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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

มหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น เป ็นมหาว ิทยาล ัยในกำก ับของร ั ฐ  ตามพระราชบ ัญญ ัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำงบประมาณแบบมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ การจัดทำคำของงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ใน

รูปแบบเงินอุดหนุนจากรัฐ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็น 2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2) ยุทธศาสตร์ด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน 2 ยุทธศาสตร์ ตามที่กล่าว

มาข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย ได้ร ับการจัดสรรเง ินอุดหนุนจากรัฐ 

6,008,003,220 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.45 มีงบประมาณเงินรายได้ 11,218,233,300 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 60.59 และการขอใช้ทุนสำรองสะสม 1,288,343,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.96 ซึ่ง

งบประมาณเงินรายได้ มีจำนวนมากที่สุด 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่เป็นงบประมาณเงินรายได้เพื่อ

สมทบกับงบประมาณแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรร

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ 2560 เป็นจำนวน 1,140.3514 

ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 30.01 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน  1,232.0227 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 32.40  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,428.3984 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.59  

ตามลำดับ จากการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว สรุปได้ว่า งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร มีการ

จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี จึงสมควรที่จะได้มีการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากรนี้ เพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารจัดการรวบประมาณส่วนน้ีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียนผลงานการวิเคราะห์  เรื่อง 

วิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 



2 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 

ในการศึกษาวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณ 

เงนิรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      เป็นข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารทั้งในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัยประกอบการ

บริหารจัดการ ตลอดจนการวางแผนบริหารงบประมาณของ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 

 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

      1.4.1 การศึกษาวิเคราะห์นี้  จะการวิเคราะห์เฉพาะการเบิกจ่ายค่าใช้จ ่ายบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณเงินรายได้ กรณีที่เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้าง

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

      1.4.2 การศึกษาวิเคราะห์นี้ วิเคราะห์งบประมาณเงินรายได้  งบเงินอุดหนุนอุดหนุนค่าใช้จ่าย

บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เท่านั้น 

 

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น 

      การว ิ เคราะห ์การเบ ิกจ ่ายในส ่วนท ี ่ เป ็นค ่าใช ้จ ่ายบ ุคลากร  งบประมาณเง ินรายได้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 นี ้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ เช่น 

ค่าตอบแทนปริญญาเอกและทักษะภาษาอังกฤษ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทนเงิน

ประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 

1.6 คำจำกัดความเบื้องต้น 

      1.5.1  มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.5.2  งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจดัสรรจากเงินรายได้ของ 
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มหาวิทยาลัย โดยใช้ปีงบประมาณเช่นเดียวกันกับปีงบประมาณเงินแผ่นดิน คือ 1 ตุลาคมของปี พ.ศ.

ปัจจุบัน ถึง 30 กันยายนของปี พ.ศ.ถัดไป และเรียกชื่อปีงบประมาณตามปี พ.ศ.ถัดไป  

      1.5.3  พนักงาน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 

      1.5.4  ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

      1.5.5  เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 

      1.5.6  ค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราว

โครงการ 

      1.5.7 เงินประกันสังคม หมายถึง เงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างของ

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ 

      1.5.8 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมายถึง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานเงิน

รายได้ และลูกจ้างชองมหาวิทยาลัย 

       1.5.9 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิเคราะห์ที่เก่ียวข้อง 

 

      การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้วิเคราะห์ได้ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับการ
วิเคราะห์ครั้งน้ี ดังนี ้
 
2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ  
      2.1.1  ความเป็นมาของบประมาณ  
      การจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษประมาณ
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นสมัยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประสบความสำเร็จในการสงวนอำนาจที่จะ
อนุมัติรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดทำงบประมาณในแบบปัจจุบันมี
ความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการการปกครอง ต่อมาได้มีการนำแบบอย่างมาจัดทำงบประมาณขึ้นในหลาย
ประเทศ สำหรับประเทศไทยการจัดทำงบประมาณนั้น รัฐบาลได้เริ่มทำขึ้นก่อนและต่อมาได้ขยาย
ขอบเขตไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆทั้งของรัฐบาลและเอกชน
(ดร.ณรงค์ สัจพันโรจน ์, 2538 : 1 ) 
      2.2.2  ความหมายของงบประมาณ 
      ความหมายของงบประมาณจะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความหมาย
ของนักวิชาการในแต่ละด้าน ซึ่งมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น นักเศรษฐศาสตร์มอง
งบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้ เกิดประโยชน์สูงสุด นักบริหารจะมอง
งบประมาณในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
บรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณลักษณะของการมุ่งให้รัฐสภาใช้
อำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาลความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรือ Budget ในความหมาย
ภาษาอังกฤษแต่เดิม หมายถึงกระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่างๆ ที่แสดงถึง
ความต้องการของประเทศและทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมายของ Budget 
ก็ค่อยๆเปลี่ยนจากตัวกระเป๋าเอกสารต่างๆที่บรรจุในกระเป๋านั้นสรุปความหมายของงบประมาณ 
หมายถึงแผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึง
การกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการ



5 
 

สนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุตามแผนนี้ย่อมประกอบด้วยการทำงาน 3 ขั้นตอนคือ (1) การ
จัดเตรียม (2) การอนุมัติ (3) การบริหาร (ดร.ณรงค์ สัจพันโรจน์ , 2538 :1) 
      2.2.3  ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ  
      งบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร หน่วยงานสามารถนำเอางบประมาณ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสำคัญและโยชน์ของงบประมาณมี 
ดังนี ้

1) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกำลังเงินที่มีอยู่โดย 
ให้มีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่
จำเป็นของหน่วยงานลดลง 

2) ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณการใช้จ่าย 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม
โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จำเป็น 
เป็นโครงการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน 

3) เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
ทรัพยากรหรืองบประมาณของหน่วยงานมีขีดจำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็น
เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และ
จัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ
ด้วย เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

4) เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณ 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจำเป็นและทั่วถึงที่จะทำ
ให้หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์ งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจาก 
งบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น 
ดังนั้นหน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่างๆที่ทำเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ (ดร.ณรงค์ สัจพันโรจน์ , 2538 : 2) 
     2.2.4 ลักษณะของงบประมาณที่ดี  
งบประมาณที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ควรจะต้องมีลักษณะดังน้ี  

1) เป็นศูนย์รวมของเงินงบประมาณทั้งหมด ปกติการใช้จ่ายเงินงบประมาณควรจะ 
ใช้จ่ายและพิจารณาจากศูนย์ หรือแหล่งรวมเดียวกันทั้ งหมด ทั้ งนี้ เพื่อจะได้มีการพิจารณา
เปรียบเทียบการใช้จ่ายในแต่ละรายการ หรือทุกโครงการว่ารายการใดมีความสำคัญจำเป็นมากน้อย
กว่ากัน หากรายการใดมีความสำคัญและจำเป็นมาก ก็ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายมาก 
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ทั้งนี้เพื่อความยุติธรรมในการจัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเท่า ๆ กันในการเสนอเข้า
รับการพิจารณา  ในการจัดสรรงบประมาณพร้อมกัน เพื่อจะได้มีการประสานงานและโครงการ เข้า
ด้วยกัน ป้องกันมิให้มีการทำงานหรือโครงการซ้ำซ้อน อันจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ ดังนั้นจึง
ไม่ควรแยกการพิจารณางบประมาณไว้ในหลาย ๆ จุด หรือหลายครั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพิจารณาที่
ต่างกันและไม่ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ตาม ในบางโอกาสก็ยังมีความจำ เป็นที่จะต้องแยกตั้งเงินไว้
ต่างหากเป็นงบพิเศษ นอกเหนือจากงบประมาณ เช่น งบกลาง งบราชการลับ ซึ่งถ้ามีจำนวนไม่มาก
เกินไปก็มักจะไม่เป็นภัยทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวกบางอย่างด้วย แต่ถ้าการตั้งงบพิเศษมีมากเกินไป
จะเกิดผลเสียต่อการบริหารงบประมาณ เพราะ จะทำให้เกิดการ คือ โอกาสแยกเงินมาใช้จ่ายได้ง่าย
ขึ้นและยังทำ ให้การบริหารงบประมาณเป็นไปแบบไม่มีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน  

2) มีลักษณะของการพัฒนาเป็นหลัก งบประมาณที่ดีควรจะดำเนินการจัดสรรโดย 
ยึดหลักการพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด จึงควรมีการ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณตามหลักการพัฒนาที่ดีกว่าด้านไหนควรมาก่อนหลัง ตามสถานการณ์และ
ความจำเป็น  

3) การกำหนดเงินต้องสอดคล้องกับปัจจัยในการทำงาน การจัดงบประมาณใน 
แผนงานต้องมีความเหมาะสมให้งานนั้น ๆ สามารถจัดทำ กิจกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ การกำหนดเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับต้องสอดคล้องกับงบประมาณและความเป็นไป
ได้  

4) มีลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ หรือเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบการ 
บริหารงานของหน่วยงานได้ การจัดงบประมาณในแผนงานต่างควรมีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างพอเพียงและเกิดผลเป็นรูปธรรม  

5) มีระยะการดำเนินงานที่เหมาะสม ตามปกติงบประมาณที่ดีควรมีระยะเวลา 
เหมาะสมตามสถานการณ์ ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ปี การเริ่มต้นใช้
งบประมาณจะเริ่มในเดือนใด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น งบประมาณแผ่นดิน 
เริ่มเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ของปีต่อไป งบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษาใช้ตามปี
การศึกษาเป็นต้น  

6) มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด ในการทำงบประมาณ ควรพยายามให้การใช้ 
จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยพยายามไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินความจำ เป็น
ฟุ่มเฟือย หรือเป็นการใช้จ่ายที่สูญเปล่า ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่า  

7) มีลักษณะชัดเจน งบประมาณที่ดีควรมีความชัดเจน เข้าใจง่ายเน้นถึง 
ความสำคัญแต่ละโครงการได้ดี ไม่คลุมเครือ ง่ายต่อการพิจารณาวิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้นำ 
ไปปฏิบัติด้วย  
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8) มีความถูกต้องและเช่ือถือได้ งบประมาณที่ดีจะต้องเป็นงบประมาณที่มีความ 
ถูกต้องทั้งในรายละเอียดทั้งในด้านตัวเลขและรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ หากงบประมาณมี
ข้อบกพร่องในด้านความถูกต้อง ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไม่รอบคอบก็ตามอาจ
เกิดผลเสียหายขึ้นได้ และต่อไปงบประมาณอาจไม่รับความเชื่อถือ  

9) จะต้องเปิดเผยได้ งบประมาณที่ดีจะต้องมีลักษณะที่สามารถจะเปิดเผยแก่ 
สาธารณะ หรือผู้เกี่ยวข้องทราบได้ ไม่ถือเป็นความลับ เพราะการเปิดเผยเป็นการแสดงถึงความ
บริสุทธิ์และโปร่งใสในการบริหารหน่วยงาน  

