให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้
มห าวิท ยาลั ยมี แน วท างที่ ชั ด เจน ใน 
การเสนอของบประมาณ 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้)  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้ 
 

3.1 เชิงนโยบาย 
1) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิน 

ความจ าเป็นให้ชัดเจน รวมถึงควรมีการจัดท าแผนวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังระยะยาวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และควรมีการทบทวน 
กรอบอัตราก าลังเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ และควรมีนโยบาย
ในการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายในส่วนของงบบุคลากรด้วย 

2) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณให้ชัดเจน
โดยมุ่งเน้นมาตรการประหยัด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณไปใน  
ทิศทางเดียวกัน และควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบด าเนินงานระยะยาวให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้
ทันต่อความต้องการของสังคม และควรมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในส่วนของงบด าเนินงาน
ด้วย 

3) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
ราคามารฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และความจ าเป็นอย่างแท้จริง อีกท้ังยังต้องมีมาตรการใน
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การเตรียมความพร้อมและนโยบายในการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงาน รวมถึง 
การจัดท าแบบรูปรายการ การก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัดเจนและมีความพร้อมก่อนเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และควรก าหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึง
และเท่าเทียมเนื่องจากทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นในการพัฒนาในแต่ละหน่วยงานไม่แตกต่างกัน ที่
ส าคัญควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของแต่ละรายการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ 
ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของสังคม และ 
ควรมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในส่วนของงบลงทุนด้วย 

4) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในส่วนของใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นอย่างแท้จริง รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงก าหนดนโยบายในการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรมีการจัดท า แผนความต้องการ 
งบเงินอุดหนุนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการ / โครงการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือ
สามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของสังคม และควรมีนโยบายในการบริหารจัดการ  โดยให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
ในส่วนของงบเงินอุดหนุนด้วย 

5) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในส่วนของใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นอย่างแท้จริง รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงก าหนดนโยบายในการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรมีการจัดท า แผนความต้องการ 
งบรายจ่ายอ่ืนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการ / โครงการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือ
สามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของสังคม และควรมีนโยบายในการบริหารจัดการ  โดยให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  
ในส่วนของงบรายจ่ายอ่ืนด้วย 

 

3.2 เชิงปฏิบัติ 
1) ควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึงภาระ

งานที่มีอยู่จริงในการจ้างบุคลากร และควรมีการจัดท าแผนวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังระยะยาวของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับกรอบภาระงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

2) ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงการใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์พลังงานอย่าง 
มีส่วนร่วม เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ และควรมีการจัดท าแผนความต้องการ
งบด าเนินงานระยะยาวให้สอดคล้องกับภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายทั้งนี้ต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
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3) ควรให้ความส าคัญกับรายละเอียดในการเสนอของบประมาณของแต่ละหน่วยงานให้
รอบคอบและเป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และความจ าเป็นอย่างแท้จริง 
อีกทั้งยังต้องมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมและการควบคุมก า กับดูแล ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าแบบรูปรายการ การก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัดเจนก่อนเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกหน่วยงานควรมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ตั้ งไว้ ในแต่ละปี งบประมาณ ที่ ส า คัญควรมีการจัดท า 
แผนความต้องการงบลงทุนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  
ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อ
ความต้องการของสังคม 

4) ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ค านึงถึงการใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จ า เป็นใน 
การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีการท า 
ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดในการเตรียมความพร้อมและการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัด
การด าเนินงาน และบุคลากรควรมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ที่ส าคัญควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบเงินอุดหนุน
ระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตามแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของ
สังคม 

5) ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงการใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน 
การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีการท า 
ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดในการเตรียมความพร้อมและการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัด
การด าเนินงาน และบุคลากรควรมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ที่ส าคัญควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบรายจ่ายอ่ืน
ระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตามแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของ
สังคม 

 

