
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มอืการปฏบิัติงาน 
การเรยีกรายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณแผน่ดนิ 

ในระบบบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐั แบบอเิลก็ทรอนกิส์
(ระบบ GFMIS)  

ผา่นเครื่อง Terminal และการรายงานผลการเบกิจา่ย 

 

โดย 

นางสาวอนัธกิา ไชยศลิป์ 
ต าแหนง่ นกัวชิาการเงนิและบญัชี 

 
กองคลงั ส านกังานอธิการบด ี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 



ค าน า 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ผ่านเครื่อง Terminal มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยใช้รายงานจากระบบ 
GFMIS ซึ่งในระบบดังกล่าวสามารถเรียกรายงานได้หลายรูปแบบ และในแต่ละรูปแบบของรายงานในระบบมี
ความแตกต่างกัน เพ่ือป้องกันการเกิดความสับสนในการเรียกรายงานข้อมูล และเพ่ือการใช้ข้อมูลจากรายงาน
ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงเป็นคู่มือส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน 
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สว่นที ่1 
หลักเกณฑว์ธิกีารปฏิบตัิงาน 

1. กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคับ หนังสอืเวียนทีเกีย่วขอ้ง 

  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์(ระบบ GFMIS) ผ่านเครื่อง Terminal มีหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561  
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 
3. ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 
4. หนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการ

บริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

จากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานผลและการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ตกลงกับส านักงบประมาณ 
ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันสิ้นไตรมาส นอกจากนี้ ส านักงบประมาณจะใช้ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปด้วย นั้น ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 ให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานการเงินแผ่นดินประจ าปี
พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อีกทั้ง ต้องจัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุด เสนอต่อรัฐมนตรีภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น จึง
เป็นเหตุให้หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ระเบียบ
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น ท าให้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดีต้องปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจากการรายงานต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่ สุด ทั้งนี้ 
ระบบ GFMIS เป็นระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐที่มีการจัดเก็บข้อมูล และรายงานผลไว้อย่าง
ครบถ้วน แต่เหนือสิ่งอ่ืนใด การบันทึก จัดเก็บ และการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องในระบบจะต้องเกิดจาก
ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของระบบงานทางด้านการเงินและบัญชี การงบประมาณ และต้อง
เข้าใจค าสั่งหรือฟังก์ชั่นงานในระบบดังกล่าวก่อน จึงจะท าให้ข้อมูลที่ถูกป้อน จัดเก็บ และประมวลผลออกมา
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นั้น แสดงได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง ผู้ใช้ข้อมูลในฟังก์ชั่นการท างานของระบบจะต้องเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
เพ่ือการรายงานดังกล่าว 

ส าหรับการเรียกใช้รายงานข้อมูลดังกล่าวจากระบบ GFMIS เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
บริหารจัดการงบประมาณในมหาวิทยาลัย ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มีทั้งหมด 4 เขตพ้ืนที่ ซึ่งเครื่อง Terminal ได้ติดตั้งไว้ที่ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เขตพ้ืนที่บางพระ ดังนั้น 
การเรียกรายงานเพ่ือใช้ข้อมูลน าเสนอจากระบบดังกล่าว จะสามารถเรียกดูได้ทุก เขตพ้ืนที่ และในแต่ละเขต
พ้ืนที่ เรียกว่า “หน่วยเบิกจ่าย” ซึ่งส่วนกลางได้ด าเนินการตัดโอนงบประมาณลงไปสู่หน่วยเบิกจ่ายนั้นๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และใช้ระบบ GFMIS ในการติดตามรายงานและประเมินผลส าหรับรวบรวมเป็น
ข้อมูลในภาพของมหาวิทยาลัย และสามารถแยกเป็นรายหน่วยงานได้ด้วยวิธี Manual จากการจัดท าทะเบียน
การขอเบิกรายหน่วยงานก่อนการเบิกจ่ายในระบบ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว346 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีคู่มือการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ส าหรับ
ระบบการเบิกจ่ายให้มีรายงานที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เรียกดูรายงานได้ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และตามหนังสือ
กรมมบัญชีกลางที่  กค 0409/268 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกรายงาน
แสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณผ่านเครื่อง GFMIS Terminal เพ่ือให้รายงานแสดงข้อมูลที่
ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ทั้งคู่มือและแนวปฏิบัติการเรียกรายงานดังกล่าวแสดงวิธีการเรียกรายงาน แต่
ยังขาดการเชื่อมโยงการตรวจสอบข้อมูลส าหรับรายงานแต่ละรายงาน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลรายงานจากระบบอาจ
เกิดความสับสนว่าจะใช้ข้อมูลจากรายงานใดเพ่ือตรวจสอบการเบิกจ่ายของหน่วยงานในภาพรวมและรายงาน
ในระดับหน่วยเบิกจ่ายย่อย และน าเสนอต่อผู้บริหารต่อไป 

2. งานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรับงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดท าคู่มือฉบับนี้ ได้แก่ 

3.2.1 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System หรือ GFMIS) 
  เมื่อปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายการด าเนินงานด้านการปฏิรูประบบราชการไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส และประโยชน์ในการน าไปใช้
ในการตัดสินใจ รวมทั้ง วิธีการท างานที่สะดวก รวดเร็วและคล่องตัวเพ่ิมมากข้ึน ตอบสนองการบริหารประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ระดับล่างและท้องถิ่น ในภาพรวม รัฐบาลได้มีนโยบายในการ
พัฒนาการบริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government) เ พ่ือให้รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนากลยุทธ์และองค์ประกอบส าคัญในการปฏิรูประบบราชกา รไทย 
รวมถึงเป็นกลไกศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านอ่ืนๆในอนาคต ส าหรับการ
บริหารงานด้านการคลัง รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการปรับปรุงการบริหารงานด้านการคลังภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยได้ริเริ่มให้มี “ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์”หรือ ระบบ Government Fiscal Management Information System) เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ จากแนวคิดดังกล่าว วันที่  22 กรกฎาคม 2546 
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คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดสร้างเป็น 
National System เพ่ือเป็นลิขสิทธิ์ของรัฐบาล ซึ่งทุกส่วนราชการทั่วประเทศได้เริ่มน าระบบ GFMIS มาใช้
ปฏิบัติงานแบบ Online Real Time ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548) โดยหน่วยงาน
ส่วนราชการยังต้องปฏิบัติงานระบบบัญชีแบบเดิมที่ท าด้วยมือ (Manual) คู่ขนานไปด้วย 

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 กรมบัญชีกลางผู้รับผิดชอบดูแลระบบบัญชีภาครัฐได้มี
หนังสือแจ้งต่อหน่วยงานราชการว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้มีเสถียรภาพในการ
อ านวยความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีแล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระและ
ความซ้ าซ้อนในการจัดท าบัญชี จึงให้ส่วนราชการยกเลิกการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) 
ทั้งนี้ก าหนดให้มีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2557) เป็นต้นไป ให้ทุกส่วนราชการ
จัดท าบัญชีตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียว (กรมบัญชีกลาง, 2558)  

ประโยชน์ของระบบ GFMIS 
(1) ระบบ GFMIS ช่วยท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณ การรับและน าส่งเงิน มีความสะดวก

และรวดเร็วขึ้น เนื่องจากระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบงบประมาณจัดสรรโดยอัตโนมัติ 
(2) ช่วยลดภาระการจัดท ารายงานให้ส่วนกลาง เนื่องจากหน่วยงานในส่วนกลางสามารถ

เรียกดูรายงานจากระบบ GFMIS ได้ ซึ่งช่วยลดเวลาการท างานของบุคลากรในองค์กรลงและบุคลากรสามารถ
น าเวลาที่ลดลงนั้นไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นได้ 

(3) ลดภาระการจ่ายเงินของภาคราชการให้แก่ผู้ขาย / คู่สัญญาในกรณีที่มีใบสั่งจ้างตั้งแต่ 
20,000 บาทขึ้นไป โดยที่กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย / คู่สัญญาโดยผ่าน
ระบบของธนาคารกรุงไทย- ผู้ขาย / คู่สัญญาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจะได้รับชาระเงินรวดเร็วขึ้น 

(4) ลดความเสี่ยงต่อการคอรัปชั่นขององค์กรลง 
(5) ช่วยให้ระบบการเบิกจ่ายและการรับ-น าส่งเงินกับคลังมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยัง

เชื่อมโยงระบบเบิกจ่ายไว้กับระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง และระบบงบประมาณ ซึ่งสามารถตรวจสอบงบประมาณ
อัตโนมัติ ณ จุดที่น าข้อมูลเข้าระบบและทราบงบประมาณคงเหลือทันที 

(6) ข้อมูลของข้าราชการจะถูกจัดเก็บรวมอยู่ในระบบ GFMIS ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลง่าย
และรวดเร็ว (ส านักงบประมาณ, 2547) 

(7) ผู้บริหารสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากสามารถดูข้อมูลได้
หลายลักษณะทั้งในภาพรวมและในส่วนลึก เช่น ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างได้จากระบบ GFMIS รายงานแยกตาม
ระดับขั้น รายงานบุคคลแยกตามระดับเงินเดือน รายงานค่าใช้จ่ายประมาณการทางด้านบุคลากรแยกตาม
หน่วยงานและรายงานอ่ืน ๆ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามและเรียกดูข้อมูลสถานภาพที่ได้จาก
ระบบ GFMIS ได้ทุกขั้นตอนแบบ Online-real-time 

(8) ลดเวลาในการเตรียมเอกสารเพ่ือการบริหารและติดตามกระบวนการต่างๆ 
(9) ลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูลเนื่องจากระบบการทางานใน GFMIS จะมีการแจ้ง

เตือนการทางานในกรณีทางานผิดพลาดต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้การทางานนั้นมีความถูกต้องและแม่นย า 
(10) การบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS เป็นการบันทึกรายการครั้งเดียว ซึ่งทุกส่วนราชการ

สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได ้
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(11) ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช่จ่ายได้ เช่น ค่าเอกสารต่าง ๆ ค่าการติดต่อสื่อสารกับทาง
ส่วนกลาง เป็นต้น ส่งผลให้องค์กรมีงบประมาณคงเหลือในส่วนนี้เพื่อไปพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ได้ (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ออนไลน์) 

3.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบ GFMIS เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS พบว่า ผู้ปฏิบัติงานยังขาดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนกระบวนงานในระบบดังกล่าว โดย นิวัฒน์ หนูในน้ า (2549) พบว่าผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับ
การฝึกอบรมที่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนของผู้บริหารสอดคล้องกับ จิตรา อิงคกุล (2550) พบว่าปัจจัยที่มีผล
ต่อการน าระบบ GFMIS มาใช้สูงสุดคือผู้บริหาร/นโยบาย ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่พบคือการเรียกข้อมูล/
รายงานไม่สามารถได้ด าเนินการได้ทันที เนื่องจากบุคลากรยังขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง  เนตรน้อง หาญลิ
พงศ์. (2552) ได้ศึกษาประสิทธิภาพจากการใช้ระบบ GFMIS ของหน่วยราชการในเขต อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิคส์ (GFMIS) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาอุปสรรค มากที่สุ ด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา ด้าน
งบประมาณและอุปกรณ์ และประสิทธิภาพของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิคส์ 
(GFMIS) ในภาพรวม มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ด้านที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด คือ ความ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และล าดับถัดมาคือ ความถูกต้องแม่นย า ซึ่งงานวิจัยของ วีรยุทธ ศรีจันทรา (2553) 
พบว่า ผู้ปฏิบัติหน้ายังขาดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการท าไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ท าให้งานไม่บรรลุผล  

จากการทบทวนวรรณกรรม แสดงให้เห็นว่าการใช้งานระบบ GFMIS ในช่วงแรกนั้น มีปัญหา
และอุปสรรค เกี่ยวกับบุคลากรขาดการอบรมและขาดความรู้ในเรื่องของระบบ GFMIS แต่ระบบดังกล่าวช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานเป็นอย่างมากแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง ได้มีการ
ฝึกอบรม มีแนวทาง ขั้นตอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบดังกล่าวเพ่ิมขึ้น และให้ส านักงานคลังแต่ละจังหวัด
เป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานราชการภายในจังหวัด อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่กระบวนการ
ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ GFMIS ท าให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีช่องทางในการศึกษาระบบ
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงต้องศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งหากมิได้เข้าใจถึงกระบวนการ ค าสั่งต่างๆ ในระบบ อาจ
ก่อให้เกิดการท างานในระบบที่ผิดพลาดได้ และส่งผลต่อรายงานที่หน่วยงานต้องใช้ และงบการเงินภาพรวมใน
ระดับประเทศ  

3. สิ่งที่ควรค านึง/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน 

 - ระยะเวลาการรายงานข้อมูล 
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานผลและการติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งการรายงานผลการปฏิบัติง านและผลการใช้
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จ่ายงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ตกลงกับส านักงบประมาณ 
ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันสิ้นไตรมาส  

- การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล 
 ผู้ท าการตรวจสอบต้องมีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบรายการที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายด าเนินการในระบบ ทั้งในเรื่องของรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรม รหัสบัญชี และ
จ านวนเงินที่เบิกจ่าย ให้ถูกต้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และบันทึกรายงานทางบัญชีให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ด าเนินการ สิ่งที่ส าคัญมากที่สุดคือ รหัสงบประมาณ เนื่องจากหากมีการใช้งบประมาณผิดประเภท
จะเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีนั้นๆ ส่งผลให้งบประมาณที่
ได้รับ ใช้ไม่ตรงกับยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต และไม่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/แผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต นั้นๆ ส่งผลกระทบต่อการเสนอของบประมาณของปีถัดไป ดังนั้น การตรวจสอบรหัสต่างๆ 
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบและเร่งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องโดยทันที เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อรายงานที่ปรากฏ เนื่องจาก ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด สามารถเรียกรายงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้รายงานข้อมูลเป็นภาพของหน่วยงานระดับกรม และน าไปสู่การรายงานภาพรวมใน
ระดับประเทศได ้

- การเลือกใช้รายงานจากระบบ GFMIS เพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอ 
ด้วยในระบบ GFMIS มีรายงานต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานในการใช้ข้อมูลเพ่ือการ 

วิเคราะห์ ตรวจสอบ และรายงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความระมัดระวังในการเลือกใช้รายงานดังกล่าว 
โดยจะต้องศึกษาอย่างละเอียดและเลือกใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และน าเสนอ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดของการรายงานข้อมูล เนื่องจากจะส่งผลต่อผู้บริหารในการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีได้รับและก่อให้เกิดการตัดสินใจในการบริหารงานที่ผิดพลาด 

 จากสิ่งที่ควรค านึง/ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน จึงเป็นเหตุให้ต้องจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นส่วนที่ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานทั้งเรื่องของการวางแผน การตัดสินในและการบริหารจัดการของผู้บริหาร โดยรายละเอียดขั้นตอน
หรอืเทคนิคในการปฏิบัติงานจะกล่าวในบทต่อไป 
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บทที ่2 
เทคนคิในการปฏบิัตงิาน 

1.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
1.1.1 ขั้นตอนการเรียกรายงานเพื่อการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้ 

1) ทุกวันที่ 1 ของวันท าการในเดือนถัดไป เรียกรายงานในระบบ GFMIS โดยใช้ค าสั่ง 
ZFMA55 ซึ่งเป็นรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณและ      
ดาวน์โหลดข้อมูลรายรหัสงบประมาณออกมาจากระบบเป็นไฟล์ Excel และเรียก
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ างวด ด้วยค าสั่ง ZFMA 48 

2) น าไฟล์ Excel ตามในข้อที่ 1) แยกหน่วยงานตามรายงานการขอเบิกของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่าย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล 

3) ตรวจสอบรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน รหัสบัญชี รหัสกิจกรรม ให้ตรงกับรายงาน
การขอเบิก ทั้งนี้ รหัสบัญชีต้องสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ของเบิกและงบประมาณที่ขอ
เบิกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณจัดสรรประจ าปี 

4) หากพบข้อผิดพลาด ต้องส่งข้อมูลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายรับทราบ และ
ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ ต้องด าเนินการต่อไปนี้  

 รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน และรหัสกิจกรรม ต้องส่งข้อมูลให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายจัดเตรียมเอกสารการขอเบิก (SAP/R3) ที่
ได้รับจากในระบบ เพ่ือส่งให้งานงบประมาณด าเนินการ ตรวจสอบอีกครั้ง 
และปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง 

 รหัสบัญชีแยกประเภทบันทึกผิดพลาด ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
จัดเตรียมเอกสารการขอเบิก (SAP/R3) ที่ได้รับจากในระบบ เพ่ือส่งให้งาน
บัญชีตรวจสอบกับเอกสารการเบิกจ่าย และปรับปรุงรายการบันทึกบัญชีให้
สอดคล้อง และถูกต้องตามหลักการบัญชี 

5) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรายหน่วยงานเป็นรายเดือน 

6) ส าหรับเปรียบเทียบรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ (ZFMA 
55) และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ างวด (ZFMA 49) ตรวจสอบการ
กรอกข้อมูลใน ข้อ 5) เพ่ือให้การรายงานข้อมูลรายหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ตรงกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน 

1.1.2 ขั้นตอนการเรียกรายงานเพื่อการสรุปผลและรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 
1) เรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ างวด ด้วยค าสั่ง ZFMA 49 โดยเลือกเป็น

งวดเดือนตามไตรมาส 
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2) น าข้อมูลที่ได้รับ เปรียบเทียบกับข้อมูลรายเดือนที่ด าเนินการในตาม ข้อ 4.1.1 ข้อ 5) 
เนื่องจาก ต้องตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลระหว่างเดือน และระหว่างไตรมาส เพ่ือให้
สามารถอธิบายข้อคลาดเคลื่อนของรายงานนั้นๆ ได้  

3) เมื่อด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของส านัก
งบประมาณเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่ฝ่ายติดตาม กองนโยบายและแผน รายงานแก่ส านัก
งบประมาณผ่านระบบ E-Budgeting  

4) น าข้อมูลที่ได้จากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ (ZFMA 55) 
และ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ างวด (ZFMA 49) รายงานแก่ผู้บริหาร
เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นรายหน่วยงานตามแผนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และรายงานผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัยรายไตรมาส  

จากกิจกรรมการด าเนินการสามารถสรุปแผนการปฏิบัติงาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ล าดบั กจิกรรม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ปงีบประมาณ

ถดัไป 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 เรียกรายงาน ทุกวันท่ี 1 
ของวันท าการในเดือน
ถัดไป 

             

2 กรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มรายงานผล
การเบิกจ่ายตามแผน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรายหน่วยงาน
เป็นรายเดือน ให้แล้ว
เสร็จภายในวันท่ี 10 
เดือนถัดไป 

             

3 เรียกรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ างวด รายไตรมาส 
ทุกวันท่ี 1 ของเดือน
ถัดไป นับจากเมื่อสิ้นไตร
มาส 

   

วัน
ที่ 1 

  
วันที่ 
1 

  
วันที่ 
1 

  วันที่ 1 

4 รายงานข้อมูลแก่กอง
นโยบายและแผนเพ่ือส่ง
ข้อมูลแก่ส านัก
งบประมาณรายไตรมาส
ไม่เกินวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไปนับจากสิ้น
ไตรมาส 

  

 
วัน
ที่ 
10 

  
วันที่ 
10 

  
วันที่ 
10 

  วันที่ 10 

5 รายงานผลการเบิกจ่าย
รายไตรมาสแก่ผู้บริหาร    

CEO
/

กบง 
  CEO/

กบง   CEO/
กบง   CEO/กบง 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงแผนการปฏิบัติงาน 
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ถูกต้อง 

