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คํานํา 

 

 รายงานการวิเคราะหเลมนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 เครื่องมือที่ใชในการ

วิเคราะหคือ กระดาษทําการจัดเก็บขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ

รายการคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 563 

รายการ และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 514 รายการ ผลการศึกษาพบวา คาใชจายในการยืมเงินทด

รองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร สามารถจําแนกได 10 ประเภท ไดแก 1) คาใชจายประเภทคาเดินทางไป

ราชการในประเทศ 2) คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ 3) คาใชจายประเภทคาลงทะเบียน

เขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 4) คาใชจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม 5) คาใชจายประเภทคา

การกุศล/เงินสนับสนุน 6) คาใชจายประเภทคาเบี้ยประชุม 7) คาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน 8) คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 9) คาใชจายประเภทคา

จัดซื้อจัดจางพัสดุ 10) คาใชจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ  

ผลการวิเคราะหพบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 514 คร้ัง ซึ่งลดลง

จากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 49 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.70 ประเภทคาใชจายที่ยืมเงินทดรองจายบอย

ที่สุด คอื คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ยืมเงินทดรองจาย คิด

เปนรอยละ 26.25 สวนปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ยืมเงินทดรองจาย คิดเปนรอยละ 38.01  จํานวนเงินที่ยืม

ของแตละประเภทคาใชจาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 

9,365,699.28 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 1,348,666.67 บาท คิดเปนรอยละ 12.59 

ประเภทของคาใชจายที่ยืมเงินทดรองจายมากที่สุด คือ คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ยืมเงินทดรองจาย  คิดเปนรอยละ  37.08  สวน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยืมเงินทดรองจาย คดิเปนรอยละ 33.31 

 

 

นางสาวลัดดาภรณ  อินตาหามแห 

      ผูจัดทํา   

 



สารบัญ 

 

  หนา 

บทที่ 1 บทนํา 1 

 1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 1 

 1.2  วัตถุประสงค 2 

 1.3  ประโยชยที่คาดวาจะไดรับ 2 

 1.4  ขอบเขตของการวิเคราะห 2 

 1.5  คําจํากัดความเบ้ืองตน 2 

บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของ 4 

 2.1  ขอมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 4 

 2.2  แนวคิด/หลักเกณฑเก่ียวกับการยืมเงนิทดรองจายจากเงินรายได  11 

 2.3  งานวิเคราะห/วิจัยที่เก่ียวของ 14 

บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห 17 

 3.1  ขั้นตอนการดําเนินงาน 17 

 3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 17 

 3.3  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 18 

 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 18 

 3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 18 

 3.6  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 19 

 3.7  เทคนิคที่นํามาใชในการวิเคราะห 19 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห  20 

 4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร 20 

       โดยภาพรวม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  

 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเภทของคาใชจายในการยืมเงนิทดรองจาย 24 

       คณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561  

               

                     

                                    



สารบัญ (ตอ) 

 

  หนา 

บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ 64 

 5.1  สรุปผลการวิเคราะห  64 

 5.2  ขอเสนอแนะ 72 

บรรณานุกรม 73 

ภาคผนวก 74 

ประวัติ 83 

 

                 

                    

              

                    

            

             

 

                   

                                         
            
         

 

 

   



บทท่ี 1  

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 ไดอนุญาตใหสวนราชการมีเงิน

ทดรองราชการเพ่ือนําไปทดรองจายในการปฏิบัติราชการไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนสวนราชการหนึ่งที่สามารถนําเงินทดรองราชการที่ไดรับจากกระทรวงการคลังไป

พิจารณาแบงสรรใหหนวยงานในสังกัดไดตามความเหมาะสม คณะวิศวกรรมศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งที่อยู

ภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการพิจารณาจัดสรรเงินยืมทดรองราชการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) สําหรับใหบุคลากรภายในคณะฯ ยืมนําไปใชจายในงาน/

โครงการ/กิจกรรม ของทางราชการ   เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน และ

สามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานประจําปที่ตั้งไวใหบรรลุตามวัตถุประสงค

ขององคกร  

หนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ มีภารกิจและหนาท่ีโดยตรงในการปฏิบัติงานดานการเงิน

การคลังภาครัฐ  หนึ่งในภารกิจของหนวยการเงินและบัญชี คือ การจายเงินยืม การรับคืนเงินยืมทดรองจาย

ราชการ การควบคุมลูกหนี้เงินยืมใหถูกตองเปนปจจุบัน การจัดทํารายงานการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทด

รองจายประจําเดือนตามกําหนดเวลาใหผูบริหารรับทราบ เจาหนาที่การเงินและบัญชีโดยเฉพาะผูที่มีหนาท่ี

รับผิดชอบดานการจายเงินยืม รับคืนเงินยืม บันทึกบัญชีลูกหน้ีเงินยืม จําเปนตองมีความรู มีทักษะ มีความ

รอบคอบและแมนยํา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ การยืมเงินทดรองจายเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการ

สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ใหดําเนินการสูเปาหมาย  และปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใน

การปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล มีความถูก

ตองแมนยําในการควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย และสามารถรายงานการเคลื่อนไหวลูกหนี้เงินยืมทดรอง

จายประจําเดือนไดถูกตองตามเวลาที่กําหนด   ที่ผานมาคณะวิศวกรรมศาสตรยังไมมีการเก็บรวบรวมขอมูล

และยังไมมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย เพื่อใชเปนขอมูลเสนอตอ

ผูบริหารคณะฯ ใชประกอบการตัดสินใจขอเพิ่ม/ลดวงเงินยืมหมุนเวียนของคณะฯ และนํามาใชในการ

บรหิารงานของคณะฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 



2 

 

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวจึงเปนเหตุใหผูเขียนมีความสนใจเขียนผลงานการวิเคราะห 

เรื่อง  วิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1.2 วัตถปุระสงค 

เพื่ อ ศึ กษ าแล ะ วิ เค ราะห ค า ใช จ าย ใน ก ารยื ม เงิน ท ด รอ งจ า ย  คณ ะ วิศ วก รรม ศ าส ต ร  

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

 

1.3   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

          3.1  ไดประเภทคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   3.2  ผูบริหารใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจที่จะขอเพ่ิม/ลดวงเงนิยืมทดรองจายคณะฯ 

 

1.4   ขอบเขตของการวิเคราะห 

 วิเคราะหขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561  

 

1.5   คําจํากัดความเบื้องตน 
 “คณะวิศวกรรมศาสตร” หมายถึง คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“เงินยืม”   หมายถึง เงินท่ีสวนราชการจายใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงยืมเพื่อเปน 

คาใชจายในการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาจะจายจากงบประมาณ

แผนดินหรืองบประมาณเงินรายได 

 “เงินทดรองจาย 

คณะวิศวกรรศาสตร” หมายถึง เงินฝากธนาคารจํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) ที่ 

คณะวิศวกรรมศาสตรเปดบัญชีออมทรัพยกับ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) 

 “ระบบลูกหนี้เงินยืม 

ทดรองจาย” หมายถึงระบบลูกหนี้เงินยืมทดรองที่อยูภายใต ระบบ KKUFMIS (Khon 

Kaen University Fiscal Management Information System)  
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“เจาหนาที่การเงินบัญชี” หมายถึง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการเก่ียวกับการจายเงินยืม 

การรับคืนเงินยืม การบันทึกบัญชีลูกหนี้เงินยืม ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  



บทท่ี 2  

การทบทวนเอกสาร และงานวิเคราะหหรือวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงนิทดรองจายคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ผูวิเคราะหไดศึกษาคนควาจากเอกสารที่เก่ียวของท้ังขอมูลปฐมภูมิ 

(Primary data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวมถึงรายงานการวิเคราะห/วิจัย และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เก่ียวของ โดยผูวิเคราะหไดจัดลําดับเนื้อหาดังตอไปนี้  

 2.1  ขอมูลทั่วไปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2.2  แนวคิด/หลักเกณฑเกี่ยวกับการยืมเงนิทดรองจายจากเงินรายได 

 2.3  งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1   ขอมูลท่ัวไปของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 2.1.1  ประวัติความเปนมาของคณะวิศวกรรมศาสตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนคณะวิศวกรรมศาสตรแหงแรกที่จัดตั้งขึ้นใน

สวนภูมิภาค ดวยเจตนารมณที่มุงหวังใหคณะเปนแหลงความรู  และวิทยาการอันทันสมัย  ผลิตวิศวกรที่มี

ทักษะและมีความรูที่ จําเปนตอการพัฒนาประเทศ พรอมเปนขุมพลังปญญาอันทรงคุณคาแหงภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2505 คณะกรรมการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี เปนประธาน มีมติให จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงดาน

วิศวกรรมศาสตร และเกษตรศาสตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นท่ีจังหวัดขอนแกน และใหชื่อสถาบัน แหงนี้

วา Khon  Kaen  Institute  of  Technology (KIT)   ตอมาเพื่อใหสอดคลองกับการขอความชวยเหลือ

เงินทุนพิเศษสหประชาชาติ  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  จึงมอบใหสภาการศึกษาแหงชาติเปนเจาของโครงการ 

และใหชื่อสถาบันนี้วา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอมาในป พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ

ตั้งคณะกรรมการการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีพจน สารสิน เปนประธานกรรมการ และ

คณะรัฐมนตรีมีมติใหสถาบันมีชื่อใหมวา มหาวิทยาลัยขอนแกน  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการ

สถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน และมีการจัดการเรียนการสอนข้ึนที่จังหวัดขอนแกนอยางเปนทางการ  โดยมี

คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะเกษตรศาสตร  เปนคณะแรกของมหาวิทยาลัย  ปจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร

ประกอบดวย 3 หนวยงานหลัก ไดแก  1) การบริหารวิชาการ (ไมมีสถานะเปนหนวยงาน/ยอย)  ประกอบดวย 
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8 สาขา ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรม

อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2) กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร  ประกอบดวย 6 งาน ไดแก งาน

คลังและพัสดุ งานบริหารและสื่อสารองคกร งานบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน งานพัฒนาวิชาการและพัฒนา

นักศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) หนวยงานท่ี

จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ  ประกอบดวย 6 ศูนย ไดแก สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน ศูนยวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม ศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรและขนสงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ศูนยวิจัยและบรหิารจัดการระบบประปา  ศูนยนวัตกรรมสําหรับการประยุกตใชอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง  และ 

ศูนยบริการเชิงเทคนิคดานวิศวกรรม 

2.1.2  โครงสรางการบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร 

 โครงสรางการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

รับผิดชอบการบริหารงานตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตรใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย 

ยุทธศาสตร  และเปาหมาย  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  กระจายอํานาจในการบริหารงานใหกับรองคณีฝาย

ตาง ๆ  โครงสรางการบริหารจัดการแสดงดังภาพที่ 2.1  

 

 



6 
 

ภาพที่ 2.1    โครงสรางการบริหารจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร   
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2.1.3 การบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีดังนี้ 

         1)  กองบริหารงานคณะงานคณะวิศวกรรมศาสตร  ประกอบดวย  

               (1)  งานคลังและพัสดุ  

ประกอบดวย หนวยการเงินและบัญชี หนวยพัสดุ มีหนาที่และความรบัผิดชอบ ดังนี้ 

    -  บริหารจัดการดานการเงิน การคลงั การบัญชี การพัสดุ 

    -   การบริหารงบประมาณ (งบประมาณแผนดิน เงนิรายได และงบประมาณ

อ่ืน ๆ) 

    -   การรายงานผลการตรวจสอบภาครัฐ การบริหารจัดการทรัพยสินและ

รายไดของคณะ รายงานการใชจาย  ประจําเดือน ประจําป 

    -   คุมยอดเงิน  โอนเงิน  ออกใบเสร็จรับเงิน  เบิกจายเงินเดือน  เงิน

ประกันสังคม  เงนิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เงนิตกเบิก เงินคาธรรมเนียมตาง ๆ  

    -   ทําบัญชี บันทึกบัญชี ตรวจสอบบัญชี รวบรวมขอมูลรายรับ รายจาย เงิน

โอน ทํางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตรวจสอบขอมูลการรับชําระเงนิ 