3.3 เชิงวิชาการ 
1) ควรมีการศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเปรียบเทียบกับ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกันหรือขนาดต่าง ๆ กัน 
2) ควรมีการศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณในสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกันหรือขนาดต่าง ๆ กัน 
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3) ควรมีการศึกษากรอบวงเงินงบประมาณรายได้และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม
กับสภาพปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกันหรือ 
ขนาดต่าง ๆ กัน 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า 

1. งบบุคลากร พบว่า มีการจ้างบุคลากรในส่วนของลูกจ้างชั่วคราวที่เกินกรอบภาระที่จ าเป็น 
ซึ่งก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย เช่นเดียวกับขาดการวางแผนในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังให้
สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจาก
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณในส่วนของ
งบบุคลากร 

2. งบด าเนินงาน พบว่า การบริหารงบประมาณยังขาดการปลูกจิตส านึกในการประหยัด
พลังงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น อันเป็นสาเหตุการก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย  
ทั้งยังไม่มีแผนความต้องการงบด าเนินงานที่แท้จริง และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจาก 
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณในส่วนของ
งบด าเนินงาน 

3. งบลงทุน พบว่า มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามราคามาตรฐานที่ส านัก
งบประมาณก าหนด และเกินความจ าเป็น ซึ่งก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
การบริหารจัดการงบประมาณ พบว่า กระบวนการด าเนินงานมีปัญหา เช่นมีการปรับเปลี่ยนแบบรูป
รายการ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ ส่งผลให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ทันตามแผนการ
ด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้
ในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างจ ากัดส่งผลให้มีการจัดสรร
งบประมาณลงสู่หน่วยงานได้ไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งมหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาในส่วนของงบลงทุน 
โดยเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยฯ ตามที่ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยฯ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นจ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
รวมทั้งไม่มีแผนความต้องการงบลงทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 
และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณา
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 

4. งบเงินอุดหนุน พบว่า ยังมีการการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น บางโครงการที่
ด าเนินการลักษณะที่ คล้ายถึงกลับมีการใช้จ่ายงบประมาณที่แตกต่างกันมาก ซึ่ งก่อให้ เกิด 
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ความฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดในการบริหารจัดการงบประมาณ ขาดการติดตาม เร่งรัด และ
ประเมินผลการด าเนินงานที่จริงจังส่งผลให้ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป 
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และไม่มีแผนความต้องการ 
งบเงินอุดหนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบเงินอุดหนุน 

5. งบรายจ่ายอ่ืน พบว่า ยังมีการใช้จ่ายงบประมาณเกินความจ าเป็น บางโครงการที่
ด าเนินการลักษณะที่คล้ายถึงกลับมีการใช้จ่ายงบประมาณที่แตกต่างกันมาก ซึ่ งก่อให้ เกิด 
ความฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการงบประมาณ ยังขาดการติดตาม เร่งรัด และ
ประเมินผลการด าเนินงานที่จริงจังส่งผลให้ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และไม่มีแผนความต้องการ 
งบรายจ่ายอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ รวมถึงไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่มาจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ในการบริหาร
งบประมาณในส่วนของงบเงินรายจ่ายอ่ืน 
 