คือ กระบวนงานของผู้ปฏิบัติงานดา้นการเบิกจ่าย 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการปฏบิตังิานดา้นการเรยีกรายงานและการตรวจสอบข้อมลู 
ส าหรับเจา้หน้าที่การเงนิและบัญช ีผูป้ฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบและรายงานขอ้มลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเรียกรายงานและการตรวจสอบข้อมูล 

เริ่ม 

เรียกรายงานจากระบบ โดยใช้ค าสั่ง 
ZFMA 55 และ ดาวนโ์หลดไฟล์ขอ้มูล

เป็นรูปแบบ Excel 

แยกหน่วยงานตามรายงานการขอเบิก
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย เพื่อใช้

เป็นฐานข้อมูล 

ตรวจสอบ
รหัส 

A 

กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานผลการ
เบิกจ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปรีายหน่วยงานเป็นรายเดอืน 

ตรวจสอบ 

รายงานผลการเบิกจ่าย
รายเดือน 

จบ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

A 
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ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเรียกรายงานและการตรวจสอบข้อมูล 

คือ กระบวนการส่งข้อมูลตามแบบแบบฟอร์มของส านักงบประมาณให้แกก่องนโยบายและแผน 

ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงแผนผังแสดงขั้นตอนเรียกรายงานเพ่ือการสรุปผลและรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส
ตรวจสอบข้อมูล 
 

แผนผังแสดงขัน้ตอนการเรียกรายงานเพือ่การสรปุผลและรายงานผลเมือ่สิน้ไตรมาส 
ส าหรับเจา้หน้าที่การเงนิและบัญช ีผูป้ฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบและรายงานขอ้มลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

เริ่ม 

เรียกรายงานจากระบบ โดยใช้ค าสั่ง 
ZFMA 48 เลือกเป็นงวดเดือนราย 

ไตรมาส 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

B 

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของส านัก
งบประมาณ 

จบ 

รายงานผลการเบิกจ่ายราย
เดือน 

รายงานแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นราย

หน่วยงานตามแผนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และรายงานผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

รายไตรมาส 

C 

B 

C 
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ภาพที ่1  
ตรวจสอบข้อมูล 

 

1.2 ขั้นตอนการเรียกรายงานในระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง Terminal 
1.2.1 การเรียกรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ : ZFMA55 
วัตถุประสงค์ของรายงาน: เป็นรายงานที่ใช้ในการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณ

หรือเงินงบกลางหรือเงินกู้ที่ได้รับจัดสรร รวมถึงการใช้จ่ายเงิน (ที่เกิด
จากใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การขอเบิกเงิน การส ารองเงิน) และจ านวนเงิน
คงเหลือ โดยระบบจะแสดงยอด ณ ขณะที่เรียกรายงานและตรวจสอบ
ไดท้ีละรหัสงบประมาณ 

วิธีการเรียกรายงาน: เข้าเมนู SAP --> ส่วนเพ่ิมเติม --> ส่วนเพ่ิมเติม – ระบบบริหาร
งบประมาณ --> รายงาน -->รายงานงบประมาณส าหรับส่วนราชการ  
--> รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับกรม  --> รายงาน
ภาพรวมงบประมาณ/ติดตามสถานการณ์ใช้จ่ายงบฯตามงาน/โครงการ 
ระดับกรม --> ZFMA55 – รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วย
รับงบประมาณ ดับเบ้ิลคล๊ิกท่ี 
 
ตามภาพท่ี 1 

Transaction Code พิมพ์ค า สั่งงาน ZFMA55 แล้ว        ตามภาพที่ 1 เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ  
“รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับบประมาณ”ตามภาพที่ 2 

 
การเข้าสู่เมนูเพื่อเรียกรายงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ZFMA 55 
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ตวัอยา่งการกรอกหนา้จอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2 

ค าอธิบายการกรอกหน้าจอ “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับบประมาณ”ตามภาพท่ี 2 
Selection Criteria รายละเอยีด 
ปีบัญชี ระบุปบีัญชี จ านวน 4 หลัก เป็นป ีค.ศ.เช่น ปีงบประมาณ 2563 ระบุ 2020 
รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณ 16 หลัก ดังภาพที่ 2 หรือระบุรหัสหน่วยงาน 5 หลัก 

แล้วตามด้วย * เช่น 23056* กรณีงบส่วนราชการ  
หรือระบุ 90909* กรณีงบกลาง 

แหล่งของเงิน ระบุรหัสแหล่งของเงิน ดังภาพที่ 2 
กรณีงบส่วนราชการ ประกอบด้วย YY11XXXX 
โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 

 11 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
X คือ หมวดรายจ่าย 
หรือระบุรหัสแหล่งของเงินเป็น YY11* 
กรณีงบกลาง ประกอบด้วย YY10XXX 
โดย Y คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 
10 คือ ชุดข้อมูลของเงินงบกลาง 
X คือ หมวดรายจ่าย 

พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 5 หลัก คือ PXXXX โดยคา่ P คือค่าคงที่ 
XXXX คือรหัสพ้ืนที่ หรือไม่ระบุก็ได้ ตามภาพที่ 2 

หน่วยรับงบประมาณ ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ จ านวน 10 หลัก 
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กดปุม่     “ระบบจะแสดงรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ” ตาม
ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3 

ค าอธิบาย “รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ” ตามภาพที่ 3 ดังนี้ 
เมน ู ค าอธบิาย 

ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดง
เป็น 2020 

รหัสหน่วยรับ
งบประมาณ 

แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณท่ีระดับหน่วยเบิกจ่าย จ านวน 10 หลัก 

รหัสงบประมาณ แสดงรหัสงบประมาณ จ านวน 16 หลัก 
ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
รหัสแหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงินจ านวน 7 หลัก 
รหัสกิจกรรมหลัก/
พ้ืนที่ 

ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 5 หลัก คือ PXXXX โดยคา่ P คือค่าคงที่ 
XXXX คือรหัสพ้ืนที่ 

ชื่อกิจกรรมหลัก/พ้ืนที่ แสดงชื่อของรหัสกิจกรรม/พ้ืนที่ 
งบประมาณ แสดงจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยระบบเก็บค่าจาก 

การบันทึกรายการดว้ยค าสั่งงาน ZFMBB_TRR ประเภทงบประมาณ 
GEN หรือ COM 

ยอดใช้งบประมาณ แสดงจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย ประกอบด้วย การส ารองเงิน 
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณคงเหลือ แสดงจ านวนเงินงบประมาณคงเหลือ เป็นยอดสุทธิ 
(ยอดเงินในช่อง “งบประมาณ” หักด้วย “ยอดใช้งบประมาณ”) 
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การตรวจสอบรายละเอยีดแตล่ะรหสังบประมาณ 
การตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล จะตรวจสอบได้ทีละรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน 

โดยการคลิ๊กเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบ ระบบแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่คลิ๊กเลือก 
ตามภาพท่ี 4 และ ภาพที่ 5 ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 

ระบบแสดงรายละเอียดของรหัสงบประมาณที่ต้องการตรวจสอบ ประกอบด้ วย 
ปีงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ 
งบประมาณ การส ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญาเบิกจา่ย และงบคงเหลือ 

เมื่อต้องการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง ให้คลิ๊กที่
คอลัมที่ต้องการตรวจสอบ โดยในที่นี้จะแสดงการตรวจสอบการเบิกจ่าย ให้คลิ๊กที่ตัวเลข ในคอล์ลัม
การเบิกจ่าย  ตามภาพท่ี 6 และระบบจะแสดงข้อมูลตามภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 
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ภาพที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่8 
ค าอธิบายภาพที่ 7 และ 8 
- RefdocNo แสดงเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงินในระบบ 
- VT (Value type) แสดงค่าคงท่ีเป็น 54 หมายถึง ขอเบิกเงิน 57 หมายถึง ขอเบิกเกินส่งคืน 
- G/L แสดงรหัสบัญชีแยกประเภท 10 หลัก 
- แหล่งของเงิน แสดงรหัสแหล่งของเงิน จ านวน 7 หลัก 
- รหัสงบประมาณ แสดงรหัสแหล่งงบประมาณ จ านวน 16 หลัก 
- ชื่อรหัสงบประมาณ แสดงชื่อรหัสงบประมาณ 
- พ้ืนที่/กิจกรรมหลัก แสดงรหัสกิจกรรมหลัก จ านวน 14 หลัก 
- ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก แสดงชื่อของรหัสกิจกรรม/พ้ืนที่ 
- รายการผูกพันงบประมาณ แสดงรายการผูกพันงบประมาณด้วยรหัสบัญชีแยกประเภท 
- หน่วยรับงบประมาณ แสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จ านวน 10 หลัก 
- รายการ แสดงจ านวนบรรทัดรายการที่บันทึก 
- วันที่ผ่านรายการ FM แสดงวันที่ที่ขอเบิกเงิน 
- ประเภทจ านวนเงิน แสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่น 

ต้นแบบ หมายถึง การบันทึกขอเบิกเงิน 
จ่ายแล้ว หมายถึง การประมวลผลสั่งจ่ายเงิน 
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ลดลง หมายถึง การ Payment transfer ระบบอัตโนมัติ 
- สกุลเงิน ระบบแสดงเป็น THB ให้อัตโนมัติ 
- งบใช้จ่าย แสดงจ านวนเงินที่สัมพันธ์กับช่อง “ประเภทจ านวนเงิน” 
กรณี VT เป็น 54 

ต้นแบบ แสดงจ านวนเงินเป็น บวก 
จ่ายแล้ว แสดงจ านวนเงินเป็น บวก 
การลดลง แสดงจ านวนเงินเป็น ลบ 

กรณี VT เป็น 57 
ต้นแบบ แสดงจ านวนเงินเป็น ลบ 
จ่ายแล้ว แสดงจ านวนเงินเป็น ลบ 
การลดลง แสดงจ านวนเงินเป็น บวก 

- ค าขอ/ข้อความ ระบบแสดงข้อความตามที่ระบุไว้จากการเบิกจ่าย 
- FMA ระบบแสดงเป็น THAI ให้อัตโนมัติ 

