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สวนราชการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  ฝายบริการวิชาการ  โทร.7058 
ที่ มอ 208.1 /090                                วันที่        29  กุมภาพันธ   2551 
เร่ือง  แจงขอขัดของในการปฏิบัติงานดานบริการวิชาการ พรอมขออนุมัติกําหนดหลักเกณฑและ   
        แนวปฏิบัติในการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
เรียน    อธิการบดี 
 

เนื่องดวยคณะวิศวกรรมศาสตร   ไดมีนโยบายในการสนับสนุนใหเกิดงานบริการวิชาการ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภารกิจหลักข้ึน โดยมีการจัดตั้งองคกรภายใน (ฝายบริการวิชาการ) รองรับ
และมีบุคลากรสนับสนุนประเภทประจํา/โครงการเฉพาะกิจ ที่ชวยใหมีความเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นจํานวนเพียงพอตอการทํางาน  และมีรองคณบดีและผูชวยคณบดีฝายบริการ
วิชาการ ที่กํากับดูแล  รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานบริการวิชาการมีความคลองตัวใน
การดําเนินงานในดานตางๆ    โดยที่คณะฯก็ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในดานนโยบาย
และวิธีปฏิบัติอยางตอเนื่องมาโดยตลอด นั้น   

จากการดําเนินการที่ผานมาในระยะหลังพบวามีการปฏิบัติงานในบางเรื่องไมสามารถ
ตอบสนองนโยบายของคณะไดเทาที่ควร  ซึ่งหากไดพิจารณาตามระเบียบม.สงขลานครินทร  วา
ดวยการบริการวิชาการพ.ศ.2536 รวมถึงแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดวิธีปฏิบัติ
ตามโครงสรางการบริการวิชาการ สวนที่เปนเรื่องของการประมาณการคาใชจาย   โดยมีหลักการ 
3 ขอ ดังนี้ 

- คาตอบแทน  ไมเกินรอยละ 70 
- คาดําเนินการที่เพียงพอตอการบริหารโครงการ 
- สํารองจายและคาธรรมเนียมบริการวิชาการตามระเบียบบริการวิชาการ 
ซึ่งคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินงานบริการวิชาการจะถูกควบคุมโดยโครงสรางดังกลาว  

ทั้งนี้ในสวนของคาดําเนินการในการบริการวิชาการ มีประเด็นในการเบิกคาใชจายที่คณะฯ
พิจารณาแลวเห็นวาควรสนับสนุนใหกับผูปฏิบัติงานบริการวิชาการสามารถใชจายไดอยางคลองตัว  
โดยไมขัดแยงกับระเบียบ  ทั้งนี้เพ่ือเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบริการวิชาการ  เนื่องจากตาม
ระเบียบไดกําหนดโครงสรางไวอยางชัดเจน  ดังนั้นการกําหนดในเรื่องคาใชจาย  ควรจะเอื้อ
ประโยชนตอผูปฏิบัติงาน ในเรื่องตางๆ เชน การเบิกคาชดเชยน้ํามันในกรณีใชพาหนะสวนตวั  คา
เบี้ยเลี้ยง คาที่พัก เปนตน 

ในการดําเนินงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรมศาสตรที่ผานมา  มหาวิทยาลัยได
เห็นชอบในหลักการใหคณะดําเนินการเบิกคาใชจาย ในงานบริการวิชาการในรูปแบบเงินอุดหนุน  

บันทึกขอความ 
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ซึ่งลักษณะเงินอุดหนุนในวิธีการบริหารงบประมาณแผนดิน มี 2 ประเภท คือเงินอุดหนุนทั่วไป 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ตามที่คณะฯไดขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย มีความประสงคในประเภท
ที่ 1) ซึ่งโดยวิธีการบริหารงบประมาณ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี้ 

-“เงินอุดหนุนทั่วไป ใชจายตามรายการและจํานวนเงินที่ กําหนด ในการจัดสรร
งบประมาณ หรือการโอน หรือเปล่ียนแปลงรายการ”  

-“เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใชจายตามรายการ จํานวนเงิน และรายละเอียดที่กําหนดในการ
จัดสรรงบประมาณ หรือการโอน หรือการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยปฏิบัติตาม 1,2,3 โดยอนุโลม”   

