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แนวทางการบริหารงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
(วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

---------------------------- 
 

1. การจําแนกงบประมาณ (สวนภาควิชา-ระดับปริญญาตรี) 
หมวด 1 พัฒนาบุคลากร 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ (010100030009) 
หมวด 2  กิจกรรมนักศึกษา (จําแนกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF) 
1. โครงการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม (020300000007) 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาดานความรู (020300000004) 
3. โครงการพัฒนานักศึกษาดานทักษะทางปญญา (020300000006) 
4. โครงการพัฒนานักศึกษาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (020300000005) 
5. โครงการพัฒนานักศึกษาดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(020300000008) 
หมวด 3 พัฒนานักศึกษา 
1. โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุฝกเพ่ือการเรียนการสอน สาขาวิศวกรรม........................... 
2. โครงการซอมแซมและจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรม............................ 
3. โครงการสนับสนุนการจัดทําปริญญานิพนธ น.ศ.ป.ตรี สาขาวิศวกรรม....................... 
หมวด 4 บริการวิชาการ 
1. โครงการบริการวิชาการ 

 

2. การบริหารจัดการงบประมาณ (สวนภาควิชา-ระดับปริญญาตรี) 
หมวด 1 พัฒนาบุคลากร 
1) บริหารจัดการในภาพรวมของแตละภาควิชา ไมตองจัดทําเปนโครงการ ใหผูเขารับการอบรม/สัมมนา/

ประชุมขออนุมัติในหลักการในภาพรวมสําหรับการเขารวมพัฒนาตนเองกอน และขออนุมัติคาลงทะเบียน 
หรือคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ถามี) ในลําดับถัดไป 

2) การเดินทางไปราชการ(รวมถึงการเดินทางในโครงการ) กระทรวงการคลัง/มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางให
สงเอกสารรายงานการเดินทางภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) 

3) ขอใหผูไปอบรม/สัมมนา รายงานสรุปผลการเขารวมอบรมตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยเสนอรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อรับทราบ และจัดสงงานการเจาหนาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ือบันทึกในฐานขอมูล
ประวัติการพัฒนาบุคคลในระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (DMS รายบุคคล) 
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หมวด 2  กิจกรรมนักศึกษา 
1) ใหภาควิชาสามารถบริหารจัดการในภาพรวมของแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได โดยสามารถถัว

เฉลี่ยงบประมาณไดภายในโครงการหลักเดียวกัน  กรณีงบประมาณในหมวดรายจายใดรายจายหนึ่งไม
เพียงพอสําหรับดําเนินการ สามารถขออนุมัติปรับงบประมาณขามหมวดรายจายได 

2) กรณีตองการเพ่ิมกิจกรรมในโครงการหลัก ใหขออนุมัติเพ่ิมกิจกรรมระหวางปได  
3) กรณียกเลิกไมจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ใหขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมนั้น โดยระบุสาเหตุที่ยกเลิก

ประกอบการพิจารณา 
 

หมวด 3 พัฒนานักศึกษา 
ใหภาควิชาบริหารจัดการในกรอบที่จัดใหในแตละหมวด ดังนี้ 

1) โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุฝกเพื่อการเรียนการสอน 
- ใหภาควิชาสงเอกสารขอจัดซื้อวัสดุฝกเพ่ือการเรียนการสอนของรายวิชาตาง ๆ ภายในวันที่ 1-15 ของ

ทุกเดือน เพ่ือรับวัสดุภายในเดือนท่ีขออนุมัติจัดซื้อ หากสงภายหลังจากวันที่ 15 จะถือวาสงเปนเดือน
ถัดไป  กรณีภาควิชาดําเนินการจัดซื้อเอง ใหยื่นขออนุมตัจิัดซื้อไดทุกวัน โดยสามารถจัดซื้อไดหลังจาก 
10 วันนับจากวันย่ืนขออนุมัติ 

- ใหภาควิชาดําเนินการจัดซื้อวัสดุฝกใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ของงบประมาณ (31 มีนาคม 2563)  
หมายเหตุ : งานแผนสงรายการวัสดุฝกใหภาควิชาทบทวนและแจงกลับภายใน 31 ต.ค.62 เพื่อ

ดําเนินการจัดซื้อ 
 

2) โครงการซอมแซมและจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา 
- ใหภาควิชาดําเนินการซอมแซมครภุัณฑการศึกษา และจัดซื้อครุภัณฑใหม (ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน

ไตรมาส 2 ของงบประมาณ (31 มีนาคม 2563)  
หมายเหตุ : งานแผนสงรายการซอมแซมครุภัณฑใหภาควิชาทบทวนและแจงกลับภายใน 31 ต.ค.62 

