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คํานํา 

การวิเคราะห
งบประมาณรายจ�ายเงินรายได� ประจําป�งบประมาณ 2559 - 2561 กองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�นนี้ มีวัตถุประสงค
เพ่ือวิเคราะห
งบประมาณรายจ�าย โดย
เปรียบเทียบตามงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน มาเปรียบเทียบค�าใช�จ�ายระหว�างป�งบประมาณ     
2559 – 2561 สามารถนําข�อมูลท่ีได�ไปประกอบการพิจารณาและวางแผนการบริหารงบประมาณรายจ�าย ใน
ป�งบประมาณถัดไป ซ่ึงผู�จัดทําหวังเป9นอย�างยิ่งว�า ผลการวิเคราะห
นี้จะเป9นประโยชน
ต�อผู�บริหาร เจ�าหน�าท่ีท่ี
เก่ียวข�องและผู�ท่ีสนใจในการใช�เป9นฐานข�อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผน และบริหารจัดการงบประมาณ
ของหน�วยงาน ตลอดจนการนําไปใช�เป9นแหล�งข�อมูลในการศึกษาและปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให�มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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สารบัญ 
                       หน�า 
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บทท่ี 1 บทนํา           1 
1.1 ความเป9นมาและความสําคัญ        1 

 1.2 วัตถุประสงค
          1 
 1.3 ประโยชน
ท่ีคาดว�าจะได�รับ        2 
 1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห
        2 
 1.5 คําจํากัดความเบ้ืองต�น        2 
บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห%/วิจัยท่ีเก่ียวข�อง      4 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของงบการเงินและการวิเคราะห
งบการเงิน   4
 2.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิเคราะห
งบการเงิน       5 
  2.3 ความหมายและความสําคัญของงบประมาณ      7 
 2.4 งานวิเคราะห
/วิจัยท่ีเก่ียวข�อง        9 
บทท่ี 3 วิธีการวิเคราะห%          12 
 3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน        12 
 3.2 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง        12 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล       13 

3.4 การจัดเก็บและรวบรวมข�อมูล        13 
3.5 แหล�งข�อมูลและการเก็บรวบรวมข�อมูล       13 

 3.6 วิธีการวิเคราะห
ข�อมูลและการนําเสนอ       13 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห%          14 

4.1 การวิเคราะห
อัตราส�วนทางการเงิน       14 
บทท่ี 5 สรุป และข�อเสนอแนะ         63 
  5.1 สรุป           63 
 5.2 ข�อเสนอแนะ          67 
บรรณานุกรม           68
ภาคผนวก           69 
ประวัติผู�เขียน                                     95 



ค 

 

สารบัญภาพ 

        หน�า 

ภาพประกอบท่ี 1 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก   15 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 2 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก    15 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 3 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน   17  
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 4 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน   17  
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 5 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน    19  
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 6 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน     19 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 7 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน   21  
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 8 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน   21  
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 9 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน    23 
งบรายจ�ายค�าตอบแทนเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 10 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน    24 
งบรายจ�ายค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 11 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน    25 
งบรายจ�ายค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 12 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน   26  
งบรายจ�ายค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 13 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน    28 
งบรายจ�ายค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 14 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน    29 
งบรายจ�ายค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 15 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน     30 
งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
 เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 



ง 

 

สารบัญภาพ (ต5อ) 

        หน�า 
ภาพประกอบท่ี 16 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน    31  

งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
 เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ภาพประกอบท่ี 17 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน     32 

งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
 เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 
ภาพประกอบท่ี 18 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน     33 

งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
 เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ภาพประกอบท่ี 19 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    34 

งบรายจ�ายงบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 
ภาพประกอบท่ี 20 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน   35  

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ภาพประกอบท่ี 21 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    37 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 
ภาพประกอบท่ี 22 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    37 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ภาพประกอบท่ี 23 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    40 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 
ภาพประกอบท่ี 24 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    40 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ภาพประกอบท่ี 25 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    42 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุนเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 
ภาพประกอบท่ี 26 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน   43  

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ภาพประกอบท่ี 27 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    44 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 
ภาพประกอบท่ี 28 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน    45 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ภาพประกอบท่ี 29 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน   47 

        งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 
ภาพประกอบท่ี 30 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน   47  

งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 



จ 

 

สารบัญภาพ (ต5อ) 

        หน�า 

ภาพประกอบท่ี 31 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก    50 
รายไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 32 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก   51  
รายไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 33 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก   53  
รายไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 34 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก    54 
รายไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 35 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก   57  
รายไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 36 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก   57  
รายไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ภาพประกอบท่ี 37 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก   61  
รายไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ภาพประกอบท่ี 38 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก    61 
รายไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ฉ 

 

สารบัญตาราง 

        หน�า 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก     14 
ตารางท่ี 2 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน      16 
ตารางท่ี 3 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน      18 
ตารางท่ี 4 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน     20 
ตารางท่ี 5 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน  23 
ตารางท่ี 6 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย   25 
ตารางท่ี 7 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ   27 
ตารางท่ี 8 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
   30 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญ 
งบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดทําข้ึนภายใต แนวทางระบบงบประมาณแบบมุงเน น

ผลงานยุทธศาสตร' เพ่ือให หนวยปฏิบัติมีความคลองตัวในการจัดทําและบริหารงบประมาณ และเกิดผลงาน
ตามยุทธศาสตร' มียุทธศาสตร'โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล องกับแผนยุทธศาสตร'การบริหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2559 – 2562 นโยบายการจัดทํางบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562 ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีวัตถุประสงค'เพ่ือเป8นกรอบการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
ท้ังในระดับสวนกลางและสวนงานตาง ๆ และใช เป8นแนวทางการกํากับดูแล การบริหารงบประมาณให มีการ
ตอบสนองตอวิสัยทัศน'และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร'การบริหารของ
มหาวิทยาลัยกับการจัดทํางบประมาณให ชัดเจนและรายงานผลการดําเนินงาน  

นอกจากนี้  จากการวิ เคราะห'ภารกิจด านการบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน เ ก่ียวกับ
การงบประมาณ การเงินและบัญชี จะให เห็นวาได มุงเน นให หนวยงานในมหาวิทยาลัยทุกระดับ ท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหนวยงาน มีการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหาร
สินทรัพย' มีระบบรายงานทางการเงิน ท่ีสามารถแสดงให เห็นถึงฐานะทางการเงินและประสิทธิภาพของการ
บริหารองค'กร ซ่ึงนโยบายดังกลาวสอดคล องกับนโยบายบริหารงานของกองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแกน  
ท่ีมีภาระกิจการบริหารจัดการสงเสริมการกีฬาของมหาวิทยาลัย ระบบการสงเสริมและให คําปรึกษากีฬา
นักศึกษาและบุคลากร การสงเสริมสุขภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนโดยนําวิทยาศาสตร'การกีฬาและ
เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต' สงเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย สงเสริม สนับสนุน และประสานกิจกรรมการ
กีฬา ระบบการให บริการการใช สถานกีฬาของมหาวิทยาลัย ท่ีมุงเน นและให ความสําคัญในการบริหารจัดการ
ท้ังในด านทรัพยากรบุคคล การเงินและงบประมาณ และทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือใช ประกอบการตัดสินใจ
เพ่ือการบริหารจัดการงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากความเป8นมาและความสําคัญดังกลาว ผู เขียนจึงมีความสนใจเขียนผลงานการวิเคราะห'         
เรื่องวิ เคราะห'งบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปAงบประมาณ 2559 - 2561 กองการกีฬา          
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.2 วัตถุประสงค� 
         1.2.1 เพ่ือวิเคราะห'งบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปAงบประมาณ 2559 – 2561 กองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.2.2 เพ่ือนําข อมูลมาเปรียบเทียบคาใช จายระหวางปAงบประมาณ 2559 – 2561 
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1.2.3 เพ่ือนําข อมูลท่ีได ไปประกอบการพิจารณาและวางแผนการบริหารงบประมาณรายจาย          
ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปAงบประมาณถัดไป 
 

1.3 ประโยชน�ที่คาดว#าจะได&รับ  
           1.3.1 ได ผลวิเคราะห'งบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปAงบประมาณ 2559 – 2561 กองการ
กีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 1.3.2 ทราบข อมูลในการวางแผนและปรับปรุงวิเคราะห'งบประมาณให มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 1.3.3 เพ่ือเป8นข อมูลสารสนเทศการในตัดสินใจ และวางแผนการบริหารงบประมาณรวมท้ังการ
กําหนดและจัดสรรงบประมาณ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห� 
 การศึกษาวิเคราะห'งบประมาณรายจายเงินรายได  ประจําปAงบประมาณ 2559 – 2561 กองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใช ข อมูลจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน         
โดยเกณฑ'พึงรับ – พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน          
(Khon Kaen University Fiscal Management Information System : KKUFMIS) 
 

1.5 คําจํากัดความเบื้องต&น 
งบประมาณรายจ#าย หมายถึง รายละเอียดการใช จายเงินงบประมาณเงินรายได ของกองการกีฬา 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปAงบประมาณ 2559-2561 ซ่ึงได รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจํางบประมาณ เพ่ือนํามาใช ในการดําเนินการบริหารจัดการ 

ป1งบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาต้ังแต วันท่ี 1 ตุลาคมของปAหนึ่งถึงวันท่ี 30 กันยายนของปAถัดไป 
และให ใช ปA พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเป8นชื่อสําหรับปAงบประมาณ นั้น 

งบรายจ#าย หมายถึง กลุมวัตถุประสงค'ของรายจาย ท่ีกําหนดให จายตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดให จายเพ่ือการบริหารงานประจํา ได แก รายจายท่ีจายใน
ลักษณะคาตอบแทน คาใช สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายท่ีกําหนดให จายจากงบรายจาย
อ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว (www.bb.go.th/management/law Rule/attfile/bud.../bud 
exp48.doc) 

หมวดรายจ#ายค#าตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายตอบแทนให แกผู ท่ีปฏิบัติงานให ทางราชการตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
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หมวดรายจ#ายค#าใช&สอย หมายถึง รายจายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการ (ยกเว นบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายท่ีเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ ท่ีไมเข าลักษณะรายจายอ่ืน ๆ รายจายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการ 

หมวดรายจ#ายค#าวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือให ได มาซ่ึงสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดให จายเพ่ือการลงทุน ได แก รายจายท่ีจายในลักษณะคาครุภัณฑ'  
คาท่ีดินและสิ่งกอสร าง รวมถึงรายจายท่ีกําหนดให จายจากงบรายจายอ่ืนใดในลักษณะรายจายดังกลาว 
(www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud.../bud_exp48.doc) 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดให จายเป8นคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิใชราชการสวนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องค'การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค'กร
ปกครองสวนท องถ่ิน สภาตําบล องค'การระหวางประเทศ นิ ติ บุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป8น
สาธารณประโยชน' รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย' เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานัก
งบประมาณกําหนดให ใช จายในงบรายจายนี้ (http://supply.dusit.ac.th/doc_budget.htm) 
 ระบบ “KKUFMIS” หมายถึง ระบบงบประมาณพัสดุการเงินกองทุนโดย เกณฑ'พึงรับ – พึงจาย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน (KKUFMIS : KhonKaen 
University Fiscal Management Information System)  
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห�/วิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

 ในบทนี้ผู�วิเคราะห�ได�ศึกษาหลักการ แนวคิด ระเบียบ นโยบายและหลักเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องกับการ
วิเคราะห�งบประมาณรายจ)าย เพ่ือเป,นพ้ืนฐานและแนวคิดในการกําหนดแนวทางการวิเคราะห� โดยจะนําเสนอ
ตามลําดับ ดังต)อไปนี้ 
 1. ความหมายและความสําคัญของงบการเงินและการวิเคราะห�งบการเงิน 
 2. เครื่องมือท่ีใช�ในการวิเคราะห�งบการเงิน 
 3. ความหมายและความสําคัญของงบประมาณ 
 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

2.1 ความหมายและความสําคัญของงบการเงินและการวิเคราะห�งบการเงิน 
 2.1.1 ความหมายและความสําคัญของงบการเงิน 

งบการเงินเป,นรายงานทางบัญชีของกิจการ ซ่ึงต�องจัดทําข้ึนมาอย)างน�อยป8ละสองครั้ง มีวัตถุประสงค�
เพ่ือทบทวนหรือรายงานความก�าวหน�าท่ีเกิดข้ึนระหว)างช)วงเวลาหนึ่งโดยฝ<ายบริหาร รายงานนี้จะแสดง
เก่ียวกับฐานะการลงทุน การจัดการเงินทุนของกิจการนั้น ๆ และผลท่ีได�รับระหว)างช)วงท่ีต�องการทบทวน    
(เพชรี ขุมทรัพย�,2544) 
 งบการเงิน หมายถึง การใช�เครื่องมือต)าง ๆ มาประเมินผลการดําเนินงานขององค�กร โดยพิจารณา
ข�อมูลจากงบการเงิน เพ่ือทราบถึงฐานะและความม่ันคงของกิจการ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ แล�วจัดทําผล 
การวิเคราะห�ข้ึนใหม) เรียกว)ารายงานการวิเคราะห�งบการเงิน (รัตนา วงศ�รัศมีเดือน,2550) 
 งบการเงิน หมายถึง รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ
กิจการ ไม)ว)าจะรายงานโดยงบดุลงบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส)วนของผู�ถือหุ�น งบประกอบ หรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือคําอธิบายอ่ืนซ่ึงระบุไว�ว)าเป,นส)วนหนึ่ง
ของงบการเงิน (สมเดช โรจน�คุรีเสถียร,และคณะ,2548, หน�า 124) 
 ผู�วิเคราะห�สรุปได�ว)า งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงผลการดําเนินงาน ฐานะ
การเงิน โดยการนําเสนอในรูปของงบกําไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส)วนของเจ�าของ หรือ   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือให�ทราบถึง
ฐานะกิจการ และเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
 2.1.2 ความหมายและความสําคัญของการวิเคราะห�งบการเงิน 

 การวิเคราะห�งบการเงิน เป,นการนําเอาข�อมูลจากงบการเงิน มาเปรียบเทียบหาความสัมพันธ� เพ่ือให� 
ได�ข�อมูลท่ีเป,นประโยชน�ในการตัดสินใจและวางนโยบาย วัตถุประสงค�ในการวิเคราะห�งบการเงิน ข้ึนอยู)กับ 
ความต�องการข�อมูลของผู�ใช� เครื่องมือท่ีใช�ในการวิเคราะห�งบการเงินประกอบด�วย การวิเคราะห�อัตราส)วน 
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การวิเคราะห�แบบแนวนอน การวิเคราะห�แบบแนวต้ัง และการจัดทํางบกระแสเงินสด โดยมีข้ันตอนในการ
วิเคราะห�งบการเงิน คือ การกําหนดจุดหมาย รวบรวมข�อมูล ปรับสภาพข�อมูล การเลือกเครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิเคราะห� และแปลความหมายการจัดทํางบการเงินเป,นการอาศัยข�อมูลตัวเลขในอดีต เพ่ือคาดคะเนอนาคต  
 เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค� (2554:74) ได�ให�ความหมายของการวิเคราะห�งบการเงินว)า “การวิเคราะห�งบ
การเงินเป,นกระบวนการค�นหาข�อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน ของธุรกิจใดธุรกิจ
หนึ่งจากงบการเงินของธุรกิจนั้น พร�อมท้ังนําข�อเท็จจริงดังกล)าวมาประกอบ การตัดสินใจในการดําเนินงาน
ต)อไปในอนาคต” 
 เพชรี ขุมทรัพย� (2544) ได�ให�ความหมายของการวิเคราะห�งบการเงินว)า เป,นกระบวนค�นหา
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการใดกิจการหนึ่ง จากงบการเงินของ
กิจการนั้น พร�อมท้ังนําข�อเท็จจริงดังกล)าว มาประกอบการตัดสินใจต)อไป 
 วาณี คําดี (2545) ได�ให�ความหมายของการวิเคราะห�งบการเงินว)า เป,นกระบวนการประเมินผลข�อมูล
ท่ีบันทึกไว�ในงบการเงิน ตามหลักเกณฑ�วิธีการวิเคราะห�ต)าง ๆ เพ่ือให�ได�รายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานจากงบการเงินของกิจการนั้น 

ผู�วิเคราะห�สรุปได�ว)า การวิเคราะห�งบการเงิน หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล ค�นหา
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของกิจการ โดยใช�เครื่องมือต)าง ๆ มาทําการ 

ประเมินผล เพ่ือใช�ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ ช)วยในการพยากรณ� สถานการณ�ทางธุรกิจของ
กิจการในอนาคต 

 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิเคราะห�งบการเงิน 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิเคราะห�งบการเงินมี 5 ประเภท ประกอบด�วย ดังนี้ 
 1.การวิเคราะห�งบการเงินโดยใช�อัตราส)วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) เป,นการวัดค)า 
ความสัมพันธ�ระหว)างรายการต)าง ๆ ท่ีแสดงในงบการเงิน ซ่ึงจะได�ผลลัพธ�ออกมาในรูปต)าง ๆ ทาง 
คณิตศาสตร� เช)น เปอร�เซ็นต� สัดส)วน จํานวนเท)า เป,นต�น 
 2.การวิเคราะห�งบการเงินโดยวิธีแนวต้ัง หรือการวิเคราะห�ร�อยละของยอดรวม (Vertical Analysis or 
Common Size Analysis) เป,นการวิเคราะห�ร�อยละท่ีแสดงให�เห็นรายละเอียดส)วนประกอบย)อย ในแต)ละงบ
การเงิน โดยใช�ยอดรวมของเป,นฐานร)วม 
 3.การวิเคราะห�งบการเงินโดยวิธีแนวนอน หรือการวิเคราะห�แนวโน�ม (Horizontal Analysis or 
Trend Analysis) เป,นการวิเคราะห�เปรียบเทียบจากช)วงเวลาหนึ่งกับอีกช)วงเวลาหนึ่ง ของงบกําไรขาดทุน   
งบแสดงฐานะการเงิน เพ่ือให�ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในลักษณะต)าง ๆ 
 4.การวิเคราะห�งบการเงินโดยจัดทํางบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) เป,นการวิเคราะห�ถึง
แหล)งท่ีมา และแหล)งท่ีใช�ไปของเงินสด และรายการเทียบเท)าเงินสดในระหว)างงวดบัญชี เงินสดของกิจการท่ี
เพ่ิมข้ึน หรือลดลงนั้นได�มาจากแหล)งใด และมีการใช�เงินไปในเรื่องใด 
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แต)ในท่ีนี้จะนําเสนอในรูปแบบการวิเคราะห�งบการเงินเพียง 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.2.1 การวิเคราะห�งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง หรือการวิเคราะห�ร�อยละของยอดรวม (Vertical 
Analysis or Common Size Analysis) 
 การวิเคราะห�วิธีร�อยละของยอดรวม (Common-size Analysis) เรียกอีกอย)างหนึ่งว)า การวิเคราะห�
ร�อยละตามแนวต้ัง (Vertical Analysis) เป,นการวิเคราะห�งบการเงิน โดยการคํานวณมูลค)าของจํานวนเงินใน
รายการต)าง ๆ ของงบการเงินให�อยู)ในรูปของร�อยละ โดยให�ยอดรวมมีค)าร�อยละ 100 รายการแต)ละรายการจะ
แสดงความสัมพันธ�ท่ีมีต)อยอดรวม ทางแนวต้ัง สามารถจัดทําได�ท้ังงบ แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน 
รวมท้ังงบประกอบย)อยอ่ืน ๆ ผลจากการคํานวณทําให�ทราบโครงสร�างของรายการในงบการเงิน ว)ามีสัดส)วน
เป,นอัตราร�อยละเท)าใดของฐานท่ีใช�เปรียบเทียบ การวิเคราะห�วิธีร�อยละโดยใช�ข�อมูลหลายป8 มาทําการ
วิเคราะห�เพ่ือเปรียบเทียบ จะทําให�ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางการเงินได�ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.2.1.1 ความหมายของวิธีร�อยละของยอดรวม  
วิธีร�อยละของยอดรวม (Common Size Statement analysis) หรือ เรียกว)าการวิเคราะห� 