    -   บริหารจัดการสัญญาซื้อขาย สัญญาจางกอสราง สัญญาค้ําประกันและ

สัญญาอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

    -   การประกวดราคาจัดซ้ือจัดจาง การจางเหมา การตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ 

การเบิกจายวัสดุ โดยวิธีตาง ๆ 

    -   จัดทํา รวบรวมและตรวจสอบการใชและเบิกจายเงิน และเอกสารดาน

การเงินอื่น ๆ 

     -   การรับบริจาคและบริจาคพัสดุ ครุภัณฑ การตัดโอนทรัพยสินให

หนวยงาน 

    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

     (2)   งานบริหารและสื่อสารองคกร  

           ประกอบดวย  หนวยสารบรรณ หนวยการเจาหนาที่ หนวยสื่อสารองคกร หนวยวิเทศ

สัมพันธ  มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้  

    -   บริหารจัดการดานงานสารบรรณ งานบริหารบุคคล งานสื่อสารองคกร 

และงานวิเทศสัมพันธ 

    -   ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ การรับ-สงและติดตามหนังสือราชการ 

พัสดุภัณฑ 

    -   จัดทํา ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล เอกสารหรือหนังสือราชการที่เก่ียวของ

กับงานดานสารบรรณ 

    -   จัดทําหรือผลิตเอกสารประกอบการสอบ หนังสือ หรือตํารา 
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    -   ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากร การสงเสริมและพัฒนา

บุคลากร 

    -   ดําเนินการเก่ียวกับบริหารอัตรากําลัง ความกาวหนาของบุคลากร การ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การขอกําหนดตําแหนงสูงข้ึน การปรบัเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจํา ลูกจางของ

มหาวิทยาลัย การโอนยาย 

    -   ดําเนินการเกี่ยวกับเงินเดือน อัตราคาจาง สิทธิประโยชน สวัสดิการของ

บุคลากร 

    -   ดําเนินการเก่ียวกับงานดานจรรยาบรรณ งานดานวินัย การอุทธรณรอง

ทุกข รองเรียนของบุคลากร 

    -   งานดานทะเบียนประวัติ ฐานขอมูลและสารสนเทศของบุคลาการ   

    -   ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณของ

องคกร 

    -   ผลิตสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ผลิตขาว อัพเดทขอมูลขาวสารบน

เว็บไซตของคณะวิศวกรรมศาสตร  และมหาวิทยาลัยขอนแกน 

    -   ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือความ

รวมมือระหวางคณะ ฯ  มหาวิทยาลัย และหนวยงานนั้น ๆ   

    -   บริหารจัดการเรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ ทั้ง

ชาวไทยและชาวตางประเทศ 

    -   สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเครือขายองคระหวางประเทศ 

    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

  (3)   งานบริหารโครงสรางพ้ืนฐาน  

         ประกอบดวย หนวยซอมบํารุง หนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ หนวยภูมิทัศน

ความปลอดภัยและจราจร มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

   -   บริหารจัดการดานระบบกายภาพ ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 

   -   บริหารงานจัดการ บํารุง ดูแล รักษา ซอมแซมและพัฒนาระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร เชน ไฟฟา ประปา ความสะอาด 

   -   บริหารจัดการโครงการกอสราง การกํากับติดตาม ตรวจสอบโครงการ

กอสรางภายในคณะฯ 

    -   การซอมแซม บํารุง รักษาระบบกลองวงจรปด อุปกรณโสตทัศนปูกรณ

ภายในหองเรียน หองประชุม หองสัมมนา ระบบโทรศัพท IP PHONE เสียงตามสาย 

    -   การบริหารจัดการพื้นที่ การใชพื้นที่ และการบริการพ้ืนท่ีอื่น ๆ 

    -   การบริหารจัดการซอมแซม บํารุง รักษายานพาหนะ  

    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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     (4)   งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา   

           ประกอบดวย หนวยหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพ หนวยพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ  มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

    -   ดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา งานรับรองผลการศึกษา การ

เทียบโอนรายวิชา งานตรวจสอบ การขอสําเร็จการศึกษา การรับรองปริญญาเสนอสภาวิศวกร งานจัดตาราง

เรียน ตารางสอน (มข.30) ระดับปรญิญาตรี 

    -   ดําเนินงานโครงการกิจกรรมเสรมิรายวิชา 

    -   งานพัฒนา และหรือ ปรับปรงุหลักสูตร ตรวจสอบการจัดทํารายงานผล

การดาํเนินงานรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 SAR) 

    -   งานประกวดโครงการนักศึกษา งานรายวิชาการฝกงาน งานการจัดสอบ 

งานสหกิจ 

    -   เบิกจายคาตอบแทนการสอนโครงการพิเศษ เบิกจายเงินคาสมนาคุณ

สาขาขาดแคลน เบิกจาย คาตอบแทนของคณาจารย 

    -   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     (5)   งานวิจัยและบริการวิชาการ  

            ประกอบดวย หนวยบัณฑิตศึกษา หนวยสงเสริมวิจัยและบริการวิชาการ หนวย

ปฏิบัติการ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

    -   การใหทุนวิจัยและเงินรางวัลดานการวิจัยประเภทตาง ๆ ตามประกาศ

หลักเกณฑในกองทุนวิ จัยคณะวิศวกรรมศาสตร  และทุนวิ จัยสถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร  หรือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    -   การขอรับทุนวิจัยประเภทตาง ๆ และการสงเสริมและสนับสนุนผลงาน

ดานการวิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  

    -   ประสานงานและดําเนินการจัดโครงการอบรมถายทอดองคความรู 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสูภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสถานศึกษา 

    -   การเบิกจายเงินคาธรรมเนียมวิจัย เงินสนบัสนุนการทําวิทยานิพนธ เงินใน

กิจกรรมและโครงการตาง ๆ   

    -   ประสานงานและดําเนินการใหผลงานวิจัย นวัตกรรมของคณาจารยไดยื่นจด

ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธ์ิ) 

    -   ดําเนนิการเก่ียวกับการประเมินบทความ จัดทํารูปเลมวารสาร รวบรวม

ขอมูลสง TCI  

    -   จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (SAR มคอ.7) และการทวนสอบ

มาตรฐานการเรียนรูระดับบัณฑิตศึกษา 

    -   ตรวจหลักสูตรการศึกษาเพ่ือขอสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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    -   งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    -   จัดทําคูมือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    -   ตรวจสอบขอมูลและคณุสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร 

    -   การบริหารจัดการดานการบริการวิชาการของหองปฏิบัติการสาขาตาง ๆ  

    -   การชวยสอนวิชาปฏิบัติการ การควบคุม การทดสอบตัวอยางในการ

บรกิารวิชาการ การจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ สารเคมี เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 

น้ํามันเชื้อเพลิง หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของของสาขาวิชาตาง ๆ  

    -   การบํารุง ดูแล รักษา ซอมแซม วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรของ

หองหองปฏิบัติการ 

    -   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

     (6)   งานแผนยุทธศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

           ประกอบดวย หนวยแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ หนวยเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

    -   ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํานโยบาย แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา 

แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ  แผนอัตรากําลัง แผนการบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนการ

รับนักศึกษา  และแผนอื่น ๆ ของคณะฯ 

    -   ดําเนินการวิจัย การวิเคราะห สังเคราะห จัดทําขอมูล สถิติ และ

สารสนเทศในงานที่เก่ียวของ 

    -   จัดทําคําขอและงบประมาณการ งบประมาณเงินรายได  สรุปรายงาน

ประจําปงบประมาณ 

    -   บันทึกรายการรายจายงบประมาณในระบบ KKUFMIS (งบประมาณ

แผนดิน เงนิรายได) 

    -   จัดทําและสรุปการ SWOT และรายงานประจําป  

    -   เปลี่ยนแปลงโอนยายรายการจายงบประมาณในระบบ KKUFMIS 

    -   การตรวจประเมินคณุภาพภายในและการจัดทําคูมือ ระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะวิศวกรรมศาสตร  

    -   จัดทําขอมูลตามตัวชี้วัดของ QS Word University Ranking และ

รายงานประเมินตนเองตามเกณฑ คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ (EdPEx) 

    -   จัดทําภาระงานข้ันต่ํา และภาระงานตําแหนงทางวิชาการของสายผูสอน  

    -   วิเคราะหปญหา ออกแบบ และพัฒนาระบบหรือเว็บไซตที่มีลักษณะทั่วไป 

หรอืลักษณะเฉพาะ  

    -   ติดต้ัง ซอมแซม บํารุง รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร และระบบเครือขายที่

ติดตั้งตามหนวยงานตาง ๆ  
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    -   ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

  2)  การบริหารวิชาการโดยใหแบงออกเปนสาขาดังน้ี  

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

      -   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

  3)  หนวยงานที่ จัดตั้ง ข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรหรือการพึ่งพาตนเอง 

ประกอบดวย 

   -   ศูนยนวัตกรรมสาํหรับการประยุกตใชอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

   -   ศูนยวิจัยและบริหารจัดการระบบประปา 

   -   ศูนยวิชาการจัดระบบการจราจรและขนสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

   -   ศูนยวิศวกรรมทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม 

       -   สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน 

       -   ศูนบริการเชิงเทคนิคดานวิศวกรรม 

 

2.2  แนวคิด/หลักเกณฑเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได 

  2.2.1  ความหมายของเงินยืมทดรอง 

           เงินยืมทดรอง หมายถึง เงินยืมทดรองจายเงินรายได มหาวิทยาลัยขอนแกนหรือเงินยืมทดรอง

จายจากเงินหมุนเวียนของคณะวิศวกรรมศาสตร 

  2.2.2  หลักการและวัตถุประสงคในการยืมเงนิทดรองจายจากเงนิรายได 

           1)  เงินยืมมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานหรือบุคคล ยืมนําไปจายในการดําเนินงานในหนาท่ี

และการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในกรณทีี่มีความจําเปนตองจายเปนเงินสดกอน 

2) คาใชจายที่สามารถยืมเงนิทดรองไปจายได 

(1) เงินเดือน คาจางของบุคลากรท่ีหนวยงานยังไมเบิกจาย 

(2)  เงินคาสวัดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

(3) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

(4)  คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
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(5) คาใชจายในการวิจัยหรือการใหบริการวิชาการ 

(6) คาพัสดุที่ติดตอโดยตรงกับผูขายตางประเทศ หรือคาพัสดุที่ผูขายไมใหสินเช่ือ 

(7) กรณีไมสามารถจายตรงใหเจาหนี้ได ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงาน 

(8) การจายเงนิยืมทดรองจะตองปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติตาง ๆ อยางเครงครัด 

(9) ผูยืม จะตองรับผิดชอบในการคืนเงินใหครบตามจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(10) หัวหนาหนวยงานที่อนุมัติการขอยืมเงินของบุคลากรมีหนาที่กํากับ ติดตาม การใช

จายเงิน รวมทั้งการคืนเงินยืมของผูใตบังคับบัญชา 

 2.2.3  ผูมอีํานาจอนุมัติและผูมีสิทธิยืมเงินทดรอง 

          1)  ผูมีอํานาจอนุมัติ  ไดแก หัวหนาหนวยงาน (คณบดี) หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย (รองคณบดี

ฝายบริหาร) มีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองจายจากเงินหมุนเวียนคณะวิศวกรรมศาสตรไดตามความจําเปน

และเหมาะสม 

          2)  ผูมีสิทธิยืมเงินทดรอง  ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการ  และตองไมเปนผูที่คางเงนิยืมเกินกําหนดระยะเวลาในสัญญา 

         กรณีท่ีไมสามารถยืมไดดวยตนเอง อาจมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหผูมีสิทธิยืมแทนได 

2.2.4  หลักเกณฑและวิธีการยืมเงินทดรอง    

1)  ผูยืมตองศึกษาระเบียบใหเขาใจเปนอยางดีเมื่อไดรับอนุมัติใหยืมเงิน หากหลักฐานการ

จายเงินไมสามารถเบิกจายตามระเบียบได ผูยืมเงนิตองเปนผูรับผิดชอบ 

 2)  เงื่อนไขการยืมเงนิ 

      -   เงินเดือน คาจาง ท่ียังไมเบิกจาย ใหยืมไดรอยละ 80 ของอัตราเงนิเดือน 

      -   เงินคาสวัสดิการรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ยืมไดตามจํานวนที่เรยีกเก็บ 