เพ่ือดําเนินการจัดซื้อ 
 

3) โครงการสนับสนุนการจัดทําปริญญานิพนธ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- การขออนมัติโครงงานนักศึกษา ใหขออนุมัติโดยจัดทําหนังสือขออนุมัติกรอบวงเงิน พรอมใบสรุป

รายละเอียดงบประมาณเปนรายโครงงาน โดยแยกรายละเอียดคาเดินทาง/คาวัสดุ ใหชัดเจน 
- การขออนุมัติซื้อวัสดุ จางเหมา ใหใชแบบฟอรมขออนุมัติจัดซื้อวัสดุโครงงาน น.ศ. เสนอผานงานพัสดุ

(คุณวิลาวัลย ซึมเมฆ) โทร.3302 
- การขออนุมัติเดินทางเก็บขอมูลโครงงาน น.ศ. ใหใชแบบฟอรมขออนุมัติเดินทางเก็บขอมูลของ

นักศึกษา ผานงานการเงิน (คณุลพัธวรรณ วงศบุญ) โทร.3303 
- กรณมีคีาถายเอกสาร ใหเบิกจายในหมวดคาวัสดุ ไมเกิน 500 บาท/กลุม 
- การเบิกจายคาวัสดุ ใชใบเสร็จรับเงิน 
- การเบิกจายคาเดินทาง ใหแนบ Google Map โดยไมตองใชใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงประกอบการ

เดินทาง และใหดําเนินการภายหลังจากไดรับอนุมัติกรอบงบประมาณและอนุมตัใิหเดินทางแลว  
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- ใหภาควิชาสงเอกสารขอจัดซื้อวัสดุโครงงานนักศึกษาภายในวันที่ 1-15 ของทุกเดือน หากสงภาย
หลังจากวันที่ 15 จะถือวาสงเอกสารอนุมัติเปนเดือนถัดไป กรณีภาควิชาดําเนินการจัดซื้อเอง ใหยื่น
ขออนุมัติจัดซื้อไดทุกวัน โดยสามารถจัดซื้อไดหลังจาก 10 วันนับจากวันยื่นขออนุมัติ 

- การจัดซื้อวัสดุโครงงานนักศึกษาระดับ ป.ตรี ขอใหภาควิชาสงใบเสร็จที่มีแลวทุกเดือน และใหสง
เอกสารภายในวันท่ี 1-15 ของทุกเดือน 

- คณะมีนโยบายยกเลิกการเขาเลมโครงงาน น.ศ. ใหจัดทําเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 11/2562 ในวันท่ี 25 มถิุนายน 2562 

- กรณีมียอดงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจายเงินสนับสนุนการจัดทําโครงงานนักศึกษา ณ 31 มี.ค.
63 ภาควิชาสามารถขออนุมัติปรับงบประมาณที่เหลือเปนไปยังหมวด 2 กิจกรรมนักศึกษา และหมวด 
3 พัฒนานักศึกษาได 

- กรณีมีการใชเงินเกินกรอบงบประมาณของโครงงานใดโครงงานหนึ่ง ใหภาควิชารับรองการใชเงินเกิน
กรอบงบประมาณนั้น ๆ ได โดยใหหัวหนาภาควิชารับรองขอมูล (ระบุในใบขอซื้อวัสดุ/ใบขออนุมัติ
เดินทางเก็บขอมูล – แนบเบิกจายที่งานพัสดุ) 

 
หมวด 4 บริการวิชาการ 
1) บริหารจัดการตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร 

1. ศูนยวิเคราะหคุณภาพน้ํา-ภ.เคมี—(เบิกจายตามประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556) 
2. ศูนยทดสอบวัสดุ-ภ.โยธา---(เบิกจายตามประกาศมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556) 
3. บริการวิชาการทางดานวิศวกรรมไฟฟา-ภ.ไฟฟา---จัดอบรม(เบิกจายตามระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการฝกอบรม) 
4. ศูนยพลังงานและพลังงานทดแทน-ภ.เครื่องกล (เบิกจายตามขอตกลงของผูวาจาง) 
 

3. การจําแนกงบประมาณ (สวนภาควิชา-ระดับบัณฑิตศึกษา) 
โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (020300000002) 

