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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ช่วยพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการกระจายรายได้            
ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและภาครัฐให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนควบคุมและ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อประชาชนและสังคมส่วนรวม1 การจัดท างบประมาณเป็นไปตามระบบและเน้นความ
เหมาะสมในแต่ละยุคสมัย โดยในอดีตภารกิจและวงเงินงบประมาณของประเทศยังมีน้อยการจัดท า
งบประมาณจึงใช้ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ เมื่อภารกิจของประเทศมีมากขึ้นและมีความ
ซับซ้อน จึงพัฒนาไปสู่ระบบงบประมาณแบบแผนงาน จนกระทั่งเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี        
พ.ศ. 2540 ท าให้การบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง 
รัฐบาลจึงต้องปรับแนวทางการบริหารประเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ       
ที่ส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินการคลังของประเทศ โดยน าแนวคิดในการปฏิรูปโครงสร้าง       
การบริหารประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่รูปแบบ “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่” 
(New Public Management)2 ที่เน้นการท างานโดยยึดถือผลผลิตและผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัด      
ผลลัพธ์ในการท างานของภาครัฐจากการท างานเพ่ือประชาชน มีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีความ
โปร่งใสในการตัดสินใจ ตลอดจนวิธีการท างานที่มีความรวดเร็วและคล่องตัว สนองต่อความต้องการ
ของประชาชน มีการปรับปรุงระบบงบประมาณจากแบบแผนงานเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) และในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงระบบ
งบประมาณอีกครั้งจากระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานมาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)3 ซึ่งระบบงบประมาณ
ดังกล่าวจะค านึงถึงผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ และนโยบายของภาครัฐเป็น
ส าคัญ เน้นการจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ิมบทบาทและความ
รับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรมในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น  
 การจัดท างบประมาณในแต่ละปีส านักงบประมาณจะก าหนดแนวทางจัดท าค าขอ
งบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานได้ใช้เป็นข้อมูลในการเสนอของบประมาณ โดยในปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 - 2564 การจัดท างบประมาณจะเน้นการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของ      
ส่วนราชการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            
                                                           
1 บรรพต โตสิตารัตน์. (2552). ระบบติดตามงบประมาณรายจา่ยส าหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปริญญาวิทยาศาสตร       
   มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 7 – 8. 
2 ทศพร  ศิริสัมพันธ์. (2548). การบริหารราชการแนวใหม ่บริบทและเทคนิควิธี. กรุงเทพมหานคร :บริษัท วิชั่นพริ้นท์ แอนด์  มีเดีย   
  จ ากัด. หนา้ 116. 
3 พัลลภ ศักดิโ์สภณกุล. (2547). ววิัฒนาการกฎหมายวธิีการงบประมาณและการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไทย.  
  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช. หน้า 86. 
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การทบทวนเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดผลส าเร็จของกระทรวงหรือหน่วยงาน                
เน้นการบูรณาการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ในทุกระดับตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง        
โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและ        
ไม่ซ้ าซ้อนกัน นอกจากการจัดท าค าของบประมาณจะเน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแล้ว 
หน่วยงานจะต้องจัดท าค าของบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายของ
รัฐบาล โดยพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณและความครอบคลุม
แหล่งเงินเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และสามารถเริ่มด าเนินการได้ตั้งแต่     
ต้นปีงบประมาณ4 ซึ่งนอกจากการจัดท าค าของบประมาณให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางของ
ส านักงบประมาณดังกล่าวแล้ว การบริหารงบประมาณที่ดกี็ถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐต้องถือปฏิบัติเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และจากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนในฐานะ
เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านงบประมาณ จึงมีความสนใจที่จะรวบรวมข้อมูลงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับจัดสรร เพ่ือน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 และน าข้อมูลที่ได้จากการผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 1.2.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ได้ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 1.3.2 ได้ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

                                                           
4 ส านักงบประมาณ (2562). การก าหนดแนวทางการจัดท าค าของบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 (เอกสารอัดส าเนา). กรุงเทพมหานคร : ส านักงบประมาณ. หนา้ 1 – 2. 
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 1.3.3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีข้อมูลประกอบการ
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ 
  
1.4 ขอบเขตของกำรวิเครำะห์ 
 ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งจัดสรรมายังสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะในส่วนที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษาโดยกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์เสนอของบประมาณผ่านไปยังส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย งบด าเนินงาน งบลงทุน และ          
งบรายจ่ายอื่น  
 
1.5 ค ำจ ำกัดควำม 
 1.5.1 ปีงบประมำณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีหนึ่ง – 30 กันยายน
ของ ปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ.ของปีถัดไปเป็นชื่อเรียกปีงบประมาณนั้น 
 1.5.2 งบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง จ านวนอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน
ได้ตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
 1.5.3 งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูป โภค รวมถึงรายจ่าย           
ที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว แบ่งออกเป็น  
  1) ค่ำตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
  2) ค่ำใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ      
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 
  3) ค่ำวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
 1.5.4 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย           
ในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใด    
ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว แบ่งออกเป็น 
  1) ค่ำครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือไม่เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น 
  2) ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
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 1.5.5 งบรำยจ่ำยอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใดงบรายจ่าย
หนึ่ง หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
 1.5.6 สคบศ. หมายถึง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 



บทที่ 2 
แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณ 
  2.1.1 ความหมายของงบประมาณ 
  2.1.2 รูปแบบของงบประมาณ 
  2.1.3 ลักษณะของงบประมาณท่ีดี 
  2.1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
  2.1.5 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
  2.1.6 ประเภทรายจ่ายงบประมาณ 
  2.1.7 การใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลง 
 2.2 แนวคิดและเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ 
  
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ 
 งบประมาณถือเป็นเครื่ องมือทางการบริหารประเภทหนึ่ งที่ มีความส าคัญต่อ               
การด าเนินงานของหน่วยงาน หากหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอหน่วยงานก็จะ
สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับงบประมาณในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 2.1.1 ความหมายของงบประมาณ 
  งบประมาณ คือ เครื่องมือที่จะท าให้แผนและนโยบายเปลี่ยนเป็นการกระท าหรือ
กิจกรรม งบประมาณเป็นทั้งเทคนิคของนโยบายรัฐบาลและงบประมาณเปรียบเสมือนเชื้อเพลิง          
ที่แจกจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ1 เป็นแผนส าหรับการใช้เงินของผู้บริหารที่จัดท าขึ้นเป็น         
ลายลักษณ์อักษรส าหรับงวดเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต อาจจะเป็นแผนระยะยาวซึ่งครอบคลุม         
มีระยะเวลา 3 ปีหรือ 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้าหรืออาจจะเป็นแผนระยะสั้น ซึ่งโดยปกติจะเป็น        
การด าเนินงานส าหรับระยะเวลา 1 ปีหรือ 6 เดือนข้างหน้าโดยการจัดท าในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็นตัวเงินให้กับงานและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
หน่วยงานและขององค์การธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ งบประมาณเป็นเครื่องในการวางแผนทางการเงิน      
ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการด้านรายได้และรายจ่าย ตลอดจนหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและ   
เพ่ือเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2 หรือจ านวนเงิน

                                                           
1 มีนา เหล็กสีไทย. (2552). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยยึดแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง : กรณีศึกษา     
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยากร มุกดาหาร สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามุกดาหาร. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ   
  บริหารการศึกษา. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร. หนา้ 12. 
2 บรรพต โตสิตารัตน์. (2552). ระบบติดตามงบประมาณรายจา่ยส าหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปริญญาวิทยาศาสตร       
   มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 5. 
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อย่างสูง ที่รัฐสภาอนุญาตให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายตามแผนงานหรือโครงการที่รัฐบาลมีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในรอบระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ โดยแสดงให้รัฐสภาทราบด้วยว่ารัฐบาลมีรายได้ที่จะ
น ามาใช้จ่ายจากกิจการใดบ้าง เป็นจ านวนเท่าใด มีวิธีการได้เงินมาอย่างไร เพ่ือให้รัฐสภารับทราบ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณด้วย3 
 2.1.2 รูปแบบของงบประมาณ 
   การจัดท างบประมาณมีรูปแบบและจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และ
ความเหมาะสมของยุคสมัยในแต่ละช่วงเวลา โดยเริ่มตั้งแต่ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ งบประมาณ
แบบแสดงผลงาน งบประมาณแบบการวางแผน งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และงบประมาณแบบ
เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน               
ตามยุทธศาสตร์มีลักษณะที่แตกต่างจากรูปแบบอ่ืน ๆ คือมีการน ายุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
เป็นองค์ประกอบหลักส าหรับการพิจารณาและจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และ
สอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ เพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของ
กระทรวง ทบวง กรมในการบริหารจัดการงบประมาณและค านึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ 
ส าหรับรูปแบบงบประมาณดังกล่าวทั้ง 5 รูปแบบจะมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้4   
   1) งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line – Item Budget) มีวัตถุประสงค์       
ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่ให้มีการใช้จ่ายเงินเกินไปจากที่ก าหนดหรือ
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ ให้ความส าคัญกับการควบคุมปัจจัยน าเข้า ( Input) แต่ละรายการ โดยมี
ลักษณะดังนี้ 
   1.1) มุ่งเน้นในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ Input ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
(Control Orientation)  
    1.2) จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดค่าใช้จ่ายและรายการใช้จ่ายในการขอ
งบประมาณจ าเป็นต้องก าหนดรายการตามหมวดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนและใช้งบประมาณตามรายการ    
ที่ก าหนดไว้ จะใช้งบประมาณผิดหมวดหรือต่างไปจากรายการที่ก าหนดไม่ได้ 
   1.3)  ประเมินความส า เร็จหรือความล้มเหลวของงบประมาณจาก
ความสามารถที่จะใช้งบประมาณที่ได้รับให้หมดไป ไม่ได้ให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพการบริหาร
และผลงานที่เกิดจากการใช้งบประมาณ 
   1.4) ขาดการยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
  2) งบประมาณแบบแสดงผลงาน (Performance Budget) เป็นงบประมาณ      
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการบริหารงาน ซึ่งได้รับแนวความคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) โดยมีแนวคิดว่า “การบริหารงานต้องท าโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งก าหนด    
จากการศึกษาวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดส าหรับการปฏิบัติ (The one best way) 
เพ่ือจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น” ระบบงบประมาณแบบแสดงผลงานนี้เป็นระบบ        