      -   เงินยืมเพ่ือการอ่ืน ใหยืมไดเทาที่จายจริง ทั้งนี้ใหแสดงแผนการใชจายเงินและตองไม

เกินวงเงนิงบประมาณที่ไดรับ 

 3)  การยืมเงนิทดรองจายคณะวิศวกรรมศาสตร 

       -   ผูยืมตองทําสัญญายืมเงินตามแบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ 

      -   ผูยืมตองแนบหลักฐานที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงิน และแผนการใชจายเงินที่แสดงวัน 

เวลา จํานวนเงิน  ท่ีตองการใชเงิน 

  -   ผูยืมตองยื่นเรื่องการยืมเงินถึงงานคลังและพัสดุไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนวันที่

ตองการใชเงิน 
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  -   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการจายเงินยืม ตองตรวจสอบและกลั่นกรองการยืมเงินให

เปนไปตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1269/2556 

 

  4)  การจายเงนิยืมทดรองคณะวิศวกรรมศาสตร 

   -   ใหเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบในการควบคมุและจายเงินยืมทดรอง  จายเงินโดยการโอนเงิน

เขาบัญชีเงินเดือนธนาคารไทยพาณิชยเทานั้น กรณีที่บัญชีเงินเดือนไมใชธนาคารไทยพาณิชย ใหผูยืมเปดบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชยและนําสําเนาหนาสมุดบัญชีเงนิฝากแจงหนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ 

  -   ใหโอนเงินใหแกผูยืมกอนวันที่มคีวามจําเปนตองจายเงินไมเกิน 2 วันทําการ 

   5)  การสงใชคืนเงินยืมทดรองคณะวิศวกรรมศาสตร 

       -   เงินเดือน คาจาง ของบุคลากรที่ยังไมไดเบิกจาย ใหกองคลังตั้งฎีกาเบิกหักผลักสงเพ่ือ

คืนเงนิยืมทดรอง  

      -   คาสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ใหผูยืมสงใช

ใบสําคัญคูจายทันทีเม่ือไดนําเงนิไปจายแลว 

      -   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหผูยืมสงคืนใบสําคัญคูจายใหเร็วที่สุดแตไมเกิน 

15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ  

      -   คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจายภายใน 30 วัน 

นับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 

   หากมีเงินสดเหลือจายใหนําเงินสดฝากธนาคารไทยพาณิชย  บัญชีเลขท่ี 551-4-

30986-5 ชื่อบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร หรอืนําเงนิสดสงคืนที่หนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ และ

ใหแนบเอกสารการนําฝากเงินพรอมกับใบสําคัญคูจาย 

    6)  การหักลางบัญชีลูกหนี้เงนิยืมทดรองคณะวิศวกรรมศาสตร 

       -   กรณีรับชําระคืนเงินยืมเปนเงินสด ใหหนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ ออก

ใบรับเงินเปนหลักฐานแสดงการรับเงินพรอมกับลางบัญชีลูกหนี้ภายในวันทําการ 

       -   กรณีรับชําระเปนเอกสารใบสําคัญคูจาย ใหหนวยการเงนิและบัญชี งานคลังและพัสดุ

ออกใบรับใบสําคัญเปนหลักฐานใหผูยืม  และเมื่อไดรับโอนเงินจากกองคลังใหหักลางบัญชีลูกหน้ีภายในวันทํา

การ 

 เอกสารใบสําคัญคูจายฉบับใด เมื่อตรวจสอบแลวไมถูกตองมีเหตุใหทักทวง ใหหนวยการเงิน

และบัญชี งานคลังและพัสดุแจงผูยืมเงินเพื่อทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายใน 7 วัน นับ

จากวันที่ไดรับคําทักทวง   ในกรณีที่ผูยืมไมสามารถปฏิบัติตามคําทักทวงไดอันเนื่องมาจากติดภารกิจอ่ืน ใหผู
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ยืมเงินดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ  ผูยืมมีหนาท่ีตองรับผิดชอบใน

การตรวจสอบวันครบกําหนดคืนเงินยืม สามารถตรวจสอบไดท่ี http://finance.kku.ac.th  

 กรณีที่กิจกรรมหรือโครงการมีเหตุใหระงับหรือเลื่อนการดําเนินงาน อันเปนเหตุใหไมสามารถ

คืนเงนิยืมไดภายในกําหนดเดิม ใหผูยืมดําเนินการคนืเงนิยืมทันที 

 7)  การควบคุมและตรวจสอบลูกหนี้เงนิยืมทดรอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

       -   ใหหนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ รายงานฐานะเงินยืมตออธิการบดี 

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

       -   กองตรวจสอบภายในมีสิทธิเขาถึงขอมูลรายงานฐานะเงินยืมในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือตรวจสอบได  และรายงานฐานะเงินยืมของคณะวิศวกรรมศาสตรตออธิการบดี 

 8)  บทกําหนดโทษ 

       -  เมื่อครบกําหนดคืนเงินยืม ผูยืมเงินไมสงใชเงินคืน ใหหนวยการเงินและบัญชี งานคลัง

และพัสดุ  ดําเนินการหักเงินเดอืน เงินคาจาง เงนิประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืน

ใดที่ผูยืมมีสิทธิ์ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย พรอมคาปรับรอยละ 7.5 ตอปของเงินยืมท่ีคางชําระ เพื่อชําระคืน

ตามสัญญาเงินยืมจากกวาจะครบถวน โดยการหักเงินเพื่อชําระคืนเงินยืมตองหักไมเกิน 3 เดือน และให

ดําเนินการภายในวันท่ี 10 ของเดือน หากผูยืมเงนินําเงนิสดมาคืนหลังวันท่ี 10 กองคลังจะดําเนินการคนืเงินให

ผูยืมเงินในวันสิ้นเดือน  และมีผลตอการประเมินเลื่อนเงินเดือนหรือคาจางประจําปของผูยืมเงิน และใหบันทึก

ลงในทะเบียนประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย  

      -  ผูที่นําเงินยืมทดรองจายไปใชจายนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่ไดรับอนุมัติ  หรือมี

พฤติการณหนวงเหนี่ยวการคืนเงินยืมโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือหักเงินเดือนเพ่ือสงคืนเงินยืมไมได ใหถือวา

มีเจตนาทุจริต ใหดําเนินการทางวินัยโดยเครงครัดและใหนํามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการ

ประเมินเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือการตอสัญญาจาง 

 

2.3  งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 

  จากการศึกษางานวิเคราะห/วิจัย ที่เกี่ยวของ  ไดรวบรวมขอมูลกับการศึกษาเงินยืมทดรองจาย

ราชการ พบงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

เกียรติคุณ  เรืองสุวรรณ (2560) ไดทําการศึกษาเร่ือง การวิเคราะหระบบบริหารเงินทดรองราชการ: 

กรณีศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 

2557 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหระบบงาน การปฏิบัติงานและการบริหารเงินทดรองราชการ และได

คูมือปฏิบัติงานเรื่องเงินทดรองราชการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดย
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การศึกษาคนควาเอกสารในปงบประมาณ 2553 – 2557 รวม 5 ป ยอนหลัง พบวา มีปญหาในการเคลียร

เอกสารเงินยืมทดรองราชการเปนจํานวนคิดเปนรอยละ 40 ซึ่งสวนใหญไมเขาในขั้นตอนการยืมเงินทดรอง

ราชการสงผลใหผู ยืมเงินทดรองราชการตองจายดอกเบี้ย และการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและการ

สังเกตการณแบบมีสวนรวมเปนเครื่องมือ และเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบรหิาร คณาจารย 

เจาหนาที่ นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ท่ียื่นคํารองขอยืมเงินทดรองราชการ ผลการวิจัยพบวา (1) ผูยืม

เงินทดรองราชการสวนมากไมทราบขั้นตอนการดําเนินงานเคลียรเอกสาร (2) ผูยืมเงินทดรองสวนมากไมทราบ

วามีกําหนดระยะเวลาในการเคลียรเงินยืมทดลองราชการ (3) ผูยืมเงินทดรองราชการสวนมากไมทราบวาตอง

มีการจายดอกเบ้ีย (4) ผูยืมเงินทดรองราชการใชจายเงินไมตรงตามที่ขออนุมัติจึงไมสามารถหาเอกสารเคลียร

เงินยืมทดรองราชการไดสงผลใหตองคืนเงินสด (5) เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเคลียรเงินยืมไมอยู เจาหนาที่ในฝาย

ไมสามารถปฏิบัติงานแทนได โดยสรุป จากผลการวิจัยที่ได 5 ขอดังกลาว จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานวาดวย

เงินทดรองราชการ เพื่อลดคลาดเคลื่อนของขอมูลในการเคลียรเงินยืมของผูยืมเงินทดรองราชการ และเพ่ือเปน

คูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานการเงินและบัญชี ปฏิบัติราชการไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงินทดรองราชการของหนวยงานจากเงินรายได พ.ศ. 2552ใหเปนไป

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเงนิทดรองราชการของหนวยงานจากเงินรายไดพ.ศ. 2552 และ

นอกเหนือจากนี้เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของวิทยาลัยการเมืองการปกครองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑเร่ืองเงินทด

รองราชการของกองคลังและพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สุทัตตา กันทะวาด (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง การบริหารความเส่ียงระบบเงินทดรองราชการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตุประสงคเพ่ือศึกษามุมมองและความคาดหวังของ

ผูบริหารกองคลัง ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนไดสวนเสียกับระบบเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกนและ

เสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหกับระบบเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใชแบบ

สัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางและการสังเกตการณแบบมีสวนรวมเปนเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารกองคลัง ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับระบบเงินทดรองราชการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

จากการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษาและวิเคราะหความเสี่ยงแลว ไดความเสี่ยงทั้งหมด 10 ขอ และปจจัยเสี่ยง 28 ขอ 

ซึ่งแตละความเสี่ยงประกอบไปดวยหลายปจจัย เมื่อเลือกระดับคาคะแนนสูงและสูงมากเพื่อเสนอแนวทางการ

บรหิารความเสี่ยง พบวามีความเสี่ยงท่ีตองดําเนินการ ทั้งหมด 5 ขอ ไดแก (1) ประสิทธิภาพในการบริหารเงิน

สด (Cash Flow) ลดลง และเสียโอกาสในการไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน (2) ไมสามารถติดตามทวงหนี้

คงคาง (3) ความนาเชื่อถือและภาพลักษณท่ีดีขององคกรลดลง (4) การทุจริตในหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน (5) 

ระบบปฏิบัติการใหขอมูลไมถูกตอง ซึ่งมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามลําดับตอไปนี้ (1) จัดตั้งวงเงิน

สํารองและปรับปรุงวิธีการจัดสรรเงินหมุนเวียนของคณะ/หนวยงาน (2) ปรับปรุงประกาศที่ใชบังคับและ

ทบทวนกระบวนการติดตามหนี้และจัดทําปฏิทินการทํางาน (3) สรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน (4) มี

กระบวนการสอบทานเปนลําดับชั้น (5) พัฒนากระบวนการปฏิบัติใหเชื่อมโยงกันเพ่ือขอมูลที่ถูกตอง 

  กนกอร  สีแสง (2562) ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชจายเงินยืมทดรองจายของสวนงาน สังกัด

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2559-2561 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหการใชจายเงินยืม
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ทดรองจายของหนวยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 และเพ่ือเสนอ

ขอมูลการใชจายเงินยืมหมุนเวียนของหนวยงานตอมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสม

ของจํานวนเงินยืมหมุนเวียนของหนวยงาน  โดยใชกระดาษทําการจัดเก็บขอมูลการใชจายเงินยืมทดรองจาย 

และเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนลูกหนี้เงินยืมทดรองจายโดยแยกเปน ลูกหนี้ยังไมครบกําหนดชําระและลูกหนี้

เกินกําหนดชําระ ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ หนวยงานที่มีเงินยืมหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย จํานวน 28 

