
                                                                                                        

ตอนที่ 1

ความสำาคัญและความเปน็มา

1.1 ความสำาคัญและความเป็นมา
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานประจำาปีงบประมาณ จะต้องมีการ

พจิารณาจากสรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของปีก่อนหน้า โดยเฉพาะของปีที่แล้ว งบประมาณ
รายจา่ยเป็นจำานวนเงินที่ถูกกำาหนดไว้ เพื่อให้ใช้จ่ายได้ตามภารกิจของหน่วยงานและตามระยะเวลาที่
กำาหนด (ตามปีงบประมาณ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีถัดไป) โดยทัว่ไปงบประมาณรายจา่ยแบ่งราย
จา่ยออกเป็น 5 ประเภทงบรายจา่ย คือ งบบุคลากร งบดำาเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่าย
อื่น งบประมาณแต่ละประเภทมียอดงบประมาณที่แตกตา่งกันตามความสำาคัญของภารกิจของแต่ละหน่วย
งาน มีสัดสว่นที่ไม่สามารถกำาหนดให้คงที่ได้ในแต่ละปี ซ่ึงผลของการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายจะต้อง
สะท้อนให้เห็นสัดส่วนของงบประมาณรายจา่ยของแต่ละประเภทงบรายจ่ายของปีที่ผ่านมาให้เห็นภาพรวม
มีความชดัเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้งานในการกำาหนดงบประมาณรายจ่ายในปีงบ
ประมาณต่อๆ ไป ถ้าขาดผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายทีด่ีหรือครบถ้วน จะทำาให้แผนงบประมาณ
รายจา่ยไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความต่อเน่ืองและส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานและพัฒนาองค์กรต่อ
ไปในอนาคต  

การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย มีความสำาคัญและจำาเป็นเน่ืองจากใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงินที่แสดงผลการการใช้จา่ยเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเงิน
กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยภาพรวมของคณะฯ ภาควิชาและหน่วยงานภาย
ในคณะฯ วเิคราะห์แยกตามหมวดรายจา่ย ได้แก่ เงินเดือน คา่ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
คา่ครุภัณฑ์ และรายจ่ายอื่น ผลจากการวิเคราะห์จะแสดงให้ทราบวา่รอบงบประมาณที่ผ่านมาคณะฯ ได้
บริหารจัดการด้านงบประมาณอยา่งไร  รวมทั้งการบริหารสินทรพัย์ วา่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยา่งไร  อีกทั้งผู้บริหารยังสามารถใช้ผลการวิเคราะห์น้ีประกอบการตัดสินใจในการบริหารจดัการงบ
ประมาณของคณะฯ ในอนาคต รวมทั้งการหาแนวทางการใช้งบประมาณอย่างไรให้คุ้มค่า เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตอบสนองภารกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
ตอ่ไป 

จากความเป็นมาและความสำาคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียน มคีวามสนใจที่จะจัดทำาการ
วเิคราะห์ เรื่อง วิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ  2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1  ได้ผลวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.3.2 ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจดัการงบประมาณของคณะ

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์
งบประมาณรายจา่ยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำาปีงบประมาณ 

2557  

1.5 รูปแบบของการทำางาน

ข้อมูลที่นำามาวิเคราะห์มาจากการเก็บรวบรวมจากโปรแกรมสำาเร็จรูป Microsoft Excel คำานวณ
คา่ตา่ง ๆ สถิติที่ใช้ในรูปแบบร้อยละ และ สัดส่วน โดยตั้งรูปแบบการวิเคราะห์ ดงัน้ี 

1. วเิคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้เงินเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อรายจ่ายรวม

2. วเิคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จา่ยเงินหมวดรายจ่าย คา่ตอบแทนใช้สอยวัสดุต่อรายจา่ยรวม

3. วเิคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้จา่ยเงินของภาควิชา/หน่วยงานต่อรายจ่ายรวม

1.6    คำาจำากัดความเบ้ืองต้น
1.6.1 งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้จา่ยเงินของรัฐบาล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ แหล่ง

ที่มาของรายรับรายจา่ยของรัฐบาลในระยะเวลาหน่ึง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่มจาก 1 
ตลุาคม ไปสิ้นสุดที่ 30 กันยายนของปีถัดไป 
(nanarin325/kar-ngein-kar-khlang-kar-thnakhar/ngb-praman ค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558)

1.6.2  เงินเบิกเกินส่งคืน  หมายถึง  เงินงบประมาณรายจ่ายที่สว่นราชการเบิกจากคลังไปแล้ว
แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไปหมด หรอืจ่ายไม่หมด หรือจา่ยไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำาส่งคลังก่อนสิ้น
ปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/.../734_doc.doc?MOD=AJPERES ค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558)

1.6.3  เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน  หมายถึง  เงินงบประมาณรายจา่ยที่ส่วยราชการเบิกจากคลังไป
แล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจา่ยไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำาส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณ
หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร

http://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/.../734_doc.doc?MOD=AJPERES%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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(www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/.../734_doc.doc?MOD=AJPERES ค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558)

1.6.4 เงินบำารุงการศึกษา หมายถึง เงินทั้งปวงที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ เพื่อบำารุงการ
ศกึษานอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจา่ย 
(www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/.../734_doc.doc?MOD=AJPERES ค้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2558)

1.6.5 งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายทีก่ำาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ  ได้แก่  รายจา่ยที่จา่ยในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำา  ค่าจา้งชั่วคราว  และค่าตอบแทน
พนักงานราชการ  รวมถึงรายจ่ายทีก่ำาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจา่ยดังกล่าว  
(www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud.../bud_exp48.doc ค้นเมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2558)

1.6.6 งบดำาเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายทีก่ำาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำา  ได้แก่  ราย
จา่ยที่จา่ยในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค     รวมถึงรายจ่ายที่กำาหนด
ให้จา่ยจากงบรายจา่ยอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดัง
กลา่ว(www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud.../bud_exp48.doc ค้นเมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2558)   

1.6.7 งบลงทุน  หมายถึง  รายจา่ยที่กำาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่  รายจา่ยที่
จา่ยในลักษณะคา่ครุภัณฑ์  คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายทีก่ำาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจา่ยดังกลา่ว 
(www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud.../bud_exp48.doc ค้นเมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2558)

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร

http://www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud.../bud_exp48.doc%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud.../bud_exp48.doc%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.bb.go.th/management/Law_Rule/attfile/bud.../bud_exp48.doc%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/.../734_doc.doc?MOD=AJPERES%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
http://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/.../734_doc.doc?MOD=AJPERES%20%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ตอนที่ 2  

 กระบวนการวเิคราะห์

2.1 บทนำา
ในการบริหารจดัการหน่วยงาน จำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน

การตัดสินใจในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคต ดังน้ัน ข้อมูลทางการเงินที่จะนำามาประกอบ
การตัดสินใจดา้นการบริหารจดัการน้ี ควรมาจากกระบวนการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ และให้
ผลการวิเคราะห์ที่เหมาะสมแก่การนำาไปใช้

การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิเคราะห์

2.2  การรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้อง

2.2.1  แนวคิดและทฤษฎี

การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูว้ิเคราะห์จะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการวิเคราะห์งบการเงิน ซ่ึงโดยทั่วไปการวิเคราะห์งบการ
เงินมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาข้อเท็จเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของกิจการ หรือหน่วยงาน 
และเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของกิจการหรือหน่วยงาน และเพื่อนำาข้อเท็จจริงที่ได้จากการ
วเิคราะห์มาใช้ประกอบการตัดสินใจหรือเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจ

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาการวิเคราะห์งบการเงิน คือผู้บริหารหน่วยงาน ซ่ึงมีหน้าที่ต้องนำา
ผลการวิเคราะห์น้ีมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและกำาหนดนโยบายทางการเงินของคณะใน
อนาคต รวมทั้งนักวิชาการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงบประมาณและการใช้จา่ย
งบประมาณ

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี 5 ประเภท ดังน้ี     

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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1. การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)               
2. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวธิีแนวนอน (Horizontal Analysis)                                   
3. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวธิีแนวตั้ง   (Vertical Analysis)                                        
4. การวิเคราะห์งบการเงินโดยวธิีแนวโน้ม  (Trend Analysis)                                         
5. การวิเคราะห์โดยจดัทำางบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis)   

                                                                                        
การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) คือ กา

วเิคราะห์โดยการเปรียบเทียบโดยการนำารายการที่ปรากฏในงบการเงินมาสัมพันธ์กันในรูปสัดสว่นหรือ
อตัราร้อยละ              

การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน (Horizontal Analysis) คือ การวิเคราะห์การเปรียบ
เทียบเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบการเงินแต่ละรายการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงใน
รปูของจำานวนเงิน และอัตราร้อยละ  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
รายการในงบการเงินทุกรายการ ผลที่ได้รับจะนำาไปหาสาเหตุทีท่ำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของหน่วยงาน 
 การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง (Vertical Analysis หรือ Common Size  
Statement)    คือ  การวิเคราะห์งบการเงิน  โดยย่อสว่นตัวเลขรายการในงบการเงินแต่รายการให้เป็น
คา่ร้อยละ เรียกวา่ Common Size  Statement การวิเคราะห์รายการในงบดุล ให้คิดเป็นร้อยละของ
สินทรัพยร์วม หรือร้อยละของหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น  ส่วนการวิเคราะห์รายการในงบกำาไรขาดทุน ให้
คดิเป็นร้อยละของยอดขายสุทธิ  การวิเคราะห์วิธีน้ีถ้านำางบการเงินมาวิเคราะห์เพียงปีเดียวก็จะทราบ
เพียงโครงสรา้งของงบการเงินเฉพาะปีน้ัน  ถ้าวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบงบการเงินตั้ง  2  ปีข้ึนไป  ก็
จะทราบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบการเงินของบริษัทในช่วงระยะเวลาน้ันๆ และถ้าเปรียบเทียบกับงบ
การเงินของบริษัทคู่แข่งก็จะทราบถึงความแตกต่าง ดา้นการลงทุน การจดัหาเงินทุน และความสามารถใน
การทำากำาไร 

การวิเคราะห์แนวโน้ม  คือ การวิเคราะห์แนวโน้มงบการเงินตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปเพื่อให้เห็นอัตราการ
เติบโตของธรุกิจนำาไปสู่การวางแผนและตัดสินใจระยะยาว  การวิเคราะห์วธิีแนมโน้มจะกำาหนดให้ปีใดปี
หน่ึงเป็นปีฐาน โดยทัว่ไปนิยมให้ปีแรกของการวิเคราะห์เป็นปีฐานและให้มีค่าเท่ากับ 100 % ตวัเลขที่ได้
เป็นอัตราร้อยละ เพื่อชี้ให้เห็นว่ารายการใดในงบมีแนวโน้มสูงข้ึน รายการใดคงที่และรายการใดมีแนวโน้ม
ลดลง  

 งบกระแสเงินสด  (Cash  Flow Statement) คือ การวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายการ
เงินสด เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุที่จะทำาให้เงินสดเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารทางการเงินจึงไดจ้ัดทำารายการการ
เงินที่แสดงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของ เงินสด โดยเรียกรายการน้ันว่างบกระแสเงินสด (Cash  Flow  
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Statement)  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้บริหารที่จะใช้ประเมินผลการดำาเนินงานตลอดจนประเมิน
ความสามารถของธุรกิจ
 (mis48-bf.exteen.com/20080909/entry-12 ค้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558)

วธิีที่ใชใ้นการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยในรายงานฉบับน้ี ใชว้ิธีการวิเคราะห์แบบการหา
อตัราส่วนทางการเงิน เน่ืองจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะเวลาเพียงปีเดียว ผู้วิเคราะห์
ทำาการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้เงินเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อรายจ่ายรวม วิเคราะห์เปรียบเทียบ
สดัส่วนการใชจ้่ายเงินหมวดรายจ่าย คา่ตอบแทนใช้สอยวัสดุต่อรายจา่ยรวม และวเิคราะห์เปรียบเทียบ
สดัส่วนการใชจ้่ายเงินของภาควิชา/หน่วยงานต่อรายจ่ายรวม