งบการเงินโดยการย)อส)วนแนวด่ิง หรือการวิเคราะห�งบการเงินโดยวิธีแนวต้ัง (Vertical Analysis) เป,นการ
วิเคราะห�งบการเงิน โดยย)อส)วนตัวเลขรายการในงบการเงินแต)ละรายการให�เป,นค)าร�อยละ การวิเคราะห�ร�อย
ละของยอดรวม เป,นเครื่องมือสําหรับการวิเคราะห�งบการเงินท่ีแสดงการ เปรียบเทียบรายการในงบการเงิน 
เป,นร�อยละของยอดรวมในงบการเงินนั้น ทําให�ผู�วิเคราะห�ทราบ โครงสร�างต)าง ๆ ของกิจการ เช)น โครงสร�าง
รายได� โครงสร�างค)าใช�จ)าย โครงสร�างสินทรัพย� โครงสร�างส)วนของเจ�าของ และใช�เปรียบเทียบเพ่ือดู
ความสัมพันธ�ของรายการแต)ละรายการของ กิจการ ในช)วงเวลาปfจจุบันกับช)วงเวลาในอดีต หรือเปรียบเทียบ
ในช)วงเวลาเดียวกันกับกิจการอ่ืน การวิเคราะห�วิธีนี้ถ�านํางบการเงินมาวิเคราะห�เพียงป8เดียวก็จะทราบเพียง
โครงสร�างของ งบการเงินเฉพาะป8นั้น ถ�าวิเคราะห�โดยการเปรียบเทียบงบการเงินต้ัง 2 ป8ข้ึนไป ก็จะทราบการ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร�างงบการเงินของบริษัทในช)วงระยะเวลานั้น ๆ และถ�าเปรียบเทียบกับงบการเงิน        
ของบริษัทคู)แข)งก็จะทราบถึงความแตกต)าง ด�านการลงทุน การจัดหาเงินทุน และความสามารถใน การทํากําไร  

2.2.1.2 วิธีการวิเคราะห�ร�อยละของยอดรวม  
วิธีวิเคราะห�ร�อยละของยอดรวม เป,นการวิเคราะห�งบการเงินโดยการคํานวณมูลค)าของ 

จํานวนเงินในแต)ละรายการในงบการเงินให�อยู)ในรูปร�อยละ โดยกําหนดให�ยอดรวมมีค)าร�อยละ 100         
และเปรียบเทียบรายการต)าง ๆ ในงบการเงินนั้น เพ่ือหาสัดส)วน หรือหาร�อยละเม่ือเปรียบเทียบกับยอดรวม 

 

วิธีคํานวณหาร�อยละของยอดรวม  
 
 
 

ผู�วิเคราะห�สรุปได�ว)า การวิเคราะห�ร�อยละของยอดรวม เรียกอีกอย)างหนึ่งว)า การวิเคราะห�ร�อยละตาม
แนวต้ัง เป,นเครื่องมือในการวิเคราะห�งบการเงินประเภทหนึ่ง มีวัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�โครงสร�างของงบ

ร�อยละของยอดรวม   =  รายการท่ีต�องการคํานวณ *100 
                         ยอดรวม 
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การเงิน โดยการย)อส)วนจํานวนเงินท่ีมีตัวเลขจํานวนมากมาเป,นร�อยละ การวิเคราะห�วิธี โดยให�ยอดรวมมีค)า
ร�อยละ 100 รายการแต)ละรายการจะแสดงความสัมพันธ�ท่ีมีต)อยอดรวม ทางแนวต้ัง สามารถจัดทําได�ท้ังงบ
แสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน รวมท้ังงบประกอบย)อยอ่ืน ๆ ผลจากการคํานวณทําให�ทราบโครงสร�างของ
รายการในงบการเงิน ว)ามีสัดส)วนเป,นอัตราร�อยละเท)าใดของฐานท่ีใช�เปรียบเทียบ การ วิเคราะห�วิธีร�อยละโดย
ใช�ข�อมูลหลายป8 มาทําการวิเคราะห�เพ่ือเปรียบเทียบ จะทําให�ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางการเงิน
ได�ชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.2.2 การวิเคราะห�ร�อยละโดยใช�ข�อมูลหลายปF 
2.2.2.1 ประโยชน�ของการวิเคราะห�ร�อยละโดยใช�ข�อมูลหลายปF การวิเคราะห�ร�อยละของยอดรวม

โดยใช�ข�อมูลเพียงป8เดียว จะบอกให�ผู�วิเคราะห�ทราบเพียงโครงสร�างท่ัว ๆ ไปของงบการเงินในป8นั้น ๆ แต)ถ�าได�
ทําการวิเคราะห�โดยมีการเปรียบเทียบป8ปfจจุบันกับข�อมูลในอดีต 3 - 5 ป8 ข้ึนไป ทําให�ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงในโครงสร�างทางการเงิน ซ่ึงจะทําให�เกิดประโยชน� ดังนี้  

1) การเปรียบเทียบข�อมูลหลาย ๆ ป8ในงบแสดงฐานะการเงิน ทําให�สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
การลงทุนในสินทรัพย�เช)น เงินสด ลูกหนี้ สินค�าคงเหลือ หรือสินทรัพย� ถาวร ทําให�เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสร�างของเงินทุน  

2) การเปรียบเทียบข�อมูลในงบกําไรขาดทุน ทําให�เห็นความสามารถในการบริหารงานในแต)ละป8
สามารถทําผลกําไรได�ในอัตราเท)าใด สามารถควบคุมต�นทุนให�คงท่ีหรืออยู)ในระดับเดิมได�หรือไม) หากป8ใดกําไร
สุทธิลดลง ก็จะต�องวิเคราะห�หาสาเหตุว)าเกิดจากปfจจัยใด เช)น ต�นทุนเพ่ิมข้ึน หรือค)าใช�จ)ายเพ่ิมสูงข้ึนหรือเป,น
เพราะปfจจัยภายนอก เช)น ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให�กิจการไม)สามารถจําหน)ายสินค�าได�ตามเปgาหมาย  

 2.2.2.2 การจัดทําวิธีการร�อยละโดยใช�ข�อมูลหลายปFในงบแสดงฐานะการเงินและการแปล 
ความหมาย การจัดทําวิธีการร�อยละโดยใช�ข�อมูลหลายป8ในงบแสดงฐานะการเงิน สามารถจัดทําได�โดยการ
เทียบมูลค)าของสินทรัพย�รวมของแต)ละป8 ให�เป,นร�อยละ 100 แล�วคํานวณว)ารายการอ่ืน ๆ แต)ละรายการใน 
งบแสดงฐานะการเงินของแต)ละป8จะเป,นเท)าใด 

  

2.3 ความหมายและความสําคัญของงบประมาณ 
 ความหมายของงบประมาณ 

ไพรัช ตระการศิรินนท� (2548:152-154) ได�ให�ความหมายของบประมาณ โดยสรุป ไว�ว)างบประมาณ 
หมายถึง เครื่องมืออย)างหนึ่งของรัฐบาลท่ีเป,นเอกสารแสดงถึงความต�องการของรัฐบาลหรือหน)วยงานต)าง ๆ 
ในภาครัฐ ซ่ึงประกอบด�วยแผนทางการเงินและโครงการท่ีจะดําเนินการในป8งบประมาณหนึ่ง ตามท่ีรัฐบาลได�
สัญญาไว�กับรัฐสภาและประชาชน ท่ีจะใช�เงินภายใต�เง่ือนไข และแนวทางการบริหารงานท่ีกําหนดไว� 

นงลักษณ� สุทธิวัฒนพันธ� (2544:17) ได�นิยามคําว)า งบประมาณ หมายถึง การวางแผนการบริหารของ
รัฐบาล โดยแสดงถึงกิจกรรมโครงการท่ีจะจัดทําและหน)วยงานท่ีรับผิดชอบ มีการประมาณค)าใช�จ)ายและท่ีมา
ของรายได�เพ่ือการใช�จ)ายนั้นๆ ตามระยะเวลาท่ีแน)นอน งบประมาณและเป,นแผนบริหารท่ีฝ<ายบริหารจัดทําข้ึน
เพ่ือเสนอขออนุมัติจากรัฐสภา 
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อเนก เธียรถาวร (อ�างถึงใน พรชัย ลิขิตธรรมโรจน�,2550 : 21) ได�กล)าวว)างบประมาณ หมายถึง 
แผนการเงินของรัฐบาลท่ีจัดทําเพ่ือแสดงรายรับรายจ)ายของโครงการต)าง ๆ ท่ีกําหนดว)าจะทําในระยะเวลาท่ี 
โดยกําหนดเงินจํานวนเงินค)าใช�จ)ายของแต)ละโครงการว)า จะต�องใช�จ)ายเงินเป,นจํานวนเท)าใด จะหาเงินจาก
ทางใดเพ่ือนํามาใช�จ)ายตามโครงการนั้น ๆ 

ผู�วิเคราะห�สรุปได�ว)า งบประมาณ หมายถึง การกําหนดแผนการใช�จ)ายเงินหรือประมาณการ    
รายรับ - รายจ)ายล)วงหน�า ท่ีมีอยู)อย)างจํากัดให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยให�การปฏิบัติงาน โครงการหรือ
กิจกรรมสอดคล�องกับแผนงานท่ีวางไว� สําหรับป8งบประมาณนั้น ๆ ให�สามารถดําเนินการไปได�อย)างต)อเนื่อง
และบรรลุตามเปgาหมายท่ีกําหนดไว�  

ความสําคัญของงบประมาณ 
เสริมศักดิ วิศาลาภรณ� และจรินทร� เทศวานิช (อ�างถึงใน เดช ดอนจันทร� โคตร,2550:8) กล)าวถึง

ความสําคัญของงบประมาณไว�ว)า เป,นเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเป,นแผนงานการเงินท่ีมีการกําหนด
รายรับและรายจ)ายของโครงการต)าง ๆ ไว�ล)วงหน�า จึงทําให�ผู�บริหารใช�งบประมาณเป,นเครื่องมือ ในการ
ควบคุมนโยบายของหน)วยงาน ในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการต)าง ๆ ของหน)วยงาน            
เป,นเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว)าได�ดําเนินการตามแผนท่ีต้ังไว�หรือไม) ซ่ึงเป,นการวัด
ความสามารถของผู�บริหารไปพร�อมกันด�วย 

งบประมาณมีความสําคัญและเป,นประโยชน�ต)อการบริหาร หน)วยงานสามารถนําเอางบประมาณมาใช�
เป,นเครื่องมือในการบริหารหน)วยงาน ให�เจริญก�าวหน�า ความสําคัญและประโยชน� ของงบประมาณมีดังนี้ 

1) ใช�เป,นเครื่องมือในการบริหารหน)วยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินท่ีมีอยู) โดยให�มีการปฏิบัติงาน
ให�สอดคล�องกับแผนงานท่ีวางไว� เพ่ือปgองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไม) จําเป,นของหน)วยงานลดลง 

2) ให�เป,นเครื่องมือในการพัฒนาหน)วยงาน ถ�าหน)วยงานจัดงบประมาณการใช�จ)ายอย)างถูกต�อง และมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให�เกิดความเจริญก�าวหน�าแก)หน)วยงานและสังคม โดยหน)วยงานต�องพยายาม
ใช�จ)ายและจัดสรรงบประมาณ ให�เกิดประสิทธิผลไปสู)โครงการท่ีจําเป,น เป,นโครงการลงทุนเพ่ือก)อให�เกิด
ความก�าวหน�าของหน)วยงาน 

3) เป,นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู)จํากัดให�มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ
งบประมาณของหน)วยงานมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเป,นท่ีจะต�องใช�งบประมาณเป,นเครื่องมือ ในการจัดสรร
ทรัพยากรหรือใช�จ)ายเงินให�มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช�และจัดสรรเงินงบประมาณไปในแต)ละ
ด�าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช�จ)ายทรัพยากรนั้น ๆ ด�วย เพ่ือท่ีจะก)อให�เกิดประโยชน�สูงสุดใน
เวลาท่ีเร็วท่ีสุดและใช�ทรัพยากรน�อยท่ีสุด 

4) เป,นเครื่องมือกระจายทรัพยากรและเงินงบประมาณท่ีเป,นธรรม งบประมาณสามารถใช�เป,น
เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเป,นธรรม ไปสู)จุดท่ีมีความจําเป,นและท่ัวถึงท่ีจะทําให�หน)วยงานนั้น
สามารถดําเนินไปได�อย)างมีประสิทธิภาพ 

5) เป,นเครื่องมือประชาสัมพันธ�งานและผลงานของหน)วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป,นท่ีรวมท้ังหมด
ของแผนงานและงานท่ีจะดําเนินการในแต)ละป8 พร�อมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น หน)วยงานสามารถใช� 



9 
 

งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานต)าง ๆ ท่ีทําเพ่ือเผยแพร)และประชาสัมพันธ� ให�ประชาชน
ทราบ (ดร.ณรงค� สัจพันโรจน�,2538) 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ� และจรินทร� เทศวานิช (อ�างถึงใน เดช ดอนจันทร� โคตร,2550:8) กล)าวถึง
ความสําคัญของงบประมาณไว�ว)า เป,นเครื่องมือในการบริหารงาน เพราะเป,นแผนงานการเงินท่ี มีการกําหนด
รายรับและรายจ)ายของโครงการต)าง ๆ  ไว�ล)วงหน�า จึงทําให�ผู�บริหารใช�งบประมาณเป,นเครื่องมือในการควบคุมนโยบาย
ของหน)วยงาน ในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการต)าง ๆ ของหน)วยงาน เป,นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ว)าได�ดําเนินการตามแผนท่ีต้ังไว�หรือไม) ซ่ึงเป,นการวัดความสามารถของผู�บริหารไป
พร�อมกันด�วย 

ผู�วิเคราะห�สรุปได�ว)า ความสําคัญของงบประมาณ หมายถึง เป,นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน
ของผู�บริหารทุกระดับ เพราะงบประมาณเป,นสิ่งท่ีแสดงให�เห็นถึงประสิทธิภาพ ในการวางแผน ควบคุมและ
การตัดสินใจในการวางนโยบาย เพราะเป,นแผนงานการเงินท่ีมีการกําหนดการกําหนดแผนการใช�จ)ายเงิน    
หรือประมาณการรายรับ - รายจ)ายล)วงหน�า ท่ีมีอยู)อย)างจํากัดให�เกิดประโยชน�สูงสุด และบรรลุตามเปgาหมาย
ท่ีกําหนดไว� 

 

2.4 งานวิเคราะห�/วิจัยที่เกี่ยวข�อง 
อนงนาฎ  ธรรมบูรณวิทย� (2559) ได�วิเคราะห�เรื่อง การวิเคราะห�งบประมาณรายจ)ายเงินรายได�     

งานสนับสนุนการบริหารวิชาการ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก)น ป8งบประมาณ 2559 โดยมี
วัตถุประสงค� เพ่ือวิเคราะห�งบประมาณรายจ)ายเงินรายได�และเปรียบเทียบรายจ)ายแผนงานสนับสนุนการ
บริหารวิชาการ งบอุดหนุนค)าใช�จ)ายในการดําเนินงาน ในหมวดค)าตอบแทน ค)าใช�สอย ค)าวัสดุและค)าครุภัณฑ� 
ของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก)น ป8งบประมาณ 2559 ดําเนินการวิเคราะห�โดยใช�เครื่อง
คอมพิวเตอร� โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือคํานวณหาค)าร�อยละ แล�วนําเสนอเป,นตารางและแผนภาพ 
ประกอบความเรียง พบว)า รายจ)ายงานสนับสนุนการบริหารวิชาการ ป8งบประมาณ 2559 รวมเป,นเงินท้ังสิ้น 
908,522.35 บาท โดยจ)ายเป,นหมวดค)าใช�สอยมากท่ีสุด เป,นจํานวนเงิน 708,222.10 บาท คิดเป,นร�อยละ 
77.95 รองลงมาได�แก) หมวดค)าวัสดุ เป,นจํานวนเงิน 141,520.25 บาท คิดเป,นร�อยละ 15.58 หมวด
ค)าตอบแทน เป,นจํานวนเงิน 36,480 บาท คิดเป,นร�อยละ 4.02 และหมวดค)าครุภัณฑ� เป,นจํานวนเงิน 22,300 
บาท คิดเป,นร�อยละ 2.45 ตามลําดับ 

ทองปาน สุนทรารักษ� (2557) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาหาสัดส)วนโครงสร�างการบริหาร
งบประมาณรายจ)ายตามกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก)น โดยมีวัตถุประสงค�           
เพ่ือเปรียบเทียบโครงสร�างและสัดส)วนค)าใช�จ)ายของแต)ละกิจกรรม ของสํานักงานคณบดีและภาควิชา ซ่ึงได�
ทําการศึกษาค)าใช�จ)ายจริงของคณะวิศวกรรมศาสตร�ท่ีเกิดข้ึนในป8งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 โดย
แบ)งเป,นข�อมูลตามกิจกรรม  และแยกตามภาควิชา หน)วยงานในคณะวิศวกรรมศาสตร� โดยได�ศึกษาท้ัง
งบประมาณแผ)นดิน และงบประมาณเงินรายได� วิธีการศึกษา การวิเคราะห�และกําหนดกิจกรรมเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
เกณฑ�ในการบ)งบอกลักษณะของการดําเนินงาน เพ่ือประโยชน�ต)อการคํานวณต�นทุนกิจกรรม ท่ีจะระบุเข�าสู)สิ่ง
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ท่ีจะนํามาคิดต�นทุน แล�วจึงนํามาหาค)าทางสถิติต)าง ๆ เพ่ือสรุปเปรียบเทียบข�อมูลท้ังหมดตามวัตถุประสงค�
และขอบเขตการวิจัย ผลการศึกษาพบว)า คณะวิศวกรรมศาสตร�มีการใช�จ)ายรวมเฉลี่ย เป,นเงิน 
82,833,070.77 บาท  ค)าใช�จ)ายสูงสุดคือกิจกรรมหลัก เป,นเงิน 67,539,174.89 บาท มีสัดส)วน 55.56 % 
รองลงมาคือ กิจกรรมรอง เป,นเงิน 40,591,125,51 บาท มีสัดส)วน 31.99 % เงินเดือน/ค)าจ�าง เป,นเงิน 
7,701,464.91 บาท มีสัดส)วน 9.30 % และตํ่าสุดคือกิจกรรมสนับสนุนเป,นเงิน 3,637,039.72 บาท มีสัดส)วน 
3.14 % ต)องบรายจ)ายท้ังหมด นอกจากนี้พบว)าภาควิชามีสัดส)วนการบริหารงบประมาณท่ีแตกต)างกันควรจะมี
การกําหนดสัดส)วนท่ีแน)นอนเพ่ือให�การบริหารงบประมาณรายจ)ายเป,นไปอย)างมีประสิทธิภาพ 

เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน� (2537) ได�วิเคราะห�งบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก)น ประจําป8งบประมาณ  

2537 พบว)า มหาวิทยาลัยขอนแก)นได�รับงบประมาณในป8งบประมาณ 2537 ท้ังสิ้น 1,371,813,900 บาท  

เม่ือพิจารณาอัตราการเพ่ิมของงบประมาณเทียบกับป8งบประมาณ 2536 จะเห็นว)าในป8งบประมาณ 2537  

มหาวิทยาลัยได�รับงบประมาณเพ่ิมมากข้ึนจากป8งบประมาณ 2536 คิดเป,นร�อยละ 5.18 โดยมีแผนงานกิจการ

นิสิตนักศึกษา ได�รับเพ่ิมมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 40.77 รองมาเป,นแผนงานควบคุมโรคติดต)อ ร�อยละ 32.00  

และมีแผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได�รับเพ่ิมน�อยท่ีสุดร�อยละ 0.98 แผนงานบริการทางวิชาการแก)

สังคม ได�รับงบประมาณลดน�อยลงกว)าในป8งบประมาณ 2536 คิดเป,นร�อยละ 36.36 ถ�าพิจารณาตามหมวด

รายจ)าย พบว)า หมวดค)าจ�างชั่วคราวได�รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 22.34 รองลงมา

เป,นหมวดค)าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ ร�อยละ 18.65 และหมวดเงินเดือนและค)าจ�างประจํา ร�อยละ 8.34    

มีหมวดค)าสาธารณูปโภค ได�รับเพ่ิมน�อยท่ีสุด ร�อยละ 0.62 และหมวดค)าครุภัณฑ� ท่ีดินและสิ่งก)อสร�างได�รับ

งบประมาณน�อยกว)าป8งบประมาณ 2536 คิดเป,นร�อยละ 3.32 

อรุณศรี  กางเพ็ง (2542) ได�ทําการวิเคราะห�งบประมาณแผ)นดินคณะศึกษาศาสตร� ประจําป8

งบประมาณ 2541-2542 จําแนกตามแผนงาน พบว)า แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได�รับงบประมาณ

มากท่ีสุด รองลงมา ได�แก) แผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

ตามลําดับ นอกนั้นไม)ได�รับการจัดสรรงบประมาณ และเม่ือพิจารณาในแต)ละหมวดรายจ)าย พบว)า หมวดค)า

วัสดุ ได�รับการจัดสรรมากท่ีสุด รองลงมาได�แก) หมวดค)าใช�สอย และหมวดค)าตอบแทน ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบงบประมาณแผ)นดินหมวดค)าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ ท่ีคณะศึกษาศาสตร�ได�รับ

จัดสรรกับรายจ)ายจริงในระหว)างป8งบประมาณ 2541-2542 พบว)า ในภาพรวมของงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร

กับรายจ)ายจริงไม)แตกต)างกันมากนัก และรายจ)ายจริงไม)เกินวงเงินท่ีได�รับจัดสรร เม่ือพิจารณาในแต)ละหมวด

รายจ)าย พบว)า หมวดค)าใช�สอยและหมวดค)าวัสดุ มีรายจ)ายจริงเกินวงเงินท่ีได�รับจัดสรร ในขณะท่ีหมวด

ค)าตอบแทนมีจํานวนเงินเหลือจ)ายค)อนข�างมาก และถ�าพิจารณาในแต)ละแผนงาน พบว)า งบประมาณท่ีได�รับ

จัดสรรกับรายจ)ายจริงทุกแผนงานไม)เกินวงเงินท่ีได�รับจัดสรร เช)นกัน 

การวิเคราะห�อัตราการเพ่ิมของงบประมาณแผ)นดินหมวดค)าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุท่ีคณะ

ศึกษาศาสตร�ได�รับจัดสรร ป8งบประมาณ 2541-2542 พบว)า ป8งบประมาณ 2542 คณะศึกษาศาสตร�ได�รับ
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งบประมาณลดลงจากป8งบประมาณ 2541 คิดเป,นร�อยละ 18.48 โดยแผนงานปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา มีงบประมาณลดลงมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 24.06 รองลงมา ได�แก) แผนงานจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และแผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ลดลงคิดเป,นร�อยละ 15.46 และ 12.41  

ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาในแต)ละหมวดรายจ)าย พบว)า หมวดค)าใช�สอยงบประมาณป8 2542 ลดลงจาก

ป8งบประมาณ 2541 มากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 20.93 รองลงมาได�แก) หมวดค)าวัสดุ และหมวดค)าตอบแทน  

ลดลงคิดเป,นร�อยละ 18.46 และ 14.27 ตามลําดับ 
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บทท่ี 3  
วิธีการวิเคราะห� 

 
 การวิเคราะหครั้งนี้มีจุดมุ�งหมายเพ่ือวิเคราะหงบประมาณรายจ�ายเงินรายได! ของกองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประจําป*งบประมาณ 2559 – 2561 ผู!วิเคราะหดําเนินการ
ตามลําดับต�อไปนี้ 
 1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 3. เครื่องมือท่ีใช!ในการเก็บรวมรวมข!อมูล 
 4. การเก็บรวบรวมข!อมูล 
 5. สถิติท่ีใช!ในการวิเคราะหข!อมูล 
 6. การวิเคราะหข!อมูลและการนําเสนอ 
 7. เทคนิคท่ีนํามาใช!การวิเคราะห 
 

3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ผู!วิเคราะหดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
 3.1.1  ข้ันการเตรียมการ 
   3.1.1.1  กําหนดวัตถุประสงคการวิเคราะห 
   3.1.1.2  การเตรียมความพร!อมด!านเอกสาร และเครื่องมือเก็บรวบรวมข!อมูล 
 3.1.2  ข้ันดําเนินการ 
   3.1.2.1  เก็บรวบรวมข!อมูล 
   3.1.2.2  จัดวางข!อมูลให!อยู�ในรูปแบบเดียวกันเพ่ือสะดวกต�อการวิเคราะห 
   3.1.2.3  เลือกเครื่องมือวิเคราะห/วิธีการวิเคราะห 
   3.1.2.4  ดําเนินการวิเคราะห 
   3.1.2.5  แปลความหมาย และสรุปผลการวิเคราะห 
 3.1.3  ข้ันการรายงาน 
   3.1.3.1  จัดทํารายงานการวิเคราะหฉบับสมบูรณ 
   3.1.3.2  เสนอรายงานการวิเคราะหต�อผู!บริหาร 
 

3.2  ประชากรและกลุ#มตัวอย#าง   

 ประชากร : งบประมาณรายจ�ายเงินรายได! กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ประจําป*งบประมาณ 2559 - 2561 ท่ีได!รับการจัดสรรงบประมาณ และการเบิกจ�ายงบประมาณแต�ละประเภท
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และหมวดรายจ�าย จํานวนการเบิกจ�ายงบประมาณรวมในป*งบประมาณ 2559 เท�ากับ 5,473,373.02 บาท 
ป*งบประมาณ 2560 เท�ากับ 612,586.82 บาท และป*งบประมาณ 2561 เท�ากับ 1,476,845.82 บาท 
ตามลําดับ 
 กลุ#มตัวอย#าง :  ใช!ประชากรท้ังหมดเปBนกลุ�มตัวอย�าง 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช!ในการเก็บรวมรวมข!อมูลเปBนตารางเก็บรวบรวมข!อมูล ท่ีผู!วิเคราะหได!สร!างข้ึนมาโดยใช!
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel เพ่ือเก็บรวบรวมข!อมูลเงินงบประมาณรายจ�ายเงินรายได! ของกองการ
กีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประจําป*งบประมาณ 2559 – 2561 
 

3.4  การจัดเก็บและรวบรวมข(อมูล 
ผู!วิเคราะหได!ดําเนินการเก็บรวบรวมข!อมูล เพ่ือนําข!อมูลมาวิเคราะหงบประมาณรายจ�าย ประจําป*  

2559 - 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น จากข!อมูลท่ีมีอยู�ในฐานข!อมูลงาน
งบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี และจากระบบบัญชี 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยขอนแก�น (KKUFMIS) 
 

3.5 แหล#งข(อมลูและการเก็บรวบรวมข(อมูล 
 การวิเคราะหงบประมาณรายจ�าย ประจําป*งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�นนี้ ผู!วิเคราะหได!เก็บรวบรวมข!อมูลจากงานงบประมาณ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี และจากระบบบัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยขอนแก�น (KKUFMIS) 
 

3.6 วิธกีารวิเคราะห�ข(อมูลและนําเสนอ 
 ผู!วิเคราะหได!ดําเนินการวิเคราะหข!อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได! โดยการใช! Comparative Techniques 
และใช!โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห คํานวณค�าต�าง ๆ สถิติท่ีใช!ร!อยละ แล!วนําเสนอ
เปBนตางรางและแผนภาพ ประกอบความเรียง 
 

สูตรท่ีใช(ในการคํานวณ มีดังนี้ 
 

3.6.1 วิธีคํานวณหาร(อยละของยอดรวม  
 

 

 

 
 

ร(อยละของยอดรวม   =  รายการท่ีต(องการคํานวณ *100 
                         ยอดรวม 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห� 
 

 การวิเคราะหงบประมาณรายจ�ายเงินรายได� ประจําป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหงบประมาณรายจ�ายเงินรายได�      
นําข�อมูลมาเปรียบเทียบรายจ�ายระหว�างป�งบประมาณ 2559 – 2561 และเพ่ือใช�เป4นข�อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจ วางแผนและปรับปรุงรวมท้ั3งการกําหนดและจัดสรรงบประมาณรายจ�ายให�มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยได�รวบรวมนําข�อมูลจากระบบฐานข�อมูลโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงินกองทุนโดยเกณฑพึงรับ – พึงจ�าย ลักษณะ 3 มิติและระบบบัญชีต�นทุนรายกิจกรรมหาวิทยาลัย
ขอนแก�น KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System) จําแนกการ
วิเคราะหตามงบรายจ�ายหลัก งบรายจ�าย และรายการรายจ�าย วิเคราะหสรุปผลได� ดังนี้ 
 

4.1 การวิเคราะห�อัตราส�วนทางการเงิน (Ratios Analysis) 
4.1.1 การวิเคราะห�วิธีย�อส�วนตามแนวดิ่ง (Common Size Statement analysis) 
 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

งบดําเนินงาน - 612,586.82 396,388.72 - 100.00 26.84 

งบลงทุน 80,258.50 - 239,369.70 1.47 - 16.21 

งบเงินอุดหนุน 5,393,114.52 - 841,087.40 98.53 - 56.95 

รวม 5,473,373.02 612,586.82 1,476,845.82 100.00 100.00 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบท่ี 1 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลักเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

 
ภาพประกอบท่ี 2 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก

ย�อส�วนตามแนวด่ิง

 จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
จํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

-
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ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลักเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก เปรียบเทียบตามวิธี
ย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
จํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

15 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลักเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

เปรียบเทียบตามวิธี      

 
รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก เปรียบเทียบตาม

พบว�า 

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ
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 ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 5,473,373.02 บาท โดยงบเงินอุดหนุนมี
รายจ�ายมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 5,393,114.52 บาท คิดเป4นร�อยละ 98.53 รองลงมาคืองบลงทุน          
เป4นจํานวนเงิน 80,258.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.47 และงบดําเนินงานไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 

ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวม ท้ังสิ้น จํานวน 612,586.82 บาท  โดยรายจ�ายท้ังหมดอยู�
ท่ีงบดําเนินงาน คิดเป4นร�อยละ 100 

ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,476,845.82 บาท โดยงบเงินอุดหนุนมี
รายจ�ายมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 841,087.40 บาท คิดเป4นร�อยละ 56.95 รองลงมาคืองบดําเนินงาน        
เป4นจํานวนเงิน 396,388.72 บาท คิดเป4นร�อยละ 26.84 และงบลงทุนมีรายจ�ายน�อยท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
239,369.70 บาท คิดเป4นร�อยละ 16.21 
 จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก เปรียบเทียบตาม
จํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงอยู�ตลอดเวลา ดังจะเห็นได�จาก รายจ�ายรวมใน
งบดําเนินงาน ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 และในป�งบประมาณ 2560 เพ่ิมสูงข้ึนเป4น
จํานวน 612,586.82 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 ในขณะท่ีป�งบประมาณ 2561 รายจ�ายงบดําเนินงานลดลงอีก 
จํานวน 216,198.10 บาท หรือร�อยละ 73.16 คงเหลือเป4นจํานวน 396,388.72 บาท คิดเป4นร�อยละ 26.84 
ในส�วนของงบลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงเช�นกัน รายจ�ายรวมในป�งบประมาณ 2559 มีจํานวน 80,258.50 บาท 
คิดเป4นร�อยละ 1.47 และลดลงในป�งบประมาณ 2560 เพราะไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 แต�กลับมีรายจ�าย
เพ่ือสูงข้ึนมากกว�าทุกป� ในป�งบประมาณ 2561 เป4นจํานวนเงิน 239,369.70 บาท คิดเป4นร�อยละ 16.21 และ
ในงบเงินอุดหนุน ป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 5,393,114.52 บาท คิดเป4นร�อยละ 
98.53 กลับมาลดลงตํ่าสุดในป�งบประมาณ 2560 ซ่ึงไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 และเพ่ิมข้ึนอีกเป4นจํานวน 
841,087.40 บาท คิดเป4นร�อยละ 56.95 ในป�งบประมาณ 2561 
 
ตารางท่ี 2 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน  

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ค�าตอบแทน - 79,340.00 85,620.00 - 12.95 21.60 
ค�าใช�สอย - 193,870.18 286,503.72 - 31.65 72.28 
ค�าวัสดุ - 339,376.64 24,265.00 - 55.40 6.12 

รวม - 612,586.82 396,388.72 - 100.00 100.00 
 
 

 

 

 



 

ภาพประกอบท่ี 3 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

ภาพประกอบท่ี 4 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน
วิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
เงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

 

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน เปรียบเทียบตาม
วิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน เปรียบเทียบตามจํานวน
เงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

เปรียบเทียบตาม            

 
รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน เปรียบเทียบตามจํานวน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวสัดุ
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 ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน ท้ังงบรายจ�ายค�าตอบแทน ค�าใช�สอย และค�าวัสดุ          
คิดเป4นร�อยละ 0  

ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 612,586.82 บาท  โดยมีรายจ�ายจาก     
งบรายจ�ายค�าวัสดุมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 339,376.64 บาท คิดเป4นร�อยละ 55.40 รองลงมาคือรายจ�ายจาก
งบรายจ�ายค�าใช�สอย เป4นจํานวนเงิน 193,870.18 บาท คิดเป4นร�อยละ 31.65 และงบรายจ�ายค�าตอบแทนมี
รายจ�ายน�อยท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 79,380 บาท คิดเป4นร�อยละ 13.95  

ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 396,388.72 บาท โดยมีรายจ�ายจาก      
งบรายจ�ายค�าใช�สอยมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 286,503.72 บาท คิดเป4นร�อยละ 72.28 รองลงมาคือรายจ�าย
จากงบรายจ�ายค�าตอบแทน เป4นจํานวนเงิน 85,620 บาท คิดเป4นร�อยละ 21.60 และงบรายจ�ายค�าวัสดุ        
มีรายจ�ายน�อยท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 24,265 บาท คิดเป4นร�อยละ 6.12 
 จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน เปรียบเทียบตามจํานวน
เงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได�จาก รายจ�ายรวมในงบรายจ�ายค�าตอบแทน  
ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 และในป�งบประมาณ 2560 เพ่ิมสูงข้ึนเป4นจํานวนเงิน 
79,340 บาท คิดเป4นร�อยละ 12.95 และในป�งบประมาณ 2561 รายจ�ายเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวน 
6,240 บาท คิดเป4นร�อยละ 8.65 เป4นจํานวนเงิน 85,620 บาท คิดเป4นร�อยละ 21.60 ในส�วนของงบรายจ�าย
ค�าใช�สอย มีการเปลี่ยนแปลงเช�นกัน ซ่ึงในป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 แต�กลับเพ่ิม
สูงข้ึนในป�งบประมาณ 2560 เป4นจํานวนเงิน 193,870.18 บาท คิดเป4นร�อยละ 31.65  และในป�งบประมาณ 
2561 ก็มีแนวโน�มท่ีเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน เป4นจํานวนเงิน 286,503.72 บาท คิดเป4นร�อยละ 72.28 และใน
งบรายจ�ายค�าวัสดุ ในป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 ในป�งบประมาณ 2560 กลับมียอด
รายจ�ายเพ่ิมข้ึนสูงมาก เป4นจํานวนเงิน 339,376.64 บาท คิดเป4นร�อยละ 55.40 แต�กลับมียอดรายจ�ายท่ีลดลง
มาก ในป�งบประมาณ 2561 เป4นจํานวนเงิน 24,265 บาท คิดเป4นร�อยละ 6.12 
 
ตารางท่ี 3 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน  

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ครุภัณฑไฟฟcาและวิทยุ 12,358.50 - - 15.40 - - 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 22,900.00 - - 28.53 - - 
ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ 45,000.00 - 204,370.00 56.07 - 100.00 

รวม 80,258.50 - 204,370.00 100.00 - 100.00 
 

 
 



 

ภาพประกอบท่ี 5 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

ภาพประกอบท่ี 6 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน
วิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
และเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 
รายจ�ายค�าครุภัณฑกีฬา/กายภาพมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน
วิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน
และเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า 

มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 80,258.50 บาท 
มากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 45,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน เปรียบเทียบตาม                 

 

รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

 โดยมีรายจ�ายจากงบ
คิดเป4นร�อยละ 56.07 รองลงมาคือ

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์กีฬา/กายภาพ

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
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ครุภณัฑ์กีฬา/กายภาพ
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รายจ�ายจากงบรายจ�ายค�าครุภัณฑคอมพิวเตอร เป4นจํานวนเงิน 22,900 บาท คิดเป4นร�อยละ 28.53 และงบ
รายจ�ายค�าครุภัณฑไฟฟcาและวิทยุมีรายจ�ายน�อยท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 12,358.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 15.40  

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใดๆ เกิดข้ึน ท้ังงบรายจ�ายค�าครุภัณฑไฟฟcาและวิทยุ ค�าครุภัณฑ
คอมพิวเตอร และค�าครุภัณฑกีฬา/กายภาพ คิดเป4นร�อยละ 0  

ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 204,370 บาท โดยมีรายจ�ายจากงบรายจ�าย
ค�าครุภัณฑกีฬา/กายภาพเพียงรายการเดียวเท�านั้น คิดเป4นร�อยละ 100 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน
และเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง ดังจะเห็นได�จาก            
ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายในงบรายจ�ายค�าครุภัณฑไฟฟcาและวิทยุ เป4นจํานวนเงิน 12,358.50 บาท คิด
เป4นร�อยละ 15.40 และจะลดลงในป�งบประมาณ 2560 และ 2561 คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มีรายจ�าย
เกิดข้ึน ในส�วนของงบรายจ�ายค�าครุภัณฑคอมพิวเตอร จะมีการเปลี่ยนแปลงเช�นเดียวกับครุภัณฑไฟฟcาและ
วิทยุ คือ ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายเกิดข้ึน เป4นจํานวนเงิน 22,900 บาท และจะลดลงในป�งบประมาณ 
2560 และ 2561 คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน และในงบรายจ�ายค�าครุภัณฑกีฬา/กายภาพ 
มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายเกิดข้ึนเป4นจํานวนเงิน 45,000 บาท 
คิดเป4นร�อยละ 56.07 แต�จะลดลงตํ่าสุด ในป�งบประมาณ 2560 คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มีรายจ�าย    
และจะกลับมียอดรายจ�ายเพ่ิมข้ึนสูงมาก เป4นจํานวนเงิน 204,370 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 ในป�งบประมาณ 
2561  

 
ตารางท่ี 4 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าตอบแทน 72,680.00 - 50,260.00 1.35 - 5.74 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช�สอย 1,938,890.13 - 446,802.40 35.95 - 51.00 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าวัสดุ 759,514.00 - 40,910.00 14.08 - 4.67 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช�จ�าย
อุดหนุน 

2,399,040.39 - - 44.48 - - 

เงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ 222,990.00 - 338,114.70 4.14 - 38.59 
รวม 5,393,114.52 - 876,087.10 100.00 - 100.00 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบท่ี 7 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน

 

ภาพประกอบท่ี 8 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน
วิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน
วิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 
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เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน เปรียบเทียบตาม                     

 

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าตอบแทน

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าใช้สอย

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าวสัดุ

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าใช้จ่ายอดุหนนุ

เงินอดุหนนุทั/วไป – ค่าครุภณัฑ์

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าตอบแทน

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าใช้สอย

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าวสัดุ

เงินอดุหนนุทั/วไป - ค่าใช้จ่ายอดุหนนุ

เงินอดุหนนุทั/วไป – ค่าครุภณัฑ์
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จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน เปรียบเทียบตามจํานวน
เงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 5,393,114.52 บาท โดยมีรายจ�ายจาก    
งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช�จ�ายอุดหนุนมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 2,399,040.39 บาท คิดเป4นร�อย
ละ 44.48 รองลงมาคือรายจ�ายจากงบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช�สอย เป4นจํานวนเงิน 1,938,890.13 
บาท คิดเป4นร�อยละ 35.95 รายจ�ายจากงบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าวัสดุ เป4นจํานวนเงิน 759,514 
บาท คิดเป4นร�อยละ 14.08 งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ครุภัณฑ เป4นจํานวนเงิน 222,990 บาท คิดเป4น
ร�อยละ 4.14 ตามลําดับ และงบรายจ�ายท่ีมีรายจ�ายน�อยท่ีสุด คือ งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – 
ค�าตอบแทน เป4นจํานวนเงิน 72,680 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.35  

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน ท้ังงบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน     
งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ งบรายจ�ายค�าเงิน
อุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน  งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ คิดเป4นร�อยละ 0  

ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 876,087.10 บาท โดยมีรายจ�ายจาก      
งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอยมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 446,802.40 คิดเป4นร�อยละ 51.00 
รองลงมาคือรายจ�ายจากงบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ เป4นจํานวนเงิน 338,114.70 คิดเป4น
ร�อยละ 38.59 งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน เป4นจํานวนเงิน 50,260 บาท คิดเป4นร�อยละ 
5.74  ตามลําดับ และงบรายจ�ายท่ีมีรายจ�ายน�อยท่ีสุด คือ ค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ เป4นจํานวนเงิน 
40,910.00 บาท คิดเป4นร�อยละ 4.67 ส�วนงบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน ไม�มีรายจ�ายใด ๆ 
เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน เปรียบเทียบตามจํานวน
เงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท้ังเพ่ิมข้ึนและลดลง ดังจะเห็นได�จาก            
ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายในงบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าตอบแทน เป4นจํานวนเงิน 72,680 
บาท คิดเป4นร�อยละ 1.35 และลดลงในป�งบประมาณ 2560 คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน 
และเพ่ิมข้ึน เป4นจํานวนเงิน 50,260 บาท คิดเป4นร�อยละ 5.74 ในงบประมาณป� 2561 งบรายจ�ายค�าเงิน
อุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย มียอดรายจ�ายสูงท่ีสุดในป�งบประมาณ 2559 เป4นจํานวนเงิน 1,938,890.13  บาท 
คิดเป4นร�อยละ 35.95 และลดลงในป�งบประมาณ 2560 คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน     
และเพ่ิมข้ึนในป�งบประมาณ 2561 เป4นจํานวนเงิน 446,802.40 บาท คิดเป4นร�อยละ 51 งบรายจ�ายค�าเงิน
อุดหนุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ ยอดรายจ�ายสูงท่ีสุดในป�งบประมาณ 2559 เป4นจํานวนเงิน 759,514.00 บาท       
คิดเป4นร�อยละ 14.08 ลดลงในป�งบประมาณ 2560 คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน และเพ่ิมข้ึน     
เป4นจํานวนเงิน 40,910 บาท คิดเป4นร�อยละ 4.67 ในป�งบประมาณ 2561 งบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – 
ค�าใช�จ�ายอุดหนุน ในป�งบประมาณ 2559 มียอดรายจ�ายมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 2,399,040.39 บาท       
คิดเป4นร�อยละ 44.48 เนื่องจากในป�งบประมาณ 2560 และ 2561 คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มีรายจ�าย



 

เกิดข้ึน และงบรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป
บาท คิดเป4นร�อยละ 4.14 ลดลงในป� 
2561 เป4นจํานวนเงิน 338,114.70 
 
ตารางท่ี 5 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน

รายการ 

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) 

รวม 

 

ภาพประกอบท่ี 9 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ ในป�งบประมาณ 2559 เป4นจํานวนเงิน 
ลดลงในป� 2560 เนื่องจากไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน และรายจ�ายเพ่ิมข้ึนในป�งบประม

 บาท คิดเป4นร�อยละ 38.59 

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน

ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง

2559 2560 2561 2559

- 79,340.00 85,620.00 

- 79,340.00 85,620.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
(ค่าลว่งเวลา)
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เป4นจํานวนเงิน 222,990 
เนื่องจากไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน และรายจ�ายเพ่ิมข้ึนในป�งบประมาณ 

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน 

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

- 100.00 100.00 

- 100.00 100.00 

งบรายจ�ายค�าตอบแทน

 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 



 

ภาพประกอบท่ี 10 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมา

ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�ายใด
ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
การกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นได�จาก ใน
ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�ายใด
เป4นจํานวนเงิน 79,340 บาท คิดเป4นร�อยละ
เป4นจํานวนเงิน 85,620 บาท คิดเป4นร�อยละ 
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 

ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 79,340 บาท โดย

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 85,620 บาท โดย

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 
แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 
การกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นได�จาก ใน

ม�มีรายจ�ายใด ๆ คิดเป4นร�อยละ 0 แต�ในป�งบประมาณ 2560 รายจ�ายดังกล�าวเพ่ิมข้ึน 
คิดเป4นร�อยละ 100 และจะยังคงเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องในป�งบประมาณ 

บาท คิดเป4นร�อยละ 100  

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการปกติ 
(ค่าลว่งเวลา)
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน 

 

รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน 
2559 – 2561 พบว�า 

โดยเป4นรายการรายจ�าย     
เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 100  

โดยเป4นรายการรายจ�าย
เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 100 

รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน
2559 – 2561 ของกอง

การกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึน ดังจะเห็นได�จาก ใน
รายจ�ายดังกล�าวเพ่ิมข้ึน 

และจะยังคงเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องในป�งบประมาณ 2561 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการปกติ 



 

ตารางท่ี 6 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย

รายการ 

ค�าใช�จ�ายในการประชุม 

ค�าธรรมเนียมธนาคาร 

ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง 

ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 

ค�าใช�สอยอ่ืนๆ 

ค�าพาหนะ - เดินทางภายในประเทศ

ค�าเบ้ียเลี้ยง - เดินทาง
ภายในประเทศ 

ค�าท่ีพัก - เดินทางภายในประเทศ 

ค�าจ�างเหมาบริการ 

รวม 

 

ภาพประกอบท่ี 11 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

0.00

50000.00

100000.00

150000.00

200000.00

250000.00

ปีงบประมาณ 2559

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 

ค�าจํานวน (บาท) 

2559 2560 2561 2559

- 560.00 - 

- 600.00 - 

- 20,000.00 - 

- 9,135.00 10,150.00 

- 7,525.00 43,898.72 

เดินทางภายในประเทศ - - 5,648.00 

- 3,360.00 2,280.00 

 - 1,600.00 3,200.00 

- 151,090.18 221,327.00 

- 193,870.18 286,503.72 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าซอ่มแซม

ค่าอาหารวา่งและเครื/องดื/ม

ค่าใช้สอยอื/นๆ

ค่าพาหนะ 

ค่าเบี 9ยเลี 9ยง 

ค่าที/พกั - เดินทางภายในประเทศ

ค่าจ้างเหมาบริการ

25 

 

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

- 0.29 - 

- 0.31 - 

- 10.32 - 

- 4.71 3.54 

- 3.88 15.32 

- - 1.97 

- 1.73 0.80 

- 0.83 1.12 

- 77.93 77.25 

- 100.00 100.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าซอ่มแซม/ปรับปรุง

ค่าอาหารวา่งและเครื/องดื/ม

ค่าใช้สอยอื/นๆ

ค่าพาหนะ - เดินทางภายในประเทศ

ค่าเบี 9ยเลี 9ยง - เดินทางภายในประเทศ

เดินทางภายในประเทศ

ค่าจ้างเหมาบริการ



 

ภาพประกอบท่ี 12 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�ายใด
ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ัง

บริการมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 151,090.18
/ปรับปรุง เป4นจํานวนเงิน 20,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 
เงิน 9,135.00 บาท คิดเป4นร�อยละ 
3.88 รายจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทางภายในประเทศ
ค�าท่ีพัก – เดินทางภายในประเทศ
ธนาคาร เป4นจํานวนเงิน 600 บาท คิดเป4นร�อยละ 
คือ รายจ�ายค�าใช�จ�ายในการประชุม

ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
บริการมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน
เป4นจํานวนเงิน 43,898.72 บาท คิดเป4นร�อยละ 
10,150 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.54 
คิดเป4นร�อยละ  1.97 รายจ�ายค�าท่ีพัก 

-

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 
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ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 

ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน ทุก ๆ รายการรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 193,870.18 บาท โดย

151,090.18 บาท คิดเป4นร�อยละ 77.93 รองลงมาคือรายจ�าย
บาท คิดเป4นร�อยละ 10.32 รายจ�ายค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม

บาท คิดเป4นร�อยละ 4.71 รายจ�ายค�าใช�สอยอ่ืน ๆ เป4นจํานวนเงิน 7,525 
เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 3,360 บาท คิดเป4นร�อยละ 

เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 1,600 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.83 
บาท คิดเป4นร�อยละ 0.31  รายจ�าย ตามลําดับ และรายจ�ายท่ีมีรายจ�าย

ค�าใช�จ�ายในการประชุม เป4นจํานวนเงิน 560 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.29  
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 286,503.72 บาท โดย

เป4นจํานวนเงิน 221,327 คิดเป4นร�อยละ 77.25 รองลงมาคือรายจ�าย
คิดเป4นร�อยละ 3.88 รายจ�ายค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม

54 รายจ�ายค�าพาหนะ – เดินทางภายในประเทศ เป4นเงินจํานวน 
ค�าท่ีพัก – เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 3,200 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าซอ่มแซม

ค่าอาหารวา่งและเครื/องดื/ม

ค่าใช้สอยอื/นๆ

ค่าพาหนะ 

ค่าเบี 9ยเลี 9ยง 

ค่าที/พกั -

ค่าจ้างเหมาบริการ

26 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 

 

รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 
2559 – 2561 พบว�า 

คิดเป4นร�อยละ 0 
โดยมีรายจ�ายค�าจ�างเหมา

รองลงมาคือรายจ�ายค�าซ�อมแซม    
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม เป4นจํานวน

525 บาท คิดเป4นร�อยละ 
บาท คิดเป4นร�อยละ 1.73 รายจ�าย

 รายจ�ายค�าธรรมเนียม
ตามลําดับ และรายจ�ายท่ีมีรายจ�ายน�อยท่ีสุด 

โดยมีรายจ�ายค�าจ�างเหมา
รองลงมาคือรายจ�ายค�าใช�สอยอ่ืน ๆ        

ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม เป4นจํานวนเงิน 
เป4นเงินจํานวน 5,648      

200 บาท คิดเป4นร�อยละ 

ค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าซอ่มแซม/ปรับปรุง

ค่าอาหารวา่งและเครื/องดื/ม

ค่าใช้สอยอื/นๆ

ค่าพาหนะ - เดินทางภายในประเทศ

ค่าเบี 9ยเลี 9ยง - เดินทางภายในประเทศ

- เดินทางภายในประเทศ

ค่าจ้างเหมาบริการ
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1.12 ตามลําดับ และรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุดคือรายจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 
2,280 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.80 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกอง
การกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีแนวโน�มการเปลี่ยนแปลง ดังจะเห็นได�จาก             
ในป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�ายในงบรายจ�ายค�าใช�จ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 ทุกรายการรายจ�าย ดังนั้น 
รายจ�ายค�าใช�จ�ายในการประชุม ในป�งบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 560 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.29          
และเปลี่ยนแปลงลดลงในป�งบประมาณ 2561 โดยไม�มีรายจ�ายค�าใช�จ�ายในการประชุม คิดเป4นร�อยละ 0 
รายจ�ายค�าธรรมเนียมธนาคาร ในป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนเงิน 600 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.31 และลดลง
ในป�งบประมาณ 2561 เนื่องจากไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 รายจ�ายค�าซ�อมแซม/ปรับปรุงในป�งบประมาณ 
2560 มีจํานวนเงิน 20,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.32 และลดลงในป�งบประมาณ 2561 เนื่องจากไม�มีรายจ�าย 
คิดเป4นร�อยละ 0 รายจ�ายอาหารว�างและเครื่องด่ืม ในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 9,135 บาท คิดเป4นร�อยละ 
4.71 และปรับเพ่ิมข้ึนเป4นจํานวนเงิน 10,150 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.54 ในป�งบประมาณ 2561 รายจ�ายค�าใช�
สอยอ่ืน ๆ ในป�งบประมาร 2560 มีจํานวน 7,525 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.88 และในป�งบประมาณ 2561   
ปรับเพ่ิมข้ึนมากกว�าป�งบประมาณ 2560 อยู�จํานวน 36,373.72 บาท หรือปรับเพ่ิมข้ึน เป4นจํานวน 
43,898.72 บาท คิดเป4นร�อยละ 15.32 รายจ�ายค�าพาหนะ – เดินทางภายในประเทศ ในป�งบประมาณ 2560 
ไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 และในป�งบประมาณ 2561 มีเป4นจํานวนเงิน 5,648 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.97 
รายจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทางภายในประเทศ ในป�งบประมาณ 2560 มีจํานวน 3,360 บาท คิดเป4นร�อยละ 
1.73 และปรับลดลงคงเหลือ จํานวน 2,280 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.80 ในป�งบประมาณ 2561 รายจ�าย      
ค�าท่ีพัก – เดินทางภายในประเทศ ในป�งบประมาณ 2560 มีจํานวน 1,600 บาท และในป�งบประมาณ 2561       
มีจํานวนเพ่ิม ข้ึน เป4นจํานวน 3,200 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.12 และรายจ�ายค�าจ�างเหมาบริการ                 
ในป�งบประมาณ 2560 มีเป4นจํานวนเงิน 151,090.18 บาท คิดเป4นร�อยละ 77.93 และเพ่ิมข้ึนอีกใน
ป�งบประมาณ 2561 เป4นจํานวนเงิน 221,327 บาท คิดเป4นร�อยละ 77.25 

 

ตารางท่ี 7 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ค�าวัสดุก�อสร�าง - 51,101.64 24,265.00 - 15.05 100.00 

ค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ - 11,190.00 - - 3.30 - 

ค�าวัสดุอ่ืน - 8,750.00 - - 2.58 - 

ค�าวัสดุการเกษตร - 12,000.00 - - 3.54 - 

ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย - 250,085.00 - - 73.69 - 



 

รายการ 

ค�าวัสดุโรงงาน 

รวม 

 

ภาพประกอบท่ี 13 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

50,000.00 

100,000.00 

150,000.00 

200,000.00 

250,000.00 

300,000.00 

ปีงบประมาณ 2559

ค�าจํานวน (บาท) 

2559 2560 2561 

- 6,250.00 - 

- 339,376.64 24,265.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าวสัดกุ่อสร้าง

ค่าวสัดไุฟฟา้และวิทยุ

ค่าวสัดอืุ/น

ค่าวสัดกุารเกษตร

ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าวสัดโุรงงาน

28 

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

- 1.84 - 

- 100.00 100.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ 

 

ค่าวสัดกุ่อสร้าง

ค่าวสัดไุฟฟา้และวิทยุ

ค่าวสัดอืุ/น

ค่าวสัดกุารเกษตร

ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าวสัดโุรงงาน



 

ภาพประกอบท่ี 14 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�ายใด
ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้

วิทยาศาสตรและการแพทยมากท่ีสุด 
รายจ�ายค�าวัสดุก�อสร�าง เป4นจํานวนเงิน 
เป4นจํานวนเงิน 12,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 
คิดเป4นร�อยละ 3.30 รายจ�ายค�าวัสดุอ่ืน เป4นจํานวนเงิน 
และรายจ�ายท่ีมีรายจ�ายน�อยท่ีสุด คือ 

ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 
ก�อสร�างเพียงอย�างเดียว คิดเป4นร�อยละ 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเ
กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก 
ป�งบประมาณ 2559 ไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 
1 รายการรายจ�ายเท�านั้น ดังจะเห็นได�จาก ในป�งบประมาณ 
51,101.64 บาท คิดเป4นร�อยละ 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 

ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน ทุก ๆ รายการรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 339,376.64 บาท 

มากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 250,085 บาท คิดเป4นร�อยละ 
เป4นจํานวนเงิน 51,101.64 บาท คิดเป4นร�อยละ 15.05 รายจ�ายค�า
บาท คิดเป4นร�อยละ 3.54 รายจ�ายค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ เป4นจํานวนเงิน 

รายจ�ายค�าวัสดุอ่ืน เป4นจํานวนเงิน 8,750 บาท คิดเป4นร�อยละ 
และรายจ�ายท่ีมีรายจ�ายน�อยท่ีสุด คือ ค�าวัสดุโรงงาน เป4นจํานวนเงิน 6,250 บาท คิดเป4นร�อยละ 

มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 24,265 บาท ซ่ึงเป4นรายจ�ายจากค�าวัสดุ
ก�อสร�างเพียงอย�างเดียว คิดเป4นร�อยละ 100  

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก 

ไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 และป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายเกิดข้ึนแต�เพียง 
านั้น ดังจะเห็นได�จาก ในป�งบประมาณ 2560 มีรายจ�ายค�าวัสดุก�อสร�าง เป4นจํานวนเงิน 