10) มีความยืดหยุ่น งบประมาณที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็น หากจัด 
วางงบประมาณไว้อย่างเคร่งครัดจนขยับไม่ได้ อาจจะก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการทำงาน เพราะ
ลักษณะของการทำ งบประมาณเป็นการวางแผนการทำ งานในอนาคต ซึ่งอาจมีปัจจัยอื่นมากระทบ
ทำ ให้การบริหารงบประมาณผิดพลาด และอย่างไรก็ตาม ถ้ามีความยืดหยุ่นมากก็อาจเกิดปัญหาการ
ใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ  
   11)  มีความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ งบประมาณที่ดีต้องสามารถตรวจสอบได้
เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อถือได้ ประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค์ (ดร.ณรงค์ 
สัจพันโรจน์ , 2538 : 2-4) 
 
2.2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     2.2.1 เงินเดือน   
      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำ
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558 ใช้บังคับตั้งแต่ 4 
ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ได้รับ
เงินเดือนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง พนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558   
      ตามข้อ 7 ของข้อบังคับ กำหนดไว้ว่า ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
            (1) เงินเดือน 

  (2) เงินประจำตำแหน่ง 
      ค่าตอบแทนตาม 1-2 ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
กำหนดเพิ่มเติมให้ออกเป็นประกาศ ก.บ.ม. 
            (3) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.บ.ม.กำหนด 
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      ตามข้อ 8 เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน 
      เพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่บนพี้นฐานของหลักการตามข้อ 5 จึง
กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
            (1) ให้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  (2) กรณีเป็นผู้ที่เคยรับราชการมาก่อน หรือเคยทำงานในองค์กรภาครัฐแต่มิใช่ข้าราชการ  
หรือทำงานในภาคเอกชน หรือองค์กรต่างประเทศ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัย
อาจกำหนดค่าตอบแทนสูงกว่าข้อ 7 ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.บ.ม.
กำหนด  
      บัญชีเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่  1 ตารางบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) 

ระดับตำแหน่ง ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสงู (บาท) 

 อาจารย ์                -    65,400 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ชำนาญการ                 -    89,260 

 รองศาสตราจารย์/อาจารย์เชี่ยวชาญ                 -    105,540 

 ศาสตราจารย์/อาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ                 -    111,480 

 ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง                 -    115,200 

ตารางที่  2 ตารางบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
(ตำแหน่งประเภทประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ) 

ระดับตำแหน่ง ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสงู (บาท) 

 ปฏิบัติการ  - 37,660 

 ชำนาญการ  21,070 61,040 

 ชำนาญการพิเศษ  31,000 81,760 

 เชี่ยวชาญ    43,960 96,660 
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ตารางที่  3 ตารางบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป) 

ระดับตำแหน่ง  ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสงู (บาท) 

 ปฏิบัติงาน  - 29,420 

 ชำนาญงาน  14,270 54,250 

 ชำนาญงานพิเศษ  21,580 76,750 

       
2.2.2 ค่าจ้างชั่วคราว 

      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อ 7 การจ่ายจ่ายค่าจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม 

2.2.3 เงินสมทบประกันสังคม 
     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2542  ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
      มาตรา 46 ให้รัฐบาล นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละ
เท่ากันตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้สำหรับ
การประกันตนตามมาตรา 39 ให้รัฐบาลและผู้ประกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุน โดยรัฐบาลออก
หนึ่งเท่าและผู้ประกันตนออกสองเท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องออกตามที่กำหนดในวรรค
หนึ่งการกำหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดโดยคำนึงถึง ประโยชน์ทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของสำนักงานตามมาตรา 24 (1) ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ
เงินสมทบของ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ละคน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในการ
คำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน สำหรับเศษของเงินสมทบที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าสิบสตางค์
ขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่งบาท ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้งในกรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายให้
คำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้างแต่ละราย 
      มาตรา 47 (2) ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักค่าจ้างของ ผู้ประกันตนตามจำนวนที่ต้อง
นำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตาม มาตรา 46 และเมื่อนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าว
แล้วให้ถือว่าผู้ประกันตน ได้จ่ายเงินสมทบแล้วตั้งแต่วันที่นายจ้างหักค่าจ้างให้นายจ้างนำเงินสมทบใน
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ส่วนของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง ส่งให้แก่สำนักงาน
ภายในวันที่สิบห้าของเดือน ถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ พร้อมทั้งยื่นรายการแสดงการส่งเงิน
สมทบ ตามแบบที่เลขาธิการกำหนดถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมี
หน้าที่นำส่งเงินสมทบตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้วในกรณีที่
นายจ้างนำเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่สำนักงานเกิน
จำนวนที่ต้องชำระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ตามระเบียบที่
เลขาธิการกำหนด ถ้านายจ้างหรือผู้ประกันตนมิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่
นำส่งเงินสมทบ หรือไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน ให้เงินนั้นตก เป็น
ของกองทุน 
      มาตรา 47 ทวิ (3) ในกรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งไม่ครบตามกำหนดเวลาใน
มาตรา 47 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนำเงินสมทบที่ค้างชำระ
และเงินเพ่ิมมาชำระภายในกำหนด ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ถ้านายจ้างได้รับ
คำเตือนดังกล่าว แล้วแต่ยังไม่นำเงินสมทบที่ค้างชำระและเงินเพิ่มมาชำระภายในกำหนด ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินเงินสมทบและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างนำส่งได้ ดังนี ้

(1) ถ้านายจ้างเคยนำส่งเงินสมทบมาแล้ว ให้ถือว่าจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างมี 
หน้าที่นำส่งในเดือนต่อมาแต่ละเดือนมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ในเดือนที่นายจ้างได้นำส่งแล้ว
เดือนสุดท้ายเต็มเดือน 

           (2) ถ้านายจ้างซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้แต่ไม่ยื่นแบบรายการตาม มาตรา 
34 หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 แล้ว แต่ไม่เคยนำส่งเงินสมทบ หรือยื่นแบบรายการตาม
มาตรา 34 โดยแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างน้อยกว่าจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่จริง ให้ประเมินเงินสมทบ
จากแบบรายการที่นายจ้างเคยยื่นไว้ หรือจากจำนวนลูกจ้างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ แล้วแต่
กรณี โดยถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตราที่ได้เคยมีการยื่นแบบรายการไว้ แต่
ถ้าไม่เคยมีการยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถ้วนให้ถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้าง
รายเดือนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับอยู่
ในท้องที่นั้น คูณด้วยสามสิบในกรณีที่มีการพิสูจน์ได้ภายในสองปีนับแต่วันที่มีการแจ้งการประเมินเงิน
สมทบตามวรรคหนึ่งว่าจำนวนเงินสมทบที่แท้จริงที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องนำส่งมีจำนวนมากกว่าหรือ
น้อยกว่าจำนวนเงินสมทบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ ตาม (1) หรือ (2) ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้ง
ผลการพิสูจน์ให้นายจ้างทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิสูจน์ เพื่อให้นายจ้างนำส่ง
เงินสมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือยื่นคำขอต่อสำนักงานเพื่อขอให้คืนเงิน
สมทบ ถ้านายจ้างไม่มารับเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ทราบผลการพิสูจน์ ให้เงินนั้นตก
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เป็นของกองทุนการนำส่งคำเตือน การแจ้งจำนวนเงินสมทบที่ประเมินได้ และการแจ้งผลการพิสูจน์ 
ให้นำความในมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
      มาตรา 48 ในกรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายให้ นายจ้างทุกรายมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 46 และมาตรา 47มาตรา 49 นายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของ
ผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อย
ละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นำส่ง หรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่ นับ
แต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้งในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตน เพื่อส่งเป็นเงินสมทบ
หรือหักไว้แล้วแต่ยังไม่ครบจำนวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงิน
สมทบในส่วนของผู้ประกันตนเต็มจำนวน และต้องจ่ายเงินเพิ่มในเงินจำนวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับแต่วัน
ถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ และในกรณีเช่นว่านี้สิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับคงมีเสมือนหนึ่งว่า
ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว 
       มาตรา 50 เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและ หรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวนตามมาตรา 49 ทั้งนี้ 
เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินที่ค้างชำระการมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้าง
มาชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่ชำระภายใน
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด 
อายัด และขายทอดตลาด และชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้าง
โดยเร็ว ถ้านายจ้างมิได้เรียกเอาเงินที่เหลือ คืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 
      มาตรา 51 หนี้ที่เกิดจากการไม่ชำระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มให้สำนักงานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
      มาตรา 52 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปหากมี ตลอดสายจนถึง
ผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในเงินสมทบซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย
ตามพระราชบัญญัตินี ้
      มาตรา 53 (1) ให้นำบทบัญญัติมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่
ผู้รับเหมาช่วงตามมาตรา 52 ซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบ หรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด 
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2.2.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
      ปั จจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใช้ข้อบั งคับกองทุนสำรองเลี้ ยงชีพสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560  ในหมวดที่ 5 เงินสะสมและเงินสมทบ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
      ข้อ 32 เงินสะสม สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดย
มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง  
สมาชิกอาจส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนด 
      ข้อ 33  เงินสมทบ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกันกับที่สมาชิกจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 
      ข้อ 34 การส่งเงินเข้ากองทุน  มหาวิทยาลัยต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 
3 วันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุน
ล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน 
ของจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบที่ส่งล่าช้า และให้เป็นเงินผลประโยชน์ของกองทุน 
      2.2.4  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร  
      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นใชข้้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  
      หมวดที่ 3 การงบประมาณ  
      ข้อ 15 ให้นำรายได้จาก ข้อ 12 ไปใช้จ่าย โดยจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้ 

(1) ให้กำหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยสภามหาวิทยาลัย 
(2) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ใช้หลักการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น 

ผลงาน (Performance based budgeting System) โดยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย
และแผนปฏิบัติการประจำปีที่ระบุวัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมาย โครงการ ที่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 7 

(3) ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรูปแบบ วิธีการที่ 
มหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุกำหนด โดยออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้รวมถึงการบริหารกองทุน 

(4) ให้งบประมาณรายจ่าย มีประเภทของค่าใช้จ่าย ดังนี ้
(4.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารบุคคล รายจ่ายที่จ่ายใน 

ลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง 
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  (4.2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารบุคคล รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  (4.3) ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบกายภาพรวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว 
  (4.4) เงินอุดหนุนดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์
ของรายการและจ่ายโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใน
ปีงบประมาณ 
  (4.5) ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย 
4.1-4.4  
 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายแต่ละประเภทรายจ่าย ให้มหาวิทยาลัยกำหนด 