2.2.2 การรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เก่ียวข้อง
    จากการศึกษางานวิเคราะห์/วจิัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย พบงาน

วเิคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้องดังน้ี
    อรุณศรี  กางเพ็ง (2551) ไดว้ิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 

ปีงบประมาณ 2550 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์งบ
ประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำาปีงบประมาณ 2550 วธิี
การศกึษาโดยใช้คอมพวิเตอร์ โปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิเคราะห์พบว่า 1. รายจา่ยทุกกจิกรรม
ในปีงบประมาณ 2550 รวมทั้งสิ้น 27,903,749.81 บาท โดยจ่ายเป็นงบดำาเนินงานมากที่สุด (รอ้ยละ 
37.22) รองลงมาได้แก่ งบอุดหนุน (ร้อยละ 33.61) งบรายจ่ายอื่น (รอ้ยละ 13.50) งบบุคลากร (ร้อยละ 
10.59) และงบลงทุน (ร้อยละ 5.08) ตามลำาดับ เมื่อจำาแนกตามหมวดรายจา่ย พบว่า รายจ่ายค่าใช้สอย
มากที่สุด (รอ้ยละ 31.39) รองลงมา ได้แก่ ค่าตอบแทน (ร้อยละ 25.91) เงินรับฝาก (รอ้ยละ 13.50) ค่า
จา้งชั่วคราว (ร้อยละ 10.14) คา่วัสดุ (รอ้ยละ 9.14) ค่าครุภัณฑ์ (รอ้ยละ 7.63) เงินบริจาค-เงินทุนการ
ศกึษา (ร้อยละ 1.10) คา่สาธารณูปโภค (รอ้ยละ 0.74) และค่าประกันสังคม (ร้อยละ 0.45) ตามลำาดับ 2. 
รายจา่ยกิจกรรมสนับสนุน : งานบริหารทัว่ไป 12,332,096.54 บาท จ่ายเป็นงบอุดหนุนมากที่สุด (ร้อยละ
31.84) รองลงมา ได้แก่ งบรายจ่ายอื่น (ร้อยละ 30.55) งบดำาเนินงาน (ร้อยละ 21.61) งบบุคลากร (รอ้ย
ละ 14.44) และงบลงทุน (รอ้ยละ 1.55) ตามลำาดับ  เมื่อจำาแนกตามหมวดรายจา่ย พบวา่ คา่ใช้สอยมาก
ที่สดุ (ร้อยละ 36.55) รองลงมา ได้แก่ เงินรับฝาก (รอ้ยละ 30.55) ค่าจา้งชั่วคราว (ร้อยละ 13.75) คา่
วสัดุ (ร้อยละ 6.66) คา่ตอบแทน (รอ้ยละ 4.89) ค่าครุภัณฑ์ (รอ้ยละ 2.74) เงินบริจาค-ทุนการศกึษา (ร้อ
ยละ 2.48) คา่สาธารณูปโภค (รอ้ยละ 1.67) และค่าประกันสังคม (ร้อยละ 0.69) ตามลำาดับ  3.  รายจา่ย
กจิกรรมการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรร์ะดับปริญญาตรี 5,644,903.49 บาท จา่ย
เป็นงบอุดหนุนมากที่สุด (ร้อยละ 57.82) รองลงมา ได้แก่ งบดำาเนินงาน (รอ้ยละ 23.04) และงบบุคลากร
(ร้อยละ 19.14) ตามลำาดับ  เมื่อพจิารณาจำาแนกตามหมวดรายจ่าย พบวา่ จา่ยเป็นค่าใช้สอยมากที่สดุ 
(ร้อยละ 41.94) รองลงมา ได้แก่ คา่วัสดุ (ร้อยละ 20.12) คา่จ้างชั่วคราว (รอ้ยละ 18.51) ค่าตอบแทน 
(ร้อยละ 17.27) คา่ครุภัณฑ์ (ร้อยละ 1.53) และค่าประกันสังคม (รอ้ยละ 0.63) ตามลำาดับ  4.  รายจ่าย
กจิกรรมการเรียนการสอนดา้นสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตรร์ะดับบัณฑิตศึกษา 9,926,658.78 บาท 
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จา่ยเป็นงบดำาเนินงานมากที่สุด (ร้อยละ 64.68) รองลงมาได้แก่ งบอุดหนุน (รอ้ยละ 22.04) งบลงทุน (รอ้
ยละ 12.35) และงบบุคลากร (ร้อยละ 0.93) ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาจำาแนกตามหมวดรายจา่ย พบว่า 
จา่ยเป็นค่าตอบแทน มากที่สดุ (รอ้ยละ 56.93) รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้สอย (ร้อยละ 18.99) คา่ครุภัณฑ์ (ร้
อยละ 17.18) คา่วัสดุ (รอ้ยละ 5.97) ค่าจา้งชั่วคราว (ร้อยละ 0.89) และค่าประกันสังคม (รอ้ยละ 0.04) 
ตามลำาดับ 

ฝา่ยงานแผน มหาวิทยาลัยทักษิณ (2556) ไดว้ิเคราะห์ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์งบประมาณ
รายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยทกัษิณ  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำาหรับผู้บริหารในการพิจารณาเสนอของบประมาณให้
เหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลตามแบบการเสนอของบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานดา้นการวิเคราะห์งบประมาณในอนาคตวธิีการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิเคราะห์พบวา่  1.  งบประมาณจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ ได้จัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด จำานวน 1,498,196,224 บาท โดยจำาแนก
รายละเอียด ได้ดังน้ี 1.1  จำาแนกตามแหล่งงบประมาณ สามารถจำาแนกไดด้ังน้ี งบประมาณเงินแผ่นดิน 
จำานวน 39,587,700 บาท (รอ้ยละ 2.64) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำานวน 887,297,300 บาท
(ร้อยละ 59.22) และงบประมาณเงินรายได้ จำานวน 571,311,224 บาท (รอ้ยละ 38.14) 1.2  จำาแนกตาม
งบรายจ่าย สามารถจำาแนกไดด้ังน้ี งบบุคลากร จำานวน 105,795,478 บาท (รอ้ยละ 7.06) งบดำาเนินการ 
จำานวน 303,049,304.46 บาท (ร้อยละ 20.23) งบลงทุน จำานวน 405,726,009 บาท (ร้อยละ 27.08) งบ
เงินอุดหนุน จำานวน 622,494,549.23 บาท (รอ้ยละ 41.55) และงบรายจ่ายอื่น จำานวน 61,130,883.31 
บาท (รอ้ยละ 4.08)  1.3  จำาแนกตามผลผลติ สามารถจำาแนก ไดด้ังน้ี ผู้สำาเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จำานวน 725,732,852.47 บาท (ร้อยละ 48.44) ผูส้ำาเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 
จำานวน 672,052,802.30 บาท (ร้อยละ 44.86) ผูส้ำาเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกฬีา 
จำานวน 39,675,801 บาท (รอ้ยละ 2.65) ผลงานการให้บริการวิชาการ จำานวน 15,136,400 บาท (ร้อย
ละ 1.01) ผลงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม จำานวน 20,807,868.23 บาท (ร้อยละ 1.39) ผลงานวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำานวน 18,615,500 บาท (รอ้ยละ 1.24) และฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความ
รว่มมือกับประเทศในภูมิภาค จำานวน 6,175,000 บาท (ร้อยละ 0.41)  2.  เปรียบเทียบงบประมาณที่
จดัสรร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุปผลการจดัสรร ดังน้ี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จดัสรรงบประมาณทั้งหมดเพิ่มข้ึนจาก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 โดยเพิ่มข้ึน จำานวน 385,136,214 บาท (ร้อยละ 34.60) ทั้งน้ีเพิ่มจากงบประมาณเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล จำานวน 295,519,673 บาท (ร้อยละ 49.94) งบประมาณเงินรายได้ จำานวน 93,221,424 
บาท (รอ้ยละ 19.50) และลดลงจากงบประมาณเงินแผ่นดิน จำานวน 3,604,883 บาท (รอ้ยละ 8.35)  
3.  สรุปเปรียบเทียบ แผน-ผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในภาพรวม
มหาวิทยาลัยทกัษิณ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจา่ย คดิเป็นร้อยละ 62.44  4.  เมื่อเปรียบเทียบงบ
ประมาณรายจ่าย ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบวา่ ประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายลดลง รอ้ยละ 5.95 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คดิเป็น
รอ้ยละ 68.39 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณคดิเป็นร้อยละ 62.44 
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งานนโยบายและแผน ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป (2552) ไดว้ิเคราะห์เรื่อง การเบิกจ่ายงบ
ประมาณแผ่นดินในภาพรวม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ต.ค. 51 – ก.ย. 52) สถาบันวิจัยและ
พฒันาแห่ง มก. โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานไดพ้ิจารณาความคุ้มคา่ของการใช้จา่ยงบ
ประมาณ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การดำาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานประจำาปี ตลอดจนเร่งรดัตดิตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด การศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Microsoft Excel 

ผลการวิเคราะห์พบวา่ ในข้อแรก มาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณแผนดินของสถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่ง มก. มีดังน้ี งบบุคลากร งบดำาเนินงาน และงบลงทุน โดยจากงบบุคลากร  ให้มีการเบิก
จา่ยจริงตามที่มหาวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด งบดำาเนินงาน ให้มกีารเบิกจ่ายร้อยละ 25 
ในแต่ละไตรมาส งบลงทุน ให้มีการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ
จากมาตรการ ดังกลา่ว ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. งบ
บุคลากร มกีารเบิกจ่ายจริงตามที่มหาวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายให้แก่บุคลากรในสังกัด จำานวน 18,570,023.34 
บาท งบดาเนินงาน ที่ไดร้ับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 (รอ้ยละ 25) จำานวน 966,700 บาท มีการเบิกจ่าย จำา
นวน 877,666.58 บาท คดิเป็นร้อยละ 90.79 ในไตรมาสที่ 2 (รอ้ยละ 25) จำานวน 966,700 บาท มีการ
เบิกจ่าย จำานวน 980,503.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.43 ในไตรมาสที่ 3 (รอ้ยละ 25) จำานวน 966,700
บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 1,285,300.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 132.96 ในไตรมาสที่ 4 (ร้อยละ 25) จำา
นวน 966,700 บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 889,334.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 รวมงบดำาเนินการที่ได้
รบัการจัดสรรจำานวนทั้งสิ้น 3,944,500 บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 4,032,804.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 
102.24 (มีการนำาเงินเหลือจ่ายจากหมวดตา่ง ๆ โอนเข้างบดำาเนินงาน) 

โดยสรุปงบดำาเนินงานที่ไดร้ับจัดสรร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผน งบลงทุน หน่วยงานที่ไดร้ับจัดสรรงบลงทุน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้แก่ ฝ่ายเครื่อง
มือวิทยาศาสตร์กลาง จำานวน 240,000 บาท มีการเบิกจ่าย จำานวน 234,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 97.50 
สถานีวจิัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จำานวน 2,516,800 บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 2,468,401 บาท
คดิเป็นร้อยละ 98.08 สถานีวิจัยวนเกษตรตราด  จำานวน 750,000 บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 742,760 
บาท คิดเป็นร้อยละ 99.03 รวมงบลงทนทุ ีไ่ดร้ับจัดสรร  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำานวน 
3,506,800 บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 3,445,161 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.24 แต่พบวา่ ไม่มีหน่วยงานที่
สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2  

ผลการวิเคราะห์ข้อสอง พบวา่ผลงานการให้บริการวิชาการ 2.1 งบดำาเนินงาน ที่จัดสรรให้กับ
ฝ่ายประยุกต์และถ่ายทอดงานวิจัย จำานวน 455,800 บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 497,228.62 บาท คิด
เป็นร้อยละ 109.09 โดยการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส มีการเบิกจ่ายสูงกว่าแผน ในไตรมาสที่ 2 และ 4 
และมีการเบิกจ่ายตำ่ากวา่แผนในไตรมาสที่ 1 และ 3  