บาท คิดเป4นร�อยละ 15.05 แต�ลดลงเหลือจํานวน 24,265 บาท คิดเป4นร�อยละ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าวสัดกุ่อสร้าง

ค่าวสัดไุฟฟา้และวิทยุ

ค่าวสัดอืุ/น

ค่าวสัดกุารเกษตร

ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าวสัดโุรงงาน

29 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ 

 

รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ
2559 – 2561 พบว�า 

คิดเป4นร�อยละ 0 
 โดยมีรายจ�ายค�าวัสดุ

คิดเป4นร�อยละ 73.69 รองลงมาคือ
รายจ�ายค�าวัสดุการเกษตร 

เป4นจํานวนเงิน 11,190 บาท 
บาท คิดเป4นร�อยละ 2.58 ตามลําดับ         

คิดเป4นร�อยละ 1.84 
บาท ซ่ึงเป4นรายจ�ายจากค�าวัสดุ

รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ
ทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของ  

กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก 
มีรายจ�ายเกิดข้ึนแต�เพียง 

มีรายจ�ายค�าวัสดุก�อสร�าง เป4นจํานวนเงิน 
บาท คิดเป4นร�อยละ 100               

ค่าวสัดกุ่อสร้าง

ค่าวสัดไุฟฟา้และวิทยุ

ค่าวสัดอืุ/น

ค่าวสัดกุารเกษตร

ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าวสัดโุรงงาน



 

ในป�งบประมาณ 2561 เหตุท่ีเม่ือจํานวนลดลงแล�ว แต�ยังคิดเป4นร�อยละ 
2561 มีรายจ�ายเกิดข้ึนแต�เพียง 1 รายการเท�านั้น ในส�วนของรายจ�าย
การเกษตร ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
เพียงป�เดียวเท�านั้น เป4นจํานวนเงิน 
ร�อยละ 2.58 เป4นจํานวนเงิน 12,00
73.69 เป4นจํานวนเงิน 6,250 บาท คิดเป4นร�อยละ 

ตารางท่ี 8 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ

รายการ 

ค�าครุภัณฑไฟฟcาและวิทยุ 

ค�าครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ค�าครุภัณฑกีฬา/กายภาพ 

รวม 

ภาพประกอบท่ี 15 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน
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ปีงบประมาณ 2559

เหตุท่ีเม่ือจํานวนลดลงแล�ว แต�ยังคิดเป4นร�อยละ 100 นั่นเพราะว�าในป�งบประมาณ 
รายการเท�านั้น ในส�วนของรายจ�ายค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ

ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยและค�าวัสดุโรงงาน นั้น มีรายจ�ายเกิดข้ึนในป�งบประมาณ 
เพียงป�เดียวเท�านั้น เป4นจํานวนเงิน 11,190 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.30 เป4นจํานวนเงิน 

000 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.54 เป4นจํานวนเงิน 250,085 
บาท คิดเป4นร�อยละ 1.84 ตามลําดับ 

 

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ 

ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง

2559 2560 2561 2559

12,358.50 - 204,370.00 15.40

22,900.00 - - 28.53

45,000.00 - - 56.07

80,258.50 - 204,370.00 100.00
 

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

30 

นั่นเพราะว�าในป�งบประมาณ 
ค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ ค�าวัสดุอ่ืน ค�าวัสดุ

นั้น มีรายจ�ายเกิดข้ึนในป�งบประมาณ 2560 
เป4นจํานวนเงิน 8,750 บาท คิดเป4น  

085 บาท คิดเป4นร�อยละ 

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

15.40 - 100.00 

28.53 - - 

56.07 - - 

100.00 - 100.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ

 

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์กีฬา/กายภาพ



 

ภาพประกอบท่ี 16 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน 
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 
กีฬา/กายภาพมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
คอมพิวเตอร เป4นจํานวนเงิน 22,900 
และวิทยุ เป4นจํานวนเงิน 12,358.50 

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด
ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 

ค�าครุภัณฑไฟฟcาและวิทยุเพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 
จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก 
ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายค�าครุภั
เกิดข้ึนแต�เพียง 1 รายการรายจ�ายเท�านั้น ดังจะเห็นได�จาก ในป�งบประมาณ 
และวิทยุ เป4นจํานวนเงิน 12,358.50 
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ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 

มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 80,258.50 บาท โดยมีรายจ�าย
มากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 45,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 56.07 รองลงมาคือค�า

900 บาท คิดเป4นร�อยละ 28.53 และรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ 
50 บาท คิดเป4นร�อยละ 15.40 

ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 204,370 บาท โดย

เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 100 
แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก 

ไม�มีรายจ�ายค�าครุภัณฑเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 และป�งบประมาณ 
รายการรายจ�ายเท�านั้น ดังจะเห็นได�จาก ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายค�า

50 บาท คิดเป4นร�อยละ 15.40 แต�กลับเพ่ิมข้ึนสูงมากในป�งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ      

 

รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ 
2559 – 2561 พบว�า 

บาท โดยมีรายจ�ายครุภัณฑ
รองลงมาคือค�าครุภัณฑ

และรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ ครุภัณฑไฟฟcา

โดยเป4นรายการรายจ�าย   

รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของ  
กองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก 

และป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�าย
มีรายจ�ายค�าครุภัณฑไฟฟcา

แต�กลับเพ่ิมข้ึนสูงมากในป�งบประมาณ 2561        

ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์กีฬา/กายภาพ



 

เป4นจํานวนเงิน 204,370 บาท คิดเป4นร�อยละ 
2559 เพียงป�เดียวเท�านั้น เป4นจํานวนเงิน 
กายภาพ ก็เกิดข้ึนในป�งบประมาณ 
56.07 
 

ตารางท่ี 9 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ

รายการ 

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ 

คอมพิวเตอร Notebook 

เรือยาว 5 ฝ�พาย 

เครื่องเดินวงรี/เครื่องเดินอากาศ 

รวม 

 

ภาพประกอบท่ี 17 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
                        เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน
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250,000.00 

ปีงบประมาณ 2559

บาท คิดเป4นร�อยละ 100 รายจ�ายค�าครุภัณฑคอมพิวเตอร เกิดข้ึนในป�งบประมาณ 
เพียงป�เดียวเท�านั้น เป4นจํานวนเงิน 22,900 บาท คิดเป4นร�อยละ 28.53 และรายการ

ก็เกิดข้ึนในป�งบประมาณ 2559 เพียงป�เดียวเช�นกัน เป4นจํานวนเงิน 45,500 

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ 

ค�าจํานวน (บาท) 

2559 2560 2561 

12,358.50 - - 

22,900.00 - - 

45,000.00 - - 

 - - 204,370.00 

80,258.50 - 204,370.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

คอมพิวเตอร 

เรือยาว 

เครื่องเดินวงรี
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เกิดข้ึนในป�งบประมาณ 
และรายการ   ค�าครุภัณฑกีฬา/

500 บาท คิดเป4นร�อยละ 

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

 15.40 - - 

 28.53 - - 

 56.07 - - 

 - - 100.00 

 100.00 - 100.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ 

 

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ

คอมพิวเตอร Notebook

เรือยาว 5 ฝ�พาย

เครื่องเดินวงรี/เครื่องเดินอากาศ



 

ภาพประกอบท่ี 18 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 
5 ฝ�พายมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
Notebook เป4นจํานวนเงิน 22,900 
12,358.50 คิดเป4นร�อยละ 15.40 
ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด
ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 

ค�าเครื่องเดินวงรี/เครื่องเดินอากาศเพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 
จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
การกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก ป�งบประมาณ 
2560 ไม�มีรายจ�ายค�าครุภัณฑเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 
1 รายการรายจ�ายเท�านั้น ดังจะเห็นได�จาก ในป�งบประม
เป4นจํานวนเงิน 12,358.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 
เงิน 22,900 บาท คิดเป4นร�อยละ 28
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ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 

มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 80,258.50 บาท โดยมีรายจ�ายค�าเรือยาว  
มากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 45,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 56.07 รองลงมาคือค�า

900 บาท คิดเป4นร�อยละ 28.53 ค�าเครื่องแสกนลายนิ้วมือ
40 และรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ ค�าเครื่องเดินวงรี/เครื่องเดินอากาศ

ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 
ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 204,370 บาท โดย

เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 100 
แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 
การกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก ป�งบประมาณ 

ไม�มีรายจ�ายค�าครุภัณฑเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 และป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายเกิดข้ึนแต�เพียง
รายการรายจ�ายเท�านั้น ดังจะเห็นได�จาก ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายค�าเครื่องแสกนลายนิ้วมือ

บาท คิดเป4นร�อยละ 15.40 รายการรายจ�ายคอมพิวเตอร Notebook
28.53 รายการรายจ�ายค�าเรือยาว 5 ฝ�พาย เป4นจํานวนเงิน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

เครื/องแสกนลายนิ 9วมือ

คอมพิวเตอร์ 

เรือยาว 

เครื/องเดินวงรี
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ   

 

รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ 
2559 – 2561 พบว�า 

บาท โดยมีรายจ�ายค�าเรือยาว  
รองลงมาคือค�าคอมพิวเตอร 

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ เป4นจํานวนเงิน 
เครื่องเดินอากาศ เนื่องจาก 

โดยเป4นรายการรายจ�าย   

รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ
2559 – 2561 ของกอง

การกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก ซ่ึงเกิดจาก ป�งบประมาณ 
มีรายจ�ายเกิดข้ึนแต�เพียง     

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ        
Notebook เป4นจํานวน

เป4นจํานวนเงิน 45,500 บาท   

เครื/องแสกนลายนิ 9วมือ

คอมพิวเตอร์ Notebook

เรือยาว 5 ฝีพาย

เครื/องเดินวงรี/เครื/องเดินอากาศ



 

คิดเป4นร�อยละ 56.07 และรายการรายจ�ายค�า
และ ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 
เพ่ิมข้ึนมาสูงมาก เป4นจํานวนเงิน 204

ตารางท่ี 10 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน
งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 

รายการ 

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) 

รวม 

 

ภาพประกอบท่ี 19 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายงบรายจ�ายเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 

และรายการรายจ�ายค�าเครื่องเดินวงรี/เครื่องเดินอากาศ ในป�งบประมาณ 
ไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 แต�ในป�งบประมาณ 2561 

204,370 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 
 

วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน  
งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน 

ค�าจํานวน (บาท) 

2559 2560 2561 

72,680.00 - 50,260.00 

72,680.00 - 50,260.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายงบรายจ�ายเงิน
อุดหนุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ลว่งเวลา)

34 

ในป�งบประมาณ 2559       
2561 กลับมียอดรายจ�าย

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

100.00 - 100.00 

100.00 - 100.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายงบรายจ�ายเงิน

 

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (ค่า



 

ภาพประกอบท่ี 20 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
ท่ัวไป – ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 พบว�า 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด
ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน

ท่ัวไป – ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก    
ซ่ึงในป�งบประมาณ 2559 มีรายการรายจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
72,680 บาท ป�งบประมาณ 2560 
จํานวน 50,260 บาท คิดเป4นร�อยละ 
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�าย
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 72,680 บาท โดย
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 

ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 50,260 บาท โดย

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 
แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก    

มีรายการรายจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2560 ไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 และป�งบประมาณ 

คิดเป4นร�อยละ 100 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
ลว่งเวลา)
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 
รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

โดยเป4นรายการรายจ�าย     
เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 100  

โดยเป4นรายการรายจ�าย
เพียงรายการเดียว คิดเป4นร�อยละ 100 

รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าตอบแทน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงน�อยมาก    
มีรายการรายจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) จํานวน 

และป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�าย

ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ (ค่า



36 
 

ตารางท่ี 11 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ค�าใช�จ�ายในการประชุม 4,020.00 - - 0.21 - - 
ค�าธรรมเนียมธนาคาร 600.00 - - 0.03 - - 

ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ - - 39,053.50 - - 8.74 
ค�าธรรมเนียม - - 7,500.00 - - 1.68 
ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง - - 57,941.00 - - 12.97 
ค�าจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน - - 240,000.00 - - 53.72 
ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 1,850.00 - - 0.10 - - 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 1,050.00 - - 0.05 - - 

ค�ารับรองและพิธีการ 1,750.00 - - 0.09 - - 
ค�าใช�สอยอ่ืนๆ 6,078.13 - - 0.31 - - 
ค�าลงทะเบียนการอบรม - 
ฝjกอบรมในประเทศ 

- - 10,500.00 - - 2.35 

ค�าพาหนะ - เดินทาง
ภายในประเทศ 

- - 6,058.00 - - 1.36 

ค�าเบ้ียเลี้ยง - เดินทาง
ภายในประเทศ 

1,640.00 - 2,880.00 0.09 - 0.64 

ค�าท่ีพัก - เดินทาง
ภายในประเทศ 

- - 7,920.00 - - 1.77 

ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ - เดินทาง
ภายในประเทศ 

6,248.00 - - 0.32 - - 

ค�าจ�างเหมาบริการ 1,915,654.00 - 74,949.90 98.80 - 16.77 

รวม 1,938,890.13 - 446,802.40 100.00 - 100.00 
 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบท่ี 21 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

 

ภาพประกอบท่ี 22 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 

งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 

ค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์

ปรับปรุง

ค่าจ้างนกัศึกษาปฏิบติังาน

ค่าอาหารและเครื/องดื/ม

ค่าอาหารวา่งและเครื/องดื/ม

ค่ารับรองและพิธีการ

ค่าลงทะเบียนการอบรม - ฝึกอบรมในประเทศ

เดินทางภายในประเทศ

เดินทางภายในประเทศ

เดินทางภายในประเทศ

 เดินทางภายในประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการประชมุ

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์

ปรับปรุง

ค่าจ้างนกัศึกษาปฏิบติังาน

ค่าอาหารและเครื/องดื/ม

ค่าอาหารวา่งและเครื/องดื/ม

ค่ารับรองและพิธีการ

ค่าลงทะเบียนการอบรม - ฝึกอบรมในประเทศ

เดินทางภายในประเทศ

เดินทางภายในประเทศ



38 
 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 พบว�า 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,938,890.13 บาท โดยมีรายจ�ายค�าจ�าง
เหมาบริการมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 1,915,654 บาท คิดเป4นร�อยละ 98.80 รองลงมาคือรายจ�ายค�าใช�จ�าย
อ่ืน ๆ – เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 6,248 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.32 รายจ�ายค�าใช�สอยอ่ืน ๆ    
เป4นจํานวนเงิน 6,078.13 คิดเป4นร�อยละ 0.31 รายจ�ายค�าใช�จ�ายในการประชุม เป4นจํานวนเงิน 4,020 บาท      
คิดเป4นร�อยละ 0.21 รายจ�ายค�าอาหารและเครื่องด่ืม เป4นจํานวนเงิน 1,850 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.10 
รายจ�ายค�ารับรองและพิธีการ เป4นจํานวนเงิน 1,750 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.09 รายจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทาง
ภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 1,640 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.09 รายจ�ายค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม       
เป4นจํานวนเงิน 1,050 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.05 รายจ�ายค�าธรรมเนียมธนาคาร เป4นจํานวนเงิน 600 บาท   
คิดเป4นร�อยละ 0.03 ตามลําดับ ส�วนรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ รายจ�ายค�าซ�อมแซมครุภัณฑ ค�าธรรมเนียม      
ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง ค�าจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน ค�าลงทะเบียนการอบรม – ฝjกอบรมในประเทศ ค�าพาหนะ 
– เดินทางภายในประเทศ ค�าท่ีพัก – เดินทางภายในประเทศ รวมจํานวน 7 รายการรายจ�าย ท่ีไม�มีรายจ�าย
เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 446,802.40 บาท โดยมีรายจ�ายค�าจ�าง

นักศึกษาปฏิบัติงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 240,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 53.72 รองลงมา คือ รายจ�าย   
ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง เป4นจํานวนเงิน 57,941 บาท คิดเป4นร�อยละ 12.97 รายจ�ายค�าซ�อมแซมครุภัณฑ        
เป4นจํานวนเงิน 39,053.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 8.74 รายจ�ายค�าลงทะเบียนการอบรม – ฝjกอบรมในประเทศ 
เป4นจํานวนเงิน 10,500 บาท คิดเป4นร�อยละ 2.35 รายจ�ายค�าท่ีพัก – เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 
7,920 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.77 รายจ�ายค�าธรรมเนียม เป4นจํานวนเงิน 7,500 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.68 
รายจ�ายค�าพาหนะ – เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 6,058 บาท คิดเป4นร�อยละ 1.36 และรายจ�าย
ค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 2,880 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.64 ตามลําดับ          
ส�วนรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ รายจ�ายค�าใช�จ�ายในการประชุม ค�าธรรมเนียมธนาคาร ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�ารับรองและพิธีการ ค�าใช�สอยอ่ืน ๆ ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ -  เดินทางภายในประเทศ 
รวมจํานวน 7 รายการรายจ�าย ท่ีไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าใช�สอย เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงค�อนข�างน�อย 
คือ ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายงบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอยเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0        
ซ่ึงจะวิเคราะหเฉพาะรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 และ ป�งบประมาณ 2561 ดังนี้ ในป�บประมาณ 2559 
รายจ�ายค�าใช�จ�ายในการประชุม เป4นจํานวนเงิน 4,200 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.21 และลดลงในป�งบประมาณ 
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2561 เช�นเดียวกับรายจ�ายค�าธรรมเนียมธนาคาร เป4นจํานวนเงิน 600 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.03 ค�าอาหาร
และเครื่องด่ืม ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม เป4นจํานวนเงิน 1,050 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.05 ค�ารับรองและพิธี
การเป4นจํานวนเงิน 1,750 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.09 ค�าใช�สอยอ่ืน ๆ เป4นจํานวนเงิน 6,078.13 บาท คิดเป4น    
ร�อยละ 0.31 ค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ เดินทางภายในประเทศ เป4นจํานวนเงิน 6,248 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.32 
ตามลําดับ รายจ�ายค�าใช�จ�ายต�าง ๆ เหล�านี้ ลดลงในป�งบประมาณ 2561 เนื่องจากไม�มีรายจ�ายเกิดข้ึน 
เช�นเดียวกับป�งบประมาณ 2561 รายจ�ายค�าซ�อมแซมครุภัณฑ ค�าธรรมเนียม ค�าซ�อมแซมปรับปรุง        
ค�าจ�างนักศึกษา ค�าลงทะเบียนการอบรม – ฝjกอบรมในประเทศ ค�าพาหนะ – เดินทางภายในประเทศ และ
ค�าท่ีพัก - เดินทางภายในประเทศ มีรายจ�ายเกิดข้ึนเพียงป�เดียว ในส�วนของค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทาง
ภายในประเทศ ป�งบประมาณ 2559 เป4นจํานวนเงิน 1,640 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.08 มียอดเพ่ิมข้ึน        
เป4นจํานวนเงิน 2,880 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.64 และค�าจ�างเหมาบริการ เป4นจํานวนเงิน 1,915,654 บาท   
คิดเป4นร�อยละ 98.80 ในป�งบประมาณ 2559 ลดลงในป�งบประมาณ 2561 เป4นจํานวนเงิน 74,949.90 บาท คิดเป4นร�อยละ 16.77  
 

ตารางท่ี 12 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ค�าวัสดุก�อสร�าง 137,865.00 - 1,360.00 18.15 - 3.32 