                                                           
3 จิราภรณ์ คงสมมาตย์. (2556). การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2551 - 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. หน้า 41. 
4 นันทนิตย์  นวลมณี. (2560). การเปลี่ยนแปลงของระบบงบประมาณ. (ม.ป.ท). หน้า 2 – 4. 
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ที่เชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณเข้ากับการวางแผน ก่อให้เกิดการจัดสรรงบประมาณอย่าง
สมเหตุสมผล โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
   2.1) จ าแนกงบประมาณตามลักษณะงาน (Functional Classification) หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน (Objective Classification) เป็นการจ าแนกงบประมาณเป็นแต่ละด้าน เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 
   2.2) ก าหนดมาตรฐานในการวัดงาน (Work Measurement) และระบบบัญชี
แสดงราคาต่อหน่วยงาน (Accounting System) เพ่ือค านวณค่าใช้จ่ายของงานต่าง ๆ  
   2.3) มีการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน เปรียบเทียบ Input กับ 
Output เพ่ือหาแนวทางที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงาน โดย Output จะเป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
  3) งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการและการท างบประมาณ 
(Planning-Programming-Budgeting System : PPBS) หรืองบประมาณแบบแสดงแผนงาน 
(Program Budgeting) มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
   3.1) น าการวางแผนระยะยาว (3 - 5 ปี) มาใช้ในการก าหนดวงเงินงบประมาณ      
โดยการวางแผนจะต้องเชื่อมโยงกับนโยบาย และเป้าหมายของรัฐบาล และสามารถเห็นภาพ          
การด าเนินงานที่ต่อเนื่องไปในอนาคต 
   3.2) จัดท าแผนจ าแนกตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละด้าน 
   3.3) จ าแนกแผนงาน โดยแบ่งเป็นแผนหลัก แผนรอง โครงการหลัก โครงการ
รองและกิจกรรม และจ าแนกงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
   3.4) วิ เคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   3.5) พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ 
   3.6) เน้นการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ อาทิ Zero base budget analysis 
, System analysis เป็นต้น 
  4) งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB)              
ให้ความส าคัญกับการก าหนดพันธกิจขององค์กร เป้าหมายและวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/
โครงการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวัดผลส าเร็จของงาน เป็นระบบ      
ที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุที่สะท้อนให้เห็นถึงผลส าเร็จของงานหรือ
พันธกิจต่าง ๆ ขององค์กรหรือของรัฐภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ลักษณะ
ส าคัญของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จะมีกลไกขับเคลื่อนให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยอาศัย         
แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า “7Hurdles” ดังนี้ 
   4.1) การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) เริ่มต้นจากการวางแผน       
กลยุทธ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้าง
แผนงาน ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (Medium 
Term Expenditure Framework : MTEF) 
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   4.2) การก าหนดผลผลิตและการค านวณต้นทุน (Output Specification and 
Costing) ในขั้นนี้ เป็นการค านวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้ก าหนดมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อ
หน่วยงานผลผลิตเท่าไหร่ ซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม 
   4 . 3 )  ก า รจั ด ร ะบบกา รจั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง  ( Procurement Management) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นสิ่ งส าคัญที่ก่อให้ เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณ 
ดังนั้น หน่วยงานต้องจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่งบอกได้ว่าจะจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุชนิดไหน จ านวนเท่าไหร่ ในเวลาใด และจะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพยากร
ที่ใช้ในการด าเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม 
   4.4 ) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ ( Financial 
Management /Fund Control) หน่วยงานจ าเป็นต้องก าหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี 
เอกสารหลักฐานที่จ าเป็น การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้าง มีระบบการ
ควบคุมการเบิกจ่าย และบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
   4.5)  การรายงานทางการเงินและผลการด า เนินงาน ( Financial and 
Performance Reporting) ในกระบวนการรายงานต้องมีการก าหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้าง
การประเมินและรายงานผลที่ชัดเจนและมีการรายงานทั้งการเงินและผลการด าเนินงาน 
   4.6) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หน่วยงานต้องมีระบบ
บริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าท่ีจ าเป็น 
   4.7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบภายใน มีอิสระในการด าเนินงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน             
การตรวจสอบเน้นการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
   ระบบงบประมาณแบบมุ่งผลงานจะแสดงผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยง
กับผลลัพธ์และผลลัพธ์ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย ซึ่งผลผลิตที่ต้องการจะต้องมีปริมาณ 
ราคา และคุณภาพที่มีความเหมาะสม มีกลุ่มเป้าหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด  
  5) งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB) เป็นการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เชื่อมโยงและสามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
ทราบผลการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐอันเป็นสารสนเทศที่ส าคัญ              
ในกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับผลงาน (Performance) ของหน่วยงานภาครัฐในการน าส่งผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล    
ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งสามารถแสดงความรับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้  
    5.1) ระดับชาติ หรือระดับรัฐบาล มีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของ
เป้าหมาย   เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ (Strategic Delivery Target) ซึ่งใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีของประเทศ 
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    5.2) ระดับกระทรวงหรือระดับรัฐมนตรี มีความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบต่อเป้าหมายความส าเร็จที่เรียกว่า เป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะ (Service Delivery Target) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ 
(Public Service Agreement : PSA) ระหว่างคณะกรรมการนโยบายงบประมาณกับรัฐมนตรี            
ที่เก่ียวข้อง 
   5.3) ระดับกรมหรือระดับหน่วยงานปฏิบัติ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของผลผลิต (output) ที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งผลผลิตดังกล่าว  
เป็นองค์ประกอบส าคัญในข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA)          
ที่จัดท าข้ึนระหว่างรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกับหัวหน้าหน่วยปฏิบัติ 
   ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance 
Based Budgeting : SPBB) มีหลักการและองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้5 
   1) หลักการและกรอบแนวคิดของระบบงบประมาณแบบ SPBB  
   เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลเป็นหลักในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน โดยเพ่ิม
บทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรมในการบริหารจัดการงบประมาณและค านึงถึง
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีวัตถุประสงค์และองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
    1.1) วัตถุประสงค์ของระบบงบประมาณ SPBB 
    1.1.1) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
    1.1.2) ให้กระทรวง ทบวง กรม มีบทบาท/อ านาจตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรมากขึ้น 
    1.1.3) เป็นระบบควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
    1.2) องค์ประกอบส าคัญของระบบงบประมาณแบบ SPBB ประกอบด้วย 
   1.2.1) มุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้ความส าคัญ
กับความส าเร็จตามเป้าหมายในทุกระดับตั้งแต่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติจนถึงเป้าหมาย        
การให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน 
    1.2.2) เน้นหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 
   1.2.1.1) มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละระดับได้ชัดเจน        
เริ่มตั้งแต่ระดับรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติเพราะรัฐบาลเป็นผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบายสูงสุดของประเทศ สู่ระดับกระทรวงหรือ
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และสิ้นสุดที่ระดับ
หน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อผลส าเร็จของผลผลิตที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชน 
   1.2.1 .2) มีระบบติดตามประเมินผล และการรายงานผล            
การด าเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงานว่าได้
                                                           
5 ไพรัช ตระการศิรินนท์. (2548). การคลังภาครัฐ.พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: คนึงนิจการพิมพ์. หน้า 182 – 186. 
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บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ 
คุณภาพ เวลาและค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหาร 
ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานต่อผลส าเร็จของงาน และมีรูปแบบของการ
รายงานผลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานด้านการเงิน ซึ่งจะต้องเปิดเผย
ต่อสาธารณะเพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
    1.2.1.3 การมอบอ านาจการบริหารจัดการงบประมาณ จะเน้นให้
กระทรวงและหน่วยงานรับผิดชอบก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการให้บริการที่มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ในแต่ละระดับเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
และส่งเสริมให้กระทรวง/หน่วยงาน มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังผ่อนคลาย
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้กระทรวงและหน่วยงานมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณมากข้ึน 
เพ่ือให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์สู่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    1.2.1.4 การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ        
การจัดท างบประมาณรายจ่ายที่ผ่านมามีขอบเขตจ ากัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินเท่านั้น ไม่รวมกิจกรรมที่ใช้เงินนอกงบประมาณ เช่น เงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงิน
รายได้ของหน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้น การน าเงินนอกงบประมาณมาพิจารณาร่วมกันกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจะท าให้แผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความสมบูรณ์ครอบคลุมและสามารถใช้
ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินและการคลังได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   1.2.1.5 การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ     
ปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) เป็นการประมาณการรายจ่าย 3 ปี
ล่วงหน้าจากค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานได้รับอนุมัติในปัจจุบัน ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายใหม่ ส าหรับแผนงานต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่าสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น          
ในอนาคตนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้าน การประมาณการวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางจะด าเนินการทั้งแบบจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top Down) และ     
จากระดับ ล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom Up) โดยการประมาณการแบบระดับบนลงสู่ระดับล่าง (Top 
Down) จะเป็นการประมาณการรายจ่ายจากระดับนโยบาย โดยพิจารณาจากสมมติฐานทางเศรษฐกิจและ
นโยบายการคลังของรัฐบาล ส่วนการประมาณการแบบระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom Up) จะเป็น
การประมาณการรายจ่ายจากระดับหน่วยงาน ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีนโยบายใหม่ในระยะเวลา         
1 - 3 ปี ซึ่งการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ทั้ง 2 แบบ ท าให้ส านักงบประมาณ
และรัฐบาลทราบถึงตัวเลขพ้ืนฐานของงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งรัฐบาลอาจจะมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัวเลขดังกล่าวได้ โดยใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานของส่วนราชการมาช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้          
ยังช่วยให้การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางการคลัง 
   ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ควรมีการด าเนินการ 
ดังนี้6 
   1) ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม ให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
                                                           
