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บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
  สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐ
ด าเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้น 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 
9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัด
การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก เพ่ือรองรับการศึกษา
ต่อของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้ โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542, 2542) และในปี พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนแปลงมาอยุ่ภายใต้การก ากับดูแล
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (พระราชบัญญ ติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 5 ให้สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวน 9 แห่ง ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
(2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
(3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
(4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
(5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
(6)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(7)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(8)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(9)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

  ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่ งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็น
หลัก (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548, 2548) 

การบริหารงบประมาณในปัจจุบัน รัฐบาลให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีรวมทั้งน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยก าหนดนโยบายในการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการบูรณาการด้าน
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นโยบาย สอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจร่วมกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน เน้นรักษาวินัยการเงิน
การคลังกระบวนการด าเนินงานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ในหลักการทุกหน่วยงานจะทบทวนรายละเอียดของ
งบประมาณในนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง ในส่วนของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษาของประเทศ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืนโดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากลน าพาประเทศไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว”  

การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปัจจุบัน มีเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 มุ่งเน้นการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน ปลูกฝังความมีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอาศัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารจัดการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับการแบ่งส่วนราชการ
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพันธกิจอุดมศึกษาและพันธกิจที่ก าหนดใช้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565) 

การจัดท างบประมาณ เป็นการวางแผนทางการเงินที่ถือเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็น และมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยปกติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกจะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญในการบริหารจัดการการด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย 
ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ในเอกสารงบประมาณตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จะแสดงถึงประมาณการรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน และในเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และแสดงการจัดสรรทรัพยากรไปเพ่ือกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ตามล าดับความส าคัญ และระยะเวลาด าเนินการที่แน่นอน โดยการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นแผนงาน
ที่ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้ได้
รับทราบถึงการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ก่อเกิดผลงานที่ให้ประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร รวมไปถึง
ประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้าง ตรงต่อความต้องการตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หรือไม่ การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่เพ่ือที่ทุกฝ่ายจะได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหาร อีกทั้งเกิดความเต็มใจที่จะเสียภาษี
อากรแก่รัฐอย่างครบถ้วน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจและนโยบาย
ของรัฐบาล ล้วนส่งผลให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศเปลี่ยนแปลงไป รายรับของรัฐบาลน้อยลงส่งผลให้
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับจัดสรรจากรัฐบาลลดน้อยลงบางช่วง
ปีงบประมาณ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับข้อจ ากัดของงบประมาณ จึงท าให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกต้องท าการวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือช่วยให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของหน่วยงาน
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล โดยสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารายจ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ใน
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งบประมาณจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ และการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดความคุ้มค่า
หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือจะช่วยท าให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมา จะประสบปัญหาว่างบประมาณไม่เพียงพอที่จะ
น าไปพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งจะมุ่งเน้นการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณย้อนหลัง จึงเป็นกุญแจส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารและการจัดการด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจากประสบการณ์ของการบริหารและการจัดการงบประมาณของหน่วยงานใด ๆ หากฝ่าย
บริหารไม่สามารถประเมินงบประมาณของตนเองได้ ท าให้มีการใช้จ่ายเกินก าลังที่มีอยู่ จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการงบประมาณในที่สุด 

 ด้วยความส าคัญของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
ส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป 

วัตถุประสงค ์

   เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

กรอบแนวคิดด้ำนงบประมำณ 

   การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทุกหน่วยงาน
ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ 

1. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    พุทธศักราช 2550  
2. ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา  
3. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
6. ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
7. แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
8. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  
9. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
10. แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
11. แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
12. แนวทางในการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 
     เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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ขอบเขต 
  คู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการการด าเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย  

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่ด้าน

งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแต่ละสายงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมำณ 
 
ระบบงบประมำณของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยงบประมาณทั้ง 2 ประเภท  มีวัตถุประสงค์ และ
กระบวนการในการจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลที่สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

งบประมำณแผ่นดิน 
งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้

บรรลุตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศไทยเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดย
เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน โดยเพ่ิมบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณ 
และค านึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

งบประมำณเงินรำยได้ 
งบประมาณเงินรายได้  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยเงิน

รายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 1 จ าแนกประเภทและที่มาของเงินรายได้ ดังนี้ 
1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
2. เงินผลประโยชน์ 
3. เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
4. เงินรับฝาก 
5. เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
6. เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอ่ืนๆ 
7. เงินค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบ ารุงกีฬา 
8. เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ 
9. เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน 
10. เงินรายได้อ่ืนๆ 

ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การ
จัดการศึกษา งานฟาร์ม และรายจ่ายอ่ืนๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 
  



 
 

6 
 

หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ (ฉบับปรับปรุง) (ท่ีมา : ส านักงบประมาณ) 
รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) รายจ่ายของส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจ (2) รายจ่ายงบกลาง กรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยอ้างอิงรายการ
ตามหลักเกณฑ์ (1) ดังนี้ 

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 

1.1 งบบุคลากร 

1.2 งบด าเนินงาน 

1.3 งบลงทุน 

1.4 งบเงินอุดหนุน 

1.5 งบรายจ่ายอื่น 

1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึง
รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นราย
เดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

(1) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 

(2) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

(3) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(4) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

(5) เงินประจ าต าแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 

(6) เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ 

(7) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

(8) เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 

(9) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 

(10) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้ 

เพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 

(11) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

(12) เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
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(13) เงินเพ่ิมพิเศษผู้ท าหน้าที่ปกครองโรงเรียนต ารวจ (พ.ร.ต.) 

(14) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) 

(15) เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ 

(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ 

(17) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 

1.1.2. ค่าจ้างประจ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้าง
ประจ า เช่น 

(1) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 

(2) เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานในพื้นที่พิเศษ 

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับลูกจ้างประจ า 

(4) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจ า 

1.1.3. ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 

1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการก าหนด รวมถึงเงินที่ก าหนดให้จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ  

ทั้งนี้กรณีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จะมีการตั้งงบประมาณในประเภทงบบุคลากร 
เฉพาะ 1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว เท่านั้น 

1.2 งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด เช่น 

(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

(2) เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืนๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการท าศพ 

(3) ค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง 

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีค าสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ 

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
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(7) เงินรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

(8) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 

(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 

(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 

(13) เงินค่าท่ีพักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

(14) เงินพิเศษท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น 

(15) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

(16) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

(17) เงินค่าตอบแทนการสอบ 

(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 

(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 

(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง 

(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 

(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 

1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมรวมถึงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา รวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 

(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
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(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่า
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น 

(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

(9) ค่าเบี้ยประกัน 

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

(11) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น 

(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 

(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 

(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น 

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือต ารวจ 

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 

(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 

(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 

(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ 

(7) เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 

(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 

(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 

(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 

(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
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1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมาย
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 

(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน 

ได้ตามปกต ิ

(4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้ 

(1) ค่าไฟฟ้า 

(2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 

(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน 

ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 

(3) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 

(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

(5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
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1.3.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
   (2) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งท า

ให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
   (3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง

แรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ 

  (4) รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
  (5) รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  (6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 

1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง 
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้ 

งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่า
บ ารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด 

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผ่นดิน เช่น 

(1) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(2) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

หน่วยงานในก ากับของรัฐ เช่น 

(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 

(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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(5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(7) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

องค์การมหาชน เช่น 

(1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(3) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(5) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 

องค์การระหว่างประเทศ เช่น 

(1) องค์การการค้าโลก 

(2) องค์การพลังงานโลก 

(3) องค์การสหประชาชาติ 

(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย 

(5) สมาคมไหมโลก 

(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ 

(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ 

(8) องค์การอนามัยโลก 

(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 

(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(2) เทศบาล 

(3) องค์การบริหารส่วนต าบล 

(4) กรุงเทพมหานคร 

(5) เมืองพัทยา 

นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น 

(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

(2) คณะกรรมการโอลิมปิก 
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(3) สภาลูกเสือแห่งชาติ 

(4) โครงการวิจัย 

(5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(6) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

(7) สภากาชาดไทย 

(8) สภาทนายความ 

(9) เนติบัณฑิตยสภา 

(10) สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ 

เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เช่น 

(1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์ 

(2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ 

(3) เงินพระราชกุศล 

(4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช 

(5) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 

(6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน 

เงินอุดหนุนการศาสนา เช่น 

(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 

(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด 

(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 

(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 

(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 

(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 

(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ 

(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน 

(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน 

(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 

(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 

(12) เงินนิตยภัต 

(13) เงินพระกฐิน 

(14) เงินบูชากัณฑ์เทศน์ 
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รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน เช่น 

(1) ค่าฌาปนกิจ 

(2) ค่าสินบน 

(3) ค่ารางวัลน าจับ 

1.5 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

(1) เงินราชการลับ 

(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการ 

จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

(5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 

(6) รายจ่ายเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ 

(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

ทั้งนี้  งบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที่ 6 
ทรัพยากรอุดมศึกษา มาตรา 45 การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับอุดมศึกษา ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ (2) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืนซึ่งเป็นงบประจ า รวมทั้งงบลงทุนอ่ืนที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม (3) ให้
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรงและให้ส านัก
งบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด
ของกระทรวง เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาโดยต้องค านึงถึงคุณภาพ
และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

และในส่วนของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดการจ าแนกงบประมาณตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนกงบประมาณประเภทรายจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 
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แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ 
 
  การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปัจจุบันเป็นการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)  
 
                  การงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์(RBM)   =   ผลผลิต  +  ผลลัพธ ์
  
  เป็นงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดสะท้อนผลงาน 
ผลการประเมินน ามาใช้ในการวัดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการท างาน 
 
    ผลกระทบ/ปัญหา 
 
    
               ผลสัมฤทธิ์ 
 
วัตถุประสงค์           ทรัพยากร       กระบวนการ   
 
                 ผลผลิต         ผลลัพธ์ 
  ความประหยัด  ความมีประสิทธิภาพ  
   
     ความมีประสิทธิผล 
 
 

ทรัพยากร      ได้แก่  เงิน  คน วัสดุอุปกรณ์  การบริหารจัดการ  เทคโนโลยี 
กระบวนการ   ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมสนับสนุน   
ผลผลิต         ได้แก่  การผลิตนักเรียนแต่ละช่วงชั้น 
ผลลัพธ์         ได้แก่  การผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  สามารถศึกษาต่อหรือ 
         สามารถประกอบอาชีพได้ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง 
ประสิทธิภาพ  คือ การปฏิบัติงานให้ได้ผลตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
ประสิทธิผล    คือ  การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ความคุ้มค่า    คือ  การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม และคุ้มค่าที่สุด 
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ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ ตามค าสั่ง และประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน

จัดสรร พ.ศ. 2562 
3. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร

ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้จอง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเงินรายได้ ฉบับ 1-3 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางใน

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ใช้จ่ายส าหรับโครงการที่ตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้
แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

10.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ กรณี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 

11.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
จากเงินรายได้ กรณีการจัดโครงการฝึกอบรมที่ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

12. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 

13.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

14.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
วิชาการ การประชุมวิชาการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

15.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าใชจ่ายในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 

16.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดการใช้เงินรายรับที่มิได้ตั้ง
งบประมาณไว้ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 

17.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (เงินรายได้) สูงกว่างบประมาณรายรับประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 
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18.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจ้างจัดฝึกอบรมและหรือดูงาน ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ 2563 

19.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร พ.ศ. 2563 

20.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถ
เบิกจ่ายได้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

21.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เรื่อง การรับเงินการเก็บรักษาเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยและการน ารายได้ส่งคืนส่วนกลางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

22.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
2563 

23.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนกงบประมาณประเภท
รายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://planning.rmutto.ac.th/กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
  

https://planning.rmutto.ac.th/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
https://planning.rmutto.ac.th/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
  การด าเนินงานด้านงบประมาณของกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานเพ่ือยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้ก าหนดรายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการด าเนินงานตามขั้นตอน กองนโยบายและ
แผน ส านักงานอธิการบดี ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  

- ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 
 - ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ 

- ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
  (ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
- ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (ด้านบริการวิชาการ) 
- ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
- ขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
- ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี (กรณีงบประมาณอยู่ในอ านาจอธิการบดี) 
- ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี (กรณีงบประมาณไมอ่ยู่ในอ านาจอธิการบดี) 
- ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ระยะปานกลางและระยะยาว) 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 - ขั้นตอนการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม 
แบบ สงป. 301 302  รายไตรมาส 
- ขั้นตอนการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตาม แบบ สงป. 301 302  รายเดือน 
- ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน ประจ ารายเดือน 
- ขั้นตอนการติดตามผลการสถานะการด าเนินงานโครงการ ประจ ารายเดือน 
- ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 
- ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติ/รายงานสารสนเทศ 
- ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะค่าสาธารณูปโภค 
- ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
- ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณแผ่นดิน 

 
 
 

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน
10 วนั

(พฤษภาคม)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

2
คณะกรรมการ
มหาวทิยาลัย

1 วนั
(มถิุนายน)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

3
คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน

1 วนั
(มถิุนายน)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

4
คณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย
1 วนั

(กรกฎาคม)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

5

กองนโยบายและแผน 10 วนั
(กรกฎาคม)

 - คู่มอืการจัดท าค าเสนอขอ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

6 กองนโยบายและแผน
15 นาที
(สิงหาคม)

 - บันทึกข้อความในการจัดส่งคู่มอื
การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

7
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
30 วนั

(สิงหาคม-กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

ข้ันตอน

1.1 จัดท าร่างปฏิทินการท างาน
     ภายใน มทร.ตอ.
1.2 จัดท าร่างแนวทางการจัดท า
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
คณะกรรมการมหาวทิยาลัย ให้ความ
เห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน 
มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการ
ท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ให้ความ
เห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน 
มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

1.1 จัดท าคู่มอืการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 - ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของมหาวทิยาลัย
 - การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย 
ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม และตัวชี้วดั
ผลส าเร็จของมหาวทิยาลัย 
 - นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ
 - หลักเกณฑ์การจัดสรรและการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
 - การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์
 - แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

จัดท าบันทึกข้อความเพือ่จัดส่งคู่มอืการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ที่

จัดท าร่างปฏิทิน/แนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

จัดท าคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จัดส่งคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพ้ืนที่

A

เริ่มต้น
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8
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
5 วนั

(กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

9
คณะกรรมการประจ า

วทิยาเขต
1 วนั

(กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

10
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
15 นาที

(กนัยายน)

 - จัดท าบันทึกข้อความเพือ่จัดส่งค า
เสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

11 กองนโยบายและแผน
15 วนั

(กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน

12
คณะกรรมการ
มหาวทิยาลัย

1 วนั
(ตุลาคม)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวทิยาลัย

13 กองนโยบายและแผน
1 วนั

(ตุลาคม)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวทิยาลัย

14 กองนโยบายและแผน
1 วนั

(ตุลาคม)

 - ปฏิทินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณของประเทศ ตามที่
ครม.เห็นชอบ

15

กองนโยบายและแผน/
กองบริหารงานบุคคล/
กองคลังเสนอส านัก

งบประมาณ

10 วนั
(ตุลาคม)

 - ข้อมลูเกีย่วกบักรอบอตัราก าลัง 
และโครงสร้างบุคลากร
 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

16
กองนโยบายและแผน/
กองคลังเสนอส านัก

งบประมาณ

5 วนั
(ตุลาคม)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวทิยาลัย

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ที่

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ที่

จัดท าบันทึกข้อความเพือ่จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเขตพืน้ที่

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ให้
ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลัย

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของมหาวทิยาลัย

ปฏิทินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ
ของประเทศ

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
เบือ้งต้น (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
เบือ้งต้น (รายจ่ายขั้นต่ าทีจ่ าเป็น) 
Pre-Celling

เห นชอบเห นชอบไม่เห นชอบ เห นชอบ

ตรวจสอบ/วิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมูล
การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพ้ืนที่

ตรวจสอบ/วิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมูล
การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของหน่วยงาน

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

รับทราบปฏิทินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณของประเทศ

การจัดท าค าของบประมาณเบื้องต้น
(แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

เตรียมจัดส่งค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

การจัดท าค าของบประมาณเบื้องต้น
(รายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น)

Pre-Celling

A

B
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17
กองนโยบายและแผน

เสนอหน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก

5 วนั
(ตุลาคม)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวทิยาลัย

18 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(พฤศจิกายน)

 - คู่มอืการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณในระบบอเิล็กทรอนิกส์
 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวทิยาลัย

19 อว./สงป.
7 เดือน

(ธนัวาคม-พฤษภาคม)

 - เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

20 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(มถิุนายน)

 - เอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ

21 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(มถิุนายน)

 - แบบฟอร์มเอกสารประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณตามแบบ อว.และ 
สงป. ก าหนด

22
คณะกรรมการ

มหาวทิยาลัยและ
ผู้เกีย่วข้อง

3 วนั
(กรกฎาคม-สิงหาคม)

 - รายชื่อผู้เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณ

23
ส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรี

1 วนั
(สิงหาคม-กนัยายน)

 - พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

24 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(กนัยายน)

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี
 - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

น าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพือ่ประกาศ
บังคับใช้เป็นกฏหมายต่อไป

สรุปผลการพจิารณางบประมาณรายจ่าย
เสนอต่ออธกิารบดีแจ้งทุกหน่วยงานเพือ่ใช้
เป็นแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานต่อไป

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณผ่าน
ระบบ e-budgeting

พจิารณาค าเสนอของบประมาณโดย
ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา/
และส านักงบประมาณโดยผ่าน
กระบวนการพจิารณาเบือ้งต้นตามปฏิทิน
งบประมาณของประเทศ

รับทราบงบประมาณทีผ่่านกระบวนการ
พจิารณาเบือ้งต้นและเตรียมข้อมลูค า
เสนอของบประมาณเพิม่เติมเพือ่ปรับปรุง
ตามทีผ่่านกระบวนการพจิารณา

จัดท าข้อมลูประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาฯและ
วฒิุสภาฯ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อคณะกรรมาธกิารวสิามญั
พจิารณาฯและวฒิุสภาฯ

เห นชอบไม่เห นชอบ

การจัดท าค าของบประมาณลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์

การจัดท าค าของบประมาณ
ผ่านระบบ e-budgeting

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ

รับทราบงบประมาณที่ผ่านกระบวนการ
พิจารณาเบื้องต้น

จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ

ประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา

จบ

สรุปและรายงานผลการพิจารณา
จัดท ารูปเล่มเอกสารรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

B
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณเงินรำยได้ 

 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน
10 วนั

(พฤษภาคม)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

2
คณะกรรมการ
มหาวทิยาลัย

1 วนั
(มถิุนายน)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

3
คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน

1 วนั
(มถิุนายน)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

4
คณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย
1 วนั

(กรกฎาคม)

 - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ.
 - ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี

5 กองนโยบายและแผน
10 วนั

(กรกฎาคม)

 - คู่มอืการจัดท าค าเสนอขอ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

6 กองนโยบายและแผน
15 นาที
(สิงหาคม)

 - บันทึกข้อความในการจัดส่งคู่มอื
การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

7
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
30 วนั

(สิงหาคม-กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

1.1 จัดท าร่างปฏิทินการท างาน
     ภายใน มทร.ตอ.
1.2 จัดท าร่างแนวทางการจัดท า
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

คณะกรรมการมหาวทิยาลัย ให้ความ
เห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน 
มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการ
ท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ให้ความ
เห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน 
มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ข้ันตอน

1.1 จัดท าคู่มอืการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
 - ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของมหาวทิยาลัย
 - การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย 
ผลผลิต/โครงการ/กจิกรรม และตัวชี้วดั
ผลส าเร็จของมหาวทิยาลัย
 - นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ
 - หลักเกณฑ์การจัดสรรและการต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
 - การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา
การเชิงยุทธศาสตร์
 - แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

จัดท าบันทึกข้อความเพือ่จัดส่งคู่มอืการ
จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ที่

จัดท าร่างปฏิทิน/แนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

จัดท าคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จัดส่งคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพ้ืนที่

เริ่มต้น

A
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ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

8
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
5 วนั

(กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

9
คณะกรรมการประจ า

วทิยาเขต
1 วนั

(กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

10
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
15 นาที

(กนัยายน)

 - จัดท าบันทึกข้อความเพือ่จัดส่งค า
เสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

11 กองนโยบายและแผน
15 วนั

(กนัยายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน

12
คณะกรรมการ
มหาวทิยาลัย

1 วนั
(มถิุนายน)

 - ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวทิยาลัย

13 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(มถิุนายน)

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

14
คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน

1 วนั
(กรกฏาคม)

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

15 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(กรกฎาคม)

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

ข้ันตอน

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ที่

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ที่

จัดท าบันทึกข้อความเพือ่จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเขตพืน้ที่

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ให้
ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลัย

จัดท าข้อมลูประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

 - อธกิารบดีและคณะกรรมการ
มหาวทิยาลัยเข้าชี้แจงฯ
 - คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ให้ความเห็นชอบรายละเอยีด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวทิยาลัย

จัดท าข้อมลูประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
มหาวทิยาลัย

เห นชอบไม่เห นชอบ

ตรวจสอบ/วิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมูล
การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของเขตพ้ืนที่

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน

ตรวจสอบ/วิเคราะห/์สังเคราะห์ข้อมูล
การจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของหน่วยงาน

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณ

A

A
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ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

16
คณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย
1 วนั

(สิงหาคม)

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

17 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(กนัยายน)

 - รายละเอยีดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี
 - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

ข้ันตอน

 - อธกิารบดีและคณะกรรมการ
มหาวทิยาลัยเข้าชี้แจงฯ
 - คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ให้
ความเห็นชอบรายละเอยีดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของมหาวทิยาลัย

สรุปผลการพจิารณางบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้เสนอต่ออธกิารบดีแจ้งทุก
หน่วยงานเพือ่ใช้เป็นแผนปฎิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ต่อไป

เห นชอบไม่เห นชอบ

จบ

ไม่อนุมัติ
เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

สรุปและรายงานผลการพิจารณา
จัดท ารูปเล่มเอกสารรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

A
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
(ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม) 

 
 
 
 
  
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 ส านักงานศิลปวฒันธรรม
5 วนั

(มถิุนายน)

แบบฟอร์มการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

2
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
10 วนั

(กรกฎาคม)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

3 ส านักงานศิลปวฒันธรรม
5 วนั

(กรกฎาคม)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน

4

คณะกรรมการพจิารณา
ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมระดับ
มหาวทิยาลัย

1 วนั
(สิงหาคม)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน

5 ส านักงานศิลปวฒันธรรม
3 วนั

(สิงหาคม)

ผลการพจิารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพร้อมผลการจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ

6 ส านักงานศิลปวฒันธรรม
1 วนั

(กนัยายน)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงานทีผ่่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการฯ

7
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
1 วนั

(กนัยายน)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของเขตพืน้ที่

8 กองนโยบายและแผน
1 วนั

(กนัยายน)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมของมหาวทิยาลัย

สรุปผลการพจิารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพร้อมทัง้จัดเรียงล าดับความส าคัญ

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงานทีผ่่านการพจิารณาจาก
คณะกรรมการฯ

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของ
มหาวทิยาลัย

จัดท าแบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามแบบฟอร์ม

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของเขตพืน้ที่

ข้ันตอน

จัดส่งแบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

ตรวจสอบ/วิเคราะห/์สังเคราะห์ ข้อมูล
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของหน่วยงาน

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

สรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพ้ืนที่

รับค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย

จบ

เริ่มต้น

รับค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของเขตพ้ืนที่
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ (ด้ำนบริกำรวิชำกำร) 

 
 
 
 
 
 
  
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 สถาบันวจิัยและพฒันา
5 วนั

(มถิุนายน)

แบบฟอร์มการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

2
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
10 วนั

(กรกฎาคม)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

3 สถาบันวจิัยและพฒันา
5 วนั

(กรกฎาคม)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ที่

4
คณะกรรมการพจิารณา

ด้านบริการวชิาการ
ระดับมหาวทิยาลัย

1 วนั
(สิงหาคม)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน

5 สถาบันวจิัยและพฒันา
3 วนั

(สิงหาคม)

ผลการพจิารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพร้อมผลการจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญ

6 สถาบันวจิัยและพฒันา
1 วนั

(กนัยายน)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพืน้ทีท่ีผ่่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการฯ

7
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
1 วนั

(กนัยายน)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านบริการวชิาการของเขต
พืน้ที่

