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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัดการศึกษา วิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก เพื่อรองรับการศึกษาต่อของผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก
รวมถึงให้ โ อกาสแก่ผู้ เรี ย นจากวิทยาลั ยชุมชน และการศึก ษาขั้ นพื้นฐานในการศึก ษาต่อวิช าชีพระดั บ
ปริญญาตรี อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความชานาญด้านวิชาชีพ
เสริมสร้าง ทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคตเป็นเรื่องที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยที่เน้นสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแรงงานในอนาคตให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของ มทร. ทั้ง 9 แห่งได้ปรึกษาหารือและร่วมกันทาแผนปรับปรุงเมื่อ 5
ปีที่แล้ว เพื่อรับ มือต่อเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคตแล้ว คือ รายวิช าและสาขาที่เปิดสอนต้องมุ่ง 10
อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลทั้งหมด เช่น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อ
การอุตสาหกรรม การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น
“อย่ า งไรก็ ต ามนอกจากรั ฐ บาลจะมี น โยบายออกมาเเล้ ว ยั ง อยากให้ รั ฐ บาลมี ง บประมาณที่
สนับสนุนมหาวิทยาลัยออกมาด้วย และอยากให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้พัฒนา
กาลั ง คนตอบสนองภาคอุ ตสาหกรรมไปด้ ว ยกั น อย่า งไรก็ ต ามการพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เ ห็ น ผลของการ
เปลี่ยนแปลงต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะเป็น 10 ปี 15 ปี แต่ขณะนี้ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ต่างขานรับนโยบาย
รัฐบาลในการผลิตกาลังคนที่จะเพิ่มแรงงานเพื่อรองรับอาชีพในอนาคตแล้ว เพราะวันข้างหน้า หุ่นยนต์จะ
ถูกใช้ในการทางานมากยิ่งขึ้น และจะให้คนทางานน้อยลง แต่การใช้คนน้อยลงก็ต้องใช้คนที่มีเข้ารู้ความ
เข้าใจในเทคโนโลยีและมีสมรรถนะขั้นสูงเข้ามาทางานด้วยเช่นกัน”นายประเสริฐ กล่าว
นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ส่วนเทคโนโลยีที่เข้ามาจะสร้างปัญหาให้กับประเทศหรือไม่ ตนมองว่า
เป็นโอกาสมากกว่า ถึงแม้เทคโนโลยีที่เข้ามาจะปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว แต่เราต้องใช้คนเป็นฐานรากเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้วย คือต้องพัฒนาคน 3 ระดับ คือ1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีเทคนิคขั้นสูง 2.กลุ่มนักศึกษาเทคโนโลยี ที่ต้องพัฒนาเป็นแรงงาน
ที่ มี ทั ก ษะขั้ น สู ง และ 3.ต้ อ งพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาไป ให้ ม าเสริ ม ทั ก ษะเพื่ อ เป็ น แรงงานผู้ ใ ช้
ประสบการณ์และเทคนิคขั้นสูงด้วย ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างปรับตัวตามแนวทางนี้ทั้งหมด และ
เตรียมตัวโดยทาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปกลับเข้ามาเรียนเพื่อเสริมทักษะ พัฒนาตนเองด้วย
(5:00 / 31.12.2018 MATICHON)
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม และการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมวิชาการ การบริการวิชาการให้กับสังคมและชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับสถานศึกษาหลาย ๆ แห่ ง ในแต่ละปี รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจานวนมากเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พันธกิจต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ
งบประมาณจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการาบริหารงานทุกชนิด ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณจึงมีควรคานึงถึงข้อจากัดของงบประมาณที่ได้รับ และบริหารงบประมาณให้เกิดผลประโยชน์
มากที่สุด จึงมีความจาเป็นที่จะต้องใช้และบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
ใช้เครื่องมือ และกลไกทางงบประมาณในทุก ๆ ด้านเพื่อกากับการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ในทุกกระบวนการขั้นตอนของงบประมาณ (ปิติธรรม ฐิติมนตรี,2558 : 9)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับ
งบประมาณแผ่นดินเพื่อบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย การบริหารการเงินให้
ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงคานึงถึงการวางแผนการเงินเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึงการควบคุมทางการเงิน การตรวจสอบ การติดตามการใช้จ่ายเงิน การทารายงานทางการเงิน ในส่วน
การจัดทารายงานเพื่อนาเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างมีแบบแผนเพื่อแสดงฐานนะการเงิน จึงต้องคานึงถึง
ผลการดาเนิน งาน ซึ่งเป็น ประโยชน์ ต่อผู้ใช้รายงานการเงินในการตัดสิ นและประเมินผล การวิเคราะห์
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในรูปแบบต้นทุนการให้บริการ ประสิทธิภาพและผลสาเร็จของงาน
จากการนาเสนอ ผู้จัดทาจึงสนใจที่จะวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559-2561 ระดับ
ปริญญาตรี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษางบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ
2559-2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
2. เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายโดยจาแนกตามหมวดเงิน จาแนกตามหน่วยงาน จาแนกตามแหล่ง
งบประมาณ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. เพื่อนาข้อมูลมาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561
ขอบเขตของการวิเคราะห์
1. ขอบเขตด้านประชากร เป็นการศึกษาจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ในงบดาเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค ในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นการศึกษางบประมาณรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบข้อมูลไปจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
2. ทราบข้อมูลในการรายงานเสนอต่อผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ทราบข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงวิเคราะห์งบประมาณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
ปีงบประมาณ

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปี
ถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณ นั้น
เงินงบประมาณแผ่นดิน แผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและจัดหารายรับให้เพียงพอกับการ
ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี ดังนั้น จึงเรียกว่า
งบประมาณแผ่นดินประจาปี ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไป
จนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป สานักงบประมาณแผ่นดินเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทางบประมาณแผ่นดินและนาเสนอเพื่อ
พิจารณา เมือ่ ได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประ
มารรายจ่ายประจาปีเพื่อใช้บังคับต่อไป
เงินรายได้
เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชการ
นั้นนาไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพื่อการใดๆ
งบดาเนินงาน
รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึง
รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
หมวดค่าตอบแทน
เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก้ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนตาแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ผู้ชว่ ย ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร เงินช่วยเหลือในการทาศพ
(3) ค่าตอบแทนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสารอง และเสมียน
คะแนนในการเลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มี
คาสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
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หมวดค่าใช้สอย