6 นันทนิตย์  นวลมณี. (2560). การเปลี่ยนแปลงของระบบงบประมาณ. (ม.ป.ท.). หน้า 10. 
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   2) ขั้นตอนการวางแผนจัดท างบประมาณส่วนราชการจ าเป็นต้องล าดับ
ความส าคัญของยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   3) ส่วนราชการและหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องแยกภารกิจที่
เป็นยุทธศาสตร์ออกจากภารกิจประจ าของส่วนราชการ 
   4) บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณต้อง
ให้ความส าคัญ และร่วมมือด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ 
   5) ส่วนราชการและหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณต้องมีการ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพ่ือให้สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการค านวณ
ต้นทุนผลผลิต การจัดท าประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปี และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
ตลอดจนการตรวจสอบและประมวลผลได้ 
 2.1.3 ลักษณะของงบประมาณที่ดี 
   งบประมาณท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานควรมีลักษณะ ดังนี้7  
   1) เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดิน การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของประเทศควรเป็นการใช้จ่ายจากศูนย์หรือแหล่งรวมแห่งเดียวเพ่ือประโยชน์ท าให้
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบการใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมดให้เห็นถึงล าดับความส าคัญมาก-น้อย-ก่อน-
หลัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณ และเพ่ือเป็นการประสานระหว่างแผนงาน-
งาน-โครงการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเพ่ือเป็นการป้องกันซ้ าซ้อน 
   2) มีลักษณะยึดหลักการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญ งบประมาณที่ดีต้องยึด
หลักการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านความมั่นคงให้เกิด
ความก้าวหน้ามีเสถียรภาพและประสานสอดคล้องกัน การที่งบประมาณมีจ ากัด ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทุกเรื่อง จึงควรมีการพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ให้เกิดการพัฒนาประเทศ 
งบประมาณที่ดีควรประกอบด้วยแผนงาน - งาน/โครงการต่าง ๆ ซึ่งรวมกันเป็นแผนด าเนินงานของรัฐ 
งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลต้องไม่เป็นการแย่งงานของภาคเอกชน แต่สามารถเสริมสร้างให้เกิด
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศงบประมาณที่ดีนอกจากเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังอาจใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพและความมั่ นคง
ทางการเงินของระบบเศรษฐกิจ 
   3) มีลักษณะช่วยก าหนดวงเงินของรัฐบาลให้สอดคล้องกับปัจจัยในการท างาน    
ต่าง ๆ การใช้งบประมาณรายจ่ายเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและควบคุมมาตรการต่าง ๆ ย่อมท าให้
การก าหนดนโยบายการคลังในระยะต่อๆ ไปดีขึ้น และนโยบายคลังมีเป้าหมายที่ก าหนดได้แน่นอนดี
พอ แผนก็ย่อมจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้ได้ผลตามนโยบายการคลังได้ดีขึ้นการใช้
งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยงาน จะต้องมีปัจจัยและทรัพยากรอ่ืน ๆ ก่อนที่จะจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ผลและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อพิจารณาในด้าน

                                                           
7 จิราภรณ์ คงสมมาตย์. (2556). การวิเคราะห์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2551 - 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหาร 
  ทั่วไป. ชลบุรี: มหาวิทยาลยับูรพา. หนา้ 50 – 51. 
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งบประมาณรายรับ ต้องมีการวินิจฉัยให้แน่นอนระหว่างแบ่งปันทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาระหว่าง
ส่วนของภาครัฐกับส่วนของภาคเอกชนหรือระหว่างงานแขนงต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุล มีอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างส่วนของรัฐและส่วนของเอกชน รวมทั้ง การเก็บ
ภาษีซึ่งเป็นการแบ่งปันเงินจากส่วนของเอกชน 
   4) มีลักษณะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและประชาชนในการสอดส่องดูแล           
การบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยการพิจารณาได้จากแผนงบประมาณประจ าปีที่แยกให้เห็นว่ามี
รายละเอียดของงานสาขา   ต่าง ๆ ของรัฐบาล พร้อมด้วยการน าเงินของแผ่นดินไปใช้จ่ายตามรายการ
ต่าง ๆ ที่ได้สรุปไว้ในแผนงานงบประมาณในกรณีประเทศที่ประชาชนยังไม่คุ้นเคยกับการมีส่วนร่วม    
ในการปกครองตนเองอย่างแท้จริงแล้ว งบประมาณอาจเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการที่จะแสดงให้
ประชาชนของรัฐบาลได้ทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและสนใจที่จะช่วยเหลือดูแล
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญและเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้อง
กระท า 
   5) มีลักษณะเป็นงบประมาณที่มีระยะเวลาการด าเนินการเหมาะสม งบประมาณ
ควรมีระยะเวลางบประมาณ คือ รอบปีงบประมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละประเทศ โดยค านึงถึง
ดุลการผลิตการหมุนเวียน และผลทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศ 
   6) มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด คือ การมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/          
ในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ผลเต็มที่ ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่เกินความจ าเป็น ทั้งด้านรายรับและรายจ่าย 
   7) มีลักษณะชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นความส าคัญของแต่ละโครงการได้ดี ง่ายต่อการ
พิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้น าโครงการไปปฏิบัติด้วย 
   8) มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ มีความถูกต้องในรายละเอียดทั้งในด้านตัวเลข
และรายละเอียดโครงการ 
   9) เปิดเผยได้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องมีลักษณะที่สามารถเปิดเผยให้แก่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง การหารายได้ ไม่เป็นความลับ 
   10) มีความยืดหยุ่น ควรยืดหยุ่นได้ตามความจ าเป็น เพราะงบประมาณมีลักษณะ
เป็นแผนการท างานในอนาคต การจัดเตรียมและศึกษาข้อมูลจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้น เมื่อ
สถานการณ์หรือปัจจัยส าคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาจัดท างบประมาณเปลี่ยนแปลงไป
งบประมาณก็ควรเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
   11) ความเชื่อถือได้ในแง่ของความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม งบประมาณที่ดีจะต้องไม่มี
การทุจริต ต้องมีความซื่อสัตย์และตรงตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการจัดท างบประมาณ 
   12) ไม่มีเรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง งบประมาณที่ดีจะต้องมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับองค์ประกอบของงบประมาณที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การเป็นเรื่องของ
การเงินโดยเฉพาะ 
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 2.1.4 ความส าคัญและประโยชน์ของงบประมาณ 
   งบประมาณถือได้ ว่ า เป็น เครื่ องมือที่ มี ความส าคัญและมีประโยชน์ต่ อ                
การบริหารงานขององค์กรภาครัฐเป็นอย่างยิ่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้8  
   1) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร การวางแผนด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งเป็นแผนที่สามารถกระท าได้และเป็นผลดีภายใต้สถานการณ์           
ที่คาดไว้ แผนงานนี้จะมาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานโดยละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน       
การด าเนินงานและจะต้องจัดท าแผนปริมาณงานและปริมาณทรัพยากรที่ต้องใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
แผนปริมาณงานและแผนการจัดสรรทรัพยากรนี้ก็คือแผนงบประมาณ ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ได้ตามเป้าหมาย 
   2) ช่วยในการส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกิจการ เริ่มตั้งแต่
มีการวางแผนโดยการน าแผนงานของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกันและให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ ซึ่งจะช่วยให้หัวหน้าหน่วยงาน         
มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพราะแต่ละหน่วยงานมีโอกาสทราบถึงการด าเนินงานในส่วนงาน
อ่ืนของกิจการ และท าให้มีความเข้าใจว่าการด าเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นส่วนประกอบให้การ
ด าเนินงานในส่วนรวมของกิจการบรรลุเป้าหมาย การด าเนินงานของหน่วยงานหนึ่งอาจจะมี
ผลกระทบไปยังหน่วยงานอื่นและกระทบถึงกิจการได้ในที่สุด 
   3) ช่วยในการควบคุมการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารสามารถน างบประมาณ            
ไปเป็นเครื่องมือติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้
งบประมาณเป็นตัววัด ถ้าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามงบประมาณหรือดีกว่า แสดงว่าการท า งานมี
ประสิทธิภาพ ถ้าผลการปฏิบัติงานแตกต่างจากงบประมาณในทางไม่ดีก็จะได้รีบหาทางแก้ไขได้
ทันท่วงที ถ้ากิจการไม่ได้ใช้แผนงบประมาณมาควบคุมก็จะไม่ทราบว่าผลการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้
จริงนั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือยัง ซึ่งจะไม่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการท างานของตนเองให้ดีขึ้น 
   4) ท าให้เกิดการจัดระบบการท างานที่ดี มีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับ
งานแผนงบประมาณแต่ละแผนต้องระบุถึงประมาณงาน ปริมาณเงินทุนที่ใช้บุคลากร วัตถุดิบหรือ
ทรัพยากรอ่ืนที่จ าเป็นอย่างละเอียดและแบ่งความรับผิดชอบตามหน้าที่ 
   5) ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย
งานของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจการ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ประหยัด
ค่าใช้จ่าย 
   6) ส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับพัฒนาการท างานของตนเอง และมีการประเมินผล
งานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นระยะๆ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือประเมินผลงานที่ปฏิบัติได้จริง 
   7) ขจัดความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการก าหนด
เหตุการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนด้วยการจัดท างบประมาณ ซึ่งต้องผ่านขบวนการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ก าหนดทรัพยากรที่จะใช้รวมทั้งผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน 