 
การน าข้อมลูออกจากระบบเพื่อจดัเกบ็ส าหรบัการตรวจสอบ 
 การน าข้อมูลออกจากระบบ GFMIS เป็นการน าข้อมูลออก (Export) มาในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยจะแสดงข้อมูลเหมือนกับในระบบ GFMIS , สเปรตชีท,บริชเทกซ์,HTML และ Copy 
Clipboard  
 ส าหรับรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเข้าเข้าสู่หน้าจอของรายระเอียดการเบิกจ่ายใน
ภาพที่ 7 และ 8 ผู้ใช้งาน จะต้องน าข้อมูลออกมาเป็นในรูปแบบของสเปรตชีท (Excel File) เนื่องจาก มีความ
เหมาะสม ส าหรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และสามารถค านวณ ตรวจสอบ และใช้ในการแยกข้อมูลการเบิกจ่าย
รายหน่วยงานได้ ขั้นตอนการน าข้อมูลอออกจากระบบ มีดังต่อไปนี้ 
 เลือก ระบบ--> รายการ-->เก็บบันทึกข้อมูล-->ไฟล์เฉพาะ ดังภาพที่ 9 และจะแสดงหน้าจอเพ่ือให้
ผู้ใช้งานเลือก บันทึกรายการเป็นไฟล์... ดังแสดงในภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 
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ภาพที ่10 

 ในภาพที่ 10 ให้ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบ สเปดชีท หากปรากฏหน้าจอ “ความปลอดภัยของ SAP GUI” 
ขึ้น ดังภาพที่ 11 ให้เลือกแท็บ “อนุญาต” และจะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ 12  

 

ภาพที ่11 
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ภาพที ่12 

 หน้าจอตามภาพที่ 12 เป็นหน้าจอส าหรับให้เลือกที่บันทึก/จัดเก็บข้อมูลในช่อง Directory จะระบุ
ต าแหน่งของไดร์ฟปัจจุบันที่ใช้จัดเก็บข้อมูล หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้เลือกที่      และจะปรากฏหน้าจอ ดัง
ภาพที่ 13 ส าหรับเลือกต าแหน่งที่จะบันทึกข้อมูล และชื่อไฟล์ เมื่อก าหนดเรียบร้อยแล้วกด Save ก็จะกลับมา
สู่หน้าจอเดิมตามภาพที่ 12 แล้วเลือก Generate ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไปยังไดร์ฟที่เลือกไว้และนามสกุล
ไฟล์จะเป็น .XLS  

 

ภาพที ่13 

 เมื่อน าข้อมูลออกจากระบบเป็นไฟล์สเปดชีทแล้ว จะได้ข้อมูลดังภาพที่ 14  
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ภาพที ่14 

 ข้อมูลที่น าออกมาจากระบบ GFMIS ตามการเรียกรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับ
งบประมาณ : ZFMA55 สามารถน ามาระบุแยกหน่วยงานที่ท าการขอเบิก ตามที่ผู้เบิกจ่ายท าการขอเบิกใน
ระบบ เนื่องจากในหนึ่งหน่วยเบิกจ่ายมีหลาย คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง ที่กองคลัง ด าเนินการเบิกจ่ายให้ และ
ต้องเป็นไปตามแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนั้น ข้อมูลที่น าออกมาจากระบบไม่สามารถ
ระบุได้ว่าจ านวนเงินนั้นๆ เป็นของหน่วยงานไหน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะต้องน ารายงานการขอเบิกของผู้ท า
รายการเบิกในระบบ มาจัดท าข้อมูลในไฟล์สเปดชีทเพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการรายงานผลการเบิกจ่าย หรือ 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายหน่วยงาน เป็นรายเดือน และใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับการตรวจสอบความถูกต้อง 

4.2.2 การเรียกรายงานสถานะเบิกจ่าย (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ:  ZFMA49 
  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป หน่วยงานระดับกองสามารถเรียกดูรายงาน
สถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบ เฉพาะงวดได้ซึ่งเดิมการ
เรียกดูรายงานที่ ZFMA47 ไม่สามารถเรียกดูเป็นงวดได้ จึงเป็นข้อจ ากัดในกรณีท่ีต้องการเรียกดูรายงานเฉพาะ
งวด 

  ค าสั่งรายงาน ZFMA49 เป็นการเรียกดูรายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ระดับกอง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานให้สามารถออกรายงานเป็นไตรมาสได้อีกด้วย   

ช่องที่ต้องระบุเพ่ิมเติม 
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ยกตัวอย่างการเรียกดูรายงานตามงวด 

งวด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

เดือน ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย พิเศษ1 พิเศษ2 พิเศษ3 พิเศษ4 

 กรณีต้องการดูเฉพาะ  งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม)   >>  เรียกโดยใช้  จากงวด  1 ถึงงวด  1 
 กรณีต้องการดูเฉพาะ  งวดที่ 4 (เดือนมกราคม)   >>  เรียกโดยใช้  จากงวด  4 ถึงงวด  4 
 กรณีต้องการดูเฉพาะ  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม  พฤศจิกายน  และธันวาคม )   >>  เรียกโดยใช้  

จากงวด  1 ถึงงวด  3 
 กรณีต้องการดูเฉพาะ  ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน  พฤษภาคม  และมิถุนายน)   >>  เรียกโดยใช้  

จากงวด  7 ถึงงวด  9 
 กรณีต้องการดูทั้งหมด  ให้เรียก งวด 1 ถึง 16 (ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ) 

 

รายงานสถานะการเบิกจา่ย (ตามงวด) ระดบักอง ตามค่ารหสังบประมาณ รหสัหนว่ยรบังบ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถเรียกดูรายงานสถานะการเบิกจ่าย  ระดับกอง ตามค่ารหัส
งบประมาณ รหัสหน่วยรับงบ ตามงวดได้ 

เมนู  เมน ูSAP  ส่วนเพิ่มเติม  ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ รายงาน 
รายงานงบประมาณส าหรับส่วนราชการ  รายงานติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ   ระดับกอง  รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) ระดับกอง ตาม
ค่ารหัสงบประมาณ  รหัสหน่วยรับงบ - ZFMA49 ดังภาพที่ 1 

Transaction 
Code 

 ZFMA49 

 

            ขั้นตอนการเรียกรายงาน สามารถเข้าตามเมนู ดังตาราง ตามภาพที่ 1 หรือ สามารถพิมพ์ 
Transaction Code: ZFMA49 และคลิ๊กปุ่ม      ดังภาพที่ 2  
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ภาพที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 
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ตวัอยา่งการกรอกหนา้จอ 

 

ภาพที ่3 

Selection Criteria รายละเอยีด 
ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณเป็นปีคริสตศักราช เช่น  ปีงบประมาณ 2563 จะระบุ

เป็น 2020 
จากงวด ระบุงวดตั้งต้นตามที่ต้องการ เช่น ระบุเป็น 4 ระบบก็จะดึงรายการการ

เบิกจ่าย ตั้งแต่งวดที่ 4 มาให้ 
ถึงงวด ระบุงวดสิ้นสุดตามที่ต้องการ เช่น ระบุเป็น 4 ระบบก็จะดึงรายการการ

เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 มาให้ 
ตัวบ่งชี้ทางสถิติ ให้ลบ Y ออก ให้เป็นค่าว่าง 
แหล่งของเงิน ระบุเป็นค่า Z6311   

กรณีงบสว่นราชการ  ระบุ Z6311 จะเป็น Set ข้อมูลของเงินใน
งบประมาณใน ปี 2563 ทั้งหมด คือ  631100  -  6311500 

หรือมูลค่า สามารถท าการระบุเป็นค่าแหล่งของเงินลงในช่อง หรือมูลค่าใต้ช่องแหล่ง
ของเงินเช่น 631100 ถึง 6311500 ระบบก็จะดึงทุกแหล่งของเงินมาให้
หรือถ้าต้องการทราบค่าแหล่งของเงินค่าใดค่าหนึ่งก็ให้สามารถระบุค่าที่
ต้องการเข้าไปได้เลย เช่น 6311220 ระบบก็จะดึงมาให้ค่าเดียวที่เป็น
แหล่งของเงิน 6311220 

รหัสงบประมาณ สามารถระบุค่ารหัสงบประมาณ 16 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดียว หรือ
ระบุเป็นช่วงก็ได้  เช่น 2305600000000000 

หน่วยรับงบประมาณ ระบุหน่วยรับงบประมาณท่ีต้องการให้ปรากฏค่า กรณีไม่ระบุ จะออก
ทั้งหมด 

กดปุ่ม  เพ่ือประมวลผลรายงาน เมื่อกดระบบแสดงหน้าจอรายงาน ดังภาพที่ 4 
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ภาพที ่4 

จอภาพ / ฟลิด ์ ค าอธบิาย 
รายงานสถานะการใช้จ่าย
งบประมาณ 

จะแสดงรายละเอียดของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณของแต่
ละหน่วยว่ามีผลผลิตอะไรบ้าง 

งบหน่วยงบสุทธิ  แสดงค่าของงบประมาณที่ได้รับในแต่ละหน่วยรับงบตามค่าผลผลิตของ
งบประมาณ 

กันเงินไว้เบิก/เบิกแทน ช่องกันเงินไว้เบิกจะแสดงตัวเลขถ้ามีการกันเงินหรือมีการท าการส ารอง
เงินด้วยค าสั่ง FMX1 ถ้าไม่มีแสดงว่าไม่มีการกันเงิน 

ใบสั่งซื้อ/สัญญา แสดงค่าใบสั่งซื้อที่ท าการสร้างไว้ของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย ตามค่าแหล่ง
ของเงิน และรหัสงบประมาณที่ได้ท าการสร้าง PO ไว้ โดยที่ยังไม่ได้มี
การเบิกถ้าเบิกแล้วช่องใบสั่งซื้อก็จะถูกลดลงไปอยู่ช่องเบิกจ่าย 

