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ค ำน ำ 

คู่มือการจัดท าโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือถ่ายทอดองค์

ความรู้ และข้อมูลด้านต่างๆ จากประสบการณ์การด าเนินงานของคณะวิจัยในระยะที่ผ่านมาแก่เจ้าหน้าที่ของ

สสค. และสกศ. ในการสนับสนุนการจัดตั้งคณะท างานบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาในอนาคต โดยเนื้อหาใน

เอกสารฉบับนี้เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม

สามารถจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

เอกสารส าหรับการฝึกอบรม โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาตินี้ เน้นอธิบายถึงขั้นตอน
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โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 3  ทั้งนี้ทีมวิจัยหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะท าให้ผู้เข้ารับการ
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1. แนวคิดการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา (National Education Account: NEA) 

บัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติ เป็นกรอบเพ่ือประมวลมูลคําใช๎จํายด๎านการศึกษาจากแหลํง
ตํางๆ คําใช๎จํายเหลํานี้สามารถนํามารวมและจัดกลุํม ในลักษณะตารางแบบตํางๆ  ผลการบันทึกตารางที่ได๎ 
สะท๎อนแหลํงที่มาของคําใช๎จํายหรือทรัพยากรการเงินที่ประเทศใช๎ในการจัดการศึกษา  (Sources of 
financing) ทราบถึงมูลคําการใช๎จํายสําหรับการศึกษาในระดับตํางๆ และการใช๎จํายด๎านการศึกษาของ
ประเทศโดยรวม  ข๎อมูลจากระบบบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติ ยํอมมีประโยชน์ตํอการบริหาร
งบประมาณของประเทศ  เพราะชํวยบํงบอกสถานะและแนวโน๎มของระดับการใช๎จํายที่ จําเป็นของประเทศ 
รวมทั้งเป็นฐานข๎อมูลสําคัญ นําไปใช๎ในการจัดทําตัวชี้วัด ที่มีประโยชน์ตํอการกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะ
แนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมความเป็นธรรมด๎านการศึกษา 

การจัดบัญชีรายจํายด๎านการศึกษา ยังไมํเป็นที่แพรํหลายมากนัก เนื่องมาจากความซับซ๎อนของ
ระบบการศึกษาในแตํละประเทศ และความยุํงยากในการจัดเก็บข๎อมูลในระดับยํอย เชํน การแยกแยะ
คําใช๎จํายตามระดับการศึกษา หรือการรวบรวมข๎อมูลจากท๎องถิ่น รวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดบริการด๎านการศึกษามีเป็นจํานวนมาก  พอจะกลําวได๎วํา แนวคิดและความสนใจตํอการจัดทําบัญชีรายจําย
ด๎านการศึกษา เป็นผลสืบเนื่องจากการวิเคราะห์และทบทวนประสิทธิภาพการใช๎จํายของภาครัฐ ซึ่งเริ่มมีมา
ตั้งแตํปี ค.ศ. 1980 โดยธนาคารโลก และการจัดทําบัญชีสุขภาพแหํงชาติในหลายๆประเทศ ในชํวงยี่สิบปีที่
ผํานมา 

แนวคิดการจัดทําบัญชีการศึกษาแหํงชาติ มีปรากฏในงานศึกษาของ Van Der Gaag and Abetti 
(2011) ระบุวํา NEA เป็นโครงการนํารํองใน 5 ประเทศ ได๎แกํ กัวเตมาลา โมรอคโค ตุรกี เอ็ลซาวาดอร์ และ
ไนจีเรีย  โดยมีการวิเคราะห์เพ่ือสืบค๎นแหลํงที่มาของเงินทุน จัดทํากระแสของเงินทุนในรูปแบบของเมทริกซ์ 
ตาราง และแผนภูมิ เพ่ือมุํงตอบคําถามท่ีสําคัญเกี่ยวกับดังตํอไปนี้ 

1. แหลํงเงินทุนของการศึกษามาจากแหลํงใดบ๎าง 

2. หนํวยจํายแทน เงินทุนเหลํานี้คือใคร และมีการจัดสรรออกไปอยํางไร 

3. เงินเหลํานั้นถูกจัดสรร ไปยังหนํวยผู๎ให๎บริการทางการศึกษา (Providers) ในปริมาณเทําใด 

4. บริการใดบ๎างที่ถูกจัดข้ึน และผู๎ได๎รับประโยชน์มีจํานวนเทําใด 

ดังนั้น NEA จึงเป็นการจัดทําระบบบัญชีเพ่ือระบุถึงการไหลของเงินทุนจากหนํวยงานหนึ่งๆไปยัง
หนํวยงานหรือผู๎ที่เกี่ยวข๎องอ่ืนๆในระบบการศึกษา มีการแบํงหนํวยยํอยตามประเภทของหนํวยงานที่เป็น
เจ๎าของเงินทุน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคNGO) ระดับของการศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา เป็นต๎น) หรือ ตามระดับของผู๎รับบริการ (ในท๎องถิ่นชนบท/ในเมือง จําแนกตาม
เพศ เป็นต๎น)  

 

แผนภาพที่ 1.1  รูปแบบท่ัวไปของกระแสเงินทุน ที่ปรากฏในบัญชีการศึกษา 

ที่มา: Van Der Gaag and Abetti (2011) 

 

แผนภาพที่ 1.1 แสดงรูปแบบของกระแสเงินทุนที่ปรากฏในบัญชีการศึกษา   

 สํวนแรกของภาพระบุแหลํงเงินทุน (Sources) สําคัญ 3 แหลํง ได๎แกํ ภาครัฐ (Public Sector) 
ที่รวมทั้งสํวนกลางและท๎องถิ่น ภาคเอกชน (Private Sector) คือธุรกิจ และครัวเรือน  แหลํง
เงินทุนสุดท๎ายคือสํวนผู๎บริจาค (Donors) อาจมาจากในและนอกประเทศ 

 เงินทุนจากทั้งสามแหลํง ไหลผํานไปยังตัวกลางที่ทําหน๎าที่เบิกจํายการเงิน (Financial Agents) 
ในที่นี้คือ หนํวยเบิกจํายหรือหนํวยจํายแทน (ตามที่ใช๎ในบัญชีสุขภาพ) หนํวยจํายแทน
ประกอบด๎วย รัฐบาล (หมายถึงหนํวยงานตํางๆที่ภาครัฐกํากับดูแล) ภาคเอกชน (ธุรกิจ 
ครัวเรือน) และองค์กรไมํแสวงหาผลกําไร (Non-Profit Organizations: NGOs) หนํวยจําย
แทนเหลํานี้ ทําหน๎าที่เป็นผู๎สํงตํอเงินทุนที่ได๎มา สํงไปยังผู๎ผลิตหรือจัดหาบริการทางการศึกษา 
(Providers)เป็นผู๎ใช๎จํายอีกทอดหนึ่ง  ในกรณีของไทย ตัวอยํางหนํวยเบิกจํายที่สําคัญคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นต๎น  กระทรวงศึกษาธิการ (หนํวยงานภายใต๎
กระทรวง) ทําหน๎าที่เบิกจํายเอง หรือจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับ ไปยังสถาบันการศึกษาของรัฐ 
สถาบันการศึกษาของเอกชน และหนํวยงานอื่นๆที่สนับสนุนด๎านการศึกษา  ในทํานองเดียวกัน 
ภาคเอกชน (ธุรกิจ และครัวเรือน) และภาคNGO เป็นตัวแทนการใช๎จํายเงินที่ได๎มาจากแหลํง

Source 

• Public Sector 
(National & 
Local) 

• Private Sector 
(including 
households) 

• Donors 

Finance Agents 

• Government 
• Private 
• NGO 

Providers 

• Public Schools 
• Private Schools 
• Administrative 

Support 

Services 

• Teaching 
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ตํางๆ (เชํน เงินอุดหนุนรายหัวได๎รับเป็นเงินโอนมาจากภาครัฐ  เงินอุดหนุน เงินเดือนครู  
ทุนการศึกษา เงินบริจาค) 

 ผู๎จัดบริการทางการศึกษา (Providers) เป็นผู๎ที่ใช๎จํายเงินทุนที่ได๎รับมาจากหนํวยจํายแทน 
เพ่ือให๎เกิดผลผลิตหรือบริการ ดําเนินการบริหารระบบการศึกษา สามารถจําแนกได๎เป็น 
สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน และหนํวยงานสนับสนุนด๎านการบริหารระบบการศึกษา  
เงินหรือทรัพยากรด๎านการศึกษาทั้งระบบ ไมํวําจะได๎มาจากแหลํงใด จะถูกใช๎ไปโดยผู๎
จัดบริการทางการศึกษา 

 บริการการศึกษา (Services) ที่เกิดขึ้นจากการใช๎จําย พอจัดเป็นกลุํมหลักๆ ได๎แกํ การจัดการ
เรียนการสอน การจัดหาอุปกรณ์และสื่อทางการศึกษา การจัดหาอาคารและสิ่งกํอสร๎าง การ
บริหารจัดการ และการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข๎องในด๎านการศึกษา  

 ผู๎ที่ได๎รับประโยชน์ (Beneficiaries) หมายถึง จํานวนผู๎ที่เข๎าเรียนในระดับตํางๆ ในระบบ
การศึกษา หรือ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการให๎บริการด๎านการศึกษา บํอยครั้งจะประมาณทั้งในแงํ
ปริมาณ และคุณภาพของการจัดการศึกษาจากทักษะในการประกอบอาชีพ หรือผลสัมฤทธิ์จาก
การเรียน  รวมทั้งการจําแนกสถานภาพของผู๎ที่ได๎รับประโยชน์ อาทิ นักเรียนในเมืองและ
ชนบท  นักเรียนเพศหญิง 

โดยทั่วไป การจัดทําบัญชีด๎านการศึกษา ตามแผนภาพของกระแสเงินจากแหลํงที่มา ไปจนถึง
ผลผลิตที่เกิดขึ้น นอกจากจะจัดทําในระดับภาพรวมของทั้ งประเทศแล๎ว จะมีการศึกษาแยกแยะไปในระดับ
ยํอยของภาคการศึกษา คือจําแนกออกตามระดับการศึกษา อาทิ กํอนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
การศึกษานอกระบบ เป็นต๎น ทั้งนี้ข้ึนอยูํกับโครงสร๎างของการจัดการศึกษาของประเทศนั้นๆ หรือตามขั้นตอน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในทางปฏิบัติแล๎วนั้น การติดตามข๎อมูล เพ่ือใช๎ในการจัดทําบัญชีเพ่ือให๎เห็นความเชื่อมโยงทั้งหมด 
ตั้งแตํที่มาของทรัพยากรเริ่มต๎น เรื่อยไปจนกลายเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ทางการศึกษา นิยมจําแนกคําใช๎จําย
ออกตามแหลํงผู๎จํายเงิน เพราะทําได๎สะดวก หนํวยงานหรือแหลํงที่จํายมักมีการบันทึกข๎อมูลคําใช๎จํายไว๎  การ
จัดประเภทหรือหมวดหมูํรายจําย มักมีระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน อาทิ หมวดรายจํายของไทย สามารถจําแนก
หมวดหมูํตามวิธีการของสํานักงบประมาณ หรือกรมบัญชีกลาง  ด๎วยเหตุนี้ ข๎อมูลซึ่งได๎มาจากแหลํงผู๎จํายเงิน 
มักจะครบถ๎วน และสะดวกในการจัดทําบัญชี 

ข๎อสังเกตอีกประการหนึ่งในการจัดทําบัญชีรายจํายเพื่อการศึกษา คือ ข๎อมูลที่จําเป็นต๎องรวบรวมมา
จากหลายแหลํง จึงมีความหลากหลาย  ข๎อมูลเหลํานี้มิใชํมาจากภาครัฐเพียงอยํางเดียว ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน 
อาทิ ข๎อมูลการใช๎จํายของภาคเอกชน ซึ่งมีเป็นจํานวนมากในแตํละประเทศ ประเทศสํวนใหญํไมํมีระบบข๎อมูล
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ที่ครบถ๎วน ที่ครอบคลุมภาคธุรกิจ หรือครัวเรือนทั้งหมด  ไมํมีข๎อมูลการสํารวจที่จัดทําเป็นประจําทุกปี  ดังนั้น 
การติดตามมูลคําการใช๎จํายด๎านการศึกษา จึงจําเป็นต๎องประเมินขึ้นโดยอ๎อม อาศัยข๎อมูลการสํารวจตัวอยําง 
เพ่ือมาประกอบให๎การจัดทําบัญชีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอาจไมํ อาทิ ผลการสํารวจที่มีการจัดทําโดย
สํานักงานสถิติแหํงชาติ หรือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

การจัดทําบัญชีการศึกษาแหํงชาติ ควรเริ่มต๎นด๎วยรูปแบบที่งํายกํอน จึงพัฒนาไปยังรูปแบบที่
สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่เหมาะสม สําหรับประเทศท่ีจะเริ่มกระบวนการจัดทําบัญชีการศึกษาแหํงชาติ 
อยํางไรก็ตาม การจัดทําบัญชีการศึกษาแหํงชาติ  มีความใกล๎เคียงกับแนวคิดอ่ืนๆ ที่ใช๎ในการศึกษาวิเคราะห์
นโยบายด๎านการศึกษา ซึ่งสมควรกลําวถึงได๎แกํ (ก) การทบทวนการใช๎จํายของภาครัฐ (Public Expenditure 
Reviews: PERs)   (ข) การจัดทํารายงานสถานะของประเทศ (Country Status Reports: CSRs)  (ค) การ
สํารวจติดตามรายจํายภาครัฐ (Public Expenditure Tracking Surveys: PETS) และ (ง) การสํารวจของ 
UNESCO-UIS/OECD/ERUROSTAT หรือที่เรียกโดยยํอวํา UOE surveys 

รายงานการทบทวนการใช๎จํายของภาครัฐ (Public Expenditure Reviews) เป็นเครื่องมือที่
ธนาคารโลกได๎กํากับให๎ประเทศตํางๆจัดทําตั้งแตํปีค.ศ. 1980 เพ่ือพิจารณาระดับของคําใช๎จํายภาครัฐ และได๎
มีการลงรายละเอียดในแตํละภาคสํวน เชํน ภาคการสาธารณสุข ภาคการศึกษาโดยในภาคการศึกษานั้น PERs 
จะวัดขนาดและรายการของงบประมาณของรัฐเพ่ือมุํงตอบคําถามวํา 

1. งบประมาณท่ีให๎กับการศึกษามีมูลคําเทําไรและคิดเป็นสัดสํวนเทําไรของมูลคํางบประมาณรวม 

2. รัฐบาลมีการจัดการเงินทุนเพ่ือมาเป็นงบประมาณด๎านการศึกษานี้อยํางไร 

3. การกระจายทรัพยากรทางการศึกษามีความเทําเทียมหรือไมํ (Equitable) 

4. การใช๎จํายนั้นมีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอเหมาะสม และมีความยั่งยืนหรือไมํ อยํางไร 

จุดมุํงเน๎นที่สําคัญประการหนึ่งของ PERs คือ การให๎ความสําคัญกับการกระจายของงบประมาณ
ด๎วยการวิเคราะห์ประโยชน์ที่แตํละกลุํมเป้าหมายจะได๎รับ ซึ่งกลุํมเป้าหมายตํางๆนี้จะจําแนกตามสถานภาพ
ด๎านเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้ ในบางประเทศอาจมีการเชื่อมโยงการรายงานข๎อมูลด๎านความสําเร็จด๎าน
การศึกษาของกลุํมเป้าหมาย หรือการเปรียบเทียบต๎นทุนและผลการดําเนินงานระหวํางโรงเรียนที่อยูํในความ
ดูแลของภาครัฐและโรงเรียนที่ไมํได๎อยูํในความดูแลของภาครัฐ ในการจัดทํา PERs นี้ไมํได๎มีรูปแบบมาตรฐานที่
ตายตัวแตํเป็นรายงานที่อาจเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีของการจัดทํา NEA ที่เป็นมาตรฐานตํอไป (Van Der Gaag and 
Abetti, 2011) 

รายงานสถานะของประเทศ (Country Status Reports) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ World Bank 
และ UNESCO จัดทําข้ึน เสนอการวิเคราะห์เชิงลึกด๎านการศึกษา  โดยเฉพาะด๎านการเงินเพ่ือการศึกษา  การ
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จัดทําCSRs จะสํารวจรูปแบบการเข๎ารับการศึกษา ประสิทธิภาพภายในและภายนอก เชํน การวัดอัตราการ
ออกกลางคัน ความเชื่อมโยงของการศึกษากับตลาดแรงงาน และความเทําเทียมทางการศึกษา เป็นต๎น 
นอกจากนี้ CSRs ยังมุํงเน๎นการวัดผลในระดับยํอยๆ เชํน การพิจารณาในระดับมัธยมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา เป็นต๎น ไมํได๎เสนอเป็นภาพรวมเหมือนกับ PERs   นอกจากนี้  CSRs นั้นยังมีความเป็นมาตรฐาน
มากกวํา PERs สามารถใช๎เปรียบเทียบข๎อมูลการจัดหาเงินทุนระหวํางประเทศตํางๆได๎   การจัดรายงาน
คําใช๎จํายการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน จําแนกตามระดับของการศึกษา ตามแหลํงที่มาของเงินทุน รวมถึงเงินบริจาค
และเงินสนับสนุนจากครัวเรือน นอกจากนี้ CSRs สามารถนําเสนอต๎นทุนตํอหัวระหวํางการจัดการศึกษาของ
ภาครัฐและเอกชน  แยกตามระดับการศึกษา การเทียบเป็นอัตราสํวนตํอรายได๎ตํอหัว   อยํางไรก็ดี จุดอํอน
ประการหนึ่งของ CSRs คือ ขาดการติดตามกระแสไหลเวียนของเงินจากแหลํงเงินทุน ไปสูํผู๎ผลิตบริการอยําง
เป็นระบบ  ดังนั้นภาพที่วิเคราะห์ได๎ จึงเป็นเพียงการเสนอภาพทรัพยากรในขณะนั้นเทํานั้น  กระนั้นก็ตาม 
เครื่องมือนี้นับเป็นจุดเริ่มต๎น สําหรับการจัดทํา NEA 

การสํารวจติดตามรายจํายภาครัฐ (Public Expenditure Tracking Surveys: PETS) มีความ
ใกล๎เคียงกับการจัดทํา NEA เนื่องจากมีการสํารวจแหลํงที่มาของเงินทุนจากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลท๎องถิ่น 
เรื่อยไปจนถึงผู๎ให๎บริการ  PETS มุํงเน๎นที่การระบุสัดสํวนของเงินทุนจากรัฐบาลในแตํละระดับของหนํวยที่ให๎
ทุนกับผู๎ให๎บริการทางการศึกษา  เนื่องจากการที่ PETS มีความจําเพาะเจาะจงที่สูงในการสํารวจเส๎นทางของ
เงินทุน จึงอาจทําให๎ภาพในด๎านกว๎างขาดความไมํชัดเจน แตํในประเด็นของความลึกของข๎อมูลในด๎านใดด๎าน
หนึ่งจะมีสูงกวํา PERs   จุดเดํนของการใช๎ PETS คือ ระบบของการสร๎างความโปรํงใสในการใช๎เงิน เห็นภาพ
ในการได๎มาและใช๎ไปของเงินทุนในแตํละหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และชํวยลดการรั่วไหลของงบประมาณในภาค
การศึกษา รวมถึงการนําไปใช๎ประกอบการเปรียบเทียบกับรายงาน Quantitative Service Delivery Survey 
ที่เป็นภาพรวมของการให๎บริการสาธารณะทั้งหมดของภาครัฐ ทั้งนี้ ข๎อแตกตํางประการสําคัญของ PETS และ 
NEA คือ ระบบของ PETS มุํงเน๎นที่แหลํงเงินทุนที่มาจากภาครัฐ ในขณะที่ NEA เป็นการพิจารณาในทุกแหลํง
เงินทุนทั้งท่ีมาจกภาครัฐ ภาคเอกชน และครัวเรือน  

การสํารวจของ UNESCO-UIS/OECD/ERUROSTAT (UOE Surveys) เป็นรายงานการสํารวจรํวม
จาก 3 หนํวยงาน คือ UNESCO, OECD และ EUROSTAT เพ่ือจัดเก็บข๎อมูลจากการสํารวจประจําปีแบบ
มาตรฐาน  ข๎อมูลจากรัฐบาลสํวนใหญํเป็นข๎อมูลด๎านแหลํงที่มาและคําใช๎จํายของการศึกษา และมีสํวนที่เป็น
ข๎อมูลประกอบอ่ืนๆที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน  ข๎อจํากัดประการหนึ่ง คือ จํานวนของ
ประเทศที่กําลังพัฒนาที่มีการรายงานในรายละเอียดได๎ทั้งหมด ยังมีอยูํจํานวนจํากัด เนื่องมาจากข๎อมูล
ระดับประเทศหลายรายการ มิได๎มีการจัดเก็บรวบรวมมากํอน 

 จากรูปแบบการนําเสนอรายงานทั้งหมดที่กลําวไปข๎างต๎น มีข๎อที่นําสังเกตวํา รายงานตามแบบ UOE มี
ความใกล๎เคียงกับ NEA มากที่สุดในเรื่องของมาตรฐาน  นิยามการจัดเก็บข๎อมูล และการสํารวจเส๎นทางที่มา
ของแหลํงเงินทุนเพื่อการศึกษา และแม๎วําข๎อมูลบางสํวนจะมีการเก็บจากแหลํงอ่ืนๆแตํเมื่อมีการจัดทํา NEA ก็
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จะมีการรวบรวมมาเพ่ือใช๎ประโยชน์  จึงพอกลําวได๎วํา การจัดทํา UOE นั้นเป็นการรวบรวมข๎อมูลที่มีอยูํ 
ในขณะที่ NEA เป็นการสร๎างความสามารถในการจัดเก็บข๎อมูลที่จําเป็น และเป็นที่ต๎องการเพ่ือนํามาวิเคราะห์  
สามารถกํอให๎เกิดประโยชน์ในการกําหนดนโยบายทางการศึกษาของประเทศ  สําหรับกรณีของ PERs และ 
PETS นั้น มีข๎อจํากัดเพ่ือนําไปใช๎ในการวิเคราะห์บางประการ เนื่องจากข๎อมูลแหลํงเงินทุนจะพิจารณาจาก
ด๎านของภาครัฐเป็นสําคัญ  ในขณะที่ NEA เป็นการใช๎ข๎อมูลแหลํงเงินทุนที่มาจากทุกสํวน  นอกจากนั้น PETS 
ยังให๎ภาพที่แคบกวํา NEA เพราะจัดเก็บข๎อมูลในบางประเด็นที่จําเพาะเจาะจงเทํานั้น  ในขณะที่ NEA มีการ
เก็บรวมข๎อมูลของการศึกษาในทั้งระบบ และสามารถแสดงการไหลของกระแสเงินจากแหลํงหนึ่ง ไปสูํชํองทาง
การให๎บริการในลักษณะตํางๆได๎  

 นอกจากนี้ การจัดทําบัญชีการศึกษาแหํงชาติ เป็นการดึงทุกภาคสํวนให๎เข๎ามาทํางานรํวมกัน (Van Der 
Gaag and Abetti, 2011) เนื่องจากไมํได๎กําหนดเฉพาะข๎อมูลที่ได๎จากองค์กรภาครัฐเทํานั้น แตํมีองค์กร
ภาคเอกชน NGOs เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดเก็บข๎อมูล ซึ่งบางสํวนได๎มีอยูํแล๎ว  การจัดทําบัญชีกํอให๎
มาตรฐาน และมีความยั่งยืน คือ ระบบสามารถที่จะดําเนินการตํอไปได๎เองในปีตํอๆไปด๎วยจากการมีมาตรฐาน
และนิยามท่ีใช๎แบบเดียวกัน รวมถึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆได๎  

สําหรับผู๎บริหารด๎านการศึกษานั้น บัญชีรายจํายการศึกษาแหํงชาติ บํงบอกกระแสการไหลเวียนของ
เงินทุน และชํวยตอบคําถามที่สําคัญทางนโยบายคือ ทรัพยากรมาจากไหน ถูกใช๎หรือโอนไปให๎ผู๎จั ดบริการ
ทางการศึกษาในแตํละระดับอยํางไร ถูกใช๎ไปในสถานศึกษาหรือสถาบันที่จัดการศึกษาอยํางไร และผลผลิตที่
ได๎คืออะไร ซึ่งจะนํามาซึ่งประเด็นที่ใช๎เพื่อการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรมในการ
กระจายทรัพยากรทางการศึกษาให๎กับแตํละกลุํมเป้าหมาย  

 แม๎วําแนวคิดการทําบัญชีการศึกษาแหํงชาติ จะมีความสําคัญตํอการกําหนดนโยบาย แตํทวําความนิยม
ในการจัดทํายังไมํเป็นที่แพรํหลายมากนัก  มีเพียงไมํกี่ประเทศในโลกที่มีการดําเนินการริเริ่มในเรื่องนี้  อาทิ 
ประเทศกัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ ไนจิเรีย ตุรกี โมร็อคโค  เป็นต๎น สํวนใหญํเป็นโครงการความรํวมมือระหวําง
ประเทศกับผู๎ให๎ทุนสนับสนุน  ในกรณีของประเทศฟิลิปปินส์ หรืออินเดีย ยังไมํจัดได๎วําเป็นบัญชีได๎อยํางเต็ม
รูปแบบตามความเข๎าใจที่ได๎กลําวไว๎กํอนหน๎านี้  (Van Der Gaag and Abetti, 2011) 

 

2. การเปรียบเทียบค าจ ากัดความค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (Education Expenditure) 

การคํานวณเพ่ือให๎คําใช๎จํายด๎านการศึกษาที่เกิดขึ้นในบริบทที่แตกตํางกันในแตํละประเทศเพ่ือให๎
สามารถเปรียบเทียบกันได๎ในระดับนานาชาติ การให๎คําจํากัดความของ “คําใช๎จํายทางการศึกษา 
(educational expenditure)” จึงเป็นประเด็นที่มีความสําคัญ ซึ่งตามนิยามที่กําหนดให๎ คําใช๎จํายเพ่ือ
การศึกษา คือ สินค๎าและบริการทางการศึกษาที่ถูกซื้อ และมีความเกี่ยวข๎องกับหลักสูตรการศึกษาที่ระบุไว๎ ซึ่ง
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ได๎แกํ กิจกรรมด๎านการศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศ (ใช๎เรื่องเขตแดนเป็นตัวกําหนด) ไมํวําจะ เป็นการสนับสนุน
ให๎กับสถาบันการศึกษา หรือเป็นคําใช๎จํายในการสนับสนุนคําใช๎จํายของตนเอง เป็นทั้งกรณีของภาครัฐและ
เอกชน ทั้งของประเทศหรือตํางประเทศที่มีการจัดกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งนี้ ในการระบุหลักสูตรการศึกษา
ให๎ยึดหลักความเป็น “organized” and “sustained” คือ มีการจัดการอยํางอยํางเป็นระบบ และมีความ
ยั่งยืน ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ไมํเป็นระบบและไมํมีความยั่งยืน ไมํตํอเนื่องจะไมํถูกนับรวมในคุ๎มรวม ของคํา
วําการศึกษาตามแนวทางของ OECD  นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจเป็นปัญหาในการคํานวณวําจะจัดเป็น
คําใช๎จํายทางการศึกษาหรือไมํ ดังที่ แสดงไว๎ในตารางที่ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงระดับการศึกษาในกรณีพิเศษท่ีรวมในการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

ระดับการศึกษา รายการที่รวม รายการที่ไม่รวม 

ระดับกํอนปฐมวยั (early 
Childhood) 
 

การศึกษาในโรงเรียนท่ีเหมาะกับพัฒนาการและความ
ต๎องการของเด็ก  
ศูนย์เด็กท่ีมีอายุอยํางน๎อย 3 ปีขึ้นไปท่ีมีผูด๎ูแลทีไ่ด๎รับ
การฝึกฝนอยํางเหมาะสมและมีโปรแกรมการ
การศึกษาให๎กับเด็ก  

รายการทีไ่มํเข๎ากับเงื่อนไขใดๆ 

การศึกษาพิเศษสาํหรับกลุํมที่
มีความต๎องการเฉพาะ 
(Special needs 
education) 

การศึกษาสําหรับกลุํมพิเศษท่ีอาจอยูํในรูปแบบของ
โรงเรียนปกติหรือโรงเรียนเฉพาะหรือหนํวยหนึ่งของ
โรงพยาบาล  

 

การศึกษาตํอเนื่อง 
(ภายหลังจากการสาํเร็จ
การศึกษา) 
 

กิจกรรมที่เกีย่วข๎องกับการศึกษาทีค่ล๎ายกับหลักสตูร
ในภาคการศึกษาปกต ิหรือ  
โครงการศึกษาท่ีนําไปสูคํุณวุฒิที่คล๎ายคลึงกับ
การศึกษาในรูปแบบปกต ิและ 
ต๎องเป็นหลักสูตรหรือช้ันเรียนทีเ่มือ่เทียบระยะเวลา
แบบเต็มเวลา (full time) แล๎ว มีระยะเวลาไมํน๎อย
กวําหนึ่งภาคการศึกษาที่มีการนิยามในแตํละประเทศ 

หลักสตูรหรือช้ันเรียนที่เมื่อเทียบ
ระยะเวลาแบบเต็มเวลา (full time) 
แล๎ว มีระยะเวลาน๎อยกวําหนึ่งภาค 
หรือ การศึกษาท่ีมีการนิยามในแตลํะ
ประเทศ 
 

อาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
ด๎านเทคนิค 

สถาบันอาชีวศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนและการ
ฝึกอบรมด๎านเทคนิค 
ทั้งนี้ รูปแบบผสมระหวํางระบบโรงเรียนและการ
ทํางาน โดยจะนับรวมหาก 
- มีการประกาศชัดวําเป็นสํวนหน่ึงของระบบ
การศึกษาและมีการกาํกับควบคุมจากหนํวยงานที่มี
อํานาจหน๎าที ่
- มีรูปแบบของระบบโรงเรียนอยาํงน๎อยร๎อยละ 10 

สถาบันอาชีวศึกษาและรูปแบบผสม
ระหวํางระบบโรงเรียนและการทํางาน
ที่มีการทํางานเกินกวําร๎อยละ 90 ของ
ระยะเวลาทั้งหมด และไมมํีการกํากับ
ควบคุมจากหนํวยงานที่มีอํานาจหน๎าท่ี 
 
การฝึกอบรมลูกจา๎งที่จัดโดยนายจา๎ง 
เว๎นแตํมีการใช๎รูปแบบการศึกษาแบบ
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ระดับการศึกษา รายการที่รวม รายการที่ไม่รวม 

ของระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรม สถาบันการศึกษาท่ีมรีะยะเวลาเกนิ
กวําร๎อยละ 10 ของระยะเวลารวม
ทั้งหมด 

การศึกษาท่ีนอกเหนือจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 

รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาในประเทศและตาํงประเทศท่ี
มีการลงทะเบียนในสถาบันการศึกษาในประเทศ ทั้งนี้ 
นักเรียนจากประเทศอื่นที่มาศึกษาในประเทศไทย ก็ให๎
นับวําเป็นคําสถติิของประเทศไทย ไมํใชํคําสถิติของ
ประเทศต๎นทาง และเง่ือนไขน้ีใช๎กบันักเรียนที่เรียนใน
โปรแกรมแบบทางไกลทีส่ถาบันการศึกษาอยูํใน
ประเทศไทยแม๎วํานักศึกษาจะอยูํในประเทศอ่ืน 

 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู๎วจิัย 

 

ในการบันทึกบัญชีรายจํายเพ่ือการศึกษา คณะผู๎วิจัยกําหนดคุ๎มรวมของระดับการศึกษา โดยมีการ
แบํงรูปแบบของระดับการศึกษาออกเป็น กํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาสายสามัญ อาชีวศึกษา 
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อุดมศึกษาที่ไมํมีปริญญา การศึกษาไมํกําหนดระดับ การศึกษาอ่ืน และ
การบริการสนับสนุนการศึกษา 
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2.1 คุ้มรวมของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

คุ๎มรวมของคําใช๎จํายทางการศึกษาตามแบบของ UOE จะพิจารณาจากการจํายซื้อทั้งในและนอก
สถาบันการศึกษา โดยแหลํงที่มาของเงินทุนอาจมาทั้งจากภาครัฐ เอกชน โดยเป็นรายการที่เกิดภายใน 1 ปี ไมํ
วําจะมาจากรายได๎ในปีนั้น (current revenue) หรือ มาจากการกู๎ยืม  ตารางที่ 2.2 แสดงการจําแนกตาม
รูปแบบของสินค๎าและบริการทางการศึกษา และการระบุวําปัจจัยนั้นมาจากภายในหรือภายนอก นอกจากนั้น
ยังใช๎สี (หรือการแรเงา) เพ่ือจําแนกตามแหลํงที่มาของเงินทุน  

 

ตารางท่ี 2.2 การจ าแนกแหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายท่ีอยู่ในคุ้มรวมของค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 

 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกสถาบันการศึกษา 

 
สินค๎าและบริการหลัก 

ทางการศึกษา 

เงินท่ีรัฐจํายให๎กับสถาบันการศึกษาเพื่อจัด
การศึกษา 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนให๎กับเอกชนเพื่อการจดัการศึกษา คําใช๎จํายจากครัวเรือน 
คําใช๎จํายจากครัวเรือนเพื่อการศึกษา 

เชํน คําธรรมเนยีม คําหนํวยกิต 
เชํน หนังสือ เอกสาร 

คําใช๎จํายวิจัยและพัฒนา 
รัฐจํายให๎กับสถาบันการศึกษาเพื่อการวิจัย  
เอกชนจํายเพื่อการวิจัยในสถาบันการศึกษา  

คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎อง 
กับการศึกษา 

 

รัฐจํายเพื่อสนับสนุน เชํน อาหาร การเดินทาง หรือ 
บ๎านพักในมหาวิทยาลัย 

เงินชํวยเหลือจากรัฐแกคํรัวเรือนในการลด
คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎อง 

คําใช๎จํายจากครัวเรือนในรายการที่เกี่ยวข๎อง คําใช๎จํายจากครัวเรือนในรายการที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
คําครองชีพ การเดินทาง 

ที่มา European Commission (2005)  
หมายเหตุ :       เงินจากภาคเอกชน หรือ ครัวเรือน ที่ไมํรวมเงินอุดหนุน  
          เงินอุดหนุนจากรัฐสูํเอกชน  
  เงินจากภาครัฐ 
  คําใช๎จํายที่ไมํอยูํในคุ๎มรวมของการรวบรวมข๎อมูล 

 

กลําวโดยสรุป รายการที่มีการรวมในตารางทางการเงินของการเก็บข๎อมูลตามแบบ UOE 
ประกอบด๎วย คําใช๎จํายด๎านการเรียนการสอน ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาที่สถาบันการศึกษาจัดให๎ (เชํน 
หนังสือ สื่อการสอน เป็นต๎น) การฝึกอบรมที่เป็นการผสมระหวํางระบบโรงเรียนและสถานที่ทํางาน คําใช๎จําย
เพ่ือการบริหาร เงินลงทุนและคําเชํา คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษา (เชํน คําเดินทาง อาหารโรงเรียน ที่พัก 
เป็นต๎น) คําใช๎จํายในการให๎คําแนะแนวและบริการทางการแพทย์แกํนักเรียนหรือสําหรับการศึกษาพิเศษ 
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บริการตํางๆที่เป็นบริการสาธารณะที่จัดโดยสถาบันการศึกษา งานวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยใน
สถาบันการศึกษาระดับสูง  