(5) การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ส่วนงานจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย เสนอกรรมการประจำส่วน
งานเพื่อขอความเห็นชอบจึงส่งให้มหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำมหาวิทยาลัย 

(6) ให้อธิการบดีเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ต่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป 
อย่างน้อย 30 วัน ซึ่งอาจให้มีคณะกรรมการพิจารณางบประมาณก่อนก็ได้ 
 งบประมาณประจำปีใด ถ้าไม่อาจขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได้ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ 
อธิการบดีอาจสั่งให้ส่วนงานดำเนินการตามงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 60 วัน 
และไม่เป็นภาระผูกพันการใช้จ่ายงบประมาณของปีถัดไป 
      หมวดที่ 6 การเบิกเงิน และการจ่ายเงิน  
 ข้อ 28 ก่อนการอนุมัติเบิกเงินและจ่ายเงิน ให้ส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารและ
หลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามรายการ จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ และระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 29 การเบิกเงินให้เป็นอำนาจหน้าที่ของอธิการบดีหรือผู้ซึ่งอธิการบดีมอบอำนาจ เว้นแต่
กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 ข้อ 30 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกเงินในแต่ละประเภทให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสด ุ
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 ข้อ 31 การจ่ายเงินทุกรายการจะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
แล้วเท่านั้น 
 ข้อ 32 การจ่ายเงินทุกรายการ ให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเช็คในนามผู้มี
สิทธิรับเงิน หรือนามส่วนงาน 
 ในกรณีที่เหมาะสมหรือมีความจำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสด หรือต้องจ่ายโดยวิธีอื่นให้อยู่ใน
ดุลพินิจของอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานเจ้าของงบประมาณ แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 33 บรรดาแบบพิมพ์ เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน การ
รับ-จ่ายเงิน การนำส่งเงิน ตลอดจนวิธีใช้ให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 34 ให้เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายหรือเสียหาย 
 การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายควรจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
  

2.3 งานวิเคราะห์/ที่เก่ียวข้อง 
      มีการศึกษาของ เกศราภรณ์ ศรีศิริ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรกับการใช้จ่ายงบประมาณของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558-2560 เพื่อศึกษาวิเคราะห์งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรกับการใช้จ่าย
งบประมาณของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2560 จำแนกตามหมวดรายจ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนขอจัดสรรงบประมาณ
ให้ใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริงโดยเก็บรวบรวมข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับการใช้จ่าย
งบประมาณของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2560 จำแนกเป็นหมวดรายจ่ายโดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานคือค่าสูงสุดค่าต่ำสุดและค่า
ร้อยละ 
      ผลการวิเคราะห์พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 52,290,425.00 บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  34,530,156.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 66.04 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 59,406,000.00 บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  44,768,595.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 75.36  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 54,200,000.00 บาท และมีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  42,433,856.50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 78.29 งบดำเนินงาน (ค่าวัสดุคงคลัง, ค่าวัสดุนอกสำรองคลัง, ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 47,060,175.00 
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บาท มีการใช้งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน29,897,816.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.53 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 46,960,000.00 บาท มีการใช้งบประมาณ 
เป็นจำนวนเงิน 32,892,095.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.04 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน  41,960,000.00 บาท มีการใช้งบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 
32,073,856.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.44 (เกศราภรณ์ ศรีศิริ, 2560 : 5) 
      มีการศึกษาของ พิมพ์นารา เลิศปิยะนันทกูร ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานจาก
งบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2561 เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานจากงบประมาณเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 เพื่อศึกษาแนวโน้ม ทิศทางของค่าใช้จ่าย
งบดำเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป Microsoft  Excel  ในการวิเคราะห์คำนวณค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆด้วยการพรรณนา เช่น ค่า

ร้อยละ   (  ) ค่า Max (=MAX(X1:Xn)) ค่าMin(=MIN(X1:Xn))   การนำเสนอผลงานวิเคราะห์
ในรูปแบบกราฟ แสดงการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานระหว่างปี และใน
ปีงบประมาณ ซึ่งแบ่งตามประเภทหมวดรายจ่าย 
      ผลการวิเคราะห์พบว่า หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายสูงสุด 5 อันดับของแต่ละปีจะมีเพียง 3 รายการ
ที่ต่อเน่ืองทุกปี คือ ค่าจ้างทำความสะอาด , ค่าจ้างเหมาบริการอื่น และเงินสมทบประกันสังคม   ส่วน
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงติดต่อกัน 4 ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561  เมื่อ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่ารายการ ค่าจ้างทำความสะอาด , ค่าจ้างเหมาบริการอื่น และเงินสมทบ
ประกันสังคม เมื่อรวมกัน 3 รายการในแต่ละปีงบประมาณคิดเป็นร้อยละตามลำดับ ได้แก่ ร้อยละ 
58.66 ,ร้อยละ 39.85, ร้อยละ 46.48, ร้อยละ 40.68 และร้อยละ 40.31 หมวดค่าวัสดุ ค่าใช้จ่าย
สูงสุด 5 อันดับ ของแต่ละปีจะมีเพียง 2 รายการที่ต่อเนื่องทุกปี คือ ค่าวัสดุทันตกรรม และค่าวัสดุ
งานบ้าน/งานครัว  โดยเฉพาะรายการค่าวัสดุทันตกรรมมีรายจ่ายสูงกว่ารายการอื่นๆทุก
ปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละตามปีงบประมาณเรียงตามลำดับ ได้แก่ ร้อยละ 61.53, ร้อยละ 71.15,
ร้อยละ 70.31,ร้อยละ 70.01,และ ร้อยละ 81.53 หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายสูงสุด 5 อันดับ 
จะมีเพียง 4 อันดับที่มีรายจ่ายต่อเนื่องกันทุกปี คือ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์  และค่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่   โดยเปรียบเทียบรายจ่ายตามปีงบประมาณ รายการค่าไฟฟ้า สูงสุดเป็นอันดับ 1  
คิดเป็นแต่ละปีงบประมาณเรียงตามลำดับ ได้แก่ ร้อยละ 91.85, ร้อยละ 81.17, ร้อยละ 80.21, ร้อย
ละ 72.84 และร้อยละ 89.02   (พิมพ์นารา เลิศปิยะนันทกูร, 2561 : 6) 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิเคราะห์ 

 

      การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
      1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
      2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
      3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
      5. แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      6. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
 

3.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
      ผู้วิเคราะห์ได้ดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาว่า เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 

3.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
      ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ ตามลำดบัขั้นดังนี ้
      3.2.1 ขั้นเตรียมการ 
  1) กำหนดเรื่องที่จะวิเคราะห์ 

 2) ศึกษาเอกสาร ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อมูลส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3) กำหนดวัตถุประสงค ์
  4) จัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และจัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
  5) กำหนดเครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห ์
      3.2.2 ขั้นดำเนินการ   
  1) เก็บรวบรวมข้อมูล 
  2) การจัดระบบข้อมูลให้อยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ 
  3) เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ และวิธีการวิเคราะห์ 
  4) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  
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  5) แปลผลการวิเคราะห์ 
  6) สรุปผลการวิเคราะห์ 
      3.2.3 ขั้นการรายงาน 
  1) ทำรายงานผลการวิเคราะห์ 
  2) นำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่สังกัด 
  3) เผยแพร่ผลงานการวิเคราะห ์
 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ พนักงานมหาวิทยาลัยค่าใช้จ่าย
บุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น ตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมาโดย
โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่เป็นเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เงินสมทบกองทุนประกั นสังคม       
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

3.5 แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
      การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2562 นี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
      ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้โดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูป Microsoft 
Excel ในการวิเคราะห์ คำนวณค่าต่างๆ สถิติที่ใช้ร้อยละ เพื่อแสดงสัดส่วนของข้อมูลการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -
2562 การนำเสนอผลงานวิเคราะห์ในรูปแบบแผนภูมิ 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห ์

 

      การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้าง
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้วิเคราะห์
ได้จะนำเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี ้

      4.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อัตรากำลังบุคลากร ที่ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร   จาก
งบประมาณเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      4.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562  

      4.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

      4.4 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร  

      4.5 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามระยะเวลาปงีบประมาณ  

      4.6 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามส่วนงานที่ดำเนินการเบิกจ่าย 

      4.7 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกเป็นรายเดือน 

 

 



19 
 

 

4.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อัตรากำลังบุคลากร ที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร  จากงบประมาณ
เงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

      อัตรากำลังของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ตามตำแหน่งที่มีคน
ครอง จำแนกตามประเภทบุคลากร มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 4,793 อัตรา จำแนกได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4 ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เบิกจ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้าง
จากงบประมาณเงินรายได้ 

หน่วย : คน 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อัตรา ร้อยละ 

 1. พนักงานมหาวิทยาลัย  2,076 43.31 

 2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  2,717 56.69 

 3. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  - - 

 รวมทั้งสิ้น  4,793 100.00 
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จากรายงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
ประจำเดือน กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2561 มีการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนอัตราลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยปกติในแต่ละเดือนจำนวน
บุคลากรที่เบิกจ่ายเงินเดือนไม่คงที่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ลาออกจากราชการ ลาศึกษา
โดยไม่ได้รับเงนิเดือน ลาคลอดบุตร ลากิจ เป็นต้น 

      จากตารางที่ 4 พบว่า อัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย บุคลากรประเภทลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย มีจำนวนมากที่สุด  คือ 2,717 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 56.69  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ จำนวน 2,076 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 43.31  
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แผนภูมิที่ 1  แสดงสัดส่วนอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีเ่บิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

หน่วย : เปอร์เซ็นต์(%) 

 

     จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า สัดส่วนอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เบิกจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย บุคลากร
ประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีจำนวนมากที่สุด คือ คิดเป็นร้อยละ 56.69  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 43.31  

4.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 

ตารางที่ 5 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 

      หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 
พ.ศ. 2560 975,060,420.80 32.36 
พ.ศ. 2561 999,584,992.53 33.17 
พ.ศ. 2562 1,038,542,163.65 34.47 

รวมทั้งสิ้น 3,013,187,576.98 100.00 
 

43.31%
56.69%

0.00%

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

3. ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ 
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      จากตารางที่ 5 พบว่า การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี งบประมาณ ที่ มี ร้อยละการเบิ กจ่ ายมากที่ สุ ดคื อ  ปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562 จำนวน 
1,038,542,163.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.47 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 
999,584,992.53 บาท คิดเป็น ร้อยละ 33.17 และปีที่ มี ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่ สุด คือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 975,060,420.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.36  

แผนภูมิที่ 2  แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2562 

หน่วย : เปอร์เซ็นต์(%) 

 