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานันและ
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
(8) เงินประจาตาแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างสานักราชการในต่างประเทศตาม
ประเพณีท้องถิ่น
(15) ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(16) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
(17) เงินรางวัลกรรมการสอบ
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ใน
ต่างประเทศ
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่
ประจาอยู่ในต่างประเทศ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซึ่งเป็นกรรม สิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึง
การซ่อมแซม บารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่าวางท่อประปานอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการ
น้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา
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(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึง
การซ่อมแซม บารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน ยกเว้นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม
(8) ค่าเบี้ยประกัน
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(10) ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
โดยมิได้เพิ่มอายุการใช้งานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินเองให้ปฎิบัติดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษา
ทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของดังต่อไปนี้
(1) สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม
(2) สิ่งของที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี
(3) สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ
1 ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้น
สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ตามรายการในเอกสารแนบท้าย
(4) สิ่งของที่ส่วนราชการจัดหามาเพื่อซ่อมแซมหรือบารุงรักษาทรัพย์สิน
ค่าวัสดุให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการที่เบิกจ่ายจากงบดาเนินงาน
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค หรืองบ
รายจ่ายใด ที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ (Budgetting) เป็นกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลทางการเงินทั้งหมด ส่วนการ
ประมาณการ (Forecasting) เป็นกระบวนการในการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การจัดทา
งบประมาณต้องอาศัยการประมาณการในช่วงเวลาของปีงบประมาณนั้น ซึ่งเงินงบประมาณมีความสาคัญกับ
การดาเนินงานของคณะ โดยคณะต้องบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด และ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของหน่วยงานในคณะ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนของคณะ มีดังนี้
1. แนวคิดมาตรฐานการจัดการทางการเงินมีความสาคัญ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน (7 Hurdles)
1) การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning)
เริ่มต้นจากการทาแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
โครงสร้างแผนงาน ผลงาน และตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ข้อมูลที่ได้จากแผนกลยุทธ์จะนาไปใช้ในการทาแผนงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 3 ปี
(Medium Term Expenditure Framework) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับงบประมาณที่จะใช้และผลงานที่จะได้รับ
2) การคานวณต้นทุนของกิจกรรม (Activity Based Costing)
เป็นการคานวณต้นทุนในแต่ละกิจกรรมที่ได้วางแผนมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เท่าไร ซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม
3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management)
การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบสาคัญของการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุมัติ การตรวจสอบสินค้าคงเหลือวิธีการคัดเลือก และ
ขั้นตอนผู้ผลิต การจัดทาสัญญา ขั้นตอนการจ่ายเงิน มีขั้นตอนที่รัดกุม มีการกาหนดมาตรฐานของการซื้อ
สินค้า มึความรับผิดชอบในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง
4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management/Fund
Control
4.1 หน่วยงานจาเป็นต้องกาหนดรายงานและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่
จาเป็น
4.2 มีระบบควบคุมการเบิกจ่าย การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
4.3 มีการกาหนดความรับผิดชอบในการบันทึกรายการทางบัญชี
4.4 แยกความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย เบิกจ่าย และการรายงานทางการเงิน
4.5 มีการแยกหน้าที่ด้านการบัญชี การคลัง และการตรวจสอบ
4.6 แยกความรับผิดชอบในการดูแลการลงบัญชีแยกประเภททั่วไปและบัญชีย่อยแยก
ประเภท
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4.7 มีระบบการอนุมัติ ตรวจสอบ กระทบยอด และบันทึก เพื่อควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ
4.8 มีการแบ่งระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและบัญชี
5) การรายงานทางการเงิน (Financial and Performance Reporting)
ในกระบวนการรายงาน จะต้องการกาหนดตัวชี้วัดกรอบและโครงสร้างการประเมินและรายงานผล
ที่ชัดเจน มีระยะเวลาในการตรวจสอบที่แน่นอน และที่สาคัญ คือ ข้อมูลที่รายงานจะต้องแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างงบประมาณหรือทรัพยากรที่จัดสรรให้กับผลงานที่เกิดขึ้นตลอดจนการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการวางแผนขั้นต่อ ๆ ไป
6) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management)
หน่วยงานมีระบบบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นถึงการบริหารสินทรัพย์ เช่น
มีคู่มือการดาเนินงานบริหารสินทรัพย์ มีการลงทะเบียนสินทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน มีการคิดค่าบริการการใช้
สินทรัพย์ มีการวางแผนการใช้สินทรัพย์ที่คุ้มค่า
7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
หน่วยงานจะต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่มีอิสระในการดาเนินการ มีการ
กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปได้
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดาเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวัง
ถึงผลสาเร็จ และผลสาเร็จนั้งได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดาเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ว่า
จะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงาน มีนักวิชาการได้ให้คา
นิยามไว้หลายท่าน ดังนี้
อุทัย หิรัญโต (2531) กล่าวถึงคาว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง การใช้ทรัพยาการบริหารอย่าง
ประหยัด เกิดผลรวดเร็ว โดยการนาเวลามาพิจารณาด้วย
ประพันธ์ สุริหาร (2533) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ ว่าหมายถึงการทางานให้ได้ผลสูงสุด
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
การบริหารงบประมาณมีความสาคัญยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็น
เครื่องมือสาคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร เพราะในการจัดทางบประมาณจะต้องวิเคราะห์ทางเลือกที่
เหมาะสมโดยประหยัด เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงาน
ที่ทาและระยะเวลาของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนหน้าที่หรือกิจกรรมที่มีส่วนต่างๆ ต้อง
รับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายในรูปแบบของแผนพัฒนาหรือแผนของเงิน นอกจากนี้การงบประมาณ
ยังมีความสาคัญต่อการประสานงานเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการ
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จและเป็นหน้าที่ขอหัวหน้างานที่ต้องวางแผนดาเนินงานในหน่วยงานให้ประสาน
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สอดคล้องกันทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานอื่น ซึ่งเรียกว่าการประสานแผนในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ
หรือแผนการใช้เงิน หรือแผนงบประมาณ จะมีผลช่วยลดความซับซ้อน ความสูญเปล่าและความขัดแย้ง
ตลอดจนประโยชน์ สู งสู ดของการใช้ งบประมาณซึ่ง มีอยู่ค่อนข้ างจากัดได้เป็นอย่า งดี งบประมาณยัง มี
ความสาคัญในด้านการควบคุมและการตรวจสอบการดาเนินงาน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถให้แผนงบประมาณ
เป็นเครื่องมือควบคุม กากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้ในขั้นตอนการ
ติดตามประเมินผล ซึ่งจะทาให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันต่อ
เหตุการณ์ และเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทองพูน อรัญกูล. 2552 :
29)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นิรันดร์ เมืองพระ (ออนไลน์ :2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใน
กระทรวงกลาโหม พบว่า
1. ในระหว่างปี ค.ศ.1982-2002 กระทรวงกลาโหมได้มีการนาการบริหารงบประมาณแบบ
แผนงาน/โครงการ (PPBS) เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบงบประมาณนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของ
กระทรวงรวมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ผ่านมาการวางแผนได้เปลี่ยนแนวคิดในเรื่อง
โครงสร้างโปรแกรมแผนงานและโครงการ ความต้องการงบประมาณของกรมทั้ง 6 กรม ภายใน
กระทรวงกลาโหมจะปฎิบัติตามโครงสร้างโปรแกรมนี้
2. เริ่มต้นในปี ค.ศ.2003 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้ถูนามาใช้โดยเริ่มต้นในกระทรวง
กลาโหม และภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนี้ การวางแผลกลยุทธ์เป็นหัวใจสาคัญ แผลกลยุทธ์จะ
กาหนดพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกระทรวงกลาโหมในการที่จะไปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้น
การออกแบบระบุรายละเอียดผลผลิตและผลลัพธ์จะถูกกาหนดลงในแผน แผนกลยุทธ์จะรวบรวมเกี่ยวกับ
งบประมาณและการวัดผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานสาคัญของกระทรวงกลาโหมคือจะต้องวางแผนกลยุทธ์และ