หนวยงานที่มีการรายงานการเงินประจําเดือนตอกองตรวจสอบภายใน ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2559 – 

2561 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561) ผลการวิเคราะหพบวา เงินยืมทดรองจายหมุนเวียนของ

หนวยงาน แบงเปน 2 สวน คือ 1) เงินยืมทดรองจายที่ควบคุมดูแลโดยกองคลัง โดยไมจํากัดวงเงินยืม 2) เงิน

ยืมหมุนเวียนของหนวยงาน ควบคุมการรับการจายโดยหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินยืม

หมุนเวียนของหนวยงานท่ีใชหมุนเวียนจํานวนเงินรวม 63,699,446.46 บาท มีจํานวน 28 หนวยงาน มีการใช

จายเฉลี่ยทั้งป 36,618,025.38 บาท มีจํานวนลูกหนี้เงินยืมฯ 1,710 ราย ปงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินยืม

หมุนเวียนของหนวยงานที่ใชหมุนเวียนจํานวนเงินรวม 60,550,000 บาท มีจํานวน 25 หนวยงาน มีการใชจาย

เฉลี่ยทั้งป 33,190,333.40 บาท มีจํานวนลูกหนี้เงินยืมฯ 1,544 ราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินยืม

หมุนเวียนของหนวยงานที่ใชหมุนเวียนจํานวนเงินรวม 59,950,000 บาท มีจํานวน 25 หนวยงาน การใช

จายเงินยืมหมุนเวียนของหนวยงาน มีการใชจายเฉลี่ยทั้งป 30,223,149.10 บาท มีจํานวนลูกหนี้เงินยืมฯ 

1,441 ราย 

  จากงานวิเคราะห/วิจัยดังกลาวไมเกี่ยวของโดยตรงกับการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน แตสามารถนํามาจัดทํากรอบแนวคิดในการวิเคราะหเกี่ยวกับ

คาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย เพ่ือเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจของผูบริหารของหนวยงาน  

 



บทท่ี 3  
วิธีการวิเคราะห 

 

 การวิเคราะหครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  ผูวิเคราะหดําเนินการตามลําดับตอไปนี้ 

 -  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 -  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 -  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 

 -  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 -  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 -  การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

 -  เทคนิคที่นํามาใชการวิเคราะห 

 

3.1   ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ผูวิเคราะหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

  3.1.1  ศึกษาประเภทคาใชจายของการยืมเงินทดรองจาย 

3.1.2  กําหนดประเภทคาใชจายของการยืมเงินทดรองจาย 

3.1.3  กําหนดวัตถุประสงคของการวิเคราะห 

3.1.4  ศึกษา คนหาแนวคิด หรืองานวิเคราะหที่เกี่ยวของ 

3.1.5  ออกแบบการวิเคราะหและการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1.6  วิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะห 

3.1.7  สรุปผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร : ไดแก   รายการคาใชจายที่ยืมเงินทดรองจาย   คณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 จํานวน 563 รายการ  และปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน  

514  รายการ  

            กลุมตัวอยาง : ในการวิเคราะหครั้งนี้ ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 
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3.3   เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
    แบบเก็บรวบรวมและบันทึกขอมูลจากเอกสารหลักฐานการยืมเงินทดรองจายและทะเบียนคุมลูกหนี้

เงินยืมทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิเคราะหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนําขอมูลมาศึกษาคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 โดยแบงเปนขอมูล

ปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อ

นํามาใชในการวิเคราะห  มีดังนี้ 

    3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการจายเงินยืมทดรองจายเพื่อเปน

คาใชจายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561 (1 ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2561)  โดยทําการสรางแบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับรายการคาใชจายในการยืมเงินทดรอง

จาย ขอมูลที่จัดเก็บประกอบดวย คาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย  จํานวนเงินท่ีมีการยืมแตละรายการ  

และหนวยงานที่ยืมเงินทดรองจาย   จากนั้นบันทึกขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย และนําขอมูลที่ได

จากแบบฟอรม มาวิเคราะหประเภทของคาใชจาย ความถ่ีในการยืมเงินคาใชจายแตละประเภท จํานวนเงินที่

ยืม หนวยงานท่ียืม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2561  

   3.4.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร 

หนังสือ บทความ ขอมูลทางอินเตอรเน็ต รวมถึงงานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของโดยศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป

เกี่ยวกับการบริหารเงินยืมทดรองจาย สําหรับหนวยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัย  

 

3.5   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิเคราะหทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Distribution)   และคารอยละ (Percentage) โดยนํามาใชวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561   จากสูตรคํานวณ 
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P = F x100 

n 
 

เมื่อ P  แทน รอยละ 

f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ  

n แทน จํานวนความถ่ีทั้งหมด 

 

3.6   การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 
     3.6.1  การวิเคราะหขอมูล  เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิเคราะหดําเนินการวิเคราะห 

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล คือโปรแกรมMicrosoft Excel  

   3.6.2  การนําเสนอขอมูล   ผูวิเคราะหนําเสนอขอมูลในรูปของบทความ   ลักษณะการเสนอเปน

บทความสั้น ๆ และมีขอมูลตัวเลขประกอบดวย  นําเสนอในรูปของตาราง  ทําการกรอกขอมูลที่เปนตัวเลขโดย

จําแนกเปนแนวต้ัง (Column)  และแนวนอน (Row) เพ่ือจัดขอมูลใหเปนระเบียบ  และนําเสนอในรูปกราฟ 

เพื่อแสดงขอมูลที่ทําใหเกิดความนาสนใจ เขาใจงาย  

 
3.7   เทคนิคท่ีนํามาใชในการวิเคราะห 

   ผูวิเคราะหนําเทคนิคการเปรียบเทียบขอมูล (Comparative Techniques) มาใชในการวิเคราะห 

ซึ่งเปนการปรยีบเทียบขอมูลเชิงปริมาณ ของขอมูล 2 กลุมขึ้นไป มีวิธีการดังนี้ 

             3.7.1  นําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจําแนกประเภท ไดแก ประเภทคาใชจายในการยืมเงินทดรอง   

จํานวนเงินท่ียืม  หนวยงานที่ยืมเงินทดรอง 

             3.7.2  จัดทําตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลเชิงปริมาณจําแนกตามประเภท  

                 

 

 



บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห 

 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายของหนวยงานภายในคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 563 รายการ และ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 514 รายการ ไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

(Microsoft Excel) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา  นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง  กราฟแทง  ประกอบคําบรรยาย

ตามลําดับ ดังน้ี  

 

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร  

      โดยภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  

 จากขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายของคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560 - 2561 ที่มีผูประสงคยืมเงินไปสํารองเปนคาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ผู วิเคราะหได

ทําการศึกษาและจําแนกประเภทของคาใชจายในการยืมเงนิทดรองจายออกเปน 10 ประเภท ไดแก 

 4.1.1  คาเดินทางไปราชการในประเทศ 

 4.1.2  คาเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 4.1.3  คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชมุวิชาการ 

 4.1.4  คาอาหารและเครื่องดื่ม 

 4.1.5  คาการกุศล/เงนิสนับสนุน 

 4.1.6  คาเบ้ียประชุม 

 4.1.7  คาใชจายโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 4.1.8  คาใชจายโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 

 4.1.9  คาจัดซื้อจัดจางพัสดุ 

 4.1.10 คาใชจายอื่น ๆ  

 ขอมูลการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ผูวิเคราะห

ไดทําการจําแนกตามประเภทคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายดังกลาวขางตน เปนดังน้ี 
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ตารางที่ 4.1   จําแนกประเภทคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 

                   พ.ศ. 2560-2561  

ลําดับ

ที ่
ประเภทของคาใชจายที่ยืมเงิน 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2560 

จํานวนคร้ัง รอยละ จํานวนคร้ัง รอยละ 

1 คาเดินทางไปราชการในประเทศ 135 26.25 214 38.01 

2 คาเดินทางไปราชการตางประเทศ 22 4.28 18 3.20 

3 คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 14 2.72 9 1.60 

4 คาอาหารและเครื่องดื่ม 52 10.12 43 7.64 

5 คาการกุศล/เงินสนับสนุน 37 7.20 35 6.22 

6 คาเบ้ียประชุม 30 5.84 32 5.68 

7 คาใชจายโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 53 10.31 43 7.64 

8 คาใชจายโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 129 25.10 99 17.57 

9 คาจัดซื้อจัดจางพัสดุ 32 6.23 52 9.24 

10 คาใชจายอ่ืน ๆ 10 1.95 18 3.20 

รวม 514 100.00 563 100.00 

  

คาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ตามตารางที่ 4.1 พบวา ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้น 514 คร้ัง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 49 ครั้ง คิด

เปนรอยละ 8.70  ประเภทคาใชจายที่ยืมเงินทดรองจายบอยที่สุดเม่ือเทียบกับคาใชจายท่ียืมเงินทดรองจาย

ทั้งหมด ลําดับที่ 1 คือ คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยืมเงิน

ทดรองจายจํานวน 135 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.25 สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยืมเงินทดรองจายจํานวน 

214 ครั้ง คิดเปนรอยละ 38.01 ลําดับที่ 2 คือ คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของ

องคกร ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ยืมเงินทดรองจายจํานวน 129 ครั้ง คิดเปนรอยละ 25.10 ปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ยืมเงินทดรองจายจํานวน 99 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.57 และลําดับที่ 3 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561

คือคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ยืมเงินทดรองจายจํานวน 53 คร้ัง คิดเปนรอย

ละ 10.31 สวนปงบประมาณ พ.ศ.2560 คือคาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ยืมเงินทดรองจายจํานวน 

52 ครั้ง คิดเปนรอยละ9.24  สัดสวนของประเภทคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.1   
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ภาพท่ี 4.1   แสดงรอยละการยืมเงินทดรองจายคาใชจายแตละประเภทประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

      และ 2561 

 
  

จากภาพที่ 4.1  โดยภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ในประเทศ มีการยืมเงินทดรองจายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.01 และ 26.25 ตามลําดับ รองลงมาเปน

คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร คิดเปนรอยละ 17.57 และ 25.10 

ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.2   แสดงจํานวนเงินที่ยืมแตละประเภทคาใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 

ลําดับ

ที ่
ประเภทของคาใชจายที่ยืมเงิน 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1 คาเดินทางไปราชการในประเทศ   1,317,546.00  14.07     2,101,463.90  19.61 

2 คาเดินทางไปราชการตางประเทศ      941,288.00  10.05       914,657.00  8.54 

3 คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ      286,507.00  3.06       182,540.00  1.70 

4 คาอาหารและเครื่องดื่ม      485,820.00  5.19       401,380.00  3.75 

5 คาการกุศล/เงินสนับสนุน      465,500.00  4.97       447,800.00  4.18 

6 คาเบี้ยประชุม      275,000.00  2.94       246,175.00  2.30 

7 คาใชจายโครงการจัดฝกอบรม/สมัมนา/ศึกษาดงูาน   1,308,225.00  13.97     1,182,773.71  11.04 

8 

คาใชจายโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของ

องคกร   3,472,431.62  37.08     3,569,141.00  33.31 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ)   แสดงจํานวนเงินที่ยืมแตละประเภทคาใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

ลําดับ

ที ่
ประเภทของคาใชจายที่ยืมเงิน 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

9 คาจัดซื้อจัดจางพัสดุ      441,057.60  4.71     1,263,267.00  11.79 

10 คาใชจายอื่น ๆ      372,324.06  3.98       405,168.34  3.78 

รวม  9,365,699.28  100.00  10,714,365.95  100.00 

 

จํานวนเงิน ท่ียืมแตละประเภทคาใชจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ตามตารางที่  4.2 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้นเปนเงินจํานวน 9,365,699.28 บาท ซึ่งลดลงจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 1,348,666.67 บาท คิดเปนรอยละ 12.59 ประเภทของคาใชจายที่ยืมเงิน

ทดรองจายมากที่สุดเมื่อเทียบกับคาใชจายที่ยืมเงินทดรองจายท้ังหมด ลําดับที่ 1 คือ คาใชจายประเภท

โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยืมเงินทดรองจายเปนเงิน

จํานวน   3,472,431.62  บาท คิดเปนรอยละ 37.08  สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยืมเงินทดรองจายเปน

เงินจํานวน 3,569,141 บาท คิดเปนรอยละ 33.31 ลําดับที่ 2 คือ คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการใน

ประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 1,317,546 บาท คิดเปนรอยละ 14.07 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  2,101,463.90  บาท  คิดเปนรอยละ 19.61 และ

ลําดับท่ี 3 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 คือคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ยืมเงิน

ทดรองจายเปนเงินจํานวน  1,308,225 บาท คิดเปนรอยละ 14.07 สวนปงบประมาณ พ.ศ.2560 คือคาใชจาย

ประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 1,263,267 บาท คิดเปนรอยละ  11.79  

สัดสวนของจํานวนเงินที่ยืมแตละประเภทคาใชจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-

2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.2   
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ภาพท่ี 4.2  แสดงรอยละของจํานวนเงินที่ยืมแตละประเภทคาใชจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

               และ 2561 

  
 

จากภาพที่ 4.2  โดยภาพรวมในปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร มีการยืมเงินทดรองจายเปนจํานวนเงินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.31 และ 

37.08 ตามลําดับ รองลงมาเปนคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ คิดเปนรอยละ 19.61 และ 

14.07 ตามลําดับ  

 

4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลตามประเภทของคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย 

      คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561  

         ผูวิเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลรายการคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 และนําขอมูลมาบันทึกลงตารางแจกแจงความถี่สําหรับวิเคราะหขอมูล

ประเภทของคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

4.2.1 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ 

 เปนดังนี ้
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ตารางที่ 4.3   จํานวนครั้งในการยืมเงนิทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ประจําป 

                  งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 18 13.33 42 19.63 

สาขาวิศวกรรมโยธา 10 7.41 36 16.82 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 13 9.63 19 8.88 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 18 13.33 23 10.75 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 14 10.37 26 12.15 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 23 17.04 18 8.41 

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 21 15.56 16 7.48 

สาขาวิศวกรรมเคมี 17 12.59 25 11.67 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 1 0.74 9 4.21 

รวม 135 100.00 214 100.00 

  

จํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ตามตารางท่ี 4.1 พบวา 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 135 คร้ัง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวน 79 คร้ัง คิดเปนรอยละ 36.92   

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการใน

ประเทศบอยท่ีสุด ลําดับที่ 1 คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยืมเงินทดรองจายจํานวน 23 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

17.04 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ยืมเงินทดรองจายจํานวน 21 ครั้ง คิดเปนรอยละ 15.56 และ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงินทดรองจายนอยที่สุดจํานวน 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.74   

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการใน

ประเทศบอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 42 ครั้ง คิด

เปนรอยละ 19.63 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา ยืมเงินทดรองจายจํานวน 36 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.82 

และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงนิทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 4.21  

สัดสวนของจํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.3 
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ภาพท่ี 4.3   รอยละของการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ  ประจําป 

                งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

  
 

 จากภาพที่ 4.3 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 คาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไป

ราชการในประเทศ หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายบอยที่สุดคือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คิดเปนรอยละ 17.04 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ียืมเงินทดรองจายบอยที่สุดคือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 

คิดเปนรอยละ 19.63  

ตารางที่ 4.4   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ประจําป 

                   งบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร       203,827.00  15.47      490,790.00      23.35  

สาขาวิศวกรรมโยธา        59,793.00  4.54      195,213.50        9.29  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา       103,566.00  7.86      124,034.00        5.90  

สาขาวิศวกรรมเกษตร       195,054.00  14.80      148,920.00        7.09  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ       157,650.00  11.97      377,288.00      17.95  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล       235,500.00  17.87      166,820.00        7.95  

 



27 

 

ตารางที่  4.4 (ตอ)   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ประจําป 

                          งบประมาณ  พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม       139,706.00  10.60      133,008.00        6.33  

สาขาวิศวกรรมเคมี       177,450.00  13.47      382,076.00      18.18  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร        45,000.00  3.42        83,314.40        3.96  

รวม   1,317,546.00  100.00   2,101,463.90     100.00  

 

 จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ตามตารางท่ี 4.4 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 1,317,546 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 783,917.90 บาท คิดเปนรอยละ 37.30  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศมาก

ที่สุดลําดับที่ 1 คือสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 235,500 บาท คิดเปนรอยละ 

17.87 รองลงมาคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 203,827 บาท 

คิดเปนรอยละ 15.47 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงินทดรองจายนอยท่ีสุด จํานวน 45,000 บาท คิด

เปนรอยละ 3.42  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศมาก

ที่สุดลําดับท่ี 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  490,790 บาท คิด

เปนรอยละ 23.35  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 382,076 บาท คิดเปน

รอยละ 18.18 และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 83,314 บาท คิดเปนรอย

ละ 3.96 

สัดสวนของจํานวนเงิน ท่ียืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.4 
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ภาพท่ี 4.4  รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศประจําป 

               งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

  
 

 จากภาพที่ 4.4 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทาง

ไปราชการในประเทศ มากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คิดเปนรอยละ 17.87 ในปงบประมาณ พ.ศ.

2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายมากที่สุด คือ กองบรหิารงานคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 23.35 

4.2.2 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ 

 เปนดังนี ้

ตารางที่ 4.5   จํานวนครั้งในการยืมเงนิทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ  ประจําป 

                  งบประมาณ  พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนคร้ัง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 3       13.64  5 27.77 

สาขาวิศวกรรมโยธา -           -    2 11.11 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 11       50.00  1 5.56 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 1        4.55  - - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 3       13.64  3 16.67 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1        4.54  3 16.67 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)  จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ ประจําป 

                        งบประมาณ  พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนคร้ัง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2        9.08  2 11.11 

สาขาวิศวกรรมเคมี 1        4.55  2 11.11 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร -           -    - - 

รวม 22 100.00 18 100.00 

 

จํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ ตามตารางที่ 4.5 

พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้น 22 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.

2560 จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ  22.22  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ตางประเทศบอยท่ีสุด ลําดับที่ 1 คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายจํานวน 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

50  รองลงมาคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยืมเงินทดรองจาย

จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.64  สวนสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงิน

ทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ตางประเทศบอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 5 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 27.77 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ยืมเงินทดรองจาย

จํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 16.67 สวนสาขาวิศวกรรมเกษตรและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืม

เงินทดรองจาย  

สัดสวนของจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.5  
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ภาพท่ี 4.5   รอยละของการยืมเงินทดรองจายคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ 

                ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพ ที่ 4.5 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 คาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคา

เดินทางไปราชการตางประเทศ หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายบอยที่สุดคือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา คิดเปนรอย

ละ 50  ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ียืมเงินทดรองจายบอยที่ สุดคือกองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 27.77  

ตารางที่ 4.6   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ ประจําป 

                   งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร        62,500.00         6.64       358,717.00      39.22  

สาขาวิศวกรรมโยธา                   -              -         68,600.00        7.50  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา       485,748.00       51.60          6,000.00        0.66  

สาขาวิศวกรรมเกษตร        65,000.00         6.91                   -             -    

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ       150,000.00       15.93       160,000.00      17.48  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล        30,000.00         3.19       136,000.00      14.87  
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ ประจําป 

                         งบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม       135,000.00       14.34       140,000.00      15.31  

สาขาวิศวกรรมเคมี        13,040.00         1.39        45,340.00        4.96  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   -              -                    -             -    

รวม      941,288.00  100.00     914,657.00     100.00  

 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ ตามตารางที่ 4.6 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 941,288 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 26,631 บาท คิดเปนรอยละ 2.91  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ

มากที่สุดลําดับท่ี 1 คือสาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 485,748 บาท คิดเปนรอยละ 

51.60 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 150,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 15.93 สวนสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ

มากที่สุดลําดับท่ี 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  358,717 บาท 

คิดเปนรอยละ 39.22  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 160,000 

บาท คิดเปนรอยละ 17.48 สวนสาขาวิศวกรรมเกษตรและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรอง

จาย 

สัดสวนของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.6 
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ภาพท่ี 4.6   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ 

                ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

  

 จากภาพที่ 4.6 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทาง

ไปราชการตางประเทศ มากท่ีสุด คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา คิดเปนรอยละ 51.60 ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 

หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 39.22 

4.2.3   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรม

สัมมนา/ประชุมวิชาการ  เปนดังน้ี 

ตารางที่ 4.7   จํานวนคร้ังในการยืมเงนิทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุม 

                   วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จาํนวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 3 21.43 4 44.45 

สาขาวิศวกรรมโยธา - - - - 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 4 28.57 - - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 1 7.14 - - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 21.43 2 22.22 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)  จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุม 

                        วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จาํนวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - - 1 11.11 

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1 7.14 - - 

สาขาวิศวกรรมเคมี 2 14.29 1 11.11 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร - - 1 11.11 

รวม 14 100.00 9 100.00 

 

จํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ ตาม

ตารางที่  4.7 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้น 14 คร้ัง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 5 ครั้ง คดิเปนรอยละ  55.55  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรม

สัมมนา/ประชุมวิชาการ บอยที่สุด ลําดับท่ี 1 คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายจํานวน 4 คร้ัง คิด

เปนรอยละ 28.57  รองลงมาคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร  และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ยืม

เงินทดรองจายจํานวน 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 21.43  สวนสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

ไมมีการยืมเงินทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรม

สัมมนา/ประชุมวิชาการ บอยท่ีสุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจาย

จํานวน 4  ครั้ง คิดเปนรอยละ 44.45 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยืมเงินทดรองจายจํานวน 2 

คร้ัง คิดเปนรอยละ 22.22  สวนสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเกษตร  และสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย  

สัดสวนของจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุม

วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.7   
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ภาพท่ี 4.7   รอยละของการยืมเงินทดรองจายคาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ 

                ประชุมวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพที่  4.7  พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 คาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภท

คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ หนวยงานท่ียืมเงินทดรองจายบอยที่สุดคือ สาขา

วิศวกรรมไฟฟา คดิเปนรอยละ 28.57  ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายบอยที่สุดคือ

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 44.45 

ตารางที่ 4.8   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุม 

                  วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร        66,300.00  23.14       80,840.00  44.29 

สาขาวิศวกรรมโยธา                   -    -                  -   - 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา        78,959.00  27.56                  -   - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร        18,000.00  6.28                  -   - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ        44,000.00  15.36       39,800.00  21.80 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                   -    -         4,500.00  2.47 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ)   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุม 

                         วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม        46,500.00  16.23                  -   - 

สาขาวิศวกรรมเคมี        32,748.00  11.43       37,400.00  20.48 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   -    -       20,000.00  10.96 

รวม      286,507.00  100.00     182,540.00  100.00 

 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ ตามตาราง

ที่ 4.8 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 286,507 บาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 103,967 บาท คิดเปนรอยละ 56.95  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/

ประชุมวิชาการ มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือสาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 78,959 บาท 

คิดเปนรอยละ 27.56  รองลงมาคือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 

66,300 บาท คิดเปนรอยละ 23.14  สวนสาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  และสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรไมมีการยืมเงนิทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/

ประชุมวิชาการ มากที่สุดลําดับที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  

80,840 บาท คิดเปนรอยละ 44.29  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 

39,800 บาท คิดเปนรอยละ 21.80 สวนสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเกษตร 

และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

สัดสวนของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.8 
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ภาพท่ี 4.8   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ 

                ประชุมวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพที่  4.8 พบวาในป งบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยื มเงินทดรองจายประเภท

คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ มากท่ีสุด คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา คิดเปนรอยละ 27.56 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายมากที่สุด คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 

คิดเปนรอยละ 44.29 

4.2.4 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม เปนดงันี้ 

ตารางที่ 4.9   จํานวนครั้งในการยืมเงนิทดรองจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม ประจําปงบประมาณ  

                  พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 52     100.00  42 97.67 

สาขาวิศวกรรมโยธา -           -    - - 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา -           -    - - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร -           -    1 2.33 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ -           -    - - 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)  จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม ประจําปงบประมาณ 