                                                           
8 บรรพต โตสิตารัตน์. (2552). ระบบติดตามงบประมาณรายจา่ยส าหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้. ปริญญาวิทยาศาสตร       
   มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. หน้า 7 – 8. 
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   8) สามารถทราบอัตราความก้าวหน้าหรือล้มเหลวกิจการ จากการที่ท าการวางแผน
งบประมาณไว้ ท าให้สามารถเตรียมหาทางแก้ไขได้ทัน และพนักงานทุกคนสามารถรู้อนาคตในการท างาน
ของตนเองได้จากการวางแผนด าเนินงานโดยงบประมาณของกิจการ 
   9) งบประมาณที่จัดท าขึ้นนี้สามารถเป็นฐานข้อมูลในการวาแผนในปีต่อ ๆ          
ไปของกิจการได้ ซึ่งอาจจะเป็นบทเรียนข้อเตือนใจหรือเครื่องชี้แนะในการวางแผนได้อีกด้วย 
   10) งบประมาณเป็นแผนงานที่มีรูปแบบเดียวกันในองค์การ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เข้าใจ
ตรงกันสามารถน าไปสู่ความเข้าใจและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน งบประมาณยังสามารถแยกหน่วยงาน    
ที่มีประสิทธิภาพต่างกันออกมาให้เห็นได้โดยการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับงบประมาณ     
ที่ท าไว้ 
 2.1.5 ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
     การจัดท างบประมาณ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้9 
     1) การจัดเตรียมงบประมาณ หมายถึง การจัดเตรียมงบประมาณทั้ง 2 ด้าน คือ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายและวงเงินงบประมาณรายจ่ายในขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณยัง
สามารถแบ่งข้ันตอนได้ ดังนี้ 
      1.1) ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ในการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีจะต้องมีการประมาณการรายรับไว้ว่าจะสามารถจัดหารายรับเพื่อใช้เป็นงบประมาณรายจ่าย
เป็นจ านวนเงินเท่าใด ซึ่งการก าหนดรายรับ รายจ่าย จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและสมดุล 
     1.2 ก าหนดแนวนโยบายงบประมาณ คณะผู้บริหารหน่วยงานต้องก าหนด
แนวนโยบายงบประมาณ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องที่จะมีต่อนโยบายของหน่วยงานและ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากงบประมาณที่มีต่อสังคมและด้านอ่ืนด้วย 
   1.3) ก าหนดวงเงินของแต่ละหน่วยงาน เมื่อได้รับนโยบายงบประมาณแล้ว
จะต้องมีการพิจารณา ก าหนดวงเงินและจัดสรรวงเงินตามแนวนโยบายงบประมาณ 
   1.4) หน่วยงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ เมื่อหน่วยงานได้รับทราบวงเงิน
งบประมาณของตัวเองแล้ว ต้องจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยยึดแนวนโยบาย
งบประมาณที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
   1.5) คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน พิจารณารายละเอียด
งบประมาณที่หน่วยงานต่าง ๆ ท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นมา โดยพิจารณาด้านความ
เหมาะสม ความสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายงบประมาณ ความ
พร้อมของหน่วยงานที่จะปฏิบัติงาน อาจมีการปรับลดงบประมาณได้ตามความเหมาะสม และแก้ไข
ปรับปรุงค าของบประมาณท าเป็นเอกสารงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
   1.6) คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย      
โดยพิจารณารายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการต่าง ๆ ว่าเหมาะสมเพียงใด สมควรอนุมัติหรือไม่ 

                                                           
9 ณรงค์ สัจพันโรจน์. (2538). การจัดท าอนุมัติและบริหารงานงบประมาณแผ่นดิน ทฤษฏแีละปฏบิัติ. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ์.   
   หน้า 10 – 11 
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  2) การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอ
ขึ้นมา โดยผู้มีอ านาจในการอนุมัติงบประมาณ มีอ านาจที่จะวิเคราะห์ตัดและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณได้ แต่ต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณท่ีเสนอมา 
  3) การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนงาน งาน และโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพ่ือป้องกันการรั่วไหล โดยการควบคุม      
การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1) การแผนปฏิบัติการ เมื่อหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ท า
แผนปฏิบัติการ โดยก าหนดกิจกรรมที่จะท าและจ านวนเงินที่จะใช้ในช่วงเวลาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
ก าลังเงินเงินที่ประมาณการจะได้รับ 
     3.2) ด าเนินการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยการขออนุมัติเงิน        
ตามระเบียบของหน่วยงาน 
   3.3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้
จ่ายเงินไปตามจริงที่เบิกไปหรือไม่ การตรวจสอบจึงเป็นวิธีการส าคัญที่จะควบคุมการบริหารด้าน
การเงินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการไม่รั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน 
   3.4) การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการ
รายงานผลงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วเป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ที่ก าหนดไว้ว่ามีความคืบหน้าไปประการใดและจะต้องใช้เป็นผลในการตั้งงบประมาณในปีต่อไปด้วย 
 2.1.6 ประเภทรายจ่ายงบประมาณ 
   รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ 10 ได้แก่ รายจ่ายของ        
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายจ่ายงบกลาง ซึ่งมีรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1) รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับ
แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ 
  1.1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน
พนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
ดังนี้ 
   1.1.1) เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐ
ทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงิน
เพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน  
   1.1.2) ค่าจ้างประจ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืน        
ที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า 
   1.1.3) ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าส าหรับการท างานปกติ     
แก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 

                                                           
10 ส านักงบประมาณ. (2553). หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ. กรุงเทพมหานคร: ส านักงบประมาณ. 
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   1.1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด 
รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่าย   ในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 
   1.2) งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่าย
ที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ดังนี้ 
    1.2.1) ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทาง
ราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด อาทิ ค่าเช่าบ้าน เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืน ๆ 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีค าสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ     
เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าพาหนะเหมาจ่าย ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึง     
ขั้นสูงของอันดับ เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง เป็นต้น 
    1.2.2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่าย         
ที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ  
    1.2.3) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ        
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังนี้ 
     1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 
    2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท  
    3) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
     4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี       
ค่าประกันภัย และค่าติดตั้ง เป็นต้น 
    1.2.4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตาม
รายการดังนี้ 
    1) ค่าไฟฟ้า 
    2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
    3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
    4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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    5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุ
สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
   1.3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่าย    
ที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้ 
   1.3.1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังนี้ 
    ก) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    ข) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ
ต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
    ค) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
    ง) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
    จ) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
    1.3.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและ
หรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 
     ก) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
    ข) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
    ค) รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
     ง) รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ
นิติบุคคล 
    จ) รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง 
                ฉ) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืน
ที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
   1.4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือ         
เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ     
ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานก ากับของรัฐ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ           
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นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์         
เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  โดยงบเงิน
อุดหนุนจะมี 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   1.5) งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายใดงบ
รายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น  
    1.5.1) เงินราชการลับ 
    1.5.2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
    1.5.3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ    
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
    1.5.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
    1.5.5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
(ส่วนราชการ) 
    1.5.6) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
    1.5.7) ค่าใช้จ่ายส าหรับก่องทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
  2) รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังนี้ 
   2.1) เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย       
เป็นเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงิน
ทดแทนข้าราชการวิสามัญ เป็นต้น 
   2.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตาย       
ในระหว่างรับราชการ 
   2.3) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่า รายจ่าย           
ที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประจ าปี เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อน
ระดับและหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
   2.4) เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชนของข้าราชการ หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 
   2.5) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า 
   2.6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสร็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 
   2.7) เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
   2.8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    2.9) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
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 2.1.7 การใช้จ่ายงบประมาณและการโอนเปลี่ยนแปลง 
  ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวด 411 ได้กล่าวถึงเรื่อง
ของการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ไว้ดังนี้ 
  1) การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ต้องเป็นไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยรับงบประมาณต้องด าเนินการด้วยความ
โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัด และค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ 
  2) งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายการตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายให้ใช้จ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
  2.1) งบประมาณรายจ่ายแผนงานยุทธศาสตร์ ให้ใช้ส าหรับด าเนินภารกิจ         
ที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย 
   2.2) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ ให้ใช้จ่ายตามภารกิจของหน่วยรับ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผนงานบูรณาการ 
   2.3) งบประมาณรายจ่ายแผนงานพ้ืนฐาน ให้ใช้ส าหรับการบริหารงานตาม
หน้าที่และอ านาจของหน่วยรับงบประมาณ 
   2.4) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับการบริหารงาน
บุคลากรภาครัฐ 
   2.5) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้น าไปจ่ายแก่เงินทุนหมุนเวียน
ตามวงเงินที่ก าหนดในการอนุมัติเงินจัดสรร 
   2.6) งบประมาณรายจ่ายแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ใช้ส าหรับ      
ช าระต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารหนี้ ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ หรือ
แผนการบริหารหนี้ของหน่วยรับงบประมาณ 
   2.7) งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง และงบประมาณรายจ่าย         
เพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ให้เบิกจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลั งและเงินทุนส ารองจ่ายตามวิธีการ             
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
   3) การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การส ารวจ ออกแบบ        
รูปรายการก่อสร้างโดยละเอียด การก าหนดจ านวนเนื้อที่ของที่ดิน สถานที่ตั้ง และราคา ตลอดจน        
การด าเนินการจัดหาให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบควบคุมดูแลให้การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามความจ าเป็น เหมาะสมอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไป    
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่าง
เคร่งครัด 