8 กองนโยบายและแผน
1 วนั

(กนัยายน)

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านบริการวชิาการของ
มหาวทิยาลัย

ข้ันตอน

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ทีท่ีผ่่านการพจิารณาจากคณะ
กรรมการฯ

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้านบริการวชิาการของมหาวทิยาลัย

จัดท าแบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามแบบฟอร์ม

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเขตพืน้ที่

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน

สรุปผลการพจิารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพร้อมทัง้จัดเรียงล าดับความส าคัญ

ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด้านบริการวชิาการของเขตพืน้ที่

จัดส่งแบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

ตรวจสอบ/วิเคราะห/์สังเคราะห์ ข้อมูล
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของเขตพ้ืนที่

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

สรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเขตพ้ืนที่

รับค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย

จบ

เริ่มต้น

รับค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้านบริการวิชาการของเขตพ้ืนที่
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ขั้นตอนกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและแผนกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน
1 วนั

(กนัยายน)

 - บันทึกข้อความ

2
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
2 วนั

(กนัยายน)

 - แบบฟอร์มทีก่ าหนด

3 กองนโยบายและแผน
5 วนั

(กนัยายน)

 - เอกสารรายละเอยีดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(แผ่นดินและรายได้) 
 - แผนฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

4 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี
2 วนั

(กนัยายน)

บันทึกข้อความเอกสารรายละเอยีด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)

5 กองนโยบายและแผน
2 วนั

(กนัยายน)

บันทึกข้อความเอกสารรายละเอยีด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณและแผนฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

6 กองคลัง
1 วนั

(กนัยายน)

บันทึกข้อความการแจ้งการโอน
เงินงวด

7 อธกิารบดี
1 วนั

(กนัยายน)

บันทึกข้อความการแจ้งการโอน
เงินงวด

8 กองคลัง
1 วนั

(กนัยายน)

บันทึกข้อความการแจ้งการโอน
เงินงวด

ข้ันตอน

 - รองอธกิารบดี/อธกิารบดีพจิารณา
อนุมติั/ลงนามและมอบกองนโยบายและ
แผนด าเนินการแจ้งจัดสรรลงสู่หน่วยงาน

 - จัดท าเอกสารรายละเอยีดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ (แผ่นดิน
และรายได้) ฉบับทีม่หาวทิยาลัยเสนอ
สภาอนุมติั 
 - จัดท าแผนฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

แจ้งเอกสารรายละเอยีดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณและ
แผนฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

แจ้งการโอนเงินงวดตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาส

พจิารณาลงนามและมอบกองคลัง
ด าเนินการแจ้งการโอนเงินงวดลง
หน่วยงาน

 - งบประมาณแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS
 - งบประมาณเงินรายได้โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร

 - แจ้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่
หน่วยงานได้รับจัดสรร

 - งานนโยบายและแผนเขตพืน้ทีจ่ัดท า
รายละเอยีดในการบริหารงบประมาณ
ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด

จัดท าเอกสารรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

เอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณและแผนฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี

แจ้งโอนเงินงวดลงสู่หน่วยงาน

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ด าเนินการโอนเงินงวด

จบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เริ่มต้น

แจ้งวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรร

จัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 

 
 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 ผู้รับผิดชอบโครงการ
กอ่นถึงวนัด าเนินงาน
โครงการอย่างน้อย 

15 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
ด าเนินงานโครงการ
 - แบบฟอร์มโครงการ

2 งานสารบรรณหน่วยงาน 15 นาที

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
ด าเนินงานโครงการ
 - แบบฟอร์มโครงการ

3
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
2 วนั

(กรณีไมม่แีกไ้ข)

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
ด าเนินงานโครงการ
 - แบบฟอร์มโครงการ

4 งานคลังเขตพืน้ที่
2 วนั

(กรณีไมม่แีกไ้ข)

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
ด าเนินงานโครงการ
 - แบบฟอร์มโครงการ

5 หัวหน้าหน่วยงาน 15 นาที

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
ด าเนินงานโครงการ
 - แบบฟอร์มโครงการ

6 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ตามวนัเวลาทีก่ าหนด
ในแผนปฏิบัติงานที่

ได้รับอนุมติั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
ด าเนินงานโครงการ
 - แบบฟอร์มโครงการ

ข้ันตอน

รับเอกสารการขออนุมติัด าเนินงาน
โครงการเพือ่เสนอในงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป

หัวหน้าหน่วยงานพจิารณาอนุมติั

ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมติั
ด าเนินงานโครงการ

ตรวจสอบรายละเอยีดโครงการเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน

ตรวจสอบรายละเอยีดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานโครงการ
หลังจากได้รับอนุมติัเรียบร้อยแล้ว

เสนอขออนุมัติ

ด าเนินการโครงการ

จบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงาน
โครงการ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ไม่เห นชอบ

เห นชอบ

เริ่มต้น
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติงบประมำณเพ่ิมเติมระหว่ำงปี (กรณีงบประมำณอยู่ในอ ำนำจอธิกำรบดี) 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
กอ่นถึงวนัด าเนินงาน
อย่างน้อย 15 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มตามรูปแบบการจัดท า
ค าเสนอของบประมาณของ
มหาวทิยาลัย

2 งานสารบรรณกองกลาง 15 นาที

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ

3 หน่วยงานทีเ่กีย่วช้อง
3 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์พร้อม
เอกสารการวเิคราะห์

4 กองคลัง

2 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

5 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์พร้อม
เอกสารการวเิคราะห์

5 กองนโยบายและแผน

2 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

5 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - บันทึกข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิม่เติม

6 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 15 นาที

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์พร้อม
เอกสารการวเิคราะห์

7 กองนโยบายและแผน 1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - บันทึกข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิม่เติม

8 กองคลัง 1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - บันทึกข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิม่เติม

9
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

ตามวนัเวลาทีก่ าหนด
ในแผนปฏิบัติงานที่

ได้รับอนุมติั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ

ข้ันตอน

บันทึกยอดการจัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รับ
อนุมติัเพิม่เติมให้หน่วยงาน

จัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมติัเพิม่เติม
ให้หน่วยงาน

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับอนุมติั
เรียบร้อยแล้ว

งานนโยบายและแผนเขตพืน้ทีเ่สนอขอ
อนุมติังบประมาณเพิม่เติมระหวา่งปี

รับเอกสารการขออนุมติัเพือ่เสนอในงานที่
เกีย่วข้องต่อไป

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และความ
จ าเป็นในการอนุมติั เช่น สวส. จะ
พจิารณารายการเกีย่วกบั IT

ตรวจสอบรายละเอยีดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเพือ่ประกอบการพจิารณา
ทัง้นี้กรณีทีม่กีารแกไ้ขหนาวยงานต้องรีบ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้แล้วเสร็จตาม
เวลาทีก่ าหนด และกองคลังต้อง
ด าเนินการติดตามเอกสารให้ครบถ้วน

ตรวจสอบรายละเอยีดเหตุผล ความ
จ าเป็นทีต่อบสนองต่อพธักจิและนโยบาย
ของมหาวทิยาลัยพร้อมทัง้เสนอแหล่ง
งบประมาณทัง้นี้กรณีทีม่กีารแกไ้ข
หน่วยงานต้องให้รีบด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขให้แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 
พร้อมทัง้กองนโยบายและแผนต้อง
ด าเนินการติดตามเอกสารให้ครบถ้วน

 - รองอธกิารบดี/อธกิารบดีพจิารณา
อนุมติั และมอบกองนโยบายและแผน
ด าเนินการแจ้งจัดสรรลงสู่หน่วยงานและ
มอบกองคลังโอนเงินให้หน่วยงาน

เสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม
ระหว่างปี 

จบ

รับเอกสารการขออนุมัติ

เริ่มต้น

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา
ไม่อนุมัติ

ด าเนินงาน

อนุมัติ

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้หน่วยงาน

บันทึกยอดจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้
หน่วยงาน
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติงบประมำณเพ่ิมเติมระหว่ำงปี (กรณีงบประมำณไม่อยู่ในอ ำนำจ
อธิกำรบดี) 

 
 

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
กอ่นถึงวนัด าเนินงาน
อย่างน้อย 15 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มตามรูปแบบการจัดท า
ค าเสนอของบประมาณของ
มหาวทิยาลัย

2 งานสารบรรณกองกลาง 15 นาที

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ

3 หน่วยงานทีเ่กีย่วช้อง
3 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์พร้อม
เอกสารการวเิคราะห์

4 กองคลัง

2 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

5 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์พร้อม
เอกสารการวเิคราะห์

5 กองนโยบายและแผน

2 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

5 วนั
(กรณีไมม่แีกไ้ข)

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - บันทึกข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิม่เติม

6 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 15 นาที

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์พร้อม
เอกสารการวเิคราะห์

7
คณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย
ตามรอบปฏิทินการ

ประชุม

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์พร้อม
เอกสารการวเิคราะห์

ข้ันตอน

รองอธกิารบดี/อธกิารบดีพจิารณา
น าเสนอความเห็นชอบจาก CEO

งานนโยบายและแผนเขตพืน้ทีเ่สนอขอ
อนุมติังบประมาณเพิม่เติมระหวา่งปี

รับเอกสารการขออนุมติัเพือ่เสนอในงานที่
เกีย่วข้องต่อไป

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และความ
จ าเป็นในการอนุมติั เช่น สวส. จะ
พจิารณารายการเกีย่วกบั IT

ตรวจสอบรายละเอยีดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเพือ่ประกอบการพจิารณา
ทัง้นี้กรณีทีม่กีารแกไ้ขหนาวยงานต้องรีบ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขให้แล้วเสร็จตาม
เวลาทีก่ าหนด และกองคลังต้อง
ด าเนินการติดตามเอกสารให้ครบถ้วน

ตรวจสอบรายละเอยีดเหตุผล ความ
จ าเป็นทีต่อบสนองต่อพธักจิและนโยบาย
ของมหาวทิยาลัยพร้อมทัง้เสนอแหล่ง
งบประมาณทัง้นี้กรณีทีม่กีารแกไ้ข
หน่วยงานต้องให้รีบด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขให้แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 
พร้อมทัง้กองนโยบายและแผนต้อง
ด าเนินการติดตามเอกสารให้ครบถ้วน

CEO พจิารณา/เสนอความเห็นชอบ

เสนอขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม
ระหว่างปี 

รับเอกสารการขออนุมัติ

เริ่มต้น

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

พิจารณาน าเสนอความ
เห็นชอบจาก CEO

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

CEO พิจารณา/เสนอ
ความเห็นชอบ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

เสนอเพ่ือพิจารณา

A
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ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

8 กองคลัง
3 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์
พร้อมเอกสารการวเิคราะห์
- มติคณะกรรมการ CEO

9
คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน
ประจ ามหาวทิยาลัย

ตามรอบปฏิทินการ
ประชุม

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์
พร้อมเอกสารการวเิคราะห์
- มติคณะกรรมการ CEO

10 สภามหาวทิยาลัย
ตามรอบปฏิทินการ

ประชุม

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - ข้อมลูประกอบการวเิคราะห์
พร้อมเอกสารการวเิคราะห์
- มติคณะกรรมการ CEO

11 กองนโยบายและแผน 1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - มติคณะกรรมการ CEO
 - มติคณะกรรมการ ก.บ.ง.

12 กองคลัง 1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - มติคณะกรรมการ CEO
 - มติคณะกรรมการ ก.บ.ง.
 - มติคณะกรรมการสภาฯ
 - บันทึกข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิม่เติม

13
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

ตามวนัเวลาทีก่ าหนด
ในแผนปฏิบัติงานที่

ได้รับอนุมติั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ

ข้ันตอน

บันทึกยอดการจัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รับ
อนุมติัเพิม่เติมให้หน่วยงานบันทึกแจ้งกอง
คลังโอนงบประมาณไปทีห่น่วยงาน

จัดสรรงบประมาณทีไ่ด้รับอนุมติัเพิม่เติม
ให้หน่วยงาน

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับอนุมติั
เรียบร้อยแล้ว

น าเสนอ ก.บ.ง. เพือ่พจิารณา/ส่ังการ

ก.บ.ง. พจิารณา/ส่ังการ กรณีไมเ่ห็นชอบ
ให้ส่งเร่ืองกลับมหาวทิยาลัยฯ กรณี
เห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวทิยาลัย

สภามหาวทิยาลัยพจิารณา/ส่ังการ

เห นชอบไม่เห นชอบไม่เห นชอบ

A

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เสนอเพ่ือพิจารณา

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

จบ
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
(งบประมำณเงินรำยได้) 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มตามทีก่องนโยบายและ
แผนก าหนด

2 หน่วยงานทีเ่กีย่วช้อง
2 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
- แบบฟอร์มฯ
 - เอกสารประกอบข้อมลูการ
วเิคราะห์

3 กองคลัง 2 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
- แบบฟอร์มฯ
 - เอกสารประกอบข้อมลูการ
วเิคราะห์

4 กองนโยบายและแผน 2 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
 - แบบฟอร์มฯ
 - รายงานงบประมาณ
 - เอกสารประกอบการพจิารณา

5 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 2 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
- แบบฟอร์มฯ
 - เอกสารประกอบข้อมลูการ
วเิคราะห์

6 กองคลัง 1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
- แบบฟอร์มฯ
 - เอกสารประกอบข้อมลูการ
วเิคราะห์

7
คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน
ประจ ามหาวทิยาลัย

1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
- แบบฟอร์มฯ
 - เอกสารประกอบข้อมลูการ
วเิคราะห์
 - เอกสารประกอบการประชุม กบง.