รวบรวมเข้าในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใหม่นี้
การเบิกจ่ายเงิน
ในการเบิกเงินส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ประกาศใช้บังคับเป็ นกฎหมาย และส่วนราชการได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากสานัก
งบประมาณแล้ว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินไปพลางก่อน ส่วนราชการจะเบิกเงินเพื่อนาไปจ่ายให้แก่
บุคคลใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อส่ว นราชการผู้ใช้งบประมาณมีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่
เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่ได้รับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง และส่วนราชการจะเบิกเงินจากคลังเพื่อนาไปจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ หรือผู้ที่มีสิทธิรับเงิน
ได้นั้น หนี้หรือข้อผูกพันที่ทางราชการจาเป็นต้องจ่าย ต้องถึงกาหนดที่จะต้องจ่ายเงินหรือใกล้จะถึงกาหนดที่
จะต้องจ่ายเงินแล้ว
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หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเบิกจ่ายเงิน
ก่อนที่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณจะดาเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพื่อนาไปใช้จ่ายในการดาเนิน
กิจกรรมของส่วนราชการแห่งนั้น ส่วนราชการผู้ขอใช้งบประมาณมีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้
1. วงเงินงบประมาณและเงินประจางวดที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานของแต่ละงานหรือโครงการ
เพื่อไม่ให้มีการใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติและให้เป็นไปตามแผนงาน
2. ดาเนินการจัดหาหรือก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงิน
ให้กับผู้มีสิทธิ์ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งได้มีการอนุญาตให้ส่วน
ราชการผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินได้ ถ้าหากรายการในหมวดรายจ่ายใดที่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงินอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ แต่ส่วน
ราชการผู้ใช้งบประมาณมีความจาเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าว เพื่อนา ไปใช้จ่ายก็จะต้องได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อน
3. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เป็นไปตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด
4. การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินนั้นไปจ่าย และห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่า
จะถึงกาหนด หรือใกล้จะถึงกาหนดจ่ายเงิน ซึ่งเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ให้นาไปจ่ายได้ เฉพาะเพื่อ
การนั้นเท่านั้น จะนาไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้
5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณใด ให้เบิกจากเงินงบประมาณของปี นั้นไปจ่าย
6. การขอเบิกเงินทุกกรณี ส่วนราชการมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องหักภาษีใด ๆ ไว้ ณ ที่จ่าย ให้
บันทึกภาษีเป็นรายได้แผ่นดินไว้ในคาขอเบิกเงินนั้นด้วย การขอเบิกเงินของส่วนราชการสาหรับการซื้อ
ทรัพย์สินจ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สินตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้ปฏิบัติ ดังนี้
ก. ในกรณีที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ห้าพันบาทขึ้นไป
หรือตามที่กระทรวงการคลังกาหนด ส่วนราชการจะต้องจัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง(PO)เพื่อทาการจอง
งบประมาณในระบบ โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ของส่วนราชการโดยตรง
ข. นอกจากกรณีตาม (1) ส่วนราชการไม่ต้องจัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง (PO) ในระบบ
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพื่อให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป หรือหากส่วนราชการต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้ของส่วนราชการ
โดยตรง ก็ได้โดยระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ในใบขอเบิก
ค. การซื้อทรัพย์สินจ้างทาของ หรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดาเนินการขอเบิกเงิน
จากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันทาการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว
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(กองนโยบายและแผน. (2562). แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580)และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ). หน้า52
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์
1. การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management)
1) กาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการบริหารเงินและสินทรัพย์
2) วางแผนการเงินการลงทุนให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่ม
3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กรปัจจุบันและอนาคต
4) บริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
5) บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน
6) การบริหารหนี้จากการลงทุน (ถ้ามี)
2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management)
1) พัฒนาแผลกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและรองรับการออก
นอกระบบ
2) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เข้าสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
3) กาหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงานจัดการศึกษาและมีรายได้บริหารการเงินเป็น
รูปแบบ Profit Center
4) พัฒนาเครื่องมือและกลไกติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย
5) บริหารจัดการอัตราเงินเดือนและอัตราการจ้างงานของบุคลากรเพื่อรักษาคุณภาพทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน (Revenue & Asset Management)
1) การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานจัดการทรัพย์สินให้มีสมรรถนะในการจัดหารายได้
2) การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินคงที่ (Fix Asset)
3) การพัฒนารายได้เชิงธุรกิจ
4) การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
5) การพัฒนารายได้จากการจัดการศึกษา
6) พัฒนารายได้จากศูนย์ COE
7) เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
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บทที่ 3
วิธีการวิเคราะห์
วิ ธี ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งบประมาณรายจ่ า ย ของงานการเงิ น และบั ญ ชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนาข้อมูลประมวลผลจากระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นระบบ
การบูรณาการระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การจัดซื้อ จัดจ้าง การผลิต การขาย บัญชีการเงิน และการ
บริหารบุคคล ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้าน การไหลของวัตถุดิบสินค้า (material flow) และการ
ไหลของข้อมูล (information flow) ERP ทาหน้าที่เป็นระบบการจัดการข้อมูล ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดการ
งานในกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด พร้อมกับสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของ
งานต่างๆ ได้ทันที ทาให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไปสู่แนวทาง
ในการดาเนินการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ประชากรหรือแหล่งข้อมูล
การวิเคราะห์ใช้ข้อมูลการใช้จ่ายของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมสาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
1) สรุปการใช้จ่ายรายงานเสนอผู้บริหาร
2) ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
3) รายงานต้นทุนต่อหน่วย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมจากการเบิกจ่ายในระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานของงานการเงินและบัญชีต่อผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดยรวบรวมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561
3. รวบรวมข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยที่รวบรวมค่าใช้จ่ายรายบุคคล ในงบดาเนินงาน ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
วิธีการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริ มาณ เป็นการนาสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยสถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ
คณะวิศวกรรมสาสตร์ โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ
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การนาเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยนามาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ ทั้งใน
รูปแบบของตาราง ข้อความ แผนภูมิ หรือกราฟต่างๆ
1. การนาเสนอข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
- การนาเสนอในรูปบทความเช่น สถิติการใช้จ่ายเงินของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะวิศวกรรมสาสตร์แยกตามหน่วยงาน แยกตามหมวดเงิน
- การนาเสนอในรูปตาราง หรือร้อยละ ซึ่งอาจเป็นตารางทางเดียวหรือหลายทาง
- การนาเสนอในรูปกราฟ เช่นกราฟแท่ง กราฟวงกลม
2. การแจกแจงความถี่
การแจกแจงความถี่ เป็นการแสดงค่าความถี่ของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงเป็นจานวน
และร้อยละ (%) เช่น จานวนและเปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะวิศวกรรมสาสตร์แยกตามหน่วยงานและหมวดเงิน
สูตรที่ใช้คานวณสถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)
การแจกแจงความถี่ เป็นการแสดงค่าความถี่ของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงเป็นจานวนและร้อยละ (%)
ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าร้อยละ คือ การคานวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัวเทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวม
ทัง้ หมดมีค่าเป็นร้อย
สูตรคานวณ
ร้ อยละ (%) =