                                                           
11 ส านักงบประมาณ (2562). ระเบียบวา่การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร : ส านักงบประมาณ. หนา้ 6 – 8 
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  4) ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย โอน
เงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดง
เหตุผลความจ าเป็นหรือความเหมาะสมได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความ
คุ้มค่า ความโปร่งใส รวมทั้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 
   5) การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงานหนึ่งไปตั้ง
จ่ายในแผนงานอ่ืน ให้กระท าได้เฉพาะการโอนระหว่างแผนงานพ้ืนฐาน หรือระหว่างแผนงาน
ยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแผนงานพ้ืนฐานและแผนงานยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยรับงบประมาณ
เดียวกัน โดยให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ เว้นแต่จะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   6) การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินจากคลังให้ขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ 
 จากการศึกษาแนวคิดในการวิเคราะห์งบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อ้างถึงในรายงานการวิเคราะห์ของสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ เมื่อปี 2564 ได้กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์
งบประมาณ (Budget Analysis) หมายถึง การใช้เทคนิคหรือวิธีการในการพิจารณาว่าการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐผ่านแผนงานและหรือโครงการ สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่       
ถ้าควรได้รับการจัดสรรงบประมาณควรไดรับจัดสรรเท่าไร ซึ่งในการวิเคราะห์จะมีเทคนิค วิธีการและ
ทางเลือกหลายอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดและลักษณะงานที่จะท าการวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์
งบประมาณตามผลผลิตและงบรายจ่าย ดังนี้12 
 2.1.1 การวิเคราะห์งบประมาณตามผลผลิต หมายถึง การพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่าย
หรืองบประมาณทั้งสิ้นที่ ใช้ในการจัดท าการผลิต โดยค านวณจากกิจกรรมหลักของผลผลิต            
ตามงบประมาณรายจ่าย 5 งบรายจ่ายซึ่งขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ โดยมีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณา ดังนี้ 
   1) ความพร้อมและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   2) ความเป็นไปได้ในทางเทคนิค 
   3) ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและสังคม 
   4) ความเหมาะสมทางการเงิน ความส าเร็จ และความก้าวหน้าของผลผลิตกับ
แผนงานที่ก าหนดไว้ โดยจะเปรียบเทียบกับงบประมาณปีที่ผ่านมา 
   5) การวิเคราะห์ในระดับกิจกรรม 
 2.1.2 การวิเคราะห์งบประมาณตามงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การพิจารณา
รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละงบประมาณตามหลักการจ าแนกงบประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 งบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลกร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
                                                           
12 สันต์ทัศน์  เพ็ญจันทร์ (2564). รายงานการวิเคราะห ์เร่ือง วิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563  
   ของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม ่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ หน้า 14 – 15. 
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 ซึ่งการวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ เพ่ือให้มีการใช้
ทรัพยากรได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 การวิเคราะห์ (Analysis) ผู้ด าเนินการจะต้องใช้ความสามารถและทักษะ เพ่ือแยกแยะ
ทางความคิดหรือทางวัตถุเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบ ศึกษาให้เห็นความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้น ๆ อันจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
อย่างแท้จริง การวิเคราะห์งบประมาณจึงเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะทาง   
การเงินการคลัง และผลการด าเนินงานของหน่วยงานจากการบริหารงบประมาณ และน าข้อเท็จจริง      
ที่ได้จากการวิเคราะห์งบประมาณมาเสนอแนะแนวทางหรือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร       
เพ่ือวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงานและก าหนดแผนการด าเนินงานในปีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่จะน ามาใช้
ในการวิเคราะห์จะต้องใช้ข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกัน โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ต้องก าหนดหัวเรื่องที่จะวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าต้องการวิเคราะห์สืบค้นหา
ที่มาที่ไปของเรื่องอะไร 
 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจุดมุ่งหมายเป้าประสงค์ ให้ชัดเจนว่าจะน าผลการวิเคราะห์            
ไปด าเนินการสิ่งใดต่อไป 
 ขั้นตอนที่  3 ด าเนินการแยกแยะ สืบค้น เปรียบเทียบ โดยการคิดย้อนหลังหา
องค์ประกอบที่มาที่ ไปของสิ่ งที่ก าลังท าว่าการวิ เคราะห์จะเกิดขึ้นด้วยองค์ประกอบใดบ้าง              
โดยองค์ประกอบนั้นอาจมีข้อเดียวหรือหลายข้อประกอบกันอย่างเหมาะสม จนเป็นที่มาของสิ่งที่ท า
การวิเคราะห ์
 ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมาย โดยจะน าเสนอต่อ
สาธารณะชนหรือเก็บเป็นข้อมูลวิเคราะห์ส่วนตัวซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้วิเคราะห์ 
 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์งบประมาณ คือ การใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานโดยผ่าน            การ
พิจารณาจากการรายการค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ตามงบประมาณรายจ่าย ซึ่ง
แบ่งได้ 5 งบรายจ่าย  
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
ของ สคบศ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2564 ของ 
สคบศ. 2) เพ่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ของ สคบศ. และ           
3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ขั้นตอนด าเนินการวิเคราะห์ 
 3.2 แหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 
3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ 
 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1.1 ศึกษาปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์และรายละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3.1.2 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 ของ สคบศ. 
 3.1.3 ศึกษาแนวทาง แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.4 ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ    
การวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparative Techniques) 
 3.1.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ก าหนด 
 3.1.6 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือวิเคราะห์
และเปรียบเทียบข้อมูลด้วยค่าจ านวนและร้อยละ 
 3.1.7 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1.8 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 
 
3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ของ สคบศ. 
ผู้วิเคราะห์ได้เลือกใช้เอกสารแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายในครั้งนี ้
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ ได้แก่ ตารางบันทึกข้อมูล          
เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ของ สคบศ. เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์งบประมาณ 
โดยจ าแนกตามงบรายจ่ายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่ายและรายการค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย งบด าเนินงาน        
งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น น ามาวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบค่าจ านวนและค่าร้อยละ 
  
3.5 กำรวิเครำะห์และกำรน ำเสนอข้อมูล 
 3.5.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
  เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิเคราะห์จะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล    
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการน าสถิติมาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าจ านวน และค่าร้อยละ 
 3.5.2 กำรน ำเสนอข้อมูล 
  1) น าเสนอรูปแบบตาราง โดยกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข โดยแบ่งเป็นแถวตั้ง 
(Column) และแถวนอน (ROW) เพ่ือจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ 
  2) น าเสนอในรูปแบบข้อความ ลักษณะการเสนอเป็นข้อความสั้น ๆ และมีข้อมูล
ตัวเลขประกอบ 
  3) น าเสนอในรูปแผนภูมิ เพ่ือแสดงข้อมูลที่ท าให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจง่าย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
ของ สคบศ. ผู้วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม ตามประเภท
รายจ่ายและรายการค่าใช้จ่าย โดยแบ่งการวิเคราะห์ไว้ดังนี้ 
 4.1 การวิเคราะห์งบประมาณรายประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564       
ในภาพรวม 
 4.2 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 แบ่งตาม
ประเภทรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
 4.3 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 แบ่ง
ตามรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
 4.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 ในภาพรวม 
 4.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 แบ่งตามประเภทรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
 4.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 แบ่งตามรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
  
4.1 ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ในภาพรวม 
 สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จาก
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจและบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน โดยผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.1.1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1.1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ได้รับจัดสรร 
    ในภาพรวม  
  

 
รายการ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี 62,902,100 100 27,897,000 79.45 70,581,600 100 
งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างป ี

- 
 

- 
 

7,215,800 20.55 - - 

รวม 62,902,100 100 35,112,800 100 70,581,600 100 
 

 จากตารางที่ 4.1.1 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 62,902,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 27,897,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
79.45 และระหว่างปีได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม ในวงเงิน 7,215,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.55 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 
70,581,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแผนภูมที่ 4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          แผนภูมิที่ 4.1.1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
                                        ที่ได้รับจัดสรร 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 แยกตาม 
     ประเภทรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
 ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 แบ่งตาม
ประเภทรายจ่ายปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 4.2.1 – 4.2.3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2.1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามประเภท 
                  รายจ่าย 
 

ประเภทงบรายจ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
งบด าเนินงาน 9,317,900 14.81 
งบลงทุน 38,234,200 60.78 
งบรายจ่ายอื่น 15,350,000 24.41 

รวม 62,902,100 100 
   

 จากตารางที่ 4.2.1 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 62,902,100 บาท โดยแบ่งเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 9,317,900 
บาท คิดเป็นร้อยละ 14.81 งบลงทุน จ านวน 38,234,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.78 และงบรายจ่าย
อ่ืน 
จ านวน 15,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.41 ดังแผนภูมิที่ 4.2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               แผนภูมิที่ 4.2.1 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
                                         แบ่งตามประเภทรายจ่าย 
  
ตารางท่ี 4.2.2 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเภท 
                  งบประมาณ  
 

ประเภทงบรายจ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
งบด าเนินงาน 16,531,300 47.08 
งบลงทุน 6,231,500 17.75 
งบรายจ่ายอื่น 12,350,000 35.17 

9,317,900 บาท
(ร้อยละ 14.81)

38,234,200 บาท
(ร้อยละ 60.78)

15,350,000 บาท
(ร้อยละ 24.41)

งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบรำยจ่ำยอื่น
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รวม 35,112,800 100 
  จากตารางที่ 4.2.2 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 35,112,800 บาท โดยแบ่งเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 16,531,300 
บาท คิดเป็นร้อยละ 47.08 งบลงทุน จ านวน 6,231,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.75 และงบรายจ่ายอ่ืน 

จ านวน 12,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.17 ดังแผนภูมิที่ 4.2.2  
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                แผนภูมิที่ 4.2.2 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                      พ.ศ. 2563 แยกตามประเภทรายจ่าย 

 
ตารางท่ี 4.2.3 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามประเภท 
                  งบประมาณ 
 

ประเภทงบรายจ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
งบด าเนินงาน 9,015,500 12.77 
งบลงทุน 38,316,100 54.29 
งบรายจ่ายอื่น 23,250,000 32.94 

รวม 70,581,100 100 
   

 จากตารางที่ 4.2.3 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 70,581,100 บาท โดยแบ่งเป็นงบด าเนินงาน จ านวน 9,015,500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.77 งบลงทุน จ านวน 38,316,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.29 และงบรายจ่าย
อ่ืน 
จ านวน 23,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.94 ดังแผนภูมิที่ 4.2.3  
 

16,531,300 บาท(ร้อยละ 47.08)

6,231,500 บาท (ร้อยละ 17.75)

12,350,000 บาท (ร้อยละ 35.17)

งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบรำยจ่ำยอื่น
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               แผนภูมิที่ 4.2.3 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                          พ.ศ. 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตาม 
     รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
  ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564    
แยกตามรายการค่าใช้จ่ายปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 4.3.1 – 4.3.9 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3.1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                     ภายใต้งบด าเนินงาน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,389,500 57.84 
ค่าสาธารณูปโภค 3,928,400 42.16 