8
คณะกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย
1 วนั

 - บันทึกข้อความการขออนุมติั
- แบบฟอร์มฯ
 - เอกสารประกอบข้อมลูการ
วเิคราะห์
 - มติ กบง.
 - เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ

9 กองนโยบายและแผน 1 วนั

 - บันทึกข้อความการปรับแผนฯ

10 กองคลัง 1 วนั

 - บันทึกข้อความการปรับแผนฯ

11
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่
ตามวนัเวลาทีก่ าหนด

ในการขออนุมติั

 - บันทึกข้อความการปรับแผนฯ

ข้ันตอน

งานนโยบายและแผนเขตพืน้ทีแ่สดง
เหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมติัปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณเสนอต่อกองนโยบายและแผน
ตามระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยก าหนด

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องพจิารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และความ
จ าเป็นในการอนุมติั เช่น สวส. จะ
พจิารณารายการเกีย่วกบั IT
พจิารณาบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอยีดข้อมลูให้เป็นไปตาม
ระเบียบ

 - ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ
 - ตรวจสอบความถูกต้อง
 - เสนอกองคลัง/ผู้บริหาร

 - รองอธกิารบดี/อธกิารบดีพจิารณาให้
ความเห็นชอบ

เสนอวาระการประชุมต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ/
ไมเ่ห็นชอบกอ่นน าเสนอสภามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยอนุมติั/ไม่
อนุมติั

บันทึกการปรับแผนฯ

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับอนุมติั
เรียบร้อยแล้ว

รับทราบการปรับแผนฯและบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนฯทีไ่ด้รับอนุมติั

แจ้งการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ

เริ่มต้น

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

บันทึกการปรับแผนฯ

น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินเพ่ือพิจารณาให้

ความเห็นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

รับทราบการปรับแผนฯ

ด าเนินงาน

จบ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

พิจารณาบริหารงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบฯ

ตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

เห นชอบ
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย (ระยะปำนกลำงและระยะยำว) 

 
 
 

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน

1 วนั ปฏิทินกระบวนการจัดท า
แผนพฒันามหาวทิยาลัย

2 ผู้บริหารระดับสูง

1 รายงานการประชุม

3 กองนโยบายและแผน

20 วนั  - ข้อมลูยุทธศาสตร์ชาติ
 - ข้อมลูยุทธศาสตร์กระทรวง
 - ข้อมลูนโยบายต่างๆของรัฐบาล
 - ข้อมลูแผนพฒันาภาค/จังหวดั
 - ข้อมลูแผนพฒันามหาวทิยาลัย

4 กองนโยบายและแผน

1 วนั ร่างค าส่ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันามหาวทิยาลัย

5 อธกิารบดี

3 วนั ค าส่ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันามหาวทิยาลัย

6
คณะกรรมการจัดท า

แผนพฒันามหาวทิยาลัย

1 วนั หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันามหาวทิยาลัย

7 กองนโยบายและแผน

3 วนั รายงานการประชุม

8

คณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันา

มหาวทิยาลัย/
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

1 วนั หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพฒันามหาวทิยาลัย/
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

9 กองนโยบายและแผน

7 วนั รายงานการประชุม

10

คณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันา

มหาวทิยาลัย/
หน่วยงานภายใน 
มทร.ตะวนัออก

1 วนั เอกสารสรุปการประชุม

 - พจิารณาช่วงเวลาการจัดท าแผน
 - พจิารณากระบวนการจัดท าแผน

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา
มหาวทิยาลัย

เสนอร่างค าส่ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันามหาวทิยาลัยผ่านรอง
อธกิารบดีทีก่ ากบัดูแลด้านแผน

จัดประชุมเพือ่รับทราบกรอบแนวทาง/
นโยบายการบริหารงานของมหาวทิยาลัย

ศึกษาบริบททีเ่กีย่วข้อง
 - ยุทธศาสตร์ชาติ
 - ยุทธศาสตร์กระทรวง
 - นโยบายต่างๆของรัฐบาล
 - แผนพฒันาภาค/จังหวดั
 - กรอบแนวทาง/นโยบายของ
มหาวทิยาลัย

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา
มหาวทิยาลัยเพือ่ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพฒันามหาวทิยาลัย

จัดท าสรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา
มหาวทิยาลัย

จัดประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันามหาวทิยาลัย/หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง

จัดท าสรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันา
มหาวทิยาลัย/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ด าเนินการประชุมรับฟงัความคิดเห็นจาก
ประชาคมมหาวทิยาลัย ผู้ทรงคุณวฒิุ
ภายนอก ผู้มส่ีวนได้เสีย

ข้ันตอน

จัดท าปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือก าหนด
แนวทาง

สรุปผลการประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

สรุปผลการประชุม

ประชุมรับฟังความคิดเห็น

เริ่มต้น

A

ก าหนดกรอบแนวทาง/นโยบาย

ศึกษาข้อมูลการจัดท าแผน
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11 กองนโยบายและแผน

7 วนั จัดท าร่างแผนพฒันามหาวทิยาลัย
ฉบับสมบูรณ์

12

สภามหาวทิยาลัย/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลัย 
(CEO)/อธกิารบดี / 
รองอธกิารบดีทีก่ ากบั
ดูแลด้านแผน

3 วนั หนังสือน าเสนอสภามหาวทิยาลัย 
ผ่านคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลัย (CEO) ผ่านอธกิารบดี 
ผ่านรองอธกิารบดีทีก่ ากบัดูแลด้าน
แผน 

13 กองนโยบายและแผน

10 วนั จัดท าเล่มแผนพฒันามหาวทิยาลัย
ฉบับสมบูรณ์

14 กองนโยบายและแผน

1 วนั แผนพฒันามหาวทิยาลัย

15
กองนโยบายและแผน /
 กองบริหารงานบุคคล

1 วนั เอกสารการลงนามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ

16 กองนโยบายและแผน

1 วนั หนังสือน าส่งแจ้งหน่วยงาน พร้อมทัง้
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์

17 กองนโยบายและแผน

1 วนั เอกสารสรุปผลการด าเนินงานจัดท าสรุปประเด็นปัญหาและสรุปแนว
ทางแกไ้ขเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนคร้ังต่อไป

 - อธกิารบดีท าค ารับรองปฏิบัติราชการ
กบัสภามหาวทิยาลัย
 - ผู้บริหารทุกระดับ (รองอธกิารบดี 
ผู้ช้วยอธกิารบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านักงาน กอง ท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกบัอธกิารบดี)
 - รองคณบดี ผู้ช้วยคณบดี หัวหน้า
ส านักงาน หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน 
ท าค ารับรองปฏิบัติราชการกบัคณบดี 
ผ านวยการสถาบัน ส านัก ส านักงาน กอง

จัดท าร่างแผนพฒันามหาวทิยาลัยฉบับ
สมบูรณ์

เสนอสภามหาวทิยาลัย 
ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
(CEO)
ผ่านอธกิารบดี 
ผ่านรองอธกิารบดีทีก่ ากบัดูแลด้านแผน 

จัดท าเล่มแผนพฒันามหาวทิยาลัยฉบับ
สมบูรณ์

 - ท าการชี้แจงเพือ่ถ่ายทอดแผนฯ 
สู่ประชาคม/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เพือ่ท า
ความเข้าใจและน าไปสู่การปฏฺบัติใน
ทิศทางเดียวกนั
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการ เพือ่ให้
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ประกาศและเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลัยน าไปปฏิบัติ

จบ

จัดท าร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับสมบูรณ์

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดท าเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฉบับสมบูรณ์

กระบวนการถ่ายทอดแผน/
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ประกาศเพ่ือน าไปปฏิบัติ

A

สรุปผลการด าเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค

การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 

 

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน

1 วนั หนังสือน าส่งแจ้งหน่วยงานพร้อมทัง้
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไวต์

2
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

20 วนั  - ข้อมลูยุทธศาสตร์ชาติ
 - ข้อมลูยุทธศาสตร์กระทรวง
 - ข้อมลูนโยบายต่างๆของรัฐบาล
 - ข้อมลูแผนพฒันาภาค/จังหวดั
 - ข้อมลูแผนพฒันามหาวทิยาลัย

3
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

1 วนั ร่างค าส่ังคณะกรรมการจัดท าแผนฯ

4 อธกิารบดี

3 วนั ค าส่ังคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

5
คณะกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

1 วนั หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

6
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

3 วนั รายงานการประชุม

7

คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ/หน่วยงานที่

เกีย่วข้อง

1 วนั หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ/
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

8
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

7 วนั รายงานการประชุม

9

คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้าน

ต่างๆ/หน่วยงานภายใน 
มทร.ตะวนัออก

1 วนั เอกสารสรุปการประชุม

10
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

7 วนั จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ฉบับสมบูรณ์

ข้ันตอน

ประกาศและเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลัยน าไปปฏิบัติ

ศึกษาบริบททีเ่กีย่วข้อง
 - ยุทธศาสตร์ชาติ
 - ยุทธศาสตร์กระทรวง
 - นโยบายต่างๆของรัฐบาล
 - แผนพฒันาภาค/จังหวดั
 - แผนพฒันามหาวทิยาลัย

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนฯ

เสนอร่างค าส่ังคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆผ่านรอง
อธกิารบดีทีก่ ากบัดูแลด้านแผน

ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆเพือ่ก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

จัดท าสรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ

จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านต่างๆ/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จัดท าสรุปผลการประชุมของ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ/หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ด าเนินการประชุมรับฟงัความคิดเห็นจาก
ประชาคมมหาวทิยาลัย ผู้ทรงคุณวฒิุ
ภายนอก ผู้มส่ีวนได้เสีย

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ฉบับสมบูรณ์

ประกาศและเผยแพร่แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ศึกษาข้อมูลการจัดท าแผน

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
ปฏิบัติการด้านต่างๆระดับมหาวิทยาลัย

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือก าหนด
แนวทาง

สรุปผลการประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดท าฯ/หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

สรุปผลการประชุม

เริ่มต้น

A

ประชุมรับฟังความคิดเห็น

จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ฉบับสมบูรณ์
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11

สภามหาวทิยาลัย/
คณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลัย 
(CEO)/อธกิารบดี / 
รองอธกิารบดีทีก่ ากบั
ดูแลด้านแผน

3 วนั หนังสือน าเสนอสภามหาวทิยาลัย 
ผ่านคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลัย (CEO) ผ่านอธกิารบดี 
ผ่านรองอธกิารบดีทีก่ ากบัดูแลด้าน
แผน 

12
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

10 วนั จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ฉบับสมบูรณ์

13
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

1 วนั เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน

14
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

1 วนั หนังสือน าส่งแจ้งหน่วยงานพร้อมทัง้
เผนแพร่ผ่านเวบ็ไวต์

15
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

1 วนั แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

16
กองนโยบายและแผน /
 กองบริหารงานบุคคล

1 วนั เอกสารการลงนามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ

17
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

1 วนั แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ

เสนอสภามหาวทิยาลัย 
ผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
(CEO)
ผ่านอธกิารบดี 
ผ่านรองอธกิารบดีทีก่ ากบัดูแลด้านแผน 

จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ฉบับ
สมบูรณ์

จัดท าสรุปประเด็นปัญหาและสรุปแนว
ทางแกไ้ขเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนคร้ังต่อไป

ประกาศและเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลัยน าไปปฏิบัติ

 - ท าการชี้แจงเพือ่ถ่ายทอดแผนฯ 
สู่ประชาคม/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 
เพือ่ท าความเข้าใจและน าไปสู่การปฏฺบัติ
ในทิศทางเดียวกนั
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการ เพือ่ให้
แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 - อธกิารบดีท าค ารับรองปฏิบัติราชการ
กบัสภามหาวทิยาลัย
 - ผู้บริหารทุกระดับ (รองอธกิารบดี 
ผู้ช้วยอธกิารบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านักงาน กอง ท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกบัอธกิารบดี)
 - รองคณบดี ผู้ช้วยคณบดี หัวหน้า
ส านักงาน หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน 
ท าค ารับรองปฏิบัติราชการกบัคณบดี ผ า
นวยการสถาบัน ส านัก ส านักงาน กอง

จัดท าสรุปประเด็นปัญหาและสรุปแนว
ทางแกไ้ขเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนคร้ังต่อไป

จบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ
ฉบับสมบูรณ์

สรุปผลการด าเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค

ประกาศเพ่ือน าไปปฏิบัติ

A

กระบวนการถ่ายทอดแผน/
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ

กระบวนการถ่ายทอดแผน/
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1
ส านักงบประมาณ/
สภามหาวทิยาลัย

15 นาที  - รายงานการประชุม
 - แผนพฒันาของมหาวทิยาลัย

2 กองนโยบายและแผน

5 วนั  - เอกสารยกร่างแผนฯ

3
คณะกรรมการ

ระดับมหาวทิยาลัย

1 วนั เอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

4
คณะกรรมการ

บริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน

1 วนั เอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

5 กองนโยบายและแผน

2 วนั จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ฉบับสมบูรณ์

6
คณะกรรมการ

สภามหาวทิยาลัย

1 วนั แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ฉบับ
สมบูรณ์

7 กองนโยบายและแผน

3 วนั แผนฯ ฉบับสมบูรณ์

8 กองนโยบายและแผน

1 วนั ประกาศ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

9 กองนโยบายและแผน

1 วนั แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

10
กองนโยบายและแผน /
 กองบริหารงานบุคคล

1 วนั เอกสารการลงนามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ

11
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ในการจัดท าแผน
ปฏิบัติการด้านต่างๆ

1 วนั แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

 - ท าการชี้แจงเพือ่ถ่ายทอดแผนฯ 
สู่ประชาคม/ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เพือ่ท า
ความเข้าใจและน าไปสู่การปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกนั
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบ เพือ่น าแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

จัดท ารูปเล่มแผนฯ ฉบับสมบูรณ์

ข้ันตอน

คณะกรรมการฯพจิารณาแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี

ประกาศและเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานและ
บุคลากรภายในมหาวทิยาลัยรับทราบ
และน าไปปฏิบัติ

พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้
และสภามหาวทิยาลัยอนุมติังบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี

ยกร่างแผนตามนโยบายการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตาม
เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี

เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ฉบับสมบูรณ์ ปรับแกไ้ขตามมติ
คณะกรรมการฯ

เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

 - อธกิารบดีท าค ารับรองปฏิบัติราชการ
กบัสภามหาวทิยาลัย
 - ผู้บริหารทุกระดับ (รองอธกิารบดี 
ผู้ช้วยอธกิารบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
สถาบัน ส านักงาน กอง ท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการกบัอธกิารบดี)
 - รองคณบดี ผู้ช้วยคณบดี หัวหน้า
ส านักงาน หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานท าค า
รับรองปฏิบัติราชการกบัคณบดี ผ านวย
การสถาบัน ส านัก ส านักงาน กอง

จัดท าสรุปประเด็นปัญหาและสรุปแนว
ทางแกไ้ขเพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนคร้ังต่อไป

พรบ.งบประมาณ/มติสภามหาวิทยาลัย 
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ยกร่างแผนฯ

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติแก้ไข

จ าท าแผนฯ ฉบับสมบูรณ์

ประกาศและเผยแพร่

จบ

เริ่มต้น

จัดท า (ร่าง) แผนฯ ฉบับสมบูรณ์

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

เสนอเพ่ือพิจารณา

เห นชอบ

ไม่เห นชอบ

กระบวนการถ่ายทอดแผน/
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ

กระบวนการถ่ายทอดแผน/
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 

 
 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน
1 วนั

 - บันทึกแจ้งคณะ/หน่วยงาน
 - แบบฟอร์มการติดตามและ
ประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

2 คณะ/หน่วยงาน
3 วนั

แบบฟอร์มการติดตามและ
ประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี

3 กองนโยบายและแผน
5 วนั

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน

4 กองนโยบายและแผน
5 วนั

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวทิยาลัย

5 คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง
5 วนั

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวทิยาลัย

6 กองนโยบายและแผน
1 วนั

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
ปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวทิยาลัย

ข้ันตอน

แจ้งให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่
ก าหนด (รายไตรมาส)

คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีมายังกองนโยบายและแผน

คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องพจิารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวทิยาลัย

น าผลการปฏิบัติงานมาวเิคราะห์เพือ่หา
แนวทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

 - สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน เพือ่
รายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวทิยาลัย
 - เสนอคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง
พจิารณาให้ข้อเสนอแนะ

แจ้งรายงานผลการติดตามและ
ประเมนิผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่
ผ่านการพจิารณาและให้ข้อเสนอแนะจาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง (CEO,
 สภามหาวทิยาลัย) เพือ่ให้ผู้เกีย่วข้องน า
ข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯ ในปีถัดไป

แจ้งคณะ/หน่วยงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี

จบ

เริ่มต้น

แจ้งผู้เก่ียวข้อง

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
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ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ตำม แบบ สงป. 301 302  รำยไตรมำส 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

1วนั  - ปฏิทินการติดตาม  แแบบฟอร์มรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือกรอก
ผ่านระบบ Google Drive

2 หน่วยงาน/คณะ ภายใน
เขตพืน้ที่

2 วนั  - บันทึกข้อความส่งรายงานติดตามรายงานผล
 -  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ หรือกรอกผ่านระบบ Google 
Drive

3 งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

2 วนั เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

4 งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ ผอ.ส านักงานวทิยาขต  
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

5 ผอ.ส านักงานวทิยาเขต 1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอต่ออธกิารบดีผ่าน  
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน                  
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

6 รองอธบิการบดีประจ า
เขตพืน้ที่

2 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอต่อรองอธกิารผ่าน  ผอ.
ส านักงานวทิยาเขต                                   
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

7 คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง ตามทีม่ี
การจัด
ประชุม
คณะ

กรรมการฯ

รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

8 งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความแจ้งมติและข้อเสนอแนะ แจ้ง
หน่วยงานภายในเขตพืน้ที ่                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขรายงานผล
การปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณ            
 3. บันทึกข้อความแจ้งผลมายัง กองนโยบายและ
แผน

ข้ันตอน

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  เพือ่รายงานต่อผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                                      
 - กรณีทีเ่ห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี               
  - กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสารอีกคร้ัง

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  เพือ่รายงานต่อคณะกรรมการฯ ที่
เกีย่วข้อง                                               
 - กรณีทีเ่ห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการฯ        
 - กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสารอีกคร้ัง

งานนโยบายและแผน จัดท าหนังสือแจ้งการรายงาน
ผล ทุกวนัที ่5 ของเดือนถัดไปประจ าทุกเดือนและ
ทุกไตรมาส ในหน่วยงานและคณะภายใต้เขตพืน้ที่

ตรวจสอบการรายงานผลหน่วยงาน/คณะ ภายใน
เขตพืน้ที ่ให้ครบถ้วนทุกหน่วยงาน/คณะ ภายในเขต
พืน้ทีแ่ล้วน าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ มาวเิคราะห์ถึงปัญหาเพือ่หาแนว
ทางแกไ้ข ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณเพือ่รายงานต่อผู้อ าส านักงานวทิย

คณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องพจิารณาให้ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

 - แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณทีผ่่านการพจิารณา จากคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ
 - น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯในปีถัดไป

หน่วยงาน/คณะ ภายในเขตพืน้ที ่การรับเอกสาร
การขออนุมติัเพือ่เสนอและจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แบบฟอร์ม

ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม

รายงานผลทุกไตรมาส  ทุกวันที่ 5  ของ
เดือนถัดไป

เริ่มต้น

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
หน่วยภายในเขตพ่ืนที่

เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และจัดส่ง
รายงานผลมายัง กองนโยบายและแผน

จบ

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน

เห นชอบ

แก้ไข

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม

แก้ไข

เห นชอบ
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ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ตำม แบบ สงป. 301 302  รำยเดือน 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1

งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

1 วนั  - บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
 - แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  และลงแบบฟอร์ม
ไวใ้นระบบ Google Drive

2

หน่วยงาน/คณะ ภายใน
เขตพืน้ที่

2 วนั  - บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
 -  แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ หรือกรอกผ่าน
ระบบ Google Drive

3

งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

2 วนั รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

4

งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ ผอ.กผน.          
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

5 ผอ.ส านักงานวทิยาเขต

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                              
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

6

งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอผอ.ส านักงานวทิยาเขต
  ทีไ่ด้รับการพจิาณาแล้ว                       
  2. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ                                
3. บันทึกข้อความรายงานผลส่งกองนโยบาย
และแผน

ข้ันตอน

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ  เพือ่รายงานต่อ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน             
  - กรณีทีเ่ห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี       
  - กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสารอีกคร้ัง

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ

แจ้งหน่วยภายในเขตพืน้ทีใ่ห้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รับเอกสารการขออนุมติัเพือ่เสนอในงานที่
เกีย่วข้องต่อไป

ตรวจสอบการรายงานผลของส่วนราชการให้
ครบถ้วนทุกส่วนราชการแล้วน าผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณเพือ่รายงานต่อ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน

ติดตามการรายงานผลฯ ให้แก่          
หน่วยงานภายในเขตพ้ืนที่รายงานผลทุก

วันที่ 5 ของเดือนถัดไป

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์ม

เริ่มต้น

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จบ

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน

จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แก้ไข

เห นชอบ
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ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนสถำนะงบลงทุน ประจ ำรำยเดือน 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1

งานนโยบายและแผน
เขตพืน้ที่

1 วนั 1.บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
2.แบบฟอร์มรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน และลงแบบฟอร์มไว้
ในระบบ Google Drive

2
หน่วยงาน/คณะ ภายใน

เขตพืน้ที่

2 วนั 1.บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
2.แบบฟอร์มรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน  หรือกรอกผ่าน
ระบบ Google Drive

3
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

2 วนั รายงานผลสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุนประจ ารายเดือน

4
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอรองอธกิารบดี 
2. รายงานผลสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุนประจ ารายเดือน

5
รองอธกิารบดีประจ า
วทิยาเขต/เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอรองอธกิารบดี 
2. รายงานผลสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุนประจ ารายเดือน

6
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน ทีไ่ด้รับการ
พจิาณาแล้ว                              
 2. รายงานผลสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุนประจ ารายเดือน                   
 3. บันทึกข้อความส่งรายงานผลมายัง
กองนโยบายและแผน

รายงานการติดตามรายงานผล
สถานะ  การด าเนินงานงบลงทุน
ประจ ารายเดือน

ติดตามในหน่วยงานภายในเขต
พืน้ทีใ่ห้รายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน

รับเอกสารการขออนุมติัเพือ่เสนอ
ในงานทีเ่กีย่วข้องต่อไป

น าผลการปฏิบัติงานมาวเิคราะห์
เพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น

สรุปผลการสถานะการด าเนินงาน
งบลงทุน ประจ ารายเดือน

 สรุปผลการสถานะการด าเนินงาน
งบลงทุน ประจ ารายเดือน เพือ่
รายงานผอ.สนง.วทิยาเขตพืน้ที ่   
 - กรณีทีเ่ห็นชอบจัดท ารายงานใน
ส่วนทีเ่กีย่วต่อไป                   
 - กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบ

เอกสารอีกคร้ัง

ข้ันตอน

ติดตามรายงานผลฯ ในหน่วยงานภายในเขต
พ้ืนที่รายงานผลสถานะการด าเนินงานของงบ

ลงทุน ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

รายงานผลสถานะการด าเนินงานงบลงทุน
ประจ ารายเดือน 

เริ่มต้น

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงานการติดตามสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน ประจ ารายเดือน

