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บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญ
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ที่มุ่งเน้ นการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึ กษา เพื่อให้ สถานศึกษาของรั ฐ
ดําเนินการโดยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา
ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมวิทยาเขต จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน
9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถจัด
การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติทั้งในระดับปริญญาตรี โท และ เอก เพื่อรองรับการศึกษา
ต่อของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาเป็นหลัก รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้เรียนจากวิทยาลัยชุมชน และ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาต่อวิชาชีพระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542, 2542)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 5 ให้สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวน 9 แห่ง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้สําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็น
หลัก (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548, 2548)

~1~

การบริหารงบประมาณในปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสําคัญกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2555-2558 แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีรวมทั้งนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยกําหนดนโยบายในการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการบูรณาการด้าน
นโยบาย สอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจร่วมกัน ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เน้นรักษาวินัยการเงิน
การคลังกระบวนการดําเนินงานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ในหลักการทุกหน่วยงานจะทบทวนรายละเอียดของ
งบประมาณในนโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ ที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในส่วนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเน้นนโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับนานาประเทศ และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ การลงทุนเรื่องการพัฒนา
เครือข่ายสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ที่จะต้องเตรียมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 อย่างเป็นรูปธรรม
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปัจจุบัน มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 มุ่งเน้นการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน ปลูกฝังความมีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอาศัย
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารจัดการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับการแบ่งส่วนราชการ
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตามพันธกิจอุดมศึกษาและพันธกิจที่กําหนดใช้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. 2556-2560 ฉบับปรับปรุง, 2556)
การจัดทํางบประมาณ เป็นการวางแผนทางการเงินที่ถือเป็นองค์ประกอบที่จําเป็น และมี
ความสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยปกติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกจะใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือทางการคลังที่สําคัญในการบริหารจัดการการดําเนินกิจกรรมของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย
ผลิ ตครูวิช าชี พ ให้ บริก ารทางวิ ชาการในด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ก่สั ง คม ทะนุ บํา รุงศิล ปะและ
วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเอกสารงบประมาณตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
จะแสดงถึงประมาณการรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน และในเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงิน
รายได้) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และแสดงการจัดสรรทรัพยากรไปเพื่อกิจกรรมด้าน
ต่าง ๆ ตามลําดับความสําคัญ และระยะเวลาดําเนินการที่แน่นอน โดยการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็น
แผนงานที่ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้ได้รับทราบถึงการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ก่อเกิดผลงานที่ให้ประโยชน์ต่อนักศึกษา บุคลากร
รวมไปถึงประชาชนทั่วไปอย่างไรบ้าง ตรงต่อความต้องการตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามพระราชบัญ ญัติมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคล พ.ศ. 2548 หรือไม่ การดําเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหาร อีกทั้งเกิดความเต็มใจที่จะเสียภาษี
อากรแก่รัฐอย่างครบถ้วน
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ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจและนโยบาย
ของรัฐบาล ล้วนส่งผลให้ฐานะการเงินการคลังของประเทศเปลี่ยนแปลงไป รายรับของรัฐบาลน้อยลงส่งผลให้
งบประมาณที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออกได้ รั บ จั ด สรรจากรั ฐ บาลลดน้ อ ยลงบางช่ ว ง
ปี ง บประมาณ ด้ว ยเหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ ข้ อ จํ ากั ด ของงบประมาณ จึ งทํ า ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ตะวันออกต้องทําการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อช่วยให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของหน่วยงาน
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล โดยสามารถแสดงให้เห็นได้ว่ารายจ่ายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว้ใน
งบประมาณจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ และการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ฯ เกิดความคุ้มค่า
หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยทําให้สามารถจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด
จากการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมา จะประสบปัญหาว่างบประมาณไม่เพียงพอที่จะ
นําไปพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ. 2548 ซึ่ ง จะมุ่ ง เน้ น การประยุ ก ต์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สู่ ก ารพั ฒ นาอาชี พ และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณย้อนหลัง จึงเป็นกุญแจสําคัญนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารและการจัดการด้านงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งจากประสบการณ์ของการบริหารและการจัดการงบประมาณของหน่วยงานใด ๆ หากฝ่าย
บริหารไม่สามารถประเมินงบประมาณของตนเองได้ ทําให้มีการใช้จ่ายเกินกําลังที่มีอยู่ จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการงบประมาณในที่สุด (คําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25512555)
ด้วยความสําคัญของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
สําหรับเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กรอบแนวคิดด้านงบประมาณ
การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทุกหน่วยงาน
ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับ
1. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550
2. คําแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา
3. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
6. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
7. แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
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8. แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
9. แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12. แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
13. แนวทางในการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ขอบเขต
คู่มื อปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนการการดําเนินงานด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลตะวั น ออกมี คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า น
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแต่ละสายงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณ
ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
งบประมาณแผ่ น ดิ น และงบประมาณเงิ น รายได้ โดยงบประมาณทั้ ง 2 ประเภท มี วั ต ถุ ป ระสงค์ และ
กระบวนการในการจั ด ทํ า งบประมาณ การบริ ห ารงบประมาณ ตลอดจนการติ ด ตามและประเมิ น ผลที่
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายตามพั นธกิจของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศไทยเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดย
เป็นระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลสําเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐ บาลเป็ น หลั ก ในการจั ด การทรั พ ยากรให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิผ ล คุ้ ม ค่ า และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชน โดยเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณ
และคํานึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้

งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณเงินรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วยเงิน
รายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 1 จําแนกประเภทและที่มาของเงินรายได้ ดังนี้
1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. เงินผลประโยชน์
3. เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินทีม่ ีผู้บริจาค
4. เงินรับฝาก
5. เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
6. เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ
7. เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบํารุงกีฬา
8. เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
9. เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
10. เงินรายได้อื่นๆ
ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การ
จัดการศึกษา งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ นํามาจัดสรรเป็นงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
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หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) (ที่มา : สํานักงบประมาณ)
รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) รายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ (2) รายจ่ายงบกลาง กรณีมหาวิทยาลัยมีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยอ้างอิงรายการ
ตามหลักเกณฑ์ (1) ดังนี้
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึง
รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นราย
เดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
(1) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร
(2) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(3) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(4) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(5) เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6) เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
(7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
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(10) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูซ้ งึ่ ดํารงตําแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้
เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
(11) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทําหน้าทีป่ กครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
(15) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ
(17) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
1.1.2. ค่าจ้างประจํา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจํา และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้าง
ประจํา เช่น
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(2) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจํา
1.1.3. ค่า จ้ า งชั่ วคราว หมายถึง เงิน ที่ จ่ า ยเป็ นค่ าจ้ า งสํา หรั บ การทํา งานปกติ แ ก่ ลูก จ้ า ง
ชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด รวมถึงเงินที่กําหนดให้จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
ทั้งนี้กรณีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จะมีการตั้งงบประมาณในประเภทงบบุคลากร
เฉพาะ 1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว เท่านั้น
1.2 งบดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ กํา หนดให้จ่ า ยเพื่อ การบริ ห ารงานประจํ า ได้ แ ก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด เช่น
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(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงินตอบแทนตําแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ นฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทําศพ
(3) ค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ที่มคี ําสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(13) เงินค่าที่พกั ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสํานักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น
(15) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(16) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
(17) เงินค่าตอบแทนการสอบ
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่ง
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
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1.2.2 ค่าใช้ สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ม าซึ่งบริการ (ยกเว้ นบริการสาธารณู ปโภค
สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่ า จ้ า งเหมาเดิ น สายไฟฟ้ า และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การซ่ อ มแซม
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึง
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่ า จ้ า งเหมาเดิ น ท่ อ ประปาและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป ระปาเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การซ่ อ มแซม
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่า
เช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(11) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ
(7) เงินรางวัลตํารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จา่ ยแก่พยาน
1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน
5,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มี
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ไม่รวมถึง
ค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา ค่าน้ําบาดาล
(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
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(4) ค่ า บริก ารไปรษณีย์ เช่ น ค่า ไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า ดวงตราไปรษณี ยากร ค่ า เช่า ตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่าย
อื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพ มีลักษณะคงทนถาวรที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาทและให้หมายความรวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(3) รายจ่ า ยเพื่ อ ซ่ อ มแซมบํ า รุ ง รั ก ษาโครงสร้ า งของครุ ภั ณ ฑ์ ข นาดใหญ่ เช่ น เครื่ อ งบิ น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง
1.3.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
และมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(6) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(7) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดินค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน
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1.4 งบเงิ น อุ ด หนุ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ กํ า หนดให้ จ่ า ยเป็ น ค่ า บํ า รุ ง หรื อ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนการดําเนิ นงานขององค์ กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิ ใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สภาตํ า บล องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ นิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จ การอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ รวมถึ ง เงินอุ ดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุ นการศาสนา และรายจ่ ายที่สํานัก
งบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่า
บํารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและ
ตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน เช่น
(1) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หน่วยงานในกํากับของรัฐ เช่น
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(7) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์การมหาชน เช่น
(1) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(3) สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
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(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
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) องค์การบริหารส่วนตําบล
(4) กรุงเทพมหานคร
(5) เมืองพัทยา
นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น
(1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(2) คณะกรรมการโอลิมปิก
(3) สภาลูกเสือแห่งชาติ
(4) โครงการวิจัย
(5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(6) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
(7) สภากาชาดไทย
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(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) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
(12) เงินนิตยภัต
(13) เงินพระกฐิน
(14) เงินบูชากัณฑ์เทศน์
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รายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จา่ ยในงบเงินอุดหนุน เช่น
(1) ค่าฌาปนกิจ
(2) ค่าสินบน
(3) ค่ารางวัลนําจับ
1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) รายจ่ายเพื่อชําระหนี้เงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
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แนวทางการบริหารงบประมาณ
การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปัจจุบันเป็นการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB)
การงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์(RBM) = ผลผลิต + ผลลัพธ์
เป็นงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน โดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดสะท้อนผลงาน
ผลการประเมินนํามาใช้ในการวัดความคุ้มค่า ประสิทธิภาพในการทํางาน
ผลกระทบ/ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์

ทรัพยากร

กระบวนการ
ผลผลิต

ความประหยัด

ผลลัพธ์

ความมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิผล

ทรัพยากร
กระบวนการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์

ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่
ได้แก่

เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมสนับสนุน
การผลิตนักเรียนแต่ละช่วงชั้น
การผลิตนักเรียนที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน สามารถศึกษาต่อหรือ
สามารถประกอบอาชีพได้ตามที่สังคมมุง่ หวัง
ประสิทธิภาพ คือ การปฏิบัติงานให้ได้ผลตามเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
ประสิทธิผล คือ การปฏิบตั ิงานให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความคุ้มค่า คือ การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม และคุ้มค่าที่สุด