ค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ 3,550.00 - 17,030.00 0.46 - 41.63 

ค�าวัสดุสํานักงาน 35,639.00 - - 4.69 - - 

ค�าวัสดุกีฬา 70,158.00 - 22,520.00 9.24 - 55.05 

ค�าแกlส 18,000.00 - - 2.37 - - 

ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย 166,000.00 - - 21.86 - - 

ค�าวัสดุอ่ืน 1,000.00 - - 0.13 - - 

ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 300,010.00 - - 39.50 - - 

ค�าวัสดุอุปโภคและบริโภค 4,900.00 - - 0.65 - - 

ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว 5,720.00 - - 0.75 - - 

ค�าวัสดุสนาม 16,672.00 - - 2.20 - - 

รวม 759,514.00 - 40,910.00 100.00 - 100.00 



 

ภาพประกอบท่ี 23 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

 
ภาพประกอบท่ี 24 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

ท่ัวไป – ค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง
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ค่าวสัดกุ่อสร้าง

ค่าวสัดไุฟฟา้และวิทยุ

ค่าวสัดสุํานกังาน

ค่าวสัดกีุฬา

ค่าแก๊ส

ค่าวสัดเุครื/องแต่งกาย

ค่าวสัดอืุ/น

ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าวสัดอุปุโภคและบริโภค

ค่าวสัดงุานบ้านงานครัว

ค่าวสัดสุนาม
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 

ค่าวสัดกุ่อสร้าง

ค่าวสัดไุฟฟา้และวิทยุ

ค่าวสัดสุํานกังาน

ค่าวสัดกีุฬา

ค่าแก๊ส

ค่าวสัดเุครื/องแต่งกาย

ค่าวสัดอืุ/น

ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าวสัดอุปุโภคและบริโภค

ค่าวสัดงุานบ้านงานครัว

ค่าวสัดสุนาม

ค่าวสัดกุ่อสร้าง

ค่าวสัดไุฟฟา้และวิทยุ

ค่าวสัดสุํานกังาน

ค่าวสัดกีุฬา

ค่าแก๊ส

ค่าวสัดเุครื/องแต่งกาย

ค่าวสัดอืุ/น

ค่าวสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์

ค่าวสัดอุปุโภคและบริโภค

ค่าวสัดงุานบ้านงานครัว

ค่าวสัดสุนาม
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จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 
– 2561 พบว�า 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 759,514 บาท โดยมีรายจ�ายค�าวัสดุ
วิทยาศาสตรและการแพทยมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 300,010 บาท คิดเป4นร�อยละ 39.50 รองลงมา 3 อันดับ
แรก คือ รายจ�ายค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย เป4นจํานวนเงิน 166,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 21.86 ค�าวัสดุก�อสร�าง
เป4นจํานวนเงิน 137,865 คิดเป4นร�อยละ 18.15 และรายจ�ายค�าวัสดุกีฬา เป4นจํานวนเงิน 70,158 บาท คิดเป4น
ร�อยละ 9.24 ตามลําดับ ส�วนรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ รายจ�ายค�าวัสดุอ่ืน เป4นจํานวนเงิน 1,000 บาท คิดเป4น
ร�อยละ 0.13 

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
ป�งบประมาณ 2561 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 40,910 บาท โดยมีรายจ�ายค�าวัสดุกีฬามาก

ท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 22,520 บาท คิดเป4นร�อยละ 55.05 รองลงมาคือรายจ�ายค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ        
เป4นจํานวนเงิน 17,030 บาท คิดเป4นร�อยละ 41.63 และรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ ค�าวัสดุก�อสร�าง เป4นจํานวน
เงิน 1,360 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.32  

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าวัสดุ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 2559 
– 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเปลี่ยนแปลงค�อนข�างน�อย      
เกิดจากป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายงบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอยเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
ซ่ึงจะสามารถวิเคราะหในป�งบประมาณ 2559 และ ป�งบประมาณ 2561 ดังนี้  ในป�บประมาณ 2559           
มีรายจ�ายค�าวัสดุก�อสร�าง เป4นจํานวนเงิน 137,865 บาท คิดเป4นร�อยละ 18.15 และลดลงอย�างมากใน
ป�งบประมาณ 2561 คงเหลือเป4นจํานวนเงิน 1,360 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.32 รายจ�ายค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ                 
ในป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนเงิน 3,550 บาท คิดเป4นร�อยละ 0.46 แต�กลับเพ่ิมข้ึนในป�งบประมาณ 2561 
เป4นจํานวน 17,030 บาท คิดเป4นร�อยละ 41.63และในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายค�าวัสดุกีฬา เป4นจํานวน
เงิน 70,158 บาท คิดเป4นร�อยละ 9.24 รายจ�ายกลับลดลงในป�งบประมาณ 2561 เป4นจํานวนเงิน 22,520 
บาท คิดเป4นร�อยละ 55.05 เหตุผลท่ีรายจ�ายค�าวัสดุกีฬาในป�งบประมาณ 2561 ลดลงแต�อัตราส�วนร�อยละ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากว�าร�ายจ�ายค�าวัสดุกีฬาในป�งบประมาณ 2561 เป4นรายจ�ายท่ีสูงท่ีสุด และมีรายการรายจ�าย
น�อยรายการ 

 
 
 
 
 

 



 

ตารางท่ี 13 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน
                ค�าใช�จ�ายอุดหนุน 

รายการ 

อุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม 
อุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา 

รวม 

 

ภาพประกอบท่ี 25 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุนเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน
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ปีงบประมาณ 2559

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค�าจํานวน (บาท) 

2559 2560 2561 

245,936.00 - - 
2,153,104.39 - - 
2,399,040.39 - - 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าใช�จ�ายอุดหนุนเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

อดุหนนุเพื/อจดักิจกรรม

อดุหนนุเพื/อกิจกรรมนกัศึกษา
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งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป –  

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

10.25 - - 
89.75 - - 

100.00 - - 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 

อดุหนนุเพื/อจดักิจกรรม

อดุหนนุเพื/อกิจกรรมนกัศึกษา



 

ภาพประกอบท่ี 26 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน 
ท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุนเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
ท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
ค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษามากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
รองลงมาคือ รายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม เป4นจํานวนเงิน 

ป�งบประมาณ 2560 - 2561 
จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน

ท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ไม�มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เนื่องมาจากรายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม และค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษา 
เกิดข้ึนเฉพาะในป�งบประมาณ 2559 
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ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าใช�จ�ายอุดหนุนเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�าย
ค�าใช�จ�ายอุดหนุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

พบว�า 
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 2,399,040.69 

ค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษามากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 2,153,04.39 บาท คิดเป4นร�อยละ 
รองลงมาคือ รายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม เป4นจํานวนเงิน 245,936 บาท คิดเป4นร�อยละ 

2561 ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ไม�มีการ
ๆ เนื่องมาจากรายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม และค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษา 

2559 เท�านั้น 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

อดุหนนุเพื/อจดักิจกรรม

อดุหนนุเพื/อกิจกรรมนกัศึกษา
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งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 
รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

ค�าใช�จ�ายอุดหนุน เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 บาท โดยมีรายจ�าย         
บาท คิดเป4นร�อยละ 89.75 

บาท คิดเป4นร�อยละ 10.25  

รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ไม�มีการ
ๆ เนื่องมาจากรายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม และค�าอุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรมนักศึกษา 

อดุหนนุเพื/อจดักิจกรรม

อดุหนนุเพื/อกิจกรรมนกัศึกษา



 

ตารางท่ี 14 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 
     ค�าครุภัณฑ 

รายการ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑ
สํานักงาน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑ
กีฬา/กายภาพ 

รวม 

 

ภาพประกอบท่ี 27 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน
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ปีงบประมาณ 
2559

ปีงบประมาณ 
2560

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง

2559 2560 2561 2559

73,990.00 - 24,960.00 

149,000.00 - 313,154.70 

222,990.00 - 338,114.70 100.00

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

ปีงบประมาณ 
2560

ปีงบประมาณ 
2561

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 
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แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – 

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

33.18 - 7.38 

66.82 - 92.62 

100.00 - 100.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 

เงินอดุหนนุทั/วไป - ครุภณัฑ์สํานกังาน

เงินอดุหนนุทั/วไป - ครุภณัฑ์กีฬา/กายภาพ



 

ภาพประกอบท่ี 28 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
ท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 พบว�า 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
ท่ัวไป – ครุภัณฑกีฬา/กายภาพมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
คือ รายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑสํานักงาน

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด
ป�งบประมาณ 2561 จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 

อุดหนุนท่ัวไป – ครุภัณฑกีฬา/กายภาพมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
รองลงมาคือรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป
7.38 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
ท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า
มีรายจ�ายค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – 
ในป�งบประมาณ 2560 คิดเป4นร�อยละ 
ค�าเงินอุดหนุนท่ัวไป – ครุภัณฑกีฬา
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�าย
ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 222,990 บาท โดยมีรายจ�ายค�าเงินอุดหนุน
กายภาพมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 149,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 

ครุภัณฑสํานักงาน เป4นจํานวนเงิน 73,990 บาท คิดเป4นร�อยละ 
ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  

จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 338,114.70 บาท 
กายภาพมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 313,154.70 บาท คิดเป4นร�อยละ 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑสํานักงาน เป4นจํานวนเงิน 24,960

แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า ในป�งบประมาณ 
 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวนเงิน 73,990 บาท คิดเป4นร�อยละ 

คิดเป4นร�อยละ 0 และเพ่ิมข้ึน เป4นจํานวน 24,960 บาท คิดเป4นร�อยละ 
ครุภัณฑกีฬา/กายภาพ ในป�งบประมาณ 2559 มีจํานวน 149,000 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

เงินอดุหนนุทั/วไป 

เงินอดุหนนุทั/วไป 
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 
งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

มีรายจ�ายค�าเงินอุดหนุน
บาท คิดเป4นร�อยละ 66.82 รองลงมา    

บาท คิดเป4นร�อยละ 33.18  

 โดยมีรายจ�ายค�าเงิน
บาท คิดเป4นร�อยละ 92.62 

60 บาท คิดเป4นร�อยละ 

รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 

ในป�งบประมาณ 2559   
บาท คิดเป4นร�อยละ 33.18 ลดลง   
บาท คิดเป4นร�อยละ 7.38 ส�วน

000 บาท คิดเป4นร�อยละ 

เงินอดุหนนุทั/วไป - ครุภณัฑ์สํานกังาน

เงินอดุหนนุทั/วไป - ครุภณัฑ์กีฬา/กายภาพ
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66.82 ลดลงเหลือร�อยละ 0 ในป�งบประมาณ 2560 และปรับเพ่ิมข้ึนอย�างมากในป�งบประมาณ 2561       
เป4นจํานวนเงิน 313,154.70 บาท คิดเป4นร�อยละ 92.62 

 
ตารางท่ี 15 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป –          

ค�าครุภัณฑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

เครื่องเคลือบบัตร 7,990.00 - - 3.58 - - 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน 66,000.00 - - 29.60 - - 
เครื่องดูดฝุmน - - 5,780.00 - - 1.71 
โทรทัศนสีชนิดจอ LED ขนาด 32 นิ้ว - - 19,180.00 - - 5.67 
เครื่องบริหารกล�ามเนื้อ 149,000.00 - - 66.82 - - 
เครื่องบริหารกล�ามเนื้ออกล�าง - - 71,155.00 - - 21.04 

ลู�วิ่งไฟฟcา - - 207,000.00 - - 61.22 
ม�านั่งออกกําลังกายแบบปรับระดับอก
ยกน้ําหนัก 

- - 24,000.10 - - 7.10 

ม�านั่งออกกําลังกายปรับระดับซิท -อัพ - - 10,999.60 - - 3.25 
รวม 222,990.00 - 338,114.70 100 - 100.00 



 

ภาพประกอบท่ี 29 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน
        งบรายจ�ายเงินอุดหนุน

 

ภาพประกอบท่ี 30 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน 
งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 
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ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน 
งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน  
งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

เครื/องเคลือบบตัร

เครื/องปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน

เครื/องดดูฝุ่ น

โทรทศัน์สีชนิดจอ LED 

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9อ

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9ออกลา่ง

ลูว่ิ/งไฟฟา้

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัอกยกนํ 9าหนกั

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัซิท 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

เครื/องเคลือบบตัร

เครื/องปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน

เครื/องดดูฝุ่ น

โทรทศัน์สีชนิดจอ LED 

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9อ

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9ออกลา่ง

ลูว่ิ/งไฟฟา้

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัอกยกนํ 9าหนกั

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัซิท 
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ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

ค�าครุภัณฑเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 

เครื/องปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน

LED ขนาด 32 นิ 9ว

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9อ

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9ออกลา่ง

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัอกยกนํ 9าหนกั

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัซิท - อพั

เครื/องปรับอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน

LED ขนาด 32 นิ 9ว

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9อ

เครื/องบริหารกล้ามเนื 9ออกลา่ง

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัอกยกนํ 9าหนกั

ม้านั/งออกกําลงักายแบบปรับระดบัซิท - อพั
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จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 พบว�า 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 222,990 บาท โดยมีรายจ�ายค�าเครื่อง
บริหารกล�ามเนื้อมากท่ีสุด เป4นจํานวนเ งิน 149,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 66.82 รองลงมาคือ                  
ค�าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดแขวน เป4นจํานวนเงิน 66,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 29.60 และ
รายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุด คือ ค�าเครื่องเคลือบบัตร เป4นจํานวนเงิน 7,990 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.58 

ป�งบประมาณ 2560 ไม�มีรายจ�ายใด ๆ เกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0  
ป�งบประมาณ 2561 จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 338,114.70 บาท โดยมีรายจ�ายค�าลู�วิ่งไฟฟcา

มากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 207,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 61.22 รองลงมาคือรายจ�ายค�าเครื่องบริหารกล�ามเนื้อ
อกล�าง เป4นจํานวนเงิน 71,155 บาท คิดเป4นร�อยละ 21.04 รายจ�ายค�าม�านั่งออกกําลังกายแบบปรับระดับอก
ยกน้ําหนัก เป4นจํานวนเงิน 24,000.10 บาท คิดเป4นร�อยละ 7.10 รายจ�ายค�าโทรทัศนสีชนิดจอ LED ขนาด 32 
นิ้ว  เป4นจํานวนเงิน 19,180 บาท คิดเป4นร�อยละ 5.67 ตามลําดับ และรายจ�ายท่ีน�อยท่ีสุดคือค�าเครื่องเคลือบ
บัตร  ค�าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดแขวน ค�าเครื่องบริหารกล�ามเนื้อ คิดเป4นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�มี
รายจ�ายเกิดข้ึน 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุน
ท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง ป�งบประมาณ 
2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า ในป�งบประมาณ 2560 
ทุกๆ รายการไม�มีค�าใช�จ�ายเกิดข้ึน คิดเป4นร�อยละ 0 ดังนั้นจะวิเคราะหเปรียบเทียบเฉพาะป�งบประมาณ 2559 
ปละป�งบประมาณ 2561 เท�านั้น ซ่ึงในป�งบประมาณ 2559 รายจ�ายค�าเครื่องเคลือบบัตร มีจํานวน 7,990 
บาท คิดเป4นร�อยละ 3.58 ค�าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วนชนิดแขวน จํานวน 66,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 
29.60 ค�าเครื่องบริหารกล�ามเนื้อ จํานวน 149,000 บาท คิดเป4นร�อยละ 66.82 ตามลําดับ และใน
ป�งบประมาณ 2561 ไม�มีรายจ�าย คิดเป4นร�อยละ 0 และในส�วนของรายจ�ายค�าเครื่องดูดฝุmน มีจํานวน 5,780 
บาท คิดเป4นร�อยละ 1.71 ค�าโทรทัศนสีชนิดจอ LED ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 19,180 บาท คิดเป4นร�อยละ 5.67 
ค�าเครื่องบริหารกล�ามเนื้ออกล�าง จํานวน 71,155 บาท คิดเป4นร�อยละ 21.04 ค�าลู�วิ่งไฟฟcา จํานวน 207,000 
บาท คิดเป4นร�อยละ 61.22 ค�าม�านั่งออกกําลังกายแบบปรับระดับอกยกน้ําหนัก จํานวน 24,000.10           
คิดเป4นร�อยละ 7.10 และค�าม�านั่งออกกําลังกายแบบปรับระดับซิท – อัพ จํานวน 10,999.60 บาท            
คิดเป4นร�อยละ 3.25 มีรายจ�ายเกิดข้ึนเฉพาะในป�งบประมาณ 2561 เท�านั้น 
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ตารางท่ี 16 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 1  
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม) 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

งบดําเนินงาน 
      

ค�าตอบแทน 
      

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ล�วงเวลา) 

- 14,280.00 26,860.00 - 59.43 22.27 

ค�าใช4สอย 
      

ค�าใช�จ�ายในการประชุม - 560.00 - - 2.33 - 
ค�าธรรมเนียมธนาคาร - 100.00 - - 0.42 - 

ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม - 5,250.00 5,320.00 - 21.85 4.41 
ค�าใช�สอยอ่ืนๆ - 800.00 42,950.00 - 3.34 35.61 
ค�าเบ้ียเลี้ยง - เดินทาง
ภายในประเทศ 

- 1,440.00 580.00 - 5.99 0.48 

ค�าท่ีพัก - เดินทางภายในประเทศ - 1,600.00 800.00 - 6.66 0.66 
ค�าจ�างเหมาบริการ - - 44,110.00 - - 36.57 

รวมทุกงบรายจ�าย - 24,030.00 120,620.00 - 100.00 100.00 

งบเงินอุดหนุน 
      

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าตอบแทน 
      

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ค�าล�วงเวลา) 

12,980.00 - 3,900.00 2.68 - 3.44 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4สอย 
      

ค�าใช�จ�ายในการประชุม 525.00 - - 0.11 - - 
ค�าธรรมเนียมธนาคาร 100.00 - - 0.02 - - 
ค�าจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน - - 43,200.00 - - 38.14 
ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 1,400.00 - - 0.29 - - 
ค�ารับรองและพิธีการ 1,750.00 - - 0.36 - - 

ค�าใช�สอยอ่ืนๆ 11,060.00 - - 2.28 - - 
ค�าลงทะเบียนการอบรม - ฝjกอบรม
ในประเทศ 

- - 6,600.00 - - 5.83 

ค�าพาหนะ - เดินทางภายในประเทศ - - 1,520.00 - - 1.34 



 

รายการ 

ค�าเบ้ียเลี้ยง - เดินทาง
ภายในประเทศ 
ค�าท่ีพัก - เดินทางภายในประเทศ 
ค�าจ�างเหมาบริการ 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าวัสดุ 

ค�าวัสดุก�อสร�าง 
ค�าวัสดุสํานักงาน 

ค�าวัสดุกีฬา 
ค�าวัสดุอ่ืน 
ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
ค�าวัสดุสนาม 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4จ�ายอุดหนุน

อุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา 

รวมทุกรายการรายจ�าย 

รวมทุกงบรายจ�ายหลัก 

 

ภาพประกอบท่ี 31 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
(เดือนตุลาคม 
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ปีงบประมาณ 2559

ค�าจํานวน (บาท) 