ในขณะที่รายการที่ไมํได๎รวม ได๎แกํ การดูแลเด็กลักษณะ child care ของโรงเรียนหรือสถาบันอ่ืนๆ 
คําใช๎จํายที่นอกเหนือรายการของ UOE เชํน โรงเรียนเอกชนสอนภาษา การศึกษาตํอเนื่อง กิจกรรมที่เป็นงาน
สาธารณะที่ไมํเก่ียวข๎องกับการศึกษา (เชํน ศิลปะ กีฬา กิจกรรมเยาวชน เป็นต๎น) คําใช๎จํายของโรงเรียนแพทย์
ที่เกี่ยวกับการรักษาคนไข๎และไมํได๎มีความเกี่ยวข๎องกับการศึกษา คําใช๎จํายที่เกี่ยวกับหนี้สิน (เชํน ดอกเบี้ย 
ชําระคืนเงินต๎น) คําครองชีพของนักเรียนในสํวนที่ไมํได๎รับการสนับสนุนจากรัฐและเอกชนในรูปของทุน รางวัล 
หรือเงินกู๎ยืม โปรแกรมการศึกษาชํวงเย็นที่เป็น Leisure Program รายได๎ที่ไมํได๎รับ คําเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ งานวิจัยที่อยูํนอกสถาบันการศึกษา  

2.2 คุ้มรวมของค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและกรณีที่เป็นกรณีเฉพาะ 

มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1. การบันทึกรายการตามแนวทางของ UOE ใช๎วิธีการทางบัญชีในลักษณะของรายการเงินสด 
(Cash Accounting Basis) มิได๎ใช๎รูปแบบรายการคงค๎าง (Accrual Accounting Basis) ซึ่งทั้งรายจํายประจํา
และรายจํายเพ่ือการลงทุนจะมีการบันทึกเฉพาะรายการที่เกิดในปีที่มีการบันทึกเทํานั้น ตัวอยํางเชํน การ
ลงทุนจะถูกนับวําเป็นการลงทุนทั้งหมดในปีที่มีการลงทุนเกิดขึ้น คําเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะไมํถูกบันทึก
เป็นรายการคําใช๎จํายในแตํละปี แตํจะบันทึกเป็นคําใช๎จํายในในการซํอมบํารุงในปีที่มีรายการซํอมบํารุงเกิดขึ้น 
(บันทึกคําซํอมบํารุง ดูแลรักษาเทํานั้น เพ่ือไมํเกิดความยุํงยากในการประเมินคําเสื่อมราคาของสินทรัพย์ใน
ทุกๆรายการ) การบันทึกรายการตามแนวทางของ UOE นี้จะมีความแตกตํางของการบันทึกรายการตามวิธีการ
ของ สศช. คือ กําหนดมูลคําผลผลิต รายได๎ที่เกิดจากการดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี (1 ม.ค – 31 
ธ.ค) ได๎แกํ คําเลําเรียน คําธรรมเนียมการเรียน คําบํารุงการศึกษา คําอาหาร คําบริการใน สถานศึกษาอ่ืนๆ 
โดยครอบคลุมสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกระดับการศึกษา ในการคํานวณจะมีการปรับคําเสื่อม
ราคาในแตํละปี ซึ่งทําให๎การบันทึกบัญชีตาม UOE แตกตํางจากระบบการทําบัญชีรายได๎ประชาชาติ 

2. เงินรายได๎นอกงบประมาณ เป็นอีกรายการหนึ่งที่มีมูลคําสูงมากในฐานะที่เป็นแหลํงรายได๎ให๎กับ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ อยํางไรก็ตามหากมีการพิจารณาวํา เงินรายได๎
นอกงบประมาณนี้มาจากแหลํงใดบ๎างอาจพบวํา เป็นรายได๎ที่เป็นคําธรรมเนียมการศึกษาที่มาจากภาค
ครัวเรือน รายได๎จากการวิจัยที่มาจากหนํวยงานของภาครัฐ ซึ่งในการบันทึกบัญชีนั้นทําได๎ด๎วยความ
ยากลําบากเนื่องจากไมํได๎มีข๎อกําหนดให๎ต๎องมีการรายงานรายจํายที่เป็นสํวนของรายได๎นอกงบประมาณผําน
ระบบ GFMIS เป็นเพียงการขอความรํวมมือ และการตรวจสอบจะเป็นลักษณะของการตรวจสอบภายใน
สถาบันการศึกษา ดังนั้นรายการของรายได๎นอกงบประมาณนี้จึงสามารถเก็บข๎อมูลได๎เพียงจากการตั้ง
งบประมาณประจําปีซึ่งอาจมียอดท่ีมากหรือน๎อยกวําการใช๎จํายจริง  
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3. เงินกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (student loan) ในกรณีของ UOE จะมีการคํานวณคําใช๎จํายของเงินกู๎
เพ่ือการศึกษาเฉพาะสํวนที่มีการจํายให๎เป็นเงินกู๎ในปีนั้น (gross loan outlays in the year in which the 
loans are made) โดยไมํมีการหักด๎วยการจํายชําระคืนของผู๎กู๎ที่มีอยูํเดิม ดังนั้นอาจกลําวได๎วํา ยอดเงินกู๎ยืม
นั้นจะคํานวณเฉพาะสํวนที่มีการเพ่ิมขึ้นในแตํละปี สําหรับกรณีของประเทศไทย การให๎เงินกู๎นั้นแบํงเป็นสอง
สํวน คือ การให๎เป็นคําธรรมเนียมการศึกษาและคําหนํวยกิต ซึ่งเป็นการโอนโดยตรงสูํมหาวิทยาลัย และการให๎
เป็นคําครองชีพและคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาที่ให๎กับนักศึกษาเป็นรายเดือน ดังนั้นในกรณีที่ประเมิน
วํา กยศ. มีลักษณะเป็นการให๎การอุดหนุนจากรัฐสูํเอกชนและสูํสถาบันการศึกษาจึงเข๎าขํายของการเป็น
คําใช๎จํายทางการศึกษาในทั้งสองรายการ และในการบันทึกบัญชีเพ่ือป้องกันการนับซ้ําจึงอาจพิจารณาเฉพาะ
รายการที่กองทุนเป็นผู๎จํายให๎กับนักศึกษาในปีนั้นๆ (และอาจต๎องหักออกจากสํวนที่ครัวเรือนจํายเพ่ือ
การศึกษา) อยํางไรก็ตาม มีประเด็นโต๎แย๎งในทางการบันทึกบัญชีประชาชาติวํากองทุนกู๎ยืมมีลักษณะที่ผู๎กู๎ต๎อง
มีการจํายคืนเมื่อสําเร็จการศึกษาภายระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงไมํควรนับรวมเงินกู๎ยืมเข๎าไว๎ใน
รายการของคําใช๎จํายเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ในกรณีของ OECD การให๎ทุนหรือการให๎เงินกู๎ยืมสํวนใหญํอยูํ
ในรูปของคําใช๎จํายเพ่ือการครองชีพมากกวําการให๎เงินทุนเป็นคําเลําเรียนสูํมหาวิทยาลัย ดังนั้น รายการนี้จึง
ถูกบันทึกบัญชีคําใช๎จํายตามรายการของเงินสนับสนุนจากภาครัฐมายังครัวเรือนในรายการที่เกี่ยวข๎องกับ
การศึกษา 

ในการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติในระยะที่ 3 นั้น เนื่องจากข๎อมูลการใช๎จํายในสํวน
ของ เงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของระบบ GFMIS ซึ่งบันทึกอยูํในรายการการใช๎จํายของกองทุนเงินทุน
หมุนเวียน และมีการบันทึกรายการเพียงแคํการศึกษาในระดับการบริการสนับสนุนการศึกษา เพียงระดับเดียว
เทํานั้น แตํในการให๎กู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่แท๎จริง กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีการจัดสรรการ
กู๎ยืมทั้งหมด 3 ระดับการศึกษาด๎วยกัน คือ ระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพ 
(อาชีวศึกษา) และ ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี)  

นอกจากนั้น งบประมาณที่ทางกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษาให๎กู๎ยืมจริงในแตํละปีจะ
ประกอบด๎วย เงินงบประมาณท่ีได๎รับจากการจัดสรรจากภาครัฐ และรายรับที่ได๎รับจากการชําระหนี้คืนของผู๎กู๎ 
แตํข๎อมูลรายการการใช๎จํายในสํวนกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ในระบบ GFMIS เป็นเพียงแคํ
งบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรรจากภาครัฐ ไมํใช๎รายการการใช๎จํายจริง 

ดังนั้นเพื่อให๎การจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาในสํวนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษามีความสอดคล๎อง
กับความเป็นจริงมากขึ้น ในการวิเคราะห์ผู๎วิจัยจึงใช๎ข๎อมูลงบประมาณที่กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา    
(กยศ.) จัดสรรให๎กู๎ยืมจริง แทนข๎อมูลรายจํายด๎านการศึกษาของกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษาในระบบ 
GFMIS โดยผู๎วิจัยได๎รับการอนุเคราะห์ข๎อมูลสํวนนี้จากกองทุนเงินให๎ก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
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รายจํายการให๎ก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งเป็นเงินที่ได๎รับการจัดสรรจากภาครัฐ ข๎อมูลจากระบบ GFMIS 
ประจําปีงบประมาณ 2554 – 2556 แสดงดังตารางตํอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงรายจ่ายการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากระบบ GFMIS ปี 2554 – 2556 

         หนํวย : ล๎านบาท 
ระดับการศึกษา 2554 2555 2556 

การบริการสนับสนุนการศึกษา 18,000 9,500 12,000 
ที่มา : ข๎อมูล GFMIS 2554 - 2556 

 

ผลให๎กู๎ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา มัธยมศึกษาสายสามัญ มัธยมศึกษาสาย
อาชีพ (อาชีวศึกษา) และ การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ข๎อมูลจากกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา ปี 
2554-2556 แสดงดังตารางตํอไปนี้ 

 
ตาราง 2.4 แสดงผลการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2554 – 2556 

         หนํวย : ล๎านบาท 
ระดับการศึกษา 2554 2555 2556 

มัธยมศึกษาสายสามัญ 2,415 2,177 1,877 

มัธยมศึกษาสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) 6,621 6,276 5,829 
มหาวิทยาลยั (ปริญญาตรี) 26,575 26,390 26,112 

รวม 35,612 34,843 33,817 
หมายเหตุ : ข๎อมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 
ที่มา : กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
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ตาราง 2.5 แสดงจ านวนผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2554 – 2556 

 หนํวย : คน 
ระดับการศึกษา 2554 2555 2556 

มัธยมศึกษาสายสามัญ 182,100  163,631  141,956  
มัธยมศึกษาสายอาชีพ (อาชีวศึกษา) 207,887  192,426  179,256  
มหาวิทยาลยั (ปริญญาตรี) 516,586  526,335  524,180  

รวม 906,573 882,392 845,392 

หมายเหตุ : ข๎อมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 
ที่มา : กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 

4. คําใช๎จํายในการวิจัยและการฝึกอบรมของภาคเอกชน จากข๎อสังเกตประการหนึ่งของตารางที่ 
2.2 และการให๎คําจํากัดความของการวิจัย พบวํา คําใช๎จํายวิจัยและพัฒนา ของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นนอก
สถาบันการศึกษา เชํน ภาคเอกชนมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาตํอยอดทางธุรกิจของตนเองจะไมํถูกนับรวมใน
คําใช๎จํายเพื่อการศึกษาตามนิยามของ UOE นอกจากนี้ กรณีของการฝึกอบรมพนักงานของภาคเอกชน ก็ไมํได๎
มีการนับรวมในการคํานวณคําใช๎จํายทางการศึกษา ซึ่งในกรณีนี้การบันทึกบัญชีมีความสอดคล๎องกับการ
บันทึกบัญชีรายได๎ประชาชาติ 

5. นอกจากนี้กรณีที่ เป็นการศึกษาในรูปแบบของโปรแกรมที่มีการทํางานรํวมอยูํด๎วย (เชํน 
apprenticeship program หรือ program of training in alternation) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น
ไป ซึ่งรายการนี้ในแตํละประเทศจะมีความแตกตํางกันมากและสํงผลตํอการรวมหรือไมํรวมไว๎เป็นคําใช๎จําย
ทางการศึกษา ดังนั้นคําใช๎จํายของเอกชนที่มีการจัดการศึกษาแบบการทํางานในสถานที่ทํางานจริงและมีการ
ได๎รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ควรมีการคิดเป็นคําใช๎จํายโดยสถาบันการศึกษาที่เป็นอิสระ และคําใช๎จําย
สําหรับโปรแกรมเหลํานี้จะถูกจํากัดประเภทแคํคําใช๎จํายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมเทํานั้น เชํน เงินเดือนและ
คําตอบแทนของครูฝึก ต๎นทุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการอบรม ไมํรวมเงินที่จํายให๎กับผู๎เรียนและผู๎ชํวยงาน 

6. คําครองชีพของนักเรียน จะถูกนับรวมในคําใช๎จํายเพ่ือการศึกษากรณีที่ได๎รับความชํวยเหลือจาก
หนํวยงานของรัฐหรือเอกชน ด๎วยเหตุผลที่วําในหลายประเทศมีการให๎ความชํวยเหลือผํานรูปแบบของเงิน
รางวัล ทุนการศึกษา หรือเงินกู๎ยืม โดยไมํได๎มีการรวมคําธรรมเนียมการศึกษาไว๎ ดังนั้น นักเรียนอาจต๎องใช๎
เงินทุนสํวนนี้ในการใช๎จํายเพื่อการศึกษา ซึ่งในการรวมนี้จึงทําให๎เห็นภาพของการลงทุนของภาครัฐและเอกชน
ในด๎านการศึกษา 

7. คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับบริการที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการศึกษา (ancillary services) คือคําใช๎จํายที่
ในการจัดบริการโดยสถาบันการศึกษาในรายการที่เกี่ยวข๎องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา อาจแบํงเป็นสอง
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กลุํม คือ บริการสวัสดิการ เชํน อาหาร บริการด๎านสุขภาพ รถโดยสารมายังโรงเรียน หอพัก โรงอาหาร เป็นต๎น 
และอีกกลุํมคือ บริการสาธารณะทั่วไป เชํน พิพิธภัณฑ์ การออกกอากาศวิทยุโทรทัศน์  กีฬา โครงการด๎าน
วัฒนธรรม ซึ่งการให๎บริการเหลํานี้ภายในสถาบันการศึกษาจะถูกนับรวมในรายการคําใช๎จํายเพ่ือการศึกษา  

รายการที่จะเป็นปัญหา คือ การที่รัฐให๎การอุดหนุนแกํผู๎เรียนโดยผํานสถาบันการศึกษา ในรูปของ
คําธรรมเนียมหรือเงินอุดหนุนเพ่ือบริการ ซึ่งการจํายในลักนี้จะต๎องบันทึกเป็นคําใช๎จํายที่ภาครัฐให๎กับ
สถาบันการศึกษาเพียงครั้งเดียวเทํานั้นจะไมํได๎มีการบันทึกวําเป็นคําใช๎จํายของสถาบันการศึกษาที่จัดบริการ
ให๎กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง หรือ ตัวอยํางของรถโรงเรียน ซึ่งหากเป็นบริการที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยตรงก็จะถูกจัด
ให๎เป็นคําใช๎จํายในด๎านบริการการศึกษาที่เกิดขึ้นโดยสถาบัน แตํหากเป็นกรณีของการให๎ตั๋วหรือลดคําโดยสาร
สําหรับการโดยสารรถประจําทางเพ่ือมาโรงเรียนโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะเป็น In-Kind และบันทึกผํานการให๎
การสนับสนุนนักเรียน เป็นต๎น 

8. กรณีของคําใช๎จํายเกี่ยวกับการเกษียณ การบันทึกคําใช๎จํายหรือต๎นทุนของแรงงานควรมีการรวม
ต๎นทุนที่นายจ๎างจํายให๎กับลูกจ๎างสําหรับแผนการเกษียณ (จํายสมทบ) สําหรับลูกจ๎างที่ยังทํางานอยูํ ทั้งนี้
คําใช๎จํายเพ่ือการเกษียณ (retirement expenditure) เป็นยอดคําใช๎จํายจริงหรือคําใช๎จํายที่คํานวณที่
นายจ๎างหรือบุคคลที่สาม (อาจเป็น องค์กรของรัฐ กระทรวงการคลัง) จํายเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกจ๎างที่ทํางาน
ในปัจจุบัน แตํรายการสมทบที่จํายโดยลูกจ๎างแม๎วําจะมีการหักจากเงินเดือนโดยอัตโนมัติก็ไมํได๎มีการนับรวม
ในรายการคําใช๎จํายนี้ โดยในการประมาณอาจใช๎วิธี Benefit-paid โดยการใช๎คําใช๎จํายรวมทั้งหมดหักด๎วย
สํวนที่ลูกจ๎างจําย  

9. คําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับโรงเรียนแพทย์จะไมํถูกนับรวมกับคําใช๎จํายเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะ
ต๎นทุนในการดูแลรักษาคนไข๎และคําใช๎จํายอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎อง แม๎วําการจํายนั้นจะอยูํภายใต๎อํานาจหน๎าที่ของ
สถาบันการศึกษา อยํางไรก็ตามคําใช๎จํายทางตรงเพ่ือการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์หรือคําใช๎จํายเพ่ือ
การวิจัยที่เก่ียวข๎องกับการศึกษาจะถูกนับรวมในคําใช๎จํายเพื่อการศึกษา 

10. คําใช๎จํายของนักเรียนและครัวเรือนด๎านการศึกษาที่เกิดขึ้นนอกสถาบันการศึกษา จะมีการรวม
รายการตํอไปนี้ คือ คําใช๎จํายในการซื้อสินค๎าและบริการที่มีการกําหนดจากสถาบันการศึกษา เชํน เครื่องแบบ 
หนังสือที่ถูกระบุวําใช๎ในการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ศิลปะ เป็นต๎น คําใช๎จํายซื้อสินค๎าและบริการ
ที่แม๎วําจะไมํได๎ถูกระบุจากสถาบันการศึกษาแตํนักเรียนหรือครัวเรือนตัดสินใจซื้อเพ่ือเป็ นการสนับสนุน
การศึกษา เชํน หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เป็นต๎น คําใช๎จํายในการเรียนพิเศษที่เป็นโปรแกรมที่อยูํ
ภายใต๎เงื่อนไขการศึกษาของ UOE คําใช๎จํายที่มีการจํายซื้อจากภาคเอกชนหรือได๎รับการสนับสนุนจากสถาบัน 
เชํน ศูนย์หนังสือ 
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11. ศูนย์ดูแลเด็กกลางวันและชํวงเย็น (day and evening child care) โดยเป็นการจัดโดย
สถาบันการศึกษาในลักษณะกํอนหรือหลังปฐมวัยซึ่งในการเปรียบเทียบในแตํละประเทศจะมีความแตกตํางกัน
ซึ่งจะไมํนํามารวมในการบันทึกต๎นทุนคําใช๎จําย 

 

3. ลักษณะของข้อมูล GFMIS 

3.1 ลักษณะเบื้องต้นของข้อมูล GFMIS 

ในการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติ มีการใช๎ข๎อมูลสํวนใหญํจากฐานข๎อมูล GFMIS 
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อนํามาใช๎ทําดัชนีบํงชี้วําประเทศไทยมีการใช๎ทรัพยากรด๎านการศึกษา
ในระดับตํางๆ มากน๎อยเพียงใด ตลอดจนเพ่ือให๎ทราบแหลํงที่มาของทรัพยากร/งบประมาณด๎านการศึกษา 
และการใช๎จํายด๎านการศึกษาในกิจกรรมตํางๆ 

สําหรับวิธีการดึงข๎อมูลจากฐานข๎อมูล GFMIS นั้น มีการดึงข๎อมูลตามลักษณะงานด๎านการศึกษาเป็น
หลัก โดยที่ข๎อมูลตั้งแตํปี 2535 มาจนถึงปี 2553 รหัสลักษณะงานด๎านการศึกษาคือรหัส 04  แตํในปี 2554 
เป็นต๎นมา1 มีการเปลี่ยนแปลงรหัสลักษณะงานด๎านการศึกษาเป็นรหัส 09  ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแตํปี 2535 มา
จนถึงปี 2553 สํานักงบประมาณมีการจําแนกงบประมาณรายจํายตามลักษณะงาน/วัตถุประสงค์ในการดําเนิน
กิจกรรมตํางๆ ของรัฐบาล โดยยึดถือหลักการในการจําแนกรายจํายรัฐบาลของสํานักงานสถิติแหํง
สหประชาชาติ ปี ค.ศ. 1980 โดยได๎จําแนกการดําเนินงานของรัฐบาลตามวัตถุประสงค์อยํางกว๎างขวาง
ออกเป็นด๎านตํางๆ 14 ด๎าน ภายใต๎ลักษณะงาน 4 ประเภท ดังนี้ 

 การบริหารทั่วไป 
01  การบริหารทั่วไปของรัฐ 
02  การป้องกันประเทศ 
03  การรักษาความสงบภายใน 

 การบริการชุมชนและสังคม 
04  การศึกษา 
05  การสาธารณสุข 
06  การสังคมสงเคราะห์ 
07  การเคหะและชุมชน 

                                                 
1 อ๎างตามคูํมือรหัสงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และงบประมาณโดยสังเขป 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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08  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 การเศรษฐกิจ 

09  การเชื้อเพลิงและพลังงาน 
10  การเกษตร 
11  การเหมืองแรํ ทรัพยากรธรณี การอุตสาหกรรม และการโยธา 
12  การคมนาคม ขนสํง และสื่อสาร 
13  การบริการเศรษฐกิจอ่ืน 

 อ่ืนๆ 
14  การดําเนินงานอ่ืน 

ตั้งแตํปีงบประมาณ 2554 เป็นต๎นมา สํานักงบประมาณได๎ปรับปรุงหลักการจําแนกงบประมาณ
รายจําย จากที่เคยใช๎หลัก Government Finance Statistics (GFS) ปี ค.ศ. 1986 มาใช๎หลัก GFS ปี ค.ศ. 
2001 ซึ่งเป็นการจําแนกงบประมาณรายจํายตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจกรรมตํางๆ ของรัฐบาลโดย
ยึดถือหลักการในการจําแนกรายจํายรัฐบาลของกองทุนการเงินระหวํางประเทศ โดยแบํงออกเป็น 10 ด๎าน 3 
ประเภท ดังนี้ 

 การบริหารทั่วไป 
01  การบริหารทั่วไปของรัฐ 
02  การป้องกันประเทศ 
03.  การรักษาความสงบภายใน 

 การเศรษฐกิจ 
04  การเศรษฐกิจ 

 การบริการชุมชนและสังคม 
05  การสิ่งแวดล๎อม 
06  การเคหะและชุมชน 
07  การสาธารณสุข 
08  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
09  การศึกษา 
10  การสังคมสงเคราะห์ 
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ดังนั้น ในการดึงข๎อมูลการศึกษาในการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาปี 2551-2553 จึงเริ่มต๎นดึง
ข๎อมูลจากรหัสลักษณะงาน 04 การศึกษา แตํตั้งแตํปี 2554 เป็นต๎นมาดึงจากรหัสลักษณะงาน 09 การศึกษา
แทน (ดูเพ่ิมเติมในรูปที่ 3.1)2 

 

 
รูปที ่3.1 

โดยมีลําดับการดึงข๎อมูล ดังตํอไปนี้ (ดูเพ่ิมเติมในรูปที่ 3.2) 

1. ด๎าน_ลักษณะงาน : ด๎านการศึกษา 
2. กระทรวง  
3. กรม  
4. งบรายจําย : 5 หมวด ได๎แกํ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจํายอื่น 

                                                 
2 ในรูปที่ 1 เป็นรหัส 09 ด๎านเช้ือเพลิงและพลังงาน แตํรายละเอียดภายในเป็นด๎านการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

ความคลาดเคลื่อนในระบบฐานข๎อมูล ท้ังนี้ดูเพิ่มเติมได๎ในหัวข๎อ 3.2 ข้อจ ากัดของข้อมูล GFMIS 
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5. หมวดรายจําย  ได๎แกํ 
- งบบุคลากร  เงินเดือน  คําจ๎างประจํา  คําจ๎างชั่วคราว  คําจ๎างลูกจ๎างตามสัญญา  

คําตอบแทนพนักงานราชการ 
- งบดําเนินงาน  คําตอบแทน  คําใช๎สอย  คําวัสดุ  คําสาธารณูปโภค   
- ครุภัณฑ ์ ที่ดิน/สิ่งกํอสร๎าง 
- เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- งบรายจํายอื่น 

6. ผลผลิต/โครงการ  
7. ลักษณะงาน : ระดับการศึกษา เชํน  มัธยมศึกษาสายสามัญ สถาบันการศึกษาระดับ

มหาวิทยาลัย การศึกษาไมํกําหนดระดับ เป็นต๎น (ตั้งแตํปี 2554 เป็นต๎นมารหัสเปลี่ยนจาก 
04 เป็น 09 ) 

8. Funds Center 
9. จังหวัด 

 

 
รูปที่ 3.2 

โดยที่งบประมาณที่ดึงมานั้น ประกอบด๎วยคอลัมน์รายจํายประจํา คอลัมน์รายจํายลงทุน และ
คอลัมน์รวมทั้งสิ้นของงบประมาณสํวนตํางๆ ดังนี้ (ดูเพ่ิมเติมรูปที่ 3.3) 

- พรบ. A 
- โอน/ปป.(ตกลงกับสงป.) B 
- งบฯ ถือจําย C = A+B 
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- จัดสรร D 
- โอน/ปป.(อํานาจ สรก.) E 
- จัดสรรถือจําย F = D+E 
- งบฯ หลังโอน/ปป. ทั้งสิ้น3 I = A+B+E 
- แผนการใช๎จํายเงินต๎นปี 
- แผนการใช๎จํายเงินที่ปรับใหมํ 
- แผนการใช๎จํายเงินที่ปรับใหมํ(ในปี) Q1 
- แผนการใช๎จํายเงินที่ปรับใหมํ(เกินปี) Q2 
- ใบสั่งซื้อ (PO) PJ = PX-PM+PL 
- เบิกจํายทั้งสิ้น YTD J = K+L 
- เบิกจํายรวม PO J1 = J+PJ 
- จัดสรรถือจํายคงเหลือ N = F - J 
- งบฯ ถือจํายคงเหลือ O = C - J 
- ร๎อยละเบิกจํายตํองบฯ หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น P = %(J/I) 
- ร๎อยละเบิกจํายรวม PO ตํอ งบฯ หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น P1=%J1/I 

 

 
รูปที่ 3.3 

 

                                                 
3 ใช๎งบฯ หลังโอน/ปป.ทั้งสิ้น เป็นหลักในการจัดทําตารางข๎อมูล  



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 
 

20 

แตํอยํางไรก็ตาม ลําดับการดึงข๎อมูลที่กลําวไปแล๎วนั้น เป็นการดึงข๎อมูลของหนํวยจํายแทนภาครัฐ
ตํางๆ ที่มีรายจํายด๎านการศึกษา อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักนายก กระทรวงสาธารณสุข เป็นต๎น ยกเว๎น
กระทรวงมหาดไทย ( กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) เนื่องจากรายจําย
ด๎านการศึกษาภายใต๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจากข๎อมูล GFMIS มีข๎อจํากัดคํอนข๎างมาก ดังนั้นการดึง
ข๎อมูลของ กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จําเป็นต๎องดึงข้อมูลในทุก
ลักษณะงาน ดังวิธีการขอข๎อมูลด๎านลํางนี้ (ดูรูปที่ 3.4 และ 3.5) 

ลําดับข๎อมูลกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น กรุงเทพและเมืองพัทยา  

1. กรม :  15008 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 
   15009 กรุงเทพมหานคร  
  15011 เมืองพัทยา 
2. งบรายจําย   
3. หมวดรายจําย   
4. ผลผลิต/โครงการ   
5. ลักษณะงาน (ทุกลักษณะงาน)   
6. Funds Center 
7. จังหวัด 
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รูปที่ 3.4 

 

 
รูปที่ 3.5 
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3.2 ข้อจ ากัดของข้อมูล GFMIS 

3.2.1 รหัสลักษณะงานด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ปี 2554 เป็นต้นไป ท าให้
ข้อมูลที่ได้จากระบบ GFMIS มีความคลาดเคลื่อน 

ในการจัดทําโครงการบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติระยะที่ 1และระยะที่ 2 ที่ผํานมา ได๎มีการ
จัดทําข๎อมูลรายจํายจริงด๎านการศึกษาโดยอาศัยฐานข๎อมูล GFMIS จากกรมบัญชีกลางเป็นหลัก และได๎ทําการ
จัดเก็บข๎อมูลรายจํายตั้งแตํปี 2551-2556 ซึ่งในปี 2551-2553 ที่ผํานมา รายจํายด๎านการศึกษาถูกจําแนกตาม
ลักษณะงานด๎านการศึกษา โดยใช๎รหัสลักษณะงาน 04 การศึกษา ดังนี้ (อ๎างอิงจาก คูํมือรหัสงบประมาณ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ 2553) 

 

ตารางท่ี 3.1 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2553 

04 การศึกษา 
041 ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
         0410 การประถมศึกษา 
 042 ระดับมัธยมศึกษา 
          0421 มัธยมศึกษาสายสามัญ 
          0422 อาชีวศึกษา 
          0423 มัธยมศึกษาอื่น 
 043 ระดับอุดมศึกษา 
          0431 สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
          0432 อุดมศึกษาท่ีไมมํีปรญิญา 
          0433 อุดมศึกษาอ่ืน 
 044 การศึกษาไมํกาํหนดระดับ 
          0440 การศึกษาไมํกําหนดระดับ 
 045 การบริการสนับสนุนการศึกษา 
          0450 การบริการสนับสนนุการศึกษา 
 046 การศึกษาอ่ืน 
          0460 การศึกษาอ่ืน 
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ตั้งแตํปี 2554 เป็นต๎นมา จากคูํมือรหัสงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ 2554 พบวํารหัส 
09 คือด๎านการศึกษา (ดูเพ่ิมเติมในตารางที่ 3.2) 

 

ตารางท่ี 3.2 คู่มือรหัสงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2554 

09  การศึกษา 
091  ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
0911 กํอนวัยเรียน 

 
0912 การประถมศึกษา 

092   ระดับมัธยมศึกษา 

 
0921 มัธยมศึกษาตอนต๎น 

 
0922 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

093  ระดับสูงกวํามัธยมศึกษา 

 
0930 ระดับสูงกวํามัธยมศึกษา 

094   ระดับอุดมศึกษา 

 
0941 อุดมศึกษาตอนต๎น 

 
0942 อุดมศึกษาตอนปลาย 

095  การศึกษาไมํกําหนดระดับ 

 
0950 การศึกษาไมํกําหนดระดับ 

096 การบริการสนับสนุนการศึกษา 

 
0960 การบริการสนับสนุนการศึกษา 

097 การวิจัยและการพัฒนาด๎านการศึกษา 

 
0970 การวิจัยและการพัฒนาดา๎นการศึกษา 

098 การศึกษาอ่ืน 

 
0980 การศึกษาอ่ืน 

 

แตํในฐานข๎อมูล GFMIS รหัส 09 คือลักษณะงานด๎านเชื้อเพลิงและพลังงาน แตํหนํวยงาน (ระดับ
กระทรวงและกรม) ผลผลิต/โครงการ และรายการ fund centers ในรหัส 09 นี้เป็นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับด๎าน
การศึกษาทั้งสิ้น (ดูเพ่ิมเติมรูปที่ 3.6) 
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รูปที ่3.6 

 

วิธีแก้ปัญหา 

ในการแก๎ปัญหาความคลาดเคลื่อนของฐานข๎อมูล GFMIS หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสลักษณะ
งาน คือนําข๎อมูลจากฐาน GFMIS ในสํวนตัวเลข พรบ. เปรียบเทียบกับแหลํงข๎อมูลจากแหลํงอ่ืนที่มีตัวเลข 
พรบ.รายจํายด๎านการศึกษาเชํนเดียวกัน ในที่นี้คือ ฐานข้อมูลจากส านักงบประมาณ ที่รายงานตัวเลข พรบ.
รายจํายด๎านการศึกษา แตํข๎อมูลที่ได๎มานั้นจะประกอบไปด๎วยหมวดงบประมาณ 5 หมวดที่จําแนกเป็นระดับ
การศึกษาของหนํวยจํายแทนตํางๆ เทํานั้น ไมํสามารถลงลึกถึงรายละเอียดโครงการหรือ Fund center ได๎ (ดู
เพ่ิมเติมในรูปที่  3.7)  หากต๎องการเช็คในรายละเอียดต๎องตรวจเช็คกับ เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งจะกลําวในสํวนถัดไป  

ดังนั้น จึงมีการนําข๎อมูลรายจํายด๎านการศึกษารหัส 09 จาก GFMIS ที่ปรากฏวําเป็นด๎านเชื้อเพลิง
และพลังงาน เปรียบเทียบกับฐานข๎อมูลรายจํายด๎านการศึกษาจากสํานักงบ (ข๎อมูล  พรบ.)4 ซึ่งพบวํายอดคุ๎ม
รวมของรายจําย พรบ.ด๎านการศึกษาเทํากัน (A ในรูปที่ 3.7 = B ในรูปที่ 3.8)  แสดงให๎เห็นวํา ถึงแม๎ลักษณะ
งานรหัส 09 ที่เห็นวําเป็นลักษณะงานด๎านเชื้อเพลิงและพลังงานนั้น แท๎จริงคือลักษณะงานด๎านการศึกษา  

 

 

                                                 
4 ข๎อมูล พรบ. จากสํานักงบประมาณ ได๎มาจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงบประมาณ ปีข๎อมูลตั้งแตํปี 

2554-2556 
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A 

B 

 
รูปที ่3.7 

 

 
รูปที ่3.8 

 

3.2.2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในรหัสลักษณะงานด้านการศึกษา จึงท าให้ระดับการศึกษา 
ก่อนปี 2554 และหลังปี 2554 ไม่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน 

จากตารางที่ 3.3 พบวําระดับการศึกษาตั้งแตํปี 2554 เป็นต๎นไป มีการจําแนกระดับการศึกษา
แตกตํางจากปี 2551-25535 และบางระดับการศึกษาอาจมีความคลาดเคลื่อนระหวํางรหัสลักษณะงานและชื่อ
ของระดับการศึกษา 

  

                                                 
5 ระดับการศึกษาจากฐานข๎อมูล GFMIS 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางเปรียบเทียบระดับการศึกษาปี 2551-2553 และปี 2554 เป็นต้นมา 

ระดับการศึกษาปี 2551-2553 ระดับการศึกษาปี 2554 เป็นต้นมา 
0410 การประถมศึกษา 0912 ปิโตรเลียมและก๏าซ 
0421 มัธยมศึกษาสายสามัญ 0921 การไฟฟ้า 
0422 อาชีวศึกษา 0922 งานพลังงานความร๎อน 
0431 สถาบันการศึกษาระดบัมหาวิทยาลัย 0923 งานพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอ่ืน 
0432 อุดมศึกษาท่ีไมมํีปรญิญา 0930 งานเชื้อเพลิงและพลังงานอ่ืน 
0440 การศึกษาไมํกําหนดระดับ 0941 อุดมศึกษาตอนต๎น 
0450 การบริการสนับสนุนการศึกษา 0942 อุดมศึกษาตอนปลาย 
0460 การศึกษาอ่ืน 0950 การศึกษาไมํกําหนดระดับ 

  
0960 การบริการสนับสนุนการศึกษา 

  
0980 การศึกษาอ่ืน 

 