×∗100
N

X คือ จานวนข้อมูล (ความถี่) ที่ต้องการนามาหาค่าร้อยละ
N คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

13

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์
งานการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินการ
วิเ คราะห์ ข้ อมู ล การเบิ กจ่ า ยงบประมาณในภาพรวมของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ.2559 - 2561 โดยได้นาข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ ณ สิ้นสุด ปีงบประมาณ (30 กันยายน 2561) ซึ่ง
เป็นข้อมูลการเบิกจ่าย จาแนกการวิเคราะห์ตามหมวดเงิน วิเคราะห์ตามหน่วยงาน วิเคราะห์ตามแหล่งเงิน
1. ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 36,497,700.92 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 37,830,186.26 บาท และ ปีงบประมาณ พ.ศ. มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น
จานวน 40,674,728.09
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
่ บ ัญชี งบดำเนินงำน
ชือ
หมวดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ค่าสอน
ค่าล่วงเวลา
ค่าควบคุมงาน
ค่าเบีย
้ ประชุม
รวม หมวดค่ำตอบแทน
หมวดค่ำใช้สอย
ค่าใช ้จ่ายในการประชุม
ค่าใช ้จ่ายในการอบรม
ค่าใช ้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าจ ้างเหมาบุคคลภายนอก
ค่ารับรองหลักสูตร
รวมหมวดค่ำใชสอย
หมวดค่ำว ัสดุ
หมวดค่ำสำธำรณู ปโภค
รวม งบดำเนินงำน

งบ 2559

ร้อยละ

งบ 2560

ร้อยละ

งบ 2561

ร้อยละ

4,101,400.00
714,100.00
187,140.00
228,400.00
5,231,040.00

11.24
1.96
0.51
0.63
14.33

6,684,800.00
857,240.00
67,550.00
265,000.00
7,874,590.00

17.67
2.27
0.18
0.70
20.82

3,895,800.00
633,380.00
40,800.00
4,569,980.00

9.58
1.56
0.10
11.24

37,520.00
2,163,950.22
227,578.51
2,984,040.53
5,613,477.66

0.10
5.93
0.62
8.18
15.38
30.21
55.42
0.03
100.00

24,760.00
1,943,357.24
199,169.22
2,584,874.80
5,360,935.00

0.07
5.14
0.53
6.83
14.17
26.73
52.42
0.03
100.00

8,770.00
1,323,909.21
142,200.00
5,323,508.88
5,608,350.00
120,000.00
12,526,738.09
23,566,000.00
12,000.00
40,674,718.09

0.02
3.25
0.35
13.09
13.79
0.30
30.80
57.94
0.03
100.00

11,026,566.92
20,228,094.00
12,000.00
36,497,700.92

10,113,096.26
19,830,500.00
12,000.00
37,830,186.26

แผนภู มิ ที่ 1 แสดงการเปรี ย บเที ย บค่ า ใช้ จ่ า ยในงบด าเนิ น งาน ระหว่ า งปี ง บประมาณ 2559 – 2561
(งบประมาณในแผ่นดิน + งบประมาณเงินรายได้)
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2. ค่าใช้จ่ายตามหน่วยงาน
2.1 การคานวณค่าใช้จ่ายจาแนกตามหน่วยงาน จาแนกตามงบรายจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ภาควิชา และหน่วยงานกลาง
รวมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุ นของภาควิชาด้วย ในปีงบประมาณ 2559 มียอดค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนสุทธิ
จ านวน 5,231,040 บาท และภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง สุ ด จ านวน 1,620,840 บาท
ในปีงบประมาณ 2560 มีย อดค่าใช้จ่ ายหมวดค่าตอบแทนสุ ทธิ จานวน 7874590 บาท ภาควิชาวิศวกรรม
อุ ต สาหกรรมมี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง สุ ด จ านวน 1,749,880 บาท ในปี ง บประมาณ 2561 มี ย อดค่ า ใช้ จ่ า ยหมวด
ค่าตอบแทนสุทธิ จานวน 4569980 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีค่าใช้จ่ายสูงสุด จานวน 964,900 บาท
ตารางที่ 2 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามหน่วยงาน หมวดค่าตอบแทน ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงำน/ปี 2559

ค่ำสอน
งปม
192,600.00
189,000.00
15,000.00
900,000.00
148,800.00
171,000.00
168,000.00

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
172,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
23,400.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
1,979,800.00
หน่วยงำน/ปี 2560

2,121,600.00

ค่ำสอน

งปม
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
681,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
450,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
363,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
1,410,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
519,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ 508,800.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
1,260,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
96,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
228,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
72,000.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
5,588,400.00
หน่วยงำน/ปี 2561

รำยได้
246,000.00
196,400.00
201,000.00
655,800.00
48,000.00
405,600.00
42,000.00
3,000.00
194,800.00
129,000.00

รำยได้
57,200.00
108,000.00
144,000.00
255,000.00
214,200.00
63,000.00
141,000.00
114,000.00
1,096,400.00

ค่ำสอน
งปม
408,000.00
246,000.00
237,000.00
777,000.00
249,000.00
331,800.00
285,000.00
45,000.00
30,000.00

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
2,608,800.00

รำยได้
123,000.00
172,800.00
96,000.00
147,000.00
211,800.00
75,000.00
458,400.00
3,000.00
1,287,000.00

หมวดค่ำตอบแทน
ค่ำล่วงเวลำ
รำยได้
19,460.00
17,960.00
28,740.00
35,440.00
8,140.00
26,420.00
33,940.00
8,880.00
2,020.00
533,100.00
714,100.00
ค่ำตอบแทน
ค่ำล่วงเวลำ
รำยได้
11,520.00
30,840.00
39,660.00
34,340.00
12,040.00
36,460.00
49,860.00
800.00
21,800.00
5,280.00
614,640.00
857,240.00
ค่ำตอบแทน
ค่ำล่วงเวลำ
รำยได้
10,680.00
20,620.00
20,060.00
28,900.00
9,180.00
28,840.00
25,300.00
2,460.00
15,720.00
4,160.00
467,460.00
633,380.00

ค่ำควบคุมงำน
รำยได้
53,650.00
41,750.00
34,750.00

34,750.00

22,240.00
187,140.00

ค่ำควบคุมงำน
รำยได้
13,500.00

16,200.00

27,850.00
10,000.00
67,550.00

ค่ำควบคุมงำน
รำยได้

-

้ ประชุม
ค่ำเบีย
รำยได้
1,600.00
44,800.00
16,000.00
29,600.00
16,000.00
12,800.00
16,000.00

28,800.00
62,800.00
228,400.00

้ ประชุม
ค่ำเบีย
รำยได้
11,520.00
30,840.00
39,660.00
34,340.00
12,040.00
36,460.00
49,860.00
800.00
21,800.00
5,280.00
22,400.00
265,000.00

้ ประชุม
ค่ำเบีย
รำยได้
6,400.00
3,200.00
12,000.00
6,400.00
6,400.00
6,400.00
40,800.00

รวม
513,310.00
489,910.00
295,490.00
1,620,840.00
220,940.00
650,570.00
259,940.00
3,000.00
375,680.00
183,220.00
618,140.00
5,231,040.00
รวม
774,740.00
620,280.00
586,320.00
1,749,880.00
543,080.00
795,920.00
1,422,720.00
97,600.00
412,600.00
224,410.00
647,040.00
7,874,590.00
รวม
541,680.00
445,820.00
356,260.00
964,900.00
264,580.00
578,840.00
385,300.00
47,460.00
474,120.00
37,160.00
473,860.00
4,569,980.00
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2.2 ในงบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ในปีงบประมาณ 2559 มียอดค่าใช้จ่ายสุทธิ จานวน 11,026,566.92 บาท ในปีงบประมาณ 2560
มียอดค่าใช้จ่ายสุทธิ จานวน 10,113,096.26 บาท ในปีงบประมาณ 2561 มียอดค่าใช้จ่ายสุทธิ จานวน 12,526,738.09 บาท
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามหน่วยงาน หมวดค่าใช้สอย ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงำน/ปี 2559
ค่ำใช้จำ่ ยประชุม
รำยได้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
910.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
3,080.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
1,510.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
2,170.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
1,540.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
1,840.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
1,320.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
110.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
330.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
1,760.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
22,950.00
รวม
37,520.00
หน่วยงำน/ปี 2560
ค่ำใช้จำ่ ยประชุม
รำยได้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม

24,760.00
24,760.00

หน่วยงำน/ปี 2561
ค่ำใช้จำ่ ยประชุม
รำยได้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม

8,770.00
40,800.00

หมวดค่ำใช้สอย

ไปอบรม
งปม
258,742.00
426,738.00
91,866.00
133,380.30
40,360.00
357,554.00
364,397.00
34,150.00
100,936.66
72,927.00
115,204.00
1,996,254.96

เดินทำง
รำยได้
49,435.26
28,500.00
4,800.00
30,000.00

1,800.00
29,960.00
5,240.00
23,200.00
167,695.26

122,745.51

รำยได้
15,462.00
1,408.00
2,928.00
6,362.00
2,252.00
2,611.00
2,657.00
2,057.00
3,316.00
65,780.00
104,833.00

ค่ำซ่อม
งปม
รำยได้
72,289.20
159,520.95
189,676.70
212,975.25
9,737.00
99,345.00
279,571.99
206,798.90
71,401.10
1,426,009.04
2,727,325.13

ค่ำจ้ำงเหมำ
งปม

รำยได้

42,714.40

ค่ำร ับรองหล ักสูตร
รำยได้

695,605.91
24,963.10

195,061.00

18,940.00
256,715.40

4,892,908.65
4,917,871.75

695,605.91

-

ค่ำใช้สอย

ไปอบรม
งปม
66,448.00
73,784.00
54,736.00
43,506.95
13,022.00
169,442.85
234,726.44
44,290.00
46,614.00
2,598.00
60,019.00
809,187.24

งปม
38,582.00
2,305.51
10,898.00
55,680.00
2,200.00
3,920.00
3,920.00

เดินทำง
รำยได้
109,034.00
98,350.00
53,888.00
89,880.00

งปม
9,274.00

รำยได้
43,832.48
600.00

130,566.00
75,850.00
600.00
41,788.00
9,710.00
524,504.00
1,134,170.00

11,270.00

7,130.00

1,780.00
2,080.00

5,408.00
28,080.00
65,734.74
174,765.22

23,980.00

24,404.00

ค่ำซ่อม
งปม
รำยได้
100,162.60
97,480.00
62,488.00
46,224.00
36,678.53
15,393.00
138,083.50
278,200.00
155,506.45
41,676.50
30,923.00
45,120.00
125,018.80
117,486.00
495,089.00
360,216.50
1,140,760.38

439,128.92
1,444,114.42

ค่ำจ้ำงเหมำ
งปม

รำยได้

5,211,520.00
5,211,520.00

149,415.00
149,415.00

ค่ำร ับรองหล ักสูตร
รำยได้

-

ค่ำใช้สอย

ไปอบรม

เดินทำง

งปม
1,000.00
49,298.00
38,822.00
13,867.00
14,200.00
61,538.20
13,910.00
8,048.00
105,757.20
6,500.00

รำยได้
51,006.00
171,289.00
41,515.00
453,420.00
7,034.00
80,741.00
106,934.00
6,072.00
63,625.81
29,332.00

งปม
16,780.00
3,462.00
3,222.00
3,522.00
2,320.00

รำยได้
49,460.00
28,600.00
2,380.00
10,186.00
7,428.00
600.00
1,440.00
12,800.00

312,940.40

1,010,968.81

29,306.00

112,894.00

ค่ำซ่อม
งปม
รำยได้
63,420.00
785,816.91
193,250.00
194,098.00
7,490.00
22,791.00
82,380.10
1,307,560.00
214,000.00
456,330.15
46,010.00
113,420.00
71,295.00
210,954.75
107,000.00
264,889.20
86,670.00
238,824.00
57,287.80
800,021.97
924,917.90
4,398,590.98

ค่ำจ้ำงเหมำ
งปม

รำยได้

ค่ำร ับรองหล ักสูตร
รำยได้
90,000.00

30,000.00

5,464,350.00
5,464,350.00

144,000.00
144,000.00

120,000.00

รวม
435,420.46
621,552.46
112,002.00
1,155,589.31
282,038.35
375,303.00
666,654.00
318,288.99
340,082.56
154,644.10
6,564,991.69
11,026,566.92
รวม
426,231.08
281,446.00
160,695.53
573,650.45
210,204.95
349,331.85
355,696.44
169,908.80
708,165.00
42,468.00
6,835,298.16
10,113,096.26
รวม
1,057,482.91
636,535.00
116,460.00
1,900,635.10
691,564.15
199,239.20
305,559.00
225,674.75
542,712.21
376,446.00
6,474,429.77
12,526,738.09
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2.3 ในงบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2559 มีค่าใช้จ่ายรวม
ค่าวัสดุ จานวน 20,228,094 และค่าใช้จ่ายรวมค่าสาธารณูปโภค จานวน 12,000 บาท ปีงบประมาณ 2560 มี
ค่าใช้จ่ ายค่าวัส ดุร วม จ านวน 19,830,500 บาทและค่าใช้จ่ายรวมค่าสาธารณูปโภค จานวน 12,000 บาท
ปีงบประมาณ 2561 มีค่าใช้จ่ายค่าวัสดุรวม จานวน 23,566,000 บาทและค่าใช้จ่ายรวมค่าสาธารณูปโภค
จานวน 12,000 บาท
ในงบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค มียอดรวม
สุ ท ธิ ปี ง บประมาณ 2559 จ านวน 36,497,700.92 บาท ปี ง บประมาณ 2560 จ านวน 37,830,186.26
ปีงบประมาณ 2561 จานวน 40,674,718.09 บาท
ตารางที่ 4 ค่าใช้จ่ายจาแนกตามหน่วยงาน หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงำน/ปี 2559
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
หน่วยงำน/ปี 2560
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
หน่วยงำน/ปี 2561
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม

หมวดค่ำวส
ั ดุ
งปม
1,335,000.00
852,900.00
685,000.00
1,467,500.00
1,012,500.00
1,162,500.00
737,900.00
630,000.00
1,165,000.00
960,000.00
4,045,600.00
14,053,900.00

รำยได้
267,000.00
151,000.00
137,000.00
253,500.00
202,500.00
232,500.00
128,000.00
126,000.00
233,000.00
192,000.00
4,251,694.00
6,174,194.00

ค่ำวส
ั ดุ
งปม
1,428,300.00
898,400.00
765,900.00
1,438,100.00
917,700.00
1,214,400.00
746,600.00
542,800.00
1,269,600.00
1,023,500.00
3,435,200.00
13,680,500.00

รำยได้
248,400.00
142,000.00
133,200.00
218,800.00
159,600.00
211,200.00
115,600.00
94,400.00
220,800.00
178,000.00
4,428,000.00
6,150,000.00

ค่ำวส
ั ดุ
งปม
1,363,650.00
869,675.00
878,900.00
1,354,900.00
970,550.00
1,266,650.00
815,625.00
601,600.00
1,210,250.00
913,500.00
3,935,200.00
14,180,500.00

รำยได้
670,800.00
412,800.00
293,800.00
555,300.00
495,600.00
646,800.00
385,200.00
307,200.00
618,000.00
492,000.00
4,508,000.00
9,385,500.00