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ดําเนินการบริหารจัดการงบประมาณ
ภายใต้หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ ตามคําสั่ง และประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ดังต่อไปนี้
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอยกเลิก ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้นอกแผนงบประมาณ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจําปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี
อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๓) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงกําหนดนโยบายและแนวทางการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติและกํากับติดตามผลการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดและตาม
เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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แนวปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรือ่ ง หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
--------------------------------๑. การขออนุมัติดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑ ให้ปฏิบัติตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
๑.๑.๑ เรื่องมอบอํานาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๑.๑.๒ เรื่องมอบอํานาจให้คณบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๑.๑.๓ เรื่องมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
๒. การบริหารงบประมาณแผ่นดิน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
๒.๑ การจ้างบุคลากรที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ให้ดําเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดและให้สามารถบรรจุบุคลากรได้ในเดือนตุลาคม (กรณีเป็นอัตราว่างก่อนปีงบประมาณ) และสําหรับ
อัตราใหม่และอัตราทดแทนเกษียณในปีงบประมาณ ให้สามารถบรรจุบุคลากรได้ในเดือนกรกฎาคม
๒.๒ งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินโดยมี
เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีงบประมาณ ยกเว้นรายการที่
จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน ของปีงบประมาณ เช่น ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง ค่าประกันสังคม ค่า
สาธารณูปโภค
๒.๒.๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะดําเนินการเก็บงบประมาณเงินแผ่นดินคงเหลือ ณ ๑ สิงหาคม ของ
ปีงบประมาณ ยกเว้นรายการที่ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยต่อไป
๒.๒.๓ กรณี หน่ วยงานใดไม่ สามารถดํ าเนิ นการเบิ กจ่ ายงบประมาณเงิ นแผ่ นดิ นได้ ตามแผนการ
ดําเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาปรับลดงบประมาณเงินแผ่นดิน ในปี
ถัดไปลง ร้อยละ ๒๐ ของเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
๒.๒.๔ การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ําประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ และค่าวงจรสื่อสารและ
อินเตอร์เน็ต) ให้เบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินเป็นลําดับแรกก่อน ส่วนที่เหลือจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้
ยกเว้นรายการที่กําหนดให้ต้องเบิกจากเงินรายได้เท่านั้น
๒.๒.๕ แนวทางการเบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ายประจํ าปี ประเภทงบดําเนินงานให้เบิกจ่ายตาม
แนวทางต่อไปนี้
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๓๐%
๓๐%
๓๐%
๑๐%
๑๐๐%
๒.๓ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)
๒.๓.๑ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามแผนการลงนามใน
สัญญาและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สํานักงบประมาณเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด
๒.๓.๒ ให้หน่วยงานจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างส่งกองคลัง (งานพัสดุ)
ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณ เพื่อให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ได้ทันในไตร
มาสที่ ๑ (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีงบประมาณ)
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ มทร.ตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๑/๕
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๒.๓.๓ ก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนทุก
ครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน ผู้ดําเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
๒.๓.๔ รายการที่ไม่สามารถดําเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ไม่สามารถดําเนินการตาม
ขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกรวบรวมเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณารายการใหม่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดําเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการโอนเปลี่ยนแปลงไป
เป็นค่าสาธารณูปโภคและรายการที่จะต้องเบิกจ่ายตามกฎหมาย
๒.๔ งบเงินอุดหนุน
๒.๔.๑ กรณีโครงการบริการวิชาการ ให้ดําเนินการโครงการตามข้อ ๒.๖
๒.๔.๒ กรณีเงินอุดหนุนทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ง
ดําเนินการหาผู้รับทุนให้ครบตามจํานวนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแผน
๒.๔.๓ กรณี โครงการวิ จั ย ให้ หน่ วยงานดํ าเนิ นการจั ดทํ าแผนการใช้ จ่ ายตามแบบฟอร์ มที่ ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดโดยนักวิจัยต้องเริ่มดําเนินการจัดทําโครงการวิจัย (เบิกจ่ายงวดที่ ๑) ก่อนไตรมาสที่ ๒ ทุก
โครงการ หากนักวิจัยท่านใดไม่สามารถดําเนินการได้มหาวิทยาลัยจะไม่รับคําเสนอของบประมาณให้ในปีถัดไป
๒.๔.๔ กรณีเงินอุดหนุนอื่นๆ ให้หน่วยงานดําเนินการได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สํานัก
งบประมาณเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด
๒.๕ งบรายจ่ายอื่น
๒.๕.๑ กรณีโครงการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ด้านสังคมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ดําเนินการโครงการตามข้อ ๒.๖
๒.๕.๒ กรณีโครงการอื่นๆ ให้หน่วยงานดําเนินการได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สํานัก
งบประมาณเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด
๒.๖ การดําเนินการโครงการ
๒.๖.๑ โครงการงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการ
ในเงินงบประมาณแผ่นดินไม่ให้หน่วยงานดําเนินการในต่างประเทศ ยกเว้นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง (กองกลาง งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)
๒.๖.๒ ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานสามารถปรับแผนการดําเนินได้ ๑ ครั้ง ภายในเดือนมกราคมของ
ปีงบประมาณ ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการปรับแผนส่งไปยังกองนโยบายและแผน ยกเว้น กรณีที่มีความจําเป็นหรือ
อาจมีผลเสียหายต่อมหาวิทยาลัยไม่สามารถปรับแผนตามที่กาํ หนดได้ตอ้ งขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจในการอนุมัติเป็นกรณี
ไป
๒.๖.๓ กรณีที่หน่วยงานมีความจําเป็นจะต้องปรับแผนเพื่อดําเนินการโครงการหลังเดือนกรกฎาคม
ของปีงบประมาณ ให้หน่วยงานขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
๒.๖.๔ กรณีหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย (แผนตั้งต้นและ
แผนที่ใ ห้ปรับภายในเดือนมกราคม ของปีงบประมาณ) มหาวิทยาลัย (โดยกองคลัง) จะทําการโอนงบประมาณ
โครงการดังกล่าวกลับส่วนกลางทันที เว้นแต่มีการขออนุมัติปรับเปลี่ยนวันดําเนินการโครงการก่อนจะถึงวันเวลาตาม
แผนที่กําหนดไว้แล้วแจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ มทร.ตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒/๕
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๒.๖.๕ กรณีหน่วยงานไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินได้ตามเป้าหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาปรั บ ลดงบประมาณเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรของหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ในปี ถั ด ไปลง
ร้อยละ ๒๐ ของเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี
๒.๗ สําหรับโครงการที่มีการเดินทางไปต่างประเทศทุกโครงการ ให้หน่วยงานเสนอผ่านกองนโยบายและแผน
กองคลั ง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามลํ า ดั บ ก่ อ นเสนออธิ ก ารบดี พิ จ ารณาต่ อ ไป และ
มหาวิทยาลัยต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อนถึงวันเดินทางไปต่างประเทศ ๑๕ วัน
๓. การบริหารงบประมาณเงินรายได้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
กรณีอยู่ในแผนงบประมาณ
๓.๑ สําหรับการดําเนินงานในส่วนรายจ่ายประจําปีของงบลงทุน ให้หน่วยงานตรวจสอบรายรับจริงก่อนที่จะ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในกรณีที่รายรับจริงเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้เท่านั้น
๓.๒ ในกรณีที่หน่วยงานใด มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการใดในเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงิน
รายได้) ประจําปีงบประมาณ หมวดรายจ่ายเดียวกันหรือระหว่างหมวดรายจ่าย ให้นําเสนอ ผ่านกองนโยบายและแผน กอง
คลัง สํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามลําดับก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป (ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายเดียวกันในหมวดงบ
ดําเนินงานไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) โดยทุกรายการต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการดําเนินงาน ทั้งนี้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ผลผลิต หรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการใน
สาระสําคัญและต้องไม่เป็นรายการที่ผูกพันงบประมาณข้ามปี
กรณีอยู่นอกแผนงบประมาณ
๓.๓ ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ (รายการใหม่) ให้อธิการบดี
มีอํานาจสั่งจ่ายงบประมาณเฉพาะงบกลางได้ภายในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และกรณีที่เป็น
รายการเดิมมหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย ให้อธิการบดีมีอํานาจอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมได้ไม่เกินร้อยละ
๑๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และห้ามสั่งจ่ายเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และสํานักงานวิทยา
เขต
๓.๔ เมื่ออธิการบดีได้อนุมัติสั่งจ่ายเงินตามข้อ ๓.๓ แล้ว ให้อธิการบดีนําผลการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป
๓.๕ ในกรณีที่หน่วยงานใดมีความประสงค์จะเบิกจ่ายเงินสะสมของหน่วยงานและ/หรือของมหาวิทยาลัย วงเงิน
ไม่ เ กิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้ า แสนบาทถ้ ว น) ให้ นํ า เสนอคณะกรรมการบริ ห ารการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ประจํ า
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณา
อนุมัติโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย
๓.๖ มหาวิ ท ยาลั ย จะพิ จ ารณาในการอนุ มั ติ ง บประมาณนอกแผนโดยพิ จ ารณาจาก งบกลางหน่ ว ยงาน
งบกลางสํ า นั ก งานวิ ท ยาเขต งบกลางมหาวิ ท ยาลั ย เงิ น สะสมหน่ ว ยงาน เงิ น สะสมสํ า นั ก งานวิ ท ยาเขต และ
เงินสะสมมหาวิทยาลัย ตามลําดับ
๓.๗ ในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร ให้ดําเนินการตามระเบียบและต้องเสนอรายละเอียดเหตุผลและความจําเป็นโดย
คํ านึ ง ถึ ง กรอบภาระงานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ ผ่ านความเห็ นชอบ จากคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลประจํ า
มหาวิทยาลัย
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๔. การเสนอของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ทุกรายการที่อยู่นอกแผนงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้) กรณีอยู่ในอํานาจอธิการบดี ให้หน่วยงานจัดทําคําขอเสนอผ่านกองนโยบายและแผน กองคลัง
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามลํ า ดั บ ก่ อ นเสนออธิ ก ารบดี พิ จ ารณา แล้ ว รายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินทราบต่อไป กรณีอยู่นอกเหนืออํานาจ
อธิการบดี ให้หน่วยงานจัดทําคําขอเสนอผ่านกองนโยบายและแผน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี รองอธิการบดีที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประจําวิทยาเขต คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามลําดับ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณนอกแผนเฉพาะรายการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๔.๑ ต้องเป็นรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วนส่งผลเสียหายต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
๔.๒ ต้องเป็นรายการที่บรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
๔.๓ ต้องไม่เป็นรายการที่ใช้งบต่อเนื่องผูกพันอันเป็นเหตุให้เพิ่มภาระการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไป
๔.๔ ต้อ งเป็น รายการที่ก่ อ ให้เ กิดประโยชน์ ต่อ การกระตุ้น รายได้ ซึ่ง สามารถเพิ่ม รายรั บของมหาวิ ทยาลั ย
ได้อย่างชัดเจน
๔.๕ ต้องเป็นรายการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย
๕. ให้ กองคลัง จัดทํารายงานสรุปการใช้จ่ายเงินนอกแผนงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย
ทุ ก เดื อ น และส่ ง ให้ ห น่ ว ยงานที่ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น สํ า หรั บ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาจั ด ทํ า คํ า เสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ในปีงบประมาณต่อไป
๖. หัวหน้าทุกหน่วยงานมีหน้าที่ในการควบคุม กํากับ ติดตามการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนดําเนินงาน
ตามที่กําหนด และให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระประจําในการประชุมระดับหน่วยงาน วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย
๗. ให้หน่วยงานมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแบบฟอร์มการ
รายงานผลการดําเนินงานโครงการของกองนโยบายและแผน ภายใน ๔๕ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ
โดยให้ ก องนโยบายและแผนและกองคลั ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ ติ ด ตามและสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจําทุกเดือน
๘. ในส่วนของเงินเหลือจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการจ่ายค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นจะพิจารณางบลงทุนค่าครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อทดแทนของเดิม หรือเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
นักศึกษาก่อนลําดับแรก และพิจารณาในส่วนครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่เพื่อการบริหารจัดการที่ดี ตามลําดับทั้งนี้
วงเงินครุภัณฑ์แต่ละรายการต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับทุกรายการที่มีความจําเป็น
เร่งด่วนอันจะเกิดผลเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่และความสอดคล้องกับ
คําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ที่หน่วยงานจัดส่งมายังกองนโยบายและแผนตั้งแต่แรก รวมถึง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และนโยบายต่างๆของรัฐบาล โดยรายการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากเงินเหลือจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกรายการ
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๙. กระบวนการดําเนินงานโครงการ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)
๙.๑ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานโครงการหากอยู่ภายในไตรมาสเดียวกันกับแผนงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรให้เสนอรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติได้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงาน
โครงการจากไตรมาสหนึ่งไปยังอีกไตรมาสหนึ่งให้เสนอผ่านมายังกองนโยบายและแผน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ตามลําดับก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป
๙.๒ โครงการที่เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้
๙.๒.๑ โครงการของหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลางทั้งหมด
๙.๒.๒ โครงการของวิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ วิทยาเขตอุเทนถวาย
และ วิทยาเขตบางพระ กรณีดังต่อไปนี้
- กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อโครงการใหม่จากที่ได้รับจากการสรรจัดงบประมาณ
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เช่น ขอเพิ่มเติมงบประมาณในการดําเนินโครงการ ขอลด
ประมาณในการดําเนินโครงการ หรือการใช้เงินเหลือจ่ายจากกาดําเนินโครงการ
- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการดําเนินงานโครงการหรือการเบิกจ่ายจากไตรมาสหนึ่งไปยังอีก
ไตรมาสหนึ่ง
- โครงการที่เป็นของส่วนกลาง เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้จะเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรรหรือมีการปรับแผน
ขั้ น ตอนการขออนุ มั ติ เสนอผ่ า นกองนโยบายและแผน กองคลั ง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ตามลําดับก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป
๙.๓ กระบวนการทํางานของการขออนุมัติสําหรับวิทยาเขต
การขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น โครงการหรื อ มี ก ารปรั บ แผนดํ า เนิ น โครงการจากเดิ ม ที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงานระดับคณะเสนอผ่านสํานักงานวิทยาเขตเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง
ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว ก่อนเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการไปยังรอง
อธิการบดีประจําวิทยาเขตพิจารณาต่อไป
๑๐. กรณีอื่นๆ นอกเหนือที่กําหนดไว้ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีในการพิจารณาเป็นรายกรณี

หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ มทร.ตะวันออก ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๕/๕
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่ อให้ การบริ หารจั ดการโครงการของหน่ วยงานที่ ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พ.ศ.๒๕๔๘ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องดําเนินการโครงการตามแผนที่กําหนดไว้
ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานดําเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด สําหรับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หากมีเหตุผลความจําเป็นในการปรับแผนการดําเนินงานโครงการมหาวิทยาลัย
อนุญาตให้ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการปรับแผนการดําเนินงานโครงการได้ ๒ ครั้ง เท่านั้น ครั้งที่ ๑
ให้หน่วยงานสามารถปรับแผนการดําเนินงานได้ ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ให้หน่วยงาน
สามารถปรับแผนการดําเนินงานได้ ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สําหรับโครงการที่อนุมัติให้ปรับแผนการดําเนินงานโครงการครั้งที่ ๑ แล้ว ห้ามมิให้ปรับแผนการ
ดําเนินงานโครงการอีกในครั้งที่ ๒ และหัวหน้าหน่วยงานที่เสนอขอปรับแผนการดําเนินงานโครงการต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจส่งผลต่อมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้
กรณีหน่วยงานใดส่งจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการโดยระบุรายชื่อที่ชัดเจนเรียบร้อยแล้ว บุคลากรในสังกัด
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ภายหลัง ให้หน่วยงานนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรของหน่วยงานที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าเอกสาร
ในการประชุม เป็นต้น ขอให้ทุกหน่วยงานดําเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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คําสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่ ๑๐๙๘/ ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามรายชื่อแนบท้ายคําสั่งนี้
ในส่วนเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานมีหน้าที่ วิเคราะห์รายการ/โครงการ งบประมาณของแต่
ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของหน่วยงาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสรุปวิเคราะห์การจัดทําคําเสนอของบประมาณ
รายจ่าย และติดตามพร้อมทั้งรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายของแต่ละ
หน่วยงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
โดยให้เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตมีหน้าที่ วิเคราะห์ กลั่นกรองรายการ/โครงการ
งบประมาณของวิทยาเขต ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงสรุปวิเคราะห์ กลั่นกรองการจัดทําคําเสนอของบประมาณรายจ่าย และติดตาม
พร้อมทั้งรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของวิทยาเขต เพื่อ
เสนอต่อรองอธิการประจําวิทยาเขต และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

(รองศาสตราจารย์.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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รายชื่อเจ้าหน้าที่งบประมาณประจําหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แนบท้ายคําสัง่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ ๑๐๙๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ชื่อ-สกุล
นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์
นางเฉลิมวรรณ บัวขาว
นางสาวสยุมพร บุญเกิด
นางจรีพร เผือกผ่อง
นายวรวุฒิ ตะนุมงคล
นางรัตนกร รอดรัตน์
นางสาวสุพัฒน์ ปรางนวน
นางสาวน้ําผึ้ง ตรีภัทร์
นายสถิตย์ เจริญ
นางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์
นางสาวศิริพร รุ่งแสง
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส
นางสาววันวิสาข์ สุขเจริญ
นางสาวจันทนา กสิวิทย์
นางสาวกวีพร บุญญาวาณิชย์

๑๖.

นางยุคลธร กิมเส็ง

๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นางสาวเตือนใจ สลับศรี
นางสาววรรณษา บาลโสง
นางสาวหทัยรัตน์ งามดี
นางสาวสุวดี บุญฉิม

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.

นางสาวสุรีย์พร พยนต์เลิศ
นางวรฤทัย ชั่งเย็น
นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง
นางสาวรัตนา คงสืบ
นางสาวฐิติรัตน์ กสิวิทย์
นางสาวขจีพรรณ รื่นรมย์
นางสาวสุรียพัชร์ เสาวพันธ์
นายไพโรจน์ วุฒิชัย
นางภาคินี วุฒิชัย
นายสมโภชน์ สนธิโยธิน

ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานอธิการบดี
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองบริหารงานบุคคล
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองพัฒนานักศึกษา
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองคลัง
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่งบประมาณกองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่งบประมาณสถาบันวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตบางพระ
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะสัตวแพทยศาสตร์
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะสัตวแพทยศาสตร์
เจ้าหน้าที่งบประมาณสถาบันเทคโนโลยีการบิน
เจ้าหน้าที่งบประมาณสถาบันเทคโนโลยีการบิน
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
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ที่
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

ชื่อ-สกุล
นางจารุภา สุนทร
นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์
นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ
นางสาวศิริวลัย วรรณโต
นางสาวธัญณัฐ คําศรี
นางสาวสุพัตรา ช่วยนุกูล

๓๗.
๓๘.
๓๙.

นายพุทธิพงษ์ ผ่องอําไพ
นางสาวสุชีรา สายะรัตนชัย
นางนิตยา เพียงตา

๔๐.

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงยุพาพร แก้วแสน

ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะเทคโนโลยีสังคม
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะเทคโนโลยีสังคม
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่งบประมาณคณะศิลปศาสตร์
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
เจ้าหน้าที่งบประมาณสํานักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย/
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เจ้าหน้าที่งบประมาณสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
…………………………………………………….
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และโดยมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่
๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
เงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง
และให้รวมถึงส่วนงานภายในที่จดั ตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก
ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานหรือส่วนงานภายใน ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง
“มหาวิทยาลัยส่วนกลาง” หมายความว่า ส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี และทีส่ ังกัด
สํานักงานอธิการบดี
“วิทยาเขต” หมายความว่า วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
และวิทยาเขตอุเทนถวาย
“คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย
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“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สินที่
มหาวิทยาลัยได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
“งบประมาณรายรับ” หมายความว่า จํานวนเงินรายได้ประมาณการที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละปีงบประมาณ
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จํานวนเงินรายได้อย่างสูงที่สภามหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแต่ละปีงบประมาณ
“งบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย
“งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กําหนดให้จา่ ยตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
“ปี” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป
และให้เรียกชื่อปีงบประมาณตามปี พ.ศ. ถัดไป
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินรายได้ที่เหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงเงิน
รายได้เหลือจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบัน
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มอี ํานาจออกประกาศ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้
ในกรณีทมี่ ีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการ โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
การก่อหนี้ผูกพันและการรับจ่ายเงินรายได้ที่กระทําไปแล้วก่อนวันบังคับใช้ระเบียบนี้
ถ้าเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้ถือว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันและการรับจ่ายเงินรายได้ที่ชอบด้วย
ระเบียบนี้
หมวด ๑
ประเภทและทีม่ าของเงินรายได้และการใช้เงินรายได้
.........................................................
ข้อ ๖ ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๒) เงินผลประโยชน์
(๓) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สนิ ที่มีผู้บริจาค
(๔) เงินรับฝาก
(๕) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
(๖) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ
(๗) เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบํารุงกีฬา
(๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
(๙) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
(๑๐) เงินรายได้อื่นๆ
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ข้อ ๗ ที่มาของเงินรายได้ประเภทต่างๆ
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ เงินค่าหน่วยกิต ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย ค่าชดเชยหรือ
ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีม่ หาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๒) เงินผลประโยชน์ ได้แก่ รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือ
จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ หรือเงินรายได้
อันเกิดจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและจากการร่วมทุน และเงินรายได้อย่างอื่นที่ได้จากการดําเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๓) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ได้แก่ เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มผี บู้ ริจาคให้มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
(๔) เงินรับฝาก ได้แก่ เงินที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการรับฝากไว้โดยมีเงื่อนไขหรือ เงื่อน
เวลาที่จะต้องจ่ายหรือคืนเจ้าของ ตามเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลานั้น
(๕) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก ได้แก่ เงินที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในการวิจัย
(๖) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ ได้แก่ เงินที่ได้รับจากราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือจากแหล่งทุนอื่น ตามระเบียบการใช้จ่ายที่หน่วยงานเจ้าของเงินกําหนด
(๗) เงินค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบํารุงกีฬา ได้แก่ เงินที่เรียกเก็บตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเป็นค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษาและค่าบํารุงกีฬา
(๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ได้แก่ เงินที่ส่วนราชการได้รับจากการจัดฝึกอบรม
การจัดสัมมนา การวิจัย การแสดง การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ และการอื่นๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการ
ดังกล่าว
(๙) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ เงินที่จัดไว้เพื่อเป็นทุนในการดําเนินกิจการ
เงินรายได้จากการดําเนินการ และดอกผลทีไ่ ด้จากเงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
(๑๐) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ ได้แก่ เงินอื่นใดนอกเหนือจากเงินตาม (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙)
ข้อ ๘ กรณีที่มีปญ
ั หาว่าเงินหรือทรัพย์สินใดเป็นรายได้หรือไม่ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ ๙ การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
หมวด ๒
การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได้
………………………………….…………..
ข้อ ๑๐ เงินรายได้ทุกประเภท จะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนนําส่งกองคลังมิได้ เว้นแต่
ระเบียบนี้จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๑๑ การรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยจะต้องมีการ
ออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
แบบของใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีเล่มที่และเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน เรียงลําดับไว้ทุกฉบับและมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อสามารถ
ตรวจสอบได้
ข้อ ๑๒ เงินรายได้และเงินสะสมให้นาํ ฝากธนาคาร โดยถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) เงินรายได้และเงินสะสมของมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ให้นําเงินฝากธนาคารในนามของ
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง
(๒) เงินรายได้และเงินสะสมของส่วนราชการที่สังกัดวิทยาเขต ให้นําเงินฝากธนาคารในนาม
ของมหาวิทยาลัยแยกตามวิทยาเขต
ข้อ ๑๓ การเปิดบัญชีธนาคารและการลงนามสั่งจ่าย ตามข้อ ๑๒ (๑) ให้มผี ู้ลงนามอย่างน้อย
สองคน ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย และผู้อํานวยการกองคลังหรือ
เจ้าหน้าที่การเงินซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งหนึ่งคน
การเปิดบัญชีธนาคารและการลงนามสั่งจ่าย ตามข้อ ๑๒ (๒) ให้มผี ู้ลงนามอย่างน้อยสองคน
ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายและหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัดวิทยาเขต
นั้น หรือเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผูแ้ ต่งตั้งหนึ่ง คน
ข้อ ๑๔ ให้วิทยาเขตมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไว้ภายในที่ทําการได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาท) สําหรับเป็นเงินทดรองจ่าย แต่ถ้ามีวงเงินสดเกินกว่าที่กําหนด ให้นําฝากธนาคารในวันนั้น หรือ
อย่างช้าในวันทําการถัดไป
ข้อ ๑๕ ให้กองคลังมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไว้ภายในที่ทําการได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(สามแสนบาท) สําหรับเป็นเงินทดรองจ่าย แต่ถ้ามีวงเงินสดเกินกว่าที่กําหนด ให้นําฝากธนาคารในวันนั้น หรือ
อย่างช้าในวันทําการถัดไป
ข้อ ๑๖ การเก็บรักษาเงินภายหลังการปิดบัญชีในทุกสิ้นวันทําการหรือในวันหยุดราชการ ให้
มีคณะกรรมการที่มีหน้าที่เก็บรักษาเงินซึ่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งอย่างน้อยสามคน ทําหน้าที่ตรวจสอบตัว
เงินหรือหลักฐานอื่นแทนตัวเงินให้ตรงกับตัวเงิน และเก็บรักษาไว้ในที่มนั่ คงแข็งแรง และให้บันทึกในบัญชีเงิน
สดและลงนามกํากับไว้เป็นหลักฐานทั้งสามคน
ข้อ ๑๗ การนําเงินฝากและถอนเงินสดจากธนาคาร ให้มีเจ้าหน้าทีอ่ ย่างน้อยสองคน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรักษาเงินคนใดคนหนึ่งในสามคน ตามข้อ ๑๖ ควบคุมไป
ข้อ ๑๘ มหาวิทยาลัยอาจนําเงินรายได้และเงินสะสมไปหาประโยชน์ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากธนาคารประเภทฝากประจํา หรือประเภทออมทรัพย์ไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือ
ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือซื้อสลากออมสิน ((แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ชื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อตั๋วเงินคลัง
(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล

~ 30 ~

(๖) จัดหาผลประโยชน์ในกิจการอื่นใดโดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ
…………………………………………………….
ข้อ ๑๙ การใช้จ่ายเงินรายได้และเงินสะสมให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย โดยให้ทุกส่วน
ราชการจัดทําคําเสนองบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในแต่ละปีงบประมาณให้
แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การจัดทํางบประมาณของส่วนราชการให้จัดทําแยกตามมหาวิทยาลัยส่วนกลางและวิทยาเขต
โดยให้จัดทําในรูปแผนงาน หน่วยงาน กองทุน และแยกหมวดเงินรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหน้าที่พิจารณาร่างงบประมาณ
ประจําปี และเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตาม
แบบและวิธีการจัดทํางบประมาณที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ในกรณีทมี่ ีส่วนราชการจัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการนั้นจัดทํา
คําเสนองบประมาณผ่านตามสายงาน ให้อธิการบดีเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อ
ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นงบประมาณในปีนั้น
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นเงินทุนประเดิม
ให้กับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในกรณีที่งบประมาณรายรับไม่พอกับงบประมาณรายจ่าย
ข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย จัดทํางบประมาณรายจ่าย โดยจัดทําคําขอ
งบประมาณ ส่งกองนโยบายและแผน เพื่อวิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เกิดมีความจําเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย
หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีสั่งจ่ายเงินไปก่อนได้ ตามวงเงินที่คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินกําหนด แล้วรายงานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินทราบในเดือนถัดไป
ในกรณีเกินวงเงิน หรือกรณีมหาวิทยาลัยประสงค์จะขอเพิ่มลด หรือเปลีย่ นแปลงรายการ
งบประมาณระหว่างปี ให้อธิการบดีจัดทําคําเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน เพื่อขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๓ งบประมาณรายจ่ายปีใด ถ้าไม่สามารถขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยได้ก่อนวันเริ่ม
ปีงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งให้ส่วนราชการต่างๆ ดําเนินการตามร่างเอกสารงบประมาณไปพลางก่อนได้
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ของวงเงินที่เคยได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อ ๒๔ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใดให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายในปีนั้น
กรณีที่ไม่อาจเบิกจ่ายได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น และจําเป็นต้องก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ เพื่อนําไปรวมกับงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป
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ข้อ ๒๕ การเปลี่ยนแปลงรายการใดในหมวดรายจ่ายเดียวกัน จะกระทํามิได้ เว้นแต่
อธิการบดีจะพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพือ่ ทราบ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
วงเงินที่ได้ระบุไว้ในงบประมาณประจําปี
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับงบลงทุน และงบบุคลากรเฉพาะกรณีที่ขออัตรากําลังเพิ่ม
ใหม่ (แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
การโอนเงิน เปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ข้อ ๒๖ เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว หากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงินรายได้ตามรายการที่
กําหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้นําเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจริงโอนเงินคงเหลือดังกล่าว
เป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัยส่วนกลางและของวิทยาเขต
หมวด ๔
การสั่งจ่ายและเบิกจ่าย
……………………………….
ข้อ ๒๗ ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สัง่ จ้าง และก่อหนี้ผูกพันจากเงินตามข้อ ๗
ได้ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท) หากเกินวงเงินดังกล่าวให้ขอความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเป็นกรณีไป เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน ให้อธิการบดีมีอํานาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบ
ล้านบาท)ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินทราบโดยเร็ว
ให้หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับคณบดีหรือเทียบเท่า และผู้อํานวยการกองคลัง มีอํานาจ
สั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในวงเงิน ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)
ข้อ ๒๘ อธิการบดีมีอํานาจสั่งจ่ายเงินยืมทดรองราชการได้ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาท)
ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินรายได้ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ตามปกติให้จ่ายเป็นเช็คโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้รบั เงิน เว้นแต่มีความจําเป็นอาจจะ
จ่ายเป็นเงินสดก็ได้
(๒) การออกเช็คสั่งจ่ายให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชื่อผู้รับเงินโดยเฉพาะ
ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินยืมจะกระทําได้เฉพาะกรณีที่ผู้ยมื ได้ทําสัญญายืมเงินและรับรองว่าจะ
ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของทางราชการ และนําใบสําคัญจ่ายทีถ่ ูกต้อง รวมทั้งเงินเหลือจ่ายส่งคืนถ้า
ไม่ส่งตามกําหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้ทางราชการหักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บํานาญ หรือเงินอื่นใด
อันจะพึงได้รับจากทางราชการชดใช้เงินยืมนั้น และผูม้ ีอํานาจได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามใบยืมนั้นแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ ให้ถือตามหลักเกณฑ์เงินยืมทดรองราชการของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๓๑ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ สัญญาค้ําประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด

~ 32 ~

ข้อ ๓๒ ส่วนราชการใดมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ให้สามารถขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายตามความจําเป็นได้ ในวงเงินไม่
เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)
ให้ส่วนราชการดังกล่าว นําเงินตามวรรคหนึ่งฝากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง
ข้อ ๓๓ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัสดุนั้น ให้ปฏิบัติตามวิธีที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินรายได้ให้จ่ายตามระเบียบนี้ เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะได้กําหนดระเบียบปฏิบัติว่า
ด้วยเรื่องดังกล่าวนี้ไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๕ การเบิกจ่ายเงินรายได้ในกรณีใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม
หมวด ๕
การทําบัญชีและรายงานการเงิน
………………………………………..
ข้อ ๓๖ การรับ จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๗ ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีรับ จ่ายแยกประเภท
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หลักฐานทีใ่ ช้ในการลงบัญชี จะต้องเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อ ๓๗ เมื่อสิ้นเดือน ให้แต่ละส่วนราชการจําแนกตามมหาวิทยาลัยส่วนกลางและวิทยาเขต
จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ และส่งสําเนาให้กองคลังทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป
ให้กองคลังจัดทํารายงานแสดงยอดรายรับ รายจ่ายของเงินรายได้ ทั้งส่วนกลางและส่วน
วิทยาเขตในแต่ละหมวดตามงบประมาณ ยอดเงินคงเหลือตามปีงบประมาณและยอดเงินคงเหลือสะสมให้
อธิการบดีทราบทุกระยะสามเดือน ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นงวด โดยแบ่งเป็นงวดเดือนธันวาคม เดือน
มีนาคม เดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน เพื่อรวบรวมรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยผ่านคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้แต่ละส่วนราชการจัดส่งรายงานการเงินประจําปีให้กองคลังภายใน
หกสิบวัน เพื่อกองคลังจะได้จัดทํารายงานการเงินประจําปีของมหาวิทยาลัยเสนออธิการบดี และส่งสํานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี วิธีการจ่าย และหลักฐานการจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ถ้ามิได้กําหนดไว้โดยเฉพาะ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินงบประมาณแผ่นดินโดยอนุโลม และให้รวบรวม
หลักฐานการจ่ายนั้นไว้ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
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หมวด ๖
การตรวจสอบบัญชี
………………………………….
ข้อ ๓๙ ให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สํานักงานตรวจสอบภายในดําเนินการเกี่ยวกับ
การดําเนินงานทางการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัย และส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังโดยอนุโลม และทํารายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี ภายในเวลาอันสมควรหรือ
อย่างน้อย ๒ เดือนต่อหนึ่งครั้ง และให้อธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน
ข้อ ๔๐ ให้สํานักงานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบรายงานการเงินรวมประจําปีที่กอง
คลังเสนออธิการบดีตามข้อ ๓๗ วรรคสาม ให้เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้
อธิการบดีนําเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
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ขั้นตอนการดําเนินงานด้านงบประมาณ
การดําเนินงานด้านงบประมาณของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานด้านงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงาน
เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนได้กําหนดรายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในการดําเนินงานตามขั้นตอน
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้
- กระบวนการจัดทําคําเสนอของบประมาณแผ่นดิน
- กระบวนการจัดทําคําเสนอของบประมาณเงินรายได้
- กระบวนการขออนุมัติงบประมาณนอกแผน (งบประมาณที่อยู่ในอํานาจอธิการบดี)
- กระบวนการขออนุมัติงบประมาณนอกแผน (งบประมาณที่ไม่อยู่ในอํานาจอธิการบดี)
- กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีมหาวิทยาลัย
- กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
- กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการในการดําเนินงานโครงการ/
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
- กระบวนการการขออนุมัติดําเนินโครงการที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
(หน่วยงานภายใน 4 วิทยาเขต)
- กระบวนการการขออนุมัติดําเนินโครงการที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
(หน่วยงานส่วนกลาง)
- กระบวนการการขออนุมัติปรับแผนดําเนินโครงการ (หน่วยงานภายใน 4 วิทยาเขต
กรณีอยูใ่ นอํานาจรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต)
- กระบวนการการขออนุมัติปรับแผนดําเนินโครงการ (หน่วยงานภายใน 4 วิทยาเขต
และหน่วยงานส่วนกลาง กรณีอยู่ในอํานาจอธิการบดี)
- กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (รม.1, - รม.4)
- กระบวนการจัดทํารายงานประจําปีและรายงานสถิติการศึกษา
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กระบวนการจัดทําคําเสนอของบประมาณแผ่นดิน
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองนโยบายและแผน
จัดทําปฏิทินงบประมาณ
ประจําปีเสนอ CEO
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
กรณี No : เอกสารมี
ข้อผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง
และต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

บันทึกข้อความจากกองนโยบาย
และแผนเสนอ
ปฏิทินงบประมาณและ
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย

มติปฏิทินงบประมาณและ
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

กองนโยบายและแผน
จัดทําคู่มอื การจัดทําคํา
เสนอของบประมาณ
เสนอ CEO พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

บันทึกข้อความจากกองนโยบาย
และแผนเสนอคู่มอื การจัดทําคํา
เสนอของบประมาณ
- แบบฟอร์มทบทวน/ปรับปรุง
เป้าหมายฯ ทีผ่ ่านมา
- แนวทางในการจัดทํา
งบประมาณประจําปี
- คู่มือและแบบฟอร์มในการ
จัดทําคําเสนอของบประมาณ
มติคู่มือการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณ

เริ่มต้ น
จัดทําปฏิทินงบประมาณ/เกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ

CEO พิจารณา/ให้

No

ความเห็นชอบ

จัดทําคูม่ ือการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณ

CEO พิจารณา/ให้

No

ความเห็นชอบ

จัดส่งคู่มือให้ ทกุ หน่วยงาน
ในสังกัด
หน่วยงานในสังกัดจัดทําคําเสนอ
ของบประมาณ

คณะกรรมการ
กรณี No : เอกสารมี
ข้อผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง บริหาร
มหาวิทยาลัย
และต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
กองนโยบายและแผน
ดําเนินการจัดส่งคู่มือฯ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
จัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณ
หน่วยงานในสังกัดจัดทํา
คําเสนอของบประมาณ
ตามคู่มอื ฯ