วิธีแก้ปัญหา 

ในการแก๎ปัญหาเก่ียวกับระดับการศึกษาเพ่ือจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาให๎มีความถูกต๎องและ
มีความตํอเนื่องในระยะยาวนั้น สิ่งที่ควรคํานึงถึงคือการตรวจสอบความถูกต๎องเรื่องการแบํงระดับการศึกษา
หรือรหัสลักษณะงานด๎านการศึกษาในแตํละปี จากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๖ คู่มือรหัสงบประมาณ
รายจ่าย จากสํานักงบประมาณ และควรตรวจสอบรหัสลักษณะงานกับชื่อของรหัสนั้นๆ วําตรงกันหรือไมํ 
เนื่องจากระหวํางปี 2553-2554 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสลักษณะงาน ทําให๎ฐานข๎อมูลบางสํวนอาจยังมี
การแก๎ไขไมํสมบูรณ์  นอกจากนี้เพ่ือให๎มีความสอดคล๎องกับการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาในปี 2551-
2553 ที่ผํานมา อาจต๎องมีการจัดกลุํมระดับการศึกษาเพ่ิมเติมตามการแบํงระดับและประเภทการศึกษาที่ใช๎ใน
การจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาที่ผํานมา ซึ่งมีการแบํงระดับและประเภทการศึกษา จําแนกตาม
มาตรฐานสากลวําด๎วยการจัดจําแนกทางการศึกษา (ISCED:THE INTERNATIONAL STANDARD 
CLASSIFCATION OF EDUCATION ) ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหํงชาติ (UNEDCO ; THE 
UNITED NATIONS EDUCATION, SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZTATION)  ดังนี้ 

1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบํงเป็น ประเภทสามัญ คือ ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา (สามัญศึกษา) ประเภทอาชีวศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษา (อาชีวศึกษา) 

2) ระดับอุดมศึกษา แบํงเป็น สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาไมํมีปริญญา 
คือ งานวิจัยและวิชาการ และงานบริการวิชาการแกํชุมชน  
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3) การศึกษาไมํกําหนดระดับ คือ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานงานฝึกอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป 

4) การบริการสนับสนุนการศึกษา คือ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนสํงเสริมงานบริหารด๎าน
การศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษาสงเคราะห์  เด็กด๎อยโอกาส และพิการ  การศึกษา
เขตเฉพาะกิจชายแดนภาคใต๎  เงินสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน  รวมถึงเงินทุนกู๎ยืม
เพ่ือการศึกษา 

5) การศึกษาอ่ืน คือ งบประมาณที่ใช๎จํายสนับสนุนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และงานบริหารนโยบาย  แผนการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา งานติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา 

อยํางไรก็ตาม สามารถดูเรื่องการจัดจําแนกระดับการศึกษาเพ่ิมเติมได๎ ในหัวข๎อ 4.6 วิธีการจ าแนก
ระดับการศึกษา 

3.2.3 รายชื่อ Funds Centers ที่ใช้ในการจ าแนกกิจกรรมการใช้จ่าย (Services) ที่ได้จาก
ระบบ GFMIS ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

รายชื่อ Funds Centers ในคอลัมน์ P สํวนมากจะไมํสมบูรณ์ เชํน “เงินอุดหนุนเป็นคําใช” หรือยัง
แสดงเป็นรหัส เชํน “THAI/0100214002” ซึ่งเกณฑ์การจําแนกกิจกรรมการใช๎จําย (Services) จะพิจารณา
จากรายชื่อในรายการดังกลําว ทําให๎ไมํสามารถจําแนกได๎ ดังที่แสดงตามรูปที่ 3.9 
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รูปที่ 3.9 

 

วิธีแก้ปัญหา 

วิธีการค๎นหาชื่อยาวของ Funds Center และผสานรวมระหวํางรหัส Funds Center กับชื่อยาว
รหัสงบประมาณ สามารถทําได๎ตามข้ันตอน ดังตํอไปนี้ 

1. เปิด Browser โดยใช๎ Internet Explorer (IE) หรือ Browser อ่ืนๆ (รูปประกอบในคูํมือใช๎ 
Browser ของ Google Chrome) 

2. ระบุ Address พิมพ์ URL:gfmisreport.mygfmis.com/public/code_download.htm กด 
Enter จะแสดงหน๎าจอดังรูปที่ 3.10 
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รูปที่ 3.10 

 

3. จากนั้นคลิกหัวข๎อ “รหัสกิจกรรมหลักสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” จะเป็นการ 
Download ไฟล์แสดงรายการชื่อยาวของ Funds Centers ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เป็นไฟล์ประเภท WinRAR ZIP archive โดยมีชื่อไฟล์วํา “activitycode2013.zip” แล๎วให๎
คลิกท่ี Save ดังที่แสดงในรูปที่ 3.11 

 

 
รูปที่ 3.11 

 

4. คลิกขวาที่ไฟล์ “activitycode2013.zip” แล๎วเลือก Extract Here เพ่ือ Unzip ไฟล์ ดังรูปที่ 
3.12 
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รูปที่ 3.12 

 
5. ดับเบิลคลิกไฟล์ Excel ที่ชื่อวํา “budgetcode2013.xls” ที่ได๎จากการ Unzip ดังรูปที่ 3.13 

 
รูปที่ 3.13 

 

6. หน๎าจอจะแสดงโปรแกรม Excel ซึ่งประกอบด๎วย 2 คอลัมน์ ได๎แกํ รหัสงบประมาณ และชื่อ
ยาวรหัสงบประมาณ ดังที่แสดงในรูปที่ 3.14 
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รูปที่ 3.14 

 

7. จัดการรหัสงบประมาณของไฟล์ข๎อมูล GFMIS และรหัสกิจกรรมหลักสอดคล๎องเพ่ือเตรียมการ
ผสานข๎อมูล เนื่องจากรหัส Funds Centers จากข๎อมูล GFMIS จะประกอบด๎วยรหัส 
“THAI/” ตามด๎วยรหัสงบประมาณ 10 - 16 หลัก (ดูรูปที่ 1) แตํไฟล์รหัสกิจกรรมหลักจะมี
เพียงรหัสงบประมาณ 10 - 16 หลัก เทํานั้น ดังนั้นจึงต๎องจัดการให๎มีรูปแบบเดียวกัน  

8. คลิกขวาบนคอลัมน์ B ในไฟล์รหัสกิจกรรมหลัก แล๎วเลือก Insert เพ่ือแทรกคอลัมน์ใหมํ ดังรูป
ที่ 3.15  

9. พิมพ์คําสั่งในเซลล์ B2 ที่แทรกเพ่ิมข้ึนมาดังนี้ =“THAI/”&A2 ดังรูปที่ 3.16 

10. กดปุ่ม Enter แล๎ว เซลล์ดังกลําวจะมีรหัส THAI/ ตามด๎วยรหัสงบประมาณ เชํนเดียวกับข๎อมูล 
GFMIS ดังรูปที่ 3.17 
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รูปที่ 3.15 

 

 
รูปที่ 3.16 

 

 
รูปที่ 3.17 
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11. ใช๎เมาส์วางไว๎บนรูปสี่เหลี่ยม ด๎านขวาลํางของเซลล์ B2 ให๎ Cursor เป็นรูปเครื่องหมายบวก “+” 
แล๎วดับเบิลคลิก เพ่ือให๎ใช๎สูตรเดียวกันกับทั้งคอลัมน์ ดังรูปที่ 3.18 

 

 
รูปที่ 3.18 

 
12. เรียกไฟล์ GFMIS แล๎วคลิกขวาบนหัวคอลัมน์ P แล๎วกด Insert เพ่ือแทรกคอลัมน์ใหมํด๎านขวา

ของคอลัมน์ Funds Centers ดังรูปที่ 3.19 

 

 
รูปที่ 3.19 
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13. ใช๎คําสั่ง Vlookup เพ่ือผสานรหัส Funds Centers ในไฟล์ GFMIS กับชื่อยาวรหัสงบประมาณ 
ในไฟล์รหัสกิจกรรมหลัก โดยพิมพ์ในเซลล์ ด๎านขวาของคอลัมน์ Funds Centers ตามตัวอยําง
จะเป็นเซลล์ P42 ด๎วยคําสั่งดังนี้ “=VLOOKUP(O42,'[budgetcode2013.xls]รหัส
งบประมาณประจําปี 2556'!B$2:C$28678,2,FALSE)” ดังรูปที ่3.20 

 

 
รูปที่ 3.20 

 
14. ใช๎เมาส์วางไว๎บนรูปสี่เหลี่ยม ด๎านขวาลํางของเซลล์ P42 ให๎ Cursor เป็นรูปเครื่องหมายบวก 

“+” แล๎วดับเบิลคลิก เพ่ือให๎ใช๎สูตรเดียวกันกับทั้งคอลัมน์ (เชํนเดียวกับขั้นตอนที่ 11) ทั้งนี้
หากรหัส Funds Centers ไมํตรงกับรหัสงบประมาณ คําที่แสดงในคอลัมน์จะเป็น #N/A ดัง
รูปที่ 3.21 

 
รูปที่ 3.21 
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15. คลิกซ๎ายเลือกเซลล์ O39 และ P39 แล๎วเลือก Ribbon Data แล๎วคลิกซ๎ายที่ Filter ดังรูปที่ 
3.22 

 
รูปที่ 3.22 

 

16. คลิกเครื่องหมาย    ในเซลล์ P39 แล๎วคลิกที่เครื่องหมายถูกในชํองสี่เหลียมหน๎า (Select 
All) เพ่ือเลือกทุกรายการออก ดังรูปที่ 3.23 จากนั้นเลื่อนแถบลงด๎านลํางสุดแล๎วคลิกในชํอง
สี่เหลี่ยมหน๎า #N/A แล๎วกด OK เพ่ือให๎แสดงรายการที่รหัส Funds Centers ไมํตรงกับรหัส
งบประมาณ ดังรูปที่ 3.24 
 

 
รูปที่ 3.23 
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รูปที่ 3.24 

 

17. เลือกข๎อมูลในคอลัมน์ P ทั้งหมด ที่แสดงคํา #N/A แล๎วกด Delete เพ่ือลบข๎อมูลในรายการที่
รหัส Funds Centers ไมํตรงกับรหัสงบประมาณ ดังรูปที่ 3.25 

 

 
รูปที่ 3.25 
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18. คลิกเครื่องหมาย  ในเซลล์ P39 แล๎วคลิกที่ในชํองสี่เหลียมหน๎า (Select All) แล๎วกด OK 
เพ่ือแสดงรายการทั้งหมด ดังรูปที่ 3.26 

 

 
รูปที่ 3.26 

 

19. รายการที่รหัส Funds Centers กับรหัสงบประมาณตรงกันทั้งหมดจะแสดงในคอลัมน์ P ดังรูป
ที่ 3.27 

 
รูปที่ 3.27 
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ข้อสังเกต 

จากการผสานรวมระหวํางรหัส Funds Center กับชื่อยาวรหัสงบประมาณตามแนวทางดังกลําว จะ
พบวําจะไมํสามารถผสานรวมกันได๎อยํางสมบูรณ์ เห็นได๎จากมีรายการที่รหัส Funds Centers ไมํตรงกับรหัส
งบประมาณ ซึ่งรายละเอียดการแก๎ปัญหาจะกลําวตํอไปในหัวข๎อ 4.8 วิธีการจ าแนกกิจกรรมการใช้จ่าย 
(Services) 

 

4. วิธีการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา บนฐานข้อมูล GFMIS 

แนวคิดในการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติ เป็นการจัดทําระบบบัญชีเพ่ือระบุถึงการไหล
ของเงินทุนด๎านการศึกษาไปยังมิติตํางๆ ไมํวําจะเป็นหนํวยจํายแทน (Financing Agencies) ที่ทําหน๎าที่เป็นผู๎
สํงตํอเงินทุนที่ได๎มา ไปยังผู๎ผลิตหรือจัดหาบริการทางการศึกษา (Providers)  การไหลของเงินไปยังระดับ
การศึกษาตํางๆ (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา เป็นต๎น) หมวดรายจําย  กิจกรรม
การใช๎จํายด๎านการศึกษา ตลอดจนผู๎รับประโยชน์ (Beneficiaries)     

ในสํวนวิธีการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษา บนฐานข๎อมูล GFMIS จะกลําวถึงแหลํงที่มาของเงินทุน
ที่ใช๎จํายด๎านการศึกษาของประเทศไทยที่สําคัญ (ดูเพ่ิมเติมในรูปที่ 4.1) ซึ่งบนฐานข๎อมูล GFMIS ถือได๎วําเป็น
แหลํงข๎อมูลของเงินทุนจากหนํวยงานภาครัฐเป็นสํวนใหญํ  และวิธีการจําแนกเงินทุนเหลํานี้ไปยังตารางบัญชี
รายจํายด๎านการศึกษาในมิติตํางๆ จํานวนทั้งสิ้น 7 ตาราง (แหลํงข๎อมูลนอกเหนือจากฐานข๎อมูล GFMIS 
สามารถดูเพ่ิมเติมได๎ในสํวนถัดไป) เนื้อหาในสํวนนี้ประกอบด๎วย  

4.1 แหลํงที่มาของเงินทุน (Sources) 
4.2 วิธีจัดทําฐานข๎อมูลบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาจากฐานข๎อมูล GFMIS 
4.3 วิธีจัดทําตารางบัญชีรายจํายด๎านการศึกษา 
4.4 วิธีการจําแนกหมวดงบประมาณรายจําย (Budget Categories) 
4.5 วิธีการจําแนกหนํวยจํายแทน (Financing Agencies) 
4.6 วิธีการจําแนกระดับการศึกษา (Level of Education) 
4.7 วิธีการจําแนกหนํวยบริการ (Services Provider) 
4.8 วิธีการจําแนกกิจกรรมการใช๎จําย (Services) 
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รูปที่ 4.1 กระแสเงินทุนด้านการศึกษาส าหรับประเทศไทย จากแหล่งที่มา จนถึงผู้รับประโยชน์ 
 

แหลง่ทีม่า รัฐ เอกชน ROW

หนว่ยจา่ยแทน รัฐ เอกชน NGO ตารางที ่2,3,4,5,6

หนว่ยบรกิาร/จา่ยตรง สถานศกึษารัฐ สถานศกึษาเอกชน หน่วยบรกิาร ครัวเรอืน ตารางที ่3

ระดบัการศกึษา พื้นฐาน อาชวีะ มหาวทิยาลยั
 อดุมฯไม่

มปีรญิญา

 การศกึษาไม่

ก าหนดระดบั

 บรกิาร

สนับสนุน

การศกึษา

การศกึษาอืน่ ตารางที ่2, 3, 4

หมวดรายจา่ย งบบคุลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ ตารางที ่1, 4, 5

กจิกรรมการใชจ้า่ย
สนับสนุนการ

จัดการศกึษา

กจิกรรม

พัฒนา

ผูเ้รยีน

พัฒนาการเรยีน

การสอน

ผลติและ

พัฒนาครู

 อาจารย์

การบรหิาร

จัดการ
ตารางที ่5 และ 6

การสง่เสรมิวจัิย

และพัฒนา
กจิกรรมอืน่ๆ เพื่อการลงทุน

การอบรม

บคุลากร

เงนิกูย้มืเพื่อ

การศกึษา

ผูร้บัประโยชน์ จ านวนผูรั้บบรกิารของสถานศกึษารัฐและเอกชน ทัง้ในและนอกระบบโรงเรยีน
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4.1 แหล่งที่มาของเงินทุนด้านการศึกษา (Sources) 

1. แหลํงเงินทุนที่มาจากหนํวยงานของภาครัฐสํวนกลาง (ไมํรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) เป็น
แหลํงเงินทุนสามารถจัดเก็บได๎จากข๎อมูลของ กรมบัญชีกลาง (GFMIS)6 ซึ่งแบํงเป็น งบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และจากหนํวยงานรัฐอ่ืนๆ เชํน สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวง
การตํางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินกู๎ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ที่มาเป็นแหลํง
เงินทุนให๎กับสถาบันการศึกษา เป็นต๎น 

2. แหลํงเงินทุนที่มาจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ประกอบด๎วย กรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น  กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

3. แหลํงเงินทุนที่มาจากภาคเอกชน ได๎แกํ ครัวเรือน บริษัทเอกชน องค์การไมํแสวงหากําไร (NGO) 
และแหลํงที่มาจากนอกประเทศ (Rest of the World: ROW) อาทิ เงินลงทุนเอกชนตํางประเทศ เงินบริจาค 
เงินกู๎จากองค์กรตํางประเทศ ที่ให๎การสนับสนุนแกํหนํวยจํายภาครัฐ หนํวยจํายเอกชน หรือให๎องค์กรที่ไมํ
แสวงหากําไร  

4.2 วิธีจัดท าฐานข้อมูลบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา จากฐานข้อมูล GFMIS 

จากที่ได๎กลําวถึงลักษณะเบื้องต๎นของข๎อมูล GFMIS ในสํวนที่ 1 มาแล๎วนั้น เพ่ือให๎งํายตํอการ
นําไปใช๎ในการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษา ควรมีการจัดทําฐานข๎อมูลใหมํจากฐาน GFMIS ตั้งต๎น 
กลําวคือ จัดทําให๎ฐานข๎อมูลมีลักษณะการจัดเรียงที่งํายตํอการนําไปใช๎ และสะดวกตํอการกรอง (Filter) หรือ
เรียงลําดับ/สร๎าง PivotTable เพ่ือวิเคราะห์ข๎อมูลในเวิร์กชีตตํอไปได๎  

  

                                                 
6 ในที่น้ีจะกลําวถึงวิธีจัดทําบัญชีจากแหลํงเงินทุนท่ีได๎มาจากฐาน GFMIS เป็นหลัก 
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1. เริ่มต๎นจากการ เปิดไฟล์ข๎อมูล GFMIS ตั้งต๎น จะพบวํา แตํละคอลัมน์จะมีเซลล์ที่เขียนวํา 
“รวม” เซลล์ที่มีรายละเอียดของคอลัมน์นั้นๆ และเซลล์ที่วําง ดังรูปที่ 4.2 

 

 
รูปที่ 4.2 

 

2. จัดข๎อมูล โดยให๎แตํละคอลัมน์ที่มีเซลล์วํางอยูํ เติมเต็มด๎วยรายละเอียดของแตํละคอลัมน์นั้น 
เพ่ือให๎สามารถอํานข๎อมูลรายแถวได๎งํายขึ้น 

- เริ่มต๎นจากคลิก “เรียงลําดับและกรอง” (หมายเลข 1) จากนั้นเลือก “ตัวกรอง”   

- จากคอลัมน์ C : กระทรวง ให๎คลิกเลือก “วําง” เพ่ือจะวางข๎อมูลในทุกเซลล์ที่วําง 

- ในเซลล์ C2 ใช๎สูตร “=C1” เพ่ือให๎ข๎อมูลในชํองที่เราเลือก แสดงข๎อมูลแถวกํอนหน๎า 
จะทําให๎ชํองที่วํางมีข๎อมูลแถวกํอนหน๎าอยูํ  
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รูปที่ 4.3 

 

- จากนั้น “คัดลอก” สูตรและ “วาง” ในทุกชํองในคอลัมน์เดียวกัน 

 

 
รูปที่ 4.4 

3. ทําในทุกคอลัมน์ ทีละคอลัมน์จนถึงคอลัมน์จังหวัดไมํต๎องทํา เนื่องจากจังหวัดมีรายละเอียด
ยํอยรายจังหวัดอยูํแล๎ว (ดูเพ่ิมในรูปที่ 4.5) 

1 

2 

คดัลอกและลากลงเพ่ือวาง 
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รูปที่ 4.5 

4. เนื่องจากในขั้นนี้ การจัดทําบัญชีฯ ยังไมํได๎ทําข๎อมูลลงลึกถึงรายจังหวัด ดังนั้นในคอลัมน์
จังหวัดให๎คลิกตัวกรองและเลือก “รวม” จะได๎หน๎าตาข๎อมูลดังรูปที่  4.6 

 
รูปที่ 4.6 

5. สํวนข๎อมูลงบประมาณที่เป็นตัวเลข ให๎เลือกมาเฉพาะคอลัมน์ “งบฯ หลังโอน/ปป. ทั้งสิ้น” 
เทํานั้น เนื่องจากในการจัดทําบัญชีฯ ใช๎เฉพาะข๎อมูลรายจํายจริงที่มีการโอนและเปลี่ยนแปลง
แล๎ว 
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6. เมื่อทําการจัดฐานข๎อมูลได๎ดังรูปที่ 4.6 แล๎ว เพ่ือความสะดวกตํอการทําในขั้นตํอไป ให๎ทําการ
คัดลอกข๎อมูลใน เวิร์กชีตทั้งหมด และนําไปวางในเวิร์กชีตใหมํ ตัดคอลัมน์จังหวัดออก สุดท๎าย
จัดข๎อมูลให๎งํายตํอการนําไปใช๎ตํอ ดังรูปที่ 4.7 

 

 
รูปที่ 4.7 

 
7. สร๎าง Pivot table โดยการคลิกที่ “แทรก”  Pivot Table จะปรากฏหน๎าตํางการสร๎าง 

Pivot Table  ดังรูป 4.8 จากนั้นคลิกที่ “ตกลง” 

 
รูปที ่4.8 
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8. จากนั้นจะปรากฏหน๎าจอ ดังรูปที่ 4.9  ซึ่งแสดงเขตข๎อมูลด๎านขวามือ ซึ่งสามารถเลือกข๎อมูลที่
ต๎องการได๎โดยคลิกหน๎าชํองข๎อมูลที่ต๎องการและลากลงในพ้ืนที่ด๎านลําง เพ่ือแสดงมิติข๎อมูลที่
ต๎องการ 

 

 
รูปที ่4.9 

9. เมื่อเลือกข๎อมูลที่ต๎องการได๎แล๎วนั้น Pivot Table จะแสดงข๎อมูลที่ถูกเลือกดังรูปที่ 4.10 
 

 
รูปที ่4.10 
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10. เมื่อจัดทําข๎อมูลได๎ตามที่ต๎องการแล๎ว ก็จะสามารถนําไปใช๎ในการจําแนกรายจํายด๎านการศึกษา
ลงตารางบัญชีฯ ได๎บางสํวน ซึ่งจะกลําวในหัวข๎อถัดไป 

4.3 วิธีจัดท าตารางบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา 

ในการจัดทําตารางบัญชีรายจํายด๎านการศึกษา ข๎อมูลของภาครัฐสํวนใหญํใช๎ข๎อมูลจากฐาน GFMIS 
(ข๎อมูลจากแหลํงอ่ืนจะกลําวถึงในสํวนถัดไป) ซึ่งเมื่อมีการจัดทําฐานข๎อมูลตามที่ได๎กลําวในหัวข๎อ 4.2 แล๎วนั้น 
ก็จะสามารถนําข๎อมูลมาลงตารางได๎ โดยที่ตารางบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาที่ผํานมา ประกอบด๎วยตาราง
บัญชีหลักจํานวน 7 ตาราง (สามารถดูรูปแบบตารางได๎ในภาคผนวก) ดังตํอไปนี้ 
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ตารางบัญชีแบบที่ 1 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกระดับ/ประเภทการศึกษา และหมวด
รายจ่าย    

แสดงงบประมาณรายจํายด๎านการศึกษา จําแนกระดับ/ประเภทการศึกษา และหมวดรายจําย  เพ่ือ
กําหนดคุ๎มรวมของทรัพยากรที่มาจากแหลํงเงินงบประมาณเฉพาะงบประมาณด๎านการศึกษาจากภาครัฐ
สํวนกลางและ อปท. (เงินอุดหนุนและเงินงบประมาณของ อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา) โดยถูกแบํงออกตามระดับการศึกษาออกเป็น 9 ระดับคือ ระดับกํอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาสายสามัญ มัธยมศึกษา (อาชีวศึกษา) สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อุดมศึกษาที่ไมํมี
ปริญญา การศึกษาไมํกําหนดระดับ  การบริการสนับสนุนการศึกษา และการศึกษาอ่ืน สํวนหมวดรายจําย
แบํงเป็น 5 หมวดงบประมาณหลัก คือ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจํายอ่ืน ซึ่ง
แตํละหมวดประกอบด๎วยหมวดรายจํายยํอย แบํงเป็น งบบุคลากร เงินเดือน คําจ๎างประจํา คําจ๎างชั่วคราว 
คําจ๎างลูกจ๎างตามสัญญา คําตอบแทนพนักงานราชการ, งบดําเนินงาน คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คํา
สาธารณูปโภค, ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งกํอสร๎าง, เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, และรายจํายอื่น 

ตารางบัญชีแบบท่ี 2 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing 
Agencies) แยกตามระดับการศึกษา 

แสดงบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาจําแนกตามหนํวยจํายแทน (Financing Agencies) แยกตามระดับ
การศึกษาของหนํวยจํายแทนภาครัฐ  สํวนกลางและ อปท. (ในที่นี้หมายรวมถึง อบจ. เทศบาล อบต. 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) และภาคเอกชน แยกตามระดับการศึกษา 

หน่วยจ่ายแทนภาครัฐ7 ได๎ยุบรวมกันเหลือเพียง 6 หนํวยงาน ได๎แกํ 

- กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด๎วย สพฐ. สกอ. สอศ. สป. สกศ. ราชภัฎ เทคโนฯ ม.ในกํากับ     
ม.รัฐ ม.สงฆ์ และหนํวยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันสํงเสริมการสอนวิทย์ฯ,   
รร.มหิดลวิทยานุสรณ์, สนง.เลขาธิการคุรุสภา, สนง.คณะกรรมการสํงเสริมสวัสดิการฯ, สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ ) 

- องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 
- กระทรวงอ่ืนๆ ประกอบด๎วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตํางประเทศ กระทรวงการ

ทํองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวง
สาธารณสุข  

- สํานักนายกรัฐมนตรี 
- รัฐวิสาหกิจ  

                                                 
7 ข๎อมูลปี 2553 (แตํละปีอาจมีหนํวยจํายแทนเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบกํอนจัดทําข๎อมูลในทุกปี) 
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- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 

ส่วนหน่วยจ่ายแทนภาคเอกชน แยกเป็นภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและองค์กรไมํแสวงหาผลกําไร 
(NGO) และภาคตํางประเทศ (ROW) 

ตารางบัญชีแบบท่ี 3 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing 
Agencies) และหน่วยบริการ (Providers) 

แสดงบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาจําแนกตามหนํวยจํายแทน/ผู๎จํายตรง (Financing Agencies) 
แยกระดับการศึกษาและหนํวยบริการ (Providers) โดยที่หนํวยบริการแยกเป็น 

- สถานศึกษารัฐ 
- สถานศึกษาเอกชน  
- หนํวยบริการทางการศึกษา ได๎แกํ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสํวนกลาง 
- Rest of the economy  

แตํอยํางไรก็ตาม ในการทําตารางนี้นั้น จะสามารถเข๎าใจเส๎นทางงบประมาณด๎านการศึกษาได๎ ก็
ตํอเมื่อเข๎าใจเส๎นทางเงินจาก Agencies สูํ Providers  

ตารางบัญชีแบบท่ี 4 งบประมาณด้านการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ แยกตามหมวดงบประมาณ
รายจ่ายและระดับการศึกษา  

แสดงงบประมาณด๎านการศึกษาของหนํวยงานภาครัฐ (สํวนกลางและ อปท.) แยกตามหมวด
งบประมาณรายจํายและระดับการศึกษา 

ตารางบัญชีแบบท่ี 5  บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายและหมวด
งบประมาณรายจ่าย ภายใต้หน่วยจ่ายแทนภาครัฐ 

แสดงบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาจําแนกตามกิจกรรมการใช๎จํายและหมวดงบประมาณรายจําย 
ภายใต๎หนํวยจํายแทนเฉพาะภาครัฐ (สํวนกลาง และ อปท.) โดยที่กิจกรรมการใช๎จํายนั้น แบํงออกตามนิยาม
กิจกรรม ออกเป็น 10 ประเภทกิจกรรมหลักได๎แกํ 

1. ผลิตนักเรียน ผลิตนักเรียนและบัณฑิต  
2. กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นักศึกษา  
3.  พัฒนาการเรียนการสอน (หลักสูตร สื่อ)  
4. ผลิตและพัฒนาครู อาจารย์ 
5. การบริหารจัดการ (คําจ๎าง คําตอบแทนผู๎บริหาร คําสาธารณูปโภค) 
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6. การสํงเสริมวิจัยและพัฒนา 
7. กิจกรรมอื่นๆ 
8. รายจํายเพื่อการลงทุน  
9. การอบรมบุคลากรทางการศึกษา  
10. เงินกู๎ยืม/ทุนเพื่อการศึกษา 

ตารางบัญชีแบบที่ 6 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing 
Agencies) แยกตามกิจกรรมการใช้จ่าย  

บัญชีรายจํายด๎านการศึกษาจําแนกตามหนํวยจํายแทน/ผู๎จํายตรง (Financing Agencies) ทั้ง
ภาครัฐ (สํวนกลาง และ อปท.) และภาคเอกชน แยกตามกิจกรรมการใช๎จําย (10 ประเภทกิจกรรม) 

ตารางบัญชีแบบท่ี 7 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ 
แยกระดับการศึกษา 

งบประมาณรายจํายด๎านการศึกษา จําแนกตามกิจกรรมการใช๎จําย 10 กิจกรรมหลักของหนํวยงาน
รัฐ (สํวนกลาง และ อปท.) แยกระดับการศึกษา โดยแบํงเป็น การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กํอนประถม ประถม และ
มัธยมสายสามัญ) อาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อุดมศึกษาที่ไมํมีปริญญา การศึกษาไมํ
กําหนดระดับ  การบริการสนับสนุนการศึกษา และการศึกษาอ่ืน 

4.4 วิธีการจ าแนกหมวดงบประมาณรายจ่าย (Budget Categories) 

วิธีการจําแนกหมวดงบประมาณรายจําย มีการจําแนกตามการจัดสรรงบประมาณตามงบรายจําย
ของสํานักงบประมาณ ซึ่งหมวดรายจํายแบํงเป็น 5 หมวดงบประมาณหลัก คืองบบุคลากร งบดําเนินงาน     
งบลงทุน งบอุดหนุนและงบรายจํายอื่น ซึ่งแตํละหมวดประกอบด๎วยหมวดรายจํายยํอย แบํงเป็น  

1. งบบุคลากร : งบบุคลากร เงินเดือน คําจ๎างประจํา คําจ๎างชั่วคราว คําจ๎างลูกจ๎างตามสัญญา 

คําตอบแทนพนักงานราชการ 

2. งบดําเนินงาน : งบดําเนินงาน คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุ คําสาธารณูปโภค 

3. งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งกํอสร๎าง 

4. งบอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

5. งบรายจํายอื่น : รายจํายอื่น 
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โดยที่การจําแนกหมวดงบประมาณรายจํายนั้น จะมีเพียงของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น  สําหรับ
วิธีการจําแนกหมวดงบประมาณรายจําย เริ่มต๎นจากตาราง Pivot Table ที่ได๎จัดทําขึ้น จากนั้นเลือกขอบเขต
ข๎อมูลที่เป็นงบรายจําย และหมวดรายจําย ดังรูปที่ 4.11 
 

 
รูปที ่4.11 

 
เมื่อได๎ข๎อมูลที่ต๎องการแล๎ว ก็นําตัวเลขไปเติมในตารางบัญชีแตํละรูปแบบตามที่ต๎องการ เชํนตาราง

บัญชีรูปแบบที่ 1 ดังรูปที่ 4.12 

 
รูปที ่4.12 
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4.5 วิธีการจ าแนกหน่วยจ่ายแทน (Financing Agencies) 

หนํวยจํายแทนในบัญชีรายจํายด๎านการศึกษา หมายถึงตัวกลางที่ทําหน๎าที่เบิกจํายการเงิน 
(Financial Agents) โดยคณะผู๎วิจัยได๎แบํงหนํวยจําย ออกเป็น 2 กลุํมคือ หนํวยจํายแทนภาครัฐ (Public 
Financing Agencies) และหนํวยจํายแทนภาคเอกชน (Private Financing Agencies) โดยทั้งสองแหลํง
ประกอบด๎วยแหลํงยํอยที่รวมกันได๎ 10 แหลํง แสดงในตารางบัญชีรูปแบบที่ 2  (รวมแหลํงยํอยๆ เข๎าด๎วยกัน 
เพ่ือความสะดวกในการแสดงผล ดูเพ่ิมเติมในรูปที่ 4.13)  

 

 
รูปที ่4.13 

 
สําหรับหนํวยจํายแทนที่ปรากฏในตารางบัญชี มีดังตํอไปนี้ 

 หน่วยจ่ายแทนภาครัฐ (Public Financing Agencies)  
1. กระทรวงศึกษาธิการ  
2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
3.  กระทรวงอ่ืนๆ 
4.  สํานักนายกรัฐมนตรี 
5.  รัฐวิสาหกิจ 
6.  กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน 

 หน่วยจ่ายแทนภาคเอกชน (Private Financing Agencies) 
7.  ภาคครัวเรือน 
8.  ภาคธุรกิจเอกชน 
9.  NGO 
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10. ROW (Rest of the world) 
วิธีจําแนกหนํวยจํายแทนภาครัฐจากฐานข๎อมูล GFMIS ที่ได๎จัดทําใหมํสามารถดูรายละเอียดหนํวย

จํายแทนได๎ จากตาราง Pivot Table โดยเลือกขอบเขตข๎อมูลตามรูปที่ 4.14 
 

 
รูปที ่4.14 

 
โดยที่ตัวกรอง “ลักษณะงาน2” ในรูปจะสามารถกรองดูระดับการศึกษาแตํละระดับได๎ เพ่ือให๎งําย

ตํอการนํามาใช๎ในการจําแนกตารางบัญชี (รายละเอียดการจําแนกระดับการศึกษา จะกลําวถึงในหัวข๎อถัดไป) 

 
รูปที ่4.15 
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เมื่อได๎ตาราง Pivot Table ตามหนํวยจํายแทนแล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการจัดกลุํมของหนํวยจํายแทน
(กระทรวงและกรม) ตามตารางบัญชีแตํละรูปแบบ ข้อพึงระวังในการจําแนกหนํวยจํายแทนคือ 

1. ในแตํละปีหนํวยจํายแทนอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกตํางกัน ผู๎จัดทําจึงควรมีการตรวจสอบ

กระทรวง/กรมกํอนการจําแนกหนํวยจํายแทน และการจัดกลุํมข๎อมูลลงในตาราง 

2. ในสํวนข๎อมูลจาก GFMIS ในสํวนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น 

เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร) ให๎ตัดข๎อมูลสํวนนี้ออก เนื่องจากการจําแนกหนํวยจํายแทนอปท. 