จบ

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน

จัดท ารายงานการรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุนประจ ารายเดือน และ
จัดส่งรายงานผลต่อกองนโยบายและแผน

แก้ไข

เห นชอบ

จบ
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ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรสถำนะกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำรำยเดือน 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1.บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
2.แบบฟอร์มรายงานสถานะการด าเนินงาน
โครงการ และลงแบบฟอร์มไวใ้นระบบ Google
 Drive

2
หน่วยงาน/คณะ ภายใน

เขตพืน้ที่

2 วนั 1.บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
2.แบบฟอร์มรายงานสถานะการด าเนินงาน
โครงการ  หรือกรอกผ่านระบบ Google Drive

3
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

2 วนั รายงานผลสถานะการด าเนินงานโครงการ 
ประจ ารายเดือน

4
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอ ผอ.สนง.วทิยาเขตพืน้ที่
 2. รายงานผลสถานะการด าเนินงานโครงการ
 ประจ ารายเดือน

5 ผอ.ส านักงานวทิยาเขต

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอ ผอ.สนง.วทิยาเขตพืน้ที่
 2. รายงานผลสถานะการด าเนินงานโครงการ
 ประจ ารายเดือน

6
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอผอ.สนง.วทิยาเขตพืน้ที ่
 ทีไ่ด้รับการพจิาณาแล้ว                        
 2. รายงานผลสถานะการด าเนินงานโครงการ
ประจ ารายเดือน                                 
 3. บันทึกข้อความส่งรายงานผลมายังกอง
นโยบายและแผน

ข้ันตอน

ติดตามในหน่วยงานภายในเขตพืน้ทีใ่ห้
รายงานผลสถานะการด าเนินงานโครงการ

รับเอกสารการขออนุมติัเพือ่เสนอในงานที่
เกีย่วข้องต่อไป

น าผลการปฏิบัติงานมาวเิคราะห์เพือ่หาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ดีย่ิงขึ้น

สรุปผลการสถานะการด าเนินงานโครงการ 
 ประจ ารายเดือน

 สรุปผลการสถานะการด าเนินงานโครงการ
 ประจ ารายเดือน เพือ่รายงานต่อ
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน          
 - กรณีทีเ่ห็บชอบจัดท ารายงานในส่วนที่
เกีย่วต่อไป                                    
 - กรณีทีแ่กไ้ขต้องตรวจสอบเอกสารอกีคร้ัง

รายงานการติดตามรายงานผลสถานะ  การ
ด าเนินงานโครงการ ประจ ารายเดือน

ติดตามรายงานผลฯ ในหน่วยงานภายในเขต
พ้ืนที่รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

รายงานผลสถานะการด าเนินงานโครงการ
ประจ ารายเดือน 

เริ่มต้น

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงานการติดตามสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ ารายเดือน

จบ

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน

จัดท ารายงานการรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ ประจ ารายเดือน

แก้ไข

เห นชอบ

จบ
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ขั้นตอนกำรติดตำมสรปุผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ  หลังเสร จสิ้น
โครงกำร 45 วัน /รำยไตรมำส 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
2. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ

2
หน่วยงาน/คณะ ภายใน

เขตพืน้ที่

2 วนั 1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผล
2. แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ

3
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

2 วนั รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ

4
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอ รองอธกิารบดีประจ า
วทิยาเขตผ่านผอ.วทิยาเขต      
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ

5
รองอธกิารบดีประจ า
วทิยาเขต/เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอ รองอธกิารบดีประจ า
วทิยาเขตผ่านผอ.วทิยาเขต      
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ

6
งานนโยบายและแผน

เขตพืน้ที่

1 วนั 1. บันทึกข้อความเสนอ รองอธกิารบดีประจ า
วทิยาเขตผ่านผอ.วทิยาเขต      
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ                              
3. บันทึกข้อความจัดส่งมายังกองนโยบายและ
แผน

ข้ันตอน

 - แจ้ง รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการประจ าปีงบประมาณ    

ติดตามในหน่วยงานภายในเขตพืน้ทีใ่ห้
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ

รับเอกสารการขออนุมติัเพือ่เสนอในงานที่
เกีย่วข้องต่อไป

น าผลการปฏิบัติงานมาวเิคราะห์เพือ่หา
แนวทางแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น

สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 
งบประมาณ

 สรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี
งบประมาณ เพือ่รายงานต่อผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน                        
  - กรณีทีเ่ห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี   
 - กรณีทีแ่กไ้ขต้องตรวจสอบเอกสารอกีคร้ัง

ติดตามการรายงานผลฯ ให้หน่วยงานรายงาน
ผลหลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร

มาส

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ

เริ่มต้น

รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงานการติดตามสิ้น โครงการ 45 
วัน /รายไตรมาส

พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน

แก้ไข

เห นชอบ

จบ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ จัดส่งมายังกอง

นโยบายและแผน
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ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ประสทิธิภำพกำรใช้พื้นที่อำคำร 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน 5 วนั
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมลูส่งให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่จัดท ารายงานฯ

2 กองนโยบายและแผน 5 วนั
ข้อมลูการจัดตารางเรียน/ตารางสอน
 ประจ าปีการศึกษา

3 กองนโยบายและแผน 20 วนั แบบแปลนอาคารทัง้ 4 เขตพืน้ที่

4 กองนโยบายและแผน 5 วนั ข้อมลูการใช้ประโยชน์พืน้ที่

5 กองนโยบายและแผน 5 วนั
รายงานการวเิคราะห์ประสิทธภิาพ
การใช้ประโยชน์พืน้ทีอ่าคาร

6 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 2 วนั

 - รายงานการวเิคราะห์
ประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์พืน้ที่
อาคาร
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลู
บนเวบ็ไซต์ของกองนโยบายและแผน
 - บันทึกแจ้งหน่วยงาน

7 กองนโยบายและแผน 10 วนั

 - รายงานการวเิคราะห์
ประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์พืน้ที่
อาคาร
 - บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน

ข้ันตอน

บันทึก/วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การประมวลผล

จัดท ารายงานการวเิคราะห์การใช้
ประโยชน์พืน้ทีอ่าคาร

 - ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่ขอข้อมลูมาวเิคราะห์
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลูส่ง
ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมลู

ส ารวจการใช้ประโยชน์พืน้ทีข่องแต่ละ
อาคาร ทัง้ 4 เขตพืน้ที่

พจิารณารายงานการวเิคราะห์
ประสิทธภิาพการใช้ประโยชน์พืน้ทีอ่าคาร

 - ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม
 - เผยแพร่ให้แกห่น่วยงานภายใน/
ผู้เกีย่วข้อง

รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบ/สังเคราะห์ข้อมูล

ส ารวจการใช้ประโยชน์พ้ืนที่

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร่

จบ

เริ่มต้น

บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงาน
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ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี/รำยงำนสถิติ/รำยงำนสำรสนเทศ 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน 5 วนั
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมลูส่งให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่จัดท ารายงานฯ

2 กองนโยบายและแผน 5 วนั

ข้อมลูต่างๆทีเ่กีย่วข้อง
 - นักศึกษา
 - งบประมาณ
 - อตัราก าลังบุคลากร
 - การจัดการศึกษา
 - การวจิัย
 - การบริการวชิาการ
 - การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
 - อืน่ๆ

3 กองนโยบายและแผน 5 วนั รายงาน

4 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 2 วนั

 - รายงาน
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลู
บนเวบ็ไซต์ของกองนโยบายและแผน
 - บันทึกแจ้งหน่วยงาน

5 กองนโยบายและแผน 10 วนั
 - รายงาน
 - บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน

ข้ันตอน

 - ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม
 - เผยแพร่ให้แกห่น่วยงานภายใน/
ผู้เกีย่วข้อง

 - ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่รวบรวมข้อมลูมาวเิคราะห์
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลูส่ง
ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

จัดท ารายงาน

พจิารณารายงาน

รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบ/สังเคราะห์ข้อมูล

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร่

จบ

เริ่มต้น

จัดท ารายงาน
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ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะค่ำสำธำรณูปโภค 

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน 5 วนั
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมลูส่งให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่จัดท ารายงานฯ

2 กองนโยบายและแผน 5 วนั
ข้อมลูการใช้ น้ าประปา ไฟฟา้ 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อนิเตอร์เน็ต ใน
แต่ละปี

3 กองนโยบายและแผน 20 วนั ค่าสาธารณูปโภค ทัง้ 4 เขตพืน้ที่

4 กองนโยบายและแผน 5 วนั
ข้อมลูการใช้ น้ าประปา ไฟฟา้ 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อนิเตอร์เน็ต

5 กองนโยบายและแผน 5 วนั
รายงานการวเิคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค

6 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 2 วนั

 - รายงานการวเิคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลู
บนเวบ็ไซต์ของกองนโยบายและแผน
 - บันทึกแจ้งหน่วยงาน

7 กองนโยบายและแผน 10 วนั
 - รายงานการวเิคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค
 - บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน

ข้ันตอน

 - ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม
 - เผยแพร่ให้แกห่น่วยงานภายใน/
ผู้เกีย่วข้อง

 - ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่ขอข้อมลูมาวเิคราะห์
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลูส่ง
ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมลู

ส ารวจค่าสาธารณูปโภค ทัง้ 4 เขตพืน้ที่

บันทึก/วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การประมวลผล

จัดท ารายงานการวเิคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค

พจิารณารายงานการวเิคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค

รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบ/สังเคราะห์ข้อมูล

ส ารวจค่าสาธารณูปโภค

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร่

จบ

เริ่มต้น

บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงาน
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ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์นักศึกษำใหม ่

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน 5 วนั
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมลูส่งให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่จัดท ารายงานฯ

2 กองนโยบายและแผน 5 วนั ข้อมลูนักศึกษาใหม ่ในแต่ละปี

3 กองนโยบายและแผน 20 วนั ข้อมลูนักศึกษาใหมท่ัง้ 4 เขตพืน้ที่

4 กองนโยบายและแผน 5 วนั ข้อมลูนักศึกษาใหม่

5 กองนโยบายและแผน 5 วนั รายงานการวเิคราะห์นักศึกษาใหม่

6 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 2 วนั

 - รายงานการวเิคราะห์นักศึกษาใหม่
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลู
บนเวบ็ไซต์ของกองนโยบายและแผน
 - บันทึกแจ้งหน่วยงาน

7 กองนโยบายและแผน 10 วนั
 - รายงานการวเิคราะห์นักศึกษาใหม่
 - บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน

ข้ันตอน

 - ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม
 - เผยแพร่ให้แกห่น่วยงานภายใน/
ผู้เกีย่วข้อง

 - ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่ขอข้อมลูมาวเิคราะห์
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลูส่ง
ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมลู

ส ารวจนักศึกษาใหมข่องแต่วทิยาเขต ทัง้ 
4 เขตพืน้ที่

บันทึก/วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การประมวลผล

จัดท ารายงานการวเิคราะห์นักศึกษาใหม่

พจิารณารายงานการวเิคราะห์นักศึกษา
ใหม่

รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบ/สังเคราะห์ข้อมูล

ส ารวจนักศึกษาใหม่

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร่

จบ

เริ่มต้น

บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงาน
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ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ภำระงำนสอนของอำจำรย ์

 
  

ล ำดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart)
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน

เอกสำรทีเ่ก่ียวข้อง

1 กองนโยบายและแผน 5 วนั
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมลูส่งให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่จัดท ารายงานฯ

2 กองนโยบายและแผน 5 วนั
ข้อมลูตารางสอนของอาจารย์ 
ประจ าปีการศึกษา

3 กองนโยบายและแผน 20 วนั
ภาระงานสอนของอาจารย์ ทัง้ 4 
เขตพืน้ที่

4 กองนโยบายและแผน 5 วนั ข้อมลูภาระงานสอนของอาจารย์

5 กองนโยบายและแผน 5 วนั
รายงานการวเิคราะห์ภาระงานสอน
ของอาจารย์

6 อธกิารบดี/รองอธกิารบดี 2 วนั

 - รายงานการวเิคราะห์ภาระงาน
สอนของอาจารย์
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมลู
บนเวบ็ไซต์ของกองนโยบายและแผน
 - บันทึกแจ้งหน่วยงาน

7 กองนโยบายและแผน 10 วนั
 - รายงานการวเิคราะห์ภาระงาน
สอนของอาจารย์
 - บันทึกข้อความแจ้งหน่วยงาน

ข้ันตอน

 - ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม
 - เผยแพร่ให้แกห่น่วยงานภายใน/
ผู้เกีย่วข้อง

 - ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่ขอข้อมลูมาวเิคราะห์
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมลูส่ง
ให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ตรวจสอบและสังเคราะห์ข้อมลู

ส ารวจภาระงานสอนของอาจารย์ ทัง้ 4 
เขตพืน้ที่

บันทึก/วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่การประมวลผล

จัดท ารายงานการวเิคราะห์ภาระงานสอน
ของอาจารย์

พจิารณารายงานการวเิคราะห์ภาระงาน
สอนของอาจารย์

รวบรวมข้อมูล

ตรวจสอบ/สังเคราะห์ข้อมูล

ส ารวจภาระงานสอนของอาจารย์

เสนอเพ่ือพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร่

จบ

เริ่มต้น

บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล

จัดท ารายงาน
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แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
แบบฟอร์มกำรขออนุมัติงบประมำณเพ่ิมเติมระหว่ำงปี 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                    8      

ที ่                 วันที ่                                       .                                          

เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ..................                                                                                   

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ด้วย .........(ระบุชื่อหน่วยงาน)..........มีความประสงค์จะขออนุมัติ งบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
งบประมาณ พ.ศ. .......... งบประมาณ...................................บาท (.............ตัวอักษรจ านวนเงิน........................)  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ งบ.............. รายการ .......................... โดยมีหลักการเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ด าเนินการ ( ) เพ่ิมประสิทธิภาพให้บริการ ( ) เพ่ิมคุณภาพการให้บริการ ( ) พัฒนาบุคลากร ( ) พัฒนา
เทคโนโลยี และตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ยุทธศาสตร์ที่.......... 
กลยุทธ์ที่............ตัวชี้วัดที่....................... โดยมีเหตุผลความจ าเป็นดังนี้ 

1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

พร้อมนี้ได้แนบข้อมูลตามแบบฟอร์มในการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ................(แบบฟอร์ม..................) เพ่ือประกอบการพิจารณา ในการอนุมัติงบประมาณ
เพ่ิมเติมระหว่างปี ทั้งนี้.........(ระบุชื่อหน่วยงาน)..........ขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นพร้อมด าเนินการได้
ทันทีหากได้รับการอนุมัติและไม่เป็นรายการต่อเนื่องผูกพันที่เพ่ิมค่าใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป และหากไม่ได้
รับการอนุมัติจะส่งผลกระทบ.................(ระบุผลกระทบ).................................  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 (......................................................) 

         .......................ระบุต าแหน่ง........................... 
 

โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 
1. ความเห็นจาก กองคลัง เพ่ือตรวจสอบประเภทงบรายจ่ายและระเบียบการเบิกจ่าย 
2. ความเห็นจาก กองนโยบายและแผน เพ่ือตรวจสอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
3. ความเห็นจาก ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตามนโยบายการบริหาร

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  

 

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ. 
เลขท่ีรับ ...................... 
วันท่ี ........................... 
เวลา .......................... 
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แบบฟอร์มกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณงบลงทุน 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                    8      

ที ่                 วันที ่                                       .                                          

เรื่อง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ครั้งที่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    (งบประมาณ
แผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้)         

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ด้วย .........(ระบุชื่อหน่วยงาน)..........มีความประสงค์จะขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... แผนงาน............... ผลผลิต..............งบลงทุน 
หมวด.....(ค่าครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)..... รายการ...........งบประมาณ...........  (.............ตัวอักษรจ านวนเงิน
........................) โดยขอด าเนินการ (  )  เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  (  ) ปรับแผนการด าเนินงาน 
(  ) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายละเอียด ดังแนบ โดยมีเหตุผลความจ าเป็นดังนี้ 

1..................................................................  

2..................................................................  

.........(ระบุชื่อหน่วยงาน)..........ขอรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และไม่กระทบต่อ
เป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..........ที่
ก าหนดไว้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 (......................................................) 

         .......................ระบุต าแหน่ง........................... 
 

โดยผ่านกระบวนการดังนี้ 
1. ความเห็นจาก กองคลัง เพ่ือตรวจสอบประเภทงบรายจ่ายและระเบียบการเบิกจ่าย 
2. ความเห็นจาก กองนโยบายและแผน เพ่ือตรวจสอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
3.ความเห็นจาก ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมตามนโยบายการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

  

 

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ. 
เลขท่ีรับ ...................... 
วันท่ี ........................... 
เวลา .......................... 
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รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ 

คร้ังที่ ............ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .......... 

 

 ครุภัณฑ์  

รำยกำรเดิม รำยกำรใหม่ 

1. ประเภทงบประมาณ.......(รายได้/แผ่นดิน)............ 

2. แผนงาน................................................................ 

3. ผลผลิต.................................................................. 

4. งบรายจ่าย............................................................ 

5. รายการ................................................................. 

6. จ านวนเงิน............................................................. 

7. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ......(เดือน)............... 

8. รายละเอียดงบประมาณ 

    8.1...................................................................... 
    8.2 ...................................................................... 

9. คุณลักษณะเฉพาะ 

   9.1 ..................................................................... 

   9.2 ..................................................................... 

   9.3 ..................................................................... 

 

1. ประเภทงบประมาณ.......(รายได้/แผ่นดิน)............ 

2. แผนงาน................................................................ 

3. ผลผลิต.................................................................. 

4. งบรายจ่าย............................................................ 

5. รายการ................................................................. 

6. จ านวนเงิน............................................................. 

7. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ......(เดือน)............... 

8. รายละเอียดงบประมาณ 

    8.1............................................................ .......... 
    8.2 ...................................................................... 

9. คุณลักษณะเฉพาะ 

   9.1 ..................................................................... 

   9.2 ................................................................ ..... 

   9.3 ..................................................................... 

 

 

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 

 

(.................................................................) 

.....................ระบุต าแหน่ง......................... 
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รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ 

คร้ังที่ ............ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .......... 

 

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

รำยกำรเดิม รำยกำรใหม่ 

1. ประเภทงบประมาณ.......(รายได้/แผ่นดิน)............ 

2. แผนงาน................................................................ 

3. ผลผลิต.................................................................. 

4. งบรายจ่าย............................................................ 

5. รายการ................................................................. 

6. จ านวนเงิน............................................................. 

7. แผนการด าเนินงาน 
   7.1 แบบรูปแล้วเสร็จ................. (เดือน)............... 
   7.2 ประกวดราคา...................... (เดือน)............... 
   7.3 ลงนามในสัญญา.................. (เดือน)............... 
8. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ......(เดือน)............... 

9. สถานที่ก่อสร้าง/ลักษณะอาคาร............................ 
    ............................................................................ . 

10. รายละเอียดงบประมาณ 

    10.1...................................................................... 
       ........................................................................ 

1. ประเภทงบประมาณ.......(รายได้/แผ่นดิน)............ 

2. แผนงาน................................................................ 

3. ผลผลิต.................................................................. 

4. งบรายจ่าย............................................................ 

5. รายการ................................................................. 

6. จ านวนเงิน............................................................. 

7. แผนการด าเนินงาน 
   7.1 แบบรูปแล้วเสร็จ................. (เดือน)............... 
   7.2 ประกวดราคา...................... (เดือน)............... 
   7.3 ลงนามในสัญญา.................. (เดือน)............... 
8. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ......(เดือน)............... 

9. สถานที่ก่อสร้าง/ลักษณะอาคาร............................ 
    ............................................................................. 
10. รายละเอียดงบประมาณ 

    10.1...................................................................... 

       ........................................................................ 

 

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 

 

(.................................................................) 

.....................ระบุต าแหน่ง......................... 
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แบบฟอร์มกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                    8      

ที ่                 วันที่                     

เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   

ด้วย........(ระบุชื่อหน่วยงาน)......มีความประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ 
ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ... แผนงาน...........ผลผลิต...........งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย
ด าเนินงาน หมวด...(ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ).....งบประมาณ........บาท ..........(ตัวอักษรจ านวนเงิน)......ไปตั้ง
จ่ายแผนงาน...........ผลผลิต...........งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หมวด...(ค่าตอบแทน/ใช้สอย/
วัสดุ).....งบประมาณ........บาท ..........(ตัวอักษรจ านวนเงิน)......ดังนี้    

รายการเดิม รายการใหม่ 
ผลผลิต.................... 
1.งบเงินอุดหนุน 
 - ค่าตอบแทน ........... บาท 
 - ค่าใช้สอย .............. บาท 
 - ค่าวัสดุ............... บาท 
   รวมทั้งสิ้น ................... บาท 

ผลผลิต.................... 
1.งบเงินอุดหนุน 
 - ค่าตอบแทน ........... บาท 
 - ค่าใช้สอย .............. บาท 
 - ค่าวัสดุ............... บาท 
   รวมทั้งสิ้น ................... บาท 

โดยมีเหตุผลความจ าเป็นดังนี้ 

  1. .................................................................  

2. ................................................... .............. 

 ในการนี้ ........(ระบุชื่อหน่วยงาน)...... ขอรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและไม่กระทบต่อ
แผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

(......................................................) 
............... ระบุต าแหน่ง............... 

โดยผ่านกระบวนการดังนี ้
1. ความเห็นจาก กองคลัง เพื่อตรวจสอบประเภทงบรายจ่ายและระเบยีบการเบิกจ่าย 
2. ความเห็นจาก กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณตามแผนปฏบิัติราชการ 
3. ความเห็นจาก ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตามนโยบายการบรหิารงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย 

 

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ. 
เลขท่ีรับ ...................... 
วันท่ี ........................... 
เวลา .......................... 
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รำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน 
ครั้งที่............ ประจ ำปีงบประมำณ   พ.ศ. .......... 

 งบเงินอุดหนุน  
รำยกำรเดิม รำยกำรใหม่ 

1. ประเภทงบประมาณ ................................. 1. ประเภทงบประมาณ ................................ 
2. แผนงาน .................................................... 2. แผนงาน ............................................ 
3. ผลผลิต ..................................................... 3. ผลผลิต ............................................. 
4. งบเงินอุดหนุน 4. งบเงินอุดหนุน 
5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
    ค่าตอบแทน                   บาท 
    ค่าใช้สอย                      บาท 
    ค่าวัสดุ                         บาท 

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
    ค่าตอบแทน                   บาท 
    ค่าใช้สอย                      บาท 
    ค่าวัสดุ                         บาท 

6. แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ไตรมำส 1 เดิม รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 
ไตรมำส 2 เดิม รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 
ไตรมำส 3 เดิม รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 
ไตรมำส 4 เดิม รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 

6. แผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ไตรมำส 1 ใหม่ รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 
ไตรมำส 2 ใหม่ รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 
ไตรมำส 3 ใหม่ รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 
ไตรมำส 4 ใหม่ รวม    บำท 
-ค่าตอบแทน               บาท 
-ค่าใช้สอย                  บาท 
-ค่าวัสดุ                     บาท 

7. รำยละเอียดงบประมำณ 
7.1 ไตรมำส 1 เดิม รวม    บำท 
      7.1.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.1.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
 

7. รำยละเอียดงบประมำณ 
7.1 ไตรมำส 1 ใหม่ รวม    บำท 
      7.1.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.1.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
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รำยกำรเดิม รำยกำรใหม่ 
      7.1.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 
7.2 ไตรมำส 2 เดิม รวม    บำท 
      7.2.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.2.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
      7.2.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 
7.3 ไตรมำส 3 เดิม รวม    บำท 
      7.3.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.3.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
      7.3.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 
7.4 ไตรมำส 4 เดิม รวม    บำท 
      7.4.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.4.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
      7.4.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 

      7.1.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 
7.2 ไตรมำส 2 ใหม่ รวม    บำท 
      7.2.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.2.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
      7.2.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 
7.3 ไตรมำส 3 ใหม่ รวม    บำท 
      7.3.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.3.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
      7.3.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 
7.4 ไตรมำส 4 ใหม่ รวม    บำท 
      7.4.1 ค่าตอบแทน       บาท 
      - 
      - 
      7.4.2 ค่าใช้สอย       บาท 
      - 
      - 
      7.4.1 ค่าวัสดุ       บาท 
      - 
      - 

      ลงช่ือหัวหน้าหน่วยงาน 
 

(......................................................) 
      ............... ระบุต าแหน่ง............... 
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แบบฟอร์มกำรขออนุมัติโครงกำรใหญ่เฉพำะหน่วยงำนเจ้ำภำพที่รับผิดชอบ 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                    8      

ที ่                                                                           วันที ่                                                                         
เรื่อง   ขออนุมัติและด าเนินโครงการงบเงินอุดหนุน โครงการ......... (โครงการใหญ่)......................  
ผลผลิต............................งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .................... งบประมาณ (แผ่นดิน/รายได้) 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 

ตามท่ี.......... (ระบุหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ)................ได้รับจัดสรรโครงการงบเงินอุดหนุน
โครงการ......... (โครงการใหญ่).........................ผลผลิต...................งบประมาณ......................บาท (ตัวอักษร
จ านวนเงิน) ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ...................งบประมาณ (แผ่นดิน/รายได้)...นั้น 

ในการนี้.......... ระบุหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ................ขออนุมัติโครงการงบเงินอุดหนุน
โครงการ......... (โครงการใหญ่).........................ผลผลิต...................งบประมาณ......................บาท (ตัวอักษร
จ านวนเงิน) ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. .....................งบประมาณ (แผ่นดิน/รายได้) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. ขออนุมัติโครงการงบเงินอุดหนุน โครงการ......... (โครงการใหญ่)......................  