ดังนั้นการเบิกจายเงินตามที่ไดขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย หมายถึงการถือ
หลักฐานผู รับเงินที่ เปนหัวหนาโครงการโดยสําคัญ  สวนหัวหนาโครงการจะนําไปใชจาย
รายละเอียดใด  ก็เปนไปตามระเบียบการเบิกจายทั่วไป โดยคาใชจายเพื่อการใด  ตองมีหลักฐาน
การจายเพื่อการนั้น ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหคณะฯปฏิบัติที่มีความคลองตัวอยูแลว 

สวนวิธีการบริหารงบประมาณเงินรายได  ตามที่กําหนดไวในระเบียบม.สงขลานครินทร  
วาดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2535  หมวด 3  วิธีการงบประมาณ ขอ 18  ไดกําหนดไว
เชนกัน  คือ “การเบิกจายเงินอุดหนุนใหถือเปนรายจายเหมาจาย  เวนแตเงินอุดหนุนที่เปน
รายจายประเภทคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  จะตองมีใบสําคัญคูจายหรือหลักฐานการจายให
ตรวจสอบดวย” ซึ่งสอดคลองกับวิธีการบริหารงบประมาณเชนกัน 

อนึ่งเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการเงินในสวนของการบริการวิชาการ  คณะฯ
มีความประสงคใหผูวาจางส่ังจายเช็คผานคณะฯ  เพ่ือประโยชน ดังนี้ 

1.อํานวยความสะดวกใหกับผูวาจาง  
2.การบริหารขอมูลทางการเงิน  โดยการควบคุมรายรับ-รายจาย   รวมถึงรายไดประจําป

ของคณะฯ 
3.ผูทําหนาที่หัวหนาโครงการสามารถรับทราบความเคลื่อนไหวทุกข้ันตอนของเงิน

โดยตรงจากคณะฯโดยไมตองสอบถามผานมหาวิทยาลัย 
4.ลดภาระการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนกลางของมหาวิทยาลัย ในการบริการตางๆ 

เก่ียวกับงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร 
สําหรับวิธีปฏิบัติเดิม  ที่ผานมาพบวามีปญหาในทางปฏิบัติ  เนื่องจากขอมูลทางบัญชีและ

การเงินมีดานรับเขาทางหนึ่ง  และขอมูลดานจายอีกทางหนึ่ง  (ดานรับตองสอบทานยอดจากกอง
คลัง  ในขณะที่ดานจายคณะฯบริหารเอง)  ทําใหการตรวจสอบยอดเงินมีปญหาทุกป  ทั้งนี้หาก
การบริหารการเงินทั้งดานรับและดานจาย  สามารถดําเนินการโดยตรงที่คณะฯ จะทําใหการ
บริหารขอมูลทางการเงินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนกวาเดิมได 

อยางไรก็ตามแมวาจะมีการจายเงินผานคณะฯ โดยตรงคณะฯยังคงตองปฏิบัติตาม
ระเบียบเงินรายได  หมวด 4 วาดวยการรับจายเงินและการเก็บรักษาเงิน ขอ 20 (2) ที่ระบุวา 
“การรับเงินรายไดทุกหมวดรายรับของหนวยงาน  จะหักไวใชจายเพื่อการใดกอนนําสงกองคลัง
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หรือกองที่รับผิดชอบการเงินของแตละวิทยาเขตมิได  เวนแตกรณีที่มีระเบียบเฉพาะเพื่อการนั้น
กําหนดไว” 

สําหรับในประเด็นเรื่องการจัดทํารายงานการรับ-จายโครงการ  ตามที่ระเบียบบริการ
วิชาการ ขอ 19 ไดกําหนดใหจัดทําเสนอหนวยงานทุก 6 เดือน นับตั้งแตเร่ิมโครงการ หรือภายใน 
60 วันหลังส้ินสุดโครงการ นั้น    คณะฯใครขอความเห็นชอบในหลักการในสวนของคณะฯ  ใน
การจัดทํารายงานดังกลาว  ภายในงบประมาณ 60 วันหลังส้ินสุดโครงการเทานั้น 

คณะฯมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาในสวนของการตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ซึ่งปจจุบันได
ตั้งไวในงบประมาณประเภทรายจายอื่น  สวนการเบิกจายในลักษณะเงินอุดหนุน   ซึ่งคณะฯมี
ความเห็นวาเพ่ือใหการบริหารงานบริการวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งระบบ โดยไมตอง
ขอความเห็นชอบเปนคราวๆไป  มหาวิทยาลัยควรจะตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ในลักษณะเงิน
อุดหนุน เพ่ือใหกระบวนการในการดําเนินงานบริการวิชาการตั้งแตการจัดสรร  ใช ควบคุม  
ตรวจสอบไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด 
  ดังนั้นเพื่อใหงานบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร เปนไปตามเหตุผลดังกลาว
ขางตน  คณะฯจึงใครขออนุมัติในหลักการ กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการบริการ
วิชาการที่เหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะการดําเนินงานบริการวิชาการของคณะฯเอง โดยให
โครงการบริการวิชาการทุกโครงการของคณะฯสามารถดําเนินการได  ตามรายละเอียด ดงัตอไปนี้   
 

ประเด็น แนวปฏิบัติเดมิ แนวปฏิบัติใหมที่ขอ 

1.การบริหารจัดการ 
1.1 ดานการเงิน 
1.1.1การสั่งจายเงิน ของ
ผูวาจาง  กรณีจายเช็ค 
 

 
 
1.1.1 ตองจายในนาม ม.เทานั้น 
 

 
 
1.1.ใหจายเช็คในนามของคณะ
วิศวกรรมศาสตรได โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบเงินรายไดขอ20 
(2) 
 

1.1.2 การจัดทํารายงานการ
รับ-จายเงินโครงการ 
 
 
 
 
 

1.1.2 จัดทําเสนอหนวยงานทุก 6 
เดือน  นับตั้ งแต เ ร่ิมโครงการ 
หรือภายใน 60 วันหลังส้ินสุด
โครงการ  
 
 
 
 

1.1.2 จัดทําภายใน 60 วันหลัง
ส้ินสุดโครงการ 
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ประเด็น แนวปฏิบัติเดมิ แนวปฏิบัติใหมที่ขอ 

1.2 ดานการเบิกจาย 
1.2.1การเบิกคาน้ํามันรถ
เหมาจาย           

1.2.2 การเบิกจายคาเบี้ย
เล้ียง 
 
1.2.3 การเบิกจายคาที่พัก 
 
 
 
 
1.2.4.การจัดซื้อครุภัณฑ 

 
1.2.1ตามระเบียบเงินรายได 
 
1.2.2 ตามระเบียบก.คลัง 
 
 
1.2.3 ตามระเบียบ ม. 
 
 
 
 
1.2.4 ดําเนินการตามระเบียบ
พัสดุ แมวาจะขอเบิกจายใน 
ลักษณะเงินอุดหนุนแลว 

 
1.2.1 ในกรณีใชรถสวนตัว  ให
เหมาจาย กม.ละไมเกิน 6 บาท 
1.2.2 ในการปฏิบัติงานนอก
พ้ืนที่ ใหเหมาจายไดไมเกิน 
600 บาทตอวัน 
1.2.3 ในกรณีที่มีการพักแรม  
ใหจายคาที่พักตามที่จายจริง  
แตไมเกิน 2,200 บาทตอวัน  
หรือเหมาจ ายไม เ กิน  1,000 
บาทตอวัน 

1.2.4.ขอปฏิบัติตาระเบียบเงิน
รายได ขอ 18 โดยใชใบสําคัญ
คูจ ายหรือหลักฐานการจาย 
เ ป น ห ลั ก ฐ า น ก า ร รั บ เ งิ น  
สําหรับหลักฐานการจายเงินให
เก็บไวที่ผูปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ  ไวเพ่ือการตรวจสอบ 

2.การบริหารงบประมาณ 
2.1ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม าณ
บริการวิชาการ 

2.1ตั้งไวในงบประมาณประเภท
รายจายอื่น  สวนการเบิกจาย
ไดรับอนุมัติใหเบิกจายลักษณะ
เงินอุดหนุน 

2.1ขอตั้งงบประมาณรายจาย
บริการวิชาการ ในลักษณะเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในหลักการ  ทั้งนี้เพ่ือเกิดการบริหารงานบริการ
วิชาการที่ดี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป    จักขอบคุณย่ิง 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์    ล่ิมสกุล) 
                                       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 