จะกลําวถึงในหัวข๎อถัดไป 

3. วิธีจําแนกหนํวยจํายแทนกระทรวงศึกษา ประกอบด๎วยรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

หน่วยจ่ายแทน  
(Financing Agencies) 

กรม 

สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สป. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สกศ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
สอศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สกอ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ม.ราชภัฏ 

มีทั้งหมด 40 แหํง ประกอบด๎วย 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี
2 มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ ์

3 มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 
4 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

5 มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูม ิ
6 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

7 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ํ
8 มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

9 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี
10 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

11 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
12 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
13 มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
14 มหาวิทยาลยัราชภฏับ๎านสมเดจ็เจา๎พระยา 
15 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์

16 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
17 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
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หน่วยจ่ายแทน  
(Financing Agencies) 

กรม 

18 มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
19 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
20 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
21 มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

22 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
23 มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
24 มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ 
25 มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์

26 มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณ ี
27 มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

28 มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
29 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
30 มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

31 มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
32 มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

33 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
34 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

35 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎ์ธาน ี
36 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์

37 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูํบ๎านจอมบึง 
38 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี
39 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

40 มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ม.เทคโนฯ 

มีทั้งหมด 9 แหํง ประกอบด๎วย 
1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล๎านนา 
7 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
8 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
9 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ม.ในกํากับ 
มีทั้งหมด 12 แหํง ประกอบด๎วย 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ํ
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หน่วยจ่ายแทน  
(Financing Agencies) 

กรม 

3 มหาวิทยาลยัทักษิณ 
4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร ี
5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ 
6 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

7 มหาวิทยาลยับูรพา 
8 มหาวิทยาลยัพะเยา 
9 มหาวิทยาลยัมหิดล 
10 มหาวิทยาลยัแมํฟ้าหลวง 

11 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจา๎คุณทหารลาดกระบัง 

ม.รัฐ 
มีทั้งหมด 14 แหํง ประกอบด๎วย 

1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2 มหาวิทยาลยัขอนแกํน 
3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4 มหาวิทยาลยันครพนม 
5 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 

6 มหาวิทยาลยันเรศวร 
7 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

8 มหาวิทยาลยัแมํโจ ๎
9 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

10 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
11 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
12 มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

13 สถาบันเทคโนโลยีปทมุวัน 
14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

ม.รัฐ ไมํจํากัดรับ 
มีทั้งหมด 2 แหํง ประกอบด๎วย 

1 มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
2 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ม.สงฆ ์
มีทั้งหมด 2 แหํง ประกอบด๎วย 

1 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 

หนํวยงานอ่ืนๆ 
(เป็นหนํวยงานอื่นๆ 

สังกัดกระทรวงศึกษา)  
มีทั้งหมด 5 แหํง ได๎แก ํ

1 โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
2 สนง.เลขาธิการคุรสุภา 
3 สนง.คณะกรรมการสํงเสริมสวัสดกิารและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4 สถาบันสํงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ 
5 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ 

ที่มา: ประมวลผลโดยผู๎วจิัย 
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4.6 วิธีการจ าแนกระดับการศึกษา (Level of Education) 

สําหรับการจัดทําตารางบัญชีจากฐานข๎อมูล GFMIS มีการจําแนกระดับการศึกษาตามนิยาม
มาตรฐานสากล ดังที่ได๎กลําวถึงไปแล๎วในสํวนแรก ได๎แกํ  

- การประถมศึกษา 

- มัธยมศึกษาสายสามัญ 

- มัธยมศึกษาอาชีวศึกษา 

- สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

- อุดมศึกษาที่ไมํมีปริญญา 

- การศึกษาไมํกําหนดระดับ 

- การบริการสนับสนุนการศึกษา 

- การศึกษาอ่ืน 

แตํในการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษา ได๎มีการจําแนกระดับการศึกษาเพ่ิมเติม ได๎แกํ “ระดับ
เด็กก่อนวัยเรียน และระดับก่อนประถมศึกษา” และมีการจัดกลุํมเพ่ิมเติมคือให๎ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมายถึงการศึกษาในระดับการศึกษากํอนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ไมํรวมอาชีวศึกษา 

ดังนั้นในตารางบัญชีรายจํายรูปแบบตํางๆ ที่มีการจําแนกระดับการศึกษา จะมีระดับการศึกษา 10 
ระดับดังรูปที่ 4.16 

 
รูปที ่4.16 
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4.6.1 วิธีจ าแนกระดับการศึกษาหลังการเปลี่ยนแปลงรหัสลักษณะงานด้านการศึกษา 

 ดังที่กลําวมาแล๎วในสํวนที่แรก หลังจากปี 2554 เป็นต๎นมาข๎อมูลจาก GFMIS มีการเปลี่ยนแปลง
รหัสลักษณะงานด๎านการศึกษา ทําให๎ระดับการศึกษาตั้งแตํปี 2554 แตกตํางกับระดับการศึกษาที่มีการจําแนก
ในบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาที่ผํานมา ดังรูป 4.19 
 

 
รูปที ่4.19 

 
ดังนั้น เพ่ือให๎สามารถจําแนกระดับการศึกษาได๎ตามนิยามการจัดทําบัญชีรายจํายฯแบบเดิม (10 

ระดับการศึกษา) สิ่งแรกที่ควรคํานึงถึง คือควรเช็คนิยามระดับการศึกษาใหมํที่พบในฐานข๎อมูล GFMIS ซึ่ง
สามารถเช็คได๎จากการจําแนกงบประมาณตามลักษณะงานของสํานักงบ (ใช๎ตามหลัก GFS ปี 2001) 

 
 709 การศึกษา (การจ าแนกงบประมาณตามลักษณะงาน; คู่มือปี 2001) 

เป็นรายจํายที่ครอบคลุมด๎านการศึกษาแกํบุคคลและสํวนรวม ซึ่งรายจํายเพ่ือบริการแกํบุคคลจัดอยูํ
ในหัวข๎อ 7091-7096 และรายจํายบริการเพ่ือสํวนรํวม จําแนกอยูํในหัวข๎อ 7097-7098 การบริการการศึกษา
สํวนรํวม ได๎แกํ การวางแผนและการบริหารนโยบายของรัฐบาล เชํน การกําหนดมาตรฐานและบังคับใช๎
มาตรฐานการศึกษา การออกใบอนุญาตและควบคุมการกํอตั้งสถานศึกษา ทั้งนี้รายจํายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับการ
บริหารงานกลุํมโรงเรียน วิทยาลัย จัดเป็นรายจํายบุคคลและจําแนกอยูํในข๎อ 7091-7095 

การจําแนกรายจํายด๎านการศึกษายึดหลัก The 1997 International Standard Classification of 
Education (ISCED-97) ซึ่งรวมถึงโรงเรียนทางการทหารและวิทยาลัยตํารวจ ที่มีหลักสูตรคล๎ายหลักสูตร
สําหรับพลเรือนด๎วย 
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7091 ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

70911 ก่อนวัยเรียน เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอนุบาลหรือระดับ 0 (ISCED-97) ทั้งนี้ไมํ
รวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา (จําแนกอยูํในข๎อ 7096) 

70912 ประถมศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือระดับ 1 (ISCED-97) 
รวมทั้งการศึกษาผู๎ใหญํในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ไมํรวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา (จําแนกอยูํในข๎อ 
7096) 

7091 ระดับมัธยมศึกษา 

70921 มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือระดับ 2 
(ISCED-97) และการศึกษาผู๎ใหญํในระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาโดยการให๎
ทุนการศึกษา เงินให๎เปลํา เงินกู๎ยืม และเงินเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ไมํรวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา (จําแนกอยูํใน
ข๎อ 7096) 

70922 มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
ระดับ 3 (ISCED-97) และการศึกษาผู๎ใหญํในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาโดย
การให๎ทุนการศึกษา เงินให๎เปลํา เงินกู๎ยืม และเงินเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ไมํรวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา (จําแนก
อยูํในข๎อ 7096) 

7093 ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา (ไม่ใช่ระดับอุดมศึกษา)  

70930 ระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา (ไมํใชํระดับอุดมศึกษา) เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูง
กวํามัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ 4 (ISCED-97) รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาโดยการให๎ทุนการศึกษา 
เงินให๎เปลํา เงินกู๎ยืม และเงินเบี้ยเลี้ยง ทั้งนี้ไมํรวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา (จําแนกอยูํในข๎อ 7096) 

7094 ระดับอุดมศึกษา 

70941 อุดมศึกษาตอนต้น เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอนต๎นหรือระดับ  5 
(ISCED-97) รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาโดยการให๎ทุนการศึกษา เงินให๎เปลํา เงินกู๎ยืม และเงินเบี้ยเลี้ยง  
ทั้งนี้ไมํรวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา (จําแนกอยูํในข๎อ 7096) 

70942 อุดมศึกษาตอนปลาย เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอนปลายหรือระดับ 
6 (ISCED-97) รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาโดยการให๎ทุนการศึกษา เงินให๎เปลํา เงินกู๎ยืม และเงินเบี้ยเลี้ยง 
ทั้งนี้ไมํรวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา (จําแนกอยูํในข๎อ 7096) 
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7095 การศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

70950 การศึกษาไม่ก าหนดระดับ เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาไมํกําหนดระดับ เชํน โครงการ
การศึกษาตํางๆ ที่จัดทําข้ึนสําหรับผู๎ใหญํ การอบรมด๎านอาชีพเฉพาะอยําง การอบรมด๎านวัฒนธรรม ซึ่งไมํต๎อง
มีพ้ืนฐานความรู๎เฉพาะทางกํอนเข๎ารับการอบรม รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาโดยการให๎ทุนการศึกษา เงินให๎
เปลํา เงินกู๎ยืม และเงินเบี้ยเลี้ยง 

7096 การบริการสนับสนุนการศึกษา 

70960 การบริการสนับสนุนการศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการกํากับดูแลให๎บริการ
เรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล และการเดินทาง เป็นต๎น ทั้งนี้ไมํรวมถึงการป้องกันและการควบคุมโรค
ในโรงเรียน (จําแนกอยูํในหัวข๎อ 7074) ทุนการศึกษา เงินให๎เปลํา เงินกู๎ และเงินเบี้ยเลี้ยง (จําแนกอยูํในหัวข๎อ 
7091-7095) 

7097 การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา 

70970 การวิจัยและการพัฒนาด้านการศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการดําเนินการ
งานวิจัยประยุกต์และการทดลอง เพ่ือการพัฒนาการบริหารด๎านการศึกษาขององค์กรของรัฐ รวมทั้งการ
จัดสรรเงินให๎เปลํา เงินกู๎ หรือเงินอุดหนุน สําหรับการสนับสนุนการวิจัยประยุกต์และการทดลองที่ ไมํใชํ
หนํวยงานของรัฐ เชํน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย เป็นต๎น 

7098 การศึกษาอ่ืน 

70980 การศึกษาอ่ืน เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงาน การดําเนินงานหรือการสนับสนุนงาน
ตํางๆ เชํน งานวางแผน งานจัดการ การประสานงาน โครงการและงบประมาณด๎านการศึกษา การออก
กฎหมายและกําหนดมาตรการศึกษา การออกใบอนุญาตสําหรับการกํอตั้งสถานศึกษา การผลิตและเผยแพรํ
ข๎อมูล เอกสาร และสถิติในการศึกษา รวมทั้งงานด๎านอื่นๆ ซึ่งไมํสามารถจําแนกในหัวข๎อ 7091-7097 

เมื่อทําการตรวจเช็คจากนิยามรหัสลักษณะงานด๎านการศึกษา เปรียบเทียบกับรหัสลักษณะงานที่ได๎
จาก GFMIS พบวําบางรายการมีความคลาดเคลื่อน แตํจากการตรวจสอบรายละเอียดภายในของลักษณะงาน
ด๎านการศึกษาท่ีมีความคลาดเคลื่อน ปรากฏวํา ต๎องทําการปรับเปลี่ยนรหัสที่มีความคลาดเคลื่อนให๎สอดคล๎อง
กับนิยามท่ีถูกต๎องดังตาราง 4.1 
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ตารางท่ี 4.1  ตารางเปรียบระดับการศึกษาหลังมีการตรวจเช็ครหัสใหม่ 

ระดับการศึกษาปี 2554 เป็นต้นมาใน GFMIS ระดับการศึกษาเมื่อท าการตรวจเช็ครหัสใหม่ 
0912 งานปิโตรเลียมและกาซ 0912 การประถมศึกษา 
0921 การไฟฟ้า 0921 มัธยมศึกษาตอนต๎น 
0922 งานพลังงานความร๎อน 0922 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
0923 งานพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น 0923       - ไมํปรากฏในนิยาม - 
0930 งานเชื้อเพลิงและพลังงานอ่ืน 0930 ระดับสูงกวํามัธยมศึกษา 
0941 อุดมศึกษาตอนต๎น 0941 อุดมศึกษาตอนต๎น 
0942 อุดมศึกษาตอนปลาย 0942 อุดมศึกษาตอนปลาย 
0950 การศึกษาไมํกําหนดระดับ 0950 การศึกษาไมํกําหนดระดับ 
0960 การบริการสนับสนุนการศึกษา 0960 การบริการสนับสนุนการศึกษา 
0980 การศึกษาอ่ืน 0980 การศึกษาอ่ืน 

 
ดังนั้นจากฐานข๎อมูล GFMIS จะได๎ระดับการศึกษาหลังทําการปรับแล๎ว จากรูปที่ 4.20 เป็น ดังรูปที่ 4.21 
 

 
รูปที ่4.20 
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รูปที ่4.21 

  
อยํางไรก็ตามระดับการศึกษาที่ได๎นั้น ยังไมํสอดคล๎องกับระดับการศึกษาที่ใช๎ในบัญชีรายจํายด๎าน

การศึกษาที่ผํานมา กลําวคือมีบางระดับการศึกษาที่ไมํปรากฏในบัญชีรายจํายฯ ได๎แกํ  มัธยมศึกษาตอนต๎น  
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับสูงกวํามัธยมศึกษา  และอุดมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นวิธีจําแนกระดับการศึกษา
เพ่ือให๎ตรงกับระดับการศึกษาท่ีผํานมา คือต๎องจําแนกระดับการศึกษาเหลํานี้ใหมํ โดยในเบื้องต๎นเพ่ือให๎งํายตํอ
การจําแนกระดับการศึกษาดังกลําว จึงจําแนกโดยคํานึงถึงหนํวยจํายแทนที่รับผิดชอบระดับการศึกษานั้นๆ 
เป็นหลัก ตามนิยามดังตํอไปนี้ 

1. เด็กกํอนวัยเรียน (ISCED 0-1) หมายถึง การศึกษาสําหรับเด็กอายุระหวําง 2-5 ปี ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

2. ระดับกํอนประถมศึกษา (ISCED 0-2) หมายถึง การจัดการศึกษาประเภทอนุบาล มี 2 
หลักสูตร คือ อนุบาลหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี 

3. ระดับประถมศึกษา (ISCED 1) หมายถึง การศึกษาที่มุํงให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถขั้น
พ้ืนฐาน ในเวลาเรียน 6 ปี  

4. มัธยมศึกษาสายสามัญ (ISCED 2, 3 และ 4) หมายถึง การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่ง
แบํงออกเป็น 2 ชํวงตอน คือ มัธยมศึกษาตอนต๎น ที่จัดทําโดยกรมศิลปากรเทียบเทําชั้น ม. 3 
และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญคือ ชั้น ม.4 ถึง ม. 6 

5. มัธยมศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา (ISCED 3, 5) หมายถึง มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฎศิลป์ชั้น
กลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะชั้นกลาง และการศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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6. สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ISCED 6 - 8) หมายถึง การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายซึ่งได๎แกํ ประกาศนียบัตรศิลปชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับสู งกวําปริญญาตรี 
ได๎แกํ ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 

7. อุดมศึกษาที่ไมํมีปริญญา หมายถึง เป็นงานที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูงกวํามัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาโดยการให๎ทุนการศึกษาให๎เปลํา เงินกู๎ยืมและเงินเบี้ยเลี้ยง 
ทั้งนี้ไมํรวมงานสนับสนุนบริการการศึกษา  

สํวนรายการที่จัดอยูํใน ISCED 9 ได๎ถูกจําแนกออกในรายการยํอยตามระบบของ GFS เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

8. การศึกษาไมํกําหนดระดับ (GFS 7095) หมายถึง บริการเพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรม และ
พัฒนาขีดความสามารถของครู และบุคลากรทางการศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  

9. การบริการสนับสนุนการศึกษา (GFS 7096) หมายถึง การสํงเสริมงานบริหารด๎านการศึกษา 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เด็กด๎อยโอกาส และพิการ การศึกษาเขตเฉพาะกิจ
ชายแดนภาคใต๎ การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคเอกชน รวมถึงการให๎ทุนกู๎ยืมเพ่ือ
การศึกษา8 

10. การศึกษาอ่ืน หมายถึง การสนับสนุนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ให๎กับ
ประชาชนที่พ๎นวัยเรียนในระบบโรงเรียนหรือกลุํมทํางาน) และงานบริหารนโยบาย แผนการ
ศึกษา มาตรฐานการศึกษา งานติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ในการศึกษานี้  นิยามการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษา ระดับกํอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสายสามัญ ไมํรวมอาชีวศึกษา 
 
  

                                                 
8 ภายหลังคณะผู๎วิจัยได๎ทําการจาํแนกเงินทุนให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษาไปยังการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  
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4.6.2 วิธีจ าแนกระดับการศึกษาเพิ่มเติม 

 วิธีจ าแนกระดับการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 

 งบประมาณรายจํายด๎านการศึกษาของภาครัฐในสํวนหนึ่งใช๎เพ่ือให๎การศึกษาแกํเด็กปฐมวัย  ทั้งนี้
เพ่ือให๎บัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติสะท๎อนถึงทรัพยากรที่ใช๎ไปในระดับดังกลําวซึ่งไมํได๎รวมอยูํในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับการจําแนกระดับการศึกษาในระดับนานาชาติ ( ISCED 0-1) 
คณะผู๎จัดทําจึงได๎จําแนกงบประมาณรายจํายในสํวนเงินอุดหนุนสําหรับจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ภายใต๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎อยูํในระดับการศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน 

การทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติ มีวิธีการจําแนกระดับการศึกษาเด็กกํอนวัยเรียน คือ
พิจารณาจากรายการ (โครงการ) ที่เป็นเงินเดือนคําจ๎างของครูและพนักงานผู๎ดูแลเด็กเล็ก นม อาหารกลางวัน 
ครุภัณฑ์ รวมไปถึงคํากํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งจากรายจํายจากเงินอุดหนุนและงบประมาณของ 
อปท. 

 วิธีจ าแนกระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

เพ่ือให๎ทราบถึงการใช๎จํายด๎านการศึกษาอยํางครอบคลุม ในการจัดทําบัญชีรายจํายจึงมีการจําแนก
ระดับการศึกษากํอนประถมศึกษาออกมาเพ่ิมเติม แตํด๎วยข๎อจํากัดของฐานข๎อมูล GFMIS ที่ไมํสามารถแยก
ระดับการศึกษากํอนประถมออกมาได๎ จึงจําเป็นต๎องจัดกลุํมจําแนกการศึกษาในระดับนี้ออกมาเอง ซึ่งเป็นที่
ทราบกันดีอยูํแล๎ววํา การศึกษาระดับกํอนประถมศึกษานั้น หนํวยงานที่สําคัญในการจัดการศึกษาระดับนี้คือ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี สพฐ. รับผิดชอบดูแลการศึกษาในระดับนี้เป็นสํวนใหญํ นอกจากนั้นยังมีองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นรับผิดชอบด๎วย (ซึ่งจะกลําวถึงในสํวนของอปท.)  

ดังนั้นวิธีการจ าแนกระดับการศึกษาก่อนประถมศึกษาของ สพฐ. จึงเป็นไปตามข้ันตอนดังตํอไปนี้ 

 สร๎างตัวกรองในฐานข๎อมูลบัญชีรายจํายฯ  เลือกกรองที่ผลผลิต/โครงการ   เลือก “ผู๎
จบการศึกษากํอนประถมศึกษา” ดังรูปที่ 4.22 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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รูปที ่4.22 

 

 เมื่อได๎ผลผลิต/โครงการ “ผู๎จบการศึกษากํอนประถมศึกษา”แล๎ว ให๎นําข๎อมูลเติมลงในตาราง
บัญชี ข้อพึงระวังคือ ผู๎จบการศึกษากํอนประถมศึกษานั้น ถูกบันทึกในระดับการศึกษา “การ
ประถมศึกษา” ดังนั้นในการเติมข๎อมูลลงตาราง จะต๎องหักตัวเลขของผู๎จบการศึกษากํอน
ประถม ออกจากการประถมศึกษา จะได๎ดังรูปที่ 

 

 
รูปที ่4.23 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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ข้อสังเกต ผลรวมของระดับการศึกษากํอนประถมศึกษาและการประถมศึกษา จะต๎องเทํากับข๎อมูล
ลักษณะงาน “การประถมศึกษา” ในฐานข๎อมูล GFMIS 

 วิธีจ าแนกระดับการศึกษาอาชีวศึกษา 

ในการจัดทําบัญชีรายจํายในระดับอาชีวศึกษา ภายใต๎ฐานข๎อมูล GFMIS ที่ได๎ทําการเปรียบเทียบกับ
รหัสงานใหมํตามในตารางที่ 4.1 พบวํา การใช๎จํายในระดับอาชีวศึกษาจัดรวมกับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นจึงต๎องทําการจําแนกการใช๎จํายในระดับอาชีวศึกษาออกจากระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

เนื่องจากสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีทั้งสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐ และ 
สถาบันการศึกษาเอกชน โดยสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของรัฐ อยูํภายใต๎สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดังนั้นในการจําแนกระดับอาชีวศึกษาออกมานั้นสามารถทําได๎โดย 

 สร๎างตัวกรองในฐานข๎อมูล GFMIS  เลือกข๎อมูลการใช๎จํายฯ ภายใต๎สังกัด สอศ. ดังรูปที่ 4.24 

 

 
รูปที ่4.24 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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 เมื่อเลือกข๎อมูลการใช๎จํายฯ ภายใต๎สังกัด สอศ. ได๎แล๎ว ดูที่ คอลัมน์ “ลักษณะงาน” ซึ่งระบุเป็น
การศึกษาในระดับ “มัธยมศึกษาตอนปลาย” ดังรูปที ่4.25 

 

รูปที4่.25 

 เมื่อได๎ข๎อมูลการใช๎จํายในระดับ “มัธยมศึกษาตอนปลาย” ตามรูปที่ 4.25  คลิก “แทรก” เพ่ือ
เพ่ิมคอมลัมภ์ใหมํด๎านขวามือ และบันทึกระดับการศึกษาใหมํเป็นระดับ “มัธยมศึกษาอาชีวะ” ดังรูป
ที ่4.26 

 

รูปที ่4.26 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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 เมื่อได๎ข๎อมูลการใช๎จํายฯ ในระดับ “มัธยมศึกษาอาชีวะ”แล๎ว ให๎ทําการบันทึกข๎อมูล และนําจํานวน
การใช๎จํายรวมในระดับการศึกษานี้ บันทึกลงในตารางบัญชีรายจํายฯ รูปแบบที่ 2 ดังรูปที่ 4.27 

 
รูปที ่4.27 

 

 เนื่องจากรายการการใช๎จํายฯ ในระดับอาชีวศึกษาภายใต๎ฐานข๎อมูล GFMIS ในคอลัมน์ “ผลผลิต/
โครงการ” สามารถจําแนกการใช๎จํายในระดับยํอยๆ ของอาชีวศึกษาได๎เป็น การใช๎จํายเพ่ือการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ดังนั้นจึงทําการจําแนก เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลการใช๎จํายเพ่ือการศึกษาที่ละเอียดมากขึ้นโดยมีขั้นตอน
ดังตํอไปนี้ 

 สร๎างตัวกรองในฐานข๎อมูลบัญชีรายจํายฯ ภายใต๎การใช๎จํายฯ ของ สอศ.  เลือกกรองที่ 
“ผลผลิต/โครงการ”  เลือกรายการการใช๎จําย “ผู๎รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
ระย” ซึ่งหมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ดังรูปที ่4.28  



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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รูปที ่4.28 

 
 เมื่อได๎ข๎อมูลการใช๎จํายเพ่ือการศึกษาสําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น

แล๎ว ให๎ทําการบันทึกในคอลัมน์ถัดไป เพ่ือให๎งํายตํอการคํานวณคําใช๎จํายรวมเพ่ือการศึกษาใน
ระดับนี้ ดังรูปที่ 4.29  

 
รูปที ่4.29 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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 สร๎างตัวกรองในฐานข๎อมูลบัญชีรายจํายฯ ภายใต๎การใช๎จํายฯ ของ สอศ.  เลือกกรองที่ “ผลผลิต/
โครงการ”   เลือกรายการการใช๎จําย “ผู๎สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาช” ซึ่ง
หมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังรูปที่ 4.30 

 
รูปที ่4.30 

 

ข้อสังเกต เนื่องจากข๎อมูลการใช๎จํายภายใต๎ผู๎สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
สามารถจําแนกออกได๎เป็น การใช๎จํายเพ่ือการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนั้นผู๎วิจัยจึงทําการจําแนกเพ่ือให๎ทราบการใช๎จํายที่ละเอียดขึ้น โดยมี
ขั้นตอนดังตํอไปนี้ 

 

  



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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 จากรูปที่ 4.30 เลือกตัวกรองเพ่ิมเติมในคอลัมน์ “Funds Center”  เลือก “ผู๎สําเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ” ดังรูปที ่4.31 

 
รูปที ่4.31 

 
 และจากรูปที่ 4.30 เลือกตัวกรองเพ่ิมเติมในคอลัมน์ “Funds Center”  เลือก “ผู๎สําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง” ดังรูปที่ 4.32 

 
รูปที ่4.32 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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 เมื่อได๎ข๎อมูลการใช๎จํายเพ่ือการศึกษาสําหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสูง (ปวส.) เรียบร๎อยแล๎ว ให๎ทําการบันทึกในคอลัมน์ถัดไป เพ่ือให๎
งํายตํอการคํานวณคําใช๎จํายรวมเพ่ือการศึกษาในระดับนี้ ดังรูปที่ 4.29 ตามท่ีได๎กลําวไว๎ข๎างต๎น 

 แตํข๎อมูลรายการการใช๎จํายฯ บางรายการนั้น ไมํได๎ระบุชัดเจนวําเป็นการใช๎จํายเพ่ือการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ดังรูปที่ 4.33 

 
รูปที ่4.33 

 

 ดังนั้นในการจําแนกรายการการใช๎จํายอ่ืนๆ วําจัดเป็นการใช๎จํายเพ่ือการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) นั้น สามารถจําแนกได๎ด๎วยการพิจารณารายการทีละรายการในคอลัมน์ “Funds Center” บน
ฐานข๎อมูล GFMIS โดยดูจากเอกสารงบประมาณ ในแตํละปีงบประมาณ ซึ่ง download ได๎จาก 
www.bb.go.th ดังรูปที่ 4.34 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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รูปที ่4.34 

 

 เมื่อทําการ download เอกสารงบประมาณเรียบร๎อยแล๎ว ให๎เปิดดูงบประมาณการใช๎จํายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เปิดไปที่ “รายละเอียดงบประมาณจําแนกตาม
งบรายจําย” ดังรูปที ่4.35 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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รูปที ่4.35 

 

 จากรูปที่ 4.35 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจําย มีลักษณะเป็นรายการการใช๎จํายที่
จําแนกตาม “งบรายจําย” โดยแบํงเป็นการใช๎จํายตามผลผลิตตํางๆ คือ ผลผลิตผู๎สําเร็จการศึกษาใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังนั้น เราสามารถจําแนกรายการอ่ืนๆ โดยดูจากเอกสาร
งบประมาณในสํวนนี้  

 แตํการจําแนกรายการการใช๎จํายตามที่กลําวข๎างต๎นนั้น ยังมีบางรายการที่ไมํสามารถจําแนกได๎อีก
เชํนกัน ทางผู๎วิจัยจึงต๎องระบุการใช๎จํายในรายการที่นอกเหนือนั้นไว๎ที่การใช๎จํายเพ่ือการศึกษาใน
ระดับ “อาชีวศึกษา” 

 เมื่อได๎ทําการจําแนกข๎อมูลการใช๎จํายฯ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ อาชีวศึกษา เรียบร๎อยแล๎ว ให๎ทําการบันทึก
ข๎อมูล และนําจํานวนคําใช๎จํายรวมในระดับการศึกษาตํางๆ นั้น บันทึกลงในตารางบัญชียํอยของการ
ใช๎จํายฯ ในระดับอาชีวศึกษา ดังรูปที่ 4.36 เพ่ือทําการคํานวณต๎นทุนรายจํายตามสาขาวิชาตํอไป โดย



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 
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การคํานวณต๎นทุนรายจํายตามรายสาขาวิชานั้น ดูวิธีการคํานวณได๎ในบทที่4 บัญชีรายจํายด๎าน
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

 

 
รูปที ่4.36 

สํวนการจําแนกการใช๎จํายของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชน จัดอยูํภายใต๎สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ซึ่งลักษณะของข๎อมูลเป็นเชํนเดียวกันกับกรณีของอาชีวศึกษารัฐ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : สอศ.) ดังนั้นในการจําแนกระดับอาชีวศึกษาออกมานั้นสามารถทํา
ได๎โดย 

 สร๎างตัวกรองในฐานข๎อมูล GFMIS  ภายใต๎ข๎อมูลการใช๎จํายฯ ในสังกัดของ สป.  เลือกคอลัมน์ 

“ลักษณะงาน”  เลือกตัวกรอง “มัธยมศึกษาตอนปลาย” ดังรูปที ่4.37 

 
รูปที ่4.37 
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 เมื่อได๎ข๎อมูลการใช๎จํายในระดับ “มัธยมศึกษาตอนปลาย” ตามรูปที่ 4.37  คลิก “แทรก” เพ่ือ
เพ่ิมคอมลัมภ์ใหมํด๎านขวามือ และบันทึกระดับการศึกษาใหมํเป็นระดับ “มัธยมศึกษา(อาชีวะ)” ดังรูป
ที ่4.38 

 
รูปที ่4.38 

 

 จากข๎อมูลการใช๎จํายฯ ในระดับ “มัธยมศึกษาอาชีวะ” เมื่อพิจารณาจากรายการการใช๎จํายในคอลัมน์ 
“Funds Center” พบวํามีการใช๎จํายในการศึกษาในระดับอ่ืนๆ ด๎วย ดังนั้นจึงต๎องทําการคํานวณเพ่ือ
จําแนกการใช๎จํายของแตํละระดับการศึกษาออกมา โดยใช๎สัดสํวนจํานวนนักเรียนในแตํละระดับ
การศึกษาและเกณฑ์การอุดหนุนเงินเพ่ือการศึกษาในแตํละระดับชั้น 

 วิธีจ าแนกระดับการศึกษาอุดมศึกษา 

ในการจัดทําบัญชีรายจํายในระดับอุดมศึกษา ภายใต๎ฐานข๎อมูล GFMIS ที่ได๎ทําการเปรียบเทียบกับ
รหัสงานใหมํตามในตารางที่ 4.1 พบวํา มีการใช๎จํายในระดับอุดมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหมายถึงการใช๎จํายระดับ 
“อุดมศึกษา” นั่นเอง ดังนั้นจึงควรทําการบันทึกระดับการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความเป็นจริง  โดยมีขั้นตอน
ดังตํอไปนี้ 

 สร๎างตัวกรองในฐานข๎อมูล GFMIS  เลือกคอลัมน์ “ลักษณะงาน 0942 : อุดมศึกษาตอนปลาย” 
ดังรูปที ่4.39 
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รูปที ่4.39 

 
 เมื่อได๎ข๎อมูลในระดับ “อุดมศึกษาตอนปลาย”  คลิกเพ่ิมคอลัมน์ทางขวามือ  บันทึกเป็น 

“สถาบันการศึกษาระดับม.” ซึ่งหมายถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั่นเอง ดังรูปที่  4.40 เพ่ือให๎
งํายตํอการบันทึกข๎อมูลรายจํายลงในตารางบัญชี 

 
รูปที ่4.40 
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 เมื่อได๎ข๎อมูลการใช๎จํายฯ ในระดับ “สถาบันการศึกษาระดับม.”เรียบร๎อยแล๎ว ให๎ทําการบันทึกข๎อมูล 
และนําจํานวนการใช๎จํายรวมในระดับการศึกษานี้ บันทึกลงในตารางบัญชีรายจํายฯ รูปแบบที่  2 ดัง
รูปที่ 4.41 

 
รูปที ่4.41 

 

 แตํเนื่องจากการบันทึกข๎อมูลการใช๎จํายของ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีลักษณะของการบันทึก
เฉพาะงบบุคลากรและงบอุดหนุนเทํานั้น แตํในรายการกิจกรรมการใช๎จํายยํอยในฐานข๎อมูล GFMIS 
นั้น มีการระบุรายละเอียดที่แสดงให๎เห็นถึงการใช๎จํายเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่อยูํในงบดําเนินงาน        
งบบุคลากร และงบลงทุน ดังนั้นในการจัดทําบัญชีฯ จึงได๎ทําการจําแนกรายการดังที่กลําวมานั้น
ออกมาจัดกลุํมงบรายจําย เพื่อให๎สอดคล๎องกับการใช๎จํายจริงได๎มากยิ่งขึ้น รายละเอียดในการจําแนก
ดูได๎ในบทที ่5 บัญชีรายจํายด๎านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 นอกจากนี้ในการจําแนกกิจกรรมการใช๎จํายในระดับอุดมศึกษานั้น สามารถจําแนกออกเป็นกิจกรรม
การใช๎จํายในแตํละสาขาวิชาเรียน เพื่อให๎การจัดทําบัญชีฯ นั้นมีความสอดคล๎องและใกล๎เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด โดยวิธีการจําแนกดูได๎ในบทที่ 5 บัญชีรายจํายด๎านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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4.7 วิธีการจ าแนกหน่วยบริการ (Services Provider) 

หนํวยบริการทางการศึกษา ประกอบด๎วยสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน หนํวยสนับสนุน
ด๎านการบริหารด๎านการศึกษา และครัวเรือนที่ใช๎จํายตรง (นอกสถานศึกษา)  หนํวยผลิตบริการเหลํานี้ เป็น
ผู๎ใช๎ทรัพยากรเพ่ือผลิตบริการขั้นสุดท๎าย  สําหรับในด๎านการศึกษา บริการหรือกิจกรรมการใช๎จําย สามารถ
จําแนกออกได๎ตามระดับการศึกษาอีกด๎วย และถือวําเป็นกิจกรรมการผลิตที่อาศัยเทคโนโลยี และการจัดการที่
แตกตํางกัน เพราะฉะนั้น ในการจําแนกหนํวยบริการทางการศึกษาได๎นั้นจะต๎องเข๎าใจเส๎นทางการไหลของเงิน
งบประมาณจาก Agencies ไปยัง Providers โดยการจําแนกหนํวยบริการ (Providers) สามารถจําแนกได๎ 
ดังนี้ 

- สถานศึกษารัฐ 
- สถานศึกษาเอกชน  
- หนํวยบริการทางการศึกษา ได๎แกํ เขตพ้ืนที่การศึกษาและสํวนกลาง 
- Rest of the economy  

4.8 วิธีการจ าแนกกิจกรรมการใช้จ่าย (Services) 

กิจกรรมการใช๎จํายด๎านการศึกษา ถือวําเป็นผลผลิตของบริการทางการศึกษาชนิดหนึ่ง การจําแนก
กิจกรรมการใช๎จํายทําให๎ทราบวํางบประมาณรายจํายถูกใช๎ไปในกิจกรรมใด ซึ่งโครงการบัญชีรายจํายด๎าน
การศึกษาแหํงชาติได๎ทําการจําแนกกิจกรรมการใช๎จํายออกเป็น 10 กิจกรรมหลัก ตามนิยามและรายละเอียด 
ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 นิยามและรายละเอียดของกิจกรรมการใช้จ่าย (Services) 

กิจกรรมการใช้จ่าย รหัส นิยามและรายละเอียดกจิกรรม 
ผลิตนักเรียน บัณฑติ EC1 ประกอบด๎วย 

 
-   สนับสนุนการจัดการศึกษา EC1.1 ผลิตผูส๎ําเรจ็การศึกษาและโครงการสนับสนุนการจดัการศึกษา ตลอดจน

เงินเดือนครู รวมถึงรายการอุดหนนุโรงเรียนตามจาํนวนหัวนักเรยีน/เงิน
อุดหนุนให๎โรงเรียนไปดําเนินงาน เชํน เงินอุดหนุนคําอาหาร/นม, เงิน
อุดหนุนการศึกษาให๎นักเรียน การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆ์ 
สาขาวิชาตํางๆ ในระดับอุดมศึกษา การผลิตบณัฑิตในสาขาวิชาชีพ
แพทย์/ทันตแพทย ์
 

-  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา EC1.2 คําเครื่องแบบ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นักศึกษา EC2 เป็นเงินรายหัวที่ใหไ๎ปยังโรงเรียน ประกอบด๎วย 

-  กิจกรรมวิชาการ 
-  กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
-  ทัศนศึกษา 
-  การบริการสารสนเทศ/ ICT 

ตลอดจนเงินอุดหนุนโครงการตํางๆที่เน๎นการสํงเสริม/พัฒนา ศักยภาพ
นักศึกษา  และเป็นเงินอุดหนุน/เงนิรายโครงการ ท่ีอาจไมํได๎ให๎ไปท่ี
โรงเรียนโดยตรง ประกอบด๎วย กจิกรรมทีส่ํงผลให๎ผู๎เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม (ทักษะการดําเนินชีวิต) เชํน การจัดแขํงขันกีฬา, เงินอุดหนุนใน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นักศึกษา การให๎บริการวิชาการตํางๆ เชํน กิจกรรม
เกี่ยวกับการฝึกฝน/อบรม/ศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในวิชาชีพแพทย์และ
พยาบาล โครงการสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพ
ในสถาบันอาชีวศึกษา 
 

      

พัฒนาการเรียนการสอน (หลักสตูร สื่อ) EC3 กิจกรรมที่มุํงไปท่ีผลการเรียน พัฒนาการศึกษา/รูปแบบการจัดการศกึษา 
พัฒนาคุณภาพ เชํน เงินอุดหนุนโรงเรียนประเภทตํางๆ เงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, โรงเรยีนไกลกังวล, โรงเรียนภาคใต๎, 
โรงเรียนดีประจําตาํบล, โรงเรยีนในฝัน, โรงเรียนพระราชทาน, โรงเรียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เป็นต๎น เงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษา เงิน
อุดหนุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ 
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศูนย์เพื่อ
การเรยีนรู๎ เงินอุดหนุนคําบํารุงเครือขํายห๎องสมดุ/สมาชิกสมาคมเพือ่
การศึกษา  



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 
 

80 

กิจกรรมการใช้จ่าย รหัส นิยามและรายละเอียดกจิกรรม 

ผลิตและพัฒนาครู อาจารย ์ EC4 มุํงเน๎นไปที่การผลติและพัฒนาคร ูอาจารย์ รวมถึงโครงการไปศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ, การไปราชการตํางประเทศช่ัวคราว, โครงการทุนพัฒนา
อาจารย์ในด๎าน/สาขา วิชาตํางๆ 

การบริหารจัดการ (คําจ๎าง คําตอบแทน
ผู๎บริหาร คําสาธารณูปโภค) 

EC5 เป็นคําใช๎จํายในการบรหิาร/คําจ๎างตํางและคําตอบแทนตํางๆ 
(คําตอบแทนใช๎สอยวัสดุ) )/การใหบ๎ริการ คําใช๎จํายบุคลากร 

การสํงเสริมวิจยัและพัฒนา (R&D) EC6 เน๎นการวิจัยและพัฒนาในด๎านตํางๆ 

กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง EC7 มักปรากฏในงบรายจํายอื่นและงบอุดหนุนท่ีไมสํามารถแยกลงกิจกรรมอื่น
ได ๎รวมถึงรายการอื่นๆที่ไมสํามารถแยกลงกิจกรรมอื่นได ๎

รายจํายเพื่อการลงทุน EC8 ครุภณัฑ ์สิ่งกํอสร๎าง 
การอบรมบุคลากรทางการศึกษา EC9 เป็นบุคลากรที่ไมํใชํคร ูอาจารย ์โครงการทุนผลิต/พัฒนาบุคลากรทีไ่มํใชํ

ครู อาจารย ์

เงินก๎ูยืม/ทุนเพื่อการศึกษา EC10 เงินท่ีให๎กับเด็กเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาตํางๆ 
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5. วิธีการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาของ อปท. 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ อปท. 