ผลผลิต...................งบประมาณจ านวน...............บาท (ตัวอักษรจ านวนเงิน) ปร ะจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .....................งบประมาณ (แผ่นดิน/รายได้) จ านวน.................โครงการย่อย ตามเอกสารแนบ 1 ( 

2. ขออนุมัติด าเนินโครงการรายจ่ายอ่ืน โครงการ...... .. (โครงการใหญ่)............... 
ผลผลิต...................งบประมาณจ านวน...............บาท (ตัวอักษรจ านวนเงิน) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. .....................งบประมาณ (แผ่นดิน/รายได้) จ านวน.................โครงการย่อย 

 
 
 

(......................................................) 
............... ระบุต าแหน่ง............... 

 
 

  

 

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ. 
เลขท่ีรับ ...................... 
วันท่ี ........................... 
เวลา .......................... 
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แบบฟอร์มกำรขออนุมัติโครงกำรย่อย 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                    8      

ที ่                                                                           วันที ่                                                                         
เรื่อง   ขออนุมัติโครงการย่อยที่................. (ระบุชื่อโครงการ)      

เรียน  
ตามหนังสือ..........(หนังสือที่ขออนุมัติโครงการใหญ่/พร้อมแนบมาด้วยทุกครั้ง)...............  

........(ระบุหน่วยงาน)............... ได้รับอนุมัติโครงการ........(โครงการใหญ่) ............. ผลผลิต.................... 
งบประมาณ............(แผ่นดิน/รายได้)..... ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ............ งบประมาณจ านวน ............. 
บาท(ตัวอักษรจ านวนเงิน) ประกอบด้วยจ านวนโครงการย่อยที่................โครงการตามเอกสารแนบท้าย 

ในการนี้.......หน่วยงาน......... มีความประสงค์ขออนุมัติด าเนินโครงการ................................ 
..............................................................................วัตถุประสงค์เพ่ือ.............................................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้    
1. ขออนุมัติด าเนินโครงการย่อยที่.............................ดังนี้   (กรณีที่มีในกิจกรรมให้แยก 

ออกมาให้ชัดเจนแต่ละกิจกรรม) เช่น 
1.2 กิจกรรมที่ 1 ชื่อ................................ในวันที่ . . . ............งบประมาณ......บาท 

(ตัวอักษรจ านวนเงิน) กลุ่มเป้าหมาย................คน สถานที่.................................................................................. 
 1 .2  กิจกรรมที่  2  ชื่ อ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ในวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . งบประมาณ. . . . . .บาท  

(ตัวอักษรจ านวนเงิน) กลุ่มเป้าหมาย................คน สถานที่......................................................................... ......... 
 
 
 

(......................................................) 
     ............... ระบุต าแหน่ง............... 

  
 

                     
  

 

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ. 
เลขท่ีรับ ...................... 
วันท่ี ........................... 
เวลา .......................... 
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แบบฟอร์มกำรขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงำนโครงกำร 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร                    8      

ที ่                                                                           วันที.่.............................................................                                                                          
เรื่อง   ขออนุมัติปรับแผนและขออนุมัติด าเนินโครงการ       
เรียน 

ตามหนังสือ..........(หนังสือที่ขออนุมัติโครงการใหญ่/พร้อมแนบมาด้วยทุกครั้ง)...............    
........(ระบุหน่วยงาน)............... ได้รับอนุมัติโครงการ........(โครงการใหญ่) ............. ผลผลิต...................
งบประมาณ............(แผ่นดิน/รายได้)..... ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ............งบประมาณจ านวน ............. 
บาท... . . (ตัวอักษรจ านวนเงิน). .. .. ประกอบด้วยจ านวนโครงการย่อยที่ . . . . .. .. ... ... ..โครงการ......... 
ตามเอกสารแนบท้าย 

ในการนี้.......หน่วยงาน......... มีความประสงค์ขออนุมัติปรับแผนและด าเนินโครงการ
........................................................................................วัตถุประสงค์เพ่ือ............................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติดังนี้    
1. ขออนุมัติปรับแผนโครงการย่อยที่ . . . . .. .... .... ... .... .... ... .... ตามเอกสารแนบท้าย 

(ตารางรายละเอียดประกอบการพิจารณาเพ่ือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ................. โครงการรายจ่ายอื่น) เหตุผลความจ าเป็นดังนี้ (ต้องเป็นเหตุผลจ าเป็นที่ชัดเจน) 

1.1 ปรับกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก.................................................. 
1.2 ปรับแผนวันด าเนินงานเนื่องจาก .......................................... 
1.3 ปรับงบประมาณเนื่องจาก...................................................... 
1.4ปรับสถานที่ด าเนินงานเนื่องจาก............................................ 
2. ขออนุมัติด าเนินโครงการย่อยที่ .............................ในวันที่ ...............งบประมาณ 

.................บาท (ตัวอักษรจ านวนเงิน) กลุ่มเป้าหมาย................คน (กรณีที่มีในกิจกรรมให้แยกออกมาให้
ชัดเจนแต่ละกิจกรรม) เช่น 

1.1 กิจกรรมที่ 1 ชื่อ................................ในวันที่ . . . ............งบประมาณ......บาท 
(ตัวอักษรจ านวนเงิน) กลุ่มเป้าหมาย................คน   
  1.2 กิจกรรมที่ 2 ชื่อ....................................ในวันที่...............งบประมาณ......บาท  
(ตัวอักษรจ านวนเงิน) กลุ่มเป้าหมาย................คน 

 
 

(......................................................) 
       ............... ระบุต าแหน่ง............... 
  

 

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ. 
เลขท่ีรับ ...................... 
วันท่ี ........................... 
เวลา .......................... 
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนมุัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
ครั้งที่............ ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. .......... 

 โครงกำร 
รำยกำรเดิม รำยกำรใหม่ 

1. ประเภทงบประมาณ.......(รายได้/แผ่นดิน)............ 
2. แผนงาน................................................................. 
3. ผลผลิต................................................................... 
4. งบรายจ่าย............................................................. 
5. โครงการ................................................................ 
 5.1 กิจกรรมที่ 1............( ระบุชื่อกิจกรรม).............. 
 5.2 กิจกรรมที่ 2............( ระบุชื่อกิจกรรม)............... 
6. จ านวนเงิน............................................................. 
 6.1 กิจกรรมที่ 1 ..................................................... 
 6.2 กิจกรรมที่ 2....................................................... 
7. แผนการด าเนินงาน 
 7.1 กิจกรรมที่ ............( วัน/เดือน/ปี)....................... 
 7.2 กิจกรรมที่ 2.........( วัน/เดือน/ปี)....................... 
8. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 8.1 กิจกรรมที่ 1....................( เดอืน)..................... 
 8.2 กิจกรรมที่ 2....................( เดอืน)..................... 
9. สถานท่ีด าเนินงาน 
 9.1 กิจกรรมที่ 1................................................... 
 9.2 กิจกรรมที่ 2................................................... 
10. กลุ่มเป้าหมาย................................................... 
11. รายละเอยีดตัวช้ีวัด 
 11.1 กิจกรรมที่ 1............................................... 
 ................................................. 
 11.2 กิจกรรมที่ 2............................................... 
 ................................................. 
12. รายละเอยีดงบประมาณ 

 มาตรการประหยดั กรมบญัชีกลาง 

 12.1 .................................................................... 
 ...................................................................... 
13. อ่ืน ๆ .................................................................. 

1. ประเภทงบประมาณ.......(รายได้/แผ่นดิน)............ 
2. แผนงาน................................................................. 
3. ผลผลิต................................................................... 
4. งบรายจ่าย............................................................. 
5. โครงการ................................................................ 
 5.1 กิจกรรมที่ 1............( ระบุชื่อกิจกรรม).............. 
 5.2 กิจกรรมที่ 2............( ระบุชื่อกิจกรรม)............... 
6. จ านวนเงิน............................................................. 
 6.1 กิจกรรมที่ 1 ..................................................... 
 6.2 กิจกรรมที่ 2....................................................... 
7. แผนการด าเนินงาน 
 7.1 กิจกรรมที่ ............( วัน/เดือน/ปี)....................... 
 7.2 กิจกรรมที่ 2.........( วัน/เดือน/ปี)....................... 
8. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 8.1 กิจกรรมที่ 1....................( เดอืน)..................... 
 8.2 กิจกรรมที่ 2....................( เดอืน)..................... 
9. สถานท่ีด าเนินงาน 
 9.1 กิจกรรมที่ 1................................................... 
 9.2 กิจกรรมที่ 2................................................... 
10. กลุ่มเป้าหมาย................................................... 
11. รายละเอยีดตัวช้ีวัด 
 11.1 กิจกรรมที่ 1............................................... 
 ................................................. 
 11.2 กิจกรรมที่ 2............................................... 
 ................................................. 
12. รายละเอยีดงบประมาณ 

 มาตรการประหยดั กรมบญัชีกลาง 

 12.1 .................................................................... 
 ...................................................................... 
13. อ่ืน ๆ .................................................................. 

      
     ลงช่ือหัวหน้าหน่วยงาน 
 

     (......................................................) 
      ............... ระบุต าแหน่ง............... 
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                                        ภำคผนวก 





































- ๔ - 

 ข้อ ๘ การจัดทํางบประมาณ ให้เป็นระบบสมดุล จะต้ังงบประมาณรายจ่ายสูงกว่างบประมาณ 
รายรับมิได้ กรณีที่เงินรายรับที่จะเกิดขึ้นระหว่างปีน้อยกว่ารายจ่ายที่จะต้ังงบประมาณรายจ่าย ต้องลดรายจ่ายลง 
หรืออาจนํารายรับจากแหล่งอ่ืนมาต้ังรวมเป็นประมาณการรายรับก็ได้ อาทิ จากเงินสะสม เงินกองทุน
มหาวิทยาลัย เงินกองทุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย หรือเงินยืมจากส่วนราชการอ่ืน       
แล้วแต่กรณีตามความจําเป็น 
  กระบวนการก่อนนําเงินกองทุนมหาวิทยาลัย เงินกองทุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัย หรือเงินยืมจากส่วนงานอ่ืน มาต้ังงบประมาณตามวรรคหน่ึงน้ัน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

หมวด ๒ 
การจัดทําคําของบประมาณ 

 ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัย ส่วนราชการ และหน่วยงานภายในส่วนราชการที่มหาวิทยาลัย กําหนดให้
เป็นหน่วยงบประมาณ (ถ้ามี) จัดทําคําของบประมาณประจําปี ประกอบด้วย งบประมาณรายรับ และ
งบประมาณรายจ่าย 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดคําของบประมาณประจําปี 
ประกอบด้วย ประมาณการรายรับ และ งบประมาณรายจ่าย  
 งบประมาณประจําปีที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอต้ัง 
 (๒)  รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอต้ังงบประมาณรายจ่าย 
 (๓) คําอธิบายเก่ียวกับประมาณการรายรับ 
 (๔)  คําช้ีแจงเก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอต้ัง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๕)  ผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว   
 (๖)  ร่างรายละเอียดประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
 การย่ืนขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการ ปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดด้วย  
 นอกจากการจัดทํางบประมาณประจําปีแล้ว กรณีมีรายรับหรือรายจ่ายเปลี่ยนแปลงไป หรือมี 
เหตุผลและความจําเป็นอ่ืน มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ อาจเสนอคําของบประมาณระหว่างปีก็ได้        
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
     ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ไม่เกินร้อยละย่ีสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้   

/ ข้อ ๑๐ หน่วยงบประมาณ ... 
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