ผลการวิเคราะห์ข้อสาม พบว่าผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสว่นของงบบุคลากร งบ
ดำาเนินงาน และงบลงทุน รายละเอียดดังน้ี งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำา คา่
ตอบแทนบุคลากร เงินอุดหนุน เงินเดือนพนักงาน  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ มกีารเบิกจ่ายจำานวน 
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16,954,931.34 บาท งบดำาเนินงาน ทีจ่ัดสรรให้กับฝ่าย ศูนย์สถานีและการบริหารงานส่วนกลาง จำานวน 
3,488,700.00 บาทแบ่งออกเป็น หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ จำานวน 2,120,400 บาท มีการเบิกจ่าย
จำานวน 2,119,379.31 บาท คดิเป็นร้อยละ 99.95 และหมวดคา่สาธารณูปโภค จำานวน 1,368,300 บาท 
มีการเบิกจ่าย จำานวน 1,416,197.00 คดิเป็นร้อยละ 103.50 รวมงบดำาเนินงานที่มีการเบิกจ่าย ทั้งสิ้น 
3,535,576.31 บาท คดิเป็นร้อยละ 101.34 เมื่อพจิารณาแยกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีการเบิก
จา่ยค่าสาธารณูปโภคเกินกวา่ที่ไดร้ับจัดสรร  ได้แก่ ฝา่ยเครื่องมือวิทยาศาสตรก์ลางจำานวน 121,131.82 
บาท  งบลงทุน ทีจ่ัดสรรให้กับฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 
สถานีวจิัยวนเกษตรตราด  จำานวน 3,506,800 บาท มีการเบิกจ่ายจำานวน 3,445,161 บาท คดิเป็นร้อย
ละ 98.24   ทั้งน้ีได้มีการโอนค่าครุภัณฑ์ ทีเ่หลือไปเป็นค่าสาธารณูปโภค จำานวน 47,897.00 บาท  

ผลการวิเคราะห์ข้อสี่และข้อห้า พบว่างบอุดหนุนวิจัยไมน่ำามาใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เน่ืองจากเป็นงบประมาณที่ไดจ้ัดสรรให้กับ
อาจารย์    นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยฯ  เงินเหลือจ่ายจากค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ ของฝ่าย ศูนย์
สถานีโอนเป็นงบบริหารส่วนกลาง จำานวน 20,588.77 บาท

2.3  วิธีการดำาเนินการศึกษา
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557   ครั้งน้ีมีจดุมุ่งหมายเพื่อ

วเิคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผูว้ิเคราะห์ดำาเนินการตามลำาดับต่อไปน้ี

    -  ข้ันตอนการดำาเนินงาน
    -  ข้อมูล และกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง
    -  จัดเก็บรวบรวมข้อมูล
    -  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
    -  แหล่งข้อมูล
    -  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำาเสนอ

2.3.1    ขั้นตอนการดำาเนินงาน
ผูว้ิเคราะห์ดำาเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี

        2.3.1.1  ข้ันการเตรียมการ
   2.3.1.1.1  กำาหนดวตัถุประสงค์การวิเคราะห์

          2.3.1.1.2  การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร และเครื่องมือเก็บ
                                                      รวบรวมข้อมูล

        2.3.1.2  ข้ันดำาเนินการ
         2.3.1.1.3  เก็บรวบรวมข้อมูล

                          2.3.1.1.4  จัดวางข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกตอ่การ
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                                                  วเิคราะห์
                  2.3.1.1.5  เลือกเครื่องมือวิเคราะห์/วธิีการวิเคราะห์
                  2.3.1.1.6  ดำาเนินการวิเคราะห์
                  2.3.1.1.7  แปลความหมาย และสรุปผลการวิเคราะห์
        2.3.1.3 ข้ันการรายงาน
                  2.3.1.3.1  จดัทำารายงานการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์
                  2.3.1.3.2  เสนอรายงานการวิเคราะห์ต่อผู้บริหาร

2.3.2    ข้อมูลและกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง
           ข้อมูล : เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินกองทุนส่งเสริม

การผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวนทั้งสิ้น  33,948,447.45  บาท
             กลุ่มข้อมูลตวัอย่าง : ใช้ข้อมูลทั้งหมดเป็นกลุ่มข้อมูลตัวอย่าง

 2.3.3   ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
          ผูว้ิเคราะห์ดำาเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากรายงานทางการเงิน
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

          2.3.4   เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
             เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นตารางเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผูว้ิเคราะห์ได้

สร้างข้ึนมาโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเงินงบประมาณแผ่นดิน เงิน
รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำา
ปีงบประมาณ 2557  จำานวน 33,948,447.45 บาท

           2.3.5   แหล่งข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล
           การวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน้ี ผู้วิเคราะห์ได้เก็บรวบรวมจากงานการเงินคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           2.3.6   การวิเคราะห์ข้อมูลและนำาเสนอ
           ผู้วิเคราะห์ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยการใช้ Comparative

Techniques และใช้โปรแกรมสำาเรจ็รูป Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ คำานวณคา่ตา่ง ๆ สถิติที่ใช้
รอ้ยละ
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2.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย งบประมาณ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  จำานวน 33,948,447.45 บาทผูว้ิเคราะห์ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รูป 
Microsoft Excel มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังน้ี

ตารางท่ี 1 งบประมาณรายจ่ายรวม แยกตามหมวดรายจ่าย 
                                                                          หน่วย : บาท

รายการ จำานวน รอ้ยละ
1.  งบบุคลากร 9,986,613.74 29.41
2.  งบดำาเนินงาน 18,887,608.43 55.64
3.  งบลงทุน 1,492,641.00 4.40
4.  งบรายจ่ายอื่น 3,581,584.28 10.55

รวม 33,948,447.45 100.00

งบประมาณรายจา่ยรวมจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเงิน
กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 33,948,447.45
บาท แยกตามหมวดรายจา่ยแสดงได้ดังตารางที่ 1 จากข้อมูลพบวา่รายจ่ายทกุกิจกรรมในปีงบประมาณ 
2557 รวมทั้งสิ้น 33,948,447.45 บาท โดยจ่ายเป็นงบดำาเนินงานมากที่สุด จำานวน 18,887,608.43 บาท
คดิเป็นร้อยละ 55.64 รองลงมาจา่ยเป็นงบบุคลากรและงบรายจา่ยอื่น จำานวน  9,986,613.74 บาท 
3,581,584.28 บาท คดิเป็นร้อยละ 29.41 และ 10.55 ตามลำาดับ และมีรายจ่ายงบลงทุนน้อยที่สุด 
จำานวน 1,492,641.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 4.40
ตารางท่ี 2 งบประมาณรายจ่ายรวมแยกตามประเภทเงิน และหมวดรายจา่ย
                                                                                                      หน่วย : บาท

รายการ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์

เงินกองทุนส่งเส
รมิฯ รวม

1. งบบุคลากร - 9,986,613.74 - 9,986,613.74
2. งบดำาเนินงาน 7,992,499.44 1,379,609.00 9,515,499.99 18,887,608.43
3. งบลงทุน - 10,900.00 1,481,741.00 1,492,641.00
4. งบรายจา่ยอื่น - - 3,581,584.28 3,581,584.28

รวม 7,992,499.44 11,377,122.74 14,578,825.27 33,948,447.45

ร้อยละ 23.54 33.51 42.94 100.00

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณรายจา่ยรวมจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 
2557 จำานวน  33,948,447.45 บาท แยกตามประเภทเงิน และหมวดรายจ่าย จากตารางที่ 2 พบวา่ราย
จา่ยทุกกิจกรรมในปีงบประมาณ 2557 ทั้งสิ้น 33,948,447.45 บาท จ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลติ
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด จำานวน 14,578,825.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.94 รองลงมาจ่าย
จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำานวน 11,377,122.74 บาท คดิเป็นร้อยละ 33.51 จา่ยจากเงินงบ
ประมาณแผ่นดินน้อยที่สุด จำานวน 7,992,499.44 บาท คดิเป็นร้อยละ 23.54

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตารางท่ี 3  งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
                                                                                 หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าตอบแทน #   
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ           9,350.00 1.80
ค่าสมนาคุณอาจารย์สาขาขาดแคลน        510,950.00 98.20

                            รวม
       520,300.0

0           100.00

ตารางที่ 3 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 520,300.00  บาท จากตารางที่ 3  พบวา่หมวดคา่ตอบแทนมีรายจา่ยค่า
สมนาคุณอาจารย์สาขาขาดแคลนมากที่สดุ จำานวน 510,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.20  และมี
รายจา่ยค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการน้อยที่สุด จำานวน 9,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.80 โดยผล
การเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนสามารถแสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตารางท่ี 4  งบประมาณรายจา่ยหมวดค่าใช้สอยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน           
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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                                                                              หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าใช้สอย #   
ค่าจา้งเหมาทั่วไป      3,261,745.56 82.10
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์        275,456.03 6.90
ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ          72,679.10 1.80
ค่าใชจ้่ายในการฝกึอบรม/สัมมนา        311,694.70 7.80
ค่าเดินทางอาจารยพ์ิเศษ          16,425.00 0.40
ค่าเบ้ียประชุม           3,000.00 0.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ          29,856.61 0.80
                            รวม     3,970,857.00           100.00

งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 2557 
จำานวน 3,970,857.00 บาท แสดงได้ดังตารางที่ 4 ข้อมูลพบว่าหมวดค่าใช้สอยมรีายจ่ายคา่จ้างเหมา
ทัว่ไปมากที่สดุ จำานวน 3,261,745.56 บาท คดิเป็นร้อยละ 82.10  รองลงมาคา่ใช้จา่ยในการฝึก
อบรม/สัมมนาและคา่ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำานวน 311,694.70 บาท  275,456.03 บาท ตามลำาดับ  คิด
เป็นร้อยละ 7.80 และ 6.90  มรีายจา่ยค่าเบ้ียประชุมน้อยที่สุด จำานวน 3,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
0.10 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดคา่ใช้สอยแสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 2 

แผนภูมิท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 5  งบประมาณรายจา่ยหมวดค่าวัสดุจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
                                                                               หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าวัสดุ #   
คา่วัสดุสำานักงาน      1,098,589.07 31.38
คา่วัสดุก่อสรา้ง        327,920.25 9.37
คา่วัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่น          55,860.06 1.60
คา่วัสดุวิทยาศาสตร์/การแพทย์        359,422.15 10.27
คา่วัสดุการเกษตร           2,310.00 0.07
คา่วัสดุโฆษณา/เผยแพร่          51,798.00 1.48
คา่วัสดุการศึกษา(โครงงาน)          10,261.30 0.29
คา่วัสดุคอมพวิเตอร์        340,371.55 9.72
คา่วัสดุงานบ้านงานครวั        417,668.00 11.93
คา่วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ        322,109.91 9.20
คา่วัสดุหนังสือวารสาร/ตำารา        460,066.15 13.14
คา่วัสดุยานพาหนะ/ขนส่ง          24,284.00 0.69
คา่วัสดุอื่น          30,682.00 0.88

รวม     3,501,342.44           100.00
ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำา

ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 3,501,342.44 บาท จากตารางที่ 5 พบว่าหมวดค่าวัสดุมรีายจา่ยค่าวัสดุ
สำานักงานมากที่สุด จำานวน 1,098,589.07 บาท คดิเป็นร้อยละ 31.38  รองลงมาคา่วัสดุหนังสือ

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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วารสาร/ตำาราและคา่วัสดุงานบ้านงานครวั  จำานวน 460,066.15 บาท 417,668.00 บาท  คดิเป็นร้อย
ละ 13.14 และ 11.93 ตามลำาดับ มรีายจา่ยค่าวัสดุการเกษตรน้อยที่สุด จำานวน 2,310.00 คดิเป็นร้อย
ละ 0.07 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 3 

แผนภูมิท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดจุากเงินงบประมาณแผ่นดิน  

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 6  งบประมาณรายจา่ยของภาควิชา/หน่วยงานจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
                                                             หน่วย : บาท

ภาควิชา/
หน่วยงาน ค่าตอบแทน รอ้ยละ ค่าใช้สอย รอ้ยละ ค่าวัสดุ ร้อยละ รวม รอ้ยละ

OFF                  -   0.00
    3,427,393

.56 86.31
   2,234,292.