ในชํวงระยะเวลาตามขอบเขตการศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556) รายรับของ อปท. ใน
ประเทศไทยถูกกําหนดในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งแบํงได๎เป็น 4 ประเภท ได๎แกํ (1) รายได๎ที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเอง9 (2) รายได๎จากภาษีที่
รัฐบาลจัดเก็บให๎10 (3) รายได๎ที่รัฐบาลแบํงให๎11 และ (4) เงินอุดหนุน12 โดยรายรับประเภทที่ (1) (2) (3) และ 
(4) ในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน๎าที่ เป็น เงินงบประมาณ อปท. คืองบประมาณที่อํานาจการ
ตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณในการทําภารกิจตําง ๆ เป็นของ อปท. และสําหรับรายรับประเภทที่ (4) ใน
รายการ เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต๎ภารกิจไทย
เข๎มแข็ง เป็น เงินนอกงบประมาณ อปท. คืองบประมาณท่ีอํานาจการตัดสินใจอยูํที่รัฐบาลสํวนกลาง 

ทั้งนี้ อปท. สามารถใช๎เงินงบประมาณสําหรับการจัดและอุดหนุนการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดของ
ตนเอง อุดหนุนสถานศึกษาสังกัดหนํวยงานอ่ืนภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ13 และหนํวยบริการสนับสนุน
การศึกษา (รายจํายในการบริหารจัดการการศึกษาในสํานักการศึกษาของ อปท.) และใช๎เงินนอกงบประมาณ
ในการจัดและอุดหนุนการศึกษาแกํสถานศึกษาสังกัด อปท. และอุดหนุนเป็นคําอาหารเสริม (นม) และอาหาร
กลางวันแกํสถานศึกษาสังกัดหนํวยงานอื่นภายในพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังรูปที่ 5.1 
 

                                                 
9 รายได๎จากที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเอง ประกอบด๎วย 2 ประเภทยํอย ได๎แกํ (1) รายได๎จากภาษีอากรที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเอง 

ประกอบด๎วย 6 รายการ ได๎แกํ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีป้าย อากรฆําสัตว์ อากรรังนกอีแอํน และภาษี
ท๎องถิ่นจากยาสูบ น้ํามันและโรงแรม และ (2) รายได๎ที่มิใชํภาษีอากร ประกอบด๎วย 4 รายการ ได๎แกํ คําธรรมเนียม คําปรับ
และใบอนุญาต รายได๎จากทรัพย์สิน รายได๎จากสาธารณูปโภค และรายได๎เบ็ดเตล็ด 

10 รายได๎จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให๎ประกอบด๎วย 10 รายการ ดังนี้ (1) ภาษีมูลคําเพิ่ม (2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ (3) 
ภาษีสุราและเบียร์ (4) ภาษีสรรพสามิต (5) ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อน (6) คําธรรมเนียมจดทะเบียน
อสังหาริมทรัพย ์(7) ภาษีการพนัน (8) คําภาคหลวงแรํ (9) คําภาคหลวงปิโตรเลียม และ (10) อื่นๆ 

11 รายได๎ที่รัฐบาลแบํงให๎ ประกอบด๎วย 1 รายการ ดังนี้ ภาษีมูลคําเพิ่มตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

12 เงินอุดหนุน ประกอบด๎วย 4 รายการ ดังนี้ (1) เงินอุดหนุนทั่วไปตามอํานาจหน๎าที่ (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์ (ภารกิจถํายโอน) (3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ (4) เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต๎ภารกิจไทยเข๎มแข็ง  

13 แนวทางการอุดหนุนสถานศึกษาสังกัดหนํวยงานอื่นภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อปท. รายละเอียดดูใน 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์การบริหาร
สํวนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารสํวนตําบลในการให๎บริการสาธารณะ ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 
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เส้นทางงบประมาณทางด้านการศึกษา ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณรายรับและรายจ่ายของ 
อปท. 

 

 
รูปที่ 5.1 

 

เพ่ือให๎การจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาภายใต๎ อปท. มีความครอบคลุมรายจํายจากทุกแหลํง 
ดังนั้นลําดับการนําเสนอวิธีการจัดทําฐานข๎อมูลจะมีขั้นตอนสอดคล๎องกับ เส๎นทางงบประมาณทางด๎าน
การศึกษา ภายใต๎ความสัมพันธ์ระหวํางงบประมาณรายรับและรายจํายของ อปท. (แผนภาพด๎านบน) โดย
หัวข๎อตํอไปเป็นนิยามของรายจํายด๎านการศึกษาภายใต๎ อปท. และการจัดทําฐานข๎อมูลบัญชีรายจํายด๎าน
การศึกษาภายใต๎ อปท. ทั้งนี้จะนําเสนอเป็น 2 หัวข๎อยํอย ได๎แกํ รายจํายที่จํายจากเงินนอกงบประมาณ อปท. 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์) และรายจํายที่จํายจากเงินงบประมาณ อปท. 

5.2 นิยามของงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาภายใต้ อปท. 

งบประมาณรายจํายด๎านการศึกษาภายใต๎ อปท. หมายถึง รายจํายด๎านการศึกษาของ อปท. ทั่ว
ประเทศ (องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารสํวนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 
ซึ่งมาจากรายจําย 2 สํวนคือ รายจํายด๎านการศึกษาจากเงินอุดหนุน และรายจํายในแผนงานการศึกษาจาก
งบประมาณของ อปท. เอง 

รายรับทีท้่องถิน่ 
จดัเกบ็เอง 

รายรับทีรั่ฐบาลเกบ็ให้ รายรับทีรั่ฐบาลแบ่งให้ เงนิอุดหนุน 

เงนิงบประมาณ อปท. 
งบประมาณท่ีอ านาจการตดัสินใจในการจดัสรร
งบประมาณไปท าภารกิจต่าง ๆ อยูท่ี่ อปท. 

เงนินอกงบประมาณ อปท. 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและทัว่ไปก าหนด

วตัถุประสงค ์ท่ีอ  านาจการตดัสินใจอยูท่ี่รัฐบาล 

สถานศึกษาสังกดั อปท. 
สถานศึกษาสังกดัหน่วยงาน

อ่ืนภายในพืน้ทีค่วาม
รับผดิชอบของ อปท. 

อาหารเสริม (นม) 
อาหารกลางวนั 

เงินอุดหนุนทัว่ไป
ตามอ านาจหนา้ท่ี 

หน่วยบริการ 
สนับสนุนการศึกษา 
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5.3 วิธีจัดท าฐานข้อมูลบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาภายใต้ อปท. 

ในการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาในระยะที่ผํานมาพบวําข๎อมูลจากระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่เป็นแหลํงข๎อมูลหลัก ไมํครอบคลุมรายจํายด๎านการศึกษาทั้งหมด
ของ อปท. นอกจากนี้รายจํายของกรุงเทพมหานคร มีรายการที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการศึกษารวมอยูํด๎วย ดังนั้นจึง
ต๎องใช๎ข๎อมูลจากแหลํงอ่ืน รวมทั้งมีการจัดการข๎อมูลจาก GFMIS เสียกํอน ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

5.3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (อบจ. เทศบาล อบต. 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) 

ข้อจ ากัดของข้อมูล 

ข๎อจํากัดของข๎อมูลประกอบด๎วย 2 ข๎อ ดังตํอไปนี้ 

1. ความครบถ๎วนของข๎อมูลรายจํายภายด๎านการศึกษา 

 รายจํายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่จํายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หากจําแนกรหัส
ลักษณะด๎านการศึกษา (รหัส 09) จะไมํครอบคลุมรายการทั้งหมด มีเพียงรายจํายจากโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี และโครงการ Tablet เทํานั้น สํวนรายการอ่ืนจะอยูํในลักษณะงานอ่ืน เชํนการ
เศรษฐกิจอ่ืน (รหัสลักษณะงาน 04) เชํน เงินเดือนครู เงินสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก เป็นต๎น 

 รายจํายกรุงเทพมหานคร มีรายการที่ไมํเก่ียวข๎องกับการศึกษารวมอยูํด๎วย เชํน สนับสนุนสังคม
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ๎านบางแค 2 งานบริการด๎านการรับจด
ทะเบียนและออกใบอนุญาต เป็นต๎น 

2. ปัญหาการจําแนกรายจํายตามระดับการศึกษา 

 รายจํายในลักษณะงานด๎านการศึกษาภายใต๎ อปท. ที่บันทึกในระบบ GFMIS (รหัส 09) 
ทั้งหมดเป็นการใช๎จํายในระดับการประถมศึกษา (รหัส 0912) ซึ่งไมํสอดคล๎องกับการความเป็น
จริง เนื่องจาก อปท. ได๎รับภารกิจถํายโอนทั้ง การสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก การจัดการศึกษาใน
ระดับกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาท้ังสายสามัญ และอาชีวศึกษา 

 รายจํายด๎านการศึกษาของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่อยูํในลักษณะงานการเศรษฐกิจ
อ่ืน (รหัส 04) ไมํสามารถจําแนกระดับการศึกษาได๎ 
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วิธีจัดท าฐานข้อมูล 

1. เนื่องจากข๎อมูล GFMIS ของ อปท. มีข๎อจํากัดเรื่องความครบถ๎วนของข๎อมูล ดังนั้น การจัดทํา
ฐานข๎อมูลจาก GFMIS เพ่ือให๎พร๎อมการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาแหํงชาติ จําเป็นต๎อง
ดึงข๎อมูลรายจํายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นในทุกลักษณะงาน ดังรูปที่ 3.4 และรูปที่ 
3.5 

2. จัดทําฐานข๎อมูลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ให๎งํายตํอการนําไปใช๎ ดังขั้นตอนที่แสดง
ในหัวข๎อ 4.2 วิธีจัดท าฐานข้อมูลบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา จากฐานข้อมูล GFMIS 

3. เนื่องจากเป็นการดึงข๎อมูลจากทุกลักษณะงาน ดังนั้นจึงต๎องจําแนกรายการที่ไมํเกี่ยวข๎องกับใน
ด๎านการศึกษาออกจากฐานข๎อมูลฯ โดยเปรียบเทียบจากแผนผังการจัดสรรเงินอุดหนุนให๎แกํ 
อปท. โดยงบประมาณในด๎านการศึกษาท่ีจัดสรรผํานกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จะแสดง
ในรายการที่ลูกศรชี้กํากับในรูปที่ 5.2 
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ตัวอย่างแผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
รูปที่ 5.2 
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4. เปรียบเทียบรายการดังกลําวในแผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพ่ือคัดเลือกรายการรายจากฐานข๎อมูล GFMIS ที่ได๎จากข้ันตอนที่ 2 

5. Filter คอลัมน์ กรม เพ่ือเลือก “กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น” เพียงรายการเดียว จากนั้น
คลิก OK  ดังรูปที่ 5.3 

 

 
รูปที่ 5.3 
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6. Filter คอลัมน์ งบรายจ่าย เพ่ือเลือก “เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ” เพียงรายการเดียว จากนั้นคลิก 
OK  ดังรูปที่ 5.4 

 

 
รูปที่ 5.4 
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7. เนื่องจากการดําเนินโครงการฯ ในระยะที่ผํานมา พบวํารายจํายรายจํายด๎านการศึกษาของกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยูํใน 2 ลักษณะงาน ได๎แกํ ลักษณะ
ด๎านการศึกษา (รหัส 09) และลักษณะด๎านเศรษฐกิจอ่ืน (รหัส 04) ดังนั้น Filter คอลัมน์ รหัส
ลักษณะงาน เพ่ือเลือก รหัสลักษณะงานที่รหัส 2 หลักแรกเป็น 04 และ 09 จากนั้นคลิก OK  
ดังรูปที่ 5.5 

 

 
รูปที่ 5.5 
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8. Filter คอลัมน์ Funds Center เพ่ือเลือกรายการที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการศึกษา โดยใช๎รายการ
จากแผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (แผนภาพที่ 2) เป็น
เกณฑ์ เมื่อเลือกครบทุกรายการแล๎ว จากนั้นคลิก OK  ตัวอยํางดังรูปที่ 5.6 

 

 
รูปที่ 5.6 

 

9. เมื่อเลือกรายการที่เก่ียวข๎องกับด๎านการศึกษาได๎แล๎ว ให๎ลบแถวของรายการ Funds Center ที่
ไมํเก่ียวข๎องกับในด๎านการศึกษาออก 
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5.3.2 เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

1. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (กรุงเทพมหานคร และเมือง
พัทยา) 

2. แผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.... 
(อบจ. เทศบาล และ อบต.) 

ข้อจ ากัดของข้อมูล 

1. ความครบถ๎วนของข๎อมูลรายจํายภายด๎านการศึกษา 

 รายจํายกรุงเทพมหานครในฐานข๎อมูล GFMIS มีรายการที่ไมํเก่ียวข๎องกับการศึกษารวมอยูํด๎วย 
เชํน สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ๎านบางแค 2 งานบริการ
ด๎านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต เป็นต๎น 

2. ปัญหาการจําแนกรายจํายตามระดับการศึกษา 

 รายจํายในลักษณะงานด๎านการศึกษาภายใต๎ อปท. ที่บันทึกในระบบ GFMIS (รหัส 09) 
ทั้งหมดเป็นการใช๎จํายในระดับการประถมศึกษา (รหัส 0912) ซึ่งไมํสอดคล๎องกับการความเป็น
จริง ยกเว๎นรายจํายในระดับอุดมศึกษาตอนปลาย (รหัส 0942) ที่ระบุได๎ถูกต๎อง 

 ข๎อมูลจากแผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ…. ไมํสามารถจําแนกระดับการศึกษาได๎ 

3. ปัญหาลักษณะของงบประมาณรายจําย 

 ข๎อมูลจากแผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ…. เป็นประมาณการรายจําย เพ่ือใช๎ตั้งงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.... ไมํใชํ
เป็นงบประมาณรายจํายหลังโอน/เปลี่ยนแปลง เชํนเดียวกับ GFMIS 
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วิธีจัดท าฐานข้อมูล 

1. สําหรับรายจํายของกรุงเทพมหานครที่มีรายการที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการศึกษารวมอยูํด๎วยใน
ฐานข๎อมูล GFMIS ให๎จัดการโดย Filter คอลัมน์ กรม เพ่ือเลือก “กรุงเทพมหานคร” เพียง
รายการเดียว จากนั้นคลิก OK  ดังรูปที่ 5.7 

 

 
รูปที่ 5.7 

2. Filter คอลัมน์ Funds Center เพ่ือเลือกรายการที่ไมํเกี่ยวข๎องกับด๎านการศึกษา ประกอบด๎วย
รายการดังตํอไปนี้ ดังตัวอยํางในรูปที่ 5.8 
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 สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ๎านบางแค 2 
 งานบริการด๎านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต 
 งานบริการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งและยึดจับตามกฎหมาย 
 การบริการป้องกันควบคุมและแก๎ปัญหาเอดส์ 
 ศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชน 
 เงินอุดหนุนเพ่ือเป็นคําตอบแทนเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนํงที่มีเหตุพิเศษของผู๎ปฏิบัติงาน

ด๎านการสาธารณสุข 
 สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู๎สูงอายุดินแดง 
 งานแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 เงินอุดหนุนเป็นคําใช๎จํายในการรณรงค์ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด (To Be 

Number One) 
 

 
รูปที่ 5.8 
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3. เมื่อเลือกรายการที่ไมํเก่ียวข๎องกับด๎านการศึกษาได๎แล๎ว ให๎ลบแถวของรายการดังกลําวออก 

4. รายจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ภายใต๎ อบจ. เทศบาล และ อบต. ใช๎ข๎อมูลจาก
แผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.... โดย
บันทึกข๎อมูลใน Excel ไฟล์เดียวกับกับที่จัดการข๎อมูลจากฐาน GFMIS (ดูรูป 5.9) 

  



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 
 

94 

ตัวอย่างแผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
รูปที่ 5.9 
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5.3.3 งบประมาณ อปท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

1. การสํารวจรายจํายที่จํายจากงบประมาณ อบจ. เทศบาล และ อบต. ของคณะวิจัย 

2. ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายกรุงเทพมหานคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.... 

3. ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเมืองพัทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.... 

ข้อจ ากัดของข้อมูล 

1. การสํารวจรายจํายที่จํายจากงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. มีต๎นทุนการจัดทํา
ข๎อมูลสูง และการประมาณการรายจํายในสํวนดังกลําวประสบปัญหาคือมีกลุํมตัวอยํางน๎อย 

2. ปัญหาการจําแนกรายจํายตามระดับการศึกษา 

 ลักษณะการบันทึกข๎อมูลรายจํายที่จํายจากงบประมาณของ อบจ. เทศบาล อบต. และเมือง
พัทยา ได๎จําแนกระดับการศึกษาเป็น 4 ระดับ ได๎แกํ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งาน
ระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา และงานศึกษาไมํกําหนดระดับ ซึ่ง
ไมํสามารถจําแนกทรัพยากรในระดับกํอนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาได๎ 

 ลักษณะการบันทึกข๎อมูลรายจํายที่จํายจากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ไมํได๎จําแนก
ระดับการศึกษา 

วิธีจัดท าฐานข้อมูล 

วิธีการรวบรวมข๎อมูลจากรายการดําเนินการจํายของ อปท. เป็นการเก็บข๎อมูลโดยตรงจาก อบจ. 
และเทศบาล โดยการขออนุเคราะห์ข๎อมูลรายงานการดําเนินการจํายจากรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554-2556 กับ อบจ. และเทศบาล ทุกแหํง แตํอยํางไรก็ตามผลการดําเนินงานในโครงการฯ พบวํา อปท. 
ของประเทศไทยมีจํานวนมาก ซึ่งบันทึกรายการดําเนินการจํายอยูํในรูปของเอกสาร ทําให๎ต๎นทุนเวลาและ
คําใช๎จํายในการจัดเก็บรวบรวมและบันทึกข๎อมูลสูง รวมทั้ง อปท. ในบางระดับ มีอัตราการสํงข๎อมูลกลับ
คํอนข๎างต่ํา ดังนั้นการจัดทําบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาภายใต๎ อปท. ในสํวนที่จํายจากเงินงบประมาณ อปท. 
ต๎องประมาณการรายจํายจากตัวอยําง (Sample) โดยใช๎สัดสํวนระหวํางรายจํายรวมทุกภารกิจที่จํายจากเงิน
งบประมาณ อปท. ตํอรายรับที่เป็นงบประมาณของ อปท. เป็นคําถํวงน้ําหนักในการคํานวณ  

สําหรับรายจํายด๎านการศึกษาภายใต๎องค์การบริหารสํวนตําบล (อบต.) คณะวิจัยไมํได๎ดําเนินการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยตรง ได๎ใช๎ข๎อมูลรายจํายด๎านการศึกษาของ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 ที่ได๎
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ประมาณการไว๎ในโครงการฯ ระยะที่ 2 มาใช๎ประกอบ และใช๎รายรับที่เป็นงบประมาณของ อปท. เป็นตัว
ควบคุม โดยใช๎สัดสํวนระหวํางรายจํายรวมทุกภารกิจที่จํายจากเงินงบประมาณ อปท. ตํอรายรับที่เป็น
งบประมาณของ อปท. เป็นคําถํวงน้ําหนักในการคํานวณ 

การบันทึกรายจํายในสํวนนี้จะทําใน 2 ระดับ คือ ระดับงาน ในแผนงานด๎านการศึกษา ซึ่งจําแนก
เป็น  

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ประกอบด๎วยงายยํอย/กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การบริหารทั่วไป การบริหารการศึกษา การวางแผน/สถิติ และการเงินและบัญชี  เป็น
ต๎น 

2. งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา ประกอบด๎วยงานยํอย/กิจกรรมเกี่ยวกับงานโรงเรียน 
งานนิเทศก์ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส 

3. งานระดับมัธยมศึกษา ประกอบด๎วยงานยํอย/กิจกรรมเกี่ยวกับงานโรงเรียน งานนิเทศก์ 
กิจกรรมเด็กและเยาวชน การบริการผลิตสื่อการสอน เป็นต๎น  ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

4. งานศึกษาไมํกําหนดระดับ ประกอบด๎วยงานยํอย/กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน งาน
กิจกรรมนักเรียน การนิเทศ การบริการสนับสนุนการศึกษา กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด การ
สํงเสริมพัฒนาหลักสูตร และการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นต๎น 

และบันทึกใน ระดับหมวดงบประมาณ ซึ่งจําแนกเป็น 

1. หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจํา เป็นรายจํายเงินเดือนของฝ่ายประจําที่ทําหน๎าที่ทางด๎าน
การศึกษาและคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจําที่ทําหน๎าที่ทางด๎านการศึกษา 

2. หมวดคําจ๎างชั่วคราว เป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างที่ทําหน๎าที่ทางด๎านการศึกษา 

3. หมวดคําตอบแทน ใช๎สอยและวัสดุ สําหรับคําตอบแทน เป็นคําเชําบ๎าน เงินชํวยเหลือ
การศึกษาบุตร เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาสําหรับ
บุคคลากรที่ทําหน๎าที่ทางด๎านการศึกษาและคําตอบแทนสําหรับผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แกํ อปท. เชํน คําตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นต๎น คําใช๎สอย เป็นรายจําย
เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งบริการ (เชํน คําเชําที่ดินวัดร๎างเพ่ือเป็นที่ตั้งโรงเรียน) รายจํายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ รายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายในหมวด
อ่ืน ๆ (เชํน คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ คําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
คําใช๎จํายในการเชื่อมตํออินเตอร์เน็ทความเร็วสูง และโครงการอบรมเด็กอัจฉริยะ เป็นต๎น) 
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และรายจํายเพื่อบํารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย์สิน และคําวัสดุ เป็นคําวัสดุตําง ๆ เชํน คําวัสดุ
สํานักงาน และคําวัสดุยานพาหนะและขนสํง 

4. หมวดคําสาธารณูปโภค เป็นคําไฟฟ้า คําน้ําประปา คําโทรศัพท์ และคําอินเตอร์เน็ต 

5. หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 

6. รายจํายอื่น 

7. หมวดคําครุภัณฑ์ เชํน คําครุภัณฑ์สํานักงาน คําครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คําครุภัณฑ์ดนตรี คํา
ครุภัณฑ์การศึกษา และคําบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นต๎น 

8. หมวดคําท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง เป็นคําบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง โครงการ
กํอสร๎างอาคารเรียน โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 

9. รายจํายงบกลาง หมายถึง รายจํายที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภาระผูกพันต๎องจํายและเป็น
รายจํายที่ตั้งไว๎เพ่ือให๎หนํวยงานตํางๆ เบิกจําย เชํน การชําระหนี้เงินกู๎และดอกเบี้ย รายจําย
ตามข๎อผูกพัน เงินสํารองจําย เงินชํวยเหลืองบเฉพาะการ และ บําเหน็จ/บํานาญ เป็นต๎น 

5.4 วิธีการจ าแนกหมวดงบประมาณรายจ่าย (Budget Categories) 

การจําแนกหมวดงบประมาณรายจํายของเงินอุดหนุน และเงินงบประมาณ อปท. สามารถ
เทียบเคียงกับได๎ตามตารางที่ 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 การเทียบเคียงการจ าแนกหมวดงบประมาณ 

NEA รายจ่ายจากงบประมาณ อปท. 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ทั่วไปและเฉพาะกิจ 

งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนและคาํจ๎างประจํา - 

หมวดคําจ๎างช่ัวคราว - 

งบดําเนินงาน 
หมวดคําตอบแทน ใช๎สอย และวัสดุ - 

หมวดคําสาธารณูปโภค - 

งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ 
งบรายจํายอื่น หมวดรายจํายอื่น - 

งบลุงทุน 
หมวดคําครุภณัฑ ์ - 

หมวดคําที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง - 
งบกลาง รายจํายงบกลาง - 

 
5.5 วิธีการจ าแนกหน่วยจ่ายแทน (Financing Agencies) 

วิธีจําแนกหนํวยจํายแทนภายใต๎ อปท. ประกอบด๎วยรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

หน่วยจ่ายแทน (Financing Agencies) กรม 

อบจ. เทศบาล และ อบต. กรมสํงเสรมิการปกครองท๎องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา เมืองพัทยา 

 
5.6 วิธีการจ าแนกระดับการศึกษา 

เนื่องจากข๎อมูล GFMIS ในลักษณะงานด๎านการศึกษาไมํได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงการใช๎ทรัพยากรใน
ระดับการศึกษาแตํละระดับ เนื่องจากทั้งหมดเป็นการใช๎จํายในระดับการประถมศึกษา (รหัส 0912) สํวน
รายจํายด๎านการศึกษาของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่อยูํในลักษณะงานการเศรษฐกิจอ่ืน (รหัส 04) 
ข๎อมูลจากแผนผังแสดงเงินอุดหนุนที่จัดสรรให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.... รวมทั้ง
ข๎อมูลที่ได๎จากการสํารวจของคณะวิจัย ไมํสามารถจําแนกระดับการศึกษาได๎ ดังนั้นการจําแนกระดับการศึกษา
จึงใช๎เกณฑ์การจัดสรร หรือสัดสํวนนักเรียน รวมทั้งการสัมภาษณ์ อปท. และโรงเรียนในสังกัด เพ่ือหาสัดสํวน
ในการจําแนกการจํายในแตํละรายการ Fund Center โดยการเทียบเคียงแสดงในตารางที่ 5.2 และ 5.3 
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ตารางท่ี 5.2 การเทียบเคียงและวิธีการจ าแนกระดับการศึกษาของ อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา 

NEA รายจ่ายจากงบประมาณ อปท. 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ทั่วไปและเฉพาะกิจ 

เด็กกํอนวัยเรยีน งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
โดยพิจารณาทีละรายการ/โครงการ หากไมํ
สามารถจําแนกได๎ ใช๎สัดสํวนนักเรียนเป็น
เกณฑ์ในการจําแนก 

ใช๎สัดสํวนนักเรียน/เกณฑ์การจัดสรร ในการ
จําแนกในแตํละรายการ 

กํอนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาสายสามัญ งานระดับมัธยมศึกษา โดยพิจารณาทีละ
รายการ/โครงการ อาชีวศึกษา 

การศึกษาไมํกําหนดระดับ งานศึกษาไมํกําหนดระดับ - 
การสนับสนุนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - 

 
 

ตารางท่ี 5.3 การเทียบเคียงและวิธีการจ าแนกระดับการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

NEA รายจ่ายจากงบประมาณ อปท. 
รายจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ทั่วไปและเฉพาะกิจ 
เด็กกํอนวัยเรยีน 

พิจารณาในแตํละรายการในรายงานรายจําย
ประจําปี ในแผนงานด๎านการศึกษา หาก
รายการใดไมํสามารถจําแนกได๎ นําสัดสํวน
นักเรียนสังกัด  กทม. เป็นเกณฑ์ในการ
จําแนก 

ใช๎สัดสํวนนักเรียน/เกณฑ์การจัดสรร ในการ
จําแนกในแตํละรายการ 

กํอนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาสายสามัญ 
อาชีวศึกษา 
การศึกษาไมํกําหนดระดับ - 
การสนับสนุนการศึกษา - 
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย - รายจํายเพื่อผลติแพทย์/พยาบาล 
อุดมศึกษาไมํมีปรญิญา - เงินอุดหนุนวิทยาลัยชุมชน (สิ้นสุดปี 54) 
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5.7 วิธีการจ าแนก Provider 

การจําแนกผู๎ให๎บริการ วําทรัพยากรถูกใช๎ไปในโรงเรียนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ (สถานศึกษารัฐ) 
หรือวําถูกใช๎ในสํานักงาน อปท. เอง จะพิจารณาจาก งาน และ หมวดงบประมาณ รํวมกันเป็นเกณฑ์ในการ
จําแนก โดยรายละเอียดแสดงในตารางที่ 5.4 สําหรับกรุงเทพมหานคร ที่ไมํได๎มีการตั้งงบประมาณรายจําย
ตามแผนงาน จะมีเกณฑ์การพิจารณาตํางออกไป ซึ่งจะแสดงในตารางที่ 5.5 

 

ตารางท่ี 5.4 เกณฑ์การจ าแนก Provider ของ อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา 

NEA 
รายจ่ายจากงบประมาณ อปท. 

งาน หมวดงบประมาณ รายเอียด 

หนํวยบริการ 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ทุกหมวดงบประมาณ 

- 
กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบบุคลากร มัธยมศึกษา 
ไมํกําหนดระดับ 

สถานศึกษารัฐ 
(อ่ืนๆ) 

กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบอุดหนุน 

ประมาณการรายจาํยจาก
รายการที่อุดหนุนให๎แกํ

โรงเรียนนอกสังกัด อปท. (1) 
มัธยมศึกษา 
ไมํกําหนดระดับ 

สถานศึกษารัฐ 
(สังกัด อปท.) 

กํอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ทุกหมวดงบประมาณ 
(ยกเว้นงบบุคลากร) 

ประมาณการรายจาํย  
ทีห่ักออกด๎วย (1) 

มัธยมศึกษา 
ไมํกําหนดระดับ 

 

ตารางท่ี 5.4 เกณฑ์การจ าแนก Provider ของ อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา (ต่อ) 

NEA 
 

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

หนํวยบริการ - - 

สถานศึกษารัฐ (อื่นๆ) 
รายการอาหารเสรมิ (นม) และอาหารกลางวัน 
ใช๎เกณฑ์การจดัสรรในการจําแนก (1) 

- 

สถานศึกษารัฐ (สังกัด อปท.) เงินอุดหนุนทั่วไปทุกรายการ ที่หักออกด๎วย (1) 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการไปท่ี
สถานศึกษาในสังกัด อปท. 
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ตารางท่ี 5.5 เกณฑ์การจ าแนก Provider ของกรุงเทพมหานคร 

NEA 
รายจ่ายจากงบประมาณ อปท. 

หน่วยงานรับผิดชอบงาน หมวดงบประมาณ รายละเอียด 

หนํวยบริการ 
สํานักการศึกษา 

ทุกหมวดงบประมาณ พิจารณาในแตํละรายการ 
สํานักงานเขต 50 แหํง 

สถานศึกษารัฐ 
(อ่ืนๆ) 

สํานักการศึกษา 
ทุกหมวดงบประมาณ 

พิจารณารายจํายจากรายการ
ที่อุดหนุนให๎แกํโรงเรยีนนอก

สังกัด กทม. (1) สํานักงานเขต 50 แหํง 

สถานศึกษารัฐ 
(สังกัด กทม.) 