รวมค่ำวส
ั ดุ
1,602,000.00
1,003,900.00
822,000.00
1,721,000.00
1,215,000.00
1,395,000.00
865,900.00
756,000.00
1,398,000.00
1,152,000.00
8,297,294.00
20,228,094.00
รวมค่ำวส
ั ดุ
1,676,700.00
1,040,400.00
899,100.00
1,656,900.00
1,077,300.00
1,425,600.00
862,200.00
637,200.00
1,490,400.00
1,201,500.00
7,863,200.00
19,830,500.00
รวมค่ำวส
ั ดุ
2,034,450.00
1,282,475.00
1,172,700.00
1,910,200.00
1,466,150.00
1,913,450.00
1,200,825.00
908,800.00
1,828,250.00
1,405,500.00
8,443,200.00
23,566,000.00

หมวดค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำโทรศ ัพท์
รำยได้

12,000.00
12,000.00
ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำโทรศ ัพท์
รำยได้

12,000.00
12,000.00
ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำโทรศ ัพท์
รำยได้

12,000.00
12,000.00

รวมค่ำใช้จำ่ ยงบ
ดำเนินงำน
2,550,730.46
2,115,362.46
1,229,492.00
4,497,429.31
1,717,978.35
2,420,873.00
1,792,494.00
1,077,288.99
2,113,762.56
1,489,864.10
15,492,425.69
36,497,700.92
รวมค่ำใช้จำ่ ยงบ
ดำเนินงำน
2,877,671.08
1,942,126.00
1,646,115.53
3,980,430.45
1,830,584.95
2,570,851.85
2,640,616.44
904,708.80
2,611,165.00
1,468,378.00
15,357,538.16
37,830,186.26
รวมค่ำใช้จำ่ ยงบ
ดำเนินงำน
3,633,612.91
2,364,830.00
1,645,420.00
4,775,735.10
2,422,294.15
2,691,529.20
1,891,684.00
1,181,934.75
2,845,082.21
1,819,106.00
15,403,489.77
40,674,718.09
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3. ค่าใช้จ่ายตามแหล่งเงิน
3.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยในเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ปี ง บประมาณ 2559 จ านวน 25,797,897.35 บาท
ปีงบประมาณ 2560 จานวน 26,454,771.62 บาท ปีงบประมาณ 2561 จานวน 23,520,814.30 บาท
ตารางที่ 5 ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงำน/งบ 2559
ค่ำตอบแทน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
192,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
189,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
15,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
900,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
148,800.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ 171,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
168,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
172,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
23,400.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
1,979,800.00
หน่วยงำน/งบ 2560
ค่ำตอบแทน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
681,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
450,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
363,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
1,410,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
519,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ 508,800.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
1,260,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
96,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
228,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
72,000.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
5,588,400.00
หน่วยงำน/งบ 2561
ค่ำตอบแทน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
408,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
246,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ
่ งกล สายวิชาการ
237,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
777,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
249,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ 331,800.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
285,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
45,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
30,000.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
รวม
2,608,800.00

ค่ำใช้สอย
369,613.20
588,564.46
102,764.00
378,737.00
280,498.35
371,211.00
467,662.00
313,721.99
307,735.56
149,568.10
6,434,121.69
9,764,197.35
ค่ำใช้สอย
175,884.60
136,272.00
91,414.53
181,590.45
168,528.45
180,712.85
279,846.44
169,308.80
165,880.00
4,678.00
5,631,755.50
7,185,871.62
ค่ำใช้สอย
81,200.00
242,548.00
49,774.00
99,469.10
228,200.00
65,060.20
127,330.00
8,048.00
212,757.20
95,490.00
5,521,637.80
6,731,514.30

ค่ำว ัสดุ
1,335,000.00
852,900.00
685,000.00
1,467,500.00
1,012,500.00
1,162,500.00
737,900.00
630,000.00
1,165,000.00
960,000.00
4,045,600.00
14,053,900.00
ค่ำว ัสดุ
1,428,300.00
898,400.00
765,900.00
1,438,100.00
917,700.00
1,214,400.00
746,600.00
542,800.00
1,269,600.00
1,023,500.00
3,435,200.00
13,680,500.00
ค่ำว ัสดุ
1,363,650.00
869,675.00
878,900.00
1,354,900.00
970,550.00
1,266,650.00
815,625.00
601,600.00
1,210,250.00
913,500.00
3,935,200.00
14,180,500.00

รวมค่ำใช้จำ
่ ย
1,897,213.20
1,630,464.46
802,764.00
2,746,237.00
1,441,798.35
1,704,711.00
1,373,562.00
943,721.99
1,644,735.56
1,132,968.10
10,479,721.69
25,797,897.35
รวมค่ำใช้จำ
่ ย
2,285,184.60
1,485,272.00
1,220,314.53
3,029,690.45
1,605,228.45
1,903,912.85
2,286,446.44
808,108.80
1,663,480.00
1,100,178.00
9,066,955.50
26,454,771.62
รวมค่ำใช้จำ
่ ย
1,852,850.00
1,358,223.00
1,165,674.00
2,231,369.10
1,447,750.00
1,663,510.20
1,227,955.00
654,648.00
1,423,007.20
1,038,990.00
9,456,837.80
23,520,814.30

ร้อยละ
7.35
6.32
3.11
10.65
5.59
6.61
5.32
3.66
6.38
4.39
40.62
100.00
ร้อยละ
8.64
5.61
4.61
11.45
6.07
7.20
8.64
3.05
6.29
4.16
34.27
100.00
ร้อยละ
7.88
5.77
4.96
9.49
6.16
7.07
5.22
2.78
6.05
4.42
40.21
100.00
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แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน จาแนกตามหน่วยงาน
ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561
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3.2 ค่าใช้จ่ายในเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 จานวน 10,699,803.57 บาท ปีงบประมาณ 2560
จานวน 11,375,414.64 บาท ปีงบประมาณ 2561 จานวน 17,153,903.79 บาท
ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายเงินรายได้ จาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงำน/งบ 2559
ค่ำตอบแทน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
320,710.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
300,910.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล สายวิชาการ
280,490.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
720,840.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
72,140.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ 479,570.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
91,940.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
3,000.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
203,680.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
159,820.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
618,140.00
รวม
3,251,240.00
หน่วยงำน/งบ 2560
ค่ำตอบแทน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
93,740.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
169,680.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล สายวิชาการ
223,320.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
339,880.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
24,080.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ 287,120.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
162,720.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
1,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
184,600.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
152,410.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
647,040.00
2,286,190.00
หน่วยงำน/งบ 2561
ค่ำตอบแทน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
133,680.00
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
199,820.00
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล สายวิชาการ
119,260.00
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ
187,900.00
ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
15,580.00
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ 247,040.00
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ
100,300.00
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
2,460.00
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
474,120.00
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
7,160.00
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั บสนุน
473,860.00
1,961,180.00

ค่ำใช้สอย
65,807.26
32,988.00
9,238.00
776,852.31
1,540.00
4,092.00
198,992.00
4,567.00
32,347.00
5,076.00
130,870.00
1,262,369.57
ค่ำใช้สอย
250,346.48
145,174.00
69,281.00
392,060.00
41,676.50
168,619.00
75,850.00
600.00
542,285.00
37,790.00
1,203,542.66
2,927,224.64
ค่ำใช้สอย
976,282.91
393,987.00
66,686.00
1,801,166.00
463,364.15
134,179.00
178,229.00
217,626.75
329,955.01
280,956.00
952,791.97
5,795,223.79