เบิกจ่าย   แสดงค่าการเบิกจ่ายของแต่ละรหัสงบประมาณท่ีได้เบิกจ่ายไปแล้ว 
รวมในงวด แสดงค่าผลรวมของช่อง  กันเงิน + ใบสั่งซื้อ + เบิกจ่าย 

 

 ส าหรับการน าข้อมูลออกมาจากระบบ GFMIS สามารถด าเนินการเช่นเดียวกับการน าข้อมูลออกจาก
ระบบเพ่ือจัดเก็บส าหรับการตรวจสอบในการเรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณดังที่กล่าวไว้แล้ว 
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1.3 ขั้นตอนการกรอกแบบรายงานผลการเบิกจ่ายเพื่อการรายงาน 
1.3.1 การกรอกรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานเรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ (ZFMA55) ส าหรับจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือแยกรายการเบิกจ่ายรายหน่วยงานและ รายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) 
(ZFMA49) พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลและเปรียบเทียบยอดการเบิกจ่ายในงวดให้ตรงกันแล้วนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานต้องกรอกข้อมูลแยกรายหน่วยงานตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ เป็นรายเดือน  เพ่ือ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนจัดสรรรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ดังภาพที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 
จากภาพจะเห็นได้ว่า แบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายและแยกแท็บในไฟล์เป็นราย 

หน่วยงาน ซึ่งผลรวมของหน่วยงานแต่ละหน่วยจะต้องตรงกับผลการเบิกจ่ายตามที่ปรากฎในรายงาน
สถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) (ZFMA49)  

 การกรอกข้อมูลรายเดือนในแต่ละแผนงาน รายการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามแผนจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ปรากฎในแบบฟอร์มดังกล่าว ได้มาจากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
(ZFMA55) ซึ่งจะได้ผลรวมในช่องรวมของไตรมาส (หมายเลข 1)  และผลการเบิกจ่ายสะสม 
(หมายเลข 2) 

 

 

1 2 
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1.3.2 การน ารายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือน กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อรายงานแก่ส านัก
งบประมาณ 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และ ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานผลและการติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ตกลงกับส านัก
งบประมาณ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตร
มาส ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส นั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าข้อมูลจากรายงานตามข้อ 4.3.1 
ตรวจสอบอีกครั้งกับรายงานสถานะการเบิกจ่าย (ตามงวด) (ZFMA49) โดยเลือกระบุจากงวด....ถึง
งวด....เป็นไตรมาส 3 เดือน เพ่ือสอบทานการรายงานผลในภาพรายหน่วยงานเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยให้ตรงกับรายงานในระบบ GFMIS และหากพบความคลาดเคลื่อนจะต้องอธิบายความ
คลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ ซึ่งโดยปกติจะตรวจพบว่า มีการปรับปรุงรหัสงบประมาณ แหล่งของเงิน ข้าม
ไตรมาส ท าให้การรายงานก่อนหน้านั้นมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จะต้องมีการหมายเหตุข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่กองนโยบายและแผนทราบ เนื่องจาก กองนโยบายและแผนจะต้องใช้ข้อมูลส าหรับการ
รายงานดังกล่าวน าเข้าสู่ระบบ E-Budgeting เพ่ือการรายงานผลผ่านระบบของส านักงบประมาณ 
และเป็นข้อมูลส าหรับชี้แจงแก่ส านักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ แบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อมูลส าหรับ
รายงานแก่ส านักงบประมาณแสดงได้ ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 
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สว่นที ่3 
ปญัหาและอปุสรรคและแนวทางการแกไ้ขและการพฒันางาน 

1. ปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
1) ผู้ใช้งานในระบบ GFMIS ยังไม่เข้าใจการใช้รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรม รหัสบัญชีแยกประเภท  

รหัสแหล่งของเงิน ท าให้ข้อมูลที่ถูกประมวลผลออกมามีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง 
2) การแก้ไข หรือปรับปรุงรหัสต่างๆ เมื่อข้ามไตรมาสจะส่งผลต่อการรายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 

ในไตรมาสก่อน 
3) การรายงานข้อมูลไม่ทันต่อเวลา กรณีการรายงานแยกรายหน่วยงานย่อยตามแผนปฏิบัติราชการ  

เนื่องจาก ในระบบ GFMIS แยกเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายในแต่ละเขตพ้ืนที่ แต่ไม่มีการแยกรายหน่วยงาน ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบจะต้องด าเนินการและประสานงานการจัดเก็บข้อมูลกับผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วย
เบิกจ่าย พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลรายหน่วยงานย่อยในแต่ละหน่วยเบิกจ่ายให้ตรงกับการประมวลผลในระบบ 
GFMIS จึงใช้ระยะเวลาการด าเนินการนาน ไม่ทันต่อเวลา 

2. แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
1) ต้องด าเนินการอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้ใช้งานในระบบ GFMIS ในเรื่อง 

ของการเลือกใช้รหัสงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานตามยุทธศาสตร์  รหัสกิจกรรมให้สอดคล้องกับรหัส
งบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภทที่ต้องสอดคล้องกับเอกสารการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นความรู้ทางบัญชีเบื้องต้น 
และรหัสแหล่งของเงินเพ่ือการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และบัญชีแยกประเภท และในเบื้องต้น งานงบประมาณของกองคลัง ได้จ าแนกรหัสงบประมาณ และรหัส
กิจกรรมให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในเรื่องความเชื่อมโยงในเรื่องดังกล่าว 

2) ลดการแก้ไข ปรับปรุงรหัสต่างๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบให้อนุมัติในระบบ GFMIS ต้องด าเนินการ 
ตรวจสอบรหัสต่างๆ ในระบบ ก่อนการอนุมัติจากเอกสารการขอเบิกของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องและตรงกัน 
ก่อนการอนุมัติ เพ่ือความถูกต้องของการประมวลผลข้อมูลในระบบ 

3) การรายงานข้อมูลรายหน่วยงานย่อยไม่ทันต่อเวลานั้น ขณะนี้แก้ไขโดยใช้ Google Drive เพ่ือให้ 
ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย รายงานข้อมูลในรายหน่วยงานย่อย  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับให้ผู้บริหาร ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถแสดงได้ทันที (Real Time) ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒนา
โปรแกรม หรือ ระบบสารสนเทศให้สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ข้อมูลได้อย่าง
ทันเวลา และลดภาระงาน ขั้นตอน การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่  
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ภาคผนวก 
- แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายตามค าเสนอขอเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.... 

ภาพรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
- แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.... มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายหน่วยงาน 



Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63
รวมท้ังส้ิน  แผน                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                   -                   -                    -                    -   

 ผล                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                    -                     -                   -                   -                    -                    -   
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผน 0 -                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผล -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                  -                   -                 -                 -                  -                  
รายการท่ี 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ผล -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                  -                   -                 -                 -                  -                  

1.งบบุคลากร แผน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผล -                        -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                  -                   -                 -                 -                  -                  

  1.1 เงินเดือน แผน
ผล

อัตราเดิม [183.000 อัตรา] แผน
ผล

เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ แผน
ผล

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งวิชาการ แผน
ผล

  1.2 ค่าจ้างประจ า แผน
ผล

  1.3 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว แผน
ผล

  1.4 พนักงานราชการ แผน
ผล

2.งบด าเนินงาน แผน
ผล

  2.1ค่าตอบแทน แผน
ผล

    (1)  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ เพ่ิม 1 เท่า แผน
ผล

    (2)  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมีวาระ 1 เท่า แผน
ผล

    (3)  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ เพ่ิม 1 เท่า แผน
ผล

    (4)  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีไม่มีวาระ 1 เท่า แผน
ผล

    (5)  เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง แผน

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1/9

https://122.155.139.35/ev57/Program/EV57/ev57b001.aspx?PermissionReference=636727718391052000&PG_MENU_CODE=ev57b001ML00201571001999999&newSession=1537157296946
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผล

    (6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการท่ีได้รับเงินเดือนเต็มข้ัน แผน
ผล

  2.2 ค่าใช้สอย แผน
ผล

   (1)  ค่าประกันสังคมลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานราชการ แผน
ผล

  (2) เงินสะสมกองทุนทดแทนประกันสังคม แผน
ผล

3.งบเงินอุดหนุน แผน
ผล

   (1)  ค่าใช้จ่ายบุคลากร แผน
ผล

เงนิประจ ำต ำแหน่งวชิำกำร แผน
ผล

คำ่ตอบแทนพนักงำนในสถำบันอดุมศกึษำ [0.000 อัตรำ] แผน
ผล

2.แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน แผน
ผล

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผน
ผล

1.งบลงทุน แผน
ผล

  1.1 ค่าครุภัณฑ์ แผน
ผล

(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.3) ครุภัณฑ์เคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌ
กูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 เคร่ือง แผน

ผล

(1.4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสถาปัตยกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะบัณฑิต
นักปฏิบัติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด แผน

ผล
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(1.5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการประมง ต าบลพลวง 
อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.7) ครุภัณฑ์ม้าพันธ์ุลูกผสม  ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัด
จันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.8) ชุดครุภัณฑ์เฉพาะหน่วยวิศวกรรมเคมี-การลดขนาดและการแยก
ของแข็ง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด แผน

ผล

(1.9) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการหมัก  ต าบล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.10) ครุภัณฑ์ชุดกายภาพบ าบัด  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Fluid Mechanics ชุดสาธิตการไหลของ
อากาศ  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.12) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการหมักชีวภาพ  ต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(1.13) ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดเพ่ือพัฒนาการให้บริการนักศึกษา แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด แผน

ผล

(2) ห้องปฏิบัติการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ดิจิทัลด้านเทคโนโลยี
    ส่ือสารมวลชน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด แผน