รวม 9,317,900 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.1 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบด าเนินงาน ในวงเงิน 9,317,900 บาท โดยแบ่งเป็นรายการค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 5,389,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 
42.16 ดังแผนภูมิที่ 4.3.1 
 
  

9,015,500 บาท
(ร้อยละ 12.77)

38,316,100 บาท (ร้อยละ 54.29)

23,250,000 บาท (ร้อยละ 32.94)

งบด าเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
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              แผนภูมิที่ 4.3.1 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                                         แยกตามรายการค่าใช้จ่ายภายใต้งบด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 4.3.2 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                     ภายใต้งบลงทุน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
ค่าครุภัณฑ์ 3,389,400 8.86 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,844,800 91.14 

รวม 38,234,200 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.2 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ในวงเงิน 38,234,200 บาท โดยแบ่งเป็นรายการค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 3,389,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.86 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 34,844,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.14 ดังแผนภูมิที่ 4.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,389,500 บาท (ร้อยละ 57.84)
3,928,400 บาท (ร้อยละ  42.16)

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
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              แผนภูมิที่ 4.3.2 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                                         แยกตามรายการค่าใช้จ่ายภายใต้งบลงทุน 
 
ตารางท่ี 4.3.3 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                     ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง  
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 

9,350,000 60.91 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

6,000,000 39.09 

รวม 15,350,000 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.3 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบรายจ่ายอ่ืน ในวงเงิน 15,350,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายการโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จ านวน 9,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
60.91 และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6,000,000 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 39.09 ดังแผนภูมิที่ 4.3.3 
 
 
 
 

3,389,400 บาท
(ร้อยละ 8.86)

34,844,800 บาท (ร้อยละ  91.14)

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
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               แผนภูมิที่ 4.3.3 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                           พ.ศ. 2562 แยกตามรายการค่าใช้จ่ายภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน 
 
ตารางท่ี 4.3.4 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                     ภายใต้งบด าเนินงาน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,387,100 57.83 
ค่าสาธารณูปโภค 3,928,400 42.17 

รวม 9,315,500 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.4 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบด าเนินงาน ในวงเงิน 9,315,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายการค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 5,387,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.83 และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 
42.17 ดังแผนภูมิที่ 4.3.4 
 
 
 
 
 
 

9,350,000 บาท (ร้อยละ 60.91)

6,000,000 บาท (ร้อยละ 39.09)

โครงการ นบส.ศธ. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
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               แผนภูมิที่ 4.3.4 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามรายการ 
                                          ค่าใช้จ่ายภายใต้งบด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 4.3.5 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                     ภายใต้งบลงทุน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
ค่าครุภัณฑ์  6,231,500 100 

รวม 6,231,500 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.5 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ในวงเงิน 6,231,500 บาท โดยได้รับจัดสรรเป็นรายการค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 6,231,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแผนภูมิที่ 4.5.5 
 
 
 
 
 
 
 

5,387,100 บาท (ร้อยละ 57.83)

3,928,400 บาท (ร้อยละ 42.17)

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
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              แผนภูมิที่ 4.3.5 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                                         แยกตามรายการค่าใช้จ่ายภายใต้งบลงทุน 
 
ตารางท่ี 4.3.6 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                       ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)   

9,350,000 75.71 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3,000,000 24.29 

รวม 12,350,000 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.6 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอ่ืน ในวงเงิน 12,350,500 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) เป็นเงิน 9,350,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
75.70 และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน 3,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.29 ดังแผนภูมิที่ 4.3.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าครุภัณฑ์ 6,231,500 บาท
ร้อยละ 100
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               แผนภูมิที่ 4.3.6 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                                          แยกตามรายการค่าใช้จ่ายภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน 
 

ตารางท่ี 4.3.7 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                       ภายใต้งบด าเนินงาน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,087,100 56.43 
ค่าสาธารณูปโภค 3,928,400 43.57 

รวม 9,015,500 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.7 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบด าเนินงาน ในวงเงิน 9,015,500 บาท โดยแบ่งเป็นรายการค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 5,087,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.43 และค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 
43.57 ดังแผนภูมิที่ 4.3.7 
 
 
 
 
 
 
 

9,350,000 บาท
(ร้อยละ 75.71)

3,000,000 บาท 
(ร้อยละ 24.29)

โครงการ นบส.ศธ. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
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              แผนภูมิที่ 4.3.7 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามรายการ 
                                         ค่าใช้จ่ายภายใต้งบด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 4.3.8 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                       ภายใต้งบลงทุน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
ค่าครุภัณฑ์ 15,781,000 41.19 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 22,535,100 58.81 

รวม 38,316,100 100 
  

 จากตารางที่ 4.3.8 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ในวงเงิน 38,316,100 บาท โดยแบ่งเป็นรายการค่าครุภัณฑ์ 
จ านวน 15,781,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.19 และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 22,535,100 
บาท คิดเป็นร้อยละ 58.81 ดังแผนภูมิที่ 4.3.8 
 
 
 
 
 
 

5,087,100 บาท (ร้อยละ 56.43)

3,928,400 บาท (ร้อยละ 43.57)

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
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             แผนภูมิที่ 4.3.8 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                                        แยกตามรายการค่าใช้จ่ายภายใต้งบลงทุน 
 
ตารางท่ี 4.3.9 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                       ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน 
  

รายการค่าใช้จ่าย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ร้อยละ 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 

7,012,500 30.16 

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

10,197,200 43.86 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
ในศตวรรษท่ี 21 

3,790,300 16.30 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

2,250,000 9.68 

รวม 23,250,000 100 
  

  จากตารางที่ 4.3.9 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายอ่ืน ในวงเงิน 23,250,000 บาท โดยแบ่งเป็นรายการโครงการ

15,781,000 บาท (ร้อยละ 41.19)

22,535,100 บาท (ร้อยละ 58.81)

ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
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พัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ  (นบส.ศธ.) จ านวน 7,012,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 
30 . 16  ค่ า ใ ช้ จ่ าย โ คร งการ พัฒนาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลของข้ า ร าชการและบุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 10,197,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.86 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
ด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 จ านวน 3,790,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.30 และค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.68        
ดังแผนภูมิที่ 4.3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                แผนภูมิที่ 4.3.9 แสดงผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                                           แยกตามรายการค่าใช้จ่ายภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน 
 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
     ที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมเมื่อเทียบกับงบประมาณในที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 38,821,500 บาท โดยผลการวิเคราะห์ในแต่ละปี ปรากฏ
รายละเอียดดังตาราง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

7,012,500 บาท (ร้อยละ 30.16)

10,197,200 บาท (ร้อยละ 43.86)

3,790,300 บาท (ร้อยละ 16.30)

2,250,000 บาท
(ร้อยละ 9.68)

โครงการ นบส.ศธ. โครงการ ดิจิทัล โครงการภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
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ตารางท่ี 4.4.1 แสดงจ านวนเพิ่ม – ลดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ได้รับจัดสรรเทียบกับงบประมาณในปีท่ีผ่านมา 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบประมาณ   
ที่ได้รับจัดสรร 

62,902,100 24,080,600 62.03 35,112,800 (27,789,300) (44.18) 70,581,600 35,468,800 101 

 จากตารางที่ 4.4.1 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 24,080,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.03  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 27,789,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.18 และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 35,468,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 101 ดังแผนภูมิที่ 4.4.1 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               แผนภูมิที่ 4.4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 
                                   - พ.ศ. 2564 ในภาพรวมที่ได้รับจัดสรร        
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4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
     แยกตามประเภทรายจ่าย 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
แยกตามประเภทรายจ่ายเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับงบประมาณ
ในปีที่ผ่านมา ซึ่งในการวิเคราะห์เปรียบเทียบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความจ าเป็นต้อง
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในส่วนของงบด าเนินงาน จ านวน 9,420,300 บาท งบลงทุน จ านวน 14,321,200 บาท และงบ
รายจ่ายอ่ืน จ านวน 15,080,000 บาท โดยผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 4.5.1 – 
4.5.3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5.1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย (งบด าเนินงาน) 
 

 
 

ประเภท
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบด าเนินงาน 9,317,900 (102,400) (1.09) 16,531,300 7,213,400 43.63 9,015,500 (7,515,800) (45.46) 
  

 จากตารางที่ 4.5.1 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบด าเนินงานลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 102,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.09 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 7,213,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.63 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7,515,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.46 ดังแผนภูมิที่ 4.5.1 
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               แผนภูมิที่ 4.5.1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                     งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย 
                                     (งบด าเนินงาน) 
 
ตารางท่ี 4.5.2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย (งบลงทุน) 
 

 
 

ประเภท
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบลงทุน 38,234,200 23,913,000 166.98 6,231,500 (32,002,700) (513.56) 38,316,100 32,084,600 514.88 
  

 จากตารางที่ 4.5.2 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบลงทุนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 23,913,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
166.98 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 32,002,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 513.56 และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 32,084,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 514.88 ดังแผนภูมิที่ 4.5.2 
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               แผนภูมิที่ 4.5.2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย 
                                    (งบลงทุน) 
 
ตารางท่ี 4.5.3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย (งบรายจ่ายอ่ืน) 
 

 
 

ประเภท
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบรายจ่ายอื่น 15,350,000 270,000 1.79 12,350,000 (3,000,000) (19.54) 23,250,000 10,900,000 88.26 
  

 จากตารางที่ 4.5.3 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบลงทุนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 270,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.54 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
88.26 ดังแผนภูมิที่ 4.5.3 
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  แผนภูมิที่ 4.5.3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย 
        (งบรายจ่ายอื่น) 
 
4.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
     แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
แยกตามรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละงบรายจ่ายเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร       
ในแต่ละปีเทียบกับงบประมาณในปีที่ผ่านมา โดยผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตาราง         
ที่ 4.6.1 – 4.5.8 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.6.1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบด าเนินงาน : ค่าตอบแทน  
                  ใช้สอยและวัสดุ) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ

วัสด ุ

5,389,500 302,400 5.94 5,387,100 (2,400) (0.04) 
 