ค่ำวสั ดุ
267,000.00
151,000.00
137,000.00
253,500.00
202,500.00
232,500.00
128,000.00
126,000.00
233,000.00
192,000.00
4,251,694.00
6,174,194.00
ค่ำวสั ดุ
248,400.00
142,000.00
133,200.00
218,800.00
159,600.00
211,200.00
115,600.00
94,400.00
220,800.00
178,000.00
4,428,000.00
6,150,000.00
ค่ำวสั ดุ
670,800.00
412,800.00
293,800.00
555,300.00
495,600.00
646,800.00
385,200.00
307,200.00
618,000.00
492,000.00
4,508,000.00
9,385,500.00

ค่ำสำธำรณู ปโภค

12,000.00
12,000.00
ค่ำสำธำรณู ปโภค

12,000.00
12,000.00
ค่ำสำธำรณู ปโภค

12,000.00
12,000.00

รวม
653,517.26
484,898.00
426,728.00
1,751,192.31
276,180.00
716,162.00
418,932.00
133,567.00
469,027.00
356,896.00
5,012,704.00
10,699,803.57
รวม
592,486.48
456,854.00
425,801.00
950,740.00
225,356.50
666,939.00
354,170.00
96,600.00
947,685.00
368,200.00
6,290,582.66
11,375,414.64
รวม
1,780,762.91
1,006,607.00
479,746.00
2,544,366.00
974,544.15
1,028,019.00
663,729.00
527,286.75
1,422,075.01
780,116.00
5,946,651.97
17,153,903.79

ร้อยละ
6.11
4.53
3.99
16.37
2.58
6.69
3.92
1.25
4.38
3.34
46.85
100.00
ร้อยละ
5.21
4.02
3.74
8.36
1.98
5.86
3.11
0.85
8.33
3.24
55.30
100.00
ร้อยละ
10.38
5.87
2.80
14.83
5.68
5.99
3.87
3.07
8.29
4.55
34.67
100.00
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แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละค่าใช้จ่าย เงินรายได้ จาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561
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4. สรุปการเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่ายงบประมาณจัดสรร เงินงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้
4.1 สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย จาแนกตามหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2561 มียอดค่าใช้จ่ายสูงสุด
จานวน 40,674,718.09 บาท ปี งบประมาณ 2560 จานวน 37,830,186.26 บาท และปีงบประมาณ 2559
จานวน 36,467,700.92 บาท ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าใช้จ่าย จาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงำน
2559
วิศวกรรมโยธา สายวิชาการ
2,550,730.46
วิศวกรรมไฟฟ้ า สายวิชาการ
2,115,362.46
วิศวกรรมเครือ่ งกล สายวิชาการ 1,229,492.00
วิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ 4,497,429.31
วิศวกรรมสิง่ ทอ สายวิชาการ
1,717,978.35
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ
2,420,873.00
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ 1,792,494.00
วิศวกรรมเคมี สายวิชาการ
1,077,288.99
วิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
2,113,762.56
วิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ
1,489,864.10
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนั15,492,425.69
บสนุน
รวม
36,497,700.92

ร้อยละ
6.99
5.80
3.37
12.32
4.71
6.63
4.91
2.95
5.79
4.08
42.45
100.0

2560
2,877,671.08
1,942,126.00
1,646,115.53
3,980,430.45
1,830,584.95
2,570,851.85
2,640,616.44
904,708.80
2,611,165.00
1,468,378.00
15,357,538.16
37,830,186.26

ร้อยละ
2561
7.61
3,633,612.91
5.13
2,364,830.00
4.35
1,645,420.00
10.52
4,775,735.10
4.84
2,422,294.15
6.80
2,691,529.20
6.98
1,891,684.00
2.39
1,181,934.75
6.90
2,845,082.21
3.88
1,819,106.00
40.60 15,403,489.77
100.0 40,674,718.09

แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าใช้จ่าย จาแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561

ร้อยละ
8.93
5.81
4.05
11.74
5.96
6.62
4.65
2.91
6.99
4.47
37.87
100.0
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4.2 ารเปรียบเทียบแหล่งเงิน และค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2561
การจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 งบจัดสรรสูงสุด จานวน 58,463,000 บาท ค่าใช้จ่ายสูงสุด
จ านวน 40,674,718.09 บาท (ร้ อ ยละ 70.42) ในปี ง บประมาณ 2560 จั ด สรร จ านวน 43,968,700 บาท
ค่าใช้จ่าย จานวน 37,830,186.26 บาท (ร้อยละ 86.04) และ ปีงบประมาณ 2559 จัดสรร จานวน 40,173,580
บาท ค่าใช้จ่าย 36,497,700.92 (ร้อยละ 90.85) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบ แหล่งงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
งบประมำณจัดสรร
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
งบประมำณรวม

2559
25,921,200.00
14,252,380.00
40,173,580.00

ร้อยละ
2560
64.52 26,558,200.00
35.48 17,410,500.00
100.00 43,968,700.00

ร้อยละ

2561
60.40 26,558,200.00
39.60 32,354,800.00
100.00 58,913,000.00

ร้อยละ
45.08
54.92
100.00

ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบ แหล่งงบประมาณกับค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
แหล่งเงินได้งบประมำณ
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได ้
รวม
แหล่งเงินได้งบประมำณ

จ ัดสรร 2559
25,921,200.00
14,252,380.00
40,173,580.00

้ ำ
ค่ำใชจ
่ ย 2559
25,797,897.35
10,699,803.57
36,497,700.92

ร้อยละ
99.52
75.07
90.85

จ ัดสรร 2560

้ ำ
ค่ำใชจ
่ ย 2560

ร้อยละ

งบประมาณเงินแผ่นดิน

26,558,200.00

26,454,771.62

99.61

งบประมาณเงินรายได ้

17,410,500.00

11,375,414.64

65.34

43,968,700.00
จ ัดสรร 2561
26,558,200.00
32,354,800.00
58,913,000.00

37,830,186.26
้ ำ
ค่ำใชจ
่ ย 2561
23,520,814.30
17,153,903.79
40,674,718.09

86.04
ร้อยละ
88.56
53.02
69.04

รวม
แหล่งเงินได้งบประมำณ
งบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได ้
รวม
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บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
การวิเ คราะห์ งบประมาณรายจ่ า ย ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ในภาพรวมของงบ
ดาเนิ น งาน คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลธั ญ บุรี ประกอบด้ว ยการวิ เคราะห์
งบประมาณรายจ่ายจาแนกตามหมวดเงิน จาแนกตามหน่วยงาน และจาแนกตามแหล่งงบประมาณ นามาสรุป
เป็ น รายงานการวิ เ คราะห์ ง บประมาณรายจ่ า ย ระหว่ า งปี งบประมาณ พ .ศ. 2559 – 2561 ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ทั้งหมด 36,497,709.92 บาท
โดยจาแนก รายละเอียด ดังนี้
1.1 จาแนกตามหมวดเงิน สามารถจาแนก ได้ดังนี้ หมวดค่าตอบแทน จานวน 5,231,040 บาท
(ร้ อ ยละ 14.33) หมวดค่ า ใช้ ส อย 11,026,566.92 บาท (ร้ อ ยละ 30.21) หมวดค่ า วั ส ดุ 20,228,094 บาท
(ร้อยละ 55.42) หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท (ร้อยละ 0.03)
1.2 จาแนกตามหน่วยงาน สามารถจาแนก ได้ดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ จานวน
2,550,730.46 บาท ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า สายวิ ช าการ จ านวน 2,115,362.46 บาท ภาควิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล สายวิชาการ จานวน 1,229,492 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ จานวน
4,497,429.31 บาท ภาควิ ชาวิศวกรรมสิ่ งทอ สายวิชาการ จานวน 1,717,978.35 บาท ภาควิช าวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ฯ สายวิชาการ จานวน 2,420,873 บาท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ จานวน
1,792,492 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ จานวน 1,077,288.99 บาท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สาย
วิช าการ จ านวน 2,113,762.56 บาท ภาควิช าวิศวกรรมเกษตร สายวิช าการ จานวน 1,489,864.10 บาท
หน่วยงานกลางและภาควิชา สายสนับสนุน 15,492,425.69 บาท
1.3 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 25,797,897.35 บาท
(ร้อยละ 99.52) เงินรายได้ จานวน 10,699,803.57 บาท (ร้อยละ 75.07)
2. งบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้งหมด 37,830,186.26 บาท
โดยจาแนก รายละเอียด ดังนี้
2.1 จาแนกตามหมวดเงิน สามารถจาแนก ได้ดังนี้ หมวดค่าตอบแทน จานวน 7,874,590 บาท
(ร้ อ ยละ 20.82) หมวดค่ า ใช้ ส อย 10,113,096.26 บาท (ร้ อ ยละ 26.72) หมวดค่ า วั ส ดุ 19,830,500 บาท
(ร้อยละ 52.42) หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท (ร้อยละ 0.03)
2.2 จาแนกตามหน่วยงาน สามารถจาแนก ได้ดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ จานวน
2,877,671.08 บาท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สายวิชาการ จานวน 1,942,126 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายวิชาการ จานวน 1,646,115.53 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ จานวน 3,980,430.45
บาท ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สายวิชาการ จานวน 1,830,584.95 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ
สายวิชาการ จานวน 2,570,851.85 บาท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ จานวน 2,640,616.44
บาท ภาควิช าวิศวกรรมเคมี สายวิช าการ จานวน 904,708.80 บาท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ
จานวน 2,611,165 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิชาการ จานวน 1,468,378 บาท หน่วยงานกลางและ
ภาควิชา สายสนับสนุน 15,357,538.16บาท
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2.3 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน บาท 26,454,771.62
(ร้อยละ 99.61) เงินรายได้ จานวน 11,375,414.64 บาท (ร้อยละ 65.34)
3. งบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งหมด 40,674,718.09 บาท
โดยจาแนก รายละเอียด ดังนี้
3.1 จาแนกตามหมวดเงิน สามารถจาแนก ได้ดังนี้ หมวดค่าตอบแทน จานวน 4,569,980 บาท
(ร้ อ ยละ 11.24) หมวดค่ า ใช้ ส อย 12,526,738.09 บาท (ร้ อ ยละ 30.80) หมวดค่ า วั ส ดุ 23,566,000 บาท
(ร้อยละ 57.94) หมวดค่าสาธารณูปโภค 12,000 บาท (ร้อยละ 0.03)
3.2 จาแนกตามหน่วยงาน สามารถจาแนก ได้ดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สายวิชาการ จานวน
3,633,612.91 บาท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สายวิชาการ จานวน 2,364,830 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายวิชาการ จานวน 1,645,420 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สายวิชาการ จานวน 4,775,735.10 บาท
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ สายวิชาการ จานวน 2,422,294.15 บาท ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ สาย
วิชาการ จานวน 2,691,529.20 บาท ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สายวิชาการ จานวน 1,891,684 บาท
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายวิชาการ จานวน 1,181,934.75 บาท ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สายวิชาการ จานวน
2,845,082.21 บาท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร สายวิช าการ จานวน 1,819,106 บาท หน่ว ยงานกลางและ
ภาควิชา สายสนับสนุน 15,403,489.77 บาท
3.3 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน บาท 23,520,814.30
(ร้อยละ 88.56) เงินรายได้ จานวน 17,153,903.79 บาท (ร้อยละ 53.02)
ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ปัจจัยภายนอก
2. การเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย ในระบบ ERP ยังไม่สามารถเก็บรายละเอียดค่าใช้จ่าย แยกประเภทใน
ตามหน่วยงานภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
2. การโอนย้ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย การโอนไปงบดาเนินงาน โดนข้ามหมวดเงิน ยังไม่
คล่องตัว มีข้อจากัดระยะเวลา และเส้นทางการขออนุมัติการโอน
ปัจจัยภายใน
1. ปัจจัยที่ทาให้ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันในภาควิชาในสายวิชาการ จานวนบุคคลกร จานวนนักศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ ในแต่ละหน่วยงาน
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินล่าช้า การเบิกจ่ายจะเสร็จสิ้นใกล้สิ้นงบประมาณ จึงทาให้งบ
รายได้เบิกจ่ายจานวนน้อยและเร่งรัดการใช้จ่ายไม่ทันเวลา
3. การควบคุมเงินของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะควบคุมในทะเบียนคุมเงินในระบบที่จัดทาเองโดยใช้
โปรแกรม excel ยังไม่มีระบบรองรับการควบคุมเงินให้รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ จึงทาให้การรายงานต้อง
ตรวจสอบหลายขั้นตอน
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ข้อเสนอแนะ
1.ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักการบริหารให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมี การวางแผน การใช้งบประมาณ
การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อนในการบริหารจัดการงบประมาณ
ทบทวน ประเมินผลแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน ในระดับปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย พันธกิจ
และวัตถุประสงค์
2. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกส่วนงานจะต้องเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน การเรียนรู้ถึงปัญหาของส่วนงานร่วมกัน
เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันด้วยเช่นกัน
3. การกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณของผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบและแนวทาง ตามพันธกิจ ยุทธศาสตร์รวมถึงการประกันคุณภาพ
ผู้บริหารเป็นผู้กาหนด ขับเคลื่อนนโยบายทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานให้ประสบ
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยแนวทาง
กลยุทธ์แผน 20 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กองนโยบายและแผน. (2562). แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580)และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจาปีงบประมาณ 2562 (ฉบับย่อ). หน้า52
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลยุทธ์
1. การบริหารจัดการการเงิน (Financial Management)
1) กาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการบริหารเงินและสินทรัพย์
2) วางแผนการเงินการลงทุนให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่ม
3) วิเคราะห์ฐานะการเงินในการบริหารองค์กรปัจจุบันและอนาคต
4) บริหารสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
5) บริหารความเสี่ยงรายได้ค่าใช้จ่ายและการลงทุน
6) การบริหารหนี้จากการลงทุน (ถ้ามี)
2. การบริหารจัดการงบประมาณ (Budgeting Management)
1) พัฒนาแผลกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและรองรับการออกนอก
ระบบ
2) พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เข้าสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย
3) กาหนดนโยบายและมาตรการให้หน่วยงานจัดการศึกษาและมีรายได้บริหารการเงินเป็นรูปแบบ
Profit Center
4) พัฒนาเครื่องมือและกลไกติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและเป้าหมาย
5) บริหารจัดการอัตราเงินเดือนและอัตราการจ้างงานของบุคลากรเพื่อรักษาคุณภาพทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
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3. การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สิน (Revenue & Asset Management)
1) การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานจัดการทรัพย์สินให้มีสมรรถนะในการจัดหารายได้
2) การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินคงที่ (Fix Asset)
3) การพัฒนารายได้เชิงธุรกิจ
4) การพัฒนารายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
5) การพัฒนารายได้จากการจัดการศึกษา
6) พัฒนารายได้จากศูนย์ COE
7) เพิ่มช่องทางการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ
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