A
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งานวิเคราะห์
งบประมาณ

บันทึกข้อความจากกองนโยบาย
และแผนในการจัดส่งคู่มือการ
จัดทําคําเสนอของบประมาณ

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด

คําเสนอของบประมาณของทุก
หน่วยงาน

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยาเขต
- งานนโยบายและแผน
ตรวจสอบรายละเอียดคํา
เสนอของบประมาณก่อน
เสนอคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตให้ความ
เห็นชอบ
ส่วนกลาง
- ผู้อาํ นวยการ
หน่วยงานตรวจสอบ
รายละเอียดคําเสนอขอ
งบประมาณ
กองนโยบายและแผน
ตรวจสอบรายละเอียดคํา
เสนอของบประมาณ

รองประจําวิทยา
เขต/ผูอ้ ํานวยการ
หน่วยงาน
ส่วนกลาง

คําเสนอของบประมาณของทุก
หน่วยงาน

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

วิทยาเขต
- มติให้ความเห็นชอบคําเสนอ
ของบประมาณ ของ
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต
- บันทึกข้อความจัดส่งคําเสนอ
ของบประมาณของหน่วยงาน
- คําเสนอของบประมาณของ
หน่วยงาน
สรุปกรอบวงเงินคําเสนอขอ
งบประมาณภาพรวม
มหาวิทยาลัยเสนออธิการบดี

A

ตรวจสอบรายละเอียดคําเสนอ
ของบประมาณระดับหน่วยงาน

ตรวจสอบรายละเอียดคําเสนอ
ของบประมาณ

สรุปกรอบวงเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาร่ าง
คําเสนอของบประมาณ
พิจารณา/ให้ ความเห็นชอบ
YES

No

กองนโยบายและแผน
สรุปกรอบวงเงินคําเสนอ
ของบประมาณใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณา
คําเสนอของบประมาณ
ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการ CEO
และผู้อาํ นวยการทุกกอง
โดยมีอธิการบดีเป็น
ประธานกรรมการ

A
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งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน
คณะกรรมการ
พิจารณาร่างคํา
เสนอขอ
งบประมาณ

สรุปกรอบวงเงินคําเสนอขอ
งบประมาณภาพรวม
มหาวิทยาลัย

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

A

งานวิเคราะห์
กองนโยบายและแผน
งบประมาณ
จัดส่งคําเสนอขอ
งบประมาณให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสํานัก
งบประมาณ
ครม.
สภาผูแ้ ทนราษฎร
พิจารณา 3 วาระ
วุฒิสภาพิจารณา

คําเสนอของบประมาณ
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

นําร่าง พรบ.ขึ้นทูลเกล้า
ถวาย

พระมหากษัตริย์
ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

กองนโยบายและแผนจัดสรร
งบประมาณ

กองนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณตาม
เกณฑ์การจัดสรรที่ CEO
เห็นชอบ

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

เอกสารจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

กองคลังดําเนินการบริหารจัดการ
งบประมาณลงสูห่ น่วยงาน

กองคลังดําเนินการแจ้ง
และบริหารจัดการ
งบประมาณให้ทุก
หน่วยงาน

งานงบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
คลัง

บันทึกข้อความแจ้งรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

จัดส่งคําเสนอของบประมาณให้
สกอ. และ สงป.

ครม. พิจารณา/ให้
ความเห็นชอบ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้
บังคับเป็ นกฎหมาย

สิ ้นสุด
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ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

กระบวนการจัดทําคําเสนอของบประมาณเงินรายได้
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองนโยบายและแผน
จัดทําปฏิทิน/เกณฑ์การ
จัดสรรและตัง้ จ่าย
งบประมาณประจําปี
เสนอ CEO พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
กรณี No : เอกสารมี
ข้อผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง
และต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

บันทึกข้อความจากกองนโยบาย
และแผนเสนอ
ปฏิทินงบประมาณ/เกณฑ์การ
จัดสรรและตัง้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี

คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย

มติปฏิทินงบประมาณ/เกณฑ์
การจัดสรรและตั้งจ่าย
งบประมาณประจําปี

กองนโยบายและแผน
จัดทําคู่มอื การจัดทําคํา
เสนอของบประมาณ
เสนอ CEO พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

บันทึกข้อความจากกองนโยบาย
และแผนเสนอคู่มอื การจัดทําคํา
เสนอของบประมาณ
- แนวทางในการจัดทํา
งบประมาณประจําปี
- คู่มือและแบบฟอร์มในการ
จัดทําคําเสนอของบประมาณ
มติคู่มือการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณ

เริ่มต้ น
จัดทําปฏิทินงบประมาณ/เกณฑ์
การจัดสรรและตังจ่
้ าย
งบประมาณ

No
CEO พิจารณา/ให้

ความเห็นชอบ

จัดทําคูม่ ือการจัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณ

CEO พิจารณา/ให้

No

ความเห็นชอบ

จัดส่งคู่มือให้ ทกุ หน่วยงาน
ในสังกัด
หน่วยงานในสังกัดจัดทําคําเสนอ
ของบประมาณ

คณะกรรมการ
กรณี No : เอกสารมี
บริหาร
ข้อผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง
มหาวิทยาลัย
และต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
กองนโยบายและแผน
ดําเนินการจัดส่งคู่มือฯให้
ทุกหน่วยงานในสังกัด
จัดทําคําเสนอขอ
งบประมาณ
หน่วยงานในสังกัดจัดทํา
คําเสนอของบประมาณ
ตามคู่มอื ฯ

A
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งานวิเคราะห์
งบประมาณ

บันทึกข้อความจากกองนโยบาย
และแผนในการจัดส่งคู่มือการ
จัดทําคําเสนอของบประมาณ

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด

คําเสนอของบประมาณของทุก
หน่วยงาน

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยาเขต
- งานนโยบายและแผน
ตรวจสอบรายละเอียดคํา
เสนอของบประมาณก่อน
เสนอคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตให้ความ
เห็นชอบ
ส่วนกลาง
- ผู้อาํ นวยการหน่วยงาน
ตรวจสอบรายละเอียดคํา
เสนอของบประมาณ
กองนโยบายและแผน
ตรวจสอบรายละเอียดคํา
เสนอของบประมาณ

รองประจําวิทยา
เขต/ผูอ้ ํานวยการ
หน่วยงาน
ส่วนกลาง

คําเสนอของบประมาณของทุก
หน่วยงาน

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

วิทยาเขต
- มติให้ความเห็นชอบคําเสนอ
ของบประมาณ ของ
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต
- บันทึกข้อความจัดส่งคําเสนอ
ของบประมาณของหน่วยงาน
- คําเสนอของบประมาณของ
หน่วยงาน
สรุปกรอบวงเงินคําเสนอขอ
งบประมาณภาพรวม
มหาวิทยาลัยเสนออธิการบดี

A

ตรวจสอบรายละเอียดคําเสนอ
ของบประมาณระดับหน่วยงาน

ตรวจสอบรายละเอียดคําเสนอ
ของบประมาณ

สรุปกรอบวงเงินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาร่ าง
คําเสนอของบประมาณ
พิจารณา/ให้ ความเห็นชอบ

No

B

กองนโยบายและแผน
สรุปกรอบวงเงินคําเสนอ
ของบประมาณใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการพิจารณา
คําเสนอของบประมาณ
ประกอบไปด้วย
คณะกรรมการ CEO และ
ผู้อํานวยการทุกกอง โดย
มีอธิการบดีเป็นประธาน
กรรมการ

YES

A
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งานวิเคราะห์
งบประมาณ/
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน
คณะกรรมการ
พิจารณาร่างคํา
เสนอขอ
งบประมาณ

สรุปกรอบวงเงินคําเสนอขอ
งบประมาณภาพรวม
มหาวิทยาลัย

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

A

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

B

No

ก.บ.ง. พิจารณา/ให้
ความเห็นชอบ
YES

No

กองนโยบายและแผน
จัดส่งคําเสนอขอ
งบประมาณให้
คณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน
ประจํามหาวิทยาลัย
พิจารณา
สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

คณะกรรมการ
บริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย

คําเสนอของบประมาณ
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

คําเสนอของบประมาณ
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

งานวิเคราะห์
งบประมาณ

บันทึกข้อความจัดส่งเอกสาร
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

สภา. พิจารณา/ให้
อนุมตั ิ
YES

จัดส่งเอกสารจัดสรรงบประมาณ
ให้ หน่วยงาน

กองนโยบายและแผน
ดําเนินการจัดส่งเอกสาร
จัดสรรงบประมาณให้ทกุ
หน่วยงาน

สิ ้นสุด
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กระบวนการขออนุมัติงบประมาณนอกแผน (งบประมาณที่อยู่ในอํานาจอธิการบดี)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเสนอรายการ
เพื่อขออนุมัติ
งบประมาณนอกแผน

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย.ที่ประสงค์
จะขออนุมัตงิ บประมาณ
นอกแผน

กองกลาง/กองนโยบาย
และแผน
ลงทะเบียนรับเอกสาร

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มคําเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
บันทึกข้อความจาก
กองกลางและกอง
นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
รวบรวมเอกสารและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/งาน
แผนงานโครงการ

บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มฯ

เสนอเอกสารต่อ ผอ.
กนผ.พิจารณา/เสนอ
ความเห็นชอบ
กรณี No : เอกสารมี
ข้อผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง
ตามแบบฟอร์มหรือ
ข้อมูลการขออนุมตั ิ
ผิดพลาดให้ดําเนินการ
ส่งคืนหน่วยงาน
เสนอเอกสารต่อ ผอ.กค.
พิจารณาแหล่ง
งบประมาณ/เสนอความ
เห็นชอบ
กรณี No : รายละเอียด
งบประมาณไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
เสนอเอกสารต่อ ผอ.สอ.
พิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ

ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มฯ

ผู้อํานวยการกองคลัง

บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มฯ

ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี

บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มฯ

เริ่มต้ น
หน่วยงานเสนอรายการเพื่อขอ
อนุมตั ิงบประมาณนอกแผน
กองกลาง/กองนโยบายและแผน
ลงทะเบียนรับเอกสาร
กองนโยบายและแผน
รวบรวมเอกสารขออนุมตั ิ

ผอ.กนผ.พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ

ผอ.กค.พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ

ผอ.สอ.พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ

No

No

No

B

A
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แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

A

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

B

อธิการบดี
อธิการบดีพจิ ารณา
สั่งการ
กรณี No : ไม่อนุมัติให้ใช้
งบประมาณนอกแผน

อธิการบดี
พิจารณาสัง่ การ
Yes

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มฯ

No

สิน้ สุด
เสนอ CEO / ก.บ.ง.
เพื่อทราบ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปจัดส่งเอกสารคืน
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปจัดส่งเอกสารเข้า
วาระการประชุม CEO
และ ก.บ.ง.
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เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป สอ./กค./กนผ.
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป กองคลัง

บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มฯ
บันทึกข้อความจากต้น
สังกัดพร้อมแนบ
แบบฟอร์มฯ

กระบวนการขออนุมัติงบประมาณนอกแผน (งบประมาณที่ไม่อยู่ในอํานาจอธิการบดี)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเสนอรายการ
เพื่อขออนุมัตงิ บประมาณ
นอกแผน

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย.ที่
ประสงค์จะขออนุมัติ
งบประมาณนอก
แผน
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มคําเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
และมติคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขต
บันทึกข้อความจากกองกลาง
และกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
รวบรวมเอกสารและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร

งานวิเคราะห์
งบประมาณ/งาน
แผนงานโครงการ

บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
และมติคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขต

เสนอเอกสารต่อ ผอ.กนผ.
พิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ
กรณี No : เอกสารมี
ข้อผิดพลาด ไม่ถกู ต้อง
ตามแบบฟอร์มหรือข้อมูล
การขออนุมัตผิ ิดพลาดให้
ดําเนินการส่งคืน
หน่วยงาน
เสนอเอกสารต่อ ผอ.กค.
พิจารณาแหล่ง
งบประมาณ/เสนอความ
เห็นชอบ
กรณี No : รายละเอียด
งบประมาณไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
เสนอเอกสารต่อ ผอ.สอ.
พิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ

ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน

บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
และมติคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขต

เริ่มต้ น
หน่วยงานเสนอรายการเพื่อขอ
อนุมตั ิงบประมาณนอกแผน

กองกลาง/กองนโยบาย
และแผน
ลงทะเบียนรับเอกสาร

กองกลาง/กองนโยบายและแผน
ลงทะเบียนรับเอกสาร
กองนโยบายและแผน
รวบรวมเอกสารขออนุมตั ิ

ผอ.กนผ.พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ

ผอ.กค.พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ

ผอ.สอ.พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ

No

No

No

B

A
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ผู้อํานวยการกองคลัง บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
และมติคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขต

ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี

บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
และมติคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขต

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

A

ผู้รับผิดชอบ

B

No

อธิการบดี พิจารณา
นําเสนอความ
เห็นชอบจาก CEO

No

อธิการบดีพจิ ารณา
นําเสนอความเห็นชอบ
จาก CEO

อธิการบดี

บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
และมติคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขต

CEO พิจารณา/เสนอ
ความเห็นชอบ

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
และมติคณะกรรมการประจํา
วิทยาเขต

กองคลังนําเอกสารเสนอ
ก.บ.ง. เพื่อพิจารณา/สั่ง
การ
ก.บ.ง.พิจารณา/สัง่ การ
กรณี No : .กรณีอยู่ใน
อํานาจ ไม่อนุมัติ ให้ใช้
งบประมาณนอกแผนให้
ส่งเรื่องกลับมหาวิทยาลัย
กรณี Yes : กรณีอยู่ใน
อํานาจ อนุมตั ิ ให้ใช้
งบประมาณนอกแผนให้
ส่งเรื่องกลับมหาวิทยาลัย
กรณีไม่อยู่ในอํานาจ ให้
ความเห็นชอบ เสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา/สัง่ การ
กรณี No : ไม่อนุมัติให้ใช้
งบประมาณนอกแผนให้
ส่งเรื่องกลับมหาวิทยาลัย

ผู้อํานวยการกองคลัง บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ และมติ
คณะกรรมการประจําวิทยาเขต
บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
คณะกรรมการ
บริหารการเงินและ พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
มติคณะกรรมการประจําวิทยา
ทรัพย์สินประจํา
เขต , มติ CEO
มหาวิทยาลัย

CEO พิจารณา/เสนอ

ความเห็นชอบ

กองคลังนําเสนอ ก.บ.ง.พิจารณา/สัง่ การ

ก.บ.ง.
พิจารณา/สัง่ การ

No

Yes

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา/สัง่ การ
Yes

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

No

สิน้ สุด
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คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความจากต้นสังกัด
พร้อมแนบแบบฟอร์มฯ
มติคณะกรรมการประจําวิทยา
เขต , มติ CEO และมติ ก.บ.ง.

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีมหาวิทยาลัย
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาทําความเข้าใจใน
แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
แปลงไปสูก่ ารปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ (การบริหาร
จัดการด้านต่างๆ การ
ควบคุมกํากับและติดตาม
โครงการทีส่ อดคล้องกับ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่า
เป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ที่จะสามารถทําให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผน
ตามปีงบประมาณนั้นๆ
แล้วทําการรวบรวมผล
การดําเนินงานมาเป็นผล
การดําเนินงานในระดับ
มหาวิทยาลัย)
เพื่อระดมสมองและให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มสี ่วนร่วม
ในการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี

ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน /
งานแผนงาน
โครงการ

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
หน่วยงาน
- แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของมหาวิทยาลัย
- แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหน่วยงาน
- ผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณทีผ่ ่านมาของ
หน่วยงานและในภาพ
มหาวิทยาลัย

ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน /
งานแผนงาน
โครงการ

- รายละเอียดโครงการ
- รายละเอียดแผนฯ
- ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนของหน่วยงานและใน
ภาพมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปีดําเนินการจัดทํา
ร่างแผนแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี

คณะกรรมการจัดทํา ร่างแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
แผนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี

เริ่มต้ น

แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

จัดโครงการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ สกู่ ารปฏิบตั ิและการ
จัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี

A

B
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แผนภูมิสายงาน (Flowchart)
A

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เสนอร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีตอ่ คณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ
กรณี No : ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีมี
ข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้
หรือไม่ถกู ต้องตาม
กระบวนการ
เสนอร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีตอ่
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ
กรณี No : ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีมี
ข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้
หรือไม่ถกู ต้องตาม
กระบวนการ
แจ้งเวียนแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีทผี่ ่าน
การอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยโดย
อธิการบดีเป็นผู้ลงนามให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้
เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีของหน่วยงาน
ต่อไป
ทุกหน่วยงานในสังกัดนํา
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปีใช้เป็นกรอบใน
การดําเนินงานและจัดทํา
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน
ต่อไป

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
(CEO)

ร่างแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี

คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

- ร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี
- มติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(CEO)ให้ความ
เห็นชอบ

งานแผนงาน
โครงการ /
ผู้อํานวยการกอง
นโยบายและแผน /
อธิการบดี

- บันทึกข้อความแจ้งเวียน
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
- มติการอนุมัติแผนจาก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทุกหน่วยงานใน
สังกัด

แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี

B

No

เสนอCEO พิจารณา/
ความเห็นชอบ
Yes

No

เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา/ความ
เห็นชอบ
Yes

อธิการบดี
พิจารณา ลงนาม สัง่ การ และ
ถ่ายทอดแผนลงสูห่ น่วยงาน

หน่วยงานนําแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี ไปใช้ เป็ นกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของ
หน่วยงานต่อไป
สิน้ สุด
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กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้ น
นํานโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
งานแผนงาน
ของรัฐบาล พระราชบัญญัติสถาบัน
โครงการ
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มาเป็น
แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

นํานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยจาก งานสภา
นายกสภาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมา มหาวิทยาลัย
เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

นโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล พระราชบัญญัติ
สถาบัน แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่
2 (พ.ศ.2551-2565)
และแผนพัฒนา
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559)
นโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจากนายก
สภาและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขาอธิการบดี

นโยบายอธิการบดี

นํานโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยจาก
อธิการบดีมาเป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

นโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยจาก
อธิการบดี

ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจาก
ผลตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา

นําข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาจากผล
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษามาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย

งานแผนงาน
โครงการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาจากผลตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เพื่อระดมสมองและให้ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
ได้มีสว่ นร่วมในการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

งานแผนงาน
โครงการ

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดแผนฯ
ผลการดําเนินงานตาม
ตามตัวชี้วัดของแผน

จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเป็นรูปเล่ม

งานแผนงาน
โครงการ

เล่มร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย

จัดโครงการทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

A

B
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แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

A

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

B

ประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยโดยผู้มีสว่ นได้ เสีย

No

เสนอCEO พิจารณา/
ความเห็นชอบ
Yes

No

เสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา/ความ
เห็นชอบ

จัดทําประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยโดยผู้มีส่วนได้เสีย
เช่น นักศึกษา สถานประกอบการ

งานแผนงาน
โครงการ

แบบประชาพิจารณ์แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ
กรณี No : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้
หรือไม่ถกู ต้องตามกระบวนการ
เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ
กรณี No : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยมีข้อผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้
หรือไม่ถกู ต้องตามกระบวนการ

ผู้อํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน/งาน
แผนงาน
โครงการ

เล่มร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย
พร้อมแนบมติ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

ผู้อํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน/งาน
แผนงาน
โครงการ

เล่มร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัย

Yes

พิจารณา ลงนาม สัง่ การ และ
ถ่ายทอดแผนลงสูห่ น่วยงาน

หน่วยงานนําแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาไปใช้ เป็ นกรอบในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
หน่วยงานต่อไป

ทําหนังสือแจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์การ อธิการบดี
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ผ่านการอนุมตั จิ าก
สภามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีเป็นผู้ลง
นามให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบในการ
จัดทําแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
หน่วยงานต่อไป
คณะ หน่วยงานนําแผนยุทธศาสตร์การ คณะ
พัฒนามหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบในการ หน่วยงาน
จัดทําแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
หน่วยงาน

สิน้ สุด
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เล่มแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย
พร้อมแนบมติการอนุมัติ
แผนจากคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
เล่มแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่
แนบมติการอนุมัตแิ ผน
จากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย

กระบวนการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบตั ิราชการในการดําเนินงานโครงการ/
การดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดแผนกลยุทธ์
แผนภูมสิ ายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

เริ่มต้ น
หน่วยงานส่งรายงานผลการ
ดําเนินงาน(โครงการ)/ผลการ
ดําเนินงานตัวชี ้วัดแผนกลยุทธ์

กองนโยบายและแผนลงทะเบียนรับ
เอกสาร

กองนโยบายและแผน
ลงทะเบียนรับเอกสาร

กองนโยบายและแผน
รวบรวมสรุปผลการดําเนินงาน (โครงการ )/
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี ้วัดแผนกลยุทธ์
ภาพหน่วยงานและภาพมหาวิทยาลัยฯ

No

เสนอ ผอ.กนผ.
พิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ

No

นําเสนอเข้ าที่ประชุม
CEO / กบง. / สภา
พิจารณา
Yes

หน่วยงานส่งรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ/ผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัด
แผนกลยุทธ์ มายังกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุปข้อมูล
ผลการดําเนินงานโครงการ/ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์

บันทึกข้อความรายงาน
ผลการดําเนินงาน
โครงการ/รายงานผล
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อความรายงาน
บริหารงานทั่วไป ผลการดําเนินงาน
โครงการ/รายงานผล
การดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
งานติดตาม
ประเมินผลและ โครงการ/ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
รายงาน
แผนกลยุทธ์(ภาพรวม
มหาวิทยาลัย)
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก

เสนอเอกสารต่อ ผอ.กนผ.พิจารณา
เห็นชอบ
กรณี No : ข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มหรือข้อมูลผิดพลาดให้
ดําเนินการส่งคืนหน่วยงาน

ผู้อํานวยการกอง สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ/ผลการ
นโยบายและ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผน
แผนกลยุทธ์(ภาพรวม
มหาวิทยาลัย)

เสนอเอกสารต่อทีป่ ระชุม CEO / กบง. /
สภามหาวิทยาลัย พิจารณา
กรณี No : ข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มหรือข้อมูลผิดพลาดให้
ดําเนินการส่งคืนหน่วยงาน
กรณี Yes : ให้ข้อสังเกตในการบริหาร
จัดการต่อไป

CEO / กบง. /
สภา
มหาวิทยาลัย

สิ ้นสุด
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สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการ/ผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์(ภาพรวม
มหาวิทยาลัย)

กระบวนการการขออนุมัติดําเนินโครงการที่เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
(หน่วยงานภายใน 4 วิทยาเขต)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
หัวหน้า
หน่วยงาน
งานสารบรรณ
ของสํานักงาน
วิทยาเขต

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

เริ่มต้ น
ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน

เสนอโครงการ

งานสารบรรณ ของสํานักงานวิทยาเขต
รับเอกสารขออนุมตั ิดําเนินโครงการ

รับเรื่ อง

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

พิจารณา

หัวหน้างานนโยบายและแผน/งาน
นโยบายและแผนกลั่นกรองตรวจสอบ
การเชื่อมโยงตามยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด ชื่อโครงการเดิม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ผลผลิต และงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณต่างๆ ตาม
แบบฟอร์มรายละเอียดภาพรวม
โดยเฉพาะ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ให้
เป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร
หัวหน้างานคลังตรวจสอบแหล่ง
งบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละรายการ

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
หัวหน้างาน
ดําเนินการโครงการ
นโยบายและ
- แบบฟอร์มโครงการ
แผน/งาน
นโยบายและ
แผนของ
สํานักงานวิทยา
เขต
หัวหน้างานคลัง - บันทึกข้อความขออนุมัติ
ของสํานักงาน ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ
วิทยาเขต

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
สํานักงานวิทยา ดําเนินการโครงการ
ตรวจสอบ รายละเอียดโดยรวมก่อน
- แบบฟอร์มโครงการ
นําเสนอรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต เขต
พิจารณา
รองอธิการบดีพจิ ารณาอนุมัติให้
ดําเนินการโครงการ

Yes
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รองอธิการบดี
บริหารงาน
วิทยาเขต

- อนุมัติบันทึกข้อความขอ
อนุมัติดาํ เนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

กระบวนการการขออนุมัติดําเนินโครงการที่เป็นไปตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
(หน่วยงานส่วนกลาง)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
หัวหน้า
หน่วยงาน
งานสารบรรณ
ของกองกลาง

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

เริ่มต้ น
ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน

เสนอโครงการ

งานสารบรรณ ของกองกลางรับ
เอกสารขออนุมัตดิ ําเนินโครงการ

รับเรื่ อง

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน/งาน
แผนงานโครงการกลั่นกรองตรวจสอบ
การเชื่อมโยงตามยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด ชื่อโครงการเดิม วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ผลผลิต และงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณต่างๆ ตาม
แบบฟอร์มรายละเอียดภาพรวม
โดยเฉพาะ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ให้
เป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรร
ผู้อํานวยการกองคลังตรวจสอบแหล่ง
งบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละรายการ

ผู้อํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน/งาน
แผนงาน
โครงการ

ผู้อํานวยการ
กองคลัง

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ตรวจสอบ รายละเอียดโดยรวมก่อน
นําเสนอ อธิการบดีพิจารณา

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ดําเนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

อธิการบดีพจิ ารณาอนุมัตใิ ห้ดําเนินการ อธิการบดี
โครงการ

พิจารณา
Yes
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- อนุมัติบันทึกข้อความขอ
อนุมัติดาํ เนินการโครงการ
- แบบฟอร์มโครงการ

กระบวนการการขออนุมัติปรับแผนดําเนินโครงการ
(หน่วยงานภายใน 4 วิทยาเขต กรณีอยู่ในอํานาจรองอธิการบดีประจําวิทยาเขต)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้ น

เสนอโครงการ

รับเรื่ อง

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

พิจารณา

ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติปรับ
แผนดําเนินการโครงการผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
หัวหน้า
หน่วยงาน

งานสารบรรณ ของสํานักงานวิทยาเขต
รับเอกสารขออนุมตั ิดําเนินโครงการ

งานสารบรรณ
ของสํานักงาน
วิทยาเขต

หัวหน้างานนโยบายและแผน/งาน
นโยบายและแผนกลั่นกรองตรวจสอบ
การเชื่อมโยงตามยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ผลผลิต และงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณต่างๆ ตาม
แบบฟอร์มรายละเอียดภาพรวม
โดยเฉพาะ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบต่อผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน
หัวหน้างานคลังตรวจสอบแหล่ง
งบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละรายการ

หัวหน้างาน
นโยบายและ
แผน/งาน
นโยบายและ
แผนของ
สํานักงานวิทยา
เขต

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
ตรวจสอบ รายละเอียดโดยรวมก่อน
นําเสนอ รองอธิการบดีประจําวิทยา
เขตพิจารณา

รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
พิจารณาอนุมัตใิ ห้ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ

Yes

สิ ้นสุด

~ 53 ~

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่

หัวหน้างานคลัง - บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยา ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
เขต
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่
รองอธิการบดี
ประจําวิทยา
เขต

- อนุมัติบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่

กระบวนการการขออนุมัติปรับแผนดําเนินโครงการ
(หน่วยงานภายใน 4 วิทยาเขต และหน่วยงานส่วนกลาง กรณีอยู่ในอํานาจอธิการบดี)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
หัวหน้า
หน่วยงาน/รอง
อธิการบดี
ประจําวิทยา
เขต
งานสารบรรณ
ของกองกลาง

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่

เริ่มต้ น
ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติปรับ
แผนดําเนินการโครงการผ่านหัวหน้า
หน่วยงาน

เสนอโครงการ

งานสารบรรณ ของกองกลางรับ
เอกสารขออนุมัตดิ ําเนินโครงการ

รับเรื่ อง

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

ตรวจสอบ

No

.

พิจารณา

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน/งาน
แผนงานโครงการกลั่นกรองตรวจสอบ
การเชื่อมโยงตามยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัด ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ผลผลิต และงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณต่างๆ ตาม
แบบฟอร์มรายละเอียดภาพรวม
โดยเฉพาะ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ทั้งนี้
ต้องไม่กระทบต่อผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน
ผู้อํานวยการกองคลังตรวจสอบแหล่ง
งบประมาณ และระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณในแต่ละรายการ

ผู้อํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน/งาน
แผนงาน
โครงการ

ผู้อํานวยการ
กองคลัง

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ตรวจสอบ รายละเอียดโดยรวมก่อน
นําเสนอ อธิการบดีพิจารณา

ผู้อํานวยการ
สํานักงาน
อธิการบดี

อธิการบดีพจิ ารณาอนุมัตใิ ห้ปรับแผน
ดําเนินการโครงการ

อธิการบดี

Yes
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- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่

- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่
- บันทึกข้อความขออนุมัติ
ปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่
- อนุมัติบันทึกข้อความขอ
อนุมัติปรับแผนดําเนินการ
โครงการ
- แบบฟอร์มโครงการเดิม
- แบบฟอร์มโครงการใหม่

กระบวนการติดตามผลการดําเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (รม.1, - รม.4)
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้ น

หน่วยงานส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ กองคลัง

กองนโยบายและแผน
ลงทะเบียนรับเอกสาร
กองนโยบายและแผน
รวบรวมสรุปผลการดําเนินงาน
ภาพรวมวิทยาเขตและภาพ
มหาวิทยาลัยฯ

No

เสนอ ผอ.กนผ.
พิจารณา/เสนอความ
เห็นชอบ

No

นําเสนอเข้ าที่ประชุม
CEO / กบง. / สภาฯ
พิจารณา
Yes

หน่วยงาน
หน่วยงานส่งรายงานผลดําเนินงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รม.1-รม.4) ให้กอง ภายใน
มหาวิทยาลัย
คลัง
เทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
/ ผู้อํานวยการ
กองคลัง
เจ้าหน้าที่
กองนโยบายและแผนลงทะเบียนรับ
บริหารงานทั่วไป
เอกสารรายงานผลดําเนินงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (รม.1-รม.4)

เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รม.1- รม.
4)

เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ (รม.1- รม.
4)
เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ภาพรวม
วิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย)

กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุปข้อมูล
ผลการดําเนินงานการเบิกจ่าย
งบประมาณภาพรวมวิทยาเขตและ
ภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ

งานติดตาม
ประเมินผลและ
รายงาน

เสนอเอกสารต่อ ผอ.กนผ.พิจารณา/
เสนอความเห็นชอบ
กรณี No : ข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มหรือข้อมูลผิดพลาดให้
ดําเนินการ
ส่งคืนหน่วยงาน

ผู้อํานวยการกอง เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานการเบิกจ่าย
นโยบายและ
งบประมาณ (ภาพรวม
แผน
วิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย)

เสนอเอกสารต่อทีป่ ระชุม CEO / กบง. /
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กรณี No : ข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
แบบฟอร์มหรือข้อมูลผิดพลาดให้
ดําเนินการส่งคืนหน่วยงาน
กรณี Yes : ให้ข้อสังเกตในการบริหาร
งบประมาณ

CEO / กบง. /
สภา
มหาวิทยาลัย
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เอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ภาพรวม
วิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย)

กระบวนการจัดทํารายงานประจําปีและรายงานสถิติการศึกษา
แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้ น
แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
กําหนดรูปแบบของรูปเล่มเอกสาร
- รายงานประจําปี
- รายงานสถิติการศึกษา
จัดทําแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้ อมูล จาก 4 วิทยาเขต
นําข้ อมูลมาวิเคราะห์และสรุป
ในภาพมหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์ร่างเอกสาร

No
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้ อง

กองนโยบายและแผนจัดทําคําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจําปี รายงานสถิตกิ ารศึกษา
เสนออธิการบดีพจิ ารณาลงนาม
กองนโยบายและแผนทําการกําหนด
รูปแบบเนือ้ หาให้ตรงตามเกณฑ์
สํานักงบประมาณ รายงานสถิติการศึกษา
กองนโยบายและแผนกําหนดรูปแบบ
กองนโยบายและแผนสร้างแบบฟอร์ม
เพื่อนํามาใช้ให้การเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูล ให้ขอ้ มูล
ครอบคลุมตามเกณฑ์ สํานักงบประมาณ
กองนโยบายและแผนทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านบุคลากร,จํานวนนักศึกษา,อาคาร
สถานที่, งบประมาณ, การจัดการศึกษา,
หลักสูตร, งานวิจัย, งานบริการวิชาการ,
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และนํามา
สรุปผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบความถูกต้อง จัดวางรูปแบบ
จัดทํารูปเล่ม พิมพ์ร่างเอกสารเพื่อใช้การ
ตรวจสอบ และเป็นต้นฉบับในการ
จัดพิมพ์
คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลภายในรายงาน
ประจําปี,รายงานสถิติการศึกษา

อธิการบดี

บันทึกข้อความพร้อม
แนบคําสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้อํานวยการ
กองนโยบาย
และแผน/
งานข้อมูลและ
สารสนเทศ
งานข้อมูลและ
สารสนเทศ

- ร่างรูปแบบเอกสาร
รายงานประจําปี
- ร่างรูปแบบเอกสาร
รายงานสถิตกิ ารศึกษา

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ
งานข้อมูลและ
สารสนเทศ

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Yes
เสนอร่างรายงาน
ประจําปี และรายงานสถิติ
การศึกษาต่อคณะกรรมการฯ

Yes

No

กองนโยบายและแผนเสนอร่างรายงาน
ประจําปี และร่างรายงานสถิตกิ ารศึกษา
ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เพือ่ ทําการพิจารณา
ตรวจสอบ กลั่นกรอง

A
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คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มการจัดเก็บ
ข้อมูล
บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล
จาก 4 วิทยาเขต
- ร่างเอกสารรายงาน
ประจําปี
- ร่างเอกสารรายงาน
สถิติการศึกษา
- ร่างเอกสารรายงาน
ประจําปี
- ร่างเอกสารรายงาน
สถิติการศึกษา
บันทึกข้อความ
รายงานการแก้ไข
- ร่างเอกสารรายงาน
ประจําปี
- ร่างเอกสารรายงาน
สถิติการศึกษา
บันทึกข้อความ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองนโยบายและแผนออกแบบปกและ งานข้อมูลและ
จัดรูปเล่มให้สวยงามและ ส่งโรงพิมพ์เพื่อ สารสนเทศ
ทําการจัดพิมพ์เอกสาร

- เอกสารรายงาน
ประจําปี
- เอกสารรายงาน
สถิติการศึกษา
บันทึกข้อความนําส่ง
รายงานประจําปี และ
รายงานสถิตกิ ารศึกษา
หน่วยงานภายในและ
ภายนอก

A
จัดพิมพ์เอกสารฉบับสมบูรณ์

จัดส่งไปยังหน่วยงานภายใน
และภายนอก

กองนโยบายและแผนดําเนินการเผยแพร่
รายงานประจําปีและรายงานสถิติ
การศึกษา ต่อมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
หน่วยงานภายใน สกอ., สมศ.,
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงบประมาณ,
กรมบัญชีกลาง และผู้ที่สนใจ
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งานข้อมูลและ
สารสนเทศ/
งานบริหารงาน
ทั่วไป

แบบฟอร์มที่ใช้ในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มการขออนุมัตงิ บประมาณนอกแผน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณนอกแผน

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ.
เลขที่รับ ......................
วันที่ ...........................
เวลา ..........................