63 63.81
     5,661,68

6.19 70.84

IE       133,006.25 25.56
      150,260

.10 3.78
     478,312.

15 13.66
       761,57

8.50 9.53

CE        96,781.25 18.60
        19,768

.00 0.50
       91,359.

00 2.61
       207,90

8.25 2.60

EE        95,625.00 18.38
      100,754

.55 2.54
     179,048.

51 5.11
       375,42

8.06 4.70

ME       125,075.00 24.04
      118,999

.58 3.00
     192,664.

00 5.50
       436,73

8.58 5.46

ChE        69,812.50 13.42
      153,681

.21 3.87
     325,666.

15 9.30
       549,15

9.86 6.87

รวมท้ังสิ้น       520,300.00 100.00
    3,970,857

.00 100.00
   3,501,342.

44 100.00
     7,992,49

9.44 100.00

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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คำาอธิบาย
OFF หมายถึง สำานักงานเลขานุการ
IE    หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
CE หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

     EE หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     ME            หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
     ChE           หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจา่ยของแต่ละภาควิชา และหน่วยงานจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปี
งบประมาณ 2557  จำานวน 7,992,499.44 บาท แสดงไดด้ังตางรางที่ 6 จากข้อมูลพบวา่สำานักงาน
เลขานุการมีรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด จำานวน 5,661,686.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 
70.84 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 761,578.50 
บาท 549,159.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 และ 6.87 ตามลำาดับ ภาควิศวกรรมโยธามีรายจ่ายน้อย
ที่สดุ จำานวน 207,908.25 บาท คดิเป็นร้อยละ 2.06

หมวดค่าตอบแทน พบว่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีรายจ่ายมากที่สุด จำานวน 
133,006.25 บาท คดิเป็นร้อยละ 25.56 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรม
โยธา จำานวน 125,075.00 บาท  96,781.25 บาท คดิเป็นร้อยละ 24.04 และ 18.60 ตามลำาดับ ภาค
วชิาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมมีรายจ่ายค่าตอบแทนน้อยที่สุด จำานวน 69,812.50 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 13.42 ผลการเปรียบเทียบหมวดค่าตอบแทนแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 4 

หมวดค่าใช้สอย พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยมากที่สดุ จำานวน 3,427,393.56 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 86.31 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมและภาควชิาวิศวกรมอุตสาห
การ จำานวน 153,681.21 บาท 150,260.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.87 และ 3.78 ตามลำาดับ ภาควิชา
วศิวกรรมโยธามรีายจา่ยค่าใช้สอยน้อยที่สุด จำานวน 19,768.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 0.50 โดยผลการ
เปรียบเทียบหมวดค่าใช้สอยแสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 5

หมวดค่าวัสดุ พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายมากที่สุด จำานวน 2,234,292.63 บาท คิด
เป็นร้อยละ 63.81  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
จำานวน 478,312.15 บาท 325,666.15 บาท คดิเป็นร้อยละ 13.66 และ 9.30 ตามลำาดับ ภาควิชา
วศิวกรรมโยธามรีายจา่ยค่าวัสดุน้อยที่สดุ จำานวน 91,359.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.61 โดยผลการ
เปรียบเทียบหมวดค่าวัสดุ แสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 6

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 4  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนของภาควิชา/หน่วยงาน จากเงินงบ
ประมาณแผ่นดิน

แผนภูมิท่ี 5  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยของภาควิชา/หน่วยงาน จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 6  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าวัสดุเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 
2557

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แหล่งเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางท่ี 7  งบประมาณรายจา่ยหมวดค่าจ้างลกูจ้างช่ัวคราว จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                                หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว # 9,986,613.74 100.00

ตารางที่ 7 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่จ้างลกูจ้างชั่วคราว จากเงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 9,986,613.74 บาท ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามรีายจา่ย
หมวดค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราวเพียงหมวดเดียวจำานวน 9,986,613.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตารางท่ี 8  งบประมาณรายจา่ยหมวดค่าตอบแทน จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                                หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าตอบแทน #   
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 15,860.00 1.86
เงินประจำาตำาแหน่ง 835,450.00 98.14
                            รวม 851,310.00  100.00

ตารางที่ 8 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน จากเงินรายไดค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 851,310.00 บาท จากข้อมูลพบว่า หมวดค่าตอบแทนมีรายจา่ย
เงินประจำาตำาแหน่งมากที่สุด จำานวน 835,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.14 รองลงมาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ จำานวน 15,860.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 1.86 โดยผลการเปรียบเทียบแสดงได้
ดงัแผนภูมิที่ 7 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร



22

แผนภูมิท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าตอบแทน จากเงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์

ตาราท่ี 9  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                                หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน รอ้ยละ

# ค่าใช้สอย #   
ค่าจา้งเหมาทั่วไป 172,837.00 33.49
เงินประกันสังคม 343,310.00 66.51
                            รวม 516,147.00  100.00

งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอยจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 516,147.00 บาท แสดงได้ดังตารางที่ 9  จากข้อมูลพบวา่หมวดคา่
ใช้สอยมีรายจ่ายเงินประกันสังคมมากที่สดุ จำานวน 343,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.51 รองลงมา
คา่จ้างเหมาทัว่ไป จำานวน 172,837.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.49 ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวด
คา่ใช้สอยแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 8
แผนภูมิท่ี 8  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำา

ปีงบประมาณ 2557
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 10  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์
                                                                                หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าวัสดุ #   
ค่าวัสดุสำานักงาน 8,858.00 72.89
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,294.00 27.11
                            รวม 12,152.00  100.00

ตารางที่ 10 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 12,152.00 บาท จากตารางที่ 10 พบว่าหมวดค่าวัสดุมีรายจ่ายค่า
วสัดุสำานักงานมากที่สุด จำานวน 8,858.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 72.89  รองลงมาคา่วัสดุคอมพวิเตอร์ 
จำานวน 3,294.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.11 บาท โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดคา่วัสดุแสดง
ได้ดังแผนภูมิที่ 9
แผนภูมิท่ี 9  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุจากเงินรายไดค้ณะ

วศิวกรรมศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 11  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ จากงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   
                                                                                หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าครุภัณฑ์ #   
ค่าครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่ 10,900.00 100.00
                            รวม 10,900.00 100.00 

งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ครุภัณฑ์จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปี            
งบประมาณ 2557 จำานวน 10,900.00 บาท แสดงไดด้ังตารางที่ 11 จากข้อมูลพบวา่หมวดคา่ครุภัณฑ์
มรีายจา่ยเพียงรายจ่ายเดียวคือค่าครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่ จำานวน 10,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 12 รายจา่ยเงินรายไดค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน
                                                                                                                                                      หน่วย : บาท

ภาควิชา/หน่วย
งาน

ค่าจ้างช่ัวคราว/
เงินเดือน
พนักงาน

รอ้ยละ ค่าตอบแทน ร้อยละ  ค่าใช้สอย ร้อยละ

OFF  5,401,844.54 54.09   851,310.00 100.00   315,273.00 61.08
IE  1,566,553.43 15.69              -      60,659.00 11.75
CE     705,197.71 7.06              -      33,116.00 6.42
EE     813,250.23 8.14              -      33,889.00 6.57
ME     597,080.00 5.98              -      25,398.00 4.92
ChE     902,687.83 9.04              -      47,812.00 9.26

รวมท้ังสิ้น  9,986,613.74 100.00   851,310.00 100.00   516,147.00 100.00

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 12 รายจา่ยเงินรายไดค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน (ต่อ)
                                                                                                                                             หน่วย : บาท

ภาควิชา/
หน่วยงาน  ค่าวัสดุ ร้อยละ  ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ รวม ร้อยละ

OFF  12,152.00 100.00  10,900.00 100.00
   6,591,479.5

4       57.94 

IE            -              -   
   1,627,212.4

3       14.30 

CE            -              -   
     738,313.7

1        6.49 

EE            -              -   
     847,139.2

3        7.45 

ME            -              -   
     622,478.0

0        5.47 

ChE            -              -   
     950,499.8

3        8.35 

รวมท้ังสิ้น  12,152.00 100.00  10,900.00 100.00
 11,377,122.7

4     100.00 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางที่ 12 แสดงรายจา่ยเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน 
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จากตารางที่ 12  พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยจากเงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์มากที่สุด จำานวน 6,591,479.54 บาท คดิเป็นร้อยละ 57.94 รองลงมาภาควิชา
วศิวกรรมอตุสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 1,627,212.43  บาท 
950,499.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 และ 8.35 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีรายจ่าย
น้อยที่สดุ จำานวน 622,478.00  บาท คดิเป็นร้อยละ 5.47

หมวดค่าจา้งชั่วคราว/ค่าจา้งพนักงาน พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยมากที่สุด จำานวน  
5,401,844.54 บาท คดิเป็นร้อยละ 54.09 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชา
วศิวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 1,566,553.43 บาท 902,687.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69 
และ 9.04 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีรายจ่ายน้อยที่สุด จำานวน 597,080.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 5.98 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดคา่จ้างลกูจ้างชัว่คราว/เงินเดือนพนักงานแสดง
ได้ดังแผนภูมิที่ 10

หมวดค่าตอบแทน พบว่ามีเพียงสำานักงานเลขานุการที่มรีายจ่าย จำานวน 851,310.00 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 100.00

หมวดค่าใช้สอย พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยมากที่สดุ จำานวน   315,273.00 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 61.08  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่ง
แวดล้อม จำานวน 60,659.00 บาท  47,812.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 11.75 และ 9.26 ตามลำาดับ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมรีายจา่ยน้อยที่สุด จำานวน 25,398.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.92 ผลการ
เปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 11

หมวดค่าวัสดุ พบว่ามีเพียงสำานักงานเลขานุการที่มีรายจ่าย จำานวน 12,152.00 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 100.00

หมวดค่าครุภัณฑ์ พบว่ามีเพียงสำานักงานเลขานุการที่มีรายจ่าย จำานวน 10,900.00 บาท คดิ
เป็นร้อยละ 100.00

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 10  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว/เงินเดือนพนักงานของภาค
วชิา/หน่วยงาน จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนภูมิท่ี 11  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยของภาควิชา/หน่วยงาน จากเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แหล่งเงินกองทุนส่งเสรมิการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางท่ี 13  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

                                               หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าตอบแทน #   
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 320,160.00 7.55
ค่าสอนพิเศษ-อาจารยพ์ิเศษ 182,515.00 4.30
ค่าสอนเกินภาระงาน-อาจารย์ประจำา 3,071,924.58 72.43
ค่าสมนาคุณอาจารย์ประจำา 476,250.00 11.23
ค่าตอบแทนตีพิมพว์ารสาร 190,150.00 4.48
                            รวม 4,240,999.58 100.00

ตารางที่ 13 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน จากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 4,240,999.58 บาท จากตารางที่ 
13  พบว่าหมวดค่าตอบแทนมีรายจ่ายคา่สอนเกินภาระงาน-อาจารย์ประจำามากที่สุด จำานวน 
3,071,924.58 บาท คดิเป็นร้อยละ 72.43  รองลงมาคา่สมนาคุณอาจารย์ประจำา และคา่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติ จำานวน 476,250.00 บาท 320,160.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.23 และ 7.55 
ตามลำาดับ มีรายจ่ายคา่สอนพิเศษ-อาจารย์พิเศษน้อยที่สุด จำานวน 182,515.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.30 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนแสดงได้ดังในแผนภูมิที่ 12

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 12  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนจากเงินกองทุนส่งเสริมการ
ผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางท่ี 14  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

                                                                        หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าใช้สอย #   
ค่าจา้งเหมาทั่วไป 1,103,440.51 55.69
ค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ 357,412.81 18.04
ค่าใชจ้่ายในการฝกึอบรม/สัมมนา 462,171.70 23.32
ค่าเดินทางอาจารยพ์ิเศษ 4,410.00 0.22
ค่าเบ้ียประชุม 900.00 0.05
ค่าใช้สอยอื่น 53,218.50 2.69
                            รวม 1,981,553.52 100.00