                        พ.ศ.2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล -           -    - - 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม -           -    - - 

สาขาวิศวกรรมเคมี -           -    - - 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร -           -    - - 

รวม 52 100.00 43 100.00 

 

จํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามตารางที่ 4.9 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้น 52 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวน 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ  20.93  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจาย

ประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ 100.00  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขาวิศวกรรมเกษตร

เทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ 97.67 และ 2.33 ตามลําดับ 

สัดสวนจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.9 
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ภาพท่ี 4.9   รอยละของการยืมเงินทดรองจายคาใชจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม ประจําป 

                งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

จากภาพที่ 4.9  พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร

เทานั้นที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม สวนปงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตรยืมเงินทดรองจายบอยท่ีสุดคดิเปนรอยละ 97.67  

ตารางที่ 4.10   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่มประจําปงบประมาณ 

                    พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร       485,820.00  100.00 394,380.00 98.26 

สาขาวิศวกรรมโยธา                   -   - - - 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา                   -   - - - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร                   -   - 7,000.00 1.74 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                   -   - - - 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                   -   - - - 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ)   จํานวนเงนิที่ยืมของคาใชจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่มประจําปงบประมาณ 

                           พ.ศ. 2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                   -   - - - 

สาขาวิศวกรรมเคมี                   -   - - - 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   -   - - - 

รวม      485,820.00  100.00 401,380.00 100.00 

 

จํานวนเงินที่ ยืมของคาใชจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม ตามตารางที่  4.10 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 485,820 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 84,440 บาท คิดเปนรอยละ 21.04  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจาย

ประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม เปนเงินจํานวน 485,820 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขาวิศวกรรมเกษตร

เทานั้นที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม เปนเงินจํานวน 394,380 บาท และ 7,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 98.26 และ 1.74 ตามลําดับ  

สัดสวนของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.10 
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ภาพท่ี 4.10   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่มประจําป 

                  งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพท่ี 4.10 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร

เทานั้นที่ยืมเงินทดรองจายประเภทอาหารและเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ 100.00 และปงบประมาณ พ.ศ.2560 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรยืมเงนิทดรองจายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 98.26 

4.2.5 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงนิสนับสนุน  

เปนดังนี ้

ตารางที่ 4.11   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน ประจําปงบประมาณ  

                    พ.ศ.2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 35 94.60 34 97.14 

สาขาวิศวกรรมโยธา 1 2.70 - - 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา - - - - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร - - - - 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)  จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน ประจําป 

                          งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 1 2.70 1 2.86 

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม - - - - 

สาขาวิศวกรรมเคมี - - - - 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร - - - - 

รวม 37 100.00 35 100.00 

 

จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน ตามตารางที่ 4.11 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้น 37 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวน 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ  5.71  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา และ

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน คิดเปนรอยละ 94.60 

และ 2.70 ตามลําดับ  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงนิสนับสนุน คิดเปนรอยละ 97.14 และ 2.86 ตามลําดับ 

สัดสวนของจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.11 
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ภาพท่ี 4.11   รอยละของการยืมเงินทดรองจายคาใชจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน ประจําป 

                  งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพท่ี 4.11 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2560 สวนใหญมีเฉพาะกองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตรเทานั้นท่ียืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน 

ตารางที่ 4.12   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุนประจําปงบประมาณ 

                    พ.ศ. 2560-2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร       435,500.00  93.56      427,800.00  95.53 

สาขาวิศวกรรมโยธา        10,000.00  2.15                  -    - 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล        20,000.00  4.30       20,000.00  4.47 
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)  จํานวนเงนิที่ยืมของคาใชจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุนประจําป 

                          งบประมาณพ.ศ. 2560-2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมเคมี                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   -    -                  -    - 

รวม      465,500.00  100.00     447,800.00  100.00 

 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน ตามตารางที่  4.12 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 465,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 17,700 บาท คิดเปนรอยละ 3.95  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล เทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน เปนเงินจํานวน 435,500 

บาท 20,0000 บาท และ 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 93.56  4.30  และ 2.15  ตามลําดับ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล

เทานั้นที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน เปนเงินจํานวน 427,800 บาท และ 20,000 

บาท คิดเปนรอยละ 95.53 และ 4.47 ตามลําดับ  

สัดสวนของจํานวนเงินท่ียืมของคาใชจายประเภทการกุศล/เงินสนับสนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.12 
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ภาพท่ี 4.12   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาการกุศล/เงนิสนับสนุน ประจําป 

                  งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพที่  4 .12 พบว า ในป งบประมาณ  พ .ศ . 2561 และ 2560 กองบริห ารงานคณ ะ

วิศวกรรมศาสตรยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.56 และ 

95.93 ตามลําดับ 

4.2.6 ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม  เปนดังน้ี 

ตารางที่ 4.13   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม ประจําปงบประมาณ  

                    พ.ศ.2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 30     100.00  32     100.00  

สาขาวิศวกรรมโยธา                -             -                  -             -    

สาขาวิศวกรรมไฟฟา                -             -                  -             -    

สาขาวิศวกรรมเกษตร                -             -                  -             -    

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                -             -                  -             -    

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                -             -                  -             -    
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเบ้ียประชุม ประจําปงบประมาณ  

                           พ.ศ.2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                -             -                  -             -    

สาขาวิศวกรรมเคมี                -             -                  -             -    

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                -             -                  -             -    

รวม 30 100.00 32     100.00  

 

จํานวนคร้ังในการยืมเงนิทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม ตามตารางท่ี 4.13 พบวา ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 30 คร้ัง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 2 คร้ัง คิดเปน

รอยละ  6.25  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และปงบประมาณ 2560  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 

เทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเบ้ียประชุม คิดเปนรอยละ 100.00  

สัดสวนของจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเบ้ียประชุม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.13 

ภาพท่ี 4.13   รอยละของการยืมเงินทดรองจายคาใชจายประเภทคาเบ้ียประชุม ประจําปงบประมาณ 

                  พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 
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 จากภาพที่  4.13  พบวาในป งบประมาณ 2561 และ 2560 มี เฉพาะกองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตรเทานั้น ท่ียืมเงินทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม คิดเปนรอยละ 100.00 

ตารางที่ 4.14   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเบี้ยประชุม ประจําปงบประมาณ  

                    พ.ศ. 2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร       275,000.00     100.00       246,175.00     100.00  

สาขาวิศวกรรมโยธา                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมเคมี                   -    -                  -    - 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   -    -                  -    - 

รวม      275,000.00  100.00     246,175.00     100.00  

 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเบ้ียประชุม ตามตารางท่ี 4.14 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.

2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 275,000 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 

28,825 บาท คิดเปนรอยละ 11.71  

ป งบประมาณ  พ .ศ .2561 และป งบประมาณ  พ .ศ .2560  มี เฉพาะกองบริหารงานคณ ะ

วิศวกรรมศาสตร เทานั้น ที่ยืมเงนิทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม คิดเปนรอยละ 100.00  

สัดสวนของจํานวนเงินท่ียืมของคาใชจายประเภทคาเบ้ียประชุม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-

2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.14 
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ภาพท่ี 4.14   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเบี้ยประชุม ประจําปงบประมาณ 

                  พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพที่  4.14 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2560 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตรเทานั้น ท่ียืมเงินทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม คิดเปนรอยละ 100.00 

4.2.7   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน  เปนดังนี้ 

ตารางที่ 4.15   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

                    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 22 41.51 15 34.88 

สาขาวิศวกรรมโยธา 5 9.43 2 4.65 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 1 1.89 - - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 2 3.77 2 4.65 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1.89 7 16.28 
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ตารางที่ 4.15 (ตอ)   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

                           ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.2560  และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 7 13.21 2 4.65 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 6 11.32 6 13.96 

สาขาวิศวกรรมเคมี 7 13.21 9 20.93 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 2 3.77 - - 

รวม 53 100.00 43 100.00 

 

จํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตามตารางท่ี 

4.15 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 53 คร้ัง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ  23.26  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 22  ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 41.51  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายสาขา

ละ 3 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.21  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟายืมเงินทดรองจายนอยท่ีสุด จํานวน 1 คร้ัง คิดเปน

รอยละ 1.89   

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/

ศึกษาดูงาน บอยที่สุด ลําดับท่ี 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 15 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 34.88 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายจํานวน 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.93 

สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย  

สัดสวนของจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.15  
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ภาพท่ี 4.15   รอยละของการยืมเงินทดรองจายคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ 

                  ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพที่ 4.15 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2560 กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร

ยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน บอยที่สุด คิดเปนรอยละ 41.51 และ 

34.88 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.16   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร       634,092.00  48.47      800,018.71      67.64  

สาขาวิศวกรรมโยธา        45,070.00  3.45        69,600.00        5.88  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา          9,800.00  0.75                   -    - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร        61,160.00  4.68        63,390.00        5.36  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ        13,500.00  1.03      139,515.00      11.80  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล       157,060.00  12.01          8,010.00        0.68  
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 ตารางท่ี 4.16 (ตอ)  จํานวนเงนิที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน 

                           ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม        81,950.00  6.26        34,680.00        2.93  

สาขาวิศวกรรมเคมี       232,793.00  17.79        67,560.00        5.71  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร        72,800.00  5.56                   -             -    

รวม   1,308,225.00  100.00   1,182,773.71     100.00  

 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตามตารางที่ 4.16 

พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 1,308,225 บาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 125,451.29 บาท คิดเปนรอยละ 10.61  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงาน มากที่สุด ลําดับที่  1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 

634,092 บาท คิดเปนรอยละ 48.47 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 

232,793 บาท คิดเปนรอยละ 17.79 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟายืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 9,800 

บาท คิดเปนรอยละ 0.75 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษา

ดูงาน มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  

800,018.71 บาท คิดเปนรอยละ 67.64  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ยืมเงินทดรองจายเปนเงิน

จํานวน 139,515 บาท คิดเปนรอยละ 11.80 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมี

การยืมเงินทดรองจาย 

สัดสวนของจํานวนเงินท่ียืมของคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.16 
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ภาพท่ี 4.16   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ 

                  ศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

จากภาพที่  4 .16 พบว า ในป งบประมาณ  พ .ศ . 2561 และ 2560 กองบ ริหารงานคณ ะ

วิศวกรรมศาสตรยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 

48.47 และ 67.64 ตามลําดับ  

4.2.8   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรองคกร  เปนดังนี้ 

ตารางที่ 4.17   จํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของ 

                    องคกร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 86 66.67 62       62.63  

สาขาวิศวกรรมโยธา 4 3.10 4        4.04  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา 4 3.10 2        2.02  

สาขาวิศวกรรมเกษตร 1 0.77 6        6.06  
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ตารางที่ 4.17 (ตอ)   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของ 

                           องคกรประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 2.33 3        3.03  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 5 3.87 3        3.03  

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 9 6.98 6        6.06  

สาขาวิศวกรรมเคมี 10 7.75 8        8.08  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 7 5.43 5        5.05  

รวม 129 100.00 99 100.00 

 

จํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร ตาม

ตารางที่ 4.17 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 129 ครั้ง ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 30 ครั้ง คิดเปนรอยละ  30.30  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกร บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจาย

จํานวน 86  ครั้ง คิดเปนรอยละ 66.67  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายจํานวน 10 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 7.75  สวนสาขาวิศวกรรมเกษตรยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 

0.77   

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกร บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจาย

จํานวน 62 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.63 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายจํานวน 8 คร้ัง คิด

เปนรอยละ 8.08 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 2.02 

สัดสวนของจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของ

องคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดงัภาพที่ 4.17 
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ภาพท่ี 4.17   รอยละของการยืมเงนิทดรองจายคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร 

                  ขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพท่ี  4.17 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2560 กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร

ยืมเงินทดรองจายคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร บอยท่ีสุด คิดเปนรอย

ละ 66.67 และ 62.63 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.18   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 

                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร    2,247,970.00  64.74    2,635,914.00      73.85  

สาขาวิศวกรรมโยธา       116,395.00  3.35      158,965.00        4.45  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา       293,774.00  8.46        19,950.00        0.56  