สํานักการศึกษา 
ทุกหมวดงบประมาณ 

รายจํายทั้งหมด  
ที่หักออกด๎วย (1) สํานักงานเขต 50 แหํง 

 

ตารางท่ี 5.5 เกณฑ์การจ าแนก Provider ของกรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

NEA 
 

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปและเฉพาะกิจ 
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

หนํวยบริการ - - 

สถานศึกษารัฐ (อื่นๆ) 
รายการอาหารเสรมิ (นม) และอาหารกลางวัน 
ใช๎เกณฑ์การจดัสรรในการจําแนก (1) 

- 

สถานศึกษารัฐ (สังกัด อปท.) เงินอุดหนุนทั่วไปทุกรายการ ที่หักออกด๎วย (1) 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการไปท่ี
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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6. วิธีการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคเอกชน (Private Financing Agencies) 
 

6.1 การจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน 

นิยาม 

 นิยามรายจํายทางการศึกษาของภาคธุรกิจเอกชนอ๎างอิงข๎อมูลรายจํายของภาคธุรกิจเอกชนใน
รูปการบริจาคเงินหรือสิ่งของให๎กับสถานศึกษา ซึ่งยอดเงินบริจาคที่นิติบุคคลนํามายื่นหักภาษีกับกรมสรรพากร
นั้น ต๎องเป็นไปตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 420 วําด๎วยภาษีเงิน โดยเงินรายได๎นิติบุคคลที่
จํายต๎องจํายไปเพ่ือการสนับสนุนการศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การของรัฐบาล โรงเรียน
เอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีรายชื่อตามท่ีกรมสรรพากรได๎ระบุไว๎  

 วิธีการจัดท า 

 แนวทางการประมาณการรายจํายด๎านการศึกษาในสํวนธุรกิจเอกชนเป็นการอ๎างอิงข๎อมูลผลการ
รายงานยอดเงินบริจาค เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษาที่นิติบุคคลนํามาหักลดหยํอนภาษีกับกรมสรรพากร โดย
นํามาจากการประมวลผลประจําปีของสํานักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร โดยข๎อมูลยอดเงินที่นิติบุคคลจะ
นํามาหักภาษีนั้นต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในตารางที่ 6.1 จากยอดรวมดังกลําวจะนํามาจําแนกยอดเงินตาม
ภาคการผลิตแบํงตามรหัส ISIC 

 
ตารางท่ี 6.1 หลักเกณฑ์รายจ่ายทางการศึกษาของนิติบุคคล ที่สามารถน ามายื่นหักภาษี 

รายการ หักได้ หลักเกณฑ์/วิธีการ 
กฎหมายอ้างอิงตาม
ประมวลรัษฎากร 

รายจํายเพื่อสนับสนุนการศึกษา 
- จัดสร๎างอาคาร อาคารพร๎อม

ที่ดิน หรือท่ีดิน 
- วัสดุอุปกรณ์การศึกษา แบบ

เขียน ตํารา หนังสือวิชาการสื่อ
เทคโนโลยี เพื่ อ  การศึกษา
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ 

2 เทํา 

บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล หักได๎ 2
เทําแตํไมํเกินร๎อยละ10 ของกําไรสุทธิ
กํอนหักรายจํายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หรือสาธารณะประโยชน์ หรือการศึกษา 
หรือการกีฬา 

พระราชกฤษฎีกา 
(ฉบับท่ี 420) 

ที่มา: กรมสรรพากร 

 
ทั้งนี้ หลังจากได๎รับข๎อมูลในภาพรวมแล๎วจึงนํามาจําแนกตามระดับการศึกษาและกิจกรรมการใช๎

จําย โดยวิธีการจําแนกตามระดับการศึกษานั้นประมาณการจากสัดสํวนนักเรียนโดยใช๎ข๎อมูลของศูนย์



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 
 

103 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจําแนกออกเป็น 6 ระดับ
การศึกษาคือ กํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาสายสามัญ มัธยมศึกษา (อาชีวะ) สถาบันการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย และ การศึกษาอ่ืน ในขณะที่วิธีการจําแนกตามกิจกรรมการใช๎จํายประมาณการจาก
สัดสํวนกิจกรรมคําใช๎จํายจากผลการสํารวจรายรับรายจํายของโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. ในโครงการในระยะที่ 
1 (รายละเอียดกิจกรรมการใช๎จํายและสัดสํวนที่ใช๎แสดงในภาคผนวก)  ประกอบด๎วย 10 กิจกรรมหลัก คือ 
กิจกรรมผลิตนักเรียนและบัณฑิต กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นักศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน (หลักสูตร 
สื่อ) กิจกรรมผลิตและพัฒนาครู อาจารย์  กิจกรรมการบริหารจัดการ (คําจ๎าง คําตอบแทนผู๎บริหาร คํา
สาธารณูปโภค) กิจกรรมการสํงเสริมวิจัยและพัฒนา กิจกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมรายจํายเพ่ือการลงทุน กิจกรรม
การอบรมบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเงินกู๎ยืม/ทุนเพ่ือการศึกษา 

แหล่งข้อมูล 

แหลํงข๎อมูลหลักที่ใช๎ในการจัดทํารายจํายด๎านการศึกษาของภาคธุรกิจเอกชนอ๎างอิงข๎อมูลยอดเงิน
บริจาคเงินหรือสิ่งของให๎กับสถานศึกษาที่นิติบุคคลนํามาหักยื่นหักภาษีจากการประมวลผลประจําปีของสํานัก
วิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร 

6.2 การจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาขององค์การไม่แสวงหาก าไร (NGOs) 

นิยาม 

นิยามรายจํายด๎านการศึกษาขององค์การไมํแสวงหากําไร อ๎างอิงข๎อมูลจากผลการสํารวจองค์การไมํ
แสวงหากําไรของสํานักงานสถิติแหํงชาติ ซึ่งมีการสํารวจทุก 5 ปี โดยเป็นการสํารวจข๎อมูลกิจกรรม รายรับ 
รายจําย ขององค์การฯ ที่ได๎จดทะเบียนไว๎ 7 ประเภท ได๎แกํ องค์การที่ดําเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการ
สังคมสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมการค๎า หอการค๎า สมาคมนายจ๎าง สหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การศาสนา พรรคการเมืองและองค์กรเอกชนตํางประเทศทั้งนี้ รายจํายเพ่ือ
การศึกษาได๎ถูกจําแนกเป็นหนึ่งรายการในรายการคําใช๎จํายเพื่อกิจกรรมขององค์การไมํแสวงหากําไร 

วิธีการจัดท า 

รายจํายเพื่อการศึกษาได๎ถูกจําแนกเป็นหนึ่งรายการในรายการคําใช๎จํายเพ่ือกิจกรรมขององค์การไมํ
แสวงหากําไร ทั้งนี้ เนื่องจากมีการสํารวจทุก 5 ปี ข๎อมูลลําสุดที่มีคือ ปี 2550 เพ่ือที่จะบันทึกรายจํายของปี 
2551-2556 จึงต๎องทําการประมาณการโดยยึดข๎อมูลจากผลการสํารวจองค์การไมํแสวงหากําไรปี 2550 และปี 
2556 รายงานคําใช๎จํายด๎านการศึกษาขององค์การไมํแสวงหากําไรในปี 2549 คือ 2,978 ล๎านบาท ขณะที่ในปี 
2556 ซึ่งรายงานคําใช๎จํายด๎านการศึกษาในปี 2555 คือ 4,777 ล๎านบาท จากนั้น นําข๎อมูลมาทําการประมาณ
การ  
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การประมาณการรายจํายด๎านการศึกษาขององค์การไมํแสวงหากําไรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ
พิจารณารํวมระหวํางผลการสํารวจจริงกับข๎อมูลคําใช๎จํายขององค์การไมํแสวงหากําไรจากรายงานรายได๎
ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2556 แบบปริมาณลูกโซํ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งพบวํา สัดสํวนคําใช๎จํายด๎านการศึกษาและวิจัยจากการสํารวจตํอคําใช๎จํายของ
องค์การไมํแสวงหากําไรทั้งหมดตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อยูํที่ประมาณร๎อยละ 4 -5 ของคําใช๎จําย
ทั้งหมด  

ทั้งนี้ หลังจากได๎รับข๎อมูลในภาพรวมแล๎วจึงนํามาจําแนกตามระดับการศึกษาและกิจกรรมการใช๎
จําย โดยวิธีการจําแนกตามระดับการศึกษานั้นประมาณการสัดสํวนนักเรียนโดยใช๎ข๎อมูลของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจําแนกออกเป็น 6 ระดับการศึกษาคือ กํอน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาสายสามัญ มัธยมศึกษา (อาชีวะ) สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
และ การศึกษาอ่ืน  ในขณะที่วิธีการจําแนกตามกิจกรรมการใช๎จํายประมาณการจากข๎อมูลสัดสํวนกิจกรรม
คําใช๎จํายจากผลการสํารวจรายรับรายจํายของโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. ในโครงการในระยะที่ 1 (รายละเอียด
กิจกรรมการใช๎จํายและสัดสํวนที่ใช๎แสดงในภาคผนวก) ประกอบด๎วย 10 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมผลิต
นักเรียนและบัณฑิต กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นักศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน (หลักสูตร สื่อ) 
กิจกรรมผลิตและพัฒนาครู อาจารย์  กิจกรรมการบริหารจัดการ (คําจ๎าง คําตอบแทนผู๎บริหาร คํา
สาธารณูปโภค) กิจกรรมการสํงเสริมวิจัยและพัฒนา กิจกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมรายจํายเพ่ือการลงทุน กิจกรรม
การอบรมบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเงินกู๎ยืม/ทุนเพ่ือการศึกษา 

แหล่งข้อมูล  

แหลํงข๎อมูลหลักท่ีใช๎ในการจัดทํารายจํายด๎านการศึกษาขององค์การไมํแสวงหากําไร อ๎างอิงข๎อมูลจาก 
2 แหลํงข๎อมูลหลักคือ  

1. ข๎อมูลรายจํายเพ่ือการศึกษาจากผลการสํารวจองค์การไมํแสวงหากําไรของสํานักงานสถิติ
แหํงชาติ ซึ่งมีการสํารวจทุก 5 ปี 

2. ข๎อมูลคําใช๎จํายขององค์การไมํแสวงหากําไรทั้งหมดตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ จาก
รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ซึ่งมีการรายงานทุกปี 
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6.3 การจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคต่างประเทศ (ROW) 

นิยาม 

นิยามรายจํายด๎านการศึกษาของภาคตํางประเทศเป็นการอ๎างอิงข๎อมูลเงินชํวยเหลือจากตํางประเทศ
จากตํางประเทศในภาคการศึกษาตามรายงานของสํานักงานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวํางประเทศ 
(สพร.) กระทรวงการตํางประเทศ ซึ่งมีการรายงานทุกปี 

วิธีการจัดท า 

รายจํายด๎านการศึกษาของภาคตํางประเทศ ได๎ถูกจําแนกเป็นหนึ่งรายการบันทึกข๎อมูลเงินชํวยเหลือ
จากตํางประเทศจากสํานักงานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวํางประเทศ (สพร.) กระทรวงการตํางประเทศ 
ซึ่ง สพร. เป็นหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการจัดสรรเงินชํวยเหลือจากตํางประเทศไปยังภาคสํวนตํางๆ ซึ่งใน
การบันทึกบัญชีรายจํายด๎านการศึกษาของตํางประเทศ เป็นการพิจารณาเฉพาะสํวนเงินชํวยเหลือที่จัดสรรไป
ยังภาคการศึกษา โดยเป็นการพิจาณาแนวโน๎มปริมาณการจัดสรรตั้งแตํปี 2551 – 2556 และมีการจําแนกตาม 
(1) แหลํงที่มา; (2) รูปแบบความชํวยเหลือ; และ (3) ตามระดับการศึกษาและกิจกรรมการใช๎จําย 

ส่วนที่หนึ่ง : การจําแนกตามแหลํงที่มา ประมาณการจากข๎อมูลเงินโอนจากตํางประเทศหรือองค์กร
ตํางประเทศของ สพร. ที่โอนไปกระทรวงศึกษาธิการ และแปลงเป็นเงินไทยอัตราแลกเปลี่ยนอ๎างอิงของ สพร. 

ส่วนที่สอง : การจําแนกตามรูปแบบความชํวยเหลือ ประมาณการจากข๎อมูลเงินโอนจาก
ตํางประเทศของ สพร. จําแนกตามรูปแบบความชํวยเหลือ และแปลงเป็นเงินไทยอัตราแลกเปลี่ยนอ๎างอิงของ 
สพร. 

ส่วนที่สาม : การจําแนกตามระดับการศึกษาและกิจกรรมการใช๎จําย นั้นหลังจากได๎รับข๎อมูลใน
ภาพรวมแล๎ว นํามาประมาณการจําแนกตามระดับการศึกษาจากสัดสํวนนักเรียน และจําแนกตามระดับ
การศึกษาจากของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจําแนก
ออกเป็น 6 ระดับการศึกษาคือ กํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาสายสามัญ มัธยมศึกษา (อาชีวะ) 
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และ การศึกษาอ่ืน  ในขณะที่วิธีการจําแนกตามกิจกรรมการใช๎จําย
ประมาณการจากกิจกรรมคําใช๎จํายจากผลการสํารวจรายรับรายจํายของโรงเรียนเอกชนสังกัด สช. ในโครงการ
ในระยะที่ 1 (รายละเอียดกิจกรรมการใช๎จํายและสัดสํวนที่ใช๎แสดงในภาคผนวก) ประกอบด๎วย 10 กิจกรรม
หลัก คือ กิจกรรมผลิตนักเรียนและบัณฑิต กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นักศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
(หลักสูตร สื่อ) กิจกรรมผลิตและพัฒนาครู อาจารย์  กิจกรรมการบริหารจัดการ (คําจ๎าง คําตอบแทนผู๎บริหาร 
คําสาธารณูปโภค) กิจกรรมการสํงเสริมวิจัยและพัฒนา กิจกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมรายจํายเพ่ือการลงทุน กิจกรรม
การอบรมบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเงินกู๎ยืม/ทุนเพ่ือการศึกษา 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 
 

106 

แหล่งข้อมูล 

แหลํงข๎อมูลหลักที่ใช๎ในการจัดทํารายจํายด๎านการศึกษาของภาคตํางประเทศอ๎างอิงข๎อมูลรายงาน
เงินชํวยเหลือจากตํางประเทศจากสํานักงานความรํวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวํางประเทศ (สพร.) กระทรวงการ
ตํางประเทศ ซึ่งมีการรายงานทุกปี 

6.4 การจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาภาคครัวเรือน 

รายจํายด๎านการศึกษาของภาคครัวเรือนมีที่มา 2 สํวนด๎วยกัน คือ สํวนแรก จากการประมาณการ
ของข๎อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน หรือที่รู๎จักกันในชื่อข๎อมูล SES ซึ่งจะกลําวถึง
รายละเอียดของข๎อมูลในลําดับถัดไป  และสํวนที่สอง คือ ข๎อมูลเงินบริจาคของบุคคลธรรมดา  บริจาคเพ่ือ
การศึกษา จากกรมสรรพากร   

แหล่งที่มาของข้อมูล 

ข๎อมูลรายจํายด๎านการศึกษาของครัวเรือนใช๎ข๎อมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหํงชาติ 
ภายใต๎ชื่อการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน หรือที่รู๎จักกันในชื่อ SES  เดิมจัดทําทุก 2 ปี ตั้งแตํปี 
2551 จัดทําทุกปี (ปีค่ีจัดทําด๎านคําใช๎จําย ปี่คูํจัดทําทุกด๎าน) 

ข๎อมูล SES สามารถติดตํอขอรับบริการได๎ที่ ฝ่ายเผยแพรํข๎อมูล สํานักงานสถิติแหํงชาติ หรือที่อีเมล์ 
services@nso.go.th 

ลักษณะของข้อมูล 

สํานักงานสถิติแหํงชาติ ได๎จัดทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเพ่ือเก็บ รวบรวม
ข๎อมูลเกี่ยวกับรายได๎ คําใช๎จําย ภาวะหนี้สิน และ ทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยูํอาศัย โดยทํา
การเก็บรวบรวมข๎อมูลทุกเดือน (มกราคม - ธันวาคม) จากครัวเรือนตัวอยํางในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขต
เทศบาล และนอกเขตเทศบาล จํานวนครัวเรือนตัวอยํางประมาณ 52,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ คําใช๎จํายที่นําเสนอ
เป็นคําใช๎จํายเฉลี่ยที่จําเป็นต๎องใช๎ในการยังชีพเทํานั้น จึงไมํรวมการสะสมทุน เชํน ซื้อบ๎าน/ที่ดิน และเงิน
ออม14 

ข๎อมูล SES ที่ได๎จะประกอบไปด๎วย (รูปที่ 6.1)  

 

                                                 
14 สํานักงานสถิติแหํงชาติ 

mailto:services@nso.go.th
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รูปที่ 6.1 

 

1. โฟล์เดอร์ Data Dictionary… อธิบายตัวแปรตํางๆ ที่ใช๎ในข๎อมูล SES พร๎อมทั้ง label ข๎อมูล
ราย record ผู๎ใช๎สามารถศึกษาเก่ียวกับลักษณะของข๎อมูลได๎จากโฟล์เดอร์ที่แสดงในรูปที่ 6.2 

 

 

รูปที่ 6.2 

 

2. โฟล์เดอร์ Data set… เป็นข๎อมูลราย record ที่ชุดข๎อมูลสามารถเปิดด๎วยโปรแกรม SPSS ใน
กรณีที่ผู๎ใช๎ต๎องการเปิดไฟล์ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมอ่ืนหรือต๎องการประมวลผลด๎วยโปรแกรมอ่ืน 
สามารถทําการแปลงไฟล์ด๎วยโปรแกรม StatTransfer หรือโปรแกรมแปลงไฟล์อื่นๆ  
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รูปที ่6.3 

 

3. โฟล์เดอร์ Qustionnaires… จะเป็นแบบสอบถามที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลรายได๎และรายจําย
ประเภทตํางๆ ของครัวเรือนในแตํละ record ที่แสดงข๎อคําถามท่ีผู๎เก็บใช๎ในการสอบถามข๎อมูล
ตํางๆ ของแตํละครัวเรือน 

 

 

รูปที่ 6.4 
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รายการค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 

รายการคําใช๎จํายด๎านการศึกษาจากข๎อมูล SES จะปรากฏด๎วยกัน 2 record ด๎วยกันคือ record02 
และ record09  

 record02 เป็นการเก็บข๎อมูลรายบุคคล เป็นข๎อมูลรายปีการศึกษากํอนหน๎านี้ เชํน ถ๎าถาม
ข๎อมูล ณ มิถุนายน 2556 ข๎อมูลที่บันทึกใน record นี้จะเป็นข๎อมูลของปีการศึกษา 2555 ที่มี
รายการคําใช๎จําย 4 รายการด๎วยกัน แตํเนื่องจากการสอบถามข๎อมูลเป็นการถามย๎อนไปปี
การศึกษากํอนหน๎า ซึ่งอาจทําให๎ข๎อมูลที่ได๎คลาดเคลื่อน ดังนั้นในที่นี้ผู๎วิจัยจึงสมมติวําคําตอบ
ด๎านรายจํายในข๎อนี้เป็นปีการศึกษาปัจจุบัน เพราะครัวเรือนตัวอยํางสามารถตอบรายจํายที่
เกิดข้ึนของบุตรหลานของตนได๎  รายการข๎อมูลรายจํายด๎านการศึกษามีดังนี้ 

o คําเลําเรียน คําธรรมเนียมการศึกษา คําบํารุงการศึกษา  ที่ครัวเรือนจํายโดยถือเป็น
เงินที่จํายจากกระเป๋าของผู๎ปกครองนักเรียน ไม่รวมที่รัฐอุดหนุน 

o คําเครื่องแบบ (ทุกประเภทที่กําหนด) ไม่รวมที่รัฐอุดหนุนค่าเครื่องแบบจากโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี 

o คําสมุดหนังสือ อุปกรณ์การเรียนอื่นๆ 
o คําเดินทางไปเรียน 

 

 
รูปที่ 6.5 

ข๎อดีของข๎อมูลใน record นี้คือสามารถแยกตามประเภทสถานศึกษารัฐ เอกชนและแยกรายการ
คําใช๎จํายตามระดับการศึกษาได๎ โดยดูจากตัวแปร HM14 และ HM17 ตามลําดับ (ดูรูปที่ 6.5) 
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ข้อควรระวัง 

ในการเก็บข๎อมูล SES นั้นเป็นการเก็บรายปีปฏิทิน เชํน ปี 2556 จะเก็บชํวง มกราคม – ธันวาคม 
2556 แตํถ๎าข๎อมูลที่เก็บตกอยูํชํวงเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2556 ข๎อมูลที่ได๎จะเป็นข๎อมูลปีการศึกษา 
2554 แตํถ๎าเก็บระหวําง มิถุนายน – ธันวาคม 2556 ข๎อมูลที่ได๎จะเป็นข๎อมูลของปีการศึกษา 2555 

 record09 ข๎อมูลคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอเดือนตํอครัวเรือน เป็นรายการคําใช๎จํายเฉลี่ย 12 เดือนที่
ผํานมา ซึ่งรายการจะแตกตํางจาก record02 คือจะมีคําเรียนพิเศษและรายการอ่ืนๆ ในสํวน
คําเครื่องแบบนักเรียนจะไมํปรากฏ รายการคําใช๎จํายด๎านการศึกษาของ record นี้มีดังตํอไปนี้ 

o คําเลําเรียน คําธรรมเนียม คําบํารุงการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของรัฐ 
o คําเลําเรียน คําธรรมเนียม คําบํารุงการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของเอกชน 
o คําหนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการเรียน 
o คําเรียนพิเศษ เรียนวิชาชีพ เรียนดนตรี/เต๎นรํา ฯลฯ  
o อ่ืนๆ เชํน คําจัดทํารายงาน คําถํายเอกสาร เป็นต๎น 

 

 
รูปที่ 6.6 

ข้อจ ากัดของข้อมูล 

ปัญหาของข้อมูล SES จากที่ผู้วิจัยสังเกตมีดังนี้ 

1. ข๎อมูลใน record ที่ 02 และ 09 จะไมํเทํากันเพราะเก็บคนละวัตถุประสงค์ โดยที่เมื่อทําการ 
blow-up ข๎อมูลจาก record ที่ 02 เป็นครัวเรือนแล๎วคําท่ีได๎จะต่ํากวํา record ที่ 09 

2. การสํารวจของ SES ไมํได๎สํารวจทุกตําบล คือจะมีการเก็บข๎อมูลทุกจังหวัดแยกเป็นในเขต
เทศบาลและนอกเขตเทศบาลแล๎วจะทําการแบํงเป็น enumeration area ซึ่ง enumeration 
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area หนึ่งๆ อาจจะมีขนาดประมาณ 150 ครัวเรือน ดังนั้นในแตํละจังหวัดจะมีจํานวน block 
ไมํเทํากัน บางจังหวัดอาจจะมี 120 หรือ 80 แล๎วแตํ แล๎วจะทําการสุํมตาม proportion to 
size ดังนั้นตัวอยํางที่ได๎จึงเป็นตัวแทนของตําบลหรืออําเภอไมํได๎ แตํเป็นตัวแทนของจังหวัดได๎ 

3. ไมํสามารถแยกได๎วําเงินที่ครัวเรือนกรอกนั้นได๎รับอุดหนุนจากรัฐเทําไหรํ และจํายเองเทําไหรํ 

4. จาก record ที่ 02 สามารถระบุได๎วําสมาชิกในครัวเรือนคนใดได๎รับอุดหนุนอาหารกลางวัน/
อาหารเสริมจากรัฐ แตํไมํทราบตัวเงิน 

การจําแนกระดับการศึกษาจากข๎อมูล SES 

ตารางท่ี 6.2 จ าแนกระดับการศึกษาจากข้อมูล SES 

ระดับการศึกษา รหัส 
 - กํอนประถมศึกษา 110, 111 
 - ประถมศึกษา 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 240, 241, 242, 243, 249, 250, 251, 252, 

253, 254, 255, 256, 259 
 - มัธยมศึกษาตอนต๎น 310, 311, 312, 313, 319, 330, 331, 332, 333, 339, 340, 341, 342, 349, 350, 351, 

352, 353, 359 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 410, 411, 412, 413, 419, 430, 431, 432, 433, 439, 440, 441, 442, 443, 449, 450, 

451, 452, 453, 459 

 - อาชีวศึกษา 320, 321, 322, 323, 329, 420, 421, 422, 423, 429, 460, 461, 462, 520, 521, 522, 
523, 529 

 - อุดมศึกษา 510, 511, 512, 519, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 619, 630, 631, 632, 633, 
634, 639, 640, 641, 642, 643, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 659, 660, 661, 710, 
711, 712, 719, 730, 731, 732, 739, 750, 751, 752, 759, 760, 761, 810, 811, 812, 
813, 819, 830, 831, 832, 833, 839, 850, 851, 852, 853, 859, 860, 861, 870, 871, 
872, 873, 874, 875, 879 

 - อื่นๆ 911, 912, 919, 921, 929, 980 

หมายเหตุ: จากข๎อมูล SES ระดับการศึกษาครอบคลุมถึงการศึกษาทางศาสนาด๎วย 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน 

แหล่งที่มาของข้อมูล 

จํานวนนักเรียนทั้งในและนอกระบบสถานศึกษารวมนักเรียนในสถานศึกษารัฐและเอกชน  ข๎อมูล 
excel file สามารถดาวน์โหลดได๎ที่เว็บไซต์ http://eis.moe.go.th/eis/ โดยตารางที่ดาวน์โหลดในเลือกที่ 
“รายงานสถิติด๎านการศึกษา” (รูปที่ 6.7) 

 
รูปที่ 6.7 

 

แล๎วจะพบข๎อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได๎ในแตํละปี ชื่อ stat51.xls – stat53.xls สํวนปี 2554 จะ
ชื่อ statistics2011.xls ผู๎วิจัยใช๎ตารางตํอไปนี้ 

http://eis.moe.go.th/eis/
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รูปที่ 6.8 

การจําแนกระดับการศึกษามีดังนี้ (ตารางท่ี 6.3) 

ตารางท่ี 6.3 การก าหนดระดับการศึกษาเพื่อใช้ประมาณการรายจ่ายของภาคครัวเรือน 

ระดับการศึกษา ประเภท 

 - กํอนประถมศึกษา อนุบาล, เด็กเล็ก 
 - ประถมศึกษา ป.1 - ป.6/ กยศ. 

 - มัธยมศึกษาตอนต๎น ม.1 - ม.3/ กยศ. 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6/ กยศ. 
 - อาชีวศึกษา ปวช./ปวส./ กยศ. 
 - อุดมศึกษา อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือสูงกวํา 
 - อื่นๆ หลักสูตรที่ไมํได๎วุฒิการศึกษา 

หมายเหตุ: จํานวนนักเรียนท่ีได๎รวมการศึกษานอกระบบ กศน. นักธรรม/ธรรมศึกษา/บาลี 

จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2551 - 2556 

จํานวนนักเรียนที่ใช๎ในการประมาณการรายจํายด๎านการศึกษาของภาคครัวเรือน เป็นจํานวน
นักเรียนจริงทั้งในและนอกระบบ  โดยจํานวนนักเรียนในแตํละระดับการศึกษาแยกรัฐ (รวม กศน.) และเอกชน 
ใช๎ข๎อมูลจากสถิติการศึกษา สํานักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ (mis.moe) 
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ตารางท่ี 6.4 แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกระดับการศึกษาและประเภทสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา รัฐ(รวมกศน.) เอกชน 
กํอนประถมศึกษา ตารางที่ 4 ตารางที่ 4 
ประถมศึกษา ตารางที่ 4 และตาราง ง ตารางที่ 4 
ม.ต๎น* ตารางที่ 4 และตาราง ง ตารางที่ 4 

ม.ปลาย* ตารางที่ 4 และตาราง ง ตารางที่ 4 
อาชีวะศึกษา(ปวส./ปวช.)** ตารางที่ 4 และตาราง ง ตารางที่ 4 

อุดมศึกษา*** ตารางที่ 4 ตารางที่ 4 
อื่นๆ**** ตารางที่ 4 ประมาณคําจากข๎อมูล SES 

  หมายเหตุ: * ประเภทสามัญ   
 ** อาชีวะทั้งม.ต๎น, ม.ปลายและอุดมศึกษา (ปวส.)  
 *** ปริญญาตรีและสูงกวํา  
 **** ประเภทสาขาวิชาอื่น (ม.ปลายและอุดมศึกษา) 

มัธยมศึกษาตอนต๎น  
- ประเภทสามัญศึกษา  สช. สพฐ. สกอ. รร.กีฬา มหาดไทย ก.พัฒนาสังคม สน. การศึกษา(กทม. ) 

ตชด. พระปริยัติธรรม  กลาโหม  
- ประเภทอาชีวศึกษา กลาโหม (รร.ดุริยางค์ทหารเรือ) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ประเภทสามัญศึกษา สช. สพฐ. (กทม.+ภูมิภาค) สกอ. (กทม.+ภูมิภาค) รร.กีฬา (ภูมิภาค) 

มหาดไทย (ภูมิภาค) สน. การศึกษา(กทม.) ตชด.(ภูมิภาค) พระปริยัติธรรม(กทม.+ภูมิภาค) 
- ประเภทอาชีวศึกษา สช. สพฐ. สอศ. ว.นาฎศิลป์ ว.ชํางศิลป์ ก.กลาโหม ก.มหาดไทย   
- ประเภทสาขาวิชาอื่น ก.กลาโหม 2 แหํง (รร.เตรียมทหาร_สํวนภูมิภาค  /  รร.จําอากาศ_กรุงเทพฯ) 

อุดมศึกษา  
- ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. - สอศ.   สช.  ว.ชุมชน  สกอ.   กลาโหม  นาฎศิลป์  ชํางศิลป์ 
- ประเภทสาขาวิชาอื่น ตารางที่ 13  
- ประเภทฝึกหัดครู เฉพาะของ  สอศ. หลักสูตร ปทส. 
- ปริญญาตรีและสูงกวํา ยกเว๎น สอศ.หลักสูตร ปทส. (ข๎อมูล สกอ.  มาจากตารางที่ 16 และ 17) และ

ตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักเรียนที่ใช้ในการประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน 
ปีการศึกษา 2551 – 2556 

ระดับการศึกษา 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

รัฐ (รวม กศน.) 

รวม 13,875,908 13,519,114 14,012,199 12,554,532 13,620,153 12,536,910 

กํอนประถม 1,232,973 1,247,526 1,251,702     1,222,262      1,182,815      1,128,040  

ประถม 4,597,201 4,346,524 4,243,660     4,151,900      4,219,672      4,057,548  

ม.ต๎น 3,273,050 3,192,194 3,305,426     2,787,675      3,059,846      2,702,942  

ม.ปลาย 2,246,298 2,261,912 2,683,119     1,863,412      2,433,369      2,113,972  

อาชีวะ 767,560 757,166 782,976       779,287        750,369        720,918  

อุดม 1,752,027 1,706,516 1,738,205     1,743,137      1,966,442      1,807,662  

อื่นๆ 6,799 7,276 7,111           6,859            7,640            5,828  

เอกชน 

รวม 2,713,609 2,551,357 2,757,749 2,709,236 2,709,236 2,709,236 

กํอนประถม 537,413 532,548 559,501 591,276 616,310 621,156 

ประถม 985,933 937,637 994,886 981,003 1,015,529 1,039,063 

ม.ต๎น 356,091 351,961 379,947 353,339 339,258 311,141 

ม.ปลาย 138,208 138,937 161,721 164,947 176,254 166,924 

อาชีวะ 400,207 385,819 404,758 369,622 346,142 322,884 

อุดม 295,757 204,455 256,936 249,049 263,260 292,833 

อื่นๆ 3,838 3,746 2,147 4,264 3,076 2,073 

รวม (รัฐ + เอกชน) 

รวม 16,589,517 16,070,471 16,769,948 15,263,768 16,329,389 15,246,146 

กํอนประถม 1,770,386 1,780,074 1,811,203 1,813,538 1,799,125 1,749,196 

ประถม 5,583,134 5,284,161 5,238,546 5,132,903 5,235,201 5,096,611 

ม.ต๎น 3,629,141 3,544,155 3,685,373 3,141,014 3,399,104 3,014,083 

ม.ปลาย 2,384,506 2,400,849 2,844,840 2,028,359 2,609,623 2,280,896 

อาชีวะ 1,167,767 1,142,985 1,187,734 1,148,909 1,096,511 1,043,802 

อุดม 2,047,784 1,910,971 1,995,141 1,992,186 2,229,702 2,100,495 

อื่นๆ 10,637 11,022 9,258 11,123 10,716 7,901 

หมายเหตุ: จํานวนนักเรียนในแตํละระดับการศึกษาจะรวมนักเรียน กศน. ด๎วยเนื่องจากในข๎อมูล SES ไมํสามารถระบุได๎
ชัดเจนวํารายจํายด๎านการศึกษาที่เกิดขึ้นของนักเรียนคนหน่ึงๆ เรียนอยูํในหรือนอกระบบ (ดูนิยามระดับการศึกษา
ใน Appendix ของข๎อมูล SES ประกอบ) แตํผลรวมจํานวนนักเรียนทั้งระบบจะเหมือนเดิม ตํางกันเฉพาะระดับ
การศึกษาอ่ืนๆ ของนักเรียนเอกชนเทํานั้น 

ที่มา: สถิติการศึกษาประเทศไทย ตารางที่ 4, ตาราง ง 
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7. การใช้โปรแกรมทางสถิติในการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ 

7.1 วิธีการใช้โปรแกรมสถิติ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เรียกโปรแกรม เพ่ือเริ่มท างาน 

 
รูปที่ 7.1 

 ตกแต่งลักษณะการแสดงผล ตามท่ีผู้ใช้ต้องการ 

 เปลี่ยนขนาดตัวอักษร 

 เปลี่ยนไดเร็คทอรี่ ที่จัดเก็บข้อมูลโครงการ 
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2.  เรียกข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์ 

 
รูปที่ 7.2 

 

 
รูปที่ 7.3 
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3. เรียกดูข้อมูลที่ม ี

 
รูปที่ 7.4 

 

 
รูปที่ 7.5 
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รูปที่ 7.6 

 

 
รูปที่ 7.7 
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4. เปิดฟั่งชั่นการเก็บผลการท างานทั้งหมด 

 
รูปที่ 7.8 

 

 
รูปที่ 7.9 
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 ประเภทคือ smcl   ย่อมาจาก stata markup and control language 

 สามารถเปิดดูโดยใช้โปรแกรม 

5. ออกจากโปรแกรมโดยไม่แก้ไข  clear;  หากต้องการแก้ไข save, replace 

6. การใช้ชุดค าสั่ง  เพ่ือท างาน 

7. เปิด do file  หรือ พิมพ์  do younameit.do 

 

 
รูปที่ 7.10 

 

 การเขียนชุดค าสั่ง เพื่อให้สามารถเรียกท างานซ้ าได้ หรือผู้อ่ืนสามารถตรวจสอบสิ่งที่
เราท าได้ จากข้อมูลชุดเดียวกัน 

 ปกติ การเขียนค าสั่ง  เรามักก ากับค าอธิบายไว้ด้วย เพ่ือกันลืม 

 วิธีการแทรกค าอธิบาย หรือ comment ในชุดค าสั่ง 
     *         for one line comment 
 //      to add comments at the end of the line 
/*       this is for many lines comments             */ 
///      we can split commands into two lines  
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 ระวังการเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ stata is case-sensitive 

 สังเกตสี ที่แสดงความแตกต่างของค าสั่ง และค าอธิบายก ากับ 

8. เราสามารถเขียนชุดค าสั่ง  จากนั้นเรียกใช้ค าสั่ง ที่เขียนขึ้น เฉพาะบางส่วน หรือทั้งหมดได้ 

 

 
รูปที่ 7.11 

 

 สมมติ เราได้ตรวจสอบข้อมูล ที่ท าการจัดเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว 

 ขั้นถัดไปคือ การเรียกดูข้อมูลที่มี เพ่ือให้ทราบประเภทข้อมูล หรือประเภทตัวแปร
ต่างๆ โดยค าสั่งdescribe   หรือใช้สามตัวอักษรแรก  des 

 ประเภทข้อมูลที่ควรสังเกตคือ ประเภทที่เป็นตัวเลข (integer, float, byte) 
ประเภทที่เป็นตัวอักษร (string) 

 ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนจากตัวเลขให้เป็น ค าบรรยายแทน  เราสามารถใช้ variable 
manager เพ่ือดูรายละเอียด 
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รูปที่ 7.12 

 

 หรือ เราใช้ค าสั่ง codebook ตามด้วยตัวแปรที่ต้องการทราบ 

 

 
รูปที่ 7.13 
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 ตัวแปร foreign มีค่า 2 ค่า แต่ละค่าถูกแทนด้วย label หรือมีฉลากก ากับ 

 ตัวแปรประเภทนี้ เป็นตัวแปรหุ่น  หรือเป็นตัวแปรแบบประเภท categorical 
variables (มีค่าเป็นจ านวนเต็ม บอกประเภท) 

9. การท างานกับตัวแปรแบบประเภท 

table rep78        //frequency of each value 
tabulate rep78  //more details of frequency 
tab rep78           //short command for tabulate 
histogram rep78  //แสดงกราฟแท่งแจกแจงความถี่ของข้อมูล 

 

 
รูปที่ 7.14 
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รูปที่ 7.15 

10.   ดูค่าสถิติ 

sum 
sum rep78   //see statistics of this variable 

tabstat rep78  //table of statistics 

 

 
รูปที่ 7.16 
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sum i.rep78 
sum ibn.rep78 //indicator-based none 

 

 
รูปที่ 7.17 

11.   ดูสถิติแบบอ่ืนที่ต้องการ 

tabstat rep78 foreign price, statistics(mean median sd skew N) 

 
รูปที่ 7.18 
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12.  การสร้างตัวแปรใหม่ ด้วยค าสั่ง gen หรือ  egen 

gen newprice = price * 1000 
egen meanprice=mean(price) 

13.  การใช้ค าสั่ง  bysort rep78: egen meanprice2=mean(price) 

 

 
รูปที่ 7.19 

 
14. การทิ้งตัวแปร ด้วยค าสั่ง  drop xxx  yyy 

drop meanprice meanprice2 

15.   การเปลี่ยนชื่อตัวแปร  rename  old new 
rename rep78 repair 

16.  การอธิบายก ากับตัวแปร  label var  varname “you name it” 
label var repair "CAR REPAIR" 

17. การก ากับค่าของตัวแปร label define origin 0 “domestic”  1 “foreign” 

18. ใช้ฉลาก origin กับตัวแปร foreign 
 label values foreign origin 
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19.  การเปลี่ยนค่าของตัวแปร ด้วยค าสั่ง  replace 
 replace oldvar = expression if ... 