5,087,100 (300,000) (5.57) 

  

 จากตารางที่ 4.6.1 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบลงทุนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 302,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.94 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 2,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 
ดังแผนภูมิที่ 4.6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               แผนภูมิที่ 4.6.1 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (งบด าเนินงาน)  
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ตารางท่ี 4.6.2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบด าเนินงาน : ค่าสาธารณูปโภค) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

ค่าสาธารณูปโภค 3,928,400 - - 3,928,400 - - 3,928,400 - - 

 จากตารางที่ 4.6.2 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2564 งบด าเนินงานรายการค่าสาธารณูปโภคในวงเงิน 3,928,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100 เท่ากันทุกปีงบประมาณ ดังแผนภูมิที่ 4.6.2 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               แผนภูมิที่ 4.6.2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                 ค่าสาธารณูปโภค (งบด าเนินงาน) 
 
ตารางท่ี 4.6.3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบลงทุน : ค่าครุภัณฑ์) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 
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ที่ได้รับ
จัดสรร 

ที่ได้รับ
จัดสรร 

ค่าครุภัณฑ์ 3,389,400 3,389,400 100 6,231,500 2,842,100 83.85 15,781,000 9,549,500 153.25 
  

 จากตารางที่ 4.6.3 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3,389,400 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 100  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,842,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.85 และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9,549,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 153.25 ดังแผนภูมิที่ 4.6.3 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              แผนภูมิที่ 4.6.3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                 ค่าครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 
 
ตารางท่ี 4.6.4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบลงทุน : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

34,844,800 20,523,600 143.31 0 (34,844,800) (100) 22,535,100 22,535,100 100 
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 จากตารางที่ 4.6.4 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
20,523,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.31 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 34,844,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 22,535,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแผนภูมิที่ 4.6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              แผนภูมิที่ 4.6.4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                          ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) 
 
ตารางท่ี 4.6.5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการ นบส.ศธ.) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

โครงการพัฒนา 
นักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) 

9,350,000 849,200 9.99 9,350,000 0 0 7,012,500 2,337,500 25 
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 จากตารางที่ 4.6.5 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 849,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ            ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
2,337,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ดังแผนภูมิที่ 4.6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

               แผนภูมิที่ 4.6.5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                                     โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ  
                                     (งบรายจ่ายอื่น) 
 
ตารางท่ี 4.6.6 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าใช้จ่ายในการ 
                    พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครู คณาจารย ์
และบุคลากรทาง 
การศึกษา  

6,000,000 (579,200) (9.65) 3,000,000 (3,000,000) (100) 2,250,000 (750,000) (25) 
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 จากตารางที่ 4.6.6 พบว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาลดลง           
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 579,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.65 ในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 750,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ดังแผนภูมิที่ 4.6.6 
 

 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แผนภูมิที่ 4.6.6 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                      งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                                      ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา                      
                                      (งบรายจ่ายอืน่) 
 
ตารางท่ี 4.6.7 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการพัฒนา 
                    ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

โครงการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของ

0 0 0 0 0 0 10,197,200 10,197,200 100 
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ข้าราชการและ
บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 จากตารางที่ 4.6.7 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 สคบศ. ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร       
ในวงเงินจ านวน 10,197,200 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือว่า สคบศ.ได้รับจัดสรร
งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ิมข้ึน จ านวน 10,197,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดัง
แผนภูมิที่ 4.6.7 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิที่ 4.6.7 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                                    ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร 
                                         ของกระทรวงศึกษาธิการ (งบรายจ่ายอื่น)         
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ตารางท่ี 4.6.8 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย (งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการพัฒนา 
                   สมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
                   เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21) 
 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับจดัสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

วงเงิน 
ที่ได้รับ
จัดสรร 

เพิ่ม/ลด 
จ านวน 

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพในศตวรรษ 
ที่ 21 

0 0 0 0 0 0 3,790,300 3,790,300 100 

  

 จากตารางที่ 4.6.8 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 สคบศ. ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน รายการโครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวในวงเงินจ านวน 3,790,300 บาท 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือว่า สคบศ.ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ
ดังกล่าวเพ่ิมข้ึน จ านวน 3,790,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ดังแผนภูมิที่ 4.6.8 
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               แผนภูมิที่ 4.6.8 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                                    งบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย 
                                    ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
                                         หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
                                          ในศตวรรษที่ 21  (งบรายจ่ายอื่น) 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  
ของ สคบศ. มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2564 
ของ สคบศ. 2) เพ่ือเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ของ 
สคบศ. และ 3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารแจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ได้รับจากส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือค านวณหา
ผลรวม ผลต่าง และค่าร้อยละ มาน าเสนอในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบค าบรรยาย          
โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  
5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
ภาพรวม  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 สามารถสรุปได้ว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 
70,581,600 บาท รองลงมา คือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 62,902,100 บาท ขณะที่         
ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด เป็นเงิน 27,897,000 บาท 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
แยกตามประเภทรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 
  สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ในวงเงิน 62,902,100 บาท ส่วนใหญ่ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน จ านวน 38,234,200 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 60.78 รองลงมา คือ งบรายจ่ายอื่น จ านวน 15,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.41 ในขณะที่
ได้รับจัดสรรงบด าเนินงานน้อยที่สุดเป็นเงินจ านวน 9,317,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.81 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 35,112,800 บาท     
โดยส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินงาน จ านวน 16,531,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.08 รองลงมา คือ        
งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 12,350,000 บาท ในขณะที่งบลงทุนได้รับจัดสรรน้อยที่สุด เป็นเงินจ านวน 
6,231,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.75 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 70,581,100 บาท     
โดยส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน จ านวน 38,316,10 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.29 รองลงมา คือ งบรายจ่ายอ่ืน 
จ านวน 23,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.94 ในขณะที่งบด าเนินงานได้รับจัดสรรน้อยที่สุด       
เป็นเงินจ านวน 9,015,500 บาท 
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  5.1.3  ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
แยกตามรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ โดยสามารถสรุปแยกตามรายการค่าใช้จ่าย          
ในแต่ละประเภทรายจ่าย ดังนี้ 
    1) งบด าเนินงาน 
        สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
งบด าเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 9,317,900 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 
5,389,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.84 รองลงมา คือ ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 3,928,400 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 42.16 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบด าเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 
9,315,500 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 5,387,100 บาท คิดเป็น   
ร้อยละ 57.83 รองลงมา คือ ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 42.17  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบด าเนินงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 
9,015,500 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ านวน 5,087,100 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 56.43 รองลงมา คือ ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 3,928,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.57 
    2) งบลงทุน  
     สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
งบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 38,234,200 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
34,844,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 รองลงมา คือ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3,389,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.86  
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 6,231,500 บาท โดยได้รับจัดสรรมาเป็นค่าครุภัณฑ์
ทั้งจ านวน คิดเป็นร้อยละ 100 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 38,316,100 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 22,535,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.81 รองลงมา คือ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
15,781,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.19 
    3) งบรายจ่ายอ่ืน  
     สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงินทั้งสิ้น 15,350,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จ านวน 9,350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.91 รองลงมา 
คือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 6,000,000 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 39.09  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอ่ืน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,350,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จ านวน 9,350,000 บาท คิดเป็น 
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ร้อยละ 75.71 รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.29       ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบรายจ่ายอื่น เป็นเงินทั้งสิ้น 
23,250,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 10,197,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.86 รองลงมา คือ 
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จ านวน 7,012,500 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.16 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 จ านวน 3,790,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.30 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับจัดสรรน้อย
ที่สุด เป็นเงินจ านวน 2,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.68 
  5.1.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 ที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม  
    จากการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรสรุปได้ว่ า            
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับจัดสรร
งบประมาณสูงสุดอยู่ที่  70,581,600 บาท รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
62,902,100 บาท ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรน้อยที่สุดอยู่ที่ 35,112,800 
บาท และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับงบประมาณ         
ที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณจัดเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 35,468,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 101 รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 24,080,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 62.03 ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณลดลงจากปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 27,789,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.18  
   5.1.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามประเภทรายจ่าย สามารถสรุปข้อมูลแยกตามประเภทรายจ่ายได้ดังนี้ 
    1) งบด าเนินงาน 
        สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
งบด าเนินงาน สูงสุดอยู่ที่ 16,531,300 บาท รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
9,317,900 บาท ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรน้อยที่สุดอยู่ที่ 9,015,500 บาท 
และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สคบศ. ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7,213,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 43.63 ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 จ านวน 102,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.09 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7,515,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.46  
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    2) งบลงทุน  
     สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
งบลงทุน สูงสุดอยู่ที่ 38,316,100 บาท รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 38,234,200 
บาท ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรน้อยที่สุดอยู่ที่  6,231,500 บาท และ                
เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 23,913,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 166.98      
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
32,084,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 514.88 ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร
งบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 32,002,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 513.56  
    3) งบรายจ่ายอ่ืน  
     สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
งบรายจ่ายอ่ืน สูงสุดอยู่ที่ 23,250,000 บาท รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
15,350,000 บาท ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรน้อยที่สุดอยู่ที่ 12,350,000 บาท 
และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคบศ. ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 270,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.79 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 10,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.26 ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ                 
จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.54  
  5.1.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามรายการค่าใช้จ่าย  
    1) งบด าเนินงาน 
     1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สูงสุดอยู่ที่ 3,389,500 
บาท รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,387,100 บาท ในขณะที่ปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรน้อยที่สุดอยู่ที่ 5,087,100 บาท และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 302,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.94 ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 300,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.57  