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางที่ 14 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอยจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 1,981,553.52 บาท จากตารางที่  14  
พบว่า หมวดค่าใช้สอยมีรายจ่ายคา่จา้งเหมาทั่วไปมากที่สุด จำานวน 1,103,440.51 บาท  คิดเป็นร้อย
ละ 55.69 รองลงมาค่าใชจ้่ายในการฝกึอบรม/สัมมนาและคา่ใช้จา่ยเดินทางไปราชการ จำานวน 
462,171.70 บาท 357,412.81 บาท คดิเป็นร้อยละ 23.32 และ 18.04 ตามลำาดับ รายจ่ายคา่เบ้ีย
ประชุมน้อยที่สดุ จำานวน 900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05 ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่า
ใช้สอยแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 13

แผนภูมิท่ี 13  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยจากเงินกองทุนส่งเสริมการ
ผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 15  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์

                                                                      หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าวัสดุ #   
ค่าวัสดุสำานักงาน 34,571.00 5.83
ค่าวัสดุก่อสร้าง 12,016.00 2.03
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่น 2,000.00 0.34
ค่าวัสดุวทิยาศาสตร์/การแพทย์ 3,400.00 0.57
ค่าวัสดุการเกษตร 6,000.00 1.01
ค่าวัสดุโฆษณา/เผยแพร่ 76,300.00 12.86
ค่าวัสดุการศกึษา(โครงงาน) 154,758.03 26.09
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 90,051.00 15.18
ค่าวัสดุไฟฟ้า/วทิยุ 97,898.00 16.51
ค่าวัสดุหนังสือวารสาร/ตำารา 5,658.20 0.95
ค่าวัสดุอื่น 110,467.00 18.62
                            รวม 593,119.23 100.00

งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะ               
วศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 593,119.23 บาท สามารถแสดงได้ดังในตาราง
ที่ 15  จากข้อมูลพบว่าหมวดค่าวัสดุมีรายจ่ายค่าวัสดุการศึกษา(โครงงาน)มากที่สุด จำานวน 
154,758.03 บาท คดิเป็นร้อยละ 26.09 รองลงมาคา่วัสดุอื่นและคา่วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ จำานวน 
110,467.00 บาท 97,898.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 และ 15.18 ตามลำาดับ มรีายจา่ยค่าวัสดุคา่
วสัดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่นน้อยที่สดุ จำานวน 2,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 ผลการเปรียบเทียบราย
จา่ยหมวดคา่วัสดุแสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 14

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 14  ผลการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางท่ี 16  งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภคจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์     

                                                 หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# ค่าสาธารณูปโภค   
คา่ไฟฟ้า 2,684,565.90 99.43
คา่โทรศัพทพ์ื้นฐาน 1,137.76 0.04
คา่บริการไปรษณีย์โทรเลข 14,124.00 0.52
                            รวม 2,699,827.66 100.00

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางที่ 16 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดคา่สาธารณูปโภคจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 2,699,827.66 บาท จากตารางที่ 
16 พบวา่หมวดคา่สาธารณูปโภคมรีายจา่ยค่าไฟฟา้มากที่สดุ จำานวน 2,684,565.90 บาท คดิเป็นร้อย
ละ 99.43 รองลงมาค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข จำานวน 14,124.0 บาท คดิเป็นร้อยละ 0.52  มรีาย
จา่ยค่าโทรศพัท์พื้นฐานน้อยที่สุด จำานวน 1,137.76 บาท คดิเป็นร้อยละ 0.04 โดยผลการเปรียบเทียบ
รายจา่ยหมดวคา่สาธารณูปโภคแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 15

แผนภูมิท่ี 15  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภคจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลติ
บัณฑิต 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 17 งบประมาณรายจา่ยหมวดค่าครุภัณฑ์จากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

                                                หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน รอ้ยละ

# ค่าครุภัณฑ์ #   
ค่าครุภัณฑส์ำานักงาน 867,100.00 58.52
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง 4,500.00 0.30
ค่าครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่ 174,990.00 11.81
ค่าครุภัณฑ์การศกึษา 95,751.00 6.46
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 339,400.00 22.91
                            รวม 1,481,741.00 100.00

งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ครุภัณฑ์จากเงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิต คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 1,481,741.00 บาท แสดงได้ดังตารางที่ 17 
จากข้อมูลพบวา่หมวดคา่ครุภัณฑ์มรีายจ่ายคา่ครุภัณฑ์สำานักงานมากที่สุด จำานวน 867,100.00 บาท  
คดิเป็นร้อยละ 58.52 รองลงมาคา่ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และค่าครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่ จำานวน 
339,400.00 บาท 174,990.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 22.91 และ 11.81 ตามลำาดับ และมีรายจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ก่อสร้างน้อยที่สดุ จำานวน 4,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 โดยผลการเปรียบเทียบราย
จา่ยหมวดคา่ครุภณัฑ์แสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 16

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 16  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์จากเงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตารางท่ี 18 งบประมาณรายจา่ยหมวดรายจ่ายอื่นจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

                                            หน่วย : บาท

รายการ จำานวนเงิน ร้อยละ

# รายจ่ายอื่น #   
โครงการนักศึกษา 154,882.77 4.32
โครงการภาค/หน่วยงาน 3,421,201.51 95.52
อื่น ๆ 5,500.00 0.15

รวม 3,581,584.28 100.00

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางที่ 18 แสดงงบประมาณรายจา่ยหมวดรายจา่ยอื่นจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 3,581,584.28 บาท จากตารางที่  
18  พบว่าหมวดรายจ่ายอื่นมรีายจา่ยโครงการภาค/หน่วยงานมากที่สุด จำานวน 3,421,201.51 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 95.52 รองลงมาโครงการนักศึกษา จำานวน 154,882.77 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.32 มี
รายจา่ยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ น้อยที่สดุ จำานวน 5,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.32 โดยผลการเปรียบ
เทียบรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นๆ แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 17

แผนภูมิท่ี 17  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 19 รายจา่ยเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน
                                                                                               หน่วย : บาท

ภาควิชา/หน่วยงาน ค่าตอบแทน ร้อยละ  ค่าใช้สอย รอ้ยละ  ค่าวัสดุ รอ้ยละ

OFF    364,850.00 8.60     937,944.54 47.33   475,011.84 80.09
IE    892,038.75 21.03     287,393.00 14.50    32,540.00 5.49
CE    674,499.08 15.90      90,059.90 4.54    18,560.00 3.13
EE    694,985.25 16.39     265,050.80 13.38              -   
ME  1,132,590.25 26.71     141,166.28 7.12    39,881.39 6.72
ChE    482,036.25 11.37     259,939.00 13.12    27,126.00 4.57

รวมท้ังสิ้น  4,240,999.58 100.00  1,981,553.52 100.00   593,119.23 100.00

 
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 19 รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน (ตอ่)
                                                                                                หน่วย : บาท

ภาควิชา/หน่วยงาน  ค่า
สาธารณูปโภค รอ้ยละ  ค่าครุภัณฑ์ รอ้ยละ  รายจ่ายอื่นๆ ร้อยละ รวม ร้อยละ

OFF  2,699,827.66 100.0  1,342,900.00 90.63  1,771,825.85 49.47    7,592,359.89       52.08

IE                -        17,190.00 1.16    308,503.35 8.61    1,537,665.10       10.55

CE                -                  - -    409,104.75 11.42    1,192,223.73         8.18

EE                -        54,900.00 3.71    311,703.02 8.70    1,326,639.07         9.10

ME                -                  - -    568,886.00 15.88    1,882,523.92       12.91

ChE                -        66,751.00 4.50    211,561.31 5.91    1,047,413.56         7.18

รวมท้ังสิ้น  2,699,827.66 100.0  1,481,741.00        100.0  3,581,584.28 100.0  14,578,825.27 100.0

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางที่ 19 แสดงรายจา่ยเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 แยกตามภาควชิา/หน่วยงาน  จากข้อมูลพบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยจาก
เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติมากที่สุด จำานวน 7,592,359.89 บาท คดิเป็นร้อยละ 52.08 รอง
ลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำานวน 1,882,523.92 บาท 
1,537,665.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.91 และ 10.55 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่ง
แวดล้อมมรีายจา่ยน้อยที่สุด จำานวน 1,047,413.56 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.18

หมวดค่าตอบแทน พบว่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมรีายจา่ยมากที่สุด 
จำานวน 1,132,590.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.71  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและภาค
วชิาวิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 892,038.75 บาท 694,985.25 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 21.03 และ 16.39 ตามลำาดับ สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยค่าตอบแทนน้อยที่สุด จำานวน 
364,850.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 8.60 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนแสดงได้ดัง
แผนภูมิที่ 18

หมวดค่าใช้สอย  พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายมากที่สุด จำานวน 937,944.54 บาท คิด
เป็นร้อยละ 47.33 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 287,393.00 บาท 265,050.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ 13.38 ตาม
ลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีรายจ่ายคา่ใช้สอยน้อยที่สุด จำานวน 90,059.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.54 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 19

หมวดค่าวัสดุ  พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายมากที่สดุ จำานวน  475,011.84 บาท คิด
เป็นร้อยละ 80.09  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ จำานวน 
39,881.39 บาท 32,540.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 6.72 และ 5.49 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มรีายจา่ยค่าวัสดุน้อยที่สดุ จำานวน 18,560.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 โดยผลการเปรียบเทียบราย
จา่ยหมวดคา่วัสดุแสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 20

หมวดค่าสาธารณูปโภค พบว่ามีเพียงสำานักงานเลขานุการที่มรีายจา่ย เป็นจำานวน  
2,699,827.66 บาท คดิเป็นร้อยละ 100.00

หมวดค่าครุภัณฑ์  พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยมากที่สดุ จำานวน 1,342,900.00 บาท
คดิเป็นร้อยละ 90.63  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมและภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา้
และอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 66,751.00 บาท 54,900.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.50 และ 3.71 ตาม
ลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมรีายจ่ายค่าครุภัณฑ์น้อยที่สดุ จำานวน 17,190.00 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 1.16 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์แสดงได้ดังแผนภูมิที่ 21

หมวดรายจ่ายอื่น ๆ พบว่า สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายมากที่สุด จำานวน 1,771,825.85 
บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำานวน 
568,886.00 บาท 409,104.75 บาท คดิเป็นร้อยละ 15.88 และ 11.42 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรม
เคมีและสิ่งแวดล้อมมีรายจา่ยอื่น ๆ น้อยที่สุด จำานวน 211,561.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 โดยผล
การเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นๆ แสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 22

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 18  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าตอบแทนของภาควิชา/หน่วยงานจากเงินกองทุน
ส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนภูมิท่ี 19  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยของภาควิชา/หน่วยงานจากเงินกองทุนส่ง
เสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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แผนภูมิท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าวัสดุของภาควชิา/หน่วยงานจากเงินกองทุนส่ง
เสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนภูมิท่ี 21  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ของภาควิชา/หน่วยงานจากเงินกองทุนส่ง
เสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนภูมิท่ี 22  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่นๆ ของภาควิชา/หน่วยงานจากเงินกองทุน
ส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางท่ี 20 งบรายจา่ยรวมแยกตามแหล่งเงิน และหมวดรายจ่าย

หมวดเงิน
ค่าจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว/เงิน
เดือนพนักงาน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น รวม

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน       520,300.00   3,970,857.00    3,501,342.44  7,992,499.44
เงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์

         
9,986,613.74      851,310.00      516,147.00        12,152.00        10,900.00 

   
11,377,122.74 

เงินกองทุนส่งเส
รมิฯ     4,240,999.58   1,981,553.52      593,119.23     7,763,152.94 

   
14,578,825.27 

รวม
        
9,986,613.74    5,612,609.58   6,468,557.52    4,106,613.67    7,774,052.94 

   
33,948,447.45 

 ตารางท่ี 21 งบรายจ่ายรวมแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ภาควิชา/หน่วยงาน
ค่าจ้างลูกจ้าง