ผล

(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ต าบลพลวง 
    อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม  
    (e-Classroom) ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการควบคุม
    อัตโนมัติ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์โปรตีน  ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา 
    จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(7) ชุดครุภัณฑ์ด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมเกษตร ต าบลพลวง 
    อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคในสัตว์เล้ียง ต าบลพลวง 
    อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(9) ครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนอาคารศูนย์เรียนรวม 
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต าบลบางพระ 
    อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(10) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงวังใหม่ 
     เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด แผน

ผล

(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจจ าลอง (Business Model Lab) 
     แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด แผน

ผล(12) ครุภัณฑ์ชุดไตเทียม  ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1
 ชุด แผน

ผล

(13) ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพอาหาร  ต าบลบางพระ 
     อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(14) ชุดเคร่ืองบดความเร็วสูงและเคร่ืองเขย่าตะแกรงร่อนแยก  
     ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล

(15) ชุดห้องปฏิบัติการตรวจวัดพลังงานความร้อนภายในอาคาร  
     ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด แผน

ผล
  1.2 ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง แผน

ผล
   (1.2) ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงปีเดียว แผน
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผล(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและ

ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 1 รายการ แผน

ผล

(1.1) ปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌ
กูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ แผน

ผล

(1.2) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช ากล้วยไม้และห้องอนุบาลพืช มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ต าบลพลวง อ าเภอ
เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 1 โรงเรือน แผน

ผล

(1.3) ปรับปรุงอาคารโรงเรือนเล้ียงไก่ ต าบลพลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
จังหวัดจันทบุรี 1 อาคาร แผน

ผล

(1.4) ปรับปรุงอาคารเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ แผน

ผล
2.งบเงินอุดหนุน แผน

ผล
2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป แผน

ผล
 2.1.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน แผน

ผล
   ค่าตอบแทน แผน

ผล
   (1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา แผน

ผล
   (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ แผน

ผล
   (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง แผน

ผล
  ค่าใช้สอย แผน

ผล
   (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ แผน

ผล
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
   (2) ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง แผน

ผล
   (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผน

ผล
   (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน แผน

ผล
   (5) ค่าจ้างเหมาบริการ แผน

ผล
   ค่าวัสดุ แผน

ผล
   (1) วัสดุส านักงาน แผน

ผล
   (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผน

ผล
   (3) วัสดุก่อสร้าง แผน

ผล
   (4) วัสดุงานบ้านงานครัว แผน

ผล
   (5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผน

ผล
   (6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผน

ผล
   (7) วัสดุหนังสือ วารสาร ต ารา แผน

ผล
   (8) วัสดุการเกษตร แผน

ผล
   (9) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผน

ผล
   (10) วัสดุการศึกษา แผน

ผล
    ค่าสาธารณูปโภค แผน

ผล
   (1) ประปา ค่าไฟฟ้า และโทรศัพท์ แผน

ผล

ประปา แผน

ผล
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ค่าไฟฟ้า แผน

ผล

โทรศัพท์ แผน

ผล

   (2) ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต แผน
ผล

2.1.2 ค่าสมาชิกเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย แผน
ผล

2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ แผน
ผล

2.1.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการอนุรักษ์สายพันธ์ุบัว แผน
ผล

2.1.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานนโยบายและแผน แผน
ผล

 2.1.6 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย แผน
ผล

2.1.7  ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมระบบพาสเจอร์
ไรซ์และUHT แผน

ผล
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน

ผล
1.งบลงทุน แผน

ผล
  3.1 ค่าครุภัณฑ์การจัดการศึกษา แผน

ผล
    3.1.1 ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนส าหรับอาคารเดิม (LB3)  คณะเทคโนโลสังคม แผน

ผล
2.งบเงินอุดหนุน แผน

ผล
 2.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป แผน

ผล
      2.1.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน แผน

ผล
      1 ค่าตอบแทน แผน

ผล
   (1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา แผน
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผล

   (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ แผน
ผล

      2 ค่าใช้สอย แผน
ผล

   (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก พาหนะ แผน
ผล

   (2) ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง แผน
ผล

   (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ แผน
ผล

   (4) ค่าจ้างเหมาบริการ แผน
ผล

   3 ค่าวัสดุ แผน
ผล

   (1) วัสดุส านักงาน แผน
ผล

   (2) วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน แผน
ผล

   (3) วัสดุก่อสร้าง แผน
ผล

   (4) วัสดุงานบ้านงานครัว แผน
ผล

   (5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผน
ผล

   (6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผน
ผล

   (7) วัสดุหนังสือ วารสาร ต ารา แผน
ผล

   (8) วัสดุการเกษตร แผน
ผล

   (9) วัสดุการศึกษา แผน
ผล

ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ แผน

ผล
1.งบเงินอุดหนุน แผน

ผล
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Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

รายละเอียดค าเสนอของบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ แผน

ผล
  1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก แผน

ผล
  1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ แผน

ผล
ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผน

ผล
1.งบเงินอุดหนุน แผน

ผล
  1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผน

ผล
แผนงานบูรณาการการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผน

ผล

โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี แผน

ผล

1. งบลงทุน แผน

ผล
     1.1.1 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา แผน

ผล
                  (1) ชุดครภัณฑ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ต าบล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

แผน

ผล

แผนยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

แผน

ผล

โครงการพัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 
4.0

แผน

ผล
1. งบเงินอุดหนุน แผน

ผล
(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองกระบวนการเพ่ิม
   ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในยุคนวัตกรรม 4.0 แผน

ผล

9/9
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หน่วยงาน..............................................

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 รายการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

 1. งบบุคลากร

 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า

 1.1.1 เงินเดือน

 (1) อตัราเดิม

 (2) เงินประจ าต  าแหน่งทางวิชาการ 83 อตัรา

 (3) ค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งวิชาการ 80 อตัรา

 1.1.2 ค่าจ้างประจ า

 (1) อตัราเดิม

 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 (1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ แผ่นดิน 4 อตัรา

 2. งบด าเนินงาน

 2.1 ค่าตอบแทน

 (1) เงินประจ าต  าแหน่งผูบ้ริหารท่ีมีวาระ

 (2) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารท่ีมีวาระ

 (4) เงินประจ าต  าแหน่งประเภทผูบ้ริหารท่ีไม่มีวาระ.....อตัรา

 (5) ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งประเภทผูบ้ริหารท่ีไม่มีวาระ.....อตัรา

 2.2 ค่าใช้สอย

 (1) เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม

 (2) เงินสะสมกองทนุทดแทนประกนัสงัคม

 3. งบเงินอุดหนุน

 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

 1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร

 1 เงินเดือน

 (1) อตัราเดิม

 (2) เงินประจ าต  าแหน่งทางวิชาการ

 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศัยภาพทรัพยากรมนุษย์

 ผลผลติ : ผลงานการให้บริการวชิาการ

 กจิกรรม จัดอบรมและสัมมนาเชิงวชิาการหรือปฏบัิติการ

 1. งบเงินอุดหนุน

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

 1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาธุรกิจเกษตรภาคตะวนัออก

 โครงการย่อยที่ 1   โครงการพัฒนาหลกัสูตรระยะส้ัน

 โครงการย่อยที่ 2   โครงการบ่มเพาะนักธุรกจิเกษตรรุ่นใหม่

 โครงการยอ่ยท่ี 2.1   โครงการบริหารจดัการดา้นธุรกิจเกษตร

 โครงการยอ่ยท่ี 2.1.1 โครงการการสร้างธุรกิจเกษตรอยา่งสร้างสรรค์ โครงการยอ่ยท่ี 2.1.2  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจ

 โครงการยอ่ยท่ี 2.1.3  โครงการบริหารจดัการดา้นธุรกิจเกษตร

 ร้อยละ
ผลเบิก ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ผลเบิกไตรมาส 2  (ม.ค. -ม.ีค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -ม.ิย.) ผลเบิกไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)

 งปม. แผ่นดิน  เบิกจ่าย  คงเหลือ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. รวม เม.ย. พ.ค. ม.ิย. รวม ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
 ร้อยละ

ผลเบิก ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ผลเบิกไตรมาส 2  (ม.ค. -ม.ีค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -ม.ิย.) ผลเบิกไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)
 งปม. แผ่นดิน  เบิกจ่าย  คงเหลือ

 โครงการยอ่ยท่ี 2.2   โครงการพฒันาผลผลิตหรือเทคนิคการจดัจ าหน่าย
สินคา้การเกษตรและการแปรรูป

 โครงการยอ่ยท่ี 2.2.1 โครงการบม่เพาะธุรกิจการท าแอลกอฮอลแ์ขง็ไล่ยงุ

 โครงการยอ่ยท่ี 2.2.2 โครงการการเพาะเล้ียงปลานิลแดงเพ่ือเป็นอาหาร
ปลอดภยัสู่มาตรฐานสากล

 โครงการยอ่ยท่ี 2.2.3 โครงการฝึกอบรมการผลิตผกัปลอดภยัและการบรรจุ
ผลิตภณัฑเ์ชิงการคา้

 โครงการยอ่ยท่ี 2.2.4 โครงการการผลิตน ้านมขา้วโพดเพ่ือการคา้

 โครงการยอ่ยท่ี 2.2.5 การผลิตปุ๋ ยอินทรียเ์ชิงการคา้ โครงการยอ่ยท่ี 2.2.6 โครงการอบรมการสร้างตน้แบบธุรกิจอาหารว่าง
ผลิตอาหารว่าง โครงการยอ่ยท่ี 2.2.7 โครงการสร้างผูป้ระกอบการผลิตผลิตภณัฑจ์าก
จุลินทรียเ์พ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงธุรกิจ โครงการยอ่ยท่ี 2.2.8 โครงการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑจ์ากกกและเส่ือ
จนัทบรูเพ่ือธุรกิจชุมชน โครงการยอ่ยท่ี 2.2.9 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตคอร์นเฟลกส์รส
เม่ียงค  า