2559 2560 2561 

1,640.00 - 960.00 

 - - 2,400.00 
117,941.00 - 54,680.00 

   
67,400.00 - - 
7,577.00 - - 

890.00 - - 
1,000.00 - - 

ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 29,162.50 - - 
3,780.00 - - 

ค�าใช4จ�ายอุดหนุน 
  

227,570.00 - - 

484,775.50 - 113,260.00 

484,775.50 24,030.00 233,880.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เดือนตุลาคม – ธันวาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

50 

ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

0.34 - 0.85 

- - 2.12 
24.33 - 48.28 

   
13.90 - - 
1.56 - - 

0.18 - - 
0.21 - - 
6.02 - - 
0.78 - - 

   
46.94 - - 

100.00 - 100.00 
100.00 100.00 100.00 

รายไตรมาสท่ี 1  

 

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ



 

ภาพประกอบท่ี 32 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
(เดือนตุลาคม 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
อุดหนุนมากท่ีสุด เป4นจํานวน 484,775
เท�านั้น 

ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
เดียวเท�านั้น 

ป�งบประมาณ 2561 จํานวนรายจ�
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
อุดหนุน เป4นจํานวนเงิน 113,260 บาท คิดเป4นร�อยละ 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
(เดือนตุลาคม – ธันวาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า
ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 
จํานวน 460,745.50 บาท คงเหลือจํานวน 
จํานวน 209,850 บาท เป4นจํานวน 
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ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เดือนตุลาคม – ธันวาคม) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

พบว�า 
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 484,775.50 บาท โดย

775.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�ายเดียว

จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 24,030 บาท 
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 24,030 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�าย

จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 233,880 บาท 
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 120,620 บาท คิดเป4นร�อยละ 51.57 รองลงมาคือรายจ�ายจากงบเงิน

บาท คิดเป4นร�อยละ 48.43 
แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า

มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 484,775.50 บาท แต�กลับลดลงอย�างมาก
บาท คงเหลือจํานวน 24,030 บาท ในป�งบประมาณ 2560 และปรับเพ่ิมสูงข้ึนอีก 

บาท เป4นจํานวน 233,880 ในป�งบประมาณ 2561 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 1    

 
รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 1    

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

โดยมีรายจ�ายจากงบเงิน
เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�ายเดียว

 โดยมีรายจ�ายจากงบ
เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�าย

 โดยมีรายจ�ายจากงบ
รองลงมาคือรายจ�ายจากงบเงิน

ของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 1    
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า             

แต�กลับลดลงอย�างมาก             
และปรับเพ่ิมสูงข้ึนอีก 

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ
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ตาร า ง ท่ี  17  แ สด ง อั ต ร า ส� ว น ร ายจ� า ย ร วมของปร ะ เภท งบ รายจ� า ยหลั ก  ร าย ไต รม าส ท่ี  2                         
(เดือนมกราคม – มีนาคม) 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

งบดําเนินงาน 
      

ค�าตอบแทน 
      

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ล�วงเวลา) 

- 11,760.00 44,540.00 - 6.70 23.56 

ค�าใช4สอย 
      

ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม - 1,645.00 3,325.00 - 0.94 1.76 
ค�าใช�สอยอ่ืนๆ - 2,925.00 - - 1.66 - 
ค�าพาหนะ - เดินทางภายในประเทศ - - 3,280.00 - - 1.73 

ค�าเบ้ียเลี้ยง-เดินทางภายในประเทศ - 1,200.00 480.00 - 0.68 0.25 

ค�าท่ีพัก - เดินทางภายในประเทศ - - 800.00 - - 0.42 
ค�าจ�างเหมาบริการ - 76,260.18 112,347.00 

 
43.42 59.43 

ค�าวัสดุ 
      

ค�าวัสดุก�อสร�าง - - 24,265.00 - - 12.85 
ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย - 81,846.00 - - 46.60 - 
รวมทุกงบรายจ�าย - 175,636.18 189,037.00 - 100.00 100.00 

งบเงินอุดหนุน 
      

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าตอบแทน 
      

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ค�าล�วงเวลา) 

14,200.00 - 10,900.00 1.45 - 7.39 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4สอย 
      

ค�าใช�จ�ายในการประชุม 875.00 - - 0.09 - - 

ค�าธรรมเนียมธนาคาร 300.00 - - 0.03 - - 
ค�าจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน - - 57,400.00 - - 38.90 
ค�าใช�สอยอ่ืนๆ 4,078.13 - - 0.42 - - 
ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ - เดินทาง
ภายในประเทศ 

2,400.00 - - 0.24 - - 

ค�าจ�างเหมาบริการ 340,012.00 - - 34.61 - - 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าวัสดุ 

      



 

รายการ 

ค�าวัสดุก�อสร�าง 
ค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ 
ค�าวัสดุสํานักงาน 
ค�าวัสดุกีฬา 
ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
ค�าวัสดุอุปโภคและบริโภค 

ค�าวัสดุสนาม 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4จ�ายอุดหนุน

อุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม 
อุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑ�กีฬา

เครื่องบริหารกล�ามเนื้ออกล�าง 
รวมทุกงบรายจ�าย 

รวมทุกงบรายจ�ายหลัก 

 

ภาพประกอบท่ี 33 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
(เดือนมกราคม 
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ปีงบประมาณ 2559

ค�าจํานวน (บาท) 

2559 2560 2561 

2,127.00 - 1,360.00 
3,550.00 - 4,320.00 
3,000.00 - - 
5,000.00 - 2,400.00 

ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 78,206.50 - - 
1,340.00 - - 

8,250.00 - - 
ค�าใช4จ�ายอุดหนุน 

  
19,686.00 - - 

499,267.00 - - 
ครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพ 

  
- - 71,155.00 

982,291.63 - 147,535.00 

982,291.63 175,636.18 336,572.00 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เดือนมกราคม – มีนาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 

 0.22 - 0.92 
 0.36 - 2.93 
 0.31 - - 
 0.51 - 1.63 
 7.96 - - 
 0.14 - - 

 0.84 - - 

    
 2.00 - - 
 50.83 - - 

    
 - - 48.23 
 100.00 - 100.00 

 100.00 100.00 100.00 

รายไตรมาสท่ี 2     

 

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ



 

ภาพประกอบท่ี 34 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
(เดือนมกราคม 

 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
(เดือนมกราคม – มีนาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
อุดหนุนมากท่ีสุด เป4นจํานวน 982,291
เดียวเท�านั้น 

ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
รายจ�ายเดียวเท�านั้น 

ป�งบประมาณ 2561 จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น 
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 
อุดหนุน เป4นจํานวนเงิน 147,535 บาท คิดเป4นร�อยละ 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
(เดือนมกราคม – มีนาคม) เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลั
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในป�งบประมาณ 
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ปีงบประมาณ 2559

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เดือนมกราคม – มีนาคม) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

พบว�า 
มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 982,291.63 บาท โดย

291.63 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�ายหลัก

จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 175,636.18 บาท 
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 175,636.18 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบ

จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 336,572 บาท 
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 189,037 บาท คิดเป4นร�อยละ 56.17 รองลงมาคือรายจ�ายจากงบเงิน

บาท คิดเป4นร�อยละ 43.83 
แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 2    
 

 

รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 2    
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

โดยมีรายจ�ายจากงบเงิน
เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�ายหลัก

 โดยมีรายจ�ายจากงบ
เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบ

 โดยมีรายจ�ายจากงบ
รองลงมาคือรายจ�ายจากงบเงิน

ของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 2   
เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ยขอนแก�น พบว�า มีการ
มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 982,291.63 บาท            

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ
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แต�กลับลดลงอย�างมาก จํานวน 806,655.45 บาท คงเหลือจํานวน 175,636.18 บาท ในป�งบประมาณ 2560      
และรายจ�ายมีการปรับเพ่ิมข้ึนอีก จํานวน 160,935.82 บาท เป4นจํานวน 336,572 ในป�งบประมาณ 2561 
 

ตารางท่ี 18 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 3                          
(เดือนเมษายน – มิถุนายน) 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

งบดําเนินงาน 
      

ค�าตอบแทน 
      

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ล�วงเวลา) 

- 11,760.00 14,220.00 - 44.85 24.10 

ค�าใช4สอย 
      

ค�าธรรมเนียมธนาคาร - 500.00 - - 1.91 - 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม - 2,240.00 525.00 - 8.54 0.89 

ค�าใช�สอยอ่ืนๆ - 3,000.00 948.72 - 11.44 1.61 
ค�าพาหนะ - เดินทางภายในประเทศ - - 2,368.00 - - 4.01 
ค�าเบ้ียเลี้ยง - เดินทางภายในประเทศ - 720.00 1,220.00 - 2.75 2.07 
ค�าท่ีพัก - เดินทางภายในประเทศ - - 1,600.00 - - 2.71 
ค�าจ�างเหมาบริการ - 8,000.00 38,120.00 - 30.51 64.61 
รวมทุกงบรายจ�าย - 26,220.00 59,001.72 - 100.00 100.00 

งบลงทุน 
      

ครุภัณฑ�ไฟฟLาและวิทยุ 
      

เครื่องแสกนลายนิ้วมือ 12,358.50 - - 35.05 - - 

ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 
      

คอมพิวเตอร Notebook 22,900.00 - - 64.95 - - 
ครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพ 

      
เครื่องเดินวงรี/เครื่องเดินอากาศ - - 204,370.00 - - - 

รวมทุกงบรายจ�าย 35,258.50 - 204,370.00 100.00 - - 

งบเงินอุดหนุน 
      

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าตอบแทน 
      

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (ค�าล�วงเวลา) 

16,680.00 - 11,720.00 1.79 - 3.11 
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รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4สอย 
      

ค�าใช�จ�ายในการประชุม 1,090.00 - - 0.12 - - 
ค�าธรรมเนียมธนาคาร 200.00 - - 0.02 - - 
ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง - - 36,900.00 - - 9.78 
ค�าจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน - - 56,160.00 - - 14.88 
ค�าใช�สอยอ่ืนๆ 900.00 - - 0.10 - - 

ค�าจ�างเหมาบริการ 370,771.50 - 10,500.00 39.71 - 2.78 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าวัสดุ 

      
ค�าวัสดุก�อสร�าง 15,803.00 - - 1.69 - - 
ค�าวัสดุสํานักงาน 3,560.00 - - 0.38 - - 
ค�าวัสดุกีฬา 7,500.00 - 20,120.00 0.80 - 5.33 
ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 52,216.00 - - 5.59 - - 

ค�าวัสดุงานบ�านงานครัว 5,720.00 - - 0.61 - - 
ค�าวัสดุสนาม 3,900.00 - - 0.42 - - 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4จ�ายอุดหนุน 

      
อุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม 5,250.00 - - 0.56 - - 
อุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา 442,124.00 - - 47.35 - - 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑ�สํานักงาน 

     
เครื่องเคลือบบัตร 7,990.00 - - 0.86 

 
- 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพ 
     

ลู�วิ่งไฟฟcา - - 207,000.00 - - 54.85 
ม�านั่งออกกําลังกายแบบปรับระดับอก
ยกน้ําหนัก 

- - 24,000.10 - - 6.36 

ม�านั่งออกกําลังกายปรับระดับซิท -อัพ - - 10,999.60 - - 2.91 

รวมทุกงบรายจ�าย 933,704.50 - 377,399.70 100.00 - 100.00 

รวมทุกงบรายจ�ายหลัก 968,963.00 26,220.00 640,771.42 100.00 100.00 100.00 

 

 

 



 

ภาพประกอบท่ี 35 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
(เดือนเมษายน – มิถุนายน) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

ภาพประกอบท่ี 36 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
(เดือนเมษายน 
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เดือนเมษายน – มิถุนายน) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
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รายไตรมาสท่ี 3     

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 3    
 

 

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ
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จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 3    
(เดือนเมษายน – มิถุนายน) เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า 

ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 968,963 บาท โดยมีรายจ�ายจากงบเงิน
อุดหนุนมากท่ีสุด เป4นจํานวน 933,704.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 96.36 รองลงมาคือรายจ�ายจากงบลงทุน   
เป4นจํานวน 35,258.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 3.64 

ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 26,220 บาท โดยมีรายจ�ายจากงบ
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 26,220 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�าย
เดียวเท�านั้น 

ป�งบประมาณ 2561 จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 640,771.42 บาท โดยมีรายจ�ายจากงบเงิน
อุดหนุนมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 377,399.70 บาท คิดเป4นร�อยละ 58.90 รองลงมาคือรายจ�ายจากงบลงทุน 
เป4นจํานวนเงิน 204,370 บาท คิดเป4นร�อยละ 31.89 และรายจ�ายจากงบดําเนินงาน เป4นจํานวนเงิน 
59,001.72 คิดเป4นร�อยละ 9.21 ตามลําดับ 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 3    
(เดือนเมษายน – มิถุนายน) เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดอย�างมาก โดยในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 968,963 บาท แต�กลับ
ลดลงอย�างมาก จํานวน 942,743 บาท คงเหลือจํานวน 26,220 บาท ในป�งบประมาณ 2560 และรายจ�าย    
มีการปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนอย�างมาก ในป�งบประมาณ 2561 จํานวน 614,551.42 เป4นจํานวน 640,771.42  
 

ตารางท่ี 19 แสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 4                       
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 

รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

งบดําเนินงาน       

ค�าตอบแทน       

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (ล�วงเวลา) 

- 41,540.00 - - 10.74 - 

ค�าใช4สอย       

ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง - 20,000.00 - - 5.17 - 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม - - 980.00 - - 3.53 
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รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ค�าใช�สอยอ่ืนๆ - 800.00 - - 0.21 - 
ค�าจ�างเหมาบริการ - 66,830.00 26,750.00 - 17.28 96.47 
ค�าวัสดุ       
ค�าวัสดุก�อสร�าง - 51,101.64 - - 13.21 - 
ค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ - 11,190.00 - - 2.89 - 
ค�าวัสดุอ่ืน - 8,750.00 - - 2.26 - 
ค�าวัสดุการเกษตร - 12,000.00 - - 3.10 - 
ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย - 168,239.00 - - 43.51 - 
ค�าวัสดุโรงงาน - 6,250.00 - - 1.62 - 

รวมทุกงบรายจ�าย - 386,700.64 27,730.00 - 100.00 100.00 

งบเงินอุดหนุน       

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าตอบแทน       

ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) 

28,820.00 - 23,740.00 1.89 - 8.11 

เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4สอย       
ค�าใช�จ�ายในการประชุม 1,530.00 - - 0.10 - - 

ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ - - 39,053.50 - - 13.35 
ค�าธรรมเนียม - - 7,500.00 - - 2.56 
ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง - - 21,041.00 - - 7.19 
ค�าจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน - - 83,240.00 - - 28.45 

ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 450.00 - - 0.03 - - 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 1,050.00 - - 0.07 - - 
ค�าใช�สอยอ่ืนๆ 300.00 - - 0.02 - - 
ค�าลงทะเบียนการอบรม - 
ฝjกอบรมในประเทศ 

- - 3,900.00 - - 1.33 

ค�าพาหนะ - เดินทาง
ภายในประเทศ 

- - 4,538.00 - - 1.55 

ค�าเบ้ียเลี้ยง - เดินทาง
ภายในประเทศ 

- - 1,920.00 - - 066 
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รายการ 
ค�าจํานวน (บาท) ร4อยละตามแนวดิ่ง (%) 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ค�าท่ีพัก - เดินทางภายในประเทศ - - 5,520.00 - - 1.89 
ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ - เดินทาง
ภายในประเทศ 

3,848.00 - - 0.25 - - 

ค�าจ�างเหมาบริการ 586,037.50 - 64,449.90 38.41 - 22.03 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าวัสดุ       
ค�าวัสดุก�อสร�าง 2,705.00 - - 0.18 - - 
ค�าวัสดุไฟฟcาและวิทยุ  - 12,710.00 - - 4.34 
ค�าวัสดุสํานักงาน 19,472.00 - - 1.28 - - 
ค�าวัสดุกีฬา 997.00 - - 0.07 - - 
ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย 166,000.00 - - 10.88 - - 
ค�าวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 136,425.00 - - 8.94 - - 
ค�าวัสดุอุปโภคและบริโภค 3,560.00 - - 0.23 - - 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ค�าใช4จ�ายอุดหนุน      
อุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม 221,000.00 - - 14.49 - - 
อุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษา 217,380.00 - - 14.25 - - 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑ�สํานักงาน      
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน 66,000.00 - - 4.33 - - 
เครื่องดูดฝุmน - - 5,780.00 - - 1.98 
โทรทัศนสีชนิดจอ LED - - 19,180.00 - - 6.56 
เงินอุดหนุนท่ัวไป - ครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพ      
เครื่องบริหารกล�ามเนื้อ 70,000.00 - - 4.59 - - 

รวมทุกงบรายจ�าย 1,525,574.50 - 292,572.40 100.00 - 100.00 

รวมทุกงบรายจ�ายหลัก 1,525,574.50 386,700.64 320,302.40 100.00 100.00 100.00 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบท่ี 37 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน

ภาพประกอบท่ี 38 กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
(เดือนกรกฎาคม 

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วน
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 พบว�า
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กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เปรียบเทียบตามจํานวนเงิน 

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 
เดือนกรกฎาคม – กันยายน) เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง

รางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก
 เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

พบว�า 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561

61 

รายไตรมาสท่ี 4     

 

กราฟแท�งแสดงสัดส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 4    
เปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

 
รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 4   

เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

งบเงินอดุหนนุ
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ป�งบประมาณ 2559 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,525,574.50 บาท โดยมีรายจ�ายจากงบ
เงินอุดหนุนมากท่ีสุด เป4นจํานวน 1,525,574.50 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�าย
เดียวเท�านั้น 

ป�งบประมาณ 2560 มีจํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 386,700.64 บาท โดยมีรายจ�ายจากงบ
ดําเนินงานมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 386,700.64 บาท คิดเป4นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบ
รายจ�ายเดียวเท�านั้น 

ป�งบประมาณ 2561 จํานวนรายจ�ายรวมท้ังสิ้น จํานวน 320,302.40 บาท โดยมีรายจ�ายจากงบเงิน
อุดหนุนมากท่ีสุด เป4นจํานวนเงิน 292,572.40 บาท คิดเป4นร�อยละ 91.34 รองลงมาคือรายจ�ายจากงบ
ดําเนินงาน เป4นจํานวนเงิน 27,730 บาท คิดเป4นร�อยละ 8.66  

จากตารางและกราฟแสดงอัตราส�วนรายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 4   
(เดือนกรกฎาคม – กันยายน) เปรียบเทียบตามจํานวนเงินและเปรียบเทียบตามวิธีย�อส�วนตามแนวด่ิง 
ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น พบว�า มีการ
เปลี่ยนแปลงปรับตังลดลงอย�างมากในช�วงป�งบประมาณ 2559 – ป�งบประมาณ 2560 โดยในป�งบประมาณ 
2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 1,525,574.50 บาท แต�กลับปรับลดลงอย�างมาก จํานวน 1,138,873.86 
บาท คงเหลือจํานวน 386,700.64 บาท ในป�งบประมาณ 2560 และในป�งบประมาณ 2561รายจ�ายมีการ
ปรับตัวลดลงอีกเล็กน�อย จํานวน 66,398.24 คงเหลือเป4นจํานวน 320,302.40 บาท  
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บทท่ี 5  

สรุปผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิเคราะห�งบประมาณรายจ�ายเงินรายได� ประจําป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีวัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�งบประมาณรายจ�ายเงินรายได� 
ประจําป�งบประมาณ 2559 – 2561 โดยนําข�อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ            
2559 – 2561 รายงานการเงินจากระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ�พึงรับ – พึงจ�าย 
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต�นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก�น (Khon Kaen University Fiscal 
Management Information System : KKUFMIS) และฐานข�อมูลของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก�น นํามา
วิเคราะห�ด�วยคอมพิวเตอร� โปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือคํานวณหาค�าอัตราร�อยละ แล�วนําเสนอในรูป
ตารางและกราฟประกอบคําบรรยาย ซ่ึงผู�วิเคราะห�จะนําเสนอสรุปผลการวิเคราะห� และข�อเสนอแนะ 
ตามลําดับต�อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห� 
 การวิเคราะห�งบประมาณรายจ�ายเงินรายได� ประจําป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น สรุปได�ดังนี้ 

1)  รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก จําแนกตามประเภทงบรายจ�ายหลักได� 3 งบรายจ�ายหลัก 
ได�แก� งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน พบว�า ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 
5,473,373.02 บาท คิดเป_นร�อยละ 72.38 โดยมีรายจ�ายจากงบเงินอุดหนุนมากท่ีสุด จํานวน  5,393,114.52 
บาท คิดเป_นร�อยละ 98.53 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 รองลงมาคือป�งบประมาณ 2561 จํานวน 
1,476,845.82 บาท คิดเป_นร�อยละ 19.52 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 612,586.82 บาท 
คิดเป_นร�อยละ 8.10 

2)  รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน จําแนกตามประเภทงบรายจ�ายได� 3 งบรายจ�าย ได�แก� 
ค�าตอบแทน ค�าใช�สอย และค�าวัสดุ พบว�า ในป�งบประมาณ 2560 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 612,586.82 
บาท คิดเป_นร�อยละ 60.71 โดยมีรายจ�ายจากงบรายจ�ายค�าวัสดุมากท่ีสุด จํานวน  339,376.64 บาท คิดเป_น
ร�อยละ 55.40 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2560 รองลงมาคือป�งบประมาณ 2561 จํานวน 396,388.72 
บาท คิดเป_นร�อยละ 39.29 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2559 จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจาก
ไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

3)  รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน จําแนกตามประเภทงบลงทุนได� 3 งบรายจ�าย ได�แก� ครุภัณฑ�ไฟฟaา
และวิทยุ ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� และครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพ พบว�า ในป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายมากท่ีสุด 
จํานวน 204,370 บาท คิดเป_นร�อยละ 71.80 โดยมีรายจ�ายจากงบลงทุนครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพมากท่ีสุด 
จํานวน 204,370 บาท คิดเป_นร�อยละ 100 เนื่องจากมีรายจ�ายเพียงงบรายจ�ายเดียวเท�านั้น รองลงมาคือ
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ป�งบประมาณ 2559 จํานวน 80,258.50 บาท คิดเป_นร�อยละ 28.20 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 
จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

4)  รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน จําแนกตามประเภทงบรายจ�ายได� 5 งบรายจ�าย ได�แก� เงินอุด
หุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน เงินอุดหุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย เงินอุดหุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ  เงินอุดหุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�าย
อุดหนุน และเงินอุดหุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ� พบว�า ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 
5,393,114.52 บาท คิดเป_นร�อยละ 86.02 โดยมีรายจ�ายจากงบรายจ�ายเงินอุดหุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน
มากท่ีสุด จํานวน 2,399,040.39 บาท คิดเป_นร�อยละ 44.48 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559           
รองลงมาคือป�งบประมาณ 2561 จํานวน 876,087.10 บาท คิดเป_นร�อยละ 13.98 และน�อยท่ีสุด              
ในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

5)  รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าตอบแทน จําแนกตามประเภทรายการรายจ�ายได� 
1 รายการรายจ�าย คือ ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) พบว�า ในป�งบประมาณ 
2561 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 85,620 บาท คิดเป_นร�อยละ 51.90 รองลงมาคือป�งบประมาณ 2560 
จํานวน 79,340 บาท คิดเป_นร�อยละ 48.10 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2559 จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อย
ละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

6)  รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย จําแนกตามประเภทรายการรายจ�ายได�  
9 รายการรายจ�าย ได�แก� ค�าใช�จ�ายในการประชุม ค�าธรรมเนียมธนาคาร ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง  ค�าอาหารว�าง
และเครื่องด่ืม ค�าใช�สอยอ่ืน ๆ ค�าพาหนะ – เดินทางภายในประเทศ  ค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทางภายในประเทศ 
ค�าท่ีพัก – เดินทางภายในประเทศ และค�าจ�างเหมาบริการ พบว�า ในป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายมากท่ีสุด 
จํานวน 286,503.72 บาท คิดเป_นร�อยละ 59.64 โดยมีรายจ�ายจากงบรายจ�ายค�าจ�างเหมาบริการมากท่ีสุด 
จํานวน 151,090.18 บาท คิดเป_นร�อยละ 77.93 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2561 รองลงมาคือ
ป�งบประมาณ 2560 จํานวน 193,870.18 บาท คิดเป_นร�อยละ 40.36 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2559 
จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

7)  รายจ�ายรวมของประเภทงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าวัสดุ จําแนกตามประเภทรายการรายจ�ายได�      
6 รายการรายจ�าย ได�แก� ค�าวัสดุก�อสร�าง ค�าวัสดุไฟฟaาและวิทยุ ค�าวัสดุอ่ืน ค�าวัสดุการเกษตร ค�าวัสดุ
วิทยาศาสตร�และการแพทย� และค�าวัสดุโรงงาน พบว�า ในป�งบประมาณ 2560 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 
339,376.64 บาท คิดเป_นร�อยละ 93.33 โดยมีรายจ�ายจากงบรายจ�ายค�าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย�มาก
ท่ีสุด จํานวน 250,085 บาท คิดเป_นร�อยละ 73.69 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2560 รองลงมาคือ
ป�งบประมาณ 2561 จํานวน 24,265 บาท คิดเป_นร�อยละ 6.67 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2559 จํานวน 
0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

8)  รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ� จําแนกตามประเภทงบรายจ�ายได� 3        
งบรายจ�าย ได�แก� ค�าครุภัณฑ�ไฟฟaาและวิทยุ ค�าครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� และค�าครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพ พบว�า  
ในป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 204,370 บาท คิดเป_นร�อยละ 71.80 โดยมีรายจ�ายจาก 
งบรายจ�ายค�าครุภัณฑ�ไฟฟaาและวิทยุมากท่ีสุด จํานวน 204,370 บาท คิดเป_นร�อยละ 100 ของรายจ�าย       
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ในป�งบประมาณ 2561 ซ่ึงมีเพียงงบรายจ�ายเดียวเท�านั้น รองลงมาคือป�งบประมาณ 2559 จํานวน 80,258.50 
บาท คิดเป_นร�อยละ 28.20 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจาก
ไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

9)  รายจ�ายรวมของประเภทงบลงทุน งบรายการรายจ�ายค�าครุภัณฑ� จําแนกตามประเภทรายการรายจ�าย
ได� 4  รายการรายจ�าย ได�แก� เครื่องแสกนลายนิ้วมือ คอมพิวเตอร� Notebook เรือยาว 5 ฝ�พาย และเครื่อง
เดินวงรี/เครื่องเดินอากาศ พบว�า ในป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 204,370 บาท คิดเป_น
ร�อยละ 71.80 โดยมีรายจ�ายจากค�าเครื่องเดินวงรี/เครื่องเดินอากาศมากท่ีสุด จํานวน 204,370 บาท คิดเป_น
ร�อยละ 100 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2561 รองลงมาคือป�งบประมาณ 2559 จํานวน 80,258.50 บาท 
คิดเป_นร�อยละ 28.20 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

10) รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าตอบแทน จําแนกตาม
ประเภทรายการรายจ�ายได� 1 รายการรายจ�าย คือ ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค�าล�วงเวลา) 
พบว�า ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 72,680 บาท คิดเป_นร�อยละ 59.12 รองลงมาคือ
ป�งบประมาณ 2561 จํานวน 50,260 บาท คิดเป_นร�อยละ 40.88 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 
0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

11) รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย จําแนกตาม
ประเภทรายการรายจ�ายได� 16 รายการรายจ�าย ได�แก� ค�าใช�จ�ายในการประชุม ค�าธรรมเนียมธนาคาร         
ค�าซ�อมแซมครุภัณฑ� ค�าธรรมเนียม ค�าซ�อมแซม/ปรับปรุง ค�าจ�างนักศึกษาปฏิบัติงาน ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�ารับรองและพิธีการ ค�าใช�สอยอ่ืน ๆ ค�าลงทะเบียนการอบรม – ฝjกอบรมใน
ประเทศ ค�าพาหนะ – เดินทางภายในประเทศ ค�าเบ้ียเลี้ยง – เดินทางภายในประเทศ ค�าท่ีพัก – เดินทาง
ภายในประเทศ ค�าใช�จ�ายอ่ืนๆ – เดินทางภายในประเทศ และค�าจ�างเหมาบริการ พบว�า ในป�งบประมาณ 
2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 1,938,890.13 บาท คิดเป_นร�อยละ 81.27 โดยมีรายจ�ายจากค�าจ�างเหมา
บริการมากท่ีสุด จํานวน 1,915,654 บาท คิดเป_นร�อยละ 98.80 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 รองลงมา
คือป�งบประมาณ 2561 จํานวน 446,802.40 บาท คิดเป_นร�อยละ 18.73 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 
จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

12) รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าวัสดุ จําแนกตามประเภท
รายการรายจ�ายได� 11 รายการรายจ�าย ได�แก� ค�าวัสดุก�อสร�าง ค�าวัสดุไฟฟaาและวิทยุ ค�าวัสดุสํานักงาน ค�าแกkส 
ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย ค�าวัสดุอ่ืน ค�าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� ค�าวัสดุอุปโภคและบริโภค ค�าวัสดุงาน
บ�านงานครัว และค�าวัสดุสนาม พบว�า ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 759,514 บาท    
คิดเป_นร�อยละ 94.89 โดยมีรายจ�ายจากค�าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย�มากท่ีสุด จํานวน 300,010 บาท 
คิดเป_นร�อยละ 39.50 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 รองลงมาคือป�งบประมาณ 2561 จํานวน 40,910 
บาท คิดเป_นร�อยละ 5.11 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจาก
ไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 
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13) รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน จําแนกตาม
ประเภทรายการรายจ�ายได� 2 รายการรายจ�าย ได�แก� อุดหนุนเพ่ือจัดกิจกรรม และอุดหนุนเพ่ือกิจกรรม
นักศึกษา พบว�า มีรายจ�ายเกิดข้ึนในป�งบประมาณ 2559 เพียงป�เดียว มีรายจ�าย จํานวน 2,399,040.39 บาท 
คิดเป_นร�อยละ 100 โดยมีรายจ�ายจากค�าอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 2,153,104.39 บาท 
คิดเป_นร�อยละ 89.75 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 ส�วนป�งบประมาณ 2560 และ 2561 คิดเป_นร�อยละ 
0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

14) รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ� จําแนกตาม
ประเภทงบรายจ�ายได� 2 งบรายจ�าย ได�แก� เงินอุดหนุนท่ัวไป – ครุภัณฑ�สํานักงาน และเงินอุดหนุนท่ัวไป - 
ครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพ พบว�า ในป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 338,114.70 บาท คิดเป_น
ร�อยละ 60.26 โดยมีรายจ�ายจากงบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ครุภัณฑ�กีฬา/กายภาพมากท่ีสุด จํานวน 
313,154.70 บาท คิดเป_นร�อยละ 92.62 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2561 รองลงมาคือป�งบประมาณ 2559 
จํานวน 222,990 บาท คิดเป_นร�อยละ 39.74 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 จํานวน 0 บาท คิดเป_น
ร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

15) รายจ�ายรวมของประเภทงบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าครุภัณฑ� จําแนกตาม
ประเภทรายการรายจ�ายได� 9 รายการรายจ�าย ได�แก� เครื่องเคลือบบัตร เครื่องปรับอากาศแบบแยกส�วน 
เครื่องดูดฝุmน โทรทัศน�สีชนิดจอ LED ขนาด 32 นิ้ว เครื่องบริหารกล�ามเนื้อ เครื่องบริหารกล�ามเนื้ออกล�าง ลู�วิ่ง
ไฟฟaา ม�านั่งออกกําลังกายแบบปรับระดับอกยกน้ําหนัก และม�านั่งออกกําลังกายปรับระดับซิท – อัพ พบว�า 
ในป�งบประมาณ 2561 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 338,114.70 บาท คิดเป_นร�อยละ 60.26 โดยมีรายจ�ายจาก
ค�าลู�วิ่งไฟฟaามากท่ีสุด จํานวน 207,000 บาท คิดเป_นร�อยละ 61.22 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2561  
รองลงมาคือป�งบประมาณ 2559 จํานวน 222,990 บาท คิดเป_นร�อยละ 39.74 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 
2560 จํานวน 0 บาท คิดเป_นร�อยละ 0 เนื่องจากไม�ได�รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย 

16) รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม) จําแนกตาม
ประเภทงบรายจ�ายหลักได� 3 งบรายจ�ายหลัก ได�แก� งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน พบว�า       
ในป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 484,775.50 บาท คิดเป_นร�อยละ 64.92 โดยมีรายจ�ายจาก
งบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน รายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษามาก
ท่ีสุด จํานวน 227,570 บาท คิดเป_นร�อยละ 46.94 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 รองลงมาคือ
ป�งบประมาณ 2561 จํานวน 233,880 บาท คิดเป_นร�อยละ 31.86 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 
จํานวน 24,030 บาท คิดเป_นร�อยละ 3.22  

17) รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม) จําแนกตาม
ประเภทงบรายจ�ายหลักได� 3 งบรายจ�ายหลัก ได�แก� งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน พบว�า ใน
ป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 982,291.63 บาท คิดเป_นร�อยละ 65.73 โดยมีรายจ�ายจาก
งบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน รายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษามาก
ท่ีสุด จํานวน 499,267 บาท คิดเป_นร�อยละ 46.94 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 รองลงมาคือ
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ป�งบประมาณ 2561 จํานวน 336,572 บาท คิดเป_นร�อยละ 22.52 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 
จํานวน 175,636.18 บาท คิดเป_นร�อยละ 11.75 

18) รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) จําแนกตาม
ประเภทงบรายจ�ายหลักได� 3 งบรายจ�ายหลัก ได�แก� งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน พบว�า ใน
ป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 968,963.50 บาท คิดเป_นร�อยละ 59.23 โดยมีรายจ�ายจาก
งบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�จ�ายอุดหนุน รายจ�ายค�าอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมนักศึกษามาก
ท่ีสุด จํานวน 442,124 บาท คิดเป_นร�อยละ 45.63 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 รองลงมาคือ
ป�งบประมาณ 2561 จํานวน 640,771.42 บาท คิดเป_นร�อยละ 39.17 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2560 
จํานวน 26,220 บาท คิดเป_นร�อยละ 1.60 

19) รายจ�ายรวมของประเภทงบรายจ�ายหลัก รายไตรมาสท่ี 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) จําแนกตาม
ประเภทงบรายจ�ายหลักได� 3 งบรายจ�ายหลัก ได�แก� งบดําเนินงาน งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน พบว�า ใน
ป�งบประมาณ 2559 มีรายจ�ายมากท่ีสุด จํานวน 1,525,574.50 บาท คิดเป_นร�อยละ 68.33 โดยมีรายจ�ายจาก
งบเงินอุดหนุน งบรายจ�ายเงินอุดหนุนท่ัวไป – ค�าใช�สอย รายจ�ายค�าจ�างเหมาบริการ จํานวน 586,037.50 
บาท คิดเป_นร�อยละ 38.41 ของรายจ�ายในป�งบประมาณ 2559 รองลงมาคือป�งบประมาณ 2560 จํานวน 
386,700.64 บาท คิดเป_นร�อยละ 17.32 และน�อยท่ีสุดในป�งบประมาณ 2561 จํานวน 320,302.4 บาท     
คิดเป_นร�อยละ 14.35 
 

5.2 ข�อเสนอแนะ 
 การวิเคราะห�งบประมาณรายจ�ายเงินรายได� ป�งบประมาณ 2559 – 2561 ของกองการกีฬา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีข�อเสนอแนะสําหรับการวิเคราะห�ในครั้งต�อไป ดังนี้ 
 1) ควรทําการวิเคราะห�งบประมาณรายจ�ายเงินรายได� ของกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก�นอย�างต�อเนื่อง 
 2) เนื่องจากกองการกีฬา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีรายได�จากการจัดเก็บ
ค�าธรรมเนียมการใช�สถานกีฬาต�างๆ รวมท้ังศูนย�ปฏิบัติการออกกําลังกาย (Fitness KKU) ควรมีการวิเคราะห�
ถึงรายได�ของแต�ละป�งบประมาณ เพ่ือจะได�ทราบผลการดําเนินงาน รายได�และรายจ�ายมีความสมดุลหรือไม� 
 3) ควรวิเคราะห�งบประมาณรายจ�ายโดยแยกเป_น 2 ส�วน คือ ส�วนของการบริหารจัดการองค�กร และ
ส�วนของบริหารจัดการสถานกีฬา 
 4) งบประมาณรายจ�ายในงบดําเนินงาน งบรายจ�ายค�าใช�สอย รายการรายจ�ายค�าจ�างเหมาบริการ มี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน อันเนื่องมาจากค�าจ�างเหมาบริการซ�อมแซม ปรับปรุง ติดต้ัง  รื้อถอน ในส�วนของสํานักงาน
และสถานกีฬาต�าง ๆ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ�าย ผู�บริหารควร
จะต�องมีการวางแผนการใช�งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห�ถึงปrญหาอุปสรรค      
จุดแข็ง จุดอ�อนในการบริหารจัดการงบประมาณ อีกท้ัง เพ่ือเป_นการประหยัดงบประมาณและการใช�จ�าย
งบประมาณท่ีคุ�มค�า 
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ภาคผนวก ก 

- รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจ�าย ป�งบประมาณ 2559 

- รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจ�าย ป�งบประมาณ 2560 

- รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจ�าย ป�งบประมาณ 2561 

- รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจ�าย ป�งบประมาณ 2559  

ประจําไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) 

ประจําไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2559 – 31 มีนาคม 2559) 

ประจําไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2560 – 30 มิถุนายน 2560) 

ประจําไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2560 – 30 กันยายน 2560) 

- รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจ�าย ป�งบประมาณ 2560  

ประจําไตรมาสท่ี 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) 
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ประจําไตรมาสท่ี 3 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562) 

ประจําไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562) 
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ประวัติผู
เขียน 
 
1. ช่ือ – สกุล   นางสาวชุติมา  ศรีประไหม 
2. วัน เดือน ป�เกิด   2 ธันวาคม 2526 
3. อายุ     37 ป� 
4. ท่ีอยู#     บ�านเลขท่ี 228 หมู& 4 ตําบลคุ�มเก&า อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ/ 
5. ตําแหน#งในป*จจุบัน   นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
6. สถานท่ีทํางานป*จจุบัน  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก&น 
7. ประวัติการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก&น 
 
 
 



 