สาขาวิศวกรรมเกษตร        20,000.00  0.58      306,740.00        8.60  

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ        83,330.00  2.40        47,830.00        1.34  

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล        72,452.00  2.09        61,350.00        1.72  
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ตารางที่ 4.18 (ตอ)  จํานวนเงนิที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร 

                          ขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม       198,985.00  5.73        73,600.00        2.06  

สาขาวิศวกรรมเคมี       212,280.00  6.11      144,500.00        4.05  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร       227,245.62  6.54      120,292.00        3.37  

รวม   3,472,431.62  100.00   3,569,141.00     100.00  

 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร ตามตารางท่ี 

4.18 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 3,472,431.62 บาท ซึ่งลดลง

จากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 96,709.38 บาท คิดเปนรอยละ 2.71  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกร มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปน

เงินจํานวน 2,247970 บาท คิดเปนรอยละ 64.74 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายเปน

เงินจํานวน 293,774 บาท คิดเปนรอยละ 8.46 สวนสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด 

จํานวน 72,452 บาท คิดเปนรอยละ 2.09 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกร มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปน

เงินจํานวน  2,635,914  บาท คิดเปนรอยละ 73.85  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมเกษตร ยืมเงินทดรองจาย

เปนเงินจํานวน 306,740 บาท คิดเปนรอยละ 8.60  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟายืมเงินทดรองจายนอยที่สุด 

จํานวน 19,950 บาท คิดเปนรอยละ 0.56  

สัดสวนของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.18 
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ภาพท่ี 4.18   แสดงรอยละของจํานวนเงินท่ียืมของคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร 

                  ขององคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพท่ี 4.18 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2560 กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 

ยืมเงินทดรองจาย คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร มากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 64.74 และ 73.85 ตามลําดับ  

 4.2.9   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซ้ือจัดจางพัสดุ เปนดังนี้ 

ตารางที่ 4.19   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ  

                    พ.ศ.2560  และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 23 71.87 49 94.24 

สาขาวิศวกรรมโยธา 5 15.62 1 1.92 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา - - - - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 2 6.25 - - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - 
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ตารางที่ 4.19 (ตอ)  จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ 

                          พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนครั้ง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล - - - - 

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1 3.13 1 1.92 

สาขาวิศวกรรมเคมี 1 3.13 1 1.92 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร - - - - 

รวม 32 100.00 52 100.00 

 

จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ตามตารางที่ 4.19 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 32 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 

20 คร้ัง คิดเปนรอยละ  38.46  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ บอยที่สุด 

ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน  23  คร้ัง คิดเปนรอยละ 71.87  

รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา ยืมเงินทดรองจายจํานวน 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.62  สวนสาขา

วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการ

ยืมเงินทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ บอยที่สุด 

ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 49 คร้ัง คิดเปนรอยละ 94.24

รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และสาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายสาขา

ละ 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 1.92 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

สัดสวนของจํานวนคร้ังในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.19 
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ภาพท่ี 4.19   รอยละของการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ 

                  พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพที่   4 .19  พบวา ในป งบประมาณ  พ .ศ .2561 และ 2560 กองบริหารงานคณ ะ

วิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ บอยที่สุด คิดเปนรอยละ 71.87 และ 94.24

ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.20   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ 

                    พ.ศ. 2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร       410,297.00       93.03    1,236,567.00      97.88  

สาขาวิศวกรรมโยธา        21,670.60         4.91        22,500.00        1.78  

สาขาวิศวกรรมไฟฟา                   -              -                     -             -    

สาขาวิศวกรรมเกษตร          1,490.00         0.34                   -             -    

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                   -              -                     -             -    

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล                   -              -                     -             -    
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ตารางที่ 4.20 (ตอ)   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ 

                           พ.ศ. 2560 และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน                              

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม          1,200.00         0.27          1,600.00        0.13  

สาขาวิศวกรรมเคมี          6,400.00         1.45          2,600.00        0.21  

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร                   -              -                     -             -    

รวม      441,057.60  100.00  1,263,267.00     100.00  

  

จํานวนเงินท่ียืมของคาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ตามตารางที่ 4.20 พบวา ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งส้ินจํานวน 441,057.60 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวน 822,209.40 บาท คิดเปนรอยละ 65.09  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ มากที่สุด ลําดับ

ที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 410,297 บาท คิดเปนรอยละ 

93.03 รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 21,670.60 บาท คิดเปนรอยละ 

4.91  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ มากที่สุด ลําดับ

ที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  1,236,567  บาท คิดเปนรอย

ละ 97.88  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 22,500 บาท คิดเปนรอยละ 

1.78  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย   

สัดสวนของจํานวนเงินท่ียืมของคาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.20 
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ภาพท่ี 4.20   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุประจําป 

                 งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพท่ี 4.20 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2560 กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 

ยืมเงินทดรองจาย คาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.03 และ 97.88 

ตามลําดับ 

 4.2.10   ผลการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ  เปนดังนี้ 

ตารางที่ 4.21   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ  ประจําปงบประมาณ 

                    พ.ศ.2560  และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนคร้ัง รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 4 40.00 10 55.56 

สาขาวิศวกรรมโยธา 2 20.00 2 11.11 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา - - - - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 1 10.00 - - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - - - - 
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ตารางที่ 4.21 (ตอ)   จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ  ประจําปงบประมาณ 

                           พ.ศ.2560  และ 2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนครั้ง รอยละ จํานวนคร้ัง รอยละ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 1 10.00 1 5.56 

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม - - 3 16.67 

สาขาวิศวกรรมเคมี 2 20.00 2 11.11 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร - - - - 

รวม 10 100.00 18 100.00 

 

จํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอื่น  ๆ  ตามตารางท่ี 4.21 พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 

8 ครั้ง คิดเปนรอยละ  44.44  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ บอยที่สุด ลําดับ

ที่  1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน  4  ครั้ง คิดเปนรอยละ 40  

รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายสาขาละ 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

20   สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงิน

ทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ  บอยท่ีสุด 

ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 10 คร้ัง คิดเปนรอยละ 55.56

รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ยืมเงินทดรองจายจํานวน 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.67 สวนสาขา

วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมีการ

ยืมเงินทดรองจาย 

สัดสวนของจํานวนครั้งในการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2560-2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.21 
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ภาพท่ี 4.21   รอยละของการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ ประจําปงบประมาณ 

                  พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพท่ี 4.21 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ 2560 กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร

ยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 40 และ 55.56 ตามลําดับ  

ตารางที่ 4.22   จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ ประจําปงบประมาณ 

                    พ.ศ. 2560-2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร 68,210.06 18.32      206,104.82  50.87 

สาขาวิศวกรรมโยธา 128,000.00 34.38       97,430.00  24.05 

สาขาวิศวกรรมไฟฟา - -                  -   - 

สาขาวิศวกรรมเกษตร 35,064.00 9.42                  -   - 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - -                  -   - 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 54,300.00 14.58       64,000.00  15.80 
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ตารางที่ 4.22 (ตอ)   จํานวนเงนิที่ยืมของคาใชจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ ประจําปงบประมาณ 

                           พ.ศ. 2560-2561  จําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน/สาขาวิชา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม - -         1,643.52  0.40 

สาขาวิศวกรรมเคมี 86,750.00 23.30       35,990.00  8.88 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร - -                  -   - 

รวม 372,324.06 100.00     405,168.34  100.00 

 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ  ตามตารางท่ี 4.22 พบวา ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งส้ินจํานวน 372,324.06 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวน 32,844.28 บาท คิดเปนรอยละ 8.11  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ มากที่สุด ลําดับที่ 1 

คือ สาขาวิศวกรรมโยธา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 128,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.38 รองลงมาคือ 

สาขาวิศวกรรมเคมี ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 86,750 บาท คิดเปนรอยละ 23.30  สวนสาขา

วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมี

การยืมเงินทดรองจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ มากที่สุด ลําดับที่ 1 

คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  206,104.82  บาท คิดเปนรอยละ 

50.87  รองลงมาคือ สาขาวิศวกรรมโยธา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 97,430 บาท คิดเปนรอยละ 

24.05  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย   

สัดสวนของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-

2561 แสดงไดดังภาพที่ 4.22 
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ภาพท่ี 4.22   รอยละของจํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ ประจําป 

                 งบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 จําแนกตามหนวยงาน 

 
 

 จากภาพที่ 4.22 พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 สาขาวิศวกรรมโยธายืมเงินทดรองจายประเภท

คาใชจายอื่น  ๆ มากที่สุด คิดเปนรอยละ 34.38  ป งบประมาณ พ.ศ.2560 กองบ ริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.87 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การวิเคราะหในครั้งนี้ เปนการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 - 2561  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะห

คาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ประปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากสําเนาเอกสารการยืมเงินทดรองจาย สําเนาเอกสารการจายเงินยืมทดรอง  ระบบฐานขอมูล

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft Excel) และใชสถิติเชิง

พรรณนาในการนําเสนอขอมลู สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการวิเคราะห 

 5.1.1  จากการศึกษาขอมูลคาใชจายในการยืมเงินทดรองจายคณะวิศวกรรมศาสตรโดยภาพรวม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 และจําแนกประเภทของคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย ผู

วิเคราะหจําแนกได 10 ประเภท ดังนี้ 

   1)  คาเดินทางไปราชการในประเทศ 

   2)  คาเดินทางไปราชการตางประเทศ 

   3)  คาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 

   4)  คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

   5)  คาการกุศล/เงินสนับสนุน 

   6)  คาเบี้ยประชุม 

   7)  คาใชจายโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

   8)  คาใชจายโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 

   9)  คาจัดซื้อจัดจางพัสดุ 

  10) คาใชจายอื่น ๆ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 514 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.

2560 จํานวน 49 ครั้ง คิดเปนรอยละ 8.70  ประเภทคาใชจายท่ียืมเงินทดรองจายบอยที่สุดเมื่อเทียบกับ

คาใชจายที่ยืมเงินทดรองจายทั้งหมด ลําดับที่ 1 คือ คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ใน

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ยืมเงินทดรองจาย คิดเปนรอยละ 26.25 สวนปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ยืมเงิน
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ทดรองจาย คิดเปนรอยละ 38.01 ลําดับที่ 2 คือ คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของ

องคกร ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ยืมเงินทดรองจาย คิดเปนรอยละ 25.10 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยืมเงิน

ทดรองจาย คิดเปนรอยละ 17.57 และลําดับท่ี 3 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561คือคาใชจายประเภทโครงการจัด

ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ยืมเงินทดรองจาย คิดเปนรอยละ 10.31 สวนปงบประมาณ พ.ศ.2560 คือ

คาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ยืมเงนิทดรองจาย คิดเปนรอยละ 9.24 

 จํานวนเงินที่ยืมของแตละประเภทคาใชจาย ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจาย

ทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 9,365,699.28 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 1,348,666.67 บาท 

คิดเปนรอยละ 12.59 ประเภทของคาใชจายที่ยืมเงินทดรองจายมากที่สุดเม่ือเทียบกับคาใชจายที่ยืมเงนิทดรอง

จายทั้ งหมด ลําดับที่  1 คือ คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยืมเงินทดรองจาย คิดเปนรอยละ 37.08  สวนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยืมเงินทด

รองจาย คิดเปนรอยละ 33.31 ลําดับท่ี 2 คือ คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ยืมเงินทดรองจาย คิดเปนรอยละ 14.07 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ยืมเงินทดรองจาย 

คิดเปนรอยละ 19.61 และลําดับที่ 3 ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 คือคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน ยืมเงินทดรองจาย คิดเปนรอยละ 14.07 สวนปงบประมาณ พ.ศ.2560 คือคาใชจาย

ประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ ยืมเงนิทดรองจาย คิดเปนรอยละ  11.79     

 5.1.2  ผลการวิเคราะหข อมูลตามประเภทของคาใช จ าย ในการยืม เงินทดรองจ าย คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 

 1)  คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มี

การยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 135 คร้ัง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 79 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

36.92   

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ในประเทศบอยที่สุด ลําดับที่ 1 คอื สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ยืมเงินทดรองจายจํานวน 23 คร้ัง คิดเปนรอยละ 