- หมวด 1 พัฒนาบุคลากร 
- หมวด 2 สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ คนควาอิสระของงนักศึกษา 
- หมวด 3 สนับสนุนการเรียนการสอน 
- หมวด 4 บริหารจัดการหลักสูตร 
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4. การบริหารจัดการงบประมาณ (สวนภาควิชา-ระดับบัณฑิตศึกษา) 
หมวด 1 พัฒนาบุคลากร 
1) บริหารจัดการตามความจําเปนของหลักสูตร 
2) การเดินทางไปราชการ(รวมถึงการเดินทางในโครงการ) มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางใหสงเอกสารรายงาน

การเดินทางภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ (นับรวมวันหยุด) (หลักเกณฑเดียวกับระดับ ป.ตรี) 
 
 
หมวด 2 สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ คนควาอิสระของงนักศึกษา 
1) ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑของคณะ 
2) กรณีการเบิกเดินทางเก็บขอมูลของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ใหใชแบบฟอรมขออนุมัติเดินทางเก็บ

ขอมูลตามแบบของ ป.ตรี และแนบรายละเอียดระยะทาง (Google Map) ประกอบการพิจารณา 
3) กรณีการเบิกคาวัสดุสํานักงานสําหรับการจัดทําวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ ภายใตกรอบงบประมาณที่

สมทบสําหรับการทาํวิจัย/คนควาอิสระตามประกาศของมหาวิทยาลัย (จําแนกรายหลักสูตร)  ใหเบิกไดไม
เกิน 2,000 บาท/วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ทั้งนี้คาวัสดุสํานักงานประกอบดวย :- 

1. คาถายเอกสารแบบสอบถามเก็บขอมูล    
2. คาถายเอกสารรูปเลมวิทยานิพนธ/คนควาอิสระ   
3. คาหมึกพิมพสําหรับจัดทําแบบสอบถามหรือรายงานวิทยานพนธ/คนควาอิสระ  
4. คากระดาษ 

หมายเหตุ : ใหมีใบเสร็จประกอบการเบิกจาย และใหแนวทางการขออนุมัติและเบิกจายใชตามแนวทาง
ของระดับปริญญาตรี 

  

หมวด 3 สนับสนุนการเรียนการสอน 
1) ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑของคณะ 

 

หมวด 4 บริหารจัดการหลักสูตร 
1) ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑของคณะ 

หมายเหตุ : การกําหนดแผนงาน/กําหนดเวลาในกิจกรรมของภาควิชา ขอใหภาควิชาชี้แจงรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ใหผูรับผิดชอบภายในภาควิชารับทราบ และกํากับติดตามใหจัดตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

5. การบริหารจัดการงบประมาณ (สวนงานในสํานักงานเลขานุการ) 
1) บริหารจัดการภายใตกรอบงบประมาณของสวนงาน โดยสามารถถัวเฉลี่ยงบประมาณไดภายในโครงการ

หลักเดียวกัน  กรณีงบประมาณในหมวดรายจายใดรายจายหนึ่งไมเพียงพอสําหรับดําเนินการ สามารถขอ
อนุมตัปิรับงบประมาณขามหมวดรายจายได 

2) กรณีตองการเพ่ิมกิจกรรมในโครงการหลัก ใหขออนุมัติเพ่ิมกิจกรรมระหวางปได  
3) กรณียกเลิกไมจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ใหขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมนั้น โดยระบุสาเหตุที่ยกเลิก

ประกอบการพิจารณา 
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6. การบริหารจัดการงบประมาณ (งบกลางคณะวิศวกรรมศาสตร) 
1) คณะสนับสนุนงบประมาณสําหรับคาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับการประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

ในคณะ เชน คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรการบริหารงานวิจัย/
คณะกรรมการนโยบายฯ  ในอัตราไมเกิน 35 บาท/คน/ครั้ง (สําหรับคาอาหารวาง) และอัตราไมเกิน 65 
บาท/คน/ครั้ง (สําหรับคาอาหารกลางวัน/คาอาหารเย็น) 

2) กรณีการประชุมภาควิชา คณะสนับสนุนงบประมาณสําหรับการประชุมเพ่ือเปนคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม อัตราไมเกิน 35 บาท/คน/ครั้ง แตไมเกิน 12 ครั้ง/ป (ใหเบิกจายตามจริงตามจํานวนผูเขารวม
ประชุม) 

3) กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือพัฒนาศักยภาพสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ใหใชงบประมาณที่คณะจัดสรรให
ภาควิชาหมวด 1  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ อัตรา 7,000 บาท/ป ทั้งนี้ ภาควิชาสามารถพิจารณาถัว
เฉลี่ยกรอบวงเงนิรวมได 

4) กรณีเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชา(ครูปฏิบัติการ/
ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร/นักวิทยาศาสตร/ชางเทคนิค/ธุรการภาควิชา) และบุคลากรสายสนับสนุน
สํานักงานเลขานุการ ใหใชงบประมาณจากสวนกลางตามแผนการพัฒนาบุคลากรของภาควิชา และ
แผนการฝกอบรมพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานบุคลากรสํานักงานเลขานุการ  

5) คาสมาชิกรายปของสมาคมวิชาชีพในแตละภาควิชา ใหใชงบประมาณตามจํานวนเงินที่เรียกเก็บจริง 
6) การจัดซื้อวัสดุสํานักงานทั่วไป ใหผูมีความตองการสงเอกสารขออนุมัติจัดซื้อภายในวันที่ 1-15 ของทุก

เดือน เพ่ือรับวัสดุภายในเดือนที่ขออนุมัติจัดซื้อ หากสงภายหลังจากวันที่ 15 จะถือวาสงเอกสารเปนเดือน
ถัดไป 

7) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (คาสมนาคุณสาขาขาดแคลน) ขอใหภาควิชาสงเอกสารเบิกจายเปน
รายเดือน ไมเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

8) คาตอบแทนการสอน ขอใหภาควิชาสงเอกสารเบิกจายเปนรายภาคการศึกษา โดยรวมภาระงานสอนทั้ง
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศกึษา 

9) การดําเนินการเก่ียวกับโครงการวิจัย 
- งบประมาณโครงการ ไมเกิน 50,000 บาท  ใหหัวหนาโครงการมอีํานาจอนุมัติจัดซื้อ จัดจางได 
- งบประมาณตั้งแต 50,001 บาทขึ้นไป ใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
- การเดินทางไปราชการ ตองไดรับการอนุมัติใหเดินทางกอนเดินทางทุกครั้ง 
10) การดําเนินการเก่ียวกับโครงการบริการวิชาการ 
- ใหดําเนินการจัดซื้อ จัดจางตามระเบียบพัสดุ 
11) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (O.T)  
- กรณีงานประจํา ใหดําเนินการในเรื่องที่มีความจําเปนเรงดวน  
- กรณีหองสมุด  ใหปฏิบัติงานในชวงเวลากอนสอบกลางภาค/กอนสอบปลายภาคการศึกษา 1 เดือน และ

ปฏิบัติงานในชวงเวลาสอบกลางภาค และสอบปลายภาคการศึกษา 
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แนวปฏิบัติสําหรับการปรับแผนงบประมาณรายจาย ของคณะ/หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(จากที่ประชุมชีแ้จงการบริหารงบประมาณ กองแผนงาน/กองคลัง สนง.อธิการบดี วันที่ 7 ต.ค.62) 

1. การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ระหวางป (วิจัย บริการวิชาการ เงินผลประโยชน เงิน
คาธรรมเนียมการศึกษา)  

- ใหระบุเหตุผลความจําเปน หนวยงานผูใหเงิน และจํานวนเงินที่ชัดเจน 
- เอกสารแนบ ประกอบไปดวย 

1) สรุปยอดเงินคงเหลือในระบบ UBUFMIS (กรณีตั้งไวแลวงบประมาณที่มีไมเพียงพอจึงขอตั้งเพ่ิม) 
2) ใบนําสงเงิน (เงินเขาคณะ/มหาวิทยาลัยแลว) 
3) รายละเอียดโครงการที่ไดรับอนุมัติจากหนวยงานภายนอก 
4) เอกสารอื่นที่ระบุวาไดรับเงินผลประโยชน บริการวิชาการ คาธรรมเนียมการศึกษามากกวาที่

ประมาณการไว 
5) เอกสารประกอบอื่น ๆ 

 
2. การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (กรณีหมวดครุภัณฑ สิ่งกอสราง) 

- ใหระบุเหตุผลความจําเปน แหลงเงินที่ใช หนวยงานผูใหเงิน และจํานวนเงินที่ชัดเจน 
- เอกสารแนบ ประกอบไปดวย 

1) สรุปยอดเงินคงเหลือในระบบ UBUFMIS (กรณีตั้งไวแลวงบประมาณที่มีไมเพียงพอจึงขอตั้งเพ่ิม) 
2) ใบนําสงเงิน (เงินเขาคณะ/มหาวิทยาลัยแลว)  
3) ใบสรุปงบประมาณคงเหลือ (เงินสะสม) กรณีใชเงินรายไดสะสมของคณะ 
4) ใบเสนอราคาครุภัณฑ (ไมนอยกวา 3 รานคา) 
5) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ (Spec) 
6) รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (กรณีเปลี่ยนแปลงจากหมวดรายจายอ่ืน) 

 

 

 

  