56 
 

     1.2) ค่าสาธารณูปโภค สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เป็นค่าสาธารณูปโภคเท่ากันเป็นประจ าทุกปีอยู่ที่  
3,928,400 บาท คิดเป็นร้อยละ  
    2) งบลงทุน  
    2.1) ค่าครุภัณฑ์ สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นค่าครุภัณฑ์สูงสุดอยู่ที่ 15,781,000 บาท รองลงมา คือ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 6,231,500 บาท ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรน้อยที่สุดอยู่ที่ 
3,389,400 บาท และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคบศ. 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3,389,400 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
2,842,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.85 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดงบประมาณเพ่ิมข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9,549,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 153.25  
    2.2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างสูงสุดอยู่ที่ 34,844,800 บาท รองลงมา 
คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 22,535,100 บาท ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณดังกล่าว และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละ
ปีกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
สคบศ.ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
20,523,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.31 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดงบประมาณ
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 22,535,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
    3) งบรายจ่ายอ่ืน  
     3.1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.)  
          สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2564 เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) สูงสุดเท่ากันอยู่ที่ 9,350,000 บาท ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร 
จ านวน 7,012,500 บาท และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคบศ. 
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 849,200 
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นเงินจ านวน 9,350,000 บาท ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ                 
จัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2,337,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 
     3.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
      สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สูงสุดอยู่ที่  
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6,000,000 บาท รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรร จ านวน 3,000,000 บาท 
ในขณะที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร จ านวน 2,250,000 บาท และเมื่อเปรียบเทียบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรร
ในปีที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 579,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.65 ปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจ านวน 3,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 750,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 
     3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 สคบศ. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร จ านวน 10,197,200 บาท
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่า สคบศ. ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นส าหรับโครงการ
ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 100 
     4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 สคบศ. ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรร จ านวน 3,790,3200 บาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปได้ว่า 
สคบศ. ได้รับงบประมาณส าหรับโครงการดังกล่าวเพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 100 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
   จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 – 2564 ของ สคบศ. พบว่า รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในหลายรายการได้รับการจัดสรร
ลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุอาจมาจากการจัดท าข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่มีความชัดเจนที่แสดงถึง
ความจ าเป็น การจัดท าข้อมูลในการด าเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และไม่สะท้อนให้
เห็นถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง และในขณะที่ค่าใช้จ่าย     
บางรายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ได้รับการจัดสรร
เพ่ิมเติมมาจากในปีที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือให้การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของ 
สคบศ.มีโอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ผู้วิเคราะห์จึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะจากผลการวิเคราะห์
และประสบการณ์ในการเสนอของบประมาณ ดังนี้ 
   5.2.1 งบประมาณในส่วนของค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
     จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 งบด าเนินงาน จะเห็นว่าค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้รับจัดสรรลดลงเป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่า ข้อมูลในการจัดท าค าเสนอของบประมาณไม่มีความเหมาะสม
และครบถ้วนเพียงพอ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจัดท าข้อมูลความต้องการจ าเป็น
ในการใช้งบประมาณรายการดังกล่าวให้ชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียน
คุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีที่ผ่านมาว่าในแต่ละปีมีการใช้งบประมาณดังกล่าวแต่ละรายการ
จ านวนมากน้อยเท่าไหร่ ทะเบียนคุมวัสดุ ข้อมูลการตรวจสอบสภาพวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่    
ต่าง ๆ ว่ามีอุปกรณ์ใดช ารุดและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจ้างซ่อมหรือจัดซื้อ วัสดุมาส ารอง        
เพ่ือด าเนินการซ่อม ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการใช้วัสดุต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบในการจัดหาวัสดุที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงงานใดที่มีความจ าเป็นต้องจ้าง
บุคคลภายนอกมาด าเนินการ ควรแสดงเหตุผลความจ าเป็นและเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ชัดเจน โดยการจัดท าข้อมูลรายการดังกล่าวต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงและเป็นไปได้  และ
ต้องมีลักษณะงานหรือรายการไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองหรือไม่มีสิ่งใดมาใช้ในการ
ด าเนินการทดแทนได้และวงเงินที่น าเสนอขอต้องอยู่ภายในอัตราค่าใช้จ่ายที่ทางราชการก าหนด 
รวมทั้ง ควรจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้กับกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์    
เพ่ือตรวจสอบความถ้วนเหมาะสมก่อนจัดส่งไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
     จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 – 
2564 งบรายจ่ายอ่ืน จะเห็นว่า สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลดลงเป็นประจ าปีทุกปี ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นว่า สคบศ. มีการ
น าเสนอโครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในลักษณะ
เดียวกันซ้ า ๆ เป็นประจ าทุกปี ซึ่งการน าเสนอโครงการลักษณะเดียวกันซ้ า ๆ โดยไม่มีการต่อยอด
ผลผลิตและไม่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ ผลลัพธ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการพัฒนา
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง หรือการด าเนินงานโครงการซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน อาจเป็น
เหตุผลหรือจุดอ่อนที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ท าหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการปรับลดงบประมาณเมื่อเทียบกับการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา หรือกับหน่วยงานอ่ืนที่มีการ
ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน รวมถึงการน าเสนอโครงการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางหลักในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงาน ก็อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ส่งผลให้ สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ลดลง ดังนั้น สคบศ. จึงควรด าเนินการ ดังนี้ 
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     1) น าเสนอและจัดท าโครงการที่อยู่ภายใต้บทบาทภารกิจของหน่วยงาน        
ที่สอดคล้องหรือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษา ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านกระบวนการศึกษาต้องการจ าเป็น
ของบุคลากรภายในกระทรวงศึกษาธิการ สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตัวผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการด าเนินโครงการ  
     2) ปรับรูปแบบวิธีการด าเนินงานโครงการ โดยน าเสนอโครงการในลักษณะ    
การผสมผสานวิธีการด าเนินโครงการทั้งในแบบชั้นเรียนหรือห้องประชุมกับการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการและจุดมุ่งหมายในการด าเนินโครงการภายใต้วิธีการ
ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความประหยัด คุม้ค่าและประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
     3) ก าหนดรายการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะใช้จริงให้เหมาะสมกับขั้นตอนและ
กิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการตามกฎ ระเบียบ มาตรการหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ไม่สูงเกินความ
จ าเป็น 
     4) ชะลอ ยุบหรือเลิกด าเนินงานโครงการที่มีลักษณะการด าเนินการซ้ า ๆ     
เป็นประจ าทุกปี ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายที่ สคบศ.ต้องด าเนินการ หรือด าเนินการ
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรง 
   5.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)  
     จากผลวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 – 2564 จะเห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินโครงการดังกล่าวเท่ากัน ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรลดลง         
ซึ่งสาเหตุหลักอาจมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด – 19 ที่กระจาย
ไปทั่วโลกจึงท าให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้
หลักสูตรของโครงการดังกล่าวได้ ส่งผลให้งบประมาณส าหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศถูกตัดไป    
ท าให้งบประมาณภาพรวมของโครงการลดลง แต่ทั้งนี้ หาก สคบศ. มีความประสงค์จะได้รับจัดสรร
งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการดังกล่าวเพ่ิมขึ้นหรือป้องกันมิให้ถูกตัดลดงบประมาณในปีถัดไป 
สคบศ. ควรด าเนินการ ดังนี้ 
     1) จัดท าโครงการโดยน าเสนอรายการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับ
ด าเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ในแต่ละขั้นตอนหรือ
กิจกรรมที่มีการใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมาทั้งจากงบประมาณท่ี สคบศ.ได้รับจัดสรรและงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงงบประมาณท้ังหมดที่ต้องใช้ส าหรับการด าเนินงานตามข้ันตอน
และกิจกรรมในโครงการดังกล่าว และรวบรวมงบประมาณส าหรับการด าเนินการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) จากทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการมาไว้ที่ สคบศ. 
     2) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานโครงการ โดยผสมผสานวิธีการระหว่าง
การฝึกอบรมในชั้นเรียนหรือการจัดประชุมในห้องควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้และให้ประสิทธิภาพและคุณภาพ      
ของงานเทียบเท่ากัน โดยน าแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปประยุกต์ใช้ในการ
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ด าเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายาม ความต้องการและ
จุดมุ่งหมายในการด าเนินโครงการภายใต้วิธีการที่หลากหลายที่ก่อให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าและ
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  
     3) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกิจกรรมในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ภายใต้กรอบหลักสูตรตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) ก าหนด ให้มีความแตกต่างจากหลักสูตรของกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืน
และมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการพัฒนาในการน าไปใช้
ในการบริหารงานและการสร้างเครือข่ายผู้บริหาร โดยรวบรวมหลักสูตรของแต่ละกระทรวงหรือ
หน่วยงานมาท าการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมของตนเอง เพ่ือแสดง
ให้หน่วยงานและองค์กรที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณน าข้อมูลความแตกต่างและ
หลากหลายของกิจกรรมที่น าไปสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพในการด าเนินงานที่สูงกว่าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เพ่ิมเติมต่อไป เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับด าเนินโครงการดังกล่าว หน่วยงานหรือองค์กรที่ท าหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จะน าข้อมูลการด าเนินงานของกระทรวงหรือหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันมาใช้ในการ
เปรียบเทียบและพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับแต่ละหน่วยงาน ดังนั้น หาก สคบศ. จัดกิจกรรม     
ที่มีความแตกต่างหลากหลายและส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่า ย่อมมีโอกาสได้รับ      
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.) เพ่ิมข้ึน  
   5.2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 
     จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สคบศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และ
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติมมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 
ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นว่ าการน า เสนอโครงการที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปีท าให้เพ่ิมโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน โดยในการ
จัดท าและน าเสนอโครงการผู้รับผิดชอบต้องวิเคราะห์และแยกแยะภาระงานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจ าออกจากงานที่ด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เห็นอย่างชัดเจนและต้องแสดงให้เห็น
ถึงความสอดคล้อง ประโยชน์ที่จะได้รับ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงาน โดยงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ควรน าเสนอขอ
งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ตามเงือ่นไขและวัตถุประสงค์ของแผนงานดังกล่าว 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป 
  จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 
2564 ผู้วิเคราะห์มีข้อเสนอแนะส าหรับการวิเคราะห์ในครั้งต่อไป คือ ควรมีการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าในการจ่ายงบประมาณของ สคบศ. และสามารถน าผลจากการวิเคราะห์ที่ได้ ไปใช้ประกอบการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการบริหารงบประมาณของ สคบศ. ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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