17.04 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงนิทดรองจายนอยที่สุดจํานวน 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 0.74 

   ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ในประเทศบอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 42 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 19.63 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 9 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

4.21 
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จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการในประเทศ พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 1,317,546 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 783,917.90 บาท คิดเปนรอยละ 37.30 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการใน

ประเทศ มากที่สุด คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รอยละ 17.87 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงินทดรองจาย

นอยทีสุ่ด รอยละ 3.42 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายมากท่ีสุด คือ กองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร รอยละ 23.35 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด รอยละ 3.96 

2)  คาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 

มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 22 คร้ัง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 4 ครั้ง คิดเปนรอยละ  

22.22 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ตางประเทศบอยท่ีสุด ลําดับที่ 1 คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายจํานวน 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

50  สวนสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ตางประเทศบอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 5 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 27.77 สาขาวิศวกรรมเกษตรและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

จํานวนเงินท่ียืมของคาใชจายประเภทคาเดินทางไปราชการตางประเทศ พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 941,288 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 26,631 บาท คิดเปนรอยละ 2.91  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ตางประเทศมากที่สุดลําดับที่ 1 คือสาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 485,748 บาท คิด

เปนรอยละ 51.60 สวนสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงนิทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ ยืมเงินทดรองจายประเภทคาเดินทางไปราชการ

ตางประเทศมากท่ีสุดลําดับท่ี 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน  

358,717 บาท คิดเปนรอยละ 39.22  สวนสาขาวิศวกรรมเกษตรและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืม

เงินทดรองจาย 
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3)  คาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวน 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ  55.55  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวม

อบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ บอยท่ีสุด ลําดับที่ 1 คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายจํานวน 4 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 28.57  สวนสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวม

อบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรอง

จายจํานวน 4  คร้ัง คิดเปนรอยละ 44.45 สวนสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรม

เกษตร  และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 

ตามตารางท่ี 4.8 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 286,507 บาท ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 103,967 บาท คิดเปนรอยละ 56.95  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรม

สัมมนา/ประชุมวิชาการ มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือสาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 

78,959 บาท คิดเปนรอยละ 27.56  สวนสาขาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  และสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอรไมมีการยืมเงนิทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาลงทะเบียนเขารวมอบรม

สัมมนา/ประชุมวิชาการ มากที่สุดลําดับที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปน

เงินจํานวน  80,840 บาท คิดเปนรอยละ 44.29  สวนสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขา

วิศวกรรมเกษตร และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไมมีการยืมเงนิทดรองจาย 

4)  คาใชจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืม

เงินทดรองจายทั้งสิ้น 52 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ  20.93  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้น ที่ยืมเงินทด

รองจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม คิดเปนรอยละ 100.00  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขาวิศวกรรม

เกษตรเทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม คิดเปนรอยละ 97.67 และ 2.33  
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จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.

2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 485,820 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 

84,440 บาท คิดเปนรอยละ 21.04  

ปงบประมาณ  พ.ศ.2561  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้น  ที่ยืมเงิน

ทดรองจายประเภทคาอาหารและเครื่องดื่ม เปนเงินจํานวน 485,820 บาท คิดเปนรอยละ 100.00  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขาวิศวกรรม

เกษตรเทานั้นที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาอาหารและเคร่ืองดื่ม เปนเงินจํานวน 394,380 บาท และ 7,000 

บาท คิดเปนรอยละ 98.26 และ 1.74 

5)  คาใชจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืม

เงินทดรองจายทั้งสิ้น 37 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ  5.71  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม

โยธา และสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน คิดเปนรอย

ละ 94.60 และ 2.70  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกลเทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน คิดเปนรอยละ 97.14 และ 

2.86  

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.

2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 465,500 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 

17,700 บาท คิดเปนรอยละ 3.95  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีเฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล เทานั้น ที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน เปนเงินจํานวน 

435,500 บาท 20,0000 บาท และ 10,000 บาท คดิเปนรอยละ 93.56  4.30  และ 2.15  ตามลําดับ 

ป งบประมาณ พ.ศ.2560 มี เฉพาะกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตรและสาขา

วิศวกรรมเครื่องกลเทานั้นที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาการกุศล/เงินสนับสนุน เปนเงินจํานวน 427,800 

บาท และ 20,000 บาท คดิเปนรอยละ 95.53 และ 4.47 ตามลําดับ  

6)  คาใชจายประเภทคาเบี้ยประชุม พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรอง

จายทั้งสิ้น 30 คร้ัง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ  6.25  
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ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และปงบประมาณ 2560  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร เทานั้น ที่ยืมเงนิทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม คิดเปนรอยละ 100.00  

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาเบ้ียประชุม พบวา ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการ

ยืมเงินทดรองจายท้ังสิ้นจํานวน 275,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 28,825 บาท 

คิดเปนรอยละ 11.71  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 และปงบประมาณ พ.ศ.2560  มีเฉพาะกองบริหารงานคณะ

วิศวกรรมศาสตร เทานั้น ที่ยืมเงนิทดรองจายประเภทคาเบี้ยประชุม คิดเปนรอยละ 100.00 

7)  คาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน พบวา ในปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 53 คร้ัง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 10 ครั้ง คิด

เปนรอยละ  23.26  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 

22  ครั้ง คิดเปนรอยละ 41.51  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟายืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 1 ครั้ง คิดเปน

รอยละ 1.89   

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 

15 ครั้ง คิดเปนรอยละ 34.88 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงนิทดรอง

จาย  

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ตามตาราง

ที่ 4.16 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 1,308,225 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น

จากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 125,451.29 บาท คิดเปนรอยละ 10.61  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน มากท่ีสุด ลําดับท่ี 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงิน

จํานวน 634,092 บาท คิดเปนรอยละ 48.47 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟายืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 

9,800 บาท คดิเปนรอยละ 0.75 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการจัดฝกอบรม/

สัมมนา/ศึกษาดูงาน มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงิน
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จํานวน  800,018.71 บาท คิดเปนรอยละ 67.64  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไม

มีการยืมเงินทดรองจาย 

8)  คาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้น 129 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 

จํานวน 30 คร้ัง คิดเปนรอยละ  30.30  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนยุทธศาสตรขององคกร บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบรหิารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจาย

จํานวน 86  คร้ัง คิดเปนรอยละ 66.67  สวนสาขาวิศวกรรมเกษตรยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 1 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 0.77   

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนยุทธศาสตรขององคกร บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบรหิารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจาย

จํานวน 62 ครั้ง คิดเปนรอยละ 62.63 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา ยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด จํานวน 2 ครั้ง 

คิดเปนรอยละ 2.02 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรขององคกร 

พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 3,472,431.62 บาท ซึ่งลดลงจาก

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 96,709.38 บาท คิดเปนรอยละ 2.71  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานท่ียืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกร มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปน

เงินจํานวน 2,247970 บาท คิดเปนรอยละ 64.74 สวนสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกลยืมเงินทดรองจายนอยที่สุด 

จํานวน 72,452 บาท คิดเปนรอยละ 2.09 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ียืมเงินทดรองจายประเภทโครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกร มากที่สุด ลําดับที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปน

เงินจํานวน  2,635,914  บาท คิดเปนรอยละ 73.85  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟายืมเงินทดรองจายนอยที่สุด 

จํานวน 19,950 บาท คิดเปนรอยละ 0.56  

9)  คาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงิน

ทดรองจายทั้งสิ้น 32 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 20 ครั้ง คิดเปนรอยละ  38.46  
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ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสด ุ

บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน  23  ครั้ง คิดเปน

รอยละ 71.87  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงินทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ีมีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสด ุ

บอยที่สุด ลําดับที่ 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 49 คร้ัง คิดเปนรอย

ละ 94.24 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟ า สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ส าขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.

2561 มีการยืมเงินทดรองจายทั้งสิ้นจํานวน 441,057.60 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 

822,209.40 บาท คดิเปนรอยละ 65.09  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ มาก

ที่สุด ลําดับท่ี 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 410,297 บาท 

คิดเปนรอยละ 93.03 สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงนิทดรองจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่ยืมเงินทดรองจายประเภทคาจัดซื้อจัดจางพัสดุ มาก

ที่สุด ลําดับที่ 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงนิทดรองจายเปนเงนิจํานวน  1,236,567  บาท 

คิดเปนรอยละ 97.88  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขา

วิศวกรรมเคร่ืองกล และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

10)  คาใชจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ  พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการยืมเงินทด

รองจายทั้งสิ้น 10 คร้ัง ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 8 คร้ัง คิดเปนรอยละ  44.44  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ บอย

ที่สุด ลําดับท่ี 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน  4  ครั้ง คิดเปนรอยละ 

40  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรไมมีการยืมเงิน

ทดรองจาย  

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานที่มีการยืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ  บอย

ที่สุด ลําดับท่ี 1 คือ กองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงินทดรองจายจํานวน 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 
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55.56  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

จํานวนเงินที่ยืมของคาใชจายประเภทคาใชจายอื่น ๆ  พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มี

การยืมเงินทดรองจายทั้ งสิ้นจํานวน 372,324.06 บาท ซึ่งลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 

32,844.28 บาท คิดเปนรอยละ 8.11  

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานท่ียืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ มากที่สุด 

ลําดับที่ 1 คือ สาขาวิศวกรรมโยธา ยืมเงินทดรองจายเปนเงินจํานวน 128,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.38 

สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ.2560 หนวยงานท่ียืมเงินทดรองจายประเภทคาใชจายอ่ืน ๆ มากที่สุด 

ลําดับท่ี 1 คือกองบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร ยืมเงนิทดรองจายเปนเงินจํานวน  206,104.82  บาท คิด

เปนรอยละ 50.87  สวนสาขาวิศวกรรมไฟฟา  สาขาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ไมมีการยืมเงินทดรองจาย   

 

5.2  ขอเสนอแนะ 

 จากการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561  มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 5.2.1  ควรทําการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร อยางตอเนื่อง

เปนประจําทุกปและวิเคราะหเปรยีบเทียบแนวโนมการเพ่ิมขึ้น/ลดลงของคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย 

 5.2.2  ควรทําการวิเคราะหเปรียบเทียบวงเงินยืมทดรองจายของคณะฯ กับจํานวนเงินยืมทดรองที่

จายไปจริง เพ่ือหาความเหมาะสมในการถือครองวงเงนิยืมทดรอง คณะวิศวกรรมศาสตร  

 5.2.3  จากการวิเคราะหคาใชจายในการยืมเงินทดรองจาย  สามารถสรุปประเภทคาใชจายและ

จํานวนเงินที่ยืมของแตละประเภทคาใชจาย  เสนอตอผูบริหารคณะฯ เพ่ือใชเปนขอมูลในการทบทวนจํานวน

วงเงินยืมทดรองประจําปงบประมาณ  และขออนุมัติเพ่ิม/ลดวงเงินยืมทดรองใหเหมาะสมกับคาใชจายในการ

ยืมเงิน   
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มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2559-2561. 

เกียรติคุณ  เรืองสุวรรณ. 2560. การวิเคราะหระบบบริหารเงินทดรองราชการ: กรณีศกึษาวิทยาลัย 

การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. การคนควาแบบอิสระบัญชีมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

สุทัตตา กันทะวาด. 2556. การบริหารความเสี่ยงระบบเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวลัดดาภรณ  อินตาหามแห 

ตําแหนง  นักบัญชีปฏิบัติการ 

สังกัด   งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

หนาที่รับผดิชอบ  ควบคุมและจัดทําลูกหนี้เงินยืมทดรองจาย คณะวิศวกรรมศาสตร ตรวจสอบเอกสาร

และบันทึกบัญชีคาใชจาย จัดทํารายงานทางการเงินประจําเดือน ประจําป  

ประวัติการทํางาน ตําแหนงนักบัญชี บริษัทรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (น้ําตาลมิตรผล)  ป 

2551-2552 

 ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร 2552-ปจจุบัน 

ประวัติการศกึษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการบัญชี จากคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2550 และปการศึกษา 2557  

  

 

 

 