ช่ัวคราว/เงินเดือน
พนักงาน

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รายจ่ายอื่น ๆ รวม

OFF       5,401,844.54
   
1,216,160.00 

    
4,680,611.10 

  
2,721,456.47 

    
5,825,453.51 

  
19,845,525.62 

IE       1,566,553.43
   
1,025,045.00       498,312.10     510,852.15

      
325,693.35    3,926,456.03

CE         705,197.71      771,280.33       142,943.90     109,919.00
      
409,104.75    2,138,445.69

EE         813,250.23      790,610.25       399,694.35     179,048.51
      
366,603.02    2,549,206.36

ME         597,080.00
   
1,257,665.25       285,563.86     232,545.39

      
568,886.00    2,941,740.50

ChE         902,687.83      551,848.75       461,432.21     352,792.15
      
278,312.31    2,547,073.25

รวม
      
9,986,613.74 

  
5,612,609.58 

   
6,468,557.52 

 
4,106,613.67

   
7,774,052.94 

  
33,948,447.45 

ตารางท่ี 22  งบรายจ่ายรวมแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และแหล่งเงิน

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร



46

ภาควิชา/หน่วย
งาน เงินงบประมาณ เงินรายได้คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ เงินกองทุนส่งเสริม รวม

OFF    5,661,686.19            6,591,479.54        7,592,359.89     19,845,525.62
IE      761,578.50            1,627,212.43        1,537,665.10       3,926,456.03
CE      207,908.25              738,313.71        1,192,223.73       2,138,445.69
EE      375,428.06              847,139.23        1,326,639.07       2,549,206.36
ME      436,738.58              622,478.00        1,882,523.92       2,941,740.50
ChE      549,159.86              950,499.83        1,047,413.56       2,547,073.25

รวม
   7,992,499.4

4 
         11,377,122.7

4 
     14,578,825.2

7    33,948,447.45

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร
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ตารางที่ 20 แสดงงบรายจ่ายรวมทั้งหมดโดยแยกตามแหล่งเงิน และหมวดรายจา่ย ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จากข้อมูลพบว่าเงินงบประมาณแผ่นดินใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทน คา่ใช้สอยและค่า
วสัดุ โดยที่คา่ใช้สอยและค่าวัสดุมากที่สุด จำานวน 3,970,857.00 บาท 3,501,342.44 บาท คิดเป็นร้อยละ
49.68 และ 43.81 ตามลำาดับ จ่ายเป็นค่าตอบแทนน้อยที่สุด จำานวน 520,300.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 
6.51

เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่ายโดยใช้จ่ายในหมวดค่าจ้างลูกจ้าง
ชัว่คราว/เงินเดือนพนักงานมากที่สุด จำานวน 9,986,613.74 บาท คดิเป็นร้อยละ 87.78 รองลงมาหมวด
คา่ตอบแทนจำานวน 851,310.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.48 ส่วนหมวดค่าใช้สอยใช้ไป จำานวน 
516,147.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 หมวดค่าวัสดุใช้ไป จำานวน 12,152.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 
หมวดรายจ่ายอื่นใช้น้อยที่สุด จำานวน 10,900.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 0.10

เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้จ่ายทกุหมวดรายจา่ย ยกเว้นหมวด
คา่จ้างลกูจ้างชัว่คราว/เงินเดือนพนักงาน ใช้จา่ยหมวดรายจา่ยอื่น ๆ มากที่สดุ จำานวน 7,763,152.94 
บาท คิดเป็นร้อยละ 53.25 รองลงมาหมวดคา่ตอบแทนจำานวน 4,240,999.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.09
สว่นหมวดค่าใช้สอยใช้ไป จำานวน 1,981,553.52 บาท คดิเป็นร้อยละ 13.59 หมวดค่าวัสดุใช้ไปน้อยที่สุด 
จำานวน 593,119.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายรวมแยกตามแหล่งเงิน 
และหมวดรายจา่ยแสดงไดด้ังแผนภูมิที่ 23

ตารางที่ 21 แสดงงบรายจ่ายรวมแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และหมวดรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จากข้อมูลพบวา่หมวดคา่จ้างลูกจ้างชัว่คราว/เงินเดือนพนักงาน สำานักงานเลขานุการ
มรีายจา่ยมากที่สุด จำานวน 5,401,844.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.09 และคิดเป็นร้อยละ 15.91 ของราย
จา่ยรวมทั้งหมด รองลงมา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 
จำานวน 1,566,533.43 บาท 902,687.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69 และ 9.04 ตามลำาดับ ภาควิชา
วศิวกรรมเครือ่งกลมีรายจ่ายน้อยที่สดุ จำาวน 597,080.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 5.98

หมวดค่าตอบแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมรีายจ่ายมากที่สุด จำานวน 1,257,665.25 บาท
คดิเป็นร้อยละ 22.41 และคิดเป็นร้อยละ 3.70 ของรายจา่ยทั้งหมด รองลงมาสำานักงานเลขานุการและ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำานวน 1,216,160.00 บาท 1,025,045.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 21.67 
18.26 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมมีรายจา่ยน้อยที่สุด จำานวน 551,848.75 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 9.83

หมวดค่าใช้สอย สำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยมากที่สุด จำานวน 4,680,611.10 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 72.36 และคิดเป็นร้อยละ 13.79 ของรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 498,312.10 บาท 461,432.21 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.70 
และ 7.13 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีรายจ่ายน้อยที่สุดจำานวน 142,943.90 บาท คิดเป็นร้อยละ
2.21

หมวดค่าวัสดุ สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายมากที่สุด จำานวน 2,721,456.47 บาท คดิเป็นร้อย
ละ 66.27 และคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาค
วชิาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 510,852.15 บาท 352,792.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.44 

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำำเนำเอกสำร



48

และ 8.59 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีรายจ่ายน้อยที่สุดจำานวน 109,919.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
2.68

หมวดรายจ่ายอื่น สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายมากที่สดุ จำานวน 5,825,453.51 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 74.93 และคิดเป็นร้อยละ 17.16 ของรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำานวน 568,886.00 บาท 409,104.75 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.32 และ 5.26 
ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมมีรายจ่ายน้อยที่สดุจำานวน 278,312.31 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 3.58 ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายรวมแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และหมวดรายจ่ายแสดงได้ดัง
แผนภูมิที่ 24

ตารางที่ 22 แสดงงบรายจ่ายรวมแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และแหล่งเงิน ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จากข้อมูลพบว่า สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายจากเงินงบประมาณมากที่สดุ จำานวน
5,661,686.19 บาท คดิเป็นร้อยละ 70.84 และคิดเป็นร้อยละ 16.68 ของรายจ่ายรวมทั้งหมด รองลงมา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 761,578.50 บาท 
549,159.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 และ 6.87 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีรายจ่ายน้อยที่สุด 
จำาวน 207,908.25 บาท คดิเป็นร้อยละ 2.60

สำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายจากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด จำานวน 
6,591,479.54 บาท คดิเป็นร้อยละ 57.94 และคิดเป็นร้อยละ 19.42 ของรายจ่ายรวมทั้งหมด รองลงมา 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 1,627,212.43 บาท 
950,499.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 และ 8.36 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีรายจ่ายน้อย
ที่สดุ จำาวน 622,478.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 5.47

สำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตมากที่สดุ จำานวน 
7,592,359.89 บาท คดิเป็นร้อยละ 52.08 และคิดเป็นร้อยละ 22.36 ของรายจ่ายรวมทั้งหมด รองลงมา 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำานวน 1,882,523.92 บาท 
1,537,665.10 บาท คดิเป็นร้อยละ 12.91 และ 10.55 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
มรีายจา่ยน้อยที่สุด จำาวน 1,047,413.56 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.19 โดยผลการเปรียบเทียบรายจ่ายรวม
แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และแหล่งเงินแสดงได้ดังแผนภูมิที่ 25

แผนภูมิท่ี 23  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายรวมแยกตามแหล่งเงินและหมวดรายจ่าย
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แผนภูมิท่ี 24  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายรวมแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย

แผนภูมิท่ี 25  ผลการเปรียบเทียบรายจ่ายรวมแยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และแหล่งเงิน
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ตอนที่ 3  

การสรุป วิพากย์ และให้ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557   โดยมีจดุ

มุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นสารสนเทศในการบริหารจดัการงบประมาณของคณะ 
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จำานวนเงินที่นำามาวิเคราะห์มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเงิน
กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทัง้สิ้นจำานวน 33,948,447.45 บาท โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตารางที่สรา้งข้ึนมาโดยใช้โปรแกรมสำาเรจ็รูป Microsoft Excel 

3.1 สรุปผลการวิเคราะห์ 
1) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยรวมจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 
2557 จำานวน 33,948,447.45 บาท แยกตามหมวดรายจา่ย สรุปไดด้ังน้ี

รายจา่ยรวมเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเงินกองทุนส่งเสริมการ
ผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557  รวมทั้งสิ้น 33,948,447.45 บาท จ่ายเป็น
งบดำาเนินงานมากที่สุด จำานวน 18,887,608.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.64 รองลงมาจ่ายเป็นงบบุคลากร
และงบรายจา่ยอื่น จำานวน  9,986,613.74 บาท 3,581,584.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 และ 10.55 
ตามลำาดับ และมีรายจ่ายงบลงทุนน้อยที่สุด จำานวน 1,492,641.00 บาท  คดิเป็นร้อยละ 4.40

2) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะศวกรรมศาสตร์
และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 
33,948,447.45 บาท แยกตามแหล่งเงิน สรุปได้ดังน้ี

 รายจ่ายรวมจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเงินกองทุนส่ง
เสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 33,948,447.45 บาท 
จา่ยจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด จำานวน 14,578,825.27 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 42.94 หรือประมาณ 1.827 เท่าของเงินงบประมาณแผ่นดิน รองลงมาจ่ายจากเงินรายได้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำานวน 11,377,122.74 บาท คดิเป็นร้อยละ 33.51 หรือประมาณ 1.425 เท่าของ
เงินงบประมาณ จา่ยจากเงินงบประมาณแผ่นดินน้อยที่สุด จำานวน 7,992,499.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.5

เงินงบประมาณแผ่นดิน

3) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน เงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 520,300.00  บาท สรุปไดด้ังน้ี

  รายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน เงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 
520,300.00  บาท หมวดค่าตอบแทนมีรายจ่ายค่าสมนาคุณอาจารย์สาขาขาดแคลนมากที่สดุ จำานวน 
510,950.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.20  และมีรายจา่ยค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติน้อยที่สดุ 
จำานวน 9,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.80
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4) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอย เงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำา
ปีงบประมาณ  2557 จำานวน 3,970,857.00  บาท สรุปดังน้ี

  งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอย เงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำาปีงบประมาณ  2557 
จำานวน 3,970,857.00  บาท เรียงลำาดับตามหมวดคา่ใช้สอยสูงสดุมี 3 รายการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาทั่วไป
มากที่สุด จำานวน 3,261,745.56 บาท คดิเป็นร้อยละ 82.10  รองลงมาคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม/สัมมนา
และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำานวน 311,694.70 บาท  275,456.03 บาท ตามลำาดับ  คิดเป็นร้อยละ 7.80 
และ 6.90  และมีรายจ่ายคา่เบ้ียประชุมน้อยที่สุด จำานวน 3,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10

5) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ
2557 จำานวน 3,970,857.00 บาท สรุปไดด้ังน้ี

 งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 
3,970,857.00 บาท เรียงลำาดับตามหมวดค่าวัสดุสูงสดุ 3 รายการ ได้แก่ ค่าวัสดสุำานักงานมากที่สุด 
จำานวน 1,098,589.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.38  รองลงมาค่าวสัดุหนังสือวารสาร/ตำาราและค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว  จำานวน 460,066.15 บาท 417,668.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.14 และ 11.93 ตาม
ลำาดับ และมีรายจ่ายคา่วัสดกุารเกษตรน้อยที่สดุ จำานวน 2,310.00 คดิเป็นร้อยละ 0.07

6) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยของภาควชิา/หน่วยงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำา
ปีงบประมาณ 2557  จำานวน 7,992,499.44 บาท สรุปได้ดังน้ี
              งบประมาณรายจา่ยของภาควิชา/หน่วยงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำาปีงบประมาณ 
2557  จำานวน 7,992,499.44 บาท เรียงลำาดับตามภาควิชา/หน่วยงานที่มรีายจา่ยมากที่สดุ 3 หน่วยงาน 
ได้แก่ สำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยเงินงบประมาณแผ่นดินมากที่สุด จำานวน 5,661,686.19 บาท คดิ
เป็นร้อยละ 70.84 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและภาควิชาเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 
761,578.50 บาท 549,159.86 บาท คดิเป็นร้อยละ 9.53 และ 6.87 ตามลำาดับ และภาควิศวกรรมโยธามี
รายจา่ยน้อยที่สุด จำานวน 207,908.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.06

หมวดค่าตอบแทน พบว่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการมีรายจ่ายมากที่สุด จำานวน 133,006.25 
บาท คิดเป็นร้อยละ 25.56 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำานวน 
125,075.00 บาท  96,781.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.04 และ 18.60 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
และสิ่งแวดล้อมมีรายจ่ายคา่ตอบแทนน้อยที่สุด จำานวน 69,812.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.42 
หมวดค่าใช้สอย พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยมากที่สดุ จำานวน 3,427,393.56 บาท คดิเป็นร้อยละ
86.31 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมและภาควชิาวิศวกรมอุตสาหการ จำานวน 
153,681.21 บาท 150,260.10 บาท คดิเป็นร้อยละ 3.87 และ 3.78 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธามี
รายจา่ยค่าใช้สอยน้อยที่สุด จำานวน 19,768.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 0.50

หมวดค่าวัสดุ พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายมากที่สุด จำานวน 2,234,292.63 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 63.81  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน
478,312.15 บาท 325,666.15 บาท คดิเป็นร้อยละ 13.66 และ 9.30 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มรีายจา่ยค่าวัสดุน้อยที่สดุ จำานวน 91,359.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.6

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย ประจำาปีงบประมาณ 2557 
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เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

    7) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่จา้งลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 9,986,613.74 บาท สรุปได้ดังน้ี  
             งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่จ้างลกูจ้างชัว่คราว เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 9,986,613.74 บาท รายจ่ายหมวดค่าจ้างลูกจา้งชั่วคราวจำานวน 
9,986,613.74 บาท คดิเป็นร้อยละ 100.00
   8) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 851,310.00 บาท สรุปไดด้ังน้ี
            งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน เงินรายไดค้ณะวิศวกรรมศาสตร์   ประจำาปีงบประมาณ 
2557 จำานวน 851,310.00 บาท หมวดค่าตอบแทนมีรายจ่ายเงินประจำาตำาแหน่งมากที่สดุ จำานวน 
835,450.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 98.14 รองลงมาคา่อาหารทำาการนอกเวลาราชการปกติ จำานวน 
15,860.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.86 

9) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 516,147.00 บาท สรุปดังน้ี

     งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอย เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประจำาปีงบประมาณ 
2557 จำานวน 516,147.00 บาท หมวดค่าใช้สอยมีรายจ่ายเงินประกันสังคมมากที่สดุ จำานวน 
343,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.51 รองลงมาค่าจา้งเหมาทั่วไป จำานวน 172,837.00 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 33.49 

10) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 จำานวน 12,152.00 บาท สรุปได้ดังน้ี

     งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   ประจำาปีงบประมาณ 
2557 จำานวน 12,152.00 บาท มรีายจา่ยค่าวัสดสุำานักงานมากที่สุด จำานวน 8,858.00 บาท คดิเป็นร้อย
ละ 72.89  รองลงมาค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำานวน 3,294.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.11 บาท 

11) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 10,900.00 บาท สรุปดังน้ี
               งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 
2557 จำานวน 10,900.00 บาท หมวดค่าครุภัณฑ์มรีายจา่ยค่าครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่ จำานวน 
10,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 12) ผลการวิเคราะห์รายจ่ายเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของภาค
วชิา/หน่วยงาน สรุปไดด้ังน้ี

    รายจ่ายเงินรายได้คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของภาควิชา/หน่วยงาน 
เรียงลำาดับตามภาควิชา/หน่วยงานที่มรีายจา่ยสูงสุด 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานเลขานุการมรีายจา่ย
จากเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สดุ จำานวน 6,591,479.54 บาท คดิเป็นร้อยละ 57.94 รองลง
มาภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 1,627,212.43  บาท 

รายงานการวิเคราะห์ เรือ่ง วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557
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950,499.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.30 และ 8.35 ตามลำาดับ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมรีายจ่าย
น้อยที่สดุ จำานวน 622,478.00  บาท คดิเป็นร้อยละ 5.47

   หมวดค่าจา้งชั่วคราว/ค่าจา้งพนักงาน พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยมากที่สุด จำานวน  
5,401,844.54 บาท คดิเป็นร้อยละ 54.09 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรม
เคมีและสิ่งแวดล้อม จำานวน 1,566,553.43 บาท 902,687.83 บาท คดิเป็นร้อยละ 15.69 และ 9.04 
ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีรายจ่ายน้อยที่สุด จำานวน 597,080.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98

   หมวดค่าตอบแทน สำานักงานเลขานุการมรีายจ่าย จำานวน 851,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00

   หมวดค่าใช้สอย พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยมากที่สดุ จำานวน   315,273.00 บาท คดิ
เป็นร้อยละ 61.08  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม 
จำานวน 60,659.00 บาท  47,812.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.75 และ 9.26 ตามลำาดับ ภาควิชา
วศิวกรรมเครือ่งกลมีรายจ่ายน้อยที่สดุ จำานวน 25,398.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.92

   หมวดค่าวัสดุ พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายจำานวน 12,152.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00

   หมวดค่าครุภัณฑ์ พบว่าสำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายจำานวน 10,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ
100.00

   

เงินกองทุนส่งเสรมิการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการวิเคราะห์ เรือ่ง วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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13) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 4,240,999.58 บาท สรุปได้ดังน้ี  

   งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะ
วศิวกรรมศาสตร์   ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 4,240,999.58 บาท หมวดคา่ตอบแทนมีรายจ่าย
คา่สอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานมากที่สดุ จำานวน 3,071,924.58 บาท คดิเป็นร้อยละ 72.43  รอง
ลงมาค่าสมนาคุณอาจารย์ประจำาและคา่อาหารทำาการนอกเวลา จำานวน 476,250.00 บาท 320,160.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.23 และ 7.55 ตามลำาดับ มีรายจ่ายคา่สอนพิเศษ-อาจารย์พิเศษน้อยที่สุด จำานวน 
182,515.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.30

14) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอย เงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 1,981,553.52 บาท สรุปได้ดังน้ี     

   งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอย เงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 1,981,553.52 บาท เรียงลำาดับตามหมวดค่าใช้สอยสูงสุด 3 รายการ 
ได้แก่ รายจา่ยค่าจา้งเหมาทั่วไปมากที่สดุ จำานวน 1,103,440.51 บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.69 รองลงมา
คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม/สัมมนาและค่าใชจ้่ายเดินทางไปราชการ จำานวน 462,171.70 บาท 
357,412.81 บาท คดิเป็นร้อยละ 23.32 และ 18.04 ตามลำาดับ และรายจ่ายค่าเบ้ียประชุมน้อยที่สุด 
จำานวน 900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.05

15) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุ เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์   ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 593,119.23 บาท สรุปไดด้ังน้ี     

งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่วัสดุ เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 593,119.23 บาท เรียงลำาดับตามหมวดค่าวัสดุสูงสดุ 3 รายการ 
ได้แก่ รายจา่ยค่าวสัดุการศกึษา(โปรเจค)มากที่สุด จำานวน 154,758.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 รอง
ลงมาค่าวัสดุอื่นและคา่วัสดุไฟฟ้า/วิทยุ จำานวน 110,467.00 บาท 97,898.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 18.62
และ 15.18 ตามลำาดับ และมีรายจ่ายค่าวัสดุคา่วัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่นน้อยที่สุด จำานวน 2,000 บาท คดิ
เป็นร้อยละ 0.34

16) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่สาธารณูปโภค เงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์   ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 2,699,827.66 บาท สรุปได้ดังน้ี  

   งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่สาธารณูปโภค เงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 2,699,827.66 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภคมีราย
จา่ยค่าไฟฟา้มากที่สุด จำานวน 2,684,565.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.43 รองลงมาค่าบริการไปรษณีย์
โทรเลข จำานวน 14,124.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52  มีรายจ่ายคา่โทรศัพทพ์ื้นฐานน้อยที่สุด จำานวน 
1,137.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04

17) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ครุภัณฑ์ เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติ   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 1,481,741.00 บาท สรุปได้ดังน้ี     

งบประมาณรายจา่ยหมวดคา่ครุภัณฑ์ เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 1,481,741.00 บาท เรียงลำาดับตามหมวดค่าครุภัณฑ์สูงสดุ 3 รายการ

รายงานการวิเคราะห์ เรือ่ง วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557
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ได้แก่ รายจา่ยค่าครุภัณฑส์ำานักงานมากที่สุด จำานวน 867,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52 รองลงมา
คา่ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์และค่าครุภัณฑ์โฆษณา/เผยแพร่ จำานวน 339,400.00 บาท 174,990.00 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 22.91 และ 11.81 ตามลำาดับ และมีรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ก่อสร้างน้อยที่สดุ จำานวน 
4,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30

18) ผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ยหมวดรายจ่ายอื่น เงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 3,581,584.28 บาท สรุปได้ดังน้ี 

   งบประมาณรายจา่ยหมวดรายจา่ยอื่น เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะ
วศิวกรรมศาสตร์    ประจำาปีงบประมาณ 2557 จำานวน 3,581,584.28 บาท หมวดรายจ่ายอื่นมรีายจา่ย
โครงการภาควิชา/หน่วยงานมากที่สุด จำานวน 3,421,201.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.52 รองลงมา
โครงการนักศึกษา จำานวน 154,882.77 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.32 มีรายจ่ายคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ น้อยที่สุด 
จำานวน 5,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.32

19) ผลการวิเคราะห์รายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำา
ปีงบประมาณ 2557 ของภาควิชา/หน่วยงาน  สรุปไดด้ังน้ี

   รายจา่ยเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 2557 
ของภาควิชา/หน่วยงาน เรียงลำาดับตามภาควิชา/หน่วยงานที่มีรายจ่ายสูงสดุ 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
สำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตมากที่สดุ จำานวน 7,592,359.89 
บาท คิดเป็นร้อยละ 52.08 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
จำานวน 1,882,523.92 บาท 1,537,665.10 บาท คดิเป็นร้อยละ 12.91 และ 10.55 ตามลำาดับ และภาค
วชิาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมมีรายจ่ายน้อยที่สุด จำานวน 1,047,413.56 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.18

   หมวดค่าตอบแทน พบว่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมรีายจา่ยมากที่สุด จำานวน 
1,132,590.25 บาท คดิเป็นร้อยละ 26.71  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรม
วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 892,038.75 บาท 694,985.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 
และ 16.39 ตามลำาดับ สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยค่าตอบแทนน้อยที่สุด จำานวน 364,850.00 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 8.60

   หมวดค่าใช้สอย  พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจ่ายมากที่สุด จำานวน 937,944.54 บาท คิด
เป็นร้อยละ 47.33 รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์
จำานวน 287,393.00 บาท 265,050.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 และ 13.38 ตามลำาดับ ภาควิชา
วศิวกรรมโยธามรีายจา่ยค่าใช้สอยน้อยที่สุด จำานวน 90,059.90 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.54

   หมวดค่าวัสดุ  พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายมากที่สดุ จำานวน  475,011.84 บาท คิด
เป็นร้อยละ 80.09  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ จำานวน 
39,881.39 บาท 32,540.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 6.72 และ 5.49 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธามี
รายจา่ยค่าวัสดุน้อยที่สดุ จำานวน 18,560.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.13