 โครงการยอ่ยท่ี 2.2.10 โครงการบม่เพาะตน้แบบธุรกิจผลิตภณัฑส์บู่ชนัโรง โครงการยอ่ยท่ี 2.2.11 โครงการผลิตและออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกบัเคร่ืองพิมพส์ามมิติ โครงการยอ่ยท่ี 2.2.12 โครงการสร้างผูป้ระกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสร้างสรรค์
ธุรกิจอาหาร โครงการยอ่ยท่ี 2.2.13 โครงการพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างสรรคธุ์รกิจยคุ
ใหม่ โครงการยอ่ยท่ี 2.2.14 โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นเคร่ือง
อบแหง้ดว้ยลมร้อนส าหรับการอบแหง้สปัปะรด โครงการยอ่ยท่ี 2.2.15 โครงการการท าผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากเน้ือสตัวแ์ละ
การจ าหน่าย โครงการยอ่ยท่ี 2.2.16 โครงการผลิตพืชผกัอินทรีย ์4.0 และการออกแบบ
บรรจุภณัฑเ์พ่ือการจ าหน่าย โครงการยอ่ยท่ี 2.2.17 โครงการพฒันาสินคา้การเกษตรและการแปรรูปตาม
เกณฑม์าตรฐานและคุณภาพผลิตภณัฑ์ โครงการยอ่ยท่ี 2.2.18 โครงการพฒันาสินคา้การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑ์ โครงการยอ่ยท่ี 2.2.19 โครงการพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละปรับปรุงศูนยจ์ดั
จ  าหน่ายและส่งเสริมการขายอยา่งมีส่วนร่วม

 โครงการยอ่ยท่ี 2.3   โครงการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือเพ่ิมมูลค่าธุรกิจเกษตร โครงการยอ่ยท่ี 2.3.1 โครงการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจุภณัฑ์
อยา่งสร้างสรรค์ โครงการยอ่ยท่ี 2.3.2 โครงการพฒันาบรรจุภณัฑสิ์นคา้ทางการเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าธุรกิจเกษตร

 โครงการยอ่ยท่ี 2.4   โครงการเทคนิคการจดัจ าหน่ายสินคา้ โครงการยอ่ยท่ี 2.4.1 โครงการเทคนิคการสร้างสรรคแ์ละผลิตโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์สินคา้ทางการเกษตรส าหรับผูป้ระกอบการในยคุดิจิทลั โครงการยอ่ยท่ี 2.4.2 โครงการเทคนิคการจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรใน
เชิงพาณิชย์ โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาด้านบริหารจัดการต้นแบบธุรกจิเกษตร

ภาคตะวนัออก โครงการยอ่ยท่ี 3.1 โครงการตน้แบบการจดัการการผลิตน ้าด่ืมบรรจุใน
ภาชนะปิดสนิทเชิงพาณิชย์ โครงการยอ่ยท่ี 3.2 โครงการตน้แบบการบริหารจดัการฟาร์มสตัวใ์หน้ม
และการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
 โครงการยอ่ยท่ี 3.3 โครงการตน้แบบการบริหารจดัการฟาร์มสตัวปี์กและ

 โครงการย่อยที่ 4  โครงการศึกษาวจิัยด้านธุรกจิเกษตรภาคตะวนัออก โครงการยอ่ยท่ี 4.1 โครงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารจากถัว่ลิสง
งอก โครงการยอ่ยท่ี 4.2 โครงการวิจยัการศึกษาคุณลกัษณะกลว้ยไมเ้หลืองจนัท
บรูเพ่ือถอดแบบลวดลายสู่การออกแบบผลิตภณัฑ์

 1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

 3) ค่าใชจ่้ายโครงการบริการวิชาการ

 ส านักวจิัยและพัฒนา

  โครงการพฒันาบคุลากร การศึกษา การวิจยั เทคโนโลยแีละนวตักรรม  
(เกษตรแฟร์) โครงการพฒันาระบบและกลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สงัคม  
ต  าแหน่งทางวิชาการรับใชส้งัคม  
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ผลเบิก ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ผลเบิกไตรมาส 2  (ม.ค. -ม.ีค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -ม.ิย.) ผลเบิกไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)
 งปม. แผ่นดิน  เบิกจ่าย  คงเหลือ

 โครงการการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตและจ าหน่ายกลว้ยไมจ้ากวิสหกิจชุมชน
กลุ่มกลว้ยไมศ้รีราชา จ.ชลบรีุ 

  โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงนิคมทหารผ่านศึก
ทรายขาว  อ.สอยดาว จ.จนัทบรีุ 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการการส่งเสริมการสร้างตราสินคา้ การ
จดัการธุรกิจออนไลน์ และการส่ือสารการตลาดส าหรับสินคา้ชุมชนตะเคียน
  โครงการบริการวิชาการน าความรู้สู่ชุมชนหนองปลาไหลเพ่ือการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือการพฒันาชุมชนสงัคมสู่การประกอบอาชีพ

 โครงการถ่ายทอดการสร้างมูลค่าเพ่ือสนบัสนุนใหกิ้จการของสงัคมใหย้ ัง่ยนื

 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  โครงการจดันิทรรศการผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื
โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน“สถาปัตยกรรมเพ่ือชุมชน” 
(โครงการต่อเน่ือง)
 โครงการบริการทางวิชาการ “อบรมการใชโ้ปรแกรม MS Project  ในการ
บริหารโครงการก่อสร้าง” โครงการน าความรู้สู่ชุมชน
 โครงการบริการทางวิชาการ“เทคโนโลยดีา้นวิศวกรรมโยธา”

 โครงการ “การฝึกอบรมพ้ืนฐานช่างไม ้ช่างปนู ส าหรับนกัเรียนพระดาบส”

 คณะสัตวแพทยศาสตร์

 โครงการสตัวแพทยอ์าสา

  โครงการโคบาลบรูพา

 สถาบันเทคโนโลการบิน

  โครงการบริการวิชาการสร้างส่ือออนไลน์เพ่ือพฒันาการตลาดดิจิทลัของ
ชุมชน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการบริการวิชาการตามความตอ้งการของชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารอาหาร โครงการนิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการบริการวิชาการตามความตอ้งการของชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงการอบรมสมัมนา เร่ือง การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล โครงการพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสร้างอาชีพแก่ผูต้อ้งขงัทณัฑสถาน
หญิงจงัหวดัชลบรีุ โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการ
แอนดรอยด์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โครงการอบรมภาษาองักฤษผูช่้วยนวดแผนไทย โรงพยาบาล ชลบรีุ

 โครงการอบรมภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมทอ่งเท่ียว
ทอ้งถ่ิน   ภาคตะวนัออก: กลุ่มสตรีเทศบาลต าบลตะเคียนเต้ีย จงัหวดัชลบรีุ  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาองักฤษเพ่ือการ
ทอ่งเท่ียววิถีชุมชน  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาศกัยภาพธุรกิจดว้ยการจดัการโซ่
อุปทานและ ระบบโลจิสติกส์  โครงการสมัมนาเชิงปฎิบติัการพฒันาความรู้ทางวิชาการใหก้บั
ผูป้ระกอบการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 โครงการอบรมการพฒันาอาชีพสู่รากแกว้ชุมชน

 โครงการจดันิทรรศการดา้นวิชาการ

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปสตัวน์ ้าเพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่
ชุมชนต าบลบางพระ โครงการ การบริการดา้นสตัวบาลแก่ผูเ้ล้ียงปศุสตัวใ์นชุมชนเพ่ือพฒันา
เป็นผูป้ระกอบการเล้ียงสตัวอ์ยา่งย ัง่ยนื  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสีขา้วเพ่ือเพ่ิมคุณภาพขา้ว
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 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพืช

 โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยภูีมิทศัน์ อบรมเชิงปฏิบติัการ
ทกัษะพ้ืนฐานทางศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมการเกษตร

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยทีางดา้นวิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือการ
ส่งเสริมเทคโนโลยปีระเทศไทย 4.0
  โครงการส่งเสริมการเล้ียงเป็ดไข่เพ่ือเป็นอาชีพเสริม

  โครงการค่ายฝึกนอ้งเพ่ือเสริมสร้างทกัษะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร

  โครงการการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทางเทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือ
ชุมชน  โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การวิเคราะห์สารตา้นอนุมูลอิสระใน
สมุนไพร  โครงการอบรมผสมเทียมไก่พ้ืนเมือง

  โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารออกแบบและเขียนแบบดว้ย
คอมพิวเตอร์  โครงการการบ ารุงรักษาและการใชร้ถขดุส าหรับเกษตรกร

  โครงการถ่ายทอดความรู้การเล้ียงปลาน ้าจืด

 โครงการถ่ายทอดความรู้การเล้ียงปลาสวยงาม

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรูปอาหารเพ่ือพฒันาอาชีพสู่ชุมชน

  โครงการการปลูก ขยายพนัธุ์ และการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรใน
ครัวเรือน  โครงการการส่งเสริมการเล้ียงไก่ไข่เพ่ือเป็นอาชีพเสริม

  โครงการประกอบสูตรอาหารสตัวส์ าหรับเกษตรกรรายยอ่ย

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นอุตสาหกรรมเกษตรสู่ชุมชน

  โครงการการท าปุ๋ ยอินทรียแ์ละการผสมปุ๋ ยเคมีใชเ้องในสวน

  โครงการเล้ียงไส้เดือนและการน ามูลไส้เดือนมาใชป้ระโยชน์

  โครงการการเพาะเห็ดและการท าโรงเรือนอยา่งง่าย

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารควบคุมสภาพอากาศส าหรับโรงเรือน
เพาะเห็ด คณะเทคโนโลยสัีงคม

 โครงการฝึกอบรมการพฒันาผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน

 โครงการสร้างช่องทางการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศแบบออนไลน์โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับ เกษตรกรในประเทศไทย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพซพัพลายเชนผลไมเ้มืองจนัท ์ดว้ยระบบ
มาตรฐาน GAP โครงการเพ่ิมช่องทางการตลาดดิจิทลัเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืส าหรับกลุ่ม
ทหารผ่านศึกต าบลทรายขาว จงัหวดัจนัทบรีุ โครงการพฒันาส่ือส่ิงพิมพ ์3 ภาษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชชี้วิตของ
คนในชุมชนพหุวฒันธรรม โครงการบริการวิชาการ “การค านวณตน้ทนุการผลิตและการวิเคราะห์
ความคุม้ค่าในการลงทนุ”  คณะศิลปศาสตร์

 โครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบบรรจุ
ขา้ราชการพลเรือน โครงการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบติัการดา้นวิชาการแก่มคัคุเทศก ์การ
ทอ่งเท่ียวแหล่งมรดกโลกของไทย
  โครงการการใหค้วามรู้ดา้นภาษาแก่บคุคลภายนอก

 คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ

 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ   โครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  โครงการถ่ายทอดความรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยสีารสนเทศในอาเซียน ผลผลติ : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

 กจิกรรม ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
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 1. งบเงินอุดหนุน

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

 1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม (ส านกังานศิลปวฒันธรรม)

 ส านักงานศิลปวฒัธรรม

 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการนอ้มร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

 โครงการวนัคลา้ยวนัสถาปนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมล
ลกัษณ พระบรมราชินี โครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลง
กรณ บดิเทพยวรากูร โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  ใน
รัชกาลท่ี 9

 โครงการวนัราชมงคลนอ้มเกลา้

 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

 ส านักงานวทิยาเขตอุเทนถวาย

 โครงการสานสมัพนัธ์วนัอุเทนถวาย

  โครงการสืบสานประเพณีไทยวนัสงกรานต์

 โครงการถวายพระพรสมเด็จพระราชินี

  โครงการถวายพระพรชยัมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10

  โครงการถวายเทียนวนัเขา้พรรษา

 โครงการส่งเสริมความเป็นไทย “เชิดชูเกียรติบคุลากรอาวุโส”

 ส านักงานวทิยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 โครงการประเพณีท าบญุตกับาตรท าบญุปีใหม่  โครงการนอ้มร าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

  โครงการประเพณีรดน ้าขอพรผูอ้าวุโสและผูบ้ริหาร โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทธิดา พชัรสุธา
พิมลลกัษณ พระบรมราชินี

 โครงการสานสมัพนัธ์วนัจกัรพงษฯ

  โครงการประเพณีถวายเทียนเขา้พรรษา โครงการวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร โครงการเทิดพระเกียรติวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการพฒันาคุณภาพชีวิต

 ส านักงานวทิยาเขตจันทบุรี

 โครงการท าบญุตกับาตรตอ้นรับปีใหม่ 2563

 โครงการ สืบสานประเพณีสงกรานต์

 โครงการวนัคลา้ยวนัสถาปนาวิทยาเขตจนัทบรีุ

 โครงการ สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา

 สถาบันเทคโนโลยกีารบิน

 โครงการอบรมการเรียนรู้อตัลกัษณ์ผา้ไทยกบัการประยกุตใ์ชผ้า้ไทยใน
ธุรกิจการบิน อุตสาหกรรมการบริการ และชีวิตประจ าวนัคณะสัตวแพทยศาสตร์

 โครงการอบรมคุณธรรมน าชีวิต

 โครงการสืบสานประเพณีการอุทิศส่วนกุศลใหอ้าจารยใ์หญ่

 โครงการอนุรักษแ์ละส่งเสริมสุขภาพกระบือพ้ืนเมืองจงัหวดัชลบรีุ
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 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงการอนุรักษภู์มิปัญญาวิถีประมงพ้ืนบา้น

 โครงการตลาดนดัพ้ืนถ่ิน ของกินเมืองชล

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการสืบสานภูมิปัญญาไทยการผลิตขา้วหลาวมหนองมนเพ่ือคงไวซ่ึ้ง
ความเป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน ภาคตะวนันอกก โครงการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการผลิตผลิตภณัฑจ์กัรสานจากไมไ้ผ่ 
อ.พนสันิคม จ.ชลบรีุ เพ่ือคงไวซ่ึ้งความเป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ินภาค โครงการ สมัมนาเชิงปฎิบติัการเร่ืองเส้นทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทานบน
เส้นทางวฒันธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ

 โครงการ คุณค่าภาษาไทย ในสงัคมปัจจุบนั

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมเกษตรวิถีไทย

 โครงการการอนุรักษแ์ละสืบสานบางพระประเพณี

 โครงการจิตอาสาเราท าความดีดว้ยหวัใจ โครงการเผยแพร่วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเสวนาสืบสานประเพณีว่ิง
ควายและภูมิปัญญาใชแ้รงงานจากควายในการเกษตร จงัหวดัชลบรีุ

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมการเกษตร

  โครงการการอนุรักษพ์นัธุ์ไก่พ้ืนเมือง  โครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการการอนุรักษอ์าหารพ้ืนบา้นจงัหวดั
จนัทบรีุ “ก๋วยเต๋ียวเส้นจนัทผ์ดัปู” โครงการสืบสานภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดา้นขนมไทยของจนัทบรีุ "ขนม
ควยลิง และขนมทองมว้นสด" โครงการอนุรักษพ์นัธ์ปลาแขยงกงและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชุมชนประมง
ชายฝ่ังจนัทบรีุ

 โครงการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินผลิตภณัฑจ์ากตน้คลุม้-คลา้

 คณะเทคโนโลยสัีงคม โครงการประกวดเมนูสร้างสรรค ์กระวานไทยกบัเมนูใหม่เพ่ือการคา้และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นต่อสาธารณชน

 คณะศิลปศาสตร์

  โครงการสืบสานประเพณีทอดผา้ป่ากลางน ้า

 คณะวศิวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟแูละส่งเสริมศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาเชิงช่างไทย 
"ครูช่างสร้างช่างเมือง"

  โครงการไหวค้รู และประกวดพานบชูาครู

 คณะบริหารธุรกจิและเทคโนโลยสีารสนเทศ

 โครงการ Busit-CPC  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม

 โครงการส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย

 โครงการ BUSIT-CPC บ ารุงพทุธศาสนา

 โครงการตน้กลา้วฒันธรรมไทย

 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กจิกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. งบลงทุน

 1.1 ค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

 1.1.1 ค่าครุภณัฑ์

 1.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา

 (10) ครุภณัฑเ์พ่ือการเรียนการสอนอาคารศูนยเ์รียนรวม มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ
 1 ชุด
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 1. งบเงินอุดหนุน

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

 1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน

 1 ค่าตอบแทน

 (1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา

 (2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ

 (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต  าแหน่ง

 2 ค่าใช้สอย

 (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัและค่าพาหนะ

 (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

 (3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์

 (4) ค่าเช่าทรัพยสิ์น

 (5) ค่าจา้งเหมาบริการ

 (6) ค่าอาหารว่างในการประชุม

 (7) ค่ารับรองประเภทอาหาร

 (8) ค่ารับรองประเภทเคร่ืองด่ืม

 (9) ค่าของขวญั ของรางวลั เงินรางวลั

 (10) ค่าภาษี

 (11) ค่าธรรมเนียม

 (12) ค่าเบ้ียประกนั

 (13) ค่าสมทบเจา้ภาพกีฬา

 (14) ค่าใชส้อยอ่ืนๆ (ระบุ)

 3 ค่าวสัดุ

 (1) วสัดุส านกังาน

 (2) วสัดุก่อสร้าง

 (3) วสัดุงานบา้นงานครัว

 (4) วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

 (5) วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 (6) วสัดุการศึกษา

 (7) วสัดุหนงัสือ วารสาร และต ารา

 (8) วสัดุการเกษตร

 (9) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

 (10) วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

 (11) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

 (12) วสัดุคอมพิวเตอร์

 (13) วสัดุอ่ืนๆ (ระบุ)

 4 ค่าสาธารณูปโภค

 (1) ค่าไฟฟ้า

 (2) ค่าประปา

 (3) ค่าโทรศพัท์

 (4) ค่าเช่าช่องสญัญาณอินเตอร์เน็ต
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 2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกเพ่ือการพฒันามหาวิทยาลยั

 3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพงานวิจยั โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การทบทวนและปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาสถาบนัวิจยัและพฒันา

 โครงการจดัท าวารสารวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก โครงการจดัท าวารสารสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัเพ่ือเสนอ
ของบประมาณจากทนุวิจยัภายนอก

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัรุ่นใหม่

 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตรหลกัจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์

 โครกงารการประชุมสมัมนาวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก คร้ังท่ี 13

 โครงการแสดงส่ิงประดิษฐ์และนวตักรรมในงาน Thailand Research Expo 
2020 โครงการแสดงนิทรรศการวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ในการประชุมสมัมนาทาง
วิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 12 และการประชุม

 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัวิจยัและพฒันา

 โครงการประชุมพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยัเพ่ือของบประมาณเงิน
รายได ้2565

 โครงการประชุมพิจารณาขอ้เสนอโครงการวิจยัเพ่ือของบประมาณประจ าปี
 2565

           5) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคุณภาพและอนุรักษส์ายพนัธุ์บวั

          6) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ
 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

 โครกงาการฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการอนุรักษพ์นัธุ์พืชทอ้งถ่ิน เทศบาล
ต าบลปากน ้าประแส อ.แกลง จ.ระยอง

 โครงการเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย:
ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์”

 7) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการด าเนินงานนโยบายและแผน

 ผลผลติ : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

 กจิกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

 1. งบเงินอุดหนุน

 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

 1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน

 1 ค่าตอบแทน

 (1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา

 (2) ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ

 2 ค่าใช้สอย

 (1) ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัและค่าพาหนะ

 (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

 (3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์

 (4) ค่าจา้งเหมาบริการ
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 4 ค่าวสัดุ

 (1) วสัดุส านกังาน

 (2) วสัดุก่อสร้าง

 (3) วสัดุงานบา้นงานครัว

 (4) วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ

 (5) วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

 (6) วสัดุการศึกษา

 (7) วสัดุหนงัสือ วารสาร และต ารา

 (8) วสัดุการเกษตร