      จากแผนภูมิที่  2 พบว่า สัดส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  ปีงบประมาณที่มีร้อยละการเบิกจ่าย
มากที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 34.47 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คิดเป็น ร้อยละ 33.17 และปีที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 
คิดเป็นร้อยละ 32.36 

 

พ.ศ. 2560
32.36%

พ.ศ. 2561
33.17%

พ.ศ. 2562
34.47%

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

      4.3.1 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

ตารางที่ 6 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

  หน่วย : บาท 

รายการงบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จำนวนเงิน (บาท)  ร้อยละ  

 1. เงินเดอืน        543,299,117.15  55.72 

 2. ค่าจ้างชั่วคราว        386,092,336.86  39.60 

 3. เงินสมทบประกันสังคม          32,484,885.00  3.33 

 4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ          13,184,081.79  1.35 

 รวมทั้งสิ้น        975,060,420.80  100.00 
      

      จากตารางที่ 6 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ.2560 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุดคือ เงินเดือน จำนวน 

543,299,117.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.72 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 386,092,336.86 บาท  คิดเป็น

ร้อยละ 39.60  เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 32,484,885.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33  เงิน

สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 13,184,081.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35  
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      4.3.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

ตารางที่ 7 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการงบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

 1. เงินเดอืน        575,137,676.22  57.54 

 2. ค่าจ้างชั่วคราว        376,307,347.04  37.65 

 3. เงินสมทบประกันสังคม          33,533,300.00  3.35 

 4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ          14,606,669.27  1.46 

 รวมทั้งสิ้น        999,584,992.53  100.00 
 

      จากตารางที่ 7 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ.2561 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุดคือ เงินเดือน จำนวน 

575,137,676.22  บาท คิดเป็นร้อยละ 57.54 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 376,307,347.04 บาท  คิด

เป็นร้อยละ 37.65  เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 33,533,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35  เงิน

สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 14,606,669.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 
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     4.3.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

ตารางที่ 8 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

รายการงบรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

 1. เงินเดือน  607,905,112.35 58.53 

 2. ค่าจ้างชั่วคราว  380,239,898.66 36.61 

 3. เงินสมทบประกันสังคม  34,562,706.00 3.33 

 4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  15,834,446.64 1.53 

 รวมทั้งสิ้น  1,038,542,163.65 100.00 
 

      จากตารางที่ 8 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่ เบิกจ่ายสูงสุดคือ เงินเดือน จำนวน 
607,905,112.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.53 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 380,239,898.66 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 36.61  เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 34,562,706.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33  เงิน
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 15,834,446.64  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.53  
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      4.3.4 สรุปข้อมูลเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย  

ตารางที่ 9 สรุปข้อมูลเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

 

รายการงบรายจ่าย 

ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน ร้อยละ 

1. เงินเดือน 543,299,117.15 575,137,676.22 607,905,112.35 1,726,341,905.72 57.29 

2.ค่าจ้างชั่วคราว 386,092,336.86 376,307,347.04 380,239,898.66 1,142,639,582.56 37.92 

3. เงินสมทบประกันสังคม 32,484,885.00 33,533,300.00 34,562,706.00 100,580,891.00 3.34 

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13,184,081.79 14,606,669.27 15,834,446.64 43,625,197.70 1.45 

รวมทั้งสิ้น 975,060,420.80 999,584,992.53 1,038,542,163.65 3,013,187,576.98 100.00 

 

      จากตารางที่ 9 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุด คือ เงินเดือน จำนวน 
1,726,341,905.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.29 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 1,142,639,582.56 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 37.92  เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 100,580,891.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34  
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 43,625,197.70  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 
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แผนภูมิที่ 3  แสดงสัดส่วนข้อมูลเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย 

หน่วย : บาท 

 

      จากแผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุด คือ 
เงินเดือน จำนวน 1,726,341,905.72 บาท ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 1,142,639,582.56 บาท  เงิน
สมทบประกันสังคม จำนวน 100,580,891.00  บาท เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 
43,625,197.70  บาท  
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4.4 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร  

      4.4.1 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

ตารางที่ 10 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

     หน่วย : บาท 

ประเภทบุคลากร  เงินเดือน/ค่าจ้าง    เงินสมทบประกันสังคม    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  รวมทั้งสิ้น   

จำนวนเงิน ร้อยละ 

 1. พนักงานมหาวิทยาลัย  543,299,117.15 15,394,711.00 9,776,399.65 568,470,227.80 58.30 

 2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  281,539,363.80 12,519,951.00 3,379,494.08 297,438,808.88 30.50 

 3. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ  104,552,973.06 4,570,223.00 28,188.06 109,151,384.12 11.20 

 รวมทั้งสิ้น  929,391,454.01 32,484,885.00 13,184,081.79 975,060,420.80 100.00 

 

      จากตารางที่ 10 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จำแนกตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 
568,470,227.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 
297,438,808.88 บาท  คิดเป็นร้อยละ 30.50  และลูกจ้างชั่วคราวโครงการมีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด 
จำนวน 109,151,384.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.20 
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      4.4.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

ตารางที่ 11 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

หน่วย : บาท 

ประเภทบุคลากร   เงินเดือน/ค่าจ้าง    เงินสมทบประกันสังคม     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   
  รวมทั้งสิ้น   

 จำนวนเงิน   ร้อยละ  

  1. พนักงานมหาวิทยาลัย   575,137,676.22 17,539,740.00 11,355,637.65 604,033,053.87 60.43 

  2. ลกูจ้างของมหาวิทยาลัย   369,340,857.71 15,772,247.00 3,251,031.62 388,364,136.33 38.85 

  3. ลกูจ้างชั่วคราวโครงการ 6,966,489.33 221,313.00                   -     7,187,802.33 0.72 

  รวมทั้งสิ้น   951,445,023.26 33,533,300.00 14,606,669.27 999,584,992.53 100.00 
 

      จากตารางที่ 11 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จำแนกตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 
604,033,053.87  บาท คิดเป็นร้อย  60.43 รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 
388,364,136.33 บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.85  และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด 
จำนวน 7,187,802.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 

      4.4.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

ตารางที่ 12 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

หน่วย : บาท 

ประเภทบุคลากร เงินเดือน/ค่าจ้าง 
เงินสมทบ

ประกันสังคม 
กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ 

รวมทั้งสิ้น 

จำนวนเงิน ร้อยละ 

 1. พนักงานมหาวิทยาลัย  607,905,112.35 18,384,218.00 12,574,613.70 638,863,944.05 61.52 

 2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  380,239,898.66 16,178,488.00 3,259,832.94 399,678,219.60 38.48 

 3. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ                       -                        -                      -                        -         -     

 รวมทั้งสิ้น  988,145,011.01 34,562,706.00 15,834,446.64 1,038,542,163.65 100.00 
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      จากตารางที่ 12 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 
638,863,944.05  บาท คิดเป็นร้อยละ 61.52  รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 
399,678,219.60 บาท  คิดเป็นร้อยละ 38.48 และไม่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนอัตราลูกจ้างชั่วคราวโครงการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2561 

      4.4.4 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

ตารางที่ 13 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

หน่วย : บาท 

ประเภทบุคลากร   เงินเดือน/ค่าจ้าง    เงินสมทบประกันสังคม     กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   
รวมทั้งสิ้น 

จำนวนเงิน ร้อยละ 

 1. พนักงานมหาวิทยาลัย  1,726,341,905.72 51,318,669.00 33,706,651.00 1,811,367,225.72 60.12 

 2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  1,031,120,120.17 44,470,686.00 9,890,358.64 1,085,481,164.81 36.02 

 3. ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 111,519,462.39 4,791,536.00 28,188.06 116,339,186.45 3.86 

รวมทั้งสิ้น 2,868,981,488.28 100,580,891.00 43,625,197.70 3,013,187,576.98 100.00 

 

      จากตารางที่ 13 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด 
จำนวน 1,811,367,225.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.12  รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
จำนวน 1,085,481,164.81 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.02 และและลูกจ้างชั่วคราวโครงการมีการ
เบิกจ่ายน้อยที่สุด จำนวน 116,339,186.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร 

หน่วย : เปอร์เซ็นต์(%) 

 

      จากแผนภูมิที่  4 พบว่า การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการ
เบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน คิดเป็นร้อยละ 60.12  รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อย
ละ 36.02 และและลูกจ้างช่ัวคราวโครงการมีการเบิกจ่ายน้อที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.86 

 

 

 

 

 

60.11%
36.02%

3.86%

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 

2. ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

3. ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการ
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4.5 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ  

      4.5.1 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

ตารางที่ 14 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ  เงินเดือน ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 543,299,117.15 31.47 

พ.ศ. 2561 575,137,676.22 33.32 

พ.ศ. 2562 607,905,112.35 35.21 

รวมทั้งสิ้น  1,726,341,905.72 100.00 
 

      จากตารางที่ 14  การเบิกจ่ายเงินเดือน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายเงินเดือนมากที่สุด คือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 607,905,112.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.21  รองลงมาคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 575,137,676.22 บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.32 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีการเบิกจ่ายเงินเดือนน้อยที่สุด จำนวน 543,299,117.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 
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      4.5.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ  

ตารางที่ 15 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ  ค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 386,092,336.86 33.79 

พ.ศ. 2561 376,307,347.04 32.93 

พ.ศ. 2562 380,239,898.66 33.28 

 รวมทั้งสิ้น  1,142,639,582.56 100.00 
 

      จากตารางที่ 15  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวมาก
ที่สุด คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 386,092,336.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.79  รองลงมา
คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน  380,239,898.66  บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.28 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวน้อยที่สุด จำนวน 376,307,347.04 บาท คิด
เป็นร้อยละ 32.93 

      4.5.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

ตารางที่ 16 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเงินสมทบประกันสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ    เงินสมทบประกันสังคม   ร้อยละ  
พ.ศ. 2560 32,484,885.00 32.30 
พ.ศ. 2561 33,533,300.00 33.34 
พ.ศ. 2562 34,562,706.00 34.36 
 รวมทั้งสิ้น  100,580,891.00 100.00 
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      จากตารางที่  16  การเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายเงิน
สมทบประกันสังคมมากที่สุด คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 34,562,706.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 34.36  รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 33,533,300.00   บาท  คิดเป็นร้อยละ 
33.34 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 32,484,885.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.30 

      4.5.4 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งบประมาณเงินรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

ตารางที่ 17 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

หน่วย : บาท 

ปีงบประมาณ   เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 13,184,081.79 30.22 

พ.ศ. 2561 14,606,669.27 33.48 

พ.ศ. 2562 15,834,446.64 36.30 

 รวมทั้งสิ้น  43,625,197.70 100.00 
 

      จากตารางที่ 17  การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากที่สุด คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15,834,446.64  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.30  รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 14,606,669.27 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
33.48 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 13,184,081.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.22  
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      4.5.5 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