   หมวดค่าสาธารณูปโภค พบว่าสำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยจำานวน  2,699,827.66 บาท คดิ
เป็นร้อยละ 100.00

รายงานการวิเคราะห์ เรือ่ง วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557
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   หมวดค่าครุภัณฑ์  พบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยมากที่สดุ จำานวน 1,342,900.00 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 90.63  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมและภาควชิาวิศวกรรมไฟฟา้และ
อิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 66,751.00 บาท 54,900.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 4.50 และ 3.71 ตามลำาดับ ภาค
วชิาวิศวกรรมอตุสาหการมรีายจา่ยค่าครุภัณฑ์น้อยที่สดุ จำานวน 17,190.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.16

   หมวดรายจ่ายอื่น ๆ พบว่า สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายมากที่สุด จำานวน 1,771,825.85 
บาท คิดเป็นร้อยละ 49.47  รองลงมาภาควิชาวิศวกรรมเครือ่งกลและภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำานวน 
568,886.00 บาท 409,104.75 บาท คดิเป็นร้อยละ 15.88 และ 11.42 ตามลำาดับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
และสิ่งแวดล้อมมีรายจ่ายอื่น ๆ น้อยที่สดุ จำานวน 211,561.31 บาท คดิเป็นร้อยละ 5.91

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รายจ่ายรวม)

20) ผลการวิเคราะห์งบรายจ่ายรวมเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามแหล่งเงิน และหมวดรายจา่ย สรุป
ได้ดังน้ี

รายงานการวิเคราะห์ เรือ่ง วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557
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เงินงบประมาณแผ่นดินใช้จ่ายเฉพาะงบดำาเนินงานที่จา่ยในหมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
โดยที่ไม่มีรายจ่ายหมวดค่าจ้างลูกจ้างชัว่คราว/เงินเดือนพนักงาน และหมวดรายจ่ายอื่น โดยใชจ้่ายหมวด
คา่ใช้สอยมากที่สุด ร้อยละ 49.68  ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าจา้งเหมาทั่วไปและค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งาน รองลงมาหมวดคา่วัสดุ รอ้ยละ 43.81 ประกอบไปด้วยค่าวัสดสุำานักงาน วสัดุก่อสร้าง วัสดุ
วทิยาศาสตร์และการแพทย์ วสัดุหนังสือวารสาร/ตำารา และอื่น ๆ  หมวดคา่ตอบแทน ประกอบไปด้วยค่า
สมนาคุณอาจารย์สาขาขาดแคลนและค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ

เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้จ่ายทุกหมวดรายจ่ายโดยใช้จ่ายในหมวดค่าจ้างลูกจ้าง
ชัว่คราว/เงินเดือนพนักงานมากที่สุด จำานวน 9,986,613.74 บาท คดิเป็นร้อยละ 87.78 รองลงมาหมวด
คา่ตอบแทนจำานวน 851,310.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 7.48 ส่วนหมวดค่าใช้สอยใช้ไป จำานวน 
516,147.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.54 หมวดค่าวัสดุใช้ไป จำานวน 12,152.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 
หมวดรายจ่ายอื่นใช้น้อยที่สุด จำานวน 10,900.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 0.10

เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้จ่ายทกุหมวดรายจา่ย ยกเว้นหมวด
คา่จ้างลกูจ้างชัว่คราว/เงินเดือนพนักงาน ใช้จา่ยหมวดรายจา่ยอื่น ๆ มากที่สดุ จำานวน 7,763,152.94 
บาท ประกอบด้วย โครงการของภาควิชา/หน่วย และโครงการของนักศึกษา คดิเป็นร้อยละ 53.25 รองลง
มาหมวดคา่ตอบแทนจำานวน 4,240,999.58 บาท คดิเป็นร้อยละ 29.09 สว่นหมวดค่าใช้สอยใช้ไป จำานวน
1,981,553.52 บาท คดิเป็นร้อยละ 13.59 หมวดค่าวัสดุใช้ไปน้อยที่สุด จำานวน 593,119.23 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 0.11 

21)  ผลการวิเคราะห์รายจ่ายรวมเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตามภาควิชา/หน่วยงาน และหมวดราย
จา่ย  สรุปไดด้ังน้ี
     หมวดค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราวและเงินเดือนพนักงาน สำานักงานเลขานุการมีรายจา่ยมากที่สดุ คดิ
เป็นร้อยละ 54.09  และคิดเป็นร้อยละ 15.91 ของรายจ่ายรวมทั้งหมด   เน่ืองจากสำานักงานเลขานุการ
เป็นหน่วยสนับสนุนกลางที่มีหน่วยงานย่อยเป็นจำานวนมาก อาทิเช่น หน่วยงานการเงิน งานสารบรรณ 
หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ งานพัสดุ 
งานซ่อมบำารุง งานยานและพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น  
ทำาให้มีปริมาณลูกจ้างชัว่คราวและพนักงานจำานวนมาก

หมวดค่าตอบแทน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมรีายจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.41 และ
คดิเป็นร้อยละ 3.70 ของรายจา่ยทั้งหมด ประกอบด้วยรายจา่ยค่าสมนาคุณอาจารย์สาขาขาดแคลน และ
คา่สอนเกินภาระงานสอน รองลงมาสำานักงานเลขานุการ คดิเป็นร้อยละ 21.67 และคิดเป็นร้อยละ 3.58 
ของรายจ่ายทั้งหมด  ประกอบด้วยรายจา่ยค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ และเงินประจำาตำาแหน่ง
ของรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิขา ประธานหลักสตูร ผูช้่วยคณบดี เป็นต้น 

หมวดค่าใช้สอย สำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยมากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 72.36 และคิดเป็นร้อย
ละ 13.79 ของรายจา่ยทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าจา้งเหมาแม่บ้านทำาความสะอาด คา่จา้งเหมาปริ๊น
เอกสารจากบริษัทเอกชน คา่จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน คา่จ้างเหมาทั่วไป เป็นต้น เน่ืองจากสำานักงานเป็น
หน่วยสนับสนุนกลาง ทำาให้มีรายจ่ายมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ  
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หมวดค่าวัสดุ  สำานักงานเลขานุการมรีายจา่ยมากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 66.27 และคิดเป็นร้อย
ละ 8.01  ของรายจา่ยทั้งหมด ประกอบด้วย วัสดสุำานักงาน วัสดุหนังสือวารสารและตำารา วัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุคอมพวิเตอร์ เป็นต้น เน่ืองจากสำานักงานเป็นหน่วยสนับสนุนกลาง ทำาให้มีรายจ่ายมากกว่า
หน่วยงานอื่น ๆ 

หมวดค่าสาธารณูปโภค  สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 74.93 และคิด
เป็นร้อยละ 17.16 ของรายจา่ยทั้งหมด ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้า ค่าบรกิารไปรษณีย์โทรเลข เป็นต้น 
เน่ืองจากสำานักงานเลขานุการเป็นหน่วยสนับสนุนกลางทำาให้มีรายจ่ายมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

22)  ผลการวิเคราะห์รายจ่ายรวมเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ แยกตาม ภาควชิา/หน่วยงาน และแหล่งเงิน
สรุปได้ดังน้ี

สำานักงานเลขานุการ มีรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 70.84 
และคิดเป็นร้อยละ 16.68 ของรายจ่ายทั้งหมด ซ่ึงประกอบด้วยรายจา่ยหมวดคา่ใช้สอยและหมวดคา่วัสดุ

สำานักงานเลขานุการ มีรายจ่ายจากเงินรายได้คณะวศิวกรรมศาสตร์มากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 
57.94 และคิดเป็นร้อยละ 19.42 ของรายจ่ายทั้งหมดซ่ึงประกอบด้วยรายจ่ายหมวดค่าจ้างชัว่คราวและ
เงินเดือนพนักงานซ่ึงเป็นรายจ่ายที่มากที่สดุ รองลงมาหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดคา่วัสดุ
และหมวดคา่ครุภัณฑ์ ตามลำาดับ ที่มีรายจ่ายสูง เน่ืองจากสำานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานกลางที่
สนับสนุนการเรียนการสอน ทำาให้ต้องมีการจดัซ้ือจัดจา้ง จดัหาวัสดุ ครภุัณฑ์ตา่ง ๆ ไว้คอยให้บริการ
สำาหรับอาจารย์และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ 

สำานักงานเลขานุการ มีรายจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลติบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.08 และคิดเป็นร้อยละ 58.46 ซ่ึงประกอบด้วยรายจ่ายหมวดรายจ่ายอื่น ๆ 
ประกอบดว้ย โครงการของภาควิชา/หน่วยงาน และโครงการของนักศึกษาซ่ึงเป็นรายจา่ยที่มากที่สุด รอง
ลงมาค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าใช้สอย และหมวดคา่ตอบแทน ตามลำาดับ

3.2 ขอ้เสนอแนะ
จากการวิเคราะห์การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ 2557 ของคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี
1)  จากผลการวิเคราะห์รายจา่ยพบวา่สำานักงานเลขานุการมีรายจ่ายค่าจา้งชั่วคราว และเงิน

เดือนพนักงานมากที่สุดน้ัน จากข้อมูลน้ีแสดงให้เห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์ค่างานของพนักงานและลูกจ้าง
ชัว่คราวอยา่งจริงจัง เพื่อให้ได้ภาระงานและอัตราตำาแหน่งที่เหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อนำามาใช้ในการ
พฒันาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2)  ควรวิเคราะห์กรอบอัตรากำาลังของคณะวิศวกรรมศาสตร์วา่มีความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษาในปัจจุบันและอนาคต 
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3)  จากผลการวิเคราะห์รายจา่ยหมวดคา่ตอบแทน พบวา่คณะฯ มีรายจ่ายคา่สอนเกินภาระงาน
สอนมากที่สุด   จากข้อมูลน้ีเห็นควรให้ผู้บริหารปรับนโยบายเกี่ยวกับการจา่ยค่าสอนเกินภาระงานสอน
ของอาจารย์ เพื่อให้สอดคลอ้งกับงบประมาณที่มีอยู่

  4)   จากผลการวิเคราะห์งบประมาณรายจา่ย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑติคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำาปีงบประมาณ 
2557 จำานวน  33,948,447.45 บาท แยกตามแหล่งเงิน คณะฯ ใช้จา่ยจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด และแนวโน้มในอนาคตรายรับที่ได้รับจัดสรรจากสำานักงบประมาณ
อาจลดลงทุกปี ส่งผลให้มีการใช้จา่ยจากเงินนอกงบประมาณเพิ่มข้ึน ฉะน้ันคณะฯ ควรมีนโยบายหรือ
แนวทางในการจดัหารายได้เพิ่มข้ึนและลดค่าใช้จา่ยที่ไม่จำาเป็นโดยไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ
คณะ ซ่ึงการบริหารงานที่มรีายได้มากกวา่รายจ่าย จะทำาให้คณะมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายเพื่อความมั่นคงใน
อนาคต

    5) ควรทำาการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำาปี อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปีงบประมาณ
    6)  ควรทำาการวิเคราะห์ เพิ่มเติมในรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  ของทุกภาควิชา/

หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าเงินประจำาตำาแหน่ง และค่า
จา้งเหมาทำาความสะอาด เป็นต้น โดยควรทำาการวิเคราะห์อย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปีงบประมาณ

    7) ควรมีแผนการใช้เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ตามวัตถุประสงค์และความจำาเป็น เน้นการประหยัด คุ้มคา่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
คณะ

    8) ควรมีการนำาผลการประเมินโครงการมาประกอบการพิจารณาในการจดัสรรเงินในการดำาเนิน
กจิกรรม/โครงการในคราวตอ่ไป

    9) ควรนำาข้อมูลรายจ่ายงบประมาณประจำาปี ไปวิเคราะห์เพื่อคำานวณเป็นต้นทุนค่าใชจ้่ายต่อหัว
นักศกึษาในทุกหลักสตูร
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