อภิปรายผล 
 

จากข้อค้นพบ งบบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ขาดการวางแผนในการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เคยมีการปรับ
โครงสร้าง แต่ยังไม่มีการปรับกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ ที่
เปลี่ยนไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ พันธิตรา จตุรภัทรนนท์ 
(2551) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ เป็นแผนการจัดท างบประมาณอย่างสูง ที่รัฐสภาอนุญาตให้
ฝ่ายบริหารใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่รัฐบาลมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรอบระยะเวลา
หนึ่งปีงบประมาณ โดยแสดงให้รัฐสภาทราบด้วยว่ารัฐบาลมีรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายจากกิจการใดบ้าง 
เป็นจ านวนเท่าใด มีวิธีการได้เงินมาอย่างไร เพ่ือให้รัฐสภารับทราบประกอบการพิจ ารณาอนุมัติ
งบประมาณด้วย งบด าเนินงาน มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีแผนความต้องการงบด าเนินงานที่แท้จริง  
เหตุเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยฯ ขาดการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของ
งบด าเนินงานที่ผ่านมาและไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ ฐิติมา จันทรวิสิทธิ์  (2553) กล่าวว่า การบริหาร
งบประมาณ เป็นแผนงานที่แสดงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรในลักษณะที่เป็นตัวเลข ทั้งที่เป็น
จ านวนเงินและไม่ใช่จ านวนเงิน แต่โดยปกติจะมุ่งเน้นไปที่ตัวเงินเป็นหลัก ซึ่งการจัดท างบประมาณจะ
ก าหนดขึ้นตามแผนงานในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ งบลงทุน มหาวิทยาลัยฯ ขาดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะครุภัณฑ์ ส่งผล
ให้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ทันตามแผนการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่วางแผนไว้ในแต่ละปีงบประมาณซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ เกียรติคุณ เรื่องสุวรรณ (2553) กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ 
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เป็นแผนเบ็ดเสร็จที่แสดงออกในรูปตัวเงินที่แสดงโครงการด าเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้
จะรวมถึงการกระจายงบประมาณบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็น
ในการสนับสนุน การด าเนินงาน ให้บรรลุตามแผน ประกอบด้วย 3 ขั้น คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ 
และการบริหาร งบเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยฯ ขาดการติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการด าเนินงาน
ที่จริงจัง รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลให้ผลการด าเนินงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ เชอร์วูด (Sherwood, 1965 อ้างถึงใน 
จิราภรณ์ คงสมมาตย์, 2556) กล่าวว่า งบประมาณ เป็นแผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกมาในรูปตัวเงิน 
แสดงโดยการด าเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการคาดประมาณการให้บริการ 
กิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุ
ตามแผนเบ็ดเสร็จย่อมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) 
การอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval) และการบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และ 
งบรายจ่ายอ่ืน มหาวิทยาลัยฯ ไม่มีแผนความต้องการงบเงินอุดหนุนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากยังไม่เคยมีการจัดท าการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบรายจ่ายอ่ืนว่าที่
ผ่านมาเป็นเช่นไรจึงไม่มีข้อมูลเพื่อเพียงพอในการวางแผนความต้องการงบรายจ่ายอ่ืนในอนาคต ซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของ พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550) กล่าวว่า 
เนื่องจากงบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของรัฐบาล ส่วนราชการและองค์กร  
ต่าง ๆ ในอนาคตในการใช้จ่ายเงินในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ และงบประมาณเป็นการประมาณ
การรายรับและรายจ่ายที่ได้มาและจ่ายไปในอนาคตของรัฐบาล ดังนั้น งบประมาณจึงยังไม่สมบูรณ์
แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะเป็นตามนั้น เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งการด าเนินงานในเรื่องงบประมาณจึง
ต้องถูกกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และมีข้อจ ากัดจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ในหลาย ๆ ด้าน
ด้วยกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 เชิงนโยบาย 

1) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายหรือมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิน 
ความจ าเป็นให้ชัดเจน รวมถึงควรมีการจัดท าแผนวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังระยะยาวให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และควรมีการทบทวน 
กรอบอัตราก าลังเป็นระยะตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ และควรมีนโยบาย
ในการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายในส่วนของงบบุคลากรด้วย 

2) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณให้
ชัดเจนโดยมุ่งเน้นมาตรการประหยัด เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณไปใน  
ทิศทางเดียวกัน และควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบด าเนินงานระยะยาวให้สอดคล้องกับ
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แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้
ทันต่อความต้องการของสังคม และควรมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในส่วนของงบด าเนินงาน
ด้วย 

3) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามราคามารฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และความจ าเป็นอย่างแท้จริง อีกทั้งยังต้องมี
มาตรการในการเตรียมความพร้อมและนโยบายในการควบคุมก า กับดูแล ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าแบบรูปรายการ การก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัดเจนและมี
ความพร้อมก่อนเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ และควรก าหนดนโยบายใน 
การจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงและเท่าเทียมเนื่องจากทุกหน่วยงานมีความจ าเป็นในการพัฒนาในแต่
ละหน่วยงานไม่แตกต่างกัน ที่ส าคัญควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุนระยะยาว โดยมี 
การวิ เคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อ 
ความต้องการของสังคม และควรมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายในส่วนของงบลงทุนด้วย 

4) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในส่วนของใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่างแท้จริง รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงก าหนดนโยบายในการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินงานและการใช้จ่ ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น  และควรมีการจัดท า 
แผนความต้องการงบเงินอุดหนุนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละ
รายการ / โครงการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับ
แผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของสังคม และควรมีนโยบายใน 
การบริหารจัดการ โดยให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบายในส่วนของงบเงินอุดหนุนด้วย 

5) มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการก าหนดนโยบายในส่วนของใช้จ่ายงบประมาณให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นอย่างแท้จริง รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงก าหนดนโยบายในการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัดการ
ด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรมีการจัดท าแผนความต้องการ 
งบรายจ่ายอ่ืนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการ / โครงการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือ
สามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของสังคม และควรมีนโยบายในการบริหารจัดการ  โดยให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  
ในส่วนของงบรายจ่ายอ่ืนด้วย 
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1.2 เชิงปฏิบัติ 
1) ควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน โดยค านึงถึง

ภาระงานที่มีอยู่จริงในการจ้างบุคลากร และควรมีการจัดท าแผนวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังระยะยาว
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกรอบภาระงานและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

2) ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงการใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์พลังงานอย่าง 
มีส่วนร่วม เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ และควรมีการจัดท าแผนความต้องการ
งบด าเนินงานระยะยาวให้สอดคล้องกับภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายทั้งนี้ต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 

3) ควรให้ความส าคัญกับรายละเอียดในการเสนอของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
ให้รอบคอบและเป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และความจ าเป็นอย่าง
แท้จริง อีกทั้งยังต้องมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมและการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินงาน รวมถึงการจัดท าแบบรูปรายการ การก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้ชัดเจนก่อนเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกหน่วยงานควรมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ตั้ งไว้ ในแต่ละปี งบประมาณ ที่ ส า คัญควรมีการจัดท า 
แผนความต้องการงบลงทุนระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  
ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อ
ความต้องการของสังคม 

4) ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ค านึงถึงการใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จ า เป็นใน 
การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีการท า 
ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดในการเตรียมความพร้อมและการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัด
การด าเนินงาน และบุคลากรควรมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ที่ส าคัญควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบเงินอุดหนุน
ระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตามแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของ
สังคม 

5) ควรท าความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้มีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงการใช้จ่ายในส่วนที่จ าเป็นอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน 
การด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังต้องมีการท า 
ความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดในการเตรียมความพร้อมและการควบคุมก ากับดูแล ติดตาม เร่งรัด
การด าเนินงาน และบุคลากรควรมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ที่ส าคัญควรมีการจัดท าแผนความต้องการงบรายจ่ายอ่ืน
ระยะยาว โดยมีการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแต่ละรายการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
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ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตามแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ควรมีการปรับแผนเป็นระยะเพ่ือสามารถตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของ
สังคม 

 

1.3 เชิงวิชาการ 
1) ควรมีการศึกษาการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเปรียบเทียบ

กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกันหรือขนาดต่าง ๆ กัน 
2) ควรมีการศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณในสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกันหรือขนาดต่าง ๆ กัน 
3) ควรมีการศึกษากรอบวงเงินงบประมาณรายได้และรายจ่ายเพ่ือการศึกษาที่

เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาใกล้เคียงกัน
หรือขนาดต่าง ๆ กัน 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาปัจจัยเชิงประจักษ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ

รายจ่ายเงินนอก (เงินรายได้) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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