20.  การเปลี่ยนค่าตัวแปรแบบ categorical  
recode rep78 (1/2=0) (3/5=1), generate(repcat) 

21.  การท างานกับเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง  
keep if price > 5000 & foreign != 1 

22.  จบการท างานด้วยการแทนที่ข้อมูล ด้วยสิ่งที่สร้างใหม่ 
 save, replace  

23. เราสามารถท างานโดยเก็บข้อมูลดั้งเดิมที่เริ่มต้น ด้วยค าสั่ง ตอนเริ่มงาน preserve  เมื่อจบ
งาน restore 

 

7.2 วิธีการใช้โปรแกรมสถิติ ในการจัดท ารูปและตาราง 

1. เปิดข้อมูล mus02psid92m.dta 

2. เปิดชุดค าสั่ง session 1.2 data management.do 

3. ตรวจสอบข้อมูลด้วย codebook 

4. ตรวจสอบการใส่ value label ด้วย variable manager  ดูตัวแปรที่มีการใส่ฉลาก 

5. จัดล าดับข้อมูลเพ่ือให้เรียกง่าย เฉพาะส่วนที่จ าเป็นต้องใช้ 

6. การสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร 
scatter lnearns hours 
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รูปที่ 7.20 

 

 สังเกตตัวแปรแรก คือ แกน y  ตัวแปรที่สองคือ แกน x 
graph twoway scatter lnearns hours 

7. ต้องการเพิ่ม เส้นโค้ง และจัดเก็บรูปภาพ 
twoway (scatter lnearns hours) (qfit lnearns hours), saving(1.gph) 
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รูปที่ 7.21 

 

twoway (scatter lnearns hours) (lfit lnearns hours), saving(2.gph) 

 

 
รูปที่ 7.22  
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8. ต้องการแสดงกราฟทัง้สอง ร่วมกนั 

graph combine 1.gph 2.gph 

 

 
รูปที่ 7.22 

 

9. จัดเก็บในฟอร์แมตที่ใช้งานได้ 
graph export mygraph.wmf 

10. กราฟแยกโดยตัวแปรที่เป็น ประเภท 
scatter lnearns hours, by(edcat) 
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รูปที่ 7.23 

 

11. การค านวณ gross rate of returns to education อัตราผลตอบแทนการลงทุนด้าน 
การศึกษาแบบหยาบ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ กับการศึกษา และตัวแปรอื่นๆ 

reg lnearns edu experience 

 

 
รูปที่ 7.24 
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reg lnearns eddummy2 eddummy3 eddummy4 experience 

 
รูปที่ 7.25 
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7.3 วิธีการจัดท ารายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือน 

การจัดท าบัญชีรายจ่าย บนฐานข้อมูล SES 

การ Label ชื่อตัวแปรและก าหนดค่า Values 

ขั้นที่ 1 ก าหนดชื่อของตัวแปรที่จ าเป็นต้องใช้ ซึ่งคือ ตัวแปร hm18-hm21 ที่แสดงรายจ่ายด้าน
การศึกษาของครัวเรือนในแต่ละรายการ  และตัวแปร hm14 ที่ระบุว่าบุคคลนั้นๆ ก าลังศึกษาอยู่หรือไม่ 

 ให้ไปที่หน้าต่าง Properties ทางด้านขวามือล่าง ให้คลิกที่สัญลักษณ์แม่กุญแจเพ่ือท า
การแก้ไขตัวแปรที่ต้องการ 

                
รูปที่ 7.26 

 ท าการแก้ไขชื่อตัวแปร 

 ในกรณีที่ต้องการเก็บค าสั่งต่างๆ สามารถเรียกใช้หน้าต่าง Do-File Editor ที่มีลูกศร
ชี้ตามภาพ และสามารถคัดลอกค าสั่งที่อยู่ในหน้าต่าง Command มาไว้ที่หน้าต่าง 
Do-File  
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รูปที่ 7.27 

 

ขั้นที่ 2 ก าหนดค่า Values ของตัวแปร hm14 ซึ่งในท่ีนี้มี 4 ค่าด้วยกัน  

 น าเม้าส์ไปคลิกที่  ในบ็อกซ์ Value Label ที่อยู่ในหน้าต่าง Properties 
จะปรากฏหน้าต่าง Manage Value Labels คลิกท่ี    Create Label 

 

 
รูปที่ 7.28 
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 ท าการก าหนดค่าของตัวแปรที่ต้องการจะ Label ที่บ็อกซ์ Label name: 

 ใส่ค่าของข้อมูลที่ท าการจัดกลุ่มไว้ที่บ็อกซ์ Value:  และชื่อที่ระบุค่านั้นที่บ็อกซ์ 
Label:  

 
รูปที่ 7.29 

 เมื่อท าการก าหนดค่าของตัวแปรเป็นที่เรียบร้อยให้คลิกปุุม OK และกดปุุม Close 

 ท าการก าหนดค่าของตัวแปร hm14 โดยการคลิกลูกศรที่บ็อกซ์ Value Label ที่อยู่
ในหน้าต่าง Properties เลือก attending  

 
รูปที่ 7.30 
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การสร้างตัวแปรและจัดกลุ่มระดับการศึกษา 

1. ตัวแปรที่ใช้ระบุระดับการศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คือ hm17 ที่จะระบุระดับการศึกษาปัจจุบัน
ของสมาชิกในครัวเรือนที่ก าลังศึกษาอยู่ (ดู Data Dictionary ของข้อมูล SES ประกอบ) 

2. เนื่องจากข้อมูลในตัวแปร hm18-hm21 มีค่า missing ดังนั้นเพื่อให้แต่ละตัวแปรสามารถ
รวมกันได้จ าเป็นต้องแทนค่า missing value เหล่านั้นเป็นค่าศูนย์ ถ้าไม่ท าการเปลี่ยนค่า 
missing value ให้เป็นตัวเลข observation นั้นจะไม่สามารถประมวลผลได้ 

การเปลี่ยนค่า missing ให้เป็น numeric 

วิธีที่ 1 สามารถเลือกการเปลี่ยนค่า missing ให้เป็น numeric โดยเลือกท่ีเมนูค าสั่ง 

Data => Create or change data => Other variable-transformation 
commands => Change missing values to numeric 

 
รูปที่ 7.31 
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 เมื่อคลิกเข้าไปจะปรากฏหน้าต่าง mvencode  

 เลือกตัวแปรที่มีค่า missing ที่ต้องการเปลี่ยนในบ็อกซ์ Variables: 

 ใส่ค่าที่ต้องการเปลี่ยนจาก missing ในที่นี้จะเปลี่ยนเป็น 0 จากนั้นกด OK 

 
รูปที่ 7.32 

 

วิธีที่ 2 สามารถเขียนค าสั่งในหน้าต่าง Command Editor (ด้านล่างของโปรแกรม) ด้วยค าสั่ง 
mvencode var, mv(0) 

ในที่นี้เราจะใช้  
mvencode hm18-hm21, mv(0) 
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การสร้างตัวแปร 

วิธีที่ 1 สามารถสร้างตัวแปรใหม่โดยไปที่เมนูค าสั่ง   

Data => Create or change data => Create new variable 

 
รูปที่ 7.33 

 เลือกประเภทของข้อมูลที่บ็อกซ์ Variable type ในที่นี้ก าหนดให้เป็น default 
ของปรแกรมของตัวเลขคือ float 

 ก าหนดชื่อตัวแปรที่ต้องการสร้างที่บ็อกซ์ตัวแปร Variable name 

 ในบ็อกซ์ของ Contents of variable เลือก Specify a value or an 
expression กด Create… 

 
รูปที่ 7.34 
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 จะปรากฏหน้าต่าง Expression builder ให้กรอกเงื่อนไขของการสร้างตัวแปร 
จากนั้นกด OK 

   
รูปที่ 7.35 

 

วิธีที่ 2 สร้างชื่อตัวแปรใหม่ที่ต้องการในเพ่ือแสดงผลรวมรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งสี่รายการ ในที่นี้
ก าหนดให้ชื่อตัวแปร xedu ซึ่งเป็นผลรวมของตัวแปร hm18-hm21 สามารถสร้างตัวแปรด้วยค าสั่ง 
generate 

gen xedu=hm18+hm19+hm20+hm21 

หากต้องการ Label ชื่อตัวแปรสามารถใช้ค าสั่ง  

label var ตัวแปรที่ต้องการ label "ชื่อที่ต้องการ label"  

ในที่นี้ เราต้องการ label ตัวแปร xedu ดังนั้นค าสั่งที่ใช้ คือ  

label var xedu "Expense on education of household" จากนั้นกด Enter 

ในการค านวณรายจ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนเราต้องการค านวณแยกตามระดับการศึกษา แต่
เนื่องจากระดับการศึกษาที่ปรากฏในข้อมูล SES ไม่ได้มีการจัดกลุ่มไว้ ดังนั้นเราจ าเป็นต้องสร้างตัวแปรขึ้นมา
เพ่ือจัดกลุ่มของระดับการศึกษา (catagories) ในการสร้างตัวแปรสามารถใช้หน้าต่างค าสั่งที่เมนูบาร์ด้านบน
หน้าต่างของโปรแกรมหรือเขียนชุดค าสั่งต่อไปนี้ใน Do-file Editor  
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*generate education level 
*level1=pre-primary, level2=primary, level3=lower-seconary, level4=higher-seconary, 
level5=vocational, level6=university, level7=others 
*level of education dummy variables 
 
gen level1=hm17==110|hm17==111 
 

gen 
level2=hm17==210|hm17==211|hm17==212|hm17==213|hm17==214|hm17==215|hm17==21
6|hm17==219|hm17==240|hm17==241|hm17==242|hm17==243|hm17==249|hm17==250|hm
17==251|hm17==252|hm17==253|hm17==254|hm17==255|hm17==256|hm17==259 
gen 
level3=hm17==310|hm17==311|hm17==312|hm17==313|hm17==319|hm17==330|hm17==33
1|hm17==332|hm17==333|hm17==339|hm17==340|hm17==341|hm17==342|hm17==349|hm
17==350|hm17==351|hm17==352|hm17==353|hm17==359 
gen 
level4=hm17==410|hm17==411|hm17==412|hm17==413|hm17==419|hm17==430|hm17==43
1|hm17==432|hm17==433|hm17==439|hm17==440|hm17==441|hm17==442|hm17==443|hm
17==449|hm17==450|hm17==451|hm17==452|hm17==453|hm17==459 
gen 
level5=hm17==320|hm17==321|hm17==322|hm17==323|hm17==329|hm17==420|hm17==42
1|hm17==422|hm17==423|hm17==429|hm17==460|hm17==461|hm17==462|hm17==520|hm
17==521|hm17==522|hm17==523|hm17==529 
gen 
level6=hm17==510|hm17==511|hm17==512|hm17==519|hm17==610|hm17==611|hm17==61
2|hm17==613|hm17==614|hm17==615|hm17==616|hm17==619|hm17==630|hm17==631|hm
17==632|hm17==633|hm17==634|hm17==639|hm17==640|hm17==641|hm17==642|hm17==
643|hm17==649|hm17==650|hm17==651|hm17==652|hm17==653|hm17==654|hm17==659|h
m17==660|hm17==661|hm17==710|hm17==711|hm17==712|hm17==719|hm17==730|hm17=
=731|hm17==732|hm17==739|hm17==750|hm17==751|hm17==752|hm17==759|hm17==760|
hm17==761|hm17==810|hm17==811|hm17==812|hm17==813|hm17==819|hm17==830|hm17
==831|hm17==832|hm17==833|hm17==839|hm17==850|hm17==851|hm17==852|hm17==85
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3|hm17==859|hm17==860|hm17==861|hm17==870|hm17==871|hm17==872|hm17==873|hm
17==874|hm17==875|hm17==879 
gen level7=hm17==911|hm17==912|hm17==919|hm17==921|hm17==929|hm17==980 
*expense on education bath/year/person when we get weight for blow up 
gen edulevel=. 
recode edulevel .=1 if level1>0 
recode edulevel .=2 if level2>0 
recode edulevel .=3 if level3>0 
recode edulevel .=4 if level4>0 
recode edulevel .=5 if level5>0 
recode edulevel .=6 if level6>0 
recode edulevel .=7 if level7>0 

 

เมื่อเขียนค าสั่งเรียบร้อยให้น าเม้าส์ไปวางที่ปุุม Run ชุดค าสั่งที่เราต้องการ เมื่อรันค าสั่งเรียบร้อยค่า
ของตัวแปรและตัวแปรใหม่ที่สร้างจะไปปรากฏในหน้าต่าง Variables หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่
หน้าต่าง Data Editor 

  
รูปที่ 7.36 
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การค านวณรายจ่ายด้านการศึกษา  

ใช้เมนูค าสั่ง Statistics => Summaries, tables, and teats => Tables => tabstat 

 
รูปที่ 7.37 

 

ขั้นที่ 1 ในส่วนของหน้า Main 

 เลือกตัวแปรที่ต้องการประมวลผลใส่ในช่อง Variables:  

 ในที่นี้ต้องการให้ประมวลผลรายจ่ายจ าแนกตามระดับการศึกษาคลิกตรง Group 
statistics by variable: ให้เลือกตัวแปรที่ต้องการแสดงผล ในที่นี้คือ edulevel 

 เลือกค่าสถิติท่ีต้องการให้แสดงผล เช่น Mean หรือ SD 
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รูปที่ 7.38 

 

ขั้นที่ 2 ในส่วนหน้า by/if/in คือส่วนเงื่อนไขของการประมวลผล 

 เงื่อนไขที่ต้องการคือให้ประมวลผลรายจ่ายเฉพาะคนที่มีรายจ่ายเกิดขึ้น และเรียน
อยู่ในโรงเรียนรัฐ เงื่อนไข คือ If: xedu>0 & hm14==2 

 
รูปที่ 7.39 
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ขั้นที่ 3 ส่วนของการก าหนดค่าถ่วงน้ าหนัก (Weights) 

 เลือกลักษณะของข้อมูลที่ต้องการให้แสดงค่าถ่วงน้ าหนัก Weight type: ให้เลือก 
Analytical weights 

 ในบ็อกซ์ Analytic weight: ให้ใส่ชื่อตัวแปรที่ต้องการให้เป็นค่าถ่วงน้ าหนัก ในที่นี้
ตัวแปรที่แสดงค่าน้ าหนักคือ a52 

 
รูปที่ 7.40 

ขั้นที่ 4 เมื่อเลือกสถิติที่ต้องการให้แสดงผลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุุม OK ผลลัพธ์จะแสดงในหน้าต่าง  
Output  

 

รูปที่ 7.41 
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วิธีแก้ปัญหานับซ้ า 

1. การกระจายเงินบริจาคของบุคคลธรรมดา จ าแนกระดับการศึกษา  กระจายโดยการหาสัดส่วน
ของรายจ่ายด้านการศึกษาในแต่ละระดับที่ได้จากการประมาณค่าข้อมูล SES และน าสัดส่วนที่
ได้แยกตามประเภทสถานศึกษารัฐและเอกชนคูณด้วยยอดเงินบริจาคทั้งหมด  ก็จะได้ยอดเงิน
บริจาคกระจายตามแต่ละระดับการศึกษา 

2. การหักเงิน กยศ./กรอ. (ปี 2551 – 2553 มีเฉพาะยอดเงิน กยศ.เท่านั้น) ที่โอนเป็นค่าครองชีพ
ผู้กู้ยืม(ภาคครัวเรือน) น ามาหักออกจากรายจ่ายด้านการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  ใน
กรณีที่มีการแยกรายจ่ายตามประเภทสถานศึกษารัฐและเอกชน จะน ามาหักออกจากค่าเล่า
เรียน/ค่าธรรมเนียม และในส่วนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องและเงินบริจาคจะถือว่าเป็น rest of the 
economy (ตารางบัญชีแบบที่ 3) 

การจัดลงรายการ 

ตารางบัญชีแบบที่ 2 ค านวณจากรายจ่ายด้านการศึกษาทั้งสิ้นของครัวเรือน (รวมเงินบริจาค) ลบ
ด้วยเงินกู้ กยศ./กรอ. ในแต่ละระดับการศึกษา 

ตารางบัญชีแบบที่ 3 ค านวณจากรายจ่ายด้านการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม แยกรัฐ
และเอกชน ลบด้วยเงินกู้ กยศ./กรอ. ในแต่ละระดับการศึกษา  ในขณะที่ Rest of the Economy จะเป็น
รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องด้านการศึกษาท้ังหมดรวมเงินบริจาค 

ตารางบัญชีแบบที่ 6 ในการจัดกิจกรรมรายจ่ายด้านการศึกษาของภาคครัวเรือนมีด้วยกัน 3 
กิจกรรม ดังนี้ 

- EC 1.1 สนับสนุนการจัดการศึกษา ค านวณจาก ค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม
การศึกษาหักเงิน กยศ./กรอ. 

- EC 1.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  คือ  รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ได้แก่ ค่า
เครื่องแบบ หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเดินทางไปเรียน 

- EC 7 กิจกรรมอื่นๆ คือ เงินบริจาคของบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ตารางบัญชีแบบที่ 8 จัดรายการเช่นเดียวกับตารางท่ี 6 แต่แยกระดับการศึกษา 
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8. ภาคผนวก 

8.1 ตัวอย่างรายละเอียดกิจกรรมการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา จ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน ปี 2554-2556 

 รายละเอียดกิจกรรม สพฐ. 

EC Fund Center 

ec1.1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
ec1.1 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

ec1.1 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ec1.1 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 

ec1.1 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ec1.1 โครงการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง 

ec1.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนประชามงคล  จังหวัดกาญจนบุรี 
ec1.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน 

ec1.1 
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกุมาร ี

ec1.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ า 
ec1.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ 
ec1.1 เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนประจ า 
ec1.1 โครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบตัิการ 
ec1.1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ec1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนทีม่ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ec1.1 เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์พรรษา 84 พรรษา 
ec1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตรส์ุขภาพ และนันทนาการ 
ec1.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน 
ec1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรม 

ec1.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับนักเรียนนักศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ec1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาแพทย์ 

ec1.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก 
ec1.2 ค่าหนังสือเรยีน 

ec1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ec1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ec2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
ec2 เด็กผูม้ีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ec2 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธีรรม และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 
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EC Fund Center 
ec2 เงินอุดหนุนการจดัการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา 
ec2 เงินอุดหนุนการจดัการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย 

ec2 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาท่ีเป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ี
ความสามารถพิเศษ 

ec2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศลิปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ec2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล 

ec2 เงินอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพการจดัการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครัง้ที่ 40 
ec2 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศลิปวัฒนธรรม 
ec3 เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ec3 เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ec3 ค่าจัดการเรียนการสอน 

ec3 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ec3 โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
ec3 ครุภณัฑ ์สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ตามบัญชี ก 
ec3 โครงการพัฒนารปูแบบการจดัการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ec3 โครงการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ec3 โครงการพัฒนาคณุภาพโรงเรยีนสูม่าตรฐาน 

ec3 โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ec3 ค่าหนังสือเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ (multimedia e-book) 
ec3 พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(Multimedia e-book) 
ec3 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศลิปวัฒนธรรม 
ec3 โครงการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 
ec3 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ec3 การบริการสารสนเทศหอสมดุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ec3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) ส าหรับพระภิกษสุามเณรช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ec3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเลต็) ส าหรับครูผูส้อนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ec4 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 
ec4 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาตรสี าหรับครูในโรงเรยีนตามโครงการพระราชด าริ 
ec4 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาส าหรับให้ครูด ีครูเก่งที่มีผลการประเมินระดับดีศึกษาต่อปริญญาโท 

ec4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
ec4 ค่าจัดการเรียนการสอน 
ec4 ทุนการศึกษาของครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ไดร้ับการศึกษาสงูขึ้น 
ec4 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ 

ec4 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ 
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EC Fund Center 
ec4 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อของข้าราชการ ระดับปริญญาโท และปรญิญาเอก 
ec4 เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์พยาบาล 

ec4 เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย ์
ec5 นโยบายและแผนด้านการศึกษา 

ec5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการดา้นการศึกษา 
ec5 รายการงบประจ า 

ec5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโรงเรียนดีต้นแบบระดับต าบล 182 แห่ง 
ec5 ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ์

ec5 โครงการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสอง 
ec5 โครงการคืนครูให้นักเรียน 

ec5 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
ec5 ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ec5 ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ตามหลักสูตรแกนกลาง 

ec5 
ค่าจ้างท่ีปรึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะด้านงานอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น 

ec5 ค่าจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia e-book) 
ec5 เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 

ec5 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ec5 งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ec5 เงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศการประเมนิคุณภาพภายนอก 
ec5 ค่าใช้จ่ายตามภารกิจ 
ec5 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญกีฬา ส าหรับโรงเรียนกีฬา 
ec5 ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นกีฬา 
ec5 ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญกีฬา ส าหรับวิทยาเขต 

ec5 การบริการสารสนเทศหอสมดุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ec5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส านักงานอุทยานการเรียนรู ้

ec5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานสถาบันพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ
ec5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ec5 ค่าเช่าทรัพย์สิน 

ec5 ค่าสาธารณูปโภค 
ec5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ 
ec5 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ec5 เงินเดือน 

ec5 สวัสดิการ 
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EC Fund Center 
ec5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานส านักงานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้
ec5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการเพิม่มูลค่าของผลิตภณัฑ์ OTOP โดยใช้ความคิดสร้างสรรค ์

ec6 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
ec6 เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูด้้วยเศรษฐกิจพอเพียงและภมูิปัญญาไทย 

ec6 
เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเสรมิสร้างความยั่งยืนของเครอืข่าย
การวิจัยทางการศึกษา 

ec6 เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนผลิตก าลังคนของประเทศ 
ec6 เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวยัอาย ุ0-5 ปี 
ec6 เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

ec6 เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดระดับกลุ่มคณุภาพสถาบันผลติครสู าหรับประเทศไทย 

ec6 
เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ec6 
เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยเปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศของประเทศในกลุ่มอาเซยีน 

ec6 เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยน ารอ่งการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ec6 เงินอุดหนุนวิจัยแผนงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 

ec6 
เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย และ
การติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ec6 
เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีสว่นร่วมทางการศึกษาในการขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ec6 โครงการจดัท าแผนบรูณาการยุทธศาสตร ์

ec6 
เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยน ารอ่งการพัฒนารูปแบบการพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 

ec6 
เงินอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ec6 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนาการปรับระบบการศึกษาของอาเซยีน 

ec6 เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย 
ec6 โครงการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ec6 ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา 

ec6 การวิจัยและการบริการสังคม 
ec6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดษิฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม 
ec6 ค่าใช้จ่ายโครงการวจิัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ec6 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนทุนวจิัย 

ec6 ก าลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีไ่ดร้ับการพัฒนา 
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EC Fund Center 
ec6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ec7 เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาคมนานาชาติ 

ec7 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของชาติ 
ec7 โครงการจดัท าแผนบรูณาการยุทธศาสตร ์

ec7 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตของประเทศ 
ec7 โครงการความช่วยเหลือฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภยั 

ec7 เงินอุดหนุนการศึกษาเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนม์พรรษา 84 พรรษา 
ec7 ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 

ec7 ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ec7 วัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการอนุรักษ์ส่งเสรมิ เผยแพร่และปกปูองคุ้มครอง 

ec7 ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ec7 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส ์
ec7 ค่าใช้จ่ายโครงการนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

ec7 ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้น าต่างประเทศ 
ec7 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
ec7 เงินอุดหนุนส าหรับค่าบ ารุงสมาชิก TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry) 
ec7 เงินอุดหนุนส าหรับค่าบ ารุงสมาชิก ASTM (American Society for Testing and Materials) 
ec7 เงินเหลือจ่ายสาขา การศึกษา 
ec7 ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและแกไ้ขปัญหาเอดส ์

ec7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรูท้างศิลปวัฒนธรรม 
ec7 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
ec8 รถโดยสารขนาด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) 
ec8 ปรับปรุงอาคาร 1 
ec8 ครุภณัฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 

ec8 ปรับปรุงอาคาร 2  ห้องประชุม และภมูิทัศน ์
ec8 รถฟาร์มแทรกเตอร ์ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 

ec8 ครุภณัฑ์ประจ าโรงฝึกงาน 
ec8 ครุภณัฑ์การเรียนการสอนโดยระบบVDO Conference 

ec8 ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์
ec8 การพัฒนาระบบเครือข่าย 

ec8 ครุภณัฑ์ส าหรับศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
ec8 ระบบควบคมุการจดัประชุมวดีีโอคอนเฟอร์เรนส ์
ec8 ชุดอุปกรณ์แสดงผลและน าเสนอแบบอินเตอร์แอคทีฟ 
ec8 ครุภณัฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 
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EC Fund Center 
ec8 ปรับปรุงประสิทธิภาพ Database Server พร้อมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ec8 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น Application Server (Unix Base) 

ec8 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่เป็น Application Server (Windows Base) 
ec8 อุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล (SAN Storage) 

ec8 ระบบส ารองข้อมูล 
ec8 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) 

ec8 Main Switch 
ec8 Application Switch (Server Load Balancer) 

ec8 เครื่องส ารองไฟฟูา  ขนาด 120 KVA 
ec8 สิ่งก่อสร้างมลูค่าต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

ec8 สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท 
ec8 อาคารเรยีนแบบ 324 ล /41 หลังคาทรงไทย 
ec8 อาคารเรยีนแบบ 318 ล./38 พิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสยั จงัหวัดศรีสะเกษ 

ec8 อาคารเรยีนแบบ 324 ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ec8 อาคารเรยีนแบบ 324 ล./41 หลังคาทรงไทย โรงเรียนนาแกสามัคควีิทยา จังหวัดนครพนม 
ec8 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ (ปี 2550)  โรงเรียนบุรรีัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรมัย ์
ec8 อาคารเรยีนอาคารประกอบและสิง่ก่อสร้างอื่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
ec8 อาคารเรยีนอาคารประกอบและสิง่ก่อสร้างอื่นโรงเรยีนสวนกุหลาบวทิยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ec8 อาคารเรยีนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม  

ec8 อาคารเรยีนแบบ 318 ล./38 พิเศษ  
ec8 อาคารอเนกประสงค ์5 ช้ัน  
ec8 อาคารเรยีน แบบ สพฐ. 1  
ec8 อาคารเรยีนแบบ 324 ล./41  
ec8 อาคารเรยีนอเนกประสงค ์4 ช้ัน พร้อมครุภณัฑ์  

ec8 อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ช้ัน  
ec8 อาคารเรยีนแบบ 216 ล.ปรับปรุง 2529 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์

ec8 อาคารหอนอน 49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  
ec8 อาคารเรยีนแบบ 216 ล/49 (หลังคาทรงไทย)  

ec8 ไทยเข้มแข็ง 
ec8 ก่อสร้างอาคารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ec8 รถโดยสาร ขนาด 11 ที่น่ัง (เบนซิน) 
ec8 เครื่องซักผ้าขนาด 400 ปอนด์ 
ec8 ครุภณัฑ์วงโยธวาทิต 
ec8 จัดหาอุปกรณ์และระบบการจดัการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต(virtual classroom) 
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EC Fund Center 
ec8 จัดหาอุปกรณ์และระบบการจดัการศึกษาผ่าน IPTV 
ec8 จัดหาอุปกรณ์พร้อมซอฟต์แวร์ส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพ Application Server (UNIX Base) 

ec8 จัดหาอุปกรณ์ส าหรับปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) 
ec8 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส าหรับ Data Center 

ec8 ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่าย 
ec8 ถนนคอนกรีต คสล.   โรงเรยีนนาเสียวศึกษาคาร จังหวัดชัยภมู ิ

ec8 ถนนคอนกรีต คสล.   โรงเรยีนสามพันตาราษฏร์อุทิศ จังหวัดชัยภมูิ 
ec8 ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาหลักสตูร (เอกมัย) 

ec8 ก่อสร้างอาคารหอสมดุและแหล่งเรียนรู ้ส าหรับโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ec8 รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 25 ที่น่ัง 

ec8 รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่น่ัง 
ec8 ครุภณัฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ec8 ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ขนาด 40 ที่ 

ec8 ชุดอุปกรณ์กีฬายิงปืนสั้นอัดลมพรอ้มอุปกรณ ์
ec8 ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 
ec8 เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถาน ี
ec8 เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถาน ี
ec8 เครื่องวิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 
ec8 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการผลติสื่อสิ่งพิมพ์ 

ec8 ครุภณัฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ 
ec8 ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการท างานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง 
ec8 เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติค 
ec8 ลิฟต์ประจ าอาคาร 
ec8 เครื่องฝึกการเคลื่อนไหว 

ec8 ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านชีวกลศาสตร ์
ec8 อาคารโรงอาหาร-หอประชุม 

ec8 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตยะลา 
ec8 หลังคาคลมุสนามเทนนิส 

ec8 ปรับปรุงพื้นที่ภายในบรเิวณทีต่ั้งส านักงานอธิการบด ี
ec8 โรงยิมส์เอนกประสงค ์

ec8 อาคารส านักงานอธิการบด ี
ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ 
ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกระบี่ 
ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตตรัง 
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ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเพชรบูรณ ์
ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตมหาสารคาม 

ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตล าปาง 
ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตศรีสะเกษ 

ec8 โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ช้ัน วิทยาเขตชลบรุ ี
ec8 อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

ec8 อาคารชุดรวมพักอาศยั ระดับ 3-4 วิทยาเขตเชียงใหม ่
ec8 อาคารชุดรวมพักอาศยั ระดับ 3-4 วิทยาเขตสมุทรสาคร 

ec8 อาคารชุดรวมพักอาศยัระดับ3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวดัสุพรรณบุร ี
ec8 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการศึกษาและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ec8 ระบบตรวจจับสัญญาณด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 
ec8 ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช 
ec8 อาคารอ านวยการและห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

ec8 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ี
ec8 อาคารหอสมุดและห้องนิทรรศการ 
ec8 ปรับปรุงโรงละคร วิทยาลัยนาฏศลิปเชียงใหม ่
ec8 อาคารเอนกประสงค ์ 
ec8 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ec8 ต่อเติมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย ์ 

ec8 เครื่องบินเครื่องยนต์เดยีวแบบ Fixed gear 
ec8 เฮลคิอปเตอรเ์ครื่องยนต์เดยีวแบบใช้งานท่ัวไป 
ec8 เครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล 135 แรงม้า แบบ TAE 125-02 (Centurion 2.0) 
ec8 ชุดวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารความถี่ย่านไมโครเวฟ (Network Analyzer) 
ec8 ชุดฝึกเครื่องวัดทางการบิน (Aircraft Instruments Trainer) 

ec8 ชุดเบาะรองบาร์คู ่
ec8 ชุดเบาะรองบาร์เดี่ยว 

ec8 เครื่องวิเคราะห์ทักษะและการเคลือ่นไหวแบบ 2 มิต ิ
ec8 เบาะกระโดดค้ า 

ec8 เบาะมวยปล้ า 
ec8 เบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว 

ec8 ชุดอุปกรณ์กีฬาทางน้ า 
ec8 ชุดอุปกรณ์การเรยีนการสอนด าน้ า 
ec8 ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา 
ec8 ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬา 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 

155 
 

EC Fund Center 
ec8 ปรับปรุงพื้นที่ภายในบรเิวณทีต่ั้งอาคารส านักงานอธิการบดี 
ec8 ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์และห้องพักกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์

ec8 อาคารหอพักนักศึกษา  
ec8 โรงยิมส์เอนกประสงค ์ 

ec9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
ec9 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

ec9 การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตา่งประเทศ 
ec10 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศท่ีสองและภาษาเพื่อนบ้านส าหรับครู 

ec10 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี
ec10 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม 

ec10 เงินอุดหนุนนักเรียนโรงเรียนอุปถมัภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) 
ec10 เงินอุดหนุนทุนภูมิทายาท 
ec10 ทุนการศึกษาด้านภาษาและการสอน 

ec10 ทุนการศึกษาเพื่อสรา้งโอกาสให้นกัเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ec10 เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวบา 
ec10 เงินอุดหนุนนักเรียนทุนไปศึกษาวชิา ณ ต่างประเทศ 
ec10 เงินอุดหนุนนักเรียนทุนศึกษาวิชาภายในประเทศ 
ec10 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรยีนที่มีความสามารถด้านกีฬา 
ec10 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
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 รายละเอียดกิจกรรม อปท. 