วันที่

8
.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ด้ ว ย .........(ระบุ ชื่ อ หน่ ว ยงาน)..........มี ค วามประสงค์ จ ะขออนุ มั ติ ง บประมาณนอกแผน
งบประมาณ ............................................... บาท (............................ตัวอักษรจํานวนเงิน).............................)
เพื่อไปดําเนินการ ......(ระบุรายการ / โครงการ)............ โดยมีเหตุผลความจําเป็นดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
พร้ อมนี้ ได้ แนบข้ อมู ลตามแบบฟอร์ มในการจั ดทํ าคํ าเสนอของบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ......... (แบบฟอร์ม ..............) เพื่อประกอบการพิจารณา ในการอนุมัติงบประมาณนอกแผน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(......................................................)
......................ระบุตําแหน่ง......................
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. ความเห็นจาก กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
2. ความเห็นจาก กองคลัง เพื่อตรวจสอบประเภทงบรายจ่ายและระเบียบการเบิกจ่าย
3. ความเห็นจาก ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตามนโยบายการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
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แบบฟอร์มการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

บันทึกข้อความ

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ.
เลขที่รับ ......................
วันที่ ...........................
เวลา ..........................

ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ครั้งที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ด้ ว ย .........(ระบุ ชื่ อ หน่ ว ยงาน)..........มี ค วามประสงค์ จ ะขออนุ มั ติ เปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ....... โดยขอดํ า เนิ น การ ( ) เปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดงบประมาณ ( ) ปรับแผนการดําเนินงาน ( ) ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามรายละเอียด
ดังแนบ โดยมีเหตุผลความจําเป็นดังนี้
1. .................................................................
2. .................................................................
.........(ระบุชื่อหน่วยงาน)..........ขอรับรองว่าการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ และไม่กระทบ
ต่อเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
ที่กําหนดไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(......................................................)
.......................ระบุตําแหน่ง...........................
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. ความเห็นจาก กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
2. ความเห็นจาก กองคลัง เพื่อตรวจสอบประเภทงบรายจ่ายและระเบียบการเบิกจ่าย
3. ความเห็นจาก ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตามนโยบายการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
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8
.

รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพือ่ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ครั้งที่ ............ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
 รายการทั่วไป
รายการเดิม

รายการใหม่

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

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

2. แผนงาน................................................................. 2. แผนงาน.................................................................
3. ผลผลิต................................................................... 3. ผลผลิต...................................................................
4. งบรายจ่าย.............................................................

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

5. รายการ.................................................................. 5. รายการ..................................................................
6. จํานวนเงิน.............................................................

6. จํานวนเงิน.............................................................

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

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

8. รายละเอียดงบประมาณ

8. รายละเอียดงบประมาณ

8.1......................................................................
........................................................................

8.1......................................................................
........................................................................

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(.................................................................)
.....................ระบุตําแหน่ง.........................
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพือ่ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ครั้งที่ ............ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
 ครุภัณฑ์
รายการเดิม

รายการใหม่

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

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

2. แผนงาน................................................................. 2. แผนงาน.................................................................
3. ผลผลิต................................................................... 3. ผลผลิต...................................................................
4. งบรายจ่าย.............................................................

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

5. รายการ.................................................................. 5. รายการ..................................................................
6. จํานวนเงิน.............................................................

6. จํานวนเงิน.............................................................

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

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

8. คุณลักษณะเฉพาะ.................................................

8. คุณลักษณะเฉพาะ.................................................

9. รายละเอียดงบประมาณ

9. รายละเอียดงบประมาณ

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

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

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(.................................................................)
.....................ระบุตําแหน่ง.........................
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพือ่ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ครั้งที่ ............ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการเดิม

รายการใหม่

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

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

2. แผนงาน................................................................. 2. แผนงาน.................................................................
3. ผลผลิต................................................................... 3. ผลผลิต...................................................................
4. งบรายจ่าย.............................................................

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

5. รายการ.................................................................. 5. รายการ..................................................................
6. จํานวนเงิน.............................................................

6. จํานวนเงิน.............................................................

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

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

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

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

10. รายละเอียดงบประมาณ
10.1......................................................................
........................................................................

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

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(.................................................................)
.....................ระบุตําแหน่ง.........................
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รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพือ่ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ครั้งที่ ............ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ..........
 โครงการ
รายการเดิม

รายการใหม่

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

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

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

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

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

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

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

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

5. โครงการ................................................................
5.1 กิจกรรมที่1.............(ระบุชื่อกิจกรรม)..............
5.2 กิจกรรมที่2.............(ระบุชื่อกิจกรรม)...............

5. โครงการ................................................................
5.1 กิจกรรมที่1.............(ระบุชื่อกิจกรรม)..............
5.2 กิจกรรมที่2.............(ระบุชื่อกิจกรรม)..............

6. จํานวนเงิน.............................................................
6.1 กิจกรรมที่1 ....................................................
6.2 กิจกรรมที่2.....................................................

6. จํานวนเงิน.............................................................
6.1 กิจกรรมที่1 ....................................................
6.2 กิจกรรมที่2.....................................................

7. แผนการดําเนินงาน
7.1 กิจกรรมที่1................. (เดือน).......................
7.2 กิจกรรมที่2..................... (เดือน)...................
8. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.1 กิจกรรมที่1....................(เดือน).....................
8.2 กิจกรรมที่2....................(เดือน).....................

7. แผนการดําเนินงาน
7.1 กิจกรรมที่1............. (วัน/เดือน/ปี)................
7.2 กิจกรรมที่2...............(วัน/เดือน/ปี)...............
8. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
8.1 กิจกรรมที่1............. (วัน/เดือน/ปี)................
8.2 กิจกรรมที่2...............(วัน/เดือน/ปี)...............

9. สถานที่ดําเนินงาน
9.1 กิจกรรมที่1....................................................
9.2 กิจกรรมที่2....................................................

9. สถานที่ดําเนินงาน
9.1 กิจกรรมที่1....................................................
9.2 กิจกรรมที่2....................................................

10. กลุ่มเป้าหมาย...................................................

10. กลุ่มเป้าหมาย...................................................

11. รายละเอียดตัวชี้วัด

11. รายละเอียดตัวชี้วัด

11.1 กิจกรรมที่1................................................
………………………………………….
11.2 กิจกรรมที่2................................................
………………………………………….

11.1 กิจกรรมที่1................................................
………………………………………….
11.2 กิจกรรมที่2................................................
………………………………………….

12. รายละเอียดงบประมาณ

12. รายละเอียดงบประมาณ

 มาตรการประหยัด  กรมบัญชีกลาง
12.1 .....................................................................
......................................................................

 มาตรการประหยัด  กรมบัญชีกลาง
12.1 .....................................................................
......................................................................

13. อื่นๆ ..................................................................

13. อื่นๆ ..................................................................

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน
(.................................................................)
.....................ระบุตําแหน่ง.........................
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แบบฟอร์มการขออนุมัตดิ ําเนินงานโครงการ (กรณีเป็นไปตามแผนปฏิบัตริ าชการประจําปี)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการ

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ.
เลขที่รับ ......................
วันที่ ...........................
เวลา ..........................

วันที่

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตามที่.........(ระบุชื่อหน่วยงาน).......... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับจัดสรร
งบประมาณ .............(เงินรายได้/เงินแผ่นดิน)............ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .............. ผลผลิต................................
งบรายจ่าย.......................................โครงการ...................................(ชื่อโครงการใหญ่)..................................................
งบประมาณ .........................บาท (......ตัวอักษรจํานวนเงิน.......) ประกอบไปด้วย .....(จํานวนโครงการย่อยถ้ามี)......
โครงการย่อยดังนี้
1. โครงการ............................................................... งบประมาณ .......... บาท
กิจกรรมที่ 1 ............................ งบประมาณ .......... บาท
กิจกรรมที่ 2 ............................ งบประมาณ .......... บาท
2. โครงการ............................................................... งบประมาณ .......... บาท
กิจกรรมที่ 1 ............................ งบประมาณ .......... บาท
กิจกรรมที่ 2 ............................ งบประมาณ .......... บาท
ในการนี้ ..............................(ระบุชื่อหน่วยงาน).................................... มีความประสงค์ขออนุมัติ
โครงการ...................................(ชื่อโครงการใหญ่)........................................................ พร้อมทั้งขออนุมัติดําเนินงาน
โครงการย่อยที่ ..........................................................................................................................................................
กิจกรรมที่ ................................................................................................ในวันที่ ......................................................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ................................................................................................................................................
และมีกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานโครงการทั้งสิ้น..............................คน ตามรายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(......................................................)
...........................ระบุตําแหน่ง..........................
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. ความเห็นจาก กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
2. ความเห็นจาก กองคลัง เพื่อตรวจสอบประเภทงบรายจ่ายและระเบียบการเบิกจ่าย
3. ความเห็นจาก ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตามนโยบายการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัย
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8
.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โทร (038) 358138
ที่ ศธ 0580.103(3)/111
วันที่ 3 ตุลาคม 2557
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการ

8
.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตามที่ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 521,400 บาท
(ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบไปด้วย 2 โครงการย่อยดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นงบประมาณของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก งบประมาณ 207,200 บาท
กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเรื่องความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ งบประมาณ 40,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ การเขียนโครงการให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการประจําปี ครั้งที่ 2 งบประมาณ 40,700 บาท
กิจกรรมที่ 3 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําคําเสนอของบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ 62,900 บาท
กิจกรรมที่ 4 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําคําเสนอของบประมาณเงินแผ่นดิน
งบประมาณ 62,900 บาท
2. โครงการสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยกองนโยบายและแผน มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง งบประมาณ 314,200 บาท
ในการนี้ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มีความประสงค์ขออนุมัติโครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งขออนุมัติดําเนินงานโครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กิจกรรมที่ 1 อบรมสัมมนาเรื่องความรู้
พื้นฐานด้านงบประมาณ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 งบประมาณ 40,700 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมี
วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ เ จ้ าหน้ าที่ ด้ านงบประมาณมี ค วามรู้ ความเข้ าใจงานด้ า นงบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น และมี
กลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานโครงการทั้งสิ้น 40 คน ตามรายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสมปอง นวมสุวรรณ)
รักษาราชการแทน ผูอ้ ํานวยการกองนโยบายและแผน
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โทร (038) 358138
ที่ ศธ 0580.103(3)/130
วันที่ 10 ธันวาคม 2557
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินงานโครงการ

8
.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตามหนังสือที่ ศธ 0580.103(3)/111 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษางบประมาณ 521,400 บาท (ห้าแสน
สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบรายจ่ายอื่น ผลผลิตผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ในการนี้ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มีความประสงค์ขออนุมัติดําเนินงานโครงการ
ย่อยที่ 2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
ในวันที่ 5-7 มกราคม 2558 งบประมาณ 314,200 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วนบาทถ้วน) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และมีกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงานโครงการทั้งสิ้น 100 คน ตามรายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสมปอง นวมสุวรรณ)
รักษาราชการแทน ผูอ้ ํานวยการกองนโยบายและแผน
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แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

บันทึกข้อความ

กองนโยบายและแผน มทร.ตอ.
เลขที่รับ ......................
วันที่ ...........................
เวลา ..........................

ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตามที่.........(ระบุชื่อหน่วยงาน).......... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ........(เงินรายได้/เงินแผ่นดิน)..........ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ............ ผลผลิต..............................
งบรายจ่าย.......................................โครงการ.............................................................................................
งบประมาณ .........................บาท (......ตัวอักษรจํานวนเงิน.......)
ตามประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลั กเกณฑ์ ใ นการบริหาร
งบประมาณ ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ให้หน่วยงานมีหน้าที่รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
ตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานโครงการของกองนโยบายและ
แผน ภายใน 45 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินงานโครงการ
ในการนี้ .........(ระบุชื่อหน่วยงาน).......... ได้ดําเนินการโครงการ...................................................
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(......................................................)
...........................ระบุตําแหน่ง..........................
โดยผ่านกระบวนการดังนี้
1. ความเห็นจาก กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ
2. ความเห็นจาก กองคลัง เพื่อตรวจสอบประเภทงบรายจ่ายและระเบียบการเบิกจ่าย
3. ความเห็นจาก ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมตามนโยบายการ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
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