ตารางที่ 18  สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

หน่วย : บาท 

ปี 
งบประมาณ 

 เงินเดือน   ค่าจ้างชั่วคราว  
 เงินสมทบ

ประกันสังคม  
 กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ  

 รวมทั้งสิ้น  

 จำนวนเงิน  ร้อยละ 

พ.ศ. 2560 543,299,117.15 386,092,336.86 32,484,885.00 13,184,081.79 975,060,420.80 32.36 

พ.ศ. 2561 575,137,676.22 376,307,347.04 33,533,300.00 14,606,669.27 999,584,992.53 33.17 

พ.ศ. 2562 607,905,112.35 380,239,898.66 34,562,706.00 15,834,446.64 1,038,542,163.65 34.47 

รวมทั้งสิ้น 1,726,341,905.72 1,142,639,582.56 100,580,891.00 43,625,197.70 3,013,187,576.98 100.00 

     

      จากตารางที่ 18  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 -2562 
จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่า ปีที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จำนวน 1,038,542,163.65 คิดเป็นร้อยละ 34.47 รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
999,584,992.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.17 และปีงบประมาณ มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อย
ที่สุด พ.ศ. 2560 จำนวน 975,060,420.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.36 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ 

หน่วย : บาท 

 

 

จากแผนภูมิที่ 5  พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่า ปีที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,038,542,163.65 รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
999,584,992.53 บาท และปีงบประมาณ มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุด พ.ศ. 2560 

จำนวน 975,060,420.80 บาท 

975,060,420.80

999,584,992.53

1,038,542,163.65

940,000,000.00

960,000,000.00

980,000,000.00

1,000,000,000.00

1,020,000,000.00

1,040,000,000.00

1,060,000,000.00

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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4.6 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน 

      4.6.1 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามส่วนงาน 

         ตารางที่ 19 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามส่วนงาน                      หน่วย : บาท 

ส่วนงาน เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 รวมทั้งสิ้น  

จำนวนเงิน ร้อยละ 

สำนักงานอธิการบดี   47,226,435.15      56,042,967.44       3,711,445.00     1,482,683.29     108,463,530.88          11.12  

คณะวิทยาศาสตร์    5,406,580.00       5,432,044.40         359,795.00       118,728.30       11,317,147.70            1.16  

คณะเกษตรศาสตร์       644,440.00       4,494,175.71         230,838.00        60,634.80        5,430,088.51           0.56  

คณะวิศวกรรมศาสตร์     3,638,268.67       8,947,798.41         496,865.00         88,081.08      13,171,013.16           1.35  

คณะศึกษาศาสตร์   36,711,714.38     30,381,373.63       2,123,762.00     1,135,659.45      70,352,509.46            7.22  

คณะพยาบาลศาสตร์   33,096,997.41     26,727,450.10       2,127,601.00       846,307.35       62,798,355.86            6.44  

คณะแพทยศาสตร์ 344,170,329.68   187,401,686.48    18,705,300.00     7,291,388.95     557,568,705.11          57.18  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3,011,560.00       4,813,367.35         240,294.00         85,608.90        8,150,830.25           0.84  

คณะเทคนิคการแพทย์                            -           1,748,880.00           87,468.00        16,200.00        1,852,548.00           0.19  

บัณฑิตวิทยาลัย    1,387,440.00          911,296.13           79,696.00         58,162.08        2,436,594.21           0.25  

คณะสาธารณสุขศาสตร์       370,976.72       5,493,893.33           81,926.00          9,472.80         5,956,268.85           0.61  

สำนักหอสมุด                            -             113,760.00            5,688.00          3,412.80           122,860.80           0.01  
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ตารางที่ 19 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)               หน่วย : บาท 

ส่วนงาน เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 รวมทั้งสิ้น  

จำนวนเงิน ร้อยละ 

คณะทันตแพทยศาสตร์     5,098,759.36       7,835,838.97         536,350.00       142,667.82       13,613,616.15           1.40  

คณะเภสัชศาสตร์    2,168,180.00       3,573,084.63         147,233.00         52,179.34        5,940,676.97           0.61  

คณะเทคโนโลยี                            -          1,335,720.00          53,880.00         25,027.20        1,414,627.20           0.14  

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ       941,140.00         664,560.00          60,240.00         28,234.20        1,694,174.20           0.17  

คณะสัตวแพทยศาสตร์     4,257,584.52       3,553,011.29         275,375.00       144,104.39        8,230,075.20           0.84  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    2,833,260.00       1,490,280.00         136,020.00         68,067.60        4,527,627.60           0.46  

สำนักบริการวิชาการ       628,520.00       1,173,011.61           76,661.00        37,839.60        1,916,032.21           0.20  

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   34,324,739.99     16,318,908.48       1,901,154.00       942,218.04      53,487,020.51            5.49  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    5,575,130.00       2,234,778.71         192,588.00       164,433.60        8,166,930.31           0.84  

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ    4,783,580.00      1,291,300.00         190,571.00       124,729.20        6,390,180.20           0.66  

คณะศิลปกรรมศาสตร์                            -           2,268,760.00           91,188.00         17,887.80        2,377,835.80           0.24  

วิทยาเขตหนองคาย     5,862,686.76     11,326,946.32         537,259.00       217,691.80       17,944,583.88            1.84  

คณะเศรษฐศาสตร์     1,160,794.51          517,443.87           35,688.00         22,661.40        1,736,587.78           0.18  

รวมทั้งสิ้น 543,299,117.15 386,092,336.86   32,484,885.00  13,184,081.79  975,060,420.80       100.00  
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      จากตารางที่ 19 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามส่วนงาน  พบว่าส่วนงานที่มีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. คณะแพทยศาสตร์   จำนวน 213,398,375.43  บาท  คิดเป็นร้อยละ 57.18   
2. สำนักงานอธิการบดี    จำนวน   61,237,095.73 บาท   คิดเป็นร้อยละ 11.12  
3. คณะศึกษาศาสตร ์  จำนวน   70,352,509.46 บาท คิดเป็นร้อยละ   7.22 

และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. สำนักหอสมุด   จำนวน 122,860.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.01 
2. คณะเทคโนโลยี   จำนวน 1,414,627.20 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.14 
3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  จำนวน  1,694,174.20 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.17 
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      4.6.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามส่วนงาน 

ตารางที่ 20 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามส่วนงาน                     หน่วย : บาท 

ส่วนงาน     เงินเดือน     ค่าจ้างชั่วคราว   เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  รวมทั้งสิ้น   

 จำนวนเงิน   ร้อยละ  

  สำนักงานอธิการบดี        99,864,044.88        61,145,945.98               6,391,144.00              2,643,314.43     170,044,449.29     17.01  

  คณะวิทยาศาสตร์          5,285,526.67         6,526,056.29                 290,795.00                129,350.00       12,231,727.96       1.22  

  คณะเกษตรศาสตร์            437,321.61        5,171,040.00                 224,993.00                  61,588.80         5,894,943.41       0.59  

  คณะวิศวกรรมศาสตร์         3,406,680.00         9,203,293.54                  491,916.00                  94,811.40       13,196,700.94       1.32  

  คณะศึกษาศาสตร์        40,379,391.81       28,704,058.13               2,113,470.00              1,169,453.15      72,366,373.09       7.24  

  คณะพยาบาลศาสตร์         3,365,160.00       11,009,042.51                 582,230.00                 238,462.07       15,194,894.58       1.52  

  คณะแพทยศาสตร์      347,730,989.19      183,824,196.60             18,780,529.00              8,001,748.67     558,337,463.46      55.86  

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         3,263,520.00         4,574,890.64                 260,292.00                  98,310.43        8,197,013.07       0.82  

  คณะเทคนิคการแพทย์    -          1,422,113.55                   66,683.00                  15,300.00        1,504,096.55       0.15  

  บัณฑิตวิทยาลัย         1,423,680.00           895,295.70                   79,276.00                  55,738.80        2,453,990.50       0.25  

  คณะสาธารณสุขศาสตร์          1,169,657.60         6,578,227.09                 106,765.00                  25,771.80         7,880,421.49       0.79  

  สำนักหอสมุด    -            113,760.00                     5,688.00                    3,412.80           122,860.80       0.01  

  คณะทันตแพทยศาสตร์          5,387,945.70         7,901,507.64                  547,181.00                 154,484.79       13,991,119.13       1.40  
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ตารางที่ 20 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)               หน่วย : บาท 

ส่วนงาน     เงินเดือน     ค่าจ้างชั่วคราว   เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  รวมทั้งสิ้น   

 จำนวนเงิน   ร้อยละ  

  คณะเภสัชศาสตร์         2,359,480.00         3,598,492.75                 120,904.00                  58,854.90        6,137,731.65       0.61  

  คณะเทคโนโลยี    -         1,490,640.00                   48,660.00                  24,245.10        1,563,545.10       0.16  

  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ            973,440.00           664,560.00                   60,240.00                  30,928.20         1,729,168.20       0.17  

  คณะสัตวแพทยศาสตร์          4,782,042.19         3,460,762.51                 282,044.00                153,438.00         8,678,286.70       0.87  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         2,191,300.00         1,544,679.30                 113,111.00                  61,388.40        3,910,478.70       0.39  

  สำนักบริการวิชาการ            644,520.00         1,219,463.20                   78,973.00                  34,484.40        1,977,440.60       0.20  

  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ        33,995,356.01        16,992,589.98               1,901,237.00                 963,551.62       53,852,734.61       5.39  

  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี          6,198,065.39        2,114,020.00                  187,281.00                 175,335.87         8,674,702.26       0.87  

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ          5,509,189.68        1,775,800.00                 189,031.00                 151,289.10        7,625,309.78       0.76  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์     -         1,954,643.06                   81,913.00                  20,512.80        2,057,068.86       0.21  

  วิทยาเขตหนองคาย          5,741,038.39       13,982,708.57                 497,834.00                 217,914.94       20,439,495.90       2.04  

  คณะเศรษฐศาสตร์          1,029,327.10           439,560.00                   31,110.00                  22,978.80         1,522,975.90       0.15  

  รวมทั้งสิ้น    575,137,676.22   376,307,347.04           33,533,300.00           14,606,669.27   999,584,992.53   100.00  
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      จากตารางที่ 20 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามส่วนงาน  พบว่าส่วนงานที่มีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. คณะแพทยศาสตร์   จำนวน   558,337,463.46 บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.86   
2. สำนักงานอธิการบดี    จำนวน   170,044,449.29 บาท   คิดเป็นร้อยละ 17.01  
3. คณะศึกษาศาสตร ์  จำนวน     72,366,373.09 บาท คิดเป็นร้อยละ   7.24 

และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. สำนักหอสมุด   จำนวน   122,860.80 บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.01 
2. คณะเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1,504,096.55 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.15 
3. คณะเศรษฐศาสตร์   จำนวน 1,522,975.90 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.15 
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      4.6.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามส่วนงาน 

ตารางที่ 21 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามส่วนงาน                      หน่วย : บาท 

ส่วนงาน   เงินเดือน   ค่าจ้างชั่วคราว   เงินสมทบประกันสังคม   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  รวมทั้งสิ้น   

 จำนวนเงิน   ร้อยละ  

 สำนักงานอธิการบดี         58,824,524.64            58,828,959.36            4,201,007.00           1,876,771.98        123,731,262.98     11.91  

 คณะวิทยาศาสตร์            8,010,740.00              7,756,909.38               516,295.00             195,876.00         16,479,820.38       1.59  

 คณะเกษตรศาสตร์             4,678,920.00              6,746,004.67               421,048.00             136,072.64         11,982,045.31       1.15  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์             4,605,960.00              9,121,182.89               520,273.00             139,042.20         14,386,458.09       1.39  

 คณะศึกษาศาสตร์           41,356,873.76            26,286,314.42           2,027,796.00           1,197,245.25         70,868,229.43      6.82  

 คณะพยาบาลศาสตร์            4,302,480.00            11,233,261.00               656,557.00             261,291.42          16,453,589.42       1.58  

 คณะแพทยศาสตร์       388,779,143.40           189,641,707.42           20,646,128.00          9,353,039.64        608,420,018.46     58.59  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์             3,125,940.00             5,182,560.98               255,961.00            97,058.65           8,661,520.63    0.84  

 คณะเทคนิคการแพทย์               387,600.00              2,168,645.61                 75,136.00              22,428.00           2,653,809.61       0.26  

 บัณฑิตวิทยาลัย             1,462,870.00              1,288,560.00                 81,690.00              52,532.40           2,885,652.40       0.28  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์             3,001,628.70              4,594,840.00               135,096.00               66,166.95           7,797,731.65       0.75  

 สำนักหอสมุด             1,270,365.33                113,760.00                 59,592.00               41,523.76           1,485,241.09       0.14  

 คณะทันตแพทยศาสตร์             7,424,580.50              8,075,578.84               612,314.00            204,130.06         16,316,603.40       1.57  



43 
 

 

ตารางที่ 21 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)                หน่วย : บาท 

ส่วนงาน     เงินเดือน     ค่าจ้างชั่วคราว   เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  รวมทั้งสิ้น   

 จำนวนเงิน   ร้อยละ  

  คณะเภสัชศาสตร์              3,931,956.03              3,328,847.00               195,725.00              80,967.00           7,537,495.03       0.73  

  คณะเทคโนโลยี                609,720.00             1,360,760.00                 78,560.00              37,288.80           2,086,328.80       0.20  

  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ             3,142,800.00                664,560.00               150,240.00             111,092.40           4,068,692.40       0.39  

  คณะสัตวแพทยศาสตร์              7,470,583.80              3,505,886.95               407,575.00             178,585.21          11,562,630.96       1.11  

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์             2,018,100.00              1,036,619.35               104,991.00              55,431.00           3,215,141.35       0.31  

  สำนักบริการวิชาการ                720,600.00             1,306,560.00                 87,828.00              39,603.60           2,154,591.60       0.21  

  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ          39,253,546.77             16,998,822.53             2,111,428.00          1,070,954.19          59,434,751.49       5.72  

  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี              6,940,051.53              1,927,467.54               221,710.00             190,130.17           9,279,359.24       0.89  

  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ              5,282,639.35              1,385,041.94               209,508.00             126,022.07           7,003,211.36       0.68  

  คณะศิลปกรรมศาสตร์                629,400.00              2,242,598.71               107,630.00              36,275.40           3,015,904.11       0.29  

  วิทยาเขตหนองคาย              9,543,128.54             14,842,076.52               637,432.00             232,668.45          25,255,305.51       2.43  

  คณะเศรษฐศาสตร์             1,130,960.00                602,373.55                 41,186.00              32,249.40           1,806,768.95       0.17  

  รวมทั้งสิ้น         607,905,112.35         380,239,898.66         34,562,706.00       15,834,446.64   1,038,542,163.65   100.00  
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      จากตารางที่ 21 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามส่วนงาน  พบว่าส่วนงานที่มีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. คณะแพทยศาสตร์   จำนวน   608,420,018.46  บาท   คิดเป็นร้อยละ 58.59  
2. สำนักงานอธิการบดี    จำนวน   123,731,262.98  บาท   คิดเป็นร้อยละ 11.91 
3. คณะศึกษาศาสตร ์  จำนวน     70,868,229.43  บาท  คิดเป็นร้อยละ   6.82 

และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. สำนักหอสมุด   จำนวน   1,485,241.09  บาท   คิดเป็นร้อยละ  0.14 
2. คณะเศรษฐศาสตร์   จำนวน   1,806,768.95  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.17 
3. คณะเทคโนโลยี  จำนวน   2,086,328.80  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.20 
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      4.6.4 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน 

ตารางที่ 22 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562จำแนกตามส่วนงาน                หน่วย : บาท                  

ส่วนงาน 
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน ร้อยละ 

สำนักงานอธิการบดี        108,463,530.88           170,044,449.29          123,731,262.98       402,239,243.15                     13.35  

คณะวิทยาศาสตร์          11,317,147.70             12,231,727.96           16,479,820.38         40,028,696.04                      1.33  

คณะเกษตรศาสตร์            5,430,088.51              5,894,943.41           11,982,045.31        23,307,077.23                       0.77  

คณะวิศวกรรมศาสตร์          13,171,013.16            13,196,700.94           14,386,458.09         40,754,172.19                       1.35  

คณะศึกษาศาสตร์          70,352,509.46            72,366,373.09           70,868,229.43       213,587,111.98                       7.09  

คณะพยาบาลศาสตร์           62,798,355.86             15,194,894.58           16,453,589.42         94,446,839.86                      3.13  

คณะแพทยศาสตร์         557,568,705.11           558,337,463.46         608,420,018.46     1,724,326,187.03                     57.23  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            8,150,830.25              8,197,013.07             8,661,520.63        25,009,363.95                      0.83  

คณะเทคนิคการแพทย์            1,852,548.00              1,504,096.55             2,653,809.61          6,010,454.16                      0.20  

บัณฑิตวิทยาลัย            2,436,594.21              2,453,990.50             2,885,652.40           7,776,237.11                       0.26  

คณะสาธารณสุขศาสตร์            5,956,268.85              7,880,421.49             7,797,731.65         21,634,421.99                       0.72  

สำนักหอสมุด              122,860.80                122,860.80             1,485,241.09          1,730,962.69                      0.06  

คณะทันตแพทยศาสตร์          13,613,616.15            13,991,119.13           16,316,603.40         43,921,338.68                       1.46  
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ตารางที่ 22 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)       หน่วย : บาท 

ส่วนงาน 
ปีงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน ร้อยละ 

คณะเภสัชศาสตร์            5,940,676.97              6,137,731.65             7,537,495.03         19,615,903.65                       0.65  

คณะเทคโนโลยี            1,414,627.20              1,563,545.10             2,086,328.80          5,064,501.10                       0.17  

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ            1,694,174.20              1,729,168.20             4,068,692.40          7,492,034.80                       0.25  

คณะสัตวแพทยศาสตร์            8,230,075.20              8,678,286.70           11,562,630.96         28,470,992.86                       0.94  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์            4,527,627.60              3,910,478.70             3,215,141.35         11,653,247.65                      0.39  

สำนักบริการวิชาการ            1,916,032.21              1,977,440.60             2,154,591.60          6,048,064.41                      0.20  

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ          53,487,020.51            53,852,734.61           59,434,751.49       166,774,506.61                       5.53  

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี            8,166,930.31              8,674,702.26             9,279,359.24         26,120,991.81                       0.87  

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ            6,390,180.20              7,625,309.78            7,003,211.36         21,018,701.34                      0.70  

คณะศิลปกรรมศาสตร์            2,377,835.80              2,057,068.86             3,015,904.11          7,450,808.77                       0.25  

วิทยาเขตหนองคาย           17,944,583.88            20,439,495.90           25,255,305.51         63,639,385.29                       2.11  

คณะเศรษฐศาสตร์            1,736,587.78              1,522,975.90             1,806,768.95          5,066,332.63                       0.17  

รวมทั้งสิ้น       975,060,420.80         999,584,992.03     1,038,542,164.15   3,013,187,576.98                   100.00  
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      จากตารางที่ 22 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน  พบว่าส่วนงานที่มีการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. คณะแพทยศาสตร์   จำนวน  1,724,326,187.03 บาท   คิดเป็นร้อยละ 57.22   
2. สำนักงานอธิการบดี    จำนวน    402,239,243.15  บาท   คิดเป็นร้อยละ 13.35 
3. คณะศึกษาศาสตร ์  จำนวน    213,587,111.98 บาท  คิดเป็นร้อยละ   7.09 

และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. สำนักหอสมุด   จำนวน   1,730,962.69 บาท   คิดเป็นร้อยละ  0.06 
2. คณะเทคโนโลยี  จำนวน   5,064,501.10 บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.17 
3. คณะเศรษฐศาสตร ์  จำนวน   5,066,332.63 บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.17 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

แผนภูมิที่ 6  แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน  

หน่วย : เปอร์เซ็นต์(%) 

 

13.35

1.33

0.77

1.35

7.09

3.13

57.23

0.83

0.2

0.26

0.72

0.06

1.46

0.65

0.17

0.25

0.94

0.39

0.2

5.53

0.87

0.7

0.25

2.11

0.17

0 10 20 30 40 50 60 70

ส านักงานอธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ส านักหอสมุด

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส านักบริการวิชาการ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

วิทยาเขตหนองคาย

คณะเศรษฐศาสตร์



49 
 

 

จากแผนภูมิที่ 6 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน  พบว่าส่วนงานที่มีการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

4. คณะแพทยศาสตร์    คิดเป็นร้อยละ 57.22   
5. สำนักงานอธิการบดี     คิดเป็นร้อยละ 13.35 
6. คณะศึกษาศาสตร ์   คิดเป็นร้อยละ   7.09 

และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

4. สำนักหอสมุด    คิดเป็นร้อยละ  0.06 
5. คณะเทคโนโลยี   คิดเป็นร้อยละ  0.17 
6. คณะเศรษฐศาสตร ์   คิดเป็นร้อยละ  0.17 
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4.7 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกเป็นรายเดือน 

      4.7.1 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกเป็นรายเดือน 

ตารางที่ 23 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกเป็นรายเดือน                    หน่วย : บาท 

เดือน/ปี   เงินเดอืน   ค่าจ้างชั่วคราว   เงินสมทบประกนัสังคม   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 รวมทั้งสิ้น  

 จำนวนเงนิ    ร้อยละ   

ต.ค.-59               39,497,123.93                  30,750,137.59                  2,671,317.00                  988,828.33               73,907,406.85           7.58  

พ.ย.-59                39,881,459.61                  31,484,001.76                  2,664,682.00               1,000,994.69               75,031,138.06          7.70  

ธ.ค.-59                47,731,453.57                  33,005,339.77                  2,723,549.00               1,139,071.84               84,599,414.18          8.68  

ม.ค.-60                42,179,312.54                  31,269,047.85                  2,665,463.00               1,050,570.35               77,164,393.74          7.91  

ก.พ.-60                42,381,038.74                 32,624,444.83                  2,700,096.00               1,047,110.24               78,752,689.81          8.08  

มี.ค.-60                42,331,655.04                  33,175,586.50                  2,743,147.00               1,044,801.41               79,295,189.95          8.13  

เม.ย.-60                42,451,364.50                  31,789,836.02                  2,687,547.00               1,049,408.61               77,978,156.13          8.00  

พ.ค.-60                63,884,211.80                  32,323,545.22                  2,725,015.00               1,339,015.56              100,271,787.58        10.28  

มิ.ย.-60                50,855,790.42                  32,041,890.50                  2,682,963.00               1,220,241.06               86,800,884.98          8.90  

ก.ค.-60                44,187,351.79                  33,110,811.76                 2,774,845.00               1,083,860.09               81,156,868.64          8.32  

ส.ค.-60                44,126,325.51                 32,031,202.30                  2,720,535.00               1,110,945.14               79,989,007.95          8.20  

ก.ย.-60               43,792,029.70                  32,486,492.76                  2,725,726.00               1,109,234.47               80,113,482.93          8.22  

 รวมทั้งสิ้น          543,299,117.15           386,092,336.86           32,484,885.00         13,184,081.79         975,060,420.80    100.00  
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      จากตารางที่ 23 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำแนกเป็นรายเดือน  พบว่าเดือนที่มีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. เดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน  100,271,787.08   บาท   คิดเป็นร้อยละ 10.28   
2. เดือน มิถุนายน 2560   จำนวน    86,800,885.48  บาท    คิดเป็นร้อยละ   8.90 
3. เดือน ธันวาคม 2559  จำนวน    84,599,414.68  บาท  คิดเป็นร้อยละ   8.68 

และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. เดือน ตุลาคม 2559  จำนวน   73,907,407.35 บาท   คิดเป็นร้อยละ  7.58 
2. เดือน พฤศจิกายน 2559 จำนวน   75,031,137.56 บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.70 
3. เดือน มกราคม 2560  จำนวน   77,164,393.24 บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.91 
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      4.7.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกเป็นรายเดือน 

ตารางที่ 24 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกเป็นรายเดือน                    หน่วย : บาท 

เดือน/ป ี เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว เงินสมทบประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
รวมทั้งสิ้น 

จำนวนเงิน  ร้อยละ  

ต.ค.-60                48,170,013.14                  29,072,889.37                  2,784,606.00               1,211,555.59              81,239,064.10          8.13  

พ.ย.-60                47,896,802.91                  29,760,383.11                  2,789,066.00               1,183,790.77              81,630,042.79           8.17  

ธ.ค.-60                48,149,390.75                  33,228,700.47                  2,766,655.00               1,190,562.43               85,335,308.65          8.54  

ม.ค.-61                47,727,002.79                  31,109,037.80                  2,766,384.00               1,204,294.93               82,806,719.52          8.28  

ก.พ.-61                47,675,154.59                  31,697,508.98                  2,798,432.00               1,202,228.90              83,373,324.47          8.34  

มี.ค.-61                48,076,983.16                  31,238,885.96                  2,806,145.00               1,208,633.33              83,330,647.45          8.34  

เม.ย.-61                47,558,037.47                  30,171,743.96                  2,752,309.00               1,234,457.62               81,716,548.05           8.17  

พ.ค.-61                47,599,517.01                  30,662,561.69                  2,727,289.00               1,242,944.47               82,232,312.17          8.23  

มิ.ย.-61                48,072,751.60                  31,331,009.50                  2,784,317.00              1,241,014.86              83,429,092.96          8.35  

ก.ค.-61               47,120,333.42                  33,471,351.53                  2,875,457.00               1,230,136.29               84,697,278.24          8.47  

ส.ค.-61               48,466,321.99                  31,724,900.11                  2,796,666.00               1,224,423.08               84,212,311.18          8.42  

ก.ย.-61                48,625,367.39                  32,838,374.56                  2,885,974.00               1,232,627.00               85,582,342.95          8.56  

 รวมทั้งสิ้น          575,137,676.22           376,307,347.04           33,533,300.00         14,606,669.27        999,584,992.53    100.00  
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จากตารางที่ 24 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกเป็นรายเดือน  พบว่าเดือนที่มีการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. เดือน กันยายน 2561  จำนวน  85,582,342.95   บาท   คิดเป็นร้อยละ 8.56   
2. เดือน ธันวาคม 2560   จำนวน  85,335,308.65   บาท    คิดเป็นร้อยละ 8.54   
3. เดือน กรกฎาคม 2561 จำนวน  84,697,278.24   บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.47 

และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. เดือน ตุลาคม 2560  จำนวน   81,239,064.10  บาท   คิดเป็นร้อยละ  8.13 
2. เดือน พฤศจิกายน 2560 จำนวน   81,630,042.79  บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.17 
3. เดือน เมษายน 2561  จำนวน   81,716,548.05 บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.17 
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      4.7.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกเป็นรายเดือน 

ตารางที่ 25 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกเป็นรายเดือน                   หน่วย : บาท 

เดือน/ปี   เงินเดอืน   ค่าจ้างชั่วคราว   เงินสมทบประกนัสังคม   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 รวมทั้งสิ้น  

 จำนวนเงนิ    ร้อยละ   

ต.ค.-61                49,715,482.43                  28,768,227.60                  2,822,727.00               1,273,488.59               82,579,925.62          7.95  

พ.ย.-61                50,423,380.21                  31,789,964.61                  2,823,376.00               1,317,839.44              86,354,560.26          8.31  

ธ.ค.-61                50,027,045.32                  32,463,514.79                  2,812,686.00               1,321,833.51              86,625,079.62          8.34  

ม.ค.-62                51,221,082.87                  32,646,635.31                  2,924,158.00               1,339,527.28               88,131,403.46          8.49  

ก.พ.-61                50,259,568.29                  32,504,219.68                  2,889,560.00               1,314,310.54               86,967,658.51          8.37  

มี.ค.-62                51,336,501.18                  33,367,984.49                  2,919,376.00               1,331,311.41               88,955,173.08           8.57  

เม.ย.-62                50,452,221.55                  31,652,599.39                  2,859,713.00               1,353,219.43               86,317,753.37          8.31  

พ.ค.-62                50,175,202.05                  31,700,922.58                  2,870,595.00               1,352,300.61              86,099,020.24          8.29  

มิ.ย.-62                50,723,963.67                  32,398,134.21                  2,876,357.00               1,329,996.32               87,328,451.20          8.41  

ก.ค.-62                52,443,061.67                 31,942,629.36                  2,946,171.00               1,319,265.37               88,651,127.40          8.54  

ส.ค.-62                53,864,591.65                  32,602,997.75                  3,078,018.00               1,329,174.86               90,874,782.26           8.75  

ก.ย.-62                47,263,011.46                  28,402,068.89                  2,739,969.00               1,252,179.28               79,657,228.63          7.67  

 รวมทั้งสิ้น          607,905,112.35           380,239,898.66            34,562,706.00         15,834,446.64      1,038,542,163.65    100.00  
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      จากตารางที่ 25 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกเป็นรายเดือน  พบว่าเดือนที่มีการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. เดือน สิงหาคม 2562  จำนวน  90,874,782.26   บาท   คิดเป็นร้อยละ 8.75   
2. เดือน มีนาคม 2562    จำนวน  88,955,173.08   บาท    คิดเป็นร้อยละ 8.57   
3. เดือน กรกฎาคม 2562 จำนวน  88,651,127.40   บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.54 

และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. เดือน กันยายน 2562  จำนวน   79,657,228.63  บาท   คิดเป็นร้อยละ  7.67 
2. เดือน ตุลาคม 2561  จำนวน   82,579,925.62  บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.95 
3. เดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน   86,099020.24 บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.29 
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      4.7.4 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกเป็นรายเดือน 

ตารางที่ 26 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกเป็นรายเดือน            หน่วย : บาท 

เดือน/ปี  
ปีงบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  จำนวนเงิน  ร้อยละ 

ต.ค.                 73,907,406.85                    81,239,064.10                  82,579,925.62             237,726,396.57  7.89 

พ.ย.                 75,031,138.06                    81,630,042.79                  86,354,560.26             243,015,741.11  8.07 

ธ.ค.                 84,599,414.18                    85,335,308.65                  86,625,079.62             256,559,802.45  8.51 

ม.ค.                 77,164,393.74                    82,806,719.52                  88,131,403.46             248,102,516.72  8.23 

ก.พ.                 78,752,689.81                    83,373,324.47                  86,967,658.51             249,093,672.79  8.27 

มี.ค.                 79,295,189.95                    83,330,647.45                  88,955,173.08             251,581,010.48  8.35 

เม.ย.                 77,978,156.13                    81,716,548.05                  86,317,753.37             246,012,457.55  8.16 

พ.ค.                100,271,787.58                    82,232,312.17                  86,099,020.24             268,603,119.99  8.91 

มิ.ย.                 86,800,884.98                    83,429,092.96                  87,328,451.20             257,558,429.14  8.55 

ก.ค.                 81,156,868.64                    84,697,278.24                  88,651,127.40             254,505,274.28  8.45 

ส.ค.                 79,989,007.95                    84,212,311.18                  90,874,782.26             255,076,101.39  8.47 

ก.ย.                 80,113,482.93                    85,582,342.95                  79,657,228.63             245,353,054.51  8.14 

รวมทั้งสิ้น          975,060,420.80            999,584,992.53         1,038,542,163.65      3,013,187,576.98  100.00 

 



57 
 

 

      จากตารางที่ 26 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกเป็นรายเดือน  พบว่าเดือนที่มีการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. เดือน พฤษภาคม  จำนวน  268,603,119.49  บาท   คิดเป็นร้อยละ 8.91   
2. เดือน มิถุนายน    จำนวน  257,558,429.64  บาท    คิดเป็นร้อยละ 8.55   
3. เดือน ธันวาคม  จำนวน  256,559,802.95  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.51 

และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. เดือน ตุลาคม  จำนวน   237,726,397.07  บาท   คิดเป็นร้อยละ  7.89 
2. เดือน พฤศจิกายน  จำนวน   243,015,740.61  บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.07 
3. เดือน กันยายน   จำนวน   245,353,054.04  บาท  คิดเป็นร้อยละ  8.14 
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แผนภูมิที่ 7  แสดงสัดส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน  

หน่วย : เปอร์เซ็นต์(%) 
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      จากแผนภูมิที่ 7 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนกเป็นรายเดือน  พบว่าเดือนที่มีการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ  

1. เดือน พฤษภาคม   คิดเป็นร้อยละ 8.91   
2. เดือน มิถุนายน     คิดเป็นร้อยละ 8.55   
3. เดือน ธันวาคม   คิดเป็นร้อยละ 8.51 

และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 

1. เดือน ตุลาคม   คิดเป็นร้อยละ  7.89 
2. เดือน พฤศจิกายน  คิดเป็นร้อยละ  8.07 
3. เดือน กันยายน    คิดเป็นร้อยละ  8.14 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีวัตถุประสงค์ศึกษาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภาคบุคลากร 
งบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 
5.1 สรุปผลการวิเคราะห ์
      ผลก ารศึ กษ าวิ เค ราะห์ ก าร เบิ ก จ่ ายค่ า ใช้ จ่ ายบุ ค ล าก ร  งบ ป ระม าณ เงิน ราย ได้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 สรุปผลได้ดังนี้ 
 
      5.1.1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อัตรากำลังบุคลากร ที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรจาก
งบประมาณเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

      อัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างจากงบประมาณเงิน
รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย บุคลากรประเภทลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มี
จำนวนมากที่สุด คือ 2,717 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 56.69  และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 
จำนวน 2,076 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 43.31  

 

      5.1.2 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562  

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณที่มี
ร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,038,542,163.65 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 34.47 รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 999,584,992.53 บาท คิดเป็น ร้อย
ละ 33.17 และปีที่มี ร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน
975,060,420.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.36  
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      5.1.3 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามรายการงบรายจ่าย  

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนก
ตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุดคือ เงินเดือน จำนวน 543,299,117.15 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 55.72 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน386,092,336.86 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.60  เงิน
สมทบประกันสังคม จำนวน 32,484,885.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33  เงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ จำนวน 13,184,081.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.35 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนก
ตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุดคือ เงินเดือน จำนวน 575,137,676.22  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 57.72 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 376,307,347.04 บาท  คิดเป็นร้อยละ 37.65  เงิน
สมทบประกันสังคม จำนวน 33,533,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.35  เงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ จำนวน 14,606,669.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนก
ตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่เบิกจ่ายสูงสุดคือ เงินเดือน จำนวน 607,905,112.35 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.53 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 380,239,898.66 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.61  เงิน
สมทบประกันสังคม จำนวน 34,562,706.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33  เงินสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ จำนวน 15,834,446.64  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.53  

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
จำแนกตามรายการงบรายจ่าย พบว่า รายจ่ายที่ เบิ กจ่ายสู งทีสุด  คือ เงิน เดือน จำน วน 
1,726,341,905.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.29 ค่าจ้างชั่วคราว จำนวน 1,142,639,582.56 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 37.92  เงินสมทบประกันสังคม จำนวน 100,580,891.00  บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34  
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 43,625,197.70  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 
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      5.4.1 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามประเภทบุคลากร  

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนก
ตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 568,470,227.80 
บาท คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 297,438,808.88 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 30.50  และลูกจ้างชั่วคราวโครงการมีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด จำนวน 109,151,384.12 
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.20 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนก
ตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 604,033,053.87  
บาท คิดเป็นร้อย 60.43 รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 388,364,136.33 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 38.85  และลูกจ้างชั่วคราวโครงการมีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด จำนวน 7,187,802.33 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.72 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนก
ตามประเภทบุคลากร พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 638,863,944.05  
บาท คิดเป็นร้อยละ 61.52  รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 399,678,219.60 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 38.48 และไม่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ เนื่องจากมีการเปลี่ยน
อัตราลูกจ้างชั่วคราวโครงการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
จำแนกตามประเภทบุคลากร  พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายมากที่สุด จำนวน 
1,811,367,225.72  บาท คิดเป็นร้อยละ 60.12  รองลงมาคือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน 
1,085,481,164.81 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.02 และและลูกจ้างชั่วคราวโครงการ มีการเบิกจ่ายน้อย
ที่สุด จำนวน 116,339,186.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.86 
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      5.4.5 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ  

      การเบิกจ่ายเงินเดือน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จำแนก
ตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายเงินเดือนมากที่สุด คือปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จำนวน 607,905,112.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.21  รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จำนวน 575,137,676.22 บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.32 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการเบิกจ่าย
เงินเดือนน้อยที่สุด จำนวน 543,299,117.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.47 

      การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวมากที่สุด คือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 386,092,336.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.79  รองลงมาคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 380,239,898.66  บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.28 และ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มีการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวน้อยที่สุด จำนวน 376,307,347.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 
32.93 

      การเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2562 จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมากที่สุด 
คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 34,562,706.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.36  รองลงมาคือ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 33,533,300.00   บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.34 และ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 มีการเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมน้อยที่สุด จำนวน 32,484,885.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.30 

      การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2562 จำแนกตามปีงบประมาณ พบว่าปีงบประมาณที่มีการเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มากที่สุด คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 15,834,446.64  บาท คิดเป็นร้อยละ 36.30  
รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 14,606,669.27   บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.48 และ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้อยที่สุด จำนวน 
13,184,081.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.22 
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      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 -2562 จำแนกตาม
ปีงบประมาณ พบว่า ปีที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จำนวน 1,038,542,163.65 คิดเป็นร้อยละ 34.47 รองลงมาคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน
999,584,992.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.17 และปี พ.ศ. 2560 มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อย
ที่สุด จำนวน 975,060,420.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.36 

 

      5.1.6 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 จำแนกตามส่วนงาน 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำแนก
ตามส่วนงาน พบว่าส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ คณะ
แพทยศาสตร์ จำนวน 557,568,705.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.18 สำนักงานอธิการบดี จำนวน 
108,463,530.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.12 และ คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 70,352,509.46 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.22 และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 
สำนักหอสมุด จำนวน 122,860.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 คณะเทคโนโลยี จำนวน 1,414,627.20 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1,694,174.20 บาทคิดเป็นร้อยละ 
0.17 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนก
ตามส่วนงาน พบว่าส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ คณะ
แพทยศาสตร์ จำนวน 558,337,463.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.86 สำนักงานอธิการบดี  จำนวน 
170,044,449.29 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.01 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน   72,366,373.09 บาท คิด
เป็นร้อยละ 7.24 และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 
สำนักหอสมุด จำนวน 122,860.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 
1,504,096.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน  1,522,975.90 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 0.15 
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      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนก
ตามส่วนงาน  พบว่าส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ คณะ
แพทยศาสตร์ จำนวน 608,420,018.46  บาท  คิดเป็นร้อยละ 58.59  สำนักงานอธิการบดี 
จำนวน 123,731,262.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.91 คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 70,868,229.43 
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.82 และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 
สำนักหอสมุด จำนวน 1,485,241.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 
1,806,768.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 คณะเทคโนโลยี จำนวน 2,086,328.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.20 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จำแนกตามส่วนงาน  พบว่าส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก 
คือ คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1,724,326,187.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.22 สำนักงานอธิการบดี 
จำนวน 402,239,243.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.35 คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน   213,587,111.98 
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.09 และส่วนงานที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 
สำนักหอสมุด  จำนวน  1,730,962.69 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.06 คณะเทคโนโลยี  จำนวน 
5,064,501.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5,066,332.63 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.17 

 

      5.7 สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560-2562 จำแนกเป็นรายเดือน 

       การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนก
เป็นรายเดือน พบว่าเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ เดือน 
พฤษภาคม 2560 จำนวน 100,271,787.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.28  เดือน มิถุนายน 2560  
จำนวน 86,800,885.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.90 เดือน ธันวาคม 2559จำนวน 84,599,414.68  
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.68 และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ 
เดือน ตุลาคม 2559 จำนวน 73,907,407.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.58 เดือน พฤศจิกายน 2559
จำนวน 75,031,137.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.70 เดือน มกราคม 2560 จำนวน 77,164,393.24 
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.17 
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      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนก
เป็นรายเดือน พบว่าเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ เดือน 
กันยายน 2561 จำนวน 85,582,342.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.56 เดือน ธันวาคม 2560  จำนวน 
85,335,308.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.54  เดือน กรกฎาคม 2561จำนวน  84,697,278.24  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.47 และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ เดือน 
ตุลาคม 2560 จำนวน 81,239,064.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.13 เดือน พฤศจิกายน 2560จำนวน 
81,630,042.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.17เดือน เมษายน 2561 จำนวน 81,716,548.05 บาท คิด
เป็นร้อยละ 8.29 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนก
เป็นรายเดือน พบว่าเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ เดือน 
สิงหาคม 2562 จำนวน 90,874,782.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 เดือน มีนาคม 2562  จำนวน 
88,955,173.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.57 เดือน กรกฎาคม 2562จำนวน 88,651,127.40  บาท คิด
เป็นร้อยละ 8.54 และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ เดือน 
กันยายน 2562 จำนวน 79,657,228.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 เดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 
82,579,925.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.95 เดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 86,099,020.24บาท คิด
เป็นร้อยละ 8.17 

      การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
จำแนกเป็นรายเดือน พบว่าเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก คือ 
เดือน พฤษภาคม จำนวน 268,603,119.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.91 เดือน มิถุนายน  จำนวน  
257,558,429.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.55 เดือน ธันวาคม จำนวน 256,559,802.95 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.51 และเดือนที่มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรน้อยที่สุดสามอันดับท้ายคือ เดือน ตุลาคม 
จำนวน 237,726,397.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.89 เดือน พฤศจิกายน จำนวน 243,015,740.61 
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.07 เดือน กันยายน จำนวน 245,353,054.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.14 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
      ผลการศึกษาวิเคราะห์ เรื่อง การวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2562 จะเป็นประโยชน์ต่อ ส่วนงาน 
ผู้บริหาร สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจและบริหารงบประมาณ ของส่วนงาน หรือของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากในการศึกษาวิเคราะห์ในครั้งต่อไปได้มีการดำเนินการ
เพิ่มเติมในเรื่องต่อไปน้ี 

      5.2.1 ควรมีการวิเคราะห์การเบิกจ่ายในส่วนของค่าตอบแทน  ต่าง ๆ อาทิเช่น เงินประจำ
ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนปริญญาเอก ค่าตอบแทนทักษะภาษาอังกฤษ 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ 

      5.2.2 ควรมีการวิเคราะห์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร ของแต่ละส่วนงาน ทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  

      5.2.3 ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรร เทียบกับ 

งบประมาณการเบิกจ่าย 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการงบประมาณ การเงนิ การพัสดุ  
ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559  
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ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบคุลากรมหาวทิยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 
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จังหวัดขอนแก่น 
ประวัติการทำงาน 
พ.ศ.2554-ปัจจุบัน     นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 



 

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
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