EC Fund Center 

  1.1 เงินเดือนและค่าจ้างคร ู 
1.1 เงินชดใช้เงินสะสมในปีงบประมาณก่อน เพื่อเป็นเงินเดือนและค่าจา้งครู 
1.1 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณท้องถิ่น ท่ีเป็นค่าจ้างคร ู
1.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างครูต่างประเทศ 

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับจัดการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายโครงการเรยีนฟรี เรยีนดี อย่างมีคณุภาพ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน โครงการสอนซ่อม
เสรมิวิชาสามญั เป็นต้น 

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น โครงการสอนภาษาจนี โครงการสอนภาษาญี่ปุุน โครงการ
สอนภาษาอาหรับ โครงการโรงเรยีนสองภาษา เป็นต้น 

1.1 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 

1.1 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สถานศึกษาใช้เพื่อจัดการเรยีนการสอน 

1.1 เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสรมิศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน) 
1.2 ค่าหนังสือเรยีน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.2 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณท้องถิ่น ที่เปน็ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องนุ่งห่ม และค่า
อุปกรณ์การเรียน 

2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 ค่าจัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก วันครู ปีใหม่ สงกรานต์ วันส าคัญทางศาสนา วัน
ส าคัญทางประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

2 ค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้แก่เดก็ในโรงเรียนในสังกัด 
2 ค่าจัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างทักษะ เช่น ค่ายภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมพัฒนา

ความคิดสร้างสรรค ์โครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดรู้อน โครงการวา่ยน้ าเป็นเล่นน้ าปลอดภัย เป็นต้น 
2 ค่าจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน เช่น โครงการเด็กไทยไร้พุง โครงการโรงเรียน กทม. ห่วงใย

ใส่ใจสุขภาพเยาวชน โครงการเพื่อสุขภาพและปูองกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ โครงการเพื่อส่งเสริมสุขเด็ก
อนุบาล โครงการต้านยาเสพติด เป็นต้น 
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2 ค่าจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือและยุวกาชาด 
2 ค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น โครงการกล้วยไม้ปุา โครงการเกษตรปลอดสารพิษ โครงการอุปสมบทภาคฤดู

ร้อน โครงการห้องเรียนพ่อแม ่โครงการการละครเพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะปฐมวัย เป็นต้น 
2 ค่าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลีย่นนักเรยีนไทย-ญี่ปุุน ไทย-

สวีเดน ไทย-จีน เป็นต้น 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี เช่น ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพทาง
การศึกษา 

2 ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สถานศึกษาใช้ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 

2 ค่าใช้จ่ายจากงบประมาณท้องถิ่น เพื่อจัดทัศนศึษาแก่นักเรยีนในโรงเรียน 
3 ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สถานศึกษาใช้ในกิจกรรมพัฒนาคร ู
3 ค่าวัสดุที่ใช้เป็นสื่อการสอน เช่น วดีีทัศน์เพื่อการศึกษา วัสดุการเกษตร วัสดุการกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ เป็นต้น 
3 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน เช่น โครงการพัฒนาห้องสมุด e-libery  ค่าใช้จ่ายส าหรับสื่อการ

เรียนการสอนและหนังสือเข้าห้องสมุด 
3 ค่าใช้จ่ายการสมันาหรือการจัดฝึกอบรมที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสือ่หรือหลักสูตร เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมหลักสตูรแกนกลาง โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการสรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเพื่อการพัฒนาสื่อและหลักสตูร เช่น โครงการเครือข่าย
โรงเรียนสาธิต ค่าใช้จ่ายในการพฒันาคุณภาพเครือข่ายโรงเรยีน 

4 ค่าใช้จ่ายในโครงการที่มจีุดประสงค์เพื่อการพัฒนาครู เช่น โครงการพัฒนาทักษะครูผูส้อน โครงการครู
แกนน าปฐมวัย (Advanced) การพัฒนาศักยภาพการนิเทศการศึกษา 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมนา จัดประชุม อบรม รวมไปถึงการศึกษาดูงานของครู เช่น การปฐมนิเทศ
ข้าราชการคร ูการสมัมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของข้าราชการครู  

4 ค่าใช้จ่ายส าหรับความร่วมมือกับสถาบันระดับอดุมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรคร ู

4 ค่าใช้จ่ายส าหรับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 
5 เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว ที่ตั้งงบประมาณในแผนงานการศึกษา ของ อบจ. เทศบาล 

อบต. และเมืองพัทยา 

5 เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว ของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
5 เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว ที่ตั้งงบประมาณในแผนงานการศึกษา ของส านักเขต 

กรุงเทพมหานคร 
5 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่ตั้งงบประมาณในแผนงานการศึกษา ของ อบจ. 

เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา 
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5 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
5 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่ตั้งงบประมาณในแผนงานการศึกษา ของ

ส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
5 ค่าจัดการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่สถานศึกษาใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค 

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
5 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
5 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
5 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บเอกสารตามแนวทางกิจกรรม 5 ส 

5 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สิน และรักษาความปลอดภยัให้แก่โรงเรยีนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

5 ค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร 

5 เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจ า 
5 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจ า เป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

5 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจ า เป็นค่าเช่าบ้าน 
5 เงินชดใช้เงินสะสมในปีงบประมาณก่อน เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร แก่

ข้าราชการ ครู และลูกจ้างประจ า 
6 ทุนอุดหนุนการวิจัย 
6 ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

6 ค่าใช้จ่ายส าหรับการจ าท ารายงานการวิจัย 
7 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ระดับจังหวดั) 

7 ค่าใช้จ่ายโครงการเทศกิจพิทักษ์นักเรียน 
7 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกีฬาข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนภายใต้และครอบครัวอปุถัมภ ์
7 ค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนชมรมวิชาชีพ 
7 ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจและตรวจสอบทรัพยส์ินของหน่วยงานท่ีเกียวข้อง 

7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ ์
7 ค่าใช้จ่ายในรายการทีไ่มส่ามารถจดัลงกิจกรรมอื่นได้ เช่น ค่าตอบแทนอื่น ค่าวัสดุอื่น เป็นต้น 
7 เงินส ารองจ่ายด้านการศึกษา ท่ีไมร่ะบุรายการจ่าย 

8 ค่าครุภณัฑ์ และที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งงบประมาณในแผนงานการศึกษา ของ อบจ. เทศบาล อบต. และ
เมืองพัทยา 

8 ค่าครุภณัฑ์ และที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ของส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร 
8 ค่าครุภณัฑ์ และที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ที่ตั้งงบประมาณในแผนงานการศึกษา ของส านักงานเขต 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 

159 
 

EC Fund Center 
กรุงเทพมหานคร 

8 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภณัฑ์ของโรงเรียน 

8 เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง หรือซอ่มแซมอาคารเรียน 
8 ค่าก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา อาคารเอนกประสงค ์

8 เงินชดใช้เงินสะสมในปีงบประมาณก่อน เพื่อก่อสร้างอาคารเรยีน ลานกีฬา อาคารเอนกประสงค ์
9 ค่าประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9 โครงการอรมสมัมนากรรมการบรหิารศูนย์และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประขุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรยีนกรุงเทพมหานคร 

9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยกีารศึกษา 
9 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิราชการของข้าราชการและลูกจา้ง 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านักการศึกษา 

9 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

9 ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหารโรงเรียนและผูเ้กี่ยวข้อง 
10 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อระดับการศึกษาทีสู่งขึ้นของนักเรียนโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

10 ทุนส่งเสรมิการศึกษานักเรียนที่เรยีนด ี
ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
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 รายละเอียดกิจกรรมในระดับอาชีวศึกษา 

EC Fund Center 

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 

1.1 
โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ
และการท่องเที่ยวปโิตรเคมี อัญมณี การบรหิารจดัการขนส่งสินค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร 

1.1 โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
1.1 เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
1.1 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
1.1 ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 

1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

1.1 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
1.1 เงินอุดหนุนโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร ์

1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
1.2 ค่าหนังสือเรยีน 
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.2 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
1.2 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท 
2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
2 โครงการ to be number one 

2 โครงการคนดีศรีอาชีวศึกษา 
2 โครงการคณุธรรมน าความรู ้

2 โครงการเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมโลก 
2 ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเชียน 
2 ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
2 โครงการส่งเสริมการมีงานท าของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา เรยีนจบ พบงาน 
2 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 

3 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 
3 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

3 เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
3 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 
3 โครงการปฏิรูปหลักสตูรการศึกษาแห่งชาติ 
3 โครงการสร้างเสรมิคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไ้ด้มาตรฐานอาชีวศึกษา 

4 โครงการครูคลังสมอง 
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4 โครงการสร้างองค์กรเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ และสู่สากล 

5 
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it center) และการพัฒนาระบบรองรับและตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าชุมชน 

5 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 

5 
โครงการความร่วมมือผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาตอบสนองภาคการผลิตและบริการในสาขาบริการสุขภาพ
และการท่องเที่ยวปโิตรเคมี อัญมณี การบรหิารจดัการขนส่งสินค้าและพานิชย์นาวีและอาหาร 

5 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
5 โครงการโรงเรยีนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
5 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

5 ผู้รับบริการการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น 
5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 

5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
5 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งสถาบันอาชีวศึกษา 

6 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม 

6 
เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์
อาชีวศึกษา 

7 โครงการพัฒนาผู้น าตามธรรมชาต ิ
7 โครงการพัฒนาระบบบรหิารวสิาหกิจเพื่อการศึกษา 

7 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
7 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรา้งสรรค์ อ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 

7 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
7 โครงการจดัศูนยฝ์ึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 
7 โครงการบม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
7 โครงการอาชีวศึกษาเสริมสรา้งความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต ้
8 ค่าใช้จ่ายในรายการ ครุภณัฑ์ ท่ีดนิ สิ่งก่อสร้างทั้งหมด 

9 
 

10 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี

10 เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10 อุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปรญิญาตรีสายปฏิบตัิการ 

ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
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 รายละเอียดกิจกรรมในระดับอุดมศึกษา 

EC Fund Center 

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การศึกษาพิเศษ การศึกษาเพื่อคนพิการ 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 
1.1 ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ 

1.1 โครงการจดัการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
1.1 โครงการจดัสร้างห้องเรียนต้นแบบด้วยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
1.1 เงินอุดหนุนการจดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1 เงินอุดหนุนการปฏิบตัิการทางการแพทย์เงินอุดหนุนการผลิตนักกายภาพบ าบัด พยาบาลวิชาชีพและแพทย์ 
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนเตรยีมวิศวกรรมศาสตร์ฐานเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน 
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริินธรไทย-เยอรมนั 

1.1 เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาไทยและอาเซียน 
1.1 เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 

1.1 เงินอุดหนุนโครงการสันตศิึกษา 
1.1 เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว 

1.1 เงินอุดหนุนโครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา 
1.1 เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา 
1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ 

1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนักศึกษาผู้พิการ 
1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค ์
1.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ 
1.1 เงินอุดหนุนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT) 

1.1 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการจัดการศึกษาส าหรับนิสติพิการในระดับอุดมศึกษา 
1.1 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวชิาการและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน 

1.1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชมุชน 
1.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ 
1.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

1.2 ค่าหนังสือเรยีน 
1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสรมิกิจการนักศึกษา 
2 เงินอุดหนุนโครงการน าร่องการใหบ้ริการวิชาการเพื่อปูองกันและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น 

2 เงินอุดหนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกภาคสนาม 
2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมน าความรู้ระดับอุดมศึกษา 

2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กบันิสิตนักศึกษา 
2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา 

2 เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
2 เงินอุดหนุนส าหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา 

2 พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตครุศาสตร์ที่พึงประสงค์ 
3 ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมชีีวิต) 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning 
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคณุภาพการศึกษา 

3 โครงการพัฒนาคณุภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลยัชุมชน 
3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายระบบการสอนทางไกลและการผลติสื่อการเรยีนการสอน 
3 เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
3 เงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการปฏิรูปหลักสตูรการศึกษาแห่งชาติ (สูงเม่น Model) 

4 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 
4 ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู 
4 โครงการค่ายภาษาอังกฤษส าหรับครู(พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
4 โครงการพัฒนาครูวิทยาศาสตร ์
4 โครงการพัฒนาวิทยากรและครสูอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครผูู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพคร ู

4 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตครูพันธุ์ใหม ่
5 ค่าใช้จ่ายการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการเงินอุดมศึกษา 
5 ค่าใช้จ่ายการจ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าข้อมลูอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏบิัติการสารสนเทศสกอ. 
5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบรหิารงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณภีาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานศูนย์วทิยาศาสตร ์
5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ 
5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 

5 ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีเครือข่าย ASEAN - UNINET 
5 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการสารสนเทศส านักงาน 

5 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการใช้สถานท่ีและห้องปฏิบัติการ 
5 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานวิเคราะหต์รวจสอบมาตรฐานคุณภาพ 

6 
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์รวม (Holistically 
Integrated Halal Sceince and Technology System หรือ Hogistics) เพื่อยกระดับคณุภาพและเสรมิ
ภาพลักษณผ์ลิตภณัฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกและเพื่อขยายโอกาสการส่งออก 

6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์ยาครบวงจร 
6 เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งคลังชีววัตถุและวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ าดี 
6 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไทย-เนเธอร์แลนด ์
6 เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนฐานราก 
6 เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ 
6 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์ 
6 เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย ์

6 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort  Studies) 
6 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ 9 แห่งและส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง 

6 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยโรคมะเร็ง 
6 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา 69 แห่ง 
6 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง 
6 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort  Studies) 
6 เงินอุดหนุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมไกด์ท้องถิ่น 
7 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบรุแีละประจวบคีรีขันธ ์

7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
7 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอยา่งยั่งยืนผ่านศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน 

7 เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแกส่ังคม 
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7 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลติรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม 

7 
เงินอุดหนุนโครงการการส ารวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนรัชชประภา จ.
สุราษฎร์ธาน ี

7 เงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยทุธศาสตร์การพัฒนา 
7 เงินอุดหนุนโครงการเครือข่ายหนว่ยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

7 
เงินอุดหนุนโครงการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคณุแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

7 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี 

7 
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย :กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบ
วงจร 

7 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
7 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์ผู้ปุวยท่ียากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ 

8 ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ 
8 ค่าครุภณัฑต์่างๆ 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบคุลากรอุดมศึกษา 
9 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาหลักสตูรและพัฒนาบุคลากร 

9 
เงินอุดหนุนโครงการการเพิม่ศักยภาพบุคลากรจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยศูนย์วิทยาศาสตรฮ์าลาล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9 เงินอุดหนุนงานพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 
เงินอุดหนุนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรกลุ่มสนุกและพัฒนาเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
ภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน 

9 จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า มาเลเซีย อินโดนเีซีย ฯลฯ)ส าหรับบคุลากร 
9 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับบุคลากร 

10 
โครงการจดัสรรทุนการศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

10 เงินอุดหนุนนิสิตโครงการเพชรในตม 

10 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ 

10 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะที่ 2(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) 

10 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุาร ี
10 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ 

10 
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ (เฉพาะกจิจังหวัด
ชายแดนภาคใต้) 

10 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนนักศกึษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
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EC Fund Center 

10 
เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรยีนดี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แหง่ประเทศไทย) 

 ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจยั 
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 รายละเอียดกิจกรรมภาคเอกชน 

รายละเอียดสัดส่วนกิจกรรมค่าใช้จ่ายน ามาจากผลการส ารวจรายรับรายจ่ายของโรงเรียนเอกชนสังกัด 
สช. ในโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติในระยะที่ 1   ซึ่งเป็นการส ารวจแบบแผนรายรับ รายจ่าย
ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช. ประเภทสามัญทั่วไปในปีการศึกษา 2553 และ 2554 จากกลุ่มตัวอย่าง
โรงเรียนเอกชนที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 188 โรงเรียน จ าแนกเป็นโรงเรียนประเภทสามัญทั่วไป (รับ
อุดหนุน 70%) จ านวน 170 โรงเรียน และโรงเรียนประเภทการกุศล (รับอุดหนุน 100%) จ านวน 18 โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2553 และ 2554 จากการสุ่มส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง 6 จั งหวัด (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
พิษณุโลก ขอนแก่น ชลบุรี สงขลา) (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน. 2556) มีดังนี ้

กิจกรรมการใช้จ่าย รหัส นิยามและรายละเอียดกจิกรรม 
รายละเอียดกิจกรรมตามการ

ส ารวจ 
สัดส่วน 

ผลิตนักเรียน บัณฑติ EC1 ประกอบด้วย  33% 

- สนับสนุนการจัด
การศึกษา 

EC1.1 ผลิตผูส้ าเรจ็การศึกษาและโครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจน
เงินเดือนครู รวมถึงรายการอุดหนนุ
โรงเรียนตามจ านวนหัวนักเรยีน/เงิน
อุดหนุนให้โรงเรียนไปด าเนินงาน เช่น 
เงินอุดหนุนค่าอาหาร/นม, เงินอุดหนุน
การศึกษาให้นักเรยีน การจัดการศกึษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ สาขาวิชาต่างๆใน
ระดับอุดมศึกษา การผลติบัณฑิตในสาขา
วิชาชีพแพทย์/ทันตแพทย์ 

12-2 ครูและผู้อ านวยการได้รับ
การแต่งตั้ง 

31% 

- เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

EC1.2 ค่าเครื่องแบบ หนังสืออุปกรณ์การเรียน 16-3 เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน
การสอน 

2% 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นักศึกษา 

EC2 เป็นเงินรายหัวที่ใหไ้ปยังโรงเรียน
ประกอบด้วย 

- กิจกรรมวิชาการ 
- กิจกรรมคณุธรรม/ลูกเสือ/เนตร

นารี/ยุวกาชาด 
- ทัศนศึกษา 
- การบริการสารสนเทศ/ ICT 

ตลอดจนเงินอุดหนุนโครงการต่างๆที่เน้น
การส่งเสริม/พัฒนา ศักยภาพนักศึกษา  
และเป็นเงินอุดหนุน/เงินรายโครงการ ท่ี
อาจไมไ่ด้ให้ไปท่ีโรงเรียนโดยตรง 

14-1.3 การจัดการเรียนการสอน 
: หลักสตูร 
14-4 เกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

2% 



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 

168 
 

กิจกรรมการใช้จ่าย รหัส นิยามและรายละเอียดกจิกรรม 
รายละเอียดกิจกรรมตามการ

ส ารวจ 
สัดส่วน 

ประกอบด้วย กิจกรรมทีส่่งผลให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จรยิธรรม (ทักษะการด าเนิน
ชีวิต) เช่น การจัดแข่งขันกีฬา, เงิน
อุดหนุนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นักศึกษา การให้บริการวิชาการตา่งๆ 
เช่น กิจกรรมเกีย่วกับการฝึกฝน/อบรม/
ศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาในวิชาชีพ
แพทย์และพยาบาล โครงการสหกจิ
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โครงการ
พัฒนาอาชีพในสถาบันอาชีวศึกษา 

พัฒนาการเรียนการ
สอน (หลักสตูร สื่อ) 

EC3 กิจกรรมที่มุ่งไปท่ีผลการเรียน พัฒนา
การศึกษา/รูปแบบการจัดการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพ เช่น เงินอุดหนุนโรงเรียน
ประเภทต่างๆ เงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม, โรงเรยีนไกล
กังวล, โรงเรียนภาคใต,้ โรงเรยีนดปีระจ า
ต าบล, โรงเรียนในฝัน, โรงเรียน
พระราชทาน, โรงเรียนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น เงินอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษา เงินอุดหนุนเพือ่การ
พัฒนาอุดมศึกษา เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เงินอุดหนุนเพือ่
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศนูย์เพื่อ
การเรยีนรู้ เงินอุดหนุนค่าบ ารุงเครือข่าย
ห้องสมุด/สมาชิกสมาคมเพื่อการศกึษา  

14-2 อุปกรณ์การเรียนการสอน
และสื่อ 

2% 

ผลิตและพัฒนาครู 
อาจารย ์

EC4 มุ่งเน้นไปที่การผลติและพัฒนาคร ู
อาจารย์ รวมถึงโครงการไปศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ, การไปราชการต่างประเทศ
ช่ัวคราว, โครงการทุนพัฒนาอาจารย์ใน
ด้าน/สาขา วิชาต่างๆ 

14-1.1 การจัดการเรียนการสอน 
: พัฒนาครู 

1% 

การบริหารจัดการ 
(ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

EC5 เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิาร/ค่าจ้างต่าง
และค่าตอบแทนต่างๆ (ค่าตอบแทนใช้

12-1 ผู้บริหาร ผู้รบัใบอนุญาต 
12-4 บุคลากรทางการศึกษา 

29% 
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กิจกรรมการใช้จ่าย รหัส นิยามและรายละเอียดกจิกรรม 
รายละเอียดกิจกรรมตามการ

ส ารวจ 
สัดส่วน 

ผู้บริหาร ค่า
สาธารณูปโภค) 

สอยวัสดุ) )/ การให้บริการ ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

บรรณารักษ์ 
12-5 บุคลากรอื่นๆ 
14-5 ค่าสาธารณูปโภค 
16-5 ด าเนินกิจการโรงเรียน 

การส่งเสริมวิจยัและ
พัฒนา (R&D) 

EC6 เน้นการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ 14-1.4 พัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอน ครุภณัฑ ์

1% 

กิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

EC7 มักปรากฏในงบรายจ่ายอื่นและ
งบอุดหนุนที่ไม่สามารถแยกลงกิจกรรม
อื่นได้รวมถึงรายการอื่นๆที่ไมส่ามารถ
แยกลงกิจกรรมอ่ืนได ้

14-3 สร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
14-6 อ่ืนๆ 
16-6 อ่ืนๆ เช่นค่าโฆษณา ค่า
รับรอง ค่าเบี้ยประกัน 
 

16% 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน EC8 คุรุภณัฑ์สิ่งก่อสร้าง 16-1 พัฒนาอาคารสถานท่ี 
16-4 ค่าตกแต่งอาคาร สถานท่ี 
16-2 วัสดุ ครภุัณฑส์ านักงาน 

7% 

การอบรมบุคลากร
ทางการศึกษา 

EC9 เป็นบุคลากรที่ไม่ใช่ครูอาจารยโ์ครงการ
ทุนผลิต/พัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่คร ู
อาจารย ์

12-3 ครูที่ยังไมไ่ด้รบัการบรรจุ
แต่งตั้ง 

8% 

เงินกู้ยืม/ทุนเพื่อ
การศึกษา 

EC10 เงินท่ีให้กับเด็กเพื่อการศึกษา
ทุนการศึกษาต่างๆ 

14.1.2 การจัดการเรยีนการสอน 
: นักเรียน 

2% 

ที่มา : ประมวลผลโดยผู้วิจัย 
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8.2 รูปแบบตารางบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ 
 

ตารางบัญชีแบบที่ 1 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกระดับ/ประเภทการศึกษา และหมวดรายจ่าย 

  

 งบ
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สา
ธา
รณู

ปโ
ภค

อื่น
ๆ

คร
ภุณั

ฑ์

ที่ด
นิ/
สิ่ง
ก่อ

สร
า้ง

เงนิ
อุด

หนุ
นท

ัว่ไ
ป

เงนิ
อุด

หนุ
นเ
ฉพ

าะ
กจิ

เงนิ
อุด

หนุ
น

งบ
รา
ยจ่

าย
อื่น

ก่อนประถมศกึษา

การประถมศกึษา

มธัยมศกึษาสายสามญั

มธัยมศกึษา(อาชวีะ)

สถาบนัการศกึษาระดบัม.

อุดมศกึษาที่ไมม่ปีรญิญา

การศกึษาไมก่ าหนดระดบั

การบรกิารสนบัสนุนการศกึษา

การศกึษาอื่น

รวม

 ระดบัการศกึษา /

ประเภทการศกึษา

Public Financing Agencies

งบบุคลากร งบด าเนนิงาน งบลงทุน งบอุดหนุน

รวม รอ้ยละ
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ตารางบัญชีแบบที่ 2 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing Agencies) แยกตามระดับการศึกษา 

 
  

สพฐ. สกอ. สอศ.
สป. (สช.

,กศน.)
สกศ. ราชภฏั เทคโนฯ ม.ในก ากบั

ม.รฐั+ม.

สงฆ์

หน่วยงาน

อืน่ๆ

อบจ. 

เทศบาล 

และ อบต.

กทม.
เมอืง

พทัยา

กอ่นประถมศกึษา

การประถมศกึษา

มธัยมศกึษาสายสามญั

มธัยมศกึษา(อาชวีะ)

สถาบนัการศกึษาระดบัม.

อุดมศกึษาทีไ่ม่มปีรญิญา

การศกึษาไม่ก าหนดระดบั

การบรกิารสนับสนุนการศกึษา

การศกึษาอืน่

รวม

ร้อยละ

กระทรวงศกึษาธกิาร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

กระทรวง

อืน่ๆ

ส านัก

นายก

รฐั  

วสิาหกจิ
รวม

 กท./งท.

หมุนเวยีน

ภาค

ครวัเรอืน

ภาค

ธุรกจิ

เอกชน

NGO ROW
 ระดบัการศึกษา

Public Financing Agencies Private Financing Agencies

Total 
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ตารางบัญชีแบบที่ 3 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing Agencies) และหน่วยบริการ (Providers) 

 

  

สพฐ. สกอ. สอศ. สป. สกศ. ราชภฏั เทคโนฯ ม.ในก ากบั
ม.รฐั+ม.

สงฆ์

หน่วยงาน

อืน่ๆ

อบจ. 

เทศบาล 

และ อบต.

กทม.
เมอืง

พทัยา

พืน้ฐาน

อาชวีะ

อุดมศกึษา

อุดมไม่มปีรญิญา

ไม่ก าหนดระดบั

บรกิารสนับสนุน

การศกึษาอืน่

รวม

พืน้ฐาน

อาชวีะ

อุดมศกึษา

อุดมไม่มปีรญิญา

ไม่ก าหนดระดบั

บรกิารสนับสนุน

การศกึษาอืน่

รวม

To
ta

l e
xp

en
dit

ur
e o

n 

ed
uc

at
ion

ร้อ
ยล

ะกระทรวงศกึษาธกิาร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

กท.อืน่ๆ ส านักนายก
รฐัวสิาห

กจิ
รวมรวม  ภาคครวัเรอืน

 ภาคธุรกจิ

เอกชน
 NGO ROW

Private Financing Agencies

สถาน 

ศกึษารฐั

สถาน 

ศกึษา 

เอกชน

 กท./งท.

หมุนเวยีน

ระดบัการศึกษา

Public Financing Agencies
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ตารางบัญชีแบบที่ 3 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing Agencies) และหน่วยบริการ (Providers)  (ต่อ) 

 

  

สพฐ. สกอ. สอศ. สป. สกศ. ราชภฏั เทคโนฯ ม.ในก ากบั
ม.รฐั+ม.

สงฆ์

หน่วยงาน

อืน่ๆ

อบจ. 

เทศบาล 

และ อบต.

กทม.
เมอืง

พทัยา

พืน้ฐาน

อาชวีะ

อุดมศกึษา

อุดมไม่มปีรญิญา

ไม่ก าหนดระดบั

บรกิารสนับสนุน

การศกึษาอืน่

รวม

พืน้ฐาน

อาชวีะ

อุดมศกึษา

อุดมไม่มปีรญิญา

ไม่ก าหนดระดบั

บรกิารสนับสนุน

การศกึษาอืน่

รวม

To
ta

l e
xp

en
dit

ur
e o

n 

ed
uc

at
ion

ร้อ
ยล

ะกระทรวงศกึษาธกิาร องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

กท.อืน่ๆ ส านักนายก
รฐัวสิาห

กจิ
รวมรวม  ภาคครวัเรอืน

 ภาคธุรกจิ

เอกชน
 NGO ROW

Private Financing Agencies

หน่วย

บรกิารทาง

การศกึษา

รวม

 กท./งท.

หมุนเวยีน

ระดบัการศึกษา

Public Financing Agencies

Rest of 

the 

economy
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ตารางบัญชีแบบที่ 4 งบประมาณด้านการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ แยกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายและระดับการศึกษา

 

สพ
ฐ.

สก
อ.

สอ
ศ. สป
.

สก
ศ.

เทค
โน
ฯ

ม.ใ
นก

 าก
บั

ม.ร
ฐั

ม.ส
งฆ

์

ม.ร
าช
ภฏั

 หน่
วย
งาน

อืน่
ๆ

อบ
จ. 

เทศ
บา

ล แ
ละ
 อบ

ต.

กร
ุงเท

พม
หา

นค
ร

เมอื
งพ

ทัย
า

รวมทัง้หมด

กอ่นประถมศกึษา

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาสายสามญั

มธัยมศกึษา(อาชวีะ)

สถาบนัการศกึษาระดบัม.

อุดมศกึษาทีไ่มม่ปีรญิญา

การศกึษาไมก่ าหนดระดบั

การบรกิารสนับสนุนการศกึษา

การศกึษาอืน่

รวม

กอ่นประถมศกึษา

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาสายสามญั

มธัยมศกึษา(อาชวีะ)

สถาบนัการศกึษาระดบัม.

อุดมศกึษาทีไ่มม่ปีรญิญา

การศกึษาไมก่ าหนดระดบั

การบรกิารสนับสนุนการศกึษา

การศกึษาอืน่

รวม

กอ่นประถมศกึษา

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาสายสามญั

มธัยมศกึษา(อาชวีะ)

สถาบนัการศกึษาระดบัม.

อุดมศกึษาทีไ่มม่ปีรญิญา

การศกึษาไมก่ าหนดระดบั

การบรกิารสนับสนุนการศกึษา

การศกึษาอืน่

รวม

กอ
งท

ุนแ
ละ
เงนิ

ทุน
หม

นุเว
ยีน

รวม รอ้ยละ

งบบคุลากร

งบด าเนินงาน

หมวด

งบประมาณ

ระดบัการศึกษา

กระทรวงศกึษาธิการ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

กร
ะท

รวง
อืน่

ๆ

ส า
นัก

นา
ยก

งบลงทนุ

รฐัว
สิา
หก

จิ
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ตารางบัญชีแบบที่ 4 งบประมาณด้านการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ แยกตามหมวดงบประมาณรายจ่ายและระดับการศึกษา (ต่อ) 

 

  

สพ
ฐ.

สก
อ.

สอ
ศ.

สป
.

สก
ศ.

เท
คโ
นฯ

ม.
ใน
ก า
กบั

ม.
รฐั

ม.
สง
ฆ์

ม.
รา
ชภ

ฏั

 ห
น่ว

ยง
าน

อืน่
ๆ

อบ
จ.

 เท
ศบ

าล
 แ
ละ
 อ
บต

.

กร
ุงเท

พม
หา

นค
ร

เม
อืง
พทั

ยา

รวมทัง้หมด

กอ่นประถมศกึษา

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาสายสามญั

มธัยมศกึษา(อาชวีะ)

สถาบนัการศกึษาระดบัม.

อุดมศกึษาทีไ่มม่ปีรญิญา

การศกึษาไมก่ าหนดระดบั

การบรกิารสนับสนุนการศกึษา

การศกึษาอืน่

รวม

กอ่นประถมศกึษา

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาสายสามญั

มธัยมศกึษา(อาชวีะ)

สถาบนัการศกึษาระดบัม.

อุดมศกึษาทีไ่มม่ปีรญิญา

การศกึษาไมก่ าหนดระดบั

การบรกิารสนับสนุนการศกึษา

การศกึษาอืน่

รวม

กอ
งท

ุนแ
ละ
เงนิ

ทุน
หม

นุเ
วยี
น

รวม รอ้ยละหมวด

งบประมาณ

ระดบัการศึกษา

กระทรวงศกึษาธิการ องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

กร
ะท

รว
งอ
ืน่ๆ

ส า
นัก

นา
ยก

งบอุดหนุน

งบรายจา่ย

อ่ืน

รฐั
วสิ
าห

กจิ
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ตารางบัญชีแบบที่ 5 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายและหมวดงบประมาณรายจ่าย ภายใต้หน่วยจ่ายแทนภาครัฐ 

กิจกรรมการใช้จ่าย CODE 
หมวดรายจ่าย 

งบ 
บุคลากร 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
เงินอุดหนุน 

งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบกลาง รวม ร้อยละ 

ผลิตนักเรียนและบณัฑติ EC1 
        -  สนับสนุนการจดัการศึกษา EC1.1 
        -  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา EC1.2 
        กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักศึกษา EC2 
        พัฒนาการเรียนการสอน(หลักสตูร สื่อ) EC3 
        ผลิตและพัฒนาครู อาจารย ์ EC4 
        การบริหารจัดการ(ค่าจ้าง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่า

สาธารณูปโภค) 
EC5 

        

การส่งเสริมวิจยัและพัฒนา EC6 
        กิจกรรมอื่นๆ EC7 
        รายจ่ายเพื่อการลงทุน EC8 
        การอบรมบุคลากรทางการศึกษา EC9 
        เงินกู้ยืม/ทุนเพื่อการศึกษา EC10 
        รวม 
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ตารางบัญชีแบบที่ 6 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing Agencies) แยกตามกิจกรรมการใช้จ่าย 

กิจกรรมการใช้จา่ย CODE 

Public Financing Agencies/Provider 

กระทรวงศึกษาธิการ 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ก.
อื่น

ๆ 

ส า
นัก

นา
ยก

 

รัฐ
 ว

ิสา
หก

จิ 

กท
./ง

ท.
หม

ุนเ
วีย

น 

รวม 

สพ
ฐ. 

สก
อ.

 

สอ
ศ.

 

สป
. 

สก
ศ.

 

รา
ชภ

ัฏ 

เท
คโ

นฯ
 

ม.
ใน

ก า
กับ

 

ม.
รัฐ

+ม
.ส

งฆ
์ 

หน
่วย

งา
นอ

ื่นๆ
 

อบ
จ. 

เท
ศบ

าล
 

แล
ะ 

อบ
ต. 

กท
ม.

 

เม
ือง

พัท
ยา

 

ผลิตนักเรียนและบัณฑิต EC1 
                  -  สนับสนุนการจัดการศึกษา EC1.1 
                  -  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา EC1.2 
                  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นกัศึกษา EC2 
                  พัฒนาการเรียนการสอน(หลักสูตร สือ่) EC3 
                  ผลิตและพัฒนาครู อาจารย ์ EC4 
                  การบริหารจัดการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่า

สาธารณูปโภค) 
EC5 

                  

การส่งเสริมวิจัยและพัฒนา EC6 
                  กิจกรรมอื่นๆ EC7 
                  รายจ่ายเพื่อการลงทุน EC8 
                  การอบรมบุคลากรทางการศึกษา EC9 
                  เงินกู้ยืม/ทุนเพื่อการศึกษา EC10 
                  รวม 
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ตารางบัญชีแบบที่ 6 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาจ าแนกตามหน่วยจ่ายแทน/ผู้จ่ายตรง (Financing Agencies) แยกตามกิจกรรมการใช้จ่าย (ต่อ) 

กิจกรรมการใช้จา่ย CODE 

Private Financing Agencies 

Total % 
ภาคครัวเรือน 

ภาคธุรกจิ
เอกชน 

NGO ROW รวม 

ผลิตนักเรียนและบัณฑิต EC1 
       -  สนับสนุนการจัดการศึกษา EC1.1 
       -  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา EC1.2 
       กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นกัศึกษา EC2 
       พัฒนาการเรียนการสอน(หลักสูตร สือ่) EC3 
       ผลิตและพัฒนาครู อาจารย ์ EC4 
       การบริหารจัดการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าสาธารณูปโภค) EC5 
    

 
  

การส่งเสริมวิจัยและพัฒนา EC6 
       กิจกรรมอื่นๆ EC7 
       รายจ่ายเพื่อการลงทุน EC8 
       การอบรมบุคลากรทางการศึกษา EC9 
       เงินกู้ยืม/ทุนเพื่อการศึกษา EC10 
       รวม 
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ตารางบัญชีแบบที่ 7 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ แยกระดับการศึกษา 
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ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ระดบั

การศกึษา
กิจกรรมการใช้จ่าย CODE

Public Financing Agencies/Provider Private Financing Agencies
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ตารางบัญชีแบบที่ 7 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ แยกระดับการศึกษา (ต่อ) 
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ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ระดบั

การศกึษา
กิจกรรมการใช้จ่าย CODE

Public Financing Agencies/Provider Private Financing Agencies
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ตารางบัญชีแบบที่ 7 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ แยกระดับการศึกษา (ต่อ) 
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ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ระดบั

การศกึษา
กิจกรรมการใช้จ่าย CODE

Public Financing Agencies/Provider Private Financing Agencies
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การศกึษาไม่

ก าหนดระดบั

 

  



คู่มือการจัดท าบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ: NEA 

 

 

183 
 

ตารางบัญชีแบบที่ 7 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามกิจกรรมการใช้จ่ายของหน่วยงานรัฐ แยกระดับการศึกษา (ต่อ) 
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ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ผลตินกัเรยีนและบณัฑติ EC1

    -  อุดหนุนรายหวั EC1.1

    -  เพิม่โอกาสทางการศกึษา EC1.2

กจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาผูเ้รยีน นกัศกึษา EC2

พฒันาการเรยีนการสอน(หลกัสตูร สือ่) EC3

ผลติและพฒันาคร ูอาจารย์ EC4

การบรหิารจดัการ(ค่าจา้ง ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิาร ค่าสาธารณูปโภค)
EC5

การสง่เสรมิวจิยัและพฒันา EC6

กจิกรรมอืน่ๆ EC7

รายจ่ายเพือ่การลงทุน EC8

การอบรมบุคลากรทางการศกึษา EC9

เงนิกูย้มื/ทุนเพือ่การศกึษา EC10

รวม

ระดบั

การศกึษา
กิจกรรมการใช้จ่าย CODE

Public Financing Agencies/Provider Private Financing Agencies
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