
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู�มือการปฏิบัตงิาน 

การจัดทาํคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ผ�านระบบบรหิารโครงการและงบประมาณ  

(Planning and Budget Management System : PBS) 
 



คํานํา 

 

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2557  กลุ�มนโยบายและแผนได�ร�วมกันพิจารณาคัดเลือก
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจัดทําคู�มือ  
การปฏิบัติงาน เพื่อเป.นแนวปฏิบัติในการทํางานของระบบงานที่เกี่ยวข�องกับผู�ปฏิบัติงานภายใน     
กลุ�มนโยบายและแผน  โดยได�คัดเลือกกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) มาดําเนินการ  เนื่องจากเป.นกระบวนการสําคัญที่คณะ/สํานัก และหน�วยงานต�าง ๆ ของ
สถาบันต�องดําเนินการเป.นประจําทุกป� และมีรายละเอียดในการดําเนินการค�อนข�างมากและซับซ�อน   
ซึ่งผู�ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข�องจะต�องมีความรู�ความเข�าใจในกระบวนงานเป.นอย�างดี ในป<จจุบัน สถาบัน   
ได�นํา “ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)”   
เข�ามาช�วยอํานวยความสะดวกในการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย และการติดตามผลการ
ดําเนินงานของโครงการ  ดังนั้น จึงมีความจําเป.นที่ ผู�ปฏิบัติงานจะต�องมีความรู�ความเข�าใจใน
กระบวนการจัดทํารายละเอียดในทุกขั้นตอนเพื่อให�สามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�องและ               
มีประสิทธิภาพ  

กลุ�มนโยบายและแผนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงาน

ดังกล�าว จึงพิจารณานําแนวปฏิบัติ เรื่อง “กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 

(Planning and Budget Management System : PBS)”  มาจัดทําเป.นคู�มือปฏิบัติงาน และ     

หวังเป.นอย�างยิ่งว�า  คู�มือปฏิบัติงานเล�มนี้จะให�ความรู�และความเข�าใจอันจะเป.นประโยชนTต�อ
ผู�ปฏิบัติงานสามารถใช�เป.นแนวทางในการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ และช�วยเสริมสร�าง     
การพัฒนากระบวนการทํางานของผู�ปฏิบัติงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

สุดท�ายนี้ ขอขอบคุณคณะทํางานกลุ�มนโยบายและแผน โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู�  สร�างสรรคTนิด�า  พัฒนาตนเอง  กลุ�มงานงบประมาณ  และกองแผนงานทุกท�านที่เป.นส�วนร�วม
ให�การจัดทําคู�มือปฏิบัติงานเล�มนี้สําเร็จลุล�วงด�วยดี 

 

 

กลุ�มนโยบายและแผน 

กรกฎาคม 2557 
 



กิตติกรรมประกาศ 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� มีความมุ�งม่ันในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน         

ในการจัดการความรู"ให"ทุกคนภายในสถาบัน สามารถเข"าถึงความรู"ที่มีอยู�อย�างทั่วถึงและมากที่สุด   

ด"วยการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการต�าง ๆ  

ในรูปแบบของคู�มือการปฏิบัติงานที่เป0นแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางานในระบบงานต�าง ๆ เพื่อรองรับ              

การเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนสถาบันให"เป0นองค�การแห�งความเป0นเลิศในระดับสากล 

การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)      

ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)    

ของกลุ�มนโยบายและแผน เป0นการดําเนินภารกิจที่สอดคล"อง และสนับสนุนนโยบายของสถาบัน

ดังกล�าวข"างต"น ซึ่งได"รับความร�วมมือเป0นอย�างดี จากสมาชิกกลุ�มนโยบายและแผน อันประกอบด"วย 

นักวิเคราะห�นโยบายและแผน และผู"ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข"องกับภารกิจด"านนโยบายและแผน ทั้งส�วนกลาง 

และคณะ/สํานัก ที่ร�วมขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบการจัดประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู"

ระหว�างกัน จนทําให"เกิดคู�มือการปฏิบัติงานเล�มนี้ ที่จะสามารถนําไปใช"เป0นแนวปฏิบัติที่ดีต�อไป 

สุดท"ายนี้ ขอขอบพระคุณผู"อํานวยการกองแผนงาน สําหรับข"อเสนอแนะ และให"คําปรึกษา    

ในทุก ๆ ขั้นตอนมาอย�างต�อเนื่อง ขอขอบคุณกลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงานที่เป0นผู"ให"ข"อมูล      

และรายละเอียดในการจัดทํารวมถึงการตรวจสอบความถูกต"องในทุก ๆ ขั้นตอน พร"อมทั้ง พี่ ๆ น"อง ๆ      

กองแผนงานท�านอื่น ๆ ที่ ไม� ได"ร�วมเป0นคณะทํางาน แต�ก็ ได" เข"ามามีส�วนร�วมในการดําเนิน         

กิจกรรมต�าง ๆ ของกลุ�มอย�างสมํ่าเสมอ และทุก ๆ ท�านในกลุ�มนโยบายและแผนอีกครั้งที่ เป0น        

ส�วนสําคัญ ในทุก ๆ ขั้นตอนของการจัดทําคู�มือปฏิบัติงานเล�มนี้ ให"สําเร็จลุล�วงด"วยดี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 



 

คู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

2 

 

1.1  ความเป9นมา  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร� มุ�งที่จะปรับปรุง พัฒนา และยกระดับการ
ปฏิบัติงานในระบบงานหลักของสถาบัน โดยการส�งเสริมให'มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป.นแนวปฏิบัติในการ
ทํางานของระบบงานต�าง ๆ มาอย�างต�อเนื่อง  กลุ�มนโยบายและแผนเป.นกลุ�มหนึ่งที่มีภารกิจการ
ปฏิบัติงานภายใต'ระบบงานหลักของสถาบัน มีบทบาท หน'าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวข'องกับ
แผนงานด'านต�าง ๆ การนําแผนลงสู�การปฏิบัติระดับหน�วยงาน  ซึ่งในป5งบประมาณ พ.ศ. 2557  
กลุ�มนโยบายและแผน ประกอบด'วยสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 32 คน ซึ่งสมาชิกส�วนใหญ� ประกอบด'วย 
นักวิเคราะห�นโยบายและแผนจากหน�วยงานต�าง ๆ ภายในสถาบัน  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด'าน
แผนงาน งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข'องกับ         
กองแผนงานมาร�วมกันพิจารณากําหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญที่จะนํามาจัดทําคู�มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเป.นแนวปฏิบัตใินการทํางานที่เกี่ยวข'องกับผู'ปฏิบัติงานภายในกลุ�มนโยบายและแผน 

กระบวนการ จัดทํ าคํ า ขอ งบประมาณรายจ� า ยทุ กประ เภทของสถาบั น                 
เป.นกระบวนการ ที่คณะ/สํานัก และหน�วยงานต�าง ๆ ของสถาบันต'องดําเนินการเป.นประจําทุกป5     
โดยผู'ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข'องรับผิดชอบดําเนินการ  ซึ่งจะต'องมีความรู'ความเข'าใจในกระบวนงาน
เป.นอย�างดี ทั้งในเรื่องของรายละเอียดของการจัดทําคําของบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ� 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข'อง ตลอดจนกรอบระยะเวลาการดําเนินการที่ ชัดเจน  ประกอบกับใน
ป5งบประมาณ พ.ศ. 2556 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ�ายทุกประเภทของสถาบัน ได'ริเริ่ม
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข'ามาช�วยอํานวยความสะดวกในการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ�าย และการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ โดยทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร�วมกับกลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงานได'จัดให'มีโครงการนําร�องการบันทึกข'อมูลคําขอ
งบประมาณรายจ�ายผ�านระบบที่เรียกว�า “ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 
Budget Management System : PBS)” ให'แก�คณะ/สํานัก และหน�วยงานไปแล'ว และได'มีการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบเรื่อยมา และเมื่อระบบดังกล�าวมีความสมบูรณ�พร'อมใช'งาน  จะเริ่มให'คณะ/
สํานัก และหน�วยงานทําการบันทึกรายละเอียดคําของบประมาณรายจ�ายผ�านระบบ โดยจะเริ่ม
ทดลองใช'สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) เป.นลําดับแรก 

ดังนั้น  การนําระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) ซึ่งเป.นกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายรูปแบบใหม�เข'า
มาช�วยในการจัดทําคําขอฯ แทนการจัดทําคําขอฯ โดยการกรอกข'อมูลลงในแบบฟอร�มตามรูป
แบบเดิม  จึงมีความจําเป.นที่ผู'ปฏิบัติงานจะต'องมีความรู'ความเข'าใจในกระบวนการจัดทํา 
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รายละเอียดในทุกขั้นตอนเพื่อให'สามารถปฏิบัติงานได'อย�างถูกต'องและมีประสิทธิภาพ  
กลุ�มนโยบายและแผนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานดังกล�าว 
จึงพิจารณานําแนวปฏิบัติเรื่องการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) มาจัดทําเป.นคู�มือการปฏิบัติงาน  

เรื่อง “การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ผ�านระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)”     

เพื่อให'ผู'ปฏิบัติงานสามารถใช'เป.นแนวทางในการปฏิบัติงานได'อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 

1.2  วัตถุประสงค@ 

1)  เพื่อให'นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กองแผนงาน และผู'ปฏิบัติงานระดับคณะ/
สํานัก และหน�วยงานที่มีหน'าที่รับผิดชอบได'มีความรู'  ความเข'าใจในกระบวนการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ผ�าน
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

2)  เพื่อให'นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กองแผนงาน และผู'ปฏิบัติงานระดับคณะ/
สํานัก และหน�วยงานที่มีหน'าที่รับผิดชอบสามารถนําความรู'  ไปใช'เป.นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อลดความผิดพลาด เกิดผลสัมฤทธิ์ต�องานอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3)  เพื่อให'กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายมีรูปแบบ แนวทางชัดเจน 
ส�งผลในเชิงบวกต�อการดําเนินงานด'านการจัดการงบประมาณของสถาบัน และเป.นเครื่องมือ
สําหรับติดตามผลการดําเนินงานของโครงการได' 

4)  เพื่อให'บุคลากรที่ปฏิบัติงานด'านอื่น ๆ รวมทั้งผู'สนใจสามารถนํากระบวนการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ผ�านระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) ไปประยุกต�ใช'ให'
เกิดประโยชน�ในการทํางาน 

5) เพื่อให'คณะทํางานกลุ�มนโยบายและแผนได'มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู'
ประสบการณ�ร�วมกัน อันจะเป.นประโยชน�ต�อการนําไปสู�การปรับปรุง การประยุกต�ใช'ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให'เกิดทักษะการทํางานสู�แนวทางการปฏิบัติที่ดี 
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1.3  ประโยชน@ที่คาดว�าจะไดDรับ 

1)  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน กองแผนงาน และผู'ปฏิบัติงานระดับคณะ/สํานักและ
หน�วยงานมีความรู' ความเข'าใจและแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

2)  สถาบันมีกระบวนการด'านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3) คณะทํางานกลุ�มนโยบายและแผนสามารถนําความรู'ที่ได'จากการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ประสบการณ� ไปปรับปรุง ประยุกต�ใช'ในการปฏิบัติงานเพื่อให'เกิดทักษะการทํางานสู�    
แนวทางการปฏิบัติที่ดี  

1.4  ขอบเขตของคู�มอืการปฏิบัติงาน 

คู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)     
ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
ฉบับนี้ จะอิงแนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ตามแนวทางเดิม
ซึ่งเป.นแนวทางที่ใช'อยู�ในป`จจุบัน และผนวกขั้นตอนการจัดทําคําขอ ผ�านระบบ PBS โดยเพิ่มเติม/
ทดแทนขั้นตอนเดิมในบางขั้นตอน ซึ่งจะครอบคลุมรายละเอียดกระบวนงานในแต�ละขั้นตอน 
ระยะเวลาการดําเนินงานของกระบวนงาน สิ่งที่ต'องควบคุม การติดตามประเมินผล แบบฟอร�มที่
เกี่ยวข'อง และเอกสารอ'างอิง ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning 
and Budget Management System : PBS) ได' 13 ขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 กองแผนงานขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ จากผู'บริหาร
ระดับสถาบัน 

ข้ันตอนท่ี 2 กองแผนงานแจ'งหน�วยงานจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 3 หน�วยงานเสนอผู'บริหารระดับหน�วยงานพิจารณาส่ังการ 
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ข้ันตอนท่ี 4 หน�วยงานจัดทําร�างคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)  
ประจําป5งบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 5 หน�วยงานเสนอที่ประชุมระดับหน�วยงานพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี 6 หน�วยงานบันทึก/แก'ไขข'อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ระดับหน�วยงานลงในระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management 
System : PBS) 

ข้ันตอนท่ี 7 หน�วยงานนําส�งข'อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

ข้ันตอนท่ี 8 กองแผนงานตรวจสอบความถูกต'อง ครบถ'วนของคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ผ�านระบบ
บริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) 

ข้ันตอนท่ี 9 กองแผนงานยืนยันคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป5งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
(Planning and Budget Management System : PBS)/ แจ'งหน�วยงาน 

ข้ันตอนท่ี 10 หน�วยงานจัดทําบันทึกข'อความ พร'อมพิมพ�แบบรายงานคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ  
ส�งให'กองแผนงาน 

ข้ันตอนท่ี 11 กองแผนงานพิมพ�แบบรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ ที่ ได'จาก
หน�วยงานต�าง ๆ 

ข้ันตอนท่ี 12 กองแผนงานนําข'อมูลจากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
(Planning and Budget Management System : PBS) เพื่อจัดทํา 
รายงานสรุปคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป5งบประมาณ ในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 13 กองแผนงานเสนอผู'บริหารระดับสถาบันพิจารณา 
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1.5  ความหมายและคําจํากัดความ 

การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป5งบประมาณ  
ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 
มีคําที่เกี่ยวข'องมากมาย  ที่นักวิเคราะห�นโยบายและแผน ตลอดจนผู'ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข'องควรทํา
ความเข'าใจกับความหมายของคําต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําปMงบประมาณ 
หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช'จ�ายของรัฐบาลและการจัดหารายรับให'เพียงพอกับการ

ใช'จ�ายในรอบระยะเวลาหนึ่ง  โดยการใช'จ�ายของรัฐมาจากการใช'จ�ายของส�วนราชการที่จะต'อง
จัดทําแผนการใช'จ�าย หมายรวมถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร�ด'วย โดยปกติมีระยะเวลา 
1 ป5 ดังนั้น จึงเรียกว�า งบประมาณรายจ�ายประจําป5 (งบประมาณแผ�นดิน) ซึ่งจะเริ่มต'นในวันที่      
1 ตุลาคมของป5ป`จจุบันไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของป5ถัดไป สํานักงบประมาณเป.นหน�วยงานที่
รับผิดชอบจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ในการวิเคราะห�คําขอตั้งงบประมาณ
ของส�วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเบื้องต'นเสนอขอความ
เห็นชอบต�อคณะรัฐมนตรี ตลอดจนจัดนําร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป5 เสนอ
ต�อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต�อรัฐสภา ดําเนินการออกเป.นพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําป5เพื่อใช'บังคับต�อไป 
 

ผูDบริหารระดับสถาบัน   
หมายถึง อธิการบดี  รองอธิการบดีฝdายวิชาการ  รองอธิการบดีฝdายบริหาร   

รองอธิการบดีฝdายวางแผน และรองอธิการบดีฝdายวิจัยและบริการวิชาการ 

 
ผูDบริหารระดับหน�วยงาน  

หมายถึง คณบดี ผู'อํานวยการสํานัก ผู'อํานวยการกอง  และผู'อํานวยการศูนย�ศึกษา
และพัฒนาวิชาการ 

 

นโยบายสําคัญของรัฐบาล  

หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีความจําเป.นเร�งด�วน หรือมีความสําคัญ
ในลําดับสูงที่รัฐบาลต'องดําเนินการ เช�น  นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลประกาศและแถลงต�อสาธารณชน  
หรือคณะรัฐมนตรีมีมตใิห'ดําเนินการในเรื่องสําคัญ ๆ ต�าง ๆ   
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หลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ  
หมายถึง กลุ�มวัตถุประสงค�ของรายจ�ายที่กําหนดให'จ�าย สําหรับแต�ละส�วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป.น 5 ประเภทรายจ�าย ได'แก� 
1)  งบบุคลากร  หมายถึง รายจ�ายที่กําหนดให'จ�ายเพื่อการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ ได'แก� รายจ�ายในลักษณะเงินเดือน ค�าจ'างประจํา ค�าจ'างช่ัวคราว และค�าตอบแทน
พนักงานราชการ 

2) งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ�ายที่กําหนดให'จ�ายเพื่อการบริหารงานประจํา 
ได'แก� รายจ�ายที่จ�ายในลักษณะค�าตอบแทน  ค�าใช'สอย ค�าวัสดุ และค�าสาธารณูปโภค 

3) งบลงทุน หมายถึง รายจ�ายที่กําหนดให'จ�ายเพื่อการลงทุน ได'แก� รายจ�ายใน
ลักษณะ ค�าครุภัณฑ� ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร'าง รวมถึงรายจ�ายที่กําหนดให'จ�ายจากงบรายจ�ายอื่นใด
ในลักษณะรายจ�ายดังกล�าว 

4) งบเงินอุดหนุน หมายถึงรายจ�ายที่กําหนดให'จ�ายเป.นค�าบํารุงหรือเพื่อช�วยเหลือ 
สนับสนุนการดํา เนินงานของหน�วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน�วยงานของ รัฐ  
ซึ่งมิใช�ราชการส�วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  หน�วยงานในกํากับ
ของรัฐ องค�การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค�กรปกครองส�วนท'องถิ่น สภาตําบล องค�การระหว�าง
ประเทศ  นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป.นสาธารณประโยชน�  รวมถึง เ งินอุดหนุน   
งบพระมหากษัตริย� เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ�ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให'ใช'จ�ายใน 
งบรายจ�ายนี้ 

5) งบรายจ�ายอื่น หมายถึง รายจ�ายที่ไม�เข'าลักษณะประเภท งบรายจ�ายใด 
งบรายจ�ายหนึ่ง หรือรายจ�ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให'ใช'จ�ายในงบรายจ�ายนี้ 
  

บัญชีถือจ�ายเงินเดือนของขDาราชการ 
หมายถึง  บัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อเป.นฐานในการควบคุมการเบิกจ�ายเงินเดือนของ

ข'าราชการของส�วนราชการต�าง ๆ ให'เป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
มิให'ส�วนราชการใช'จ�ายเงินเกินวงเงินงบประมาณรายจ�ายที่ได'รับ  ควบคุมอัตรากําลังของ 
ส�วนราชการให'เป.นไปตามกรอบอัตรากําลัง ใช'ในการจัดตั้งงบประมาณ การบริหารงบประมาณ 
และใช' เป.นฐานในการคํานวณเงินสวัสดิการ เช�น ค�าเช�าบ'าน  ค�ารักษาพยาบาล เป.นต'น            
ซึ่งบัญชีถือจ�ายเงินเดือนข'าราชการ ประกอบด'วย 1) บัญชีถือจ�ายเงินเดือนข'าราชการประจําป5    
2) บัญชีถือจ�ายเงินเดือนข'าราชการประจําป5ช่ัวคราว  และ 3) บัญชีถือจ�ายเงินเดือนข'าราชการ
เพิ่มเติม 
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ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําปMงบประมาณ 
หมายถึง เอกสารแจ'งกําหนดเวลาในการจัดทํางบประมาณ โดยสํานักงบประมาณ   

ซึ่งเป.นหน�วยงานจัดทํางบประมาณของประเทศ  จะเป.นผู'จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจ�าย โดยจะ
มีรายละเอียดเกี่ยวกับช�วงเวลาและกิจการที่หน�วยงานที่เกี่ยวข'องต'องปฏิบัติตั้งแต�ต'นจนจบ   

 

ระเบียบการเบิกจ�ายของกระทรวงการคลัง 
หมายถึง หลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินที่วางไว'เป.นแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ เพื่อให'เกิด

ความชัดเจนในการเบิกจ�ายค�าใช'จ�าย ซึ่งจะต'องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ และเพื่อให'เกิดวินัย

ทางการคลัง โดยหลักการสําคัญคือ  การเบิกจ�ายจะต'องระบุวัตถุประสงค�ที่จะจ�าย และห'ามมิให'

เบิกเงินจนกว�าจะถึงกําหนดหรือใกล'ถึงกําหนดจ�ายเงิน และเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด  

ให'นําไปจ�ายได'เฉพาะเพื่อการนั้นเท�านั้น จะนําไปจ�ายเพื่อการอื่นมิได' ซึ่งจะต'องมีความชัดเจน และ

สอดคล'องกับการปฏิบัติราชการของแต�ละส�วนราชการ 

 
มาตรฐานครุภัณฑ@ 

หมายถึง การกําหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของสินทรัพย� มีไว'เพื่อใช'ใน
การดําเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการ ใช'งานเกินกว�า 1 ป5 เป.นครุภัณฑ�ที่มีมูลค�าตั้งแต� 
5,000 บาท ขึ้นไป เพื่อใช'เป.นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจ�ายประจําป5 ให'เป.นมาตรฐาน
เดียวกัน  

 
ยุทธศาสตร@การจัดสรรงบประมาณ 

 หมายถึง   ยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป5 ที่สอดคล'องกับแผนการ 

บริหารราชการแผ�นดินและคณะรัฐมนตรีมีมตใิห'ความเห็นชอบ 

 
รายจ�ายล�วงหนDาระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF)  

หมายถึง การจัดทํากรอบประมาณการงบประมาณรายจ�ายล�วงหน'าระยะ 3 ป5 
ค�าใช'จ�ายที่หน�วยงานได'รับอนุมัตใินป`จจุบัน  ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ภายใต'การดําเนินตามนโยบาย/ยุทธศาสตร�ที่ดําเนินการในป`จจุบัน เพื่อใช'เป.นข'อมูล   
ผลการดําเนินงานของส�วนราชการมาช�วยในการตัดสินใจ  และช�วยให'การวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางการคลัง 
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รายจ�ายประจําข้ันต่ําท่ีจําเป9น  
หมายถึง รายจ�ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป.นต'องจัดสรรงบประมาณให'ตามสิทธิและ

ข'อกําหนดตามกฎหมาย ในส�วนที่ยังไม�รวมเนื้องาน ประกอบด'วย ค�าใช'จ�ายเกี่ยวกับบุคลากร  
ค�าเช�าทรัพย�สิน (ที่ดิน/อาคาร) และค�าสาธารณูปโภค (ค�าไฟฟfา ประปา โทรศัพท�)  
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บทท่ี 2  

ลักษณะของกระบวนงาน 
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2.1    กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดนิ)       
ประจําป:งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA 

กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ
ของสถาบัน   เป�นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข#องกับหน�วยงานต�าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน  กล�าวคือ  ภายในสถาบันจะต#องมีการดําเนินการระหว�างกองแผนงานซึ่งเป�นหน�วยงาน
กลางที่ รับผิดชอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายในภาพรวมของสถาบัน  ซึ่งคําขอ
งบประมาณรายจ�ายดังกล�าวมาจากการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายของคณะ/สํานัก และ
หน�วยงานภายในสถาบัน และจะต#องประสานกับหน�วยงานภายนอก คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) ในการจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายของ
สถาบัน  ตลอดจนข#อมูลต�าง ๆ ที่เกี่ยวข#อง โดยจะต#องติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาล  
ยุทธศาสตร:ชาติ  ยุทธศาสตร:การบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร:การจัดสรรงบประมาณ
ประจําป�  ยุทธศาสตร:กระทรวง สถานการณ:บ#านเมือง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ  เนื่องจากเป�น
ประเด็นสําคัญต�อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต�ละป�    

สําหรับการดําเนินการภายในสถาบัน นักวิเคราะห:นโยบายและแผน กลุ�มงาน
งบประมาณ กองแผนงาน จะต#องประสานกับหน�วยงานภายในสถาบันให#ดําเนินการจัดทํา        
คําของบประมาณรายจ�ายของหน�วยงาน  และจัดทํารายละเอียดข#อมูลที่เกี่ยวข#อง  เพื่อรวบรวม
วิเคราะห:และจัดทําเป�นคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ 
ของสถาบัน  เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงบประมาณ (สงป.) 
เพื่อพิจารณาและจัดสรรงบประมาณรายจ�ายตามขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป�
ต�อไป ทั้งนี้ นักวิเคราะห:นโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน จะต#องดําเนินการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ โดยมีขั้นตอนสําคัญ
สรุปได#ดังนี้ 

1. จัดทําประมาณการรายจ�ายประจําขั้นตํ่าที่จําเป�น และประมาณการรายจ�าย
ล�วงหน#าระยะปานกลาง 3 ป� (MTEF) ประจําป�งบประมาณ 

2. จัดทําแนวทางและแบบฟอร:มในการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ เสนอผู#บริหารระดับสถาบันพิจารณาให#ความเห็นชอบ 

3. ทบทวนแผนเปFาหมายตัวช้ีวัด ประจําป�งบประมาณ  
4. จัดทํากรอบวงเงินคําของบประมาณรายจ�ายให#สอดคล#องกับแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป� ยุทธศาสตร:การจัดสรรงบประมาณ และจัดทําแผนเปFาหมายตัวช้ีวัดภาพรวมของสถาบัน 
(แผนนักศึกษา, แผนวิจัย และแผนบริการวิชาการ) ประมาณการรายได#, MTEF, เสนอผู#บริหาร
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ระดับสถาบันให#ความเห็นชอบ เพื่อส�งให#สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ 
สํานักงบประมาณ (สงป.) 

5. ป รับป รุงรายละเอียดงบประมาณรายจ�าย  และแปรญัตติ งบประมาณ  
ตามหลักเกณฑ:ของสํานักงบประมาณ (สงป.) 

6. จัดทํารายละเอียดงบประมาณ และข#อมูลต�าง ๆ ของสถาบัน เพื่อใช#ประกอบใน
การช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายต�อคณะอนุกรรมาธิการฯชุดต�าง ๆ และคณะกรรมาธิการฯของ  
สภาผู#แทนราษฎร และวุฒิสภา และจัดทําข#อมูลอื่น ๆ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงบประมาณ (สงป.) ให#ดําเนินการ 

7. ช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายของสถาบัน ต�อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร�างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณชุดต�าง ๆ และคณะกรรมาธิการฯ 

8. มอบเอกสารงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ แก�หน�วยงานเพื่อใช#
ประกอบในการบริหารงบประมาณ 

9. สรุปผลการดําเนินการตามข#อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ของสภาผู#แทนราษฎร 
และวุฒิสภา 

อนึ่ง เมื่อสถาบันได#นํา “ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS)” เข#ามาช�วยอํานวยความสะดวกในการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ�ายประจําป�  จึงมีผลทําให#ต#องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานในขั้นตอนของการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประจําป�ดังกล�าว 

2.2  ขั้นตอนกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป:งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning 
and Budget Management System : PBS) 

กลุ�มนโยบายและแผนจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน “การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning 
and Budget Management System : PBS)” เพื่อเป�นแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน  โดยมีขั้นตอน
การจัดทํากระบวนงาน ดังนี้ 

1.  การประชุมกลุ�มนโยบายและแผนเพื่อระดมความคิดเห็น และคัดเลือกกระบวนงาน
ที่จะนํามาจัดทําคู�มือ โดยที่ประชุมกลุ�มนโยบายและแผนมีมติเลือกกระบวนงาน “การจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)” เนื่องจากเป�นกระบวนงานที่มี
การดําเนินงานในรูปแบบใหม�ซึ่งยังไม�เคยปฏิบัติมาก�อน  เห็นควรที่จะต#องมีการจัดทําคู�มือ
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กระบวนงานเพื่อเป�นแนวปฏิบัติที่ถูกต#อง ลดความผิดพลาด เพื่อให#การปฏิบัติงานเป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

2.  การประชุมกลุ�มนโยบายและแผนเพื่อให#ความรู#ความเข#าใจเรื่อง “กระบวนการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ในภาพรวม และระดมความคิดเห็น      
เพื่อกําหนดขอบเขตของขั้นตอนกระบวนงาน (Flow Chart) ที่จะดําเนินการจัดทําคู�มือ 

3.  กําหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทําคู�มือกระบวนงาน การกําหนดรายละเอียด
ในแต�ละขั้นตอน  การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน สิ่งที่ต#องควบคุม การติดตามประเมินผล 
แบบฟอร:มที่เกี่ยวข#อง และเอกสารอ#างอิง พร#อมมอบหมายผู#รับผิดชอบการดําเนินงานจัดทําใน 
แต�ละขั้นตอน และมานําเสนอเพื่อร�วมกันพิจารณาปรับแก#/เพิ่มเติม 

4.  รวบรวมและสรุป (ร�าง) คู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) 

5.  เสนอ (ร�าง)  คู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) 

6.  ปรับแก#ตามข#อเสนอแนะของผู#รู# ผู# เ ช่ียวชาญ และจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน      
การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) ฉบับสมบูรณ: พร#อมทั้งเผยแพร�
คู�มือดังกล�าว   

กลุ�มนโยบายและแผนได#หารือร�วมกันและได#ข#อสรุปเพื่อกําหนดเป�นกระบวนงาน 
“การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)” ประกอบด#วย 13 ขั้นตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 กองแผนงานขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ จากผู#บริหาร
ระดับสถาบัน 

ข้ันตอนท่ี 2 กองแผนงานแจ#งหน�วยงานจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 3 หนว่ยงานเสนอผู้บริหารระดบัหนว่ยงานพิจารณาสั�งการ 

ข้ันตอนท่ี 4 หน�วยงานจัดทําร�างคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)  
ประจําป�งบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 5 หน�วยงานเสนอที่ประชุมระดับหน�วยงานพิจารณา 
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ข้ันตอนท่ี 6 หน�วยงานบันทึก/แก#ไขข#อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ ระดับหน�วยงานลงในระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management 
System : PBS) 

ข้ันตอนท่ี 7 หน�วยงานนําส�งข#อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

ข้ันตอนท่ี 8 กองแผนงานตรวจสอบความถูกต#อง ครบถ#วนของคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ ผ�านระบบ
บริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) 

ข้ันตอนท่ี 9 กองแผนงานยืนยันคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป�งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
(Planning and Budget Management System : PBS)/แจ#งหน�วยงาน 

ข้ันตอนท่ี 10 หน�วยงานจัดทําบันทึกข#อความ พร#อมพิมพ:แบบรายงานคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ  
ส�งให#กองแผนงาน 

ข้ันตอนท่ี 11 กองแผนงานพิมพ:แบบรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ ที่ ได#จาก
หน�วยงานต�าง ๆ 

ข้ันตอนท่ี 12 กองแผนงานนําข#อมูลจากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
(Planning and Budget Management System : PBS) เพื่อจัดทํา 
รายงานสรุปคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป�งบประมาณ ในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ 

ข้ันตอนท่ี 13 กองแผนงานเสนอผู#บริหารระดับสถาบันพิจารณา 
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2.3  ผังแสดงขั้นตอนกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 
Budget Management System : PBS) 

ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

ระดับสถาบัน ระดับหน�วยงาน 
  1. จัดทําแนวทาง และหลักเกณฑ:การจัดทํา

คํ า ข อ ฯ  ต า ม ก ร อ บ ป ฏิ ทิ น  ง ป .  
เสนอผู#บริหารระดับสถาบันพิจารณาให#
ความเห็นชอบ พร#อมมอบนโยบาย/แนวทาง 
และส่ังการให#กองแผนงานแจ#งคณะ/สํานัก 
และหน�วยงานดําเนินการต�อไป 

สัปดาห:ท่ี 3–4  
ของเดือน
ตุลาคม  

(15 วันทําการ) 

  2. จัดทําบันทึกข#อความแจ#งคณะ/สํานัก และ
หน�วยงานให#จัดทําคําขอฯ และบันทึกลงใน
ระบบ PBS พร#อมอัพโหลดเอกสาร/แนว
ทางการจัดทํา ตามท่ีผู#บริหารเห็นชอบ ไว#ท่ี
ระบบ ICS    

สัปดาห:ท่ี 1 
ของเดือน

พฤศจิกายน  
(4 วันทําการ) 

  3. เสนอบันทึกข#อความพร#อมรายละเอียด
ตามท่ีกองแผนงานจัดส�งต�อผู#บริหารระดับ
ห น� ว ย ง า น เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า 
ส่ังการ 

สัปดาห:ท่ี 2 
ของเดือน

พฤศจิกายน  
(3 วันทําการ) 

  4 .  แจ# ง บุคลากร/ก ลุ�ม งานย�อยภายใน
หน�วยงานให#ขอต้ังงบประมาณตามรายการท่ี
ต#องการเพื่อรวบรวม และจัดทําคําขอฯ ใน
ภาพรวมหน�วยงานนําเข#า ท่ีประชุมคณะ/
สํานัก และหน�วยงานพิจารณา 

สัปดาห:ท่ี 3-4 
ของเดือน

พฤศจิกายน 
(10 วันทําการ) 
 

  5. สรุปข#อมูลร�างคําขอฯ เสนอท่ีประชุม
คณะ/สํานัก และหน�วยงานพิจารณาให#ความ
เห็นชอบ หากมีการปรับแก#ไข จะส�งให#
ผู#รับผิดชอบดําเนินการและเสนอผู#บริหาร
พิจารณาอีกคร้ัง  

สัปดาห:ท่ี 1 
ของเดือน
ธันวาคม  

(5 วันทําการ) 

ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

เร่ิมต#น 

ขออนุมัตินโยบาย/

แนวทางจากผู#บริหาร 

แจ#งหน�วยงาน 

พิจารณา/ส่ังการ 

จัดทําร�างคําขอฯ 

เสนอท่ีประชุม   

พิจารณา 

A

ไมถ่กูต้อง 

ถกูต้อง 
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ระดับสถาบัน ระดับหน�วยงาน 
  6. บันทึกข#อมูลคําขอฯ ของหน�วยงานให#

ครบถ#วนทุกงบรายจ�าย/หมวดรายจ�าย/
รายการตามมติท่ีประชุมลงในระบบ PBS  
ก ร ณี ต ร ว จ ส อ บ แ ล# ว มี ก า ร แ ก# ไ ข  
ใ ห# ผู# รั บ ผิ ดชอบ ดํ า เ นิ นก า รป รับแ ก# ไ ข 
โดยผ�านความเห็นชอบจากบังคับบัญชา/ 
ผู#บริหารระดับหน�วยงาน 

สัปดาห:ท่ี 2-3  
ของเดือน
ธันวาคม  

(8 วันทําการ) 

  7. นําส�งข#อมูลคําขอฯ ท่ีบันทึกเสร็จเรียบร#อย
ทุกงบรายจ�าย/หมวดรายจ�าย/รายการทาง
ร ะ บ บ  PBS เ พื่ อ ใ ห# 
กองแผนงานตรวจสอบ 

สัปดาห:ท่ี 3 
ของเดือน
ธันวาคม  

(1 วันทําการ) 

  8. ทําการตรวจสอบ ข#อมูลท่ีคณะ/สํานัก 
และหน�วยงานนําส�ง และหากมีข#อผิดพลาด 
จะส� งคื น ให# หน� ว ย ง านแก# ไ ข  และ เมื่ อ
หน�วยงานปรับแก#ไขข#อมูลแล#ว จะต#องให#กอง
แผนงานตรวจสอบความถูกต#อง ครบถ#วนอีก
คร้ัง 

สัปดาห:ท่ี 4 
ของเดือน
ธันวาคมป�
ปpจจุบัน – 

สัปดาห:ท่ี 3 
ของเดือน
มกราคม        
ป�ถัดไป  

(20 วันทําการ) 

  9. บันทึกยืนยันข#อมูลท่ีหน�วยงานนําส�ง ใน
ระบบ PBS พร#อมแจ#งหน�วยงานทราบ 

สัปดาห:ท่ี 4 
ของเดือน
มกราคม  

(5 วันทําการ) 

  10. จัดทําบันทึกข#อความ พร#อมพิมพ:แบบ
รายงานคํ าขอฯ ของคณะ/สํา นัก  และ
หน�วยงานจากระบบ PBS เสนอผู#บริหาร
หน�วยงานพิจารณาลงนาม เพื่อ ส�งให#กอง
แผนงานทราบ และพิจารณา 
 

สปัดาห์ที� "  

ของเดือน

กมุภาพนัธ์  

() วนัทําการ) 

ผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

บันทึก/แก#ไขข#อมูล 

ในระบบ PBS 

ส�งข#อมูลทางระบบ 

ยืนยันคําขอฯ  

ในระบบและ 

แจ#งหน�วยงาน 

ตรวจสอบ 

หน�วยงานจัดทํา

บันทึกข#อความส�ง 

กผ. พร#อมพิมพ:

รายงานคําขอฯ 

A 

B 

ถกูต้อง 

ไมถ่กูต้อง 
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ระดับสถาบัน ระดับหน�วยงาน 
  11. พิมพ:แบบรายงานสรุปภาพรวม 

คําขอฯ ของสถาบัน จากระบบ PBS ท่ีได#จาก
คณะ/สํานัก และหน�วยงาน 

สัปดาห:ท่ี 1 
ของเดือน
กุมภาพันธ: 

(2 วันทําการ) 

  12. จัดทํารายงานสรุปคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ในภาพรวม
สถาบัน โดยนําข#อมูลท่ีได#จากระบบ PBS ซึ่ง 
กผ.ได#ยืนยันความถูกต#องของข#อมูลแล#วและ
ข#อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข#องประกอบการจัดทํา 
โดยบันทึกในระบบ e-Budgeting เพื่อส�งให# 
สงป. และ สกอ. 

สัปดาห:ท่ี 2–3  
ของเดือน
กุมภาพันธ:  

(10 วันทําการ) 

  13. จัดทําบันทึกข#อความพร#อมแนบข#อมูล
ปร ะ ก อ บคํ า ข อ ง บ ปร ะ ม า ณ ร า ยจ� า ย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ในภาพรวมสถาบัน
เสนอผู#บริหารระดับสถาบันพิจารณาให#
ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง 
สงป. และ สกอ. 

สัปดาห:ท่ี 4 
ของเดือน
กุมภาพันธ:  

(5 วันทําการ) 

 

 

 

พิมพ:รายงาน 

สรุปคําขอฯ 

นําข#อมูลจากระบบ 

PBS มาจัดทํา

รายงาน 

เสนอผู#บริหาร 

สิ้นสุด 

B
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บทท่ี  3  

รายละเอียดของกระบวนงาน 
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 กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ผ�านระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management   System : PBS)  มีรายละเอียดใน 
แต�ละขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  กองแผนงานขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณ จากผู=บริหารระดับสถาบัน 

การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ  
โดยปกติในแต�ละป8 สํานักงบประมาณจะส�งหนังสือแจ;งให;ส�วนราชการทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบาย
การจัดทํางบประมาณระดับประเทศและเชิญผู;บริหารของส�วนราชการเข;าร�วมประชุมสัมมนา เพื่อรับ
มอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป8งบประมาณ เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรDประเทศ  

ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD ในฐานะส�วนราชการจะรับนโยบายดังกล�าว เพื่อนํามา
ดําเนินการ ซึ่งกรอบวงเงินการของบประมาณรายจ�ายของสถาบันมาจากการจัดทําคําขอฯ          
ของหน�วยงานภายในสถาบันผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 

Management System : PBS)  เร่ิมต=นจากข้ันตอนที่ 1 ขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณ จากผู=บริหารระดับสถาบัน 

โดยนักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงานจะต;องดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ 
ดังต�อไปนี้ 

1. จัดเตรียมเอกสารต�าง ๆ ของสํานักงบประมาณ ให;ถูกต;องครบถ;วน ประกอบด;วย 

หนังสือจากสํานักงบประมาณแจ;งให;ทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบายการจัดทํางบประมาณระดับประเทศ

ให;แก�หน�วยงานราชการ เอกสารหลักเกณฑD และระเบียบข;อบังคับต�าง ๆ ที่ใช;ดําเนินงาน (BUD-R 01) 

2. จัดทําเอกสารต�าง ๆ ของสถาบัน โดยพิจารณาจากข;อมูลที่เกี่ยวข;องในการจัดทํา   

คําของบประมาณจากเว็บไซตDของสํานักงบประมาณ (http://www.bb.go.th) ประกอบการจัดทํา

เอกสารต�าง ๆ ของสถาบัน ประกอบด;วย 

2.1 ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ                  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD เฉพาะในส�วนที่สถาบันเกี่ยวข;อง โดยจะต;องจัดทําให;

สอดคล;องกับปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ  

ของสํานักงบประมาณ ซึ่งข;อมูลสําคัญที่ต;องปรากฏในปฏิทินฯ ของสถาบัน คือ ช�วงระยะเวลา ข้ันตอน 



 

คู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)  
ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

20 

 

และกิจกรรมการดําเนินงานโดยสังเขป เพื่อให;หน�วยงานต�าง ๆ ภายในสถาบันใช;เป_นแนวทางใน     

การดําเนินงาน (BUD-R 02) 

2.2 หลัก เกณฑDการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)  ของ      

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD (BUD-R 03) ซึ่งได;จากการสังเคราะหD วิเคราะหDข;อมูลของสถาบัน 

และบูรณาการให;สอดคล;องกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ยุทธศาสตรDการจัดสรรงบประมาณ กฎระเบียบ ข;อบังคับจากหน�วยงาน

ภายนอกสถาบัน และหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ (BUD-R 04) โดยหลักเกณฑD 

ที่จัดทําข้ึนดังกล�าวจะต;องระบุแนวทาง/วิธีการจัดทําคําขอฯ ซึ่งจําแนกตามประเภทงบรายจ�าย/  

หมวดรายจ�าย/รายการ เพื่อให;ทราบว�าหน�วยงานสามารถขอต้ังงบประมาณในงบรายจ�ายใด      

หมวดรายจ�ายใด และรายการใดได;บ;าง เพื่อความถูกต;องตามระเบียบ และหากมีข;อสังเกตหรือ

ข;อแนะนําในการดําเนินการ ก็ให;ระบุให;ชัดเจน  

2.3 แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ

จากการจัดทําของนักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน             โดย

จัดทําแบบฟอรDมจําแนกตามประเภทงบรายจ�าย ซึ่ งจะต;องกําหนดข;อมูลสําคัญที่ต;องการ 

ให;ชัดเจน คือ ช่ือรายการ วงเงินงบประมาณ คําช้ีแจง เพื่อให;ได;ข;อมูลที่ต;องการอย�างครบถ;วน  

(BUD-R 05) 

3. จัดทําร�างบันทึกข;อความเรียนอธิการบดีผ�านรองอธิการบดีทุกฝgาย (ปhจจุบันมี 4 ฝgาย 
คือ รองอธิการบดีฝgายวิชาการ รองอธิการบดีฝgายบริหาร รองอธิการบดีฝgายวางแผน และ          

รองอธิการบดีฝgายวิจัยและบริการวิชาการ) เพื่อเสนอพิจารณากรอบวิธีการจัดทําคําขอฯตาม
หลักเกณฑDของสํานักงบประมาณและของสถาบัน (BUD-R 06) 

4. นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน ต;องจัดเตรียม

เอกสารทั้งหมดให;พร;อม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต;องและครบถ;วนของเอกสารจากทั้งภายนอกและ

ภายใน และจัดทําบันทึกฯตามกิจกรรมที่ 1 - 3 ให;เรียบร;อย เพื่อเสนอต�อหัวหน;ากลุ�มงานงบประมาณ

เป_นการตรวจสอบในข้ันสุดท;าย และเสนอต�อผู;อํานวยการกองแผนงานลงนามในบันทึกข;อความก�อน

เสนอผู;บริหารพิจารณาต�อไป  

5. ติดตามผลการพิจารณาของผู;บริหารตามลําดับผ�านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD                     

(e-Document) โดยประสานกับกลุ�มงานบริหารและธุรการ กองแผนงานในการติดตาม 
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เมื่อบันทึกข;อความ เรื่องการเตรียมการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย ประจําป8

งบประมาณได;รับความเห็นชอบจากผู;บริหารเรียบร;อยแล;ว และผู;บริหารอาจมอบนโยบาย/สั่งการ

เพิ่มเติมในเรื่องต�าง ๆ หรือในบางกรณีอาจจะต;องหาข;อมูลเพิ่มเติม นักวิเคราะหDนโยบายและแผน  

กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน จะต;องประมวลผลและสรุปผลจากนโยบาย/การส่ังการดังกล�าว 

และแจ;งให;คณะ/สํานัก และหน�วยงานต�าง ๆ ภายในสถาบันรับทราบนโยบาย/แนวทางทั้งหมด 

ที่เกี่ยวข;อง  

ระยะเวลา :  ประมาณสัปดาหDที ่3 – 4 ของเดือนตุลาคม (15 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :  
- กรอบแนวทางในการจัดทําคําขอฯ ชัดเจน ตรงตามหลักเกณฑDของ

สํานักงบประมาณ และสถาบัน 

- เอกสารประกอบการพิจารณาครบถ;วน 

- กรอบแนวทางได;รับความเห็นชอบจากผู;บริหาร 

การติดตามประเมินผล :  ติดตามผลการพิจารณาของผู;บริหารตามลําดับผ�านระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสD (e-Document) 

แบบฟอรAมท่ีใช=  : - 

เอกสารอ=างอิง  : 

BUD-R 01
  

หนังสือจากสํานักงบประมาณแจ;งให;ทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบายการ
จัดทํางบประมาณระดับประเทศให;แก�หน�วยงานราชการ 

BUD-R 02
  

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD  

BUD-R 03
  

หลักเกณฑDการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD  

BUD-R 04
  

หลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ จากเว็บไซตDของ
สํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th 

BUD-R 05
  

แบบฟอรDมคําขอตั้งงบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป8งบประมาณ 
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BUD-R 06
  

ตัวอย�างบันทึกข;อความ เรื่อง การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณ
รายจ�าย ประจําป8งบประมาณ  
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ขั้นตอนที่  2  กองแผนงานแจ=งหน�วยงานจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณ  

เมื่อผู;บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดีพร;อมด;วยรองอธิการบดีทุกฝgาย) ให;ความเห็นชอบ
กรอบแนวทาง หลักเกณฑD และวิธีการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณตามที่กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงานเสนอแล;ว และ/หรือ มีนโยบายเพื่อดําเนินการใน

ส�วนใดเพิ่มเติมให;นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการดังนี้ 
1. จัดทําร�างบันทึกข;อความ (BUD-R 07) เพื่อแจ;งคณะ/สํานัก และหน�วยงานต�าง ๆ 

ภายในสถาบันให;จัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ พร;อม
บันทึกข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ลงในระบบบริหาร

โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) โดยบันทึกข;อความ
จะต;องมีรายละเอียดที่สําคัญให;หน�วยงานรับทราบและปฏิบัติ ดังน้ี 

1.1 การจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายต;องให;เป_นไปตามหลักเกณฑDการจัดทํา   
คําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ และระเบียบการเบิกจ�ายของ

กระทรวงการคลัง ในทุกงบรายจ�าย/หมวดรายจ�าย/รายการ รวมถึงงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป รายการโครงการต�าง ๆ ที่สอดคล;องตามแนวนโยบายเร�งด�วนของรัฐบาล (ยกเว;น งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน และค�าจ;างประจํา หน�วยงานไม�ต;องดําเนินการเนื่องจากกองแผนงานจะประสานขอ
ข;อมูลจากกองคลังและพัสดุ และกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดําเนินการเองในระดับสถาบัน) 

1.2 ให;ดําเนินการกรอกข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management 
System : PBS) ให;ถูกต;องครบถ;วน 

1.3 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและจัดส�งข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 

Budget Management System : PBS) ให;ชัดเจน  
1.4 แจ;งช�องทางการดาวนDโหลดไฟลDข;อมูลเอกสารต�าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํา 

คําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ทางระบบ ICS ของสถาบัน 
2. เสนอหัวหน;ากลุ�มงานงบประมาณตรวจสอบความถูกต;อง ก�อนเสนอผู;อํานวยการ 

กองแผนงานพิจารณาให;ความเห็นชอบพร;อมลงนามในบันทึกข;อความส�งให;คณะ/สํานัก และ
หน�วยงานต�าง ๆ ภายในสถาบัน  
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3. อัพโหลดไฟลDข;อมูลเอกสารต�าง ๆ ที่เกี่ยวข;องตามที่ได;รับความเห็นชอบจากผู;บริหาