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.....คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”..... 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 

 การจัดทําแผนงบประมาณในแต่ละปี ทุกกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานต้องคํานึงถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดําเนินงานภายใต้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 น้ี ได้กล่าวถึง ภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
8-10 สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุก
ระดับ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกัน
ที่จะน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมุ่งพัฒนาเพ่ือให้เศรษฐกิจและสังคมมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ มีการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน  ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข สังคมมีธรรมาภิบาล ให้คน ชุมชน สังคมพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข  โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดโครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล 
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเอง มีความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น มีหลักประกันทางสังคมที่มี
คุณภาพครอบคลุมประชากรไทยทุกคน  

แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 หลักความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานและสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

 หลักความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
จากการกระทําน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ  โดยการใช้ความรู้ที่ถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

 หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การคํานึงถึงความสมดุลของผลการดําเนินงาน
และการมีพลวัต พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกํากับดูแลและ
รับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้กําหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2565) เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังกล่าว สาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องกับ
อุดมศึกษา เพ่ือนําไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยกําหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ “LEGS” STRATEGY ดังน้ี 
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.....คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”..... 

 

1) L =  Leader of Change Management for Quality Education  
      (All for Quality Education and Quality Education at All) 
 เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 

2) E = Educator Professional  
 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 

3) G = Graduated with Quality and Social Responsibility  
 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด 

4) S = Satang Utilization 
 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้การกํากับดูแลของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้กําหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) เพ่ือกําหนด
เป้าหมาย แผนงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 แผนยุทธศาสตร์อาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 อันจะนําไปสู่ผลการดําเนินงานท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ 
ดังน้ี 

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนําความรู้  คิดเป็น  ทําเป็น  
และ ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 

3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
4. ทํานุบํารุง  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

 
 จากพันธกิจหลักทั้ง 4 ข้อ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์เพ่ือให้
บรรลุตามพันธกิจดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้กําหนดแผนกลยุทธ์ไว้ 7 ด้าน ดังน้ี 

 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสํานึกที่ดี และมีความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเอง
ให้พร้อมทันต่อพลวัตของสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ระดับชาติและภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและ
สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 กลยุทธ์ที่ 4 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน
ทุกภาคส่วน 

 กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการความรู้
ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยให้บุคลากรมี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการทํางานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะ
ของบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน
ความก้าวหน้าของบุคลากร และการจัดการความรู้เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นหน่วยงานหน่ึงในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดแผน     
กลยุทธ์  ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนเป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารตามกรอบนโยบายในการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 
และเป็นเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  นอกจากน้ี แผนยังเป็นกลไกในการ
พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจที่สําคัญของทุกหน่วยงานภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้กําหนด
กลยุทธ์ไว้ 7 ด้าน ดังน้ี 
 กลยุทธ์ที่ 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต 
 กลยุทธ์ที่ 2  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 6  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพ 
  
 จากการกําหนดแผนกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้เล็งเห็นความจําเป็น และให้ความสําคัญในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามตัวช้ีวัดของแต่ละกลยุทธ์ จึง
กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ โดยพิจารณาจากค่านํ้าหนักตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กร
มหาชน (สมศ.) เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน/ภาควิชา รายละเอียดตามภาพที่ 1  
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ภาพท่ี 1  แนวทางการจัดสรรงบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
(ท่ีมา : แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2557) 
 

 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหลักให้ผู้เขียนมีความสนใจท่ีจะจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่อง “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีคู่มือสาํหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําแผนงบประมาณ 
2. เพ่ือให้มีความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
4. เพ่ือลดข้อผิดพลาดจากการทํางานที่ไม่เป็นระบบ 
5. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ กรณีเร่งด่วน 

 
1.3 ขอบเขตของการจัดทําคู่มือ 

 การปฏิบัติงานตามคู่มือ “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” น้ีครอบคลุมถึงที่มาของการจัดทําแผน แหล่งงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอผู้บริหาร 

 



5 
 

.....คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”..... 

 

 
1.4 คําจํากัดความเบื้องต้น 

 กลยุทธ์  หมายถึง แนวทางในการดําเนินงานที่ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือวิธีการในการ
แข่งขันที่จะทําให้องค์กรสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ หรือแนวทางในการทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ  

 ปีงบประมาณ  หมายถึง กําหนดเวลารอบปีที่รัฐบาลจะใช้จ่ายเงินในการบริหารงานต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคมของปีหน่ึง ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป  

 ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed overhead)  หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา โดย
ไม่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีปริมาณ (จํานวนนักศึกษา) มากหรือน้อย +เพ่ิม/-ลด ก็ไม่
มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว คือเมื่อถึงเวลาหรือครบกําหนดค่าใช้จ่ายชนิดน้ีก็จะเกิดขึ้นเอง 

 ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Variable overhead) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลา  แต่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม กล่าวคือ หากมีปริมาณ(กิจกรรม)มาก ค่าใช้จ่ายก็จะผันแปรไป
ตามจํานวนปริมาณ(กิจกรรม) น้ัน 
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บทที่ 2 
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 

 
2.1 บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตาํแหน่ง 

 หน้าทีค่วามรบัผิดชอบของตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง่ 
 ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่กําหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อ

วันที่ 21 กันยายน 2553  ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ดังน้ี 
  1)  ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานน้ีคลุมถึงตําแหน่งต่างๆ  ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน  พิจารณาเสนอแนะ  
เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร  
การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร  การบริหารทรัพยากร  การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย  การติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา  การวางผังแม่บท  แบบทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  การจัดทําข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
  2)  ชื่อตําแหน่งในสายงานและระดับตําแหน่ง ตําแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของ
ตําแหน่งดังนี้ คือ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ระดับเช่ียวชาญ   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ระดับชํานาญการพิเศษ   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ระดับชํานาญการ   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ระดับปฏิบัติการ   

 
ชื่อตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับปฏบิัติการ 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน  
ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  ภายใต้การกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบ  และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี 
ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพ่ือประกอบการ

กําหนดนโยบาย 
(2) จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่ง

เป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม  ได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  เก่ียวกับงานในหน้าที่
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ  ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ 
(2) ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ

สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ด้านการบริการ 

(1) ให้คําปรึกษา  แนะนําเบ้ืองต้น  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้  ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ  เก่ียวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล  
ความรู้ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ 

(2) จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น  และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ  เก่ียวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  นักศึกษา  ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  สอดคล้อง  และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์  มาตรการต่างๆ 
 
คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 

(1) ได้รับปริญญาตรี   หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
(2) ได้รับปริญญาโท   หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 
(3) ได้รับปริญญาเอก   หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นสําหรับตําแหนง่ 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่งให้เป็นไปตามที่สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
 
สรุปคุณลักษณะและความรู้ความสามารถของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  นับเป็นบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะ  มีหน้าที่
เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน วิเคราะห์นโยบายนําไปสู่การปฏิบัติ การ
จัดทําแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัยฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ควรมีความรู้ ความสามารถเบ้ืองต้น ดังน้ี 

1. มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภาระความรับผิดชอบของตนเอง 
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2. มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการกฎหมายหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นผู้สนใจใฝ่หาความรู้หรือติดตามข่าวสาร 
เหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายเก่ียวกับเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความเป็นไปของโลก
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงของประเทศไทย 

4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ตลอดจนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูด การเขียน และการอ่าน 

5. มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
6. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน และเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
 
2.2 ลักษณะงานท่ีปฏิบตั ิ

 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางปาริชาติ สุรมาตย์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังน้ี 

1. ประสานงานกับหน่วยงานและภาควิชา เพ่ือรวบรวมจัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต) 

2. ประสานกับกองแผนงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทําคํา
ของบประมาณประจําปี   

3. วิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของคณะฯ เพ่ือจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงาน/
ภาควิชา 

4. จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการงบประมาณแผ่นดินประจําปี 
5. ติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไป

ตามแผน / ผล และการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
6. วิเคราะห์โครงสร้าง อัตรากําลัง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ มาตรการของมหาวิทยาลัยและตาม

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายได้ของคณะฯ และงบประมาณรายจ่าย เพ่ือเป็น

สารสนเทศในการบริหารจัดการของคณะ 
8. จัดทํารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ (แบบ สงป.) ราย

เดือนและรายไตรมาส 
9. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้บรรลุ

เป้าหมาย 
10. รวบรวมสรุปข้อมูลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือจัดทํารายงานประจําปีของคณะ 
11. รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะ 
12. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ของคณะ รายไตรมาส 
13. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามปีงบประมาณ 
14. พัฒนา web site งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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15. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
16. หน้าที่อ่ืน ๆ  ที่ปฏิบัติตามนโยบายของคณะ 

16.1.1  ทํางานประกันคุณภาพ   
16.1.2  ทํากิจกรรม 5 ส. 
16.1.3  การรักษาความปลอดภัย การดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที ่
16.1.4  การช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน 
16.1.5  งานอ่ืน ๆ ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือของคณะ  

 วิศวกรรมศาสตร์ 
 
ขอบเขตของงาน : ปฏิบัติงานตามภารกิจในตําแหน่งและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

ปริมาณงาน : ตามปฏิทินแผนปฏิบัติงานประจําปีโดยคํานึงถึงผลผลิตและตัวช้ีวัด 

คุณภาพ : ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมพั่ฒนาคุณภาพงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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แผนผงัขัน้ตอนการดําเนนิงานเพื่อจัดทาํแผนงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนงบประมาณ 

 

 

4 

6 

1.เตรียมข้อมูล 

3. วิเคราะห์ข้อมูล 

พิจารณา/ตรวจสอบ 
ข้อมูล 

5. จัดสรรงบประมาณ 

7. แจ้งผลการจัดสรร 
งบประมาณ 

No/แก้ไข 

Yes/ดําเนินการ 

No/ทบทวน 

Yes/ดําเนินการ 

พิจารณาอนุมัติ 

2. เก็บข้อมูล 
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2.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการองคก์ร 

 1) โครงสร้างของหน่วยงาน (Organization chart) 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3  โครงสร้างของหน่วยงาน 

 
 

  
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการประจําคณะ
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2) โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration chart) 

 

ภาพที่ 4  โครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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 3) โครงสร้างการบริหารงาน สํานักงานเลขานุการ (Activity chart) 
 

 

ภาพที่ 5  โครงสร้างการบริหารงาน สํานักงานเลขานุการ 
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บทที่  3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
3.1 หลักเกณฑ์การปฏบิัติงาน  
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องดังน้ี 

- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (รายปี) 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ.2534 
- ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (รายปี) ของสํานักงบประมาณ 
- หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ 

 
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน   

1. การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลที่สําคัญ และจําเป็นสําหรับการวิเคราะห์ 
2. การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคต เช่น วิเคราะห์อัตราการเพ่ิมขึ้นของงบ

บุคลากร วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่ 
วิเคราะห์ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาที่ –ลด/+เพ่ิมขึ้น ในแต่ละปี เป็นต้น 

3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากส่วนกลาง (กองแผนงาน) เพ่ือเตรียมจัดทําแผนงบประมาณ 
4. จัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
5. สรุปงบประมาณตามเกณฑ์ที่จัดสรร  
6. นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปี 
7. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน/ภาควิชา เพ่ือเตรียมดําเนินการตามแผน 

 
3.3 สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

 สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี มีดังน้ี 
1. การได้มาซ่ึงข้อมูล  เพ่ือลดความผิดพลาดของข้อมูล อันจะนํามาสู่การวางแผนที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ  ความแม่นตรง ถูกต้องของข้อมูลในปัจจุบัน และอนาคต จากกระบวนการวางแผนเร่ิมจาก
การศึกษาสภาวะแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งภายใน ตลอดจน
โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก ที่เกิดขึ้นและมีอิทธิพลต่อองค์กร เพ่ือนํามาวางแผนและการตัดสินใจ
ทางการบริหาร ถ้าผลของการวางแผนมีความแม่นตรง ถูกต้อง องค์กรก็จะมีความม่ันคง แต่ถ้าไม่ถูกต้อง
แม่นตรง อาจเกิดผลเสียต่อองค์กร การบริหารและการดําเนินงานได้ 
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2. แหล่งที่มาของข้อมูล  ผู้จัดทํางบประมาณควรใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ทําหน้าที่หรือมี
ภารกิจหลักในด้านน้ัน ๆ  ไม่ควรใช้ข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน และคาดคะเนหรือคาดเดา 

3. ระเบียบ/ประกาศ/ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้องในแต่ละปี ผู้จัดทําแผนงบประมาณควรศึกษา
และรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

4. นโยบาย การจัดสรรงบประมาณของคณะ/มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ภายนอกในแต่ละปี  

5. ผลการดําเนินงานในปีก่อนหน้า ทบทวนผลการดําเนินงานและข้อมูลที่ใช้ประกอบการ
จัดทําแผนงบประมาณ เพ่ือลดข้อผิดพลาดหรือควบคุมสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย
ที่สุด 
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บทที่ 4   
เทคนิคในการปฏิบัติงาน  

 
4.1 แผนกลยุทธ์ในการปฏิบตัิงาน 

 แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณประจําปีน้ัน ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กําหนดแผนกลยุทธ์  
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน เป็นเคร่ืองมือในการบริหารตามกรอบนโยบายในการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ และ
เป็นเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  นอกจากน้ี แผนยังเป็นกลไกในการ
พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานตามพันธกิจที่สําคัญของทุกหน่วยงานภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้กําหนด
กลยุทธ์และตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ไว้ 7 ด้าน ดังน้ี 
   
 

ตารางที่ 1  แผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 1  ด้านคุณภาพบัณฑิต 1. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่ได้งานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ ป.ตรี ที่เงินเดือน
เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 2  ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ร้อยละของจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่
ได้รับทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก
แ ล ะภ า ย ใ น ต่ อ จํ า น ว น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า 
(ปีงบประมาณ) 

กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ชุมชน ต่ออาจารย์ประจํา 

กลยุทธ์ที่ 4  ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนโครงการท่ีคณะมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 1  แผนกลยุทธ์และตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

1. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรม มี
มาตรฐานและตรวจสอบได้ 

2. มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น สามารถวัดได้

จาก 1) ความรวดเร็วในการทํางาน 2) ความรอบรู้ในงาน 
3) ความถูกต้องของข้อมูลที่เก่ียวกับงาน 4) ระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม 5)งานไม่ค้าง 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มี
รูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง
งาน (career path)ของบุคลากรทุกกลุ่ม 

5. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มี ต่อคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน(Quality of Work Life) 

6. ขวัญกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
7. อัตราร้อยละการเข้า-ออกของบุคลากรในรอบปี   
8. จํานวนความขัดแย้งและข้อร้องเรียน 
9. จํานวนเร่ืองร้องเรียนจากผู้รับบริการที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 
10. มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีธรรมภิบาล 
11. มี โ ป รแกรมสํ า เ ร็ จ รู ปหรื อ ระบบฐานข้ อมู ลที่ มี

ประสิทธิภาพ 
12. มีการรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ 
13. มีงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานประจําปี จาก 3 แหล่ง 

( งบประมาณแผ่ น ดิน   งบประมาณเ งินราย ไ ด้ 
เงินกองทุนส่งเสริมฯ) 

กลยุทธ์ที่ 6  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ดําเนินการตามมาตรฐาน TQF 
2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่จบตามเกณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 7  ด้านการประกันคุณภาพ 1. มีการรายงานผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของทุกหน่วยงาน 

2. บุคลากรนําแนวทางการประกันคุณภาพทางการศึกษาสู่
งานที่รับผิดชอบ 

 

 จากกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ได้เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นดังน้ี 
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ภาพท่ี 6 ความเช่ือมโยงกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 จากความเช่ือมโยงของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ดัง
แสดงในภาพที่ 6 จะเห็นว่าทุกกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ัน กลยุทธ์ในการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงต้องประกอบไปด้วย กลยุทธ์
หลักทุกด้าน ซึ่งในแต่ละกลยุทธ์จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

.....คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”..... 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แผนภูมิแสดงความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
4.2 ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 

 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในแต่ละปีงบประมาณ มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังน้ี 

1. การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ขอ้มูลที่สําคญั และจําเป็นสําหรับการวิเคราะห์ 
2. การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มในอนาคต เช่น วิเคราะห์อัตราการเพ่ิมขึ้นของงบ

บุคลากร วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการซ่อมแซม ปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่ 
วิเคราะห์ผลกระทบจากจํานวนนักศึกษาที่ (+)เพ่ิมขึ้น /(–)ลดลง ในแต่ละปี เป็นต้น 

3. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากส่วนกลาง (กองแผนงาน) เพ่ือเตรียมจัดทําแผนงบประมาณ 
4. จัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ที่คณะกําหนด 
5. สรุปงบประมาณตามเกณฑ์ที่จัดสรร  
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6. นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

7. แจ้งผลการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน/ภาควิชา เพ่ือเตรียมดําเนินการตามแผน 
 
ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทีส่ําคัญและจําเป็นสาํหรบัการวิเคราะห์งบประมาณ 
 
1.  การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
     รายจ่ายตามงบประมาณ จําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ  คือ 

1.1  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
1.2  รายจ่ายงบกลาง 

 
1.1  รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ   

    หมายถึง  รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนก
ออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 

1.1.1 งบบุคลากร 
1.1.2 งบดําเนินงาน 
1.1.3 งบลงทุน 
1.1.4 งบเงินอุดหนุน 
1.1.5 งบรายจ่ายอ่ืน 

 
 คํานิยามศัพท์สําคัญ 
 งบบุคลากร  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายที่กําหนดให้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นรายจ่ายแก่
บุคลากรภาครัฐเป็นประจํา เพ่ือการบริหารงานภาครัฐ ประกอบไปด้วย  เงินเดือน, ค่าจ้างประจํา, ค่าจ้าง
ช่ัวคราว, ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 
  เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน  
โดยมีอัตรากําหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปีที่กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้อง
แล้ว และรวมตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่
จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจําตําแหน่ง เงินเพ่ิม เงินเบ้ียกันดาร เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ
ระดับต้น เป็นต้น 
  ค่าจ้างประจํา  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ  โดยมี
อัตรากําหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจําที่กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องแล้ว  และ
รวมตลอดถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจํา  และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบ
กับค่าจ้างประจํา  เช่น เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ เงินเบ้ียกันดาร เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับ
ลูกจ้างประจํา เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น 
  ค่าจ้างช่ัวคราว  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับการปฏิบัติงานปกติให้แก่ลูกจ้างช่ัวคราว
ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างช่ัวคราว 
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  ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานให้แก่ลูกจ้างตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการ ตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่
กําหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว  และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงิน
ช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น 
 
 งบดําเนินงาน  หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงานประจํา 
และให้หมายรวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้ใช้จ่ายจากงบจ่ายอ่ืนใดเพ่ือการบริหารงานประจํา  ซึ่งมิใช่รายจ่าย
ในงบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอ่ืน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  ค่าตอบแทน  หมายถึง  เ งินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด เช่น ค่าเช่าบ้าน  เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  เงินค่าจ้างนอก
เวลา ค่าอาหารทําการนอกเวลา(Overtime-O.T.)  ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ  เงิน
สมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมี
ตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการประจําคณะฯ  เป็นต้น 
  ค่าใช้สอย  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าภาษี 
ค่าธรรมเนียม  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียเลี้ยง 
เป็นต้น 
  ค่าวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในสิ่งของดังต่อไปน้ี 

1) สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม 

2) สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
3) สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไป  

แต่มีราคาหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึงไม่เกิน 5,000.- บาท  ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่าง
สิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 

 
  ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภคส่ือสารและโทรคมนาคม  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ เป็น
ต้น 
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 งบลงทุน  หมายถึง  งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น รายจ่ายที่
กําหนดให้ใช้จ่ายจากลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับค่าครุภัณฑ์หรือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเองหรือวิธีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมสิทธ์ิในสิ่งของดังต่อไปน้ี 

1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 
ปีขึ้นไป  และมีราคาหน่วยหน่ึงหรือชุดหน่ึงเกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น 

2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 
บาท 

3) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 

4) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

5) รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

รายจ่ายตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี              
ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง 

  
  ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระ
ว่ายนํ้า สะพาน ถนน รั้ว บ่อนํ้า อ่างเก็บนํ้า เขื่อน และรายจ่ายที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการพัฒนาปรับปรุงที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซม บํารุงรักษาตามปกติ เช่น ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้า ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคาร เป็นต้น 
 
 งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตําบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สํานัก
งบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายน้ี 
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  งบเงินอุดหนุน มี 2 ประเภท  ได้แก่ 
1) เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง  เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่า

บํารุงสมาชิกฯ เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็น
ต้น 

2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและ
ตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง 
เป็นต้น 

 
 งบรายจ่ายอ่ืน  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่งดังกล่าว
ข้างต้น หรือ สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายจากงบรายจ่ายน้ี 

1. เงินราชการลับ 
2. เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
3. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการออกของ 
4. ค่าภาษีผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 
5. ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งมิใช่เป็นการดําเนินการ เพ่ือให้ได้มาหรือเพ่ือพัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในลกัษณะเดียวกับการจ้างที่ปรึกษาแต่เรียกช่ืออ่ืน 
ๆ เช่น การจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (บริษัททนาย) 
เป็นต้น 

6. รายจ่ายเพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ 
7. รายจ่ายเพ่ือจัดหาทรัพย์สิน เช่น หุ้น พันธบัตร ตราสาร สิทธิบัตร และสัมปทาน เป็นต้น 
8. รายจ่ายที่จ่ายให้แก่กองทุน และเงินทุนหมุนเวียน 
9. รายจ่ายพัฒนากองทัพ เพ่ือ 

- ดําเนินการตามแผนพัฒนาและเสริมสร้างกําลังกองทัพ 
- ดําเนินการปกติตามสภาพการณ์ปกติ 
- ดําเนินงานที่กําหนดไว้เป็นข้อผูกพันพิเศษ หรือ ได้รับมอบนโยบายให้ปฏิบัติเป็นพิเศษ 

10. รายจ่ายเพ่ือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 
1.2 รายจ่ายงบกลาง 
        หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้จ่าย ตาม

รายการดังต่อไปน้ี 
1.2.1  เงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ หมายถึง รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา เงินทําขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ เงินค่าทดแทนสําหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการ
บํานาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ 
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1.2.2  เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ  หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังไว้
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ  ได้แก่ เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

1.2.3  เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ  หมายถึง  รายจ่าย
ที่ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจําปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือน
ข้าราชการท่ีได้รับเลื่อนระดับหรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

1.2.4  เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ  หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังไว้
เพ่ือเป็นเงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

1.2.5  เงินสมทบของลูกจ้างประจํา  หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบที่
รัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา 

1.2.6  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ  
หมายถึง  รายจ่ายที่ ต้ังไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนิน
ภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 

1.2.7  เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังสํารองไว้เพ่ือ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 

1.2.8  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ  หมายถึง  รายจ่าย
ที่ต้ังไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

1.2.9  เงินราชการลับในการรักษาความม่ันคงของประเทศ  หมายถึง   รายจ่ายที่ต้ังไว้
เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ ในการดําเนินงานเพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ 

1.2.10  ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังไว้
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

1.2.11  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  
หมายถึง  รายจ่ายที่ต้ังไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานของรัฐ 

 
อน่ึง นอกจากรายจ่ายตามรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังอาจต้ังรายจ่ายรายการอ่ืน ๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตาม
ความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการชําระหน้ี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ย่ังยืนของ
ประเทศ และค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
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2. โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย 5 ภาควิชา 1 สํานักงาน

เลขานุการ ดังน้ี 
1) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
2) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
3) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  
4) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
5) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี   
6) สํานักงานเลขานุการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษารวม 4 ช้ันปีโดยเฉลี่ยจํานวน 
1,900 คน และมีบุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจํานวน 160 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 
พ.ศ.2558) แบ่งตามประเภทได้ดังน้ี 

1) ข้าราชการ   จํานวน 56 คน   
2) ลูกจ้างประจํา  จํานวน 12 คน   
3) พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 59 คน  
4) ลูกจ้างช่ัวคราว  จํานวน 33 คน  

 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแหล่งรายได้หลัก 2 ทาง คือ รายได้จาก

แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และรายได้จากเงินนอกงบประมาณ อันประกอบด้วย เงินรายได้ และ
เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  สรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
 
ด้านรายรับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแหล่งรายได้หลัก 2 ทาง คือ  
1) เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบดําเนินงาน) อันประกอบด้วย 

1) ค่าตอบแทน (เป็นค่าสมนาคุณสาขาขาดแคลน-ได้รับการจัดสรรอัตรา 2,500.-บาท/
คน/เดือน เฉพาะสายวิชาการที่เป็นข้าราชการ) 

2) ค่าใช้สอย (เป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาด-ได้รับการจัดสรรตามพ้ืนที่ใช้งาน) 
3) ค่าวัสดุ (เป็นค่าวัสดุการศึกษา-ได้รับในอัตรา 3,000.-บาท/หัว น.ศ.จริง ตามเกณฑ์

ของสํานักงบประมาณที่จัดสรรให้กับกลุ่มผลผลิต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 

2) เงินนอกงบประมาณ อันประกอบด้วย  
 เงินรายได้ (คณะได้รับการจัดสรรร้อยละ 70 จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีภาคปกติ)  
 เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต (คณะได้รับการจัดสรรร้อยละ 75 จากค่าหน่วยกิตของ

นักศึกษาโครงการพิเศษ และร้อยละ 80 ของค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ)  
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 ค่าสาธารณูปโภค (รับอัตราร้อยละ 7 จากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และร้อยละ 5-10 จากศูนย์บริการวิชาการต่าง ๆ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือการ
จัดบริการวิชาการ เช่น ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพนํ้า ศูนย์ทดสอบวัสดุ ศูนย์วิทยุเครื่องส่งกระจาย
เสียง ศูนย์พลังงานและพลังงานทดแทน เป็นต้น) 

หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้เกณฑ์เหมาจ่าย ในการเรียกเก็บ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนด
เหมาจ่ายในอัตรา 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา โดยมีเกณฑ์หักค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน ดังน้ี 

1. หัก ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย อัตรา 4,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 
2. หัก ค่าบริหารจัดการมหาวิทยาลัย อัตราร้อยละ 20/คน/ภาคการศึกษา 
3. หัก ให้กับคณะเจ้าของวิชา อัตราต่อหน่วยกิต 150 : 300 (ทฤษฎี : ปฏิบัติการ)/คน/ภาค

การศึกษา 
 
ด้านรายจ่าย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายจ่ายหลักซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
 เงินเดือน (ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินงบประมาณ

แผ่นดิน) 
 เงินลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
 เงินนอกงบประมาณที่ใช้สําหรับดําเนินงานภายในคณะ อันประกอบด้วย ค่าจ้างพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้ ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ   
ทั้งน้ี รายจ่ายหลักทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวอาศัยเงินจากแหล่งที่มา(เงินงบประมาณ-เฉพาะงบ

ดําเนินงาน- เงินรายได้ และเงินกองทุนฯ) อย่างน้อยหน่ึงแหล่งที่มาหรือใช้จ่ายจากทั้ง 3 แหล่งดังกล่าว 
แล้วแต่ความเหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปเป็นภาพรวมได้ ดังแสดงในภาพที่ 1 (หน้า 4) 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 จากข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งในส่วนรายรับ และรายจ่าย  จึงนํามาวิเคราะห์แนวโน้มการใช้จ่าย
งบประมาณในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดังน้ี 
 ด้านรายรับ  พิจารณาจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับจริงในแต่ละปี โดยนําสถิติของ
งบประมาณที่ได้รับจริงย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 
 ด้านรายจ่าย  พิจารณาจากรายจ่ายประจํา เช่น งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืน) และ
รายจ่ายอ่ืนที่จําเป็นในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ที่สภาวิศวกร (กว.)กําหนด 
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ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอก (กองแผนงาน) 

 เน่ืองจากการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี ต้องพิจารณาจากงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
ในแต่ละปี ซึ่งประกอบไปด้วย 1) เงินงบประมาณแผ่นดิน 2) เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน   
 จากแหล่งเงินนอกงบประมาณแผ่นดินที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทําประมาณการเงินรายได้ให้กับทุกคณะ/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาคงอยู่ จํานวนนักศึกษารับเข้าตามแผนการรับ
นักศึกษา เพ่ือนํามาคํานวณเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ทั้งจํานวนนักศึกษา และงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี  
โดยการคํานวณรายได้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคิดประมาณการของเงินรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่
อัตราร้อยละ 90  ส่วนร้อยละ 10 คาดว่าจะเป็นนักศึกษาตกออก  
  
ขั้นตอนที่ 4 การจัดสรรงบประมาณ 

 จากขั้นตอนการดําเนินงานด้านการจัดทําแผนงบประมาณดังกล่าว จึงนํามาสู่การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณประจําปี โดยมีการพิจารณา ดังน้ี 
 
1. นโยบายด้านงบประมาณประจําป ี

 งบประมาณดําเนนิการสําหรับภาควิชา 

-  เงินงบประมาณสําหรับดําเนินการประจําปี มาจากแหล่ง 3 แหล่งเงิน คือ เงินงบประมาณ
แผ่นดิน , เงินรายได้ และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต  นับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 – 2558 
เป็นต้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายด้านต่าง ๆ และด้านการจัดสรร
งบประมาณ โดยอาศัยหลักการคํานวณที่อ้างอิงค่านํ้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่
กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ 7 ด้าน (1.คุณภาพบัณฑิต 2.งานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
3.บริการวิชาการ 4.ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.พัฒนาสถาบันและบุคลากร 6.หลักสูตรและการเรียน
การสอน และ 7.ด้านการประกันคุณภาพ) จากมาตรฐานดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาความ
สอดคล้องของกิจกรรมท่ีดําเนินการกับองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ซึ่งนําไปสู่การคํานวณการจัดสรร
งบประมาณในรูปแบบการคํานวณอัตราต่อจํานวนนักศึกษา (ดังแสดงในตารางที่ 2) คือ ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานของนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
สังสรรค์/นันทนาการของนักศึกษาในภาควิชา  นอกจากน้ันสําหรับรายจ่ายในบางรายการยังเป็นการจัดสรร
รายจ่ายตามจริง คือ ค่าวัสดุฝึก ค่าซ่อมบํารุงครุภัณฑ์การศึกษา ค่าใช้สอยในการเข้าร่วมประชุมวิชาการของ
อาจารย์ ค่าซ่อมบํารุงอาคาร/สถานที่ และค่าวัสดุงบกลาง เป็นต้น 

 
 
 



28 
 

.....คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”..... 

 

ตารางที่ 2  สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสําหรับภาควิชา 
อัตราต่อหัวบุคลากร และนักศึกษาตามประเภทกิจกรรม 

(ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2558) 

กลุ่ม ประเภทกิจกรรม อัตรา 
กลุ่มที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

1 การประชุมวิชาการ ตามจ่ายจริง 
2 พัฒนาบุคลากร/การประกันคุณภาพ/

นักศึกษา 
50,000.-บาท/ภาควิชา/ปีงบประมาณ 

3 พัฒนาบุคลากร(ครู/ช่างเทคนิค) 5,000.-บาท/คน/ปีงบประมาณ 
กลุ่มที่ 2 การพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 

1 กิจกรรมทัศนศกึษาดูงาน (ประจําปี) 
1 คน : 1 หลักสูตร 

2,975.-บาท/คน/ปีงบประมาณ 

2 กิจกรรมสังสรรค์/กีฬา/นันทนาการ 255.-บาท/คน/ปีงบประมาณ 
3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 25,500.-บาท/ภาควิชา/ปีงบประมาณ 
4 กิจกรรมบรรยายพิเศษโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
25,500.-บาท/ภาควิชา/ปีงบประมาณ 

5 โครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(Project) 

2,500.-บาท/คน/หลักสูตร 

      
(ท่ีมา : แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2557) 

ทั้งน้ี  มีรายละเอียดการคํานวณงบประมาณ และตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังแสดงในภาพที่ 8-10 
 

 
ภาพท่ี 8  การกําหนดกลุ่มตามเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(ท่ีมา : แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2557) 
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ภาพท่ี 9  การกําหนดอัตราส่วนตามค่านํ้าหนัก 

(ท่ีมา : แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2557) 

หมายเหตุ : 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ 
มาตรฐานที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
มาตรฐานที่ 6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 



30 
 

.....คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”..... 

 

 
 

ภาพท่ี 10  ตัวอย่างการคํานวณตามค่ามาตรฐาน 
 
(ท่ีมา : แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2557) 

 
 งบประมาณด้านครุภัณฑ์ และซ่อมบาํรุงครุภัณฑ์/อาคาร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินสําหรับการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา และสิ่งก่อสร้างเพ่ือการเรียนการสอนในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์บางปี  ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีครุภัณฑ์การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเพียง 3 รายการ 
และในปีก่อนหน้าย้อนหลังไป 4-5 ปี ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เลย จึงมีการกําหนด
นโยบายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีวงเงินไม่สูงนัก โดยใช้งบประมาณจาก
ส่วนการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์การศึกษาประจําปีในการจัดซื้อใหม่ และลดการซ่อมครุภัณฑ์บางประเภทลง โดย
พิจารณาจากความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ในแต่ละประเภท เน่ืองจากบางรายการหากยังคงซ่อมต่อไป
อาจจะมีต้นทุนที่สูง และไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ   
 อน่ึง  ในการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์ และซ่อมบํารุงรักษาครุภัณฑ์น้ัน
กําหนดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยให้ภาควิชาพิจารณาเลือกดําเนินการได้ทั้ง 2 แบบ หากแต่ให้คํานึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและการใช้งานเป็นหลัก  ส่วนการซ่อมบํารุงรักษาอาคาร สถานที่ภายใน
กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์น้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลางที่มี
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อยู่อย่างจํากัด โดยใช้เกณฑ์ตามจําเป็นเร่งด่วน เป็นประการแรก  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก็ยังจะส่งความต้องการคําของบประมาณจากแหล่งงบประมาณแผ่นดินเพ่ือนํามาใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
ต่อไป  โดยได้กําหนดวิธีการจัดสรร เป็นเกณฑ์การเรียงลําดับความสําคัญและกระจายงบประมาณให้กับทุก
ภาควิชาเท่า ๆ กัน ในระยะ 5 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 เป็นการทบทวนผลการจัดสรรงบประมาณที่
ได้รับจากปี 57-58 และชดเชยให้กับภาควิชาที่ไม่ได้รับการจัดสรรเท่ากับจํานวนที่กําหนดไว้ในแผน มี
รายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 3  ลาํดับการจัดสรรงบประมาณ (ตามคําของบประมาณ) ประจาํปี 2557-2561 
 

ลําดับ ปีงบประมาณ (2557-2561) 
2557 2558 2559 2560 2561 

1 ME (39%) CHEM (33%) CE EE (60%) IE (25%) 
2 IE (39%) CE (45%) CHEM ME (10%) CE (25%) 
3 CHEM (12%) IE (6%) IE CHEM (10%) CHEM (25%) 
4 CE (-%) ME (6%) ME CE (10%) ME(25%) 
5 EE (10%) EE (10%) EE IE (10%) - 

 

(ท่ีมา : มติคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 24 ก.พ.58) 

 
หมายเหตุ :  

1. เฉลี่ยงบประมาณที่ได้รับของภาควิชาภายในระยะเวลา 5 ปี ประมาณรอ้ยละ 80 ทุกภาควิชา 
2. ในปีงบประมาณ 2559 ทบทวนงบประมาณที่ได้รับจริงในปีงบประมาณ 2557-2558 เพ่ือจัดลําดับ

ในการของบประมาณใหม่ให้กับภาควิชาที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 
 ทั้งน้ี  แนวนโยบายการกระจายงบประมาณได้พิจารณาตามความจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการระดับปริญญาตรีเป็นสําคัญ  นอกจากน้ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังมี
นโยบายสนับสนุนงบประมาณพัฒนาอุปกรณ์สารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอนแก่ภาควิชาต่าง ๆ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา 
  
 งบประมาณสําหรับการจัดซ้ือวัสดุฝึก 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายด้านการจัดซื้อวัสดุฝึก เพ่ือการเรียนการสอนสําหรับ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกภาควิชา โดยต้ังกรอบงบประมาณในการ
จัดซื้อที่คํานวณตามจํานวนนักศึกษาของแต่ละภาควิชา และใช้อ้างอิงอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมในแต่
ละปี และมีนโยบายให้ใช้วัสดุฝึกเพ่ือการเรียนการสอนอย่างประหยัดและจําเป็น  
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 ในส่วนของการซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสําหรับ
การจัดซ่อมครุภัณฑ์การศึกษาให้กับทุกภาควิชาในแต่ละปี โดยเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเป็นที่
ภาควิชากําหนด โดยงบประมาณที่จัดสรรให้ภาควิชาจะคํานวณตามจํานวนนักศึกษาของแต่ละภาควิชาและ
กรอบงบประมาณรวมของคณะซึ่งในแต่ละปี แต่ละภาควิชาจะได้รับการจัดสรรงบประมาณส่วนดังกล่าวน้ี
ไม่เท่ากัน ทั้งน้ีเน่ืองจากมูลค่าของการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เป็นครุภัณฑ์การศึกษาแต่ละเครื่องไม่เท่าน้ัน  
 
 งบประมาณดําเนินการสําหรับหน่วยงาน 

 การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เกณฑ์การจัดสรร
เช่นเดียวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับภาควิชา โดยอาศัยหลักการคํานวณที่อ้างอิงค่านํ้าหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ 7 ด้าน (1.คุณภาพบัณฑิต 
2.งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.บริการวิชาการ 4.ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 6.หลักสูตรและการเรียนการสอน และ 7.ด้านการประกันคณุภาพ) ดังแสดงในภาพที่ 8-10   
 
 งบประมาณดําเนินการจากงบกลาง 

 วิธีการจัดสรร งบประมาณส่วนค่าวัสดุสํานักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
บริหารงบประมาณโดยภาพรวม ไม่ได้กระจายงบประมาณให้กับภาควิชาและหน่วยงาน โดยบริหาร
งบประมาณที่ส่วนกลางเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่กําหนดไว้ 

  
 จากขั้นตอนการจัดทํางบประมาณดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปเป็นแผนกิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับขั้นตอนการจัดทํางบประมาณได้ดังตารางที่ 4 และขั้นตอนการจัดทําแผนและการดําเนินงานตาม
แผนดังแสดงในภาพที่ 11 
 

ตารางที่ 4  แผนกิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน เก่ียวกับขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิการ (เดือน) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน             

2. วิเคราะห์ข้อมูล             

3. ตรวจสอบข้อมูล             

4. จัดสรรงบประมาณ             

5. สรุปงบประมาณ             

6. นําเสนอที่ประชุม             

7. แจ้งผลการจัดสรร             

8. ดําเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ             



33 
 

.....คู่มือการปฏิบัติงาน “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”..... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการจัดทําแผนและการดําเนินการตามแผน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

งบสนับสนุนการทําวิจัย

งบดําเนินงาน

งบฉุกเฉิน
(สนับสนุนทําวิจัย)

แหล่งอ้างอิง
1. ประกาศกระทรวงการคลัง 
2. ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  
3. ร่างประกาศใหม ่

ระดับ ป.ตรี 

งบพัฒนานักศึกษา 

งบพัฒนาบุคลากร 

งบสนับสนุนการเรียนการสอน

(2) 
ภาควิชา 

เตรียมแผนงาน-การดําเนินงาน 
(ป.ตรี/บัณฑิตศึกษา)

(1) 
กองแผนงาน 

แจ้งประมาณการรายปี

(2) 
หน่วยงาน 

เตรียมแผนงาน-การดําเนินงาน 
(ตรี,โท,เอก)

(3) 
ที่ประชุมภาควิชา 

(3) 
ที่ประชุมหน่วยงาน/สายสนับสนนุ 

(4) 
งานนโยบายและแผน 
รวบรวม/ตรวจสอบ

(5) 
คณะกรรมการประจําคณะ 

ให้ความเห็นชอบ

หนังสือนําส่งโดย 
หัวหน้าภาควิชา/รองคณบดี/ 

หน.สํานักงาน 

(6) 
ภาควิชา/หน่วยงาน 
ดําเนินงานตามแผน
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4.3 วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการท่ีมีความพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจ (satisfaction) เป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้
การท่ีเราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน 
จึงเป็นการยากท่ีจะวัดความพึงพอใจได้โดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดความคิดเห็นของ
บุคคล เหล่าน้ัน และการแสดงความคิดเห็นน้ันจะต้องตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงจึงสามารถวัดความพึงพอใจ
น้ันได้  อีกนัยหน่ึง ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติในเชิงบวก ของผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้รับตามความ
คาดหมาย 
 การดําเนินงานด้านแผนงาน งบประมาณ ต้องอาศัยข้อมูลจากหลายส่วน อาทิ จํานวน
นักศึกษา จํานวนบุคลากร ข้อมูลด้านสารสนเทศ จึงต้องติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานด้านต่าง ๆ ทั้ง
ในส่วนภายในคณะ และส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น กองแผนงาน กองบริการการศึกษา กองบริหาร
กายภาพ สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ในส่วนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สภาวิศวกร เพ่ือติดตาม
ผลการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงสําหรับกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ดังน้ัน งานนโยบายและแผน จึงอาศัยหลักทัศนคติในเชิงบวก เพ่ือลดความขัดแย้งในการ
บริหารจัดการงานต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 นอกจากน้ี งานนโยบายและแผน ยังใช้เครื่องมือในการวัดระดับความพึงพอใจโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจในระบบ Google Drive ที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือจัดทําแบบประเมินความพึง
พอใจ online ให้กับผู้รับบริการ ดังแสดงในภาพที่ 11 โดยมีหัวข้อการประเมินดังน้ี 

1. ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ 
2. ระยะเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม 
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ความเต็มใจและพร้อมให้บริการ 
5. จํานวนบุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ 
6. ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 
7. การให้คําแนะนํา / เอกสารอ่ืน ๆ /ระบบข้อมูลที่ดี 
8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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ภาพท่ี 12  แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการงานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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 จากแบบประเมินดังกล่าวข้างต้น  สามารถสรุประดับความพึงพอใจตามหัวข้อที่ประเมินได้
เป็นดังน้ี 
 

ตารางที่ 5  ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558 
 

คําถาม ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
1. ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ 90.00 
2. ระยะเวลาในการดําเนินการที่เหมาะสม 80.00 
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 76.67 
4. ความเต็มใจและพร้อมให้บริการ 93.33 
5. จํานวนบุคลากรมีเพียงพอต่อการให้บริการ 70.00 
6. ความพร้อมของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการให้บริการ 76.67 
7. การให้คําแนะนํา / เอกสารอ่ืน ๆ /ระบบข้อมูลที่ดี 80.00 

เฉลี่ยรวม 80.95 
 

8. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่พร้อมให้บริการข้อมูลต่างๆ แก่ผู้มาติดต่องานด้วยความรวดเร็ว 
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4.4 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงาน 

 เป้าหมายสําคัญในการปฏิรูปในระบบราชการ คือ ต้องการปรับปรุงการบริหารจัดการ ให้เป็น
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ที่เรียกว่า “ธรรมาภิบาล (Good Governance)  ประกอบไปด้วย     
1) หลักคุณธรรม 2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 
และ 6) หลักความคุ้มค่า และมีการบริหารท่ีเน้นการบริหารจัดการ ให้ เกิดผลสัมฤทธ์ิ/ผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่ต้ังไว้ เพราะฉะน้ันในทุกหน่วยงาน ทุกสายงานของระบบราชการ การติดตามและประเมินผลถือ
เป็นขั้นตอนสําคัญของกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่จะช้ีให้เห็นว่าส่วน
ราชการได้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามพันธกิจ ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ เป้าหมายผลผลิต และ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจึงเป็นกระบวนการ
สําคัญของการกํากับ ตรวจสอบให้การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
เก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของงาน ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในการสร้างผลผลิต และการให้บริการของ
ส่วนราชการ การติดตามและประเมินผลที่ทําอย่างสม่ําเสมอ ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความน่าเช่ือถือจะ
เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจในการบริหารงานของ
องค์กร 
 การจัดทําแผนงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในแต่ละปี หัวใจหลักอยู่ที่ข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง แม่นยํา ซึ่งจะนํามาซึ่งการวางแผน และจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมที่สุด  ดังน้ัน การติดตามหรือจัดหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น จํานวนนักศึกษา
(งานวิชาการ) ประมาณการรายได้ (กองแผนงาน) จึงจําเป็นและสําคัญอย่างมาก  เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจึงจะ
นําข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณประจําปี   
 ภายหลั งจากการ จัดทํ าแผนงบประมาณ  ซึ่ ง ไ ด้แจ้ ง ไปยั งห น่วยงานภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แล้ว สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือ ผลการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของ
แต่ละโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานกําหนดไว้ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทราบว่าผลการ
ปฏิบัติงานน้ัน มีผลลัพธ์เป็นประการใด บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ ซึ่งวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Evaluation) สามารถทําได้ 2 แบบดังน้ี 

1. ประเมินจากผลการดําเนินงานที่ปรากฏ  
- เป็นการประเมินผลการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม สามารถมองเห็นภาพได้อย่าง

ชัดเจน เช่น การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผล
การดําเนินงาน คือ นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการปฐมนิเทศก่อนเข้าศึกษา 
เป็นต้น 

2. ประเมินจากตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 
- เป็นการประเมินตามตัวช้ีวัดที่กําหนด เช่น ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

โครงการสอนเสริมวิชาพ้ืนฐาน เป็นต้น 
 
 ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ (Project monitoring and Evaluation) 
จะเป็นบทสรุปของการติดตามการดําเนินงาน การบริหารงาน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณว่าได้
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ดําเนินการอะไรบ้างในรอบปี พิจารณาความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอาจพิจารณาจาก
ระยะเวลา (Time) ว่าเป็นไปตามที่กําหนดหรือวางแผน และบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ และ
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจึงประเมินผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามแผนงาน (Impact 
Assessment) ซึ่งถือเป็นการทบทวนแผนงานและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไป ดังแสดงในภาพที่ 13 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13 แผนผังขั้นตอนกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ 

 จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นงานนโยบายและแผน จึงกําหนดวิธีการติดตามผลการดําเนินงาน 
(หนังสือติดตามการจัดโครงการ) และกําหนดรูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (แบบ
ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม) เพื่อให้ภาควิชา/หน่วยงาน นําไปเป็นแนวทางการดําเนินงาน และถือปฏิบัติ
เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี ดังแสดงในภาคผนวก 

 
4.5 แนวปฏบิัติท่ีดีในการปฏบิัติงาน 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและแผน ที่พิจารณานําเสนอ มีดังต่อไปน้ี 

1. การจัดทําฐานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม สถิติการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและ
บุคลากร เพ่ือใช้เป็นในการสืบค้นและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
ในอนาคต 

2. การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา 
- เนื่องจากในรอบระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์การศึกษาของภาควิชา
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ทําให้ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนการสอน ซึ่งในส่วนโครงการที่มีอยู่
เดิมก็ชํารุดเสียหาย เน่ืองจากครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ไม่อาจซ่อมแซมได้ หรืออาจ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจํานวนมาก  ดังน้ัน งานนโยบายและแผน จึงเสนอแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี ดังน้ี 

1) หารือกลุ่มหัวหน้าภาควิชา และจัดลําดับความสําคัญตามความจําเป็นเร่งด่วน 
เพ่ือเสนอของบประมาณเพ่ือจัดทําแผนระยะยาว 5 ปี 

2) จัดลําดับความสําคัญสําหรับภาควิชาต่อปีงบประมาณ ในรอบระยะเวลา 5 ปี 
เพ่ือให้เกิดความสมดุล และเพียงพอต่อความต้องการ 

ปัจจัยเขา้ ปัจจัยออก ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

การติดตาม 
(Monitoring) 

การประเมินผลและการทบทวน 
(Evaluation & Review) 

การประเมินผลกระทบ 
(Impact Assessment) 
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 ประโยชน์ที่ได้รับจากแนวปฏิบัติที่ดี  

1. มีฐานข้อมูลโครงการ/กิจกรรม สถิติการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและบุคลากร 
เพ่ือใช้เป็นในการสืบค้นและใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจได้ใน
อนาคต 

2. มีหลักเกณฑ์ หรือแนวทางการเสนอของบประมาณเพ่ือจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
ให้กับทุกภาควิชาเท่า ๆ กัน ภายในระยะเวลา 5 ปี  

หมายเหตุ :  
1. เฉลี่ยงบประมาณที่ได้รับของภาควิชาภายในระยะเวลา 5 ปี ประมาณรอ้ยละ 80 ทุกภาควิชา 
2. ตัวอย่างการจัดลําดับความสําคัญเพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2556-

2558 ที่มีการจัดสรร (ดังแสดงในตารางที่ 3 หน้า 31) 

 
4.6 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏบิัติงาน 

 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร 
พ.ศ.2552 ซึ่งกําหนดไว้ดังน้ี 

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง  
- พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่กระทําการให้

เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียช่ือเสียง 
- พึงประพฤติตนถูกต้องตามทํานองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
- ไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์ของหน่วยงานเพ่ือทําธุรกิจ 
- พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถและทักษะในการทํางานให้กับตนเอง 
2) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
- พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ ทักษะการทํางานให้เกิดความแตกฉาน แม่นยํา 
- พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
- พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง 

สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสําคัญ 
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- เป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที่ 

- พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
3) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

- พึงเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ และสวัสดิการ 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 

- พึงปฏิบัติตนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจไมตรี 
- พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
- พึงช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี 

ร่วมแรง ร่วมใจกัน 
- ละเว้นจากการนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน

ทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบ 
- พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักด์ิศรีของเพ่ือน

ร่วมงาน 
4) จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 

- บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรม ใช้ภาษา ถ้อยคํา สํานวนที่ชัดเจน สุภาพ เข้าใจง่าย 

- บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ เพ่ือกระทําการหรือไม่
กระทําการใด 

- บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผิด
กฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 

- บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา ผู้รับบริการ ทั้งน้ี โดยมิชอบ ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ 

- บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่     
คู่สมรสของตน 

5) จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
- บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค 

โปร่งใส และเป็นธรรม ใช้ภาษา ถ้อยคํา สํานวนที่ชัดเจน สุภาพ เข้าใจง่าย 
- บุลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือแก่บุคคลทั่วไป 
- บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่    

วิญญูชนจะให้กัน 
- บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
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บทที่ 5 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

  
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง “แนวทางการจัดทําแผนงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  ผู้จัดทําได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา จากการประชุม อบรม สัมมนาเก่ียวกับการจัดทําแผนงบประมาณประจําปี และจากการปฏิบัติงาน
จริงของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยสรุปไว้ดังน้ี 
 
5.1  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 การจัดทําแผนงบประมาณประจําปี มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล 
2. ระยะเวลาในการจัดทําแผนงบประมาณมีจํากัด 
3. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ 
4. แนวทางการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด 
5. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการดําเนินงานของประเทศ และมหาวิทยาลัย 
6. การบันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS 

 
5.2  แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
   แนวทางการแก้ไข 

1. ความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จากข้อมูลที่จะต้องนํามาวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงาน/ภาควิชา จะต้องมีความถูกต้อง แม่นยํา ควรมีการสังเคราะห์ข้อมูลก่อน
นํามาใช้งาน และมีการตรวจสอบยํ้าข้อมูลกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อนจึงจะนํามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํา
แผนงบประมาณได้ 

2. ระยะเวลาในการจัดทําแผนงบประมาณมีจํากัด เน่ืองจากช่วงระยะเวลาในการจัดทํา
แผนงบประมาณประจําปีมีระยะเวลาท่ีค่อนข้างเร่งด่วนทุก ๆ ปี และต้องอาศัยข้อมูลจากหลายส่วนทั้งจาก
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกคณะ จึงทําให้ต้องรอข้อมูลต่าง ๆ เหล่าน้ัน  ดังน้ัน การจัดทําแผน
งบประมาณควรมีการเตรียมการเร่ืองข้อมูล และอาจมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือนําเสนอร่างแผน
งบประมาณในแต่ละปีก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าซึ่งจะไม่ทันในช่วงปีงบประมาณถัดไป 

3. ผลการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ  บางกิจกรรม/
โครงการ ที่ดําเนินงานแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ันต้องเป็นส่วนประกอบ
ของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป จึงควรติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองจากหลาย
ช่องทาง เช่น ส่งหนังสือติดตามผลการดําเนินงานไปยังหัวหน้าโครงการ หรือติดตามเป็นภาพรวมใน
คณะกรรมการประจําคณะ 

4. แนวทางการบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  ค่าใช้จ่ายคงที่ในแต่ละปีงบประมาณ
อาจมีความแตกต่างกันบางส่วน เน่ืองจากบางปีอาจมีกิจกรรม/โครงการเฉพาะกิจที่มีความจําเป็นต้อง
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ดําเนินการ หากไม่ดําเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคตได้ ดังน้ัน การบริหารงบประมาณจะต้อง
พิจารณาถึงส่วนน้ีเป็นหลัก จึงอาจส่งผลกระทบต่องบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดได้  ดังน้ัน จึงควรทบทวน
ผลการดําเนินงานในปีก่อนเพ่ือพิจารณาปรับลด(-) งบประมาณลง เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมเฉพาะกิจน้ัน ๆ  

5. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการดําเนินงานของประเทศ และมหาวิทยาลัย  ในวงรอบ
ของการจัดทําแผนงบประมาณ สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคือกลยุทธ์ มาตรการ และนโยบายของ
ประเทศ ของมหาวิทยาลัย ของคณะ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.)
ดังน้ัน ผู้จัดทําแผนงบประมาณจึงควรศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานหลักต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัย
ภายนอก เพ่ือปรับหรือประยุกต์ใช้กับแผนกิจกรรมที่มีอยู่ในแต่ละปี เน่ืองจากการดําเนินงานของคณะ
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้นถูกควบคุมด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

6. การบันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS  ในช่วงปีงบประมาณ 2555-2558 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กําหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ 
UBUFMIS  ซึ่งมีข้อดีเรื่องการบริหารงบประมาณเริ่มต้ังแต่ขั้นตอนการวางแผน การใช้จ่าย และระบบบัญชี  
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลในระบบมาใช้เพ่ือการพัฒนา และการตัดสินใจเก่ียวกับงบประมาณใน
อนาคต  ดังน้ัน ในส่วนของงานนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการบันทึกการต้ังงบประมาณ
ประจําปี ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโครงการ/กิจกรรมหลัก งบประมาณ รายการครุภัณฑ์ ซึ่งอ้างอิงตามผลผลิต
ที่เก่ียวข้อง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ภายใต้ผลผลิต : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการบันทึก
ข้อมูลในระบบดังกล่าวมีความซับซ้อน ดังน้ัน ผู้บันทึกจึงควรเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในเรื่อง
รายการครุภัณฑ์ เน่ืองจากในระบบมีรายการครุภัณฑ์อยู่เป็นจํานวนมาก หากตรวจสอบรายการแล้วไม่
ปรากฏจึงต้องต้ังเพ่ิม (ผู้รับผิดชอบระบบดําเนินการ) ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาอาจทําให้บันทึกข้อมูลได้ล่าช้า  
และในส่วนของข้อมูลที่จะต้องบันทึกต้องมีการตรวจสอบจากภาควิชาก่อน หากไม่มีการตรวจสอบอาจทําให้
เกิดปัญหาในข้ันตอนการจัดซื้อ จัดจ้างในระหว่างปีงบประมาณได้ เน่ืองจากไม่มีช่ือครุภัณฑ์น้ีอยู่ใน
ท้องตลาด และไม่ได้สืบราคาจริงก่อนการแจ้งรายการ ซึ่งในส่วนของงานแผนจะได้รับผลกระทบต่อการ
บันทึก และเปลี่ยนแปลงรายการในภายหลัง (กรณีไม่ตรงตามวัตถุประสงค์) 

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดทําสถิติฐานข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และข้อมูลผลการดําเนินงาน 
2. ผู้จัดทําแผนงบประมาณควรศึกษาข้อมูล แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญและจําเป็น       

ในแต่ละปีและทบทวนอย่างสม่ําเสมอ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ดําเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง 
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ภาคผนวก 
  

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 
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2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 
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3. ตัวอย่างหนังสือเร่งรัดให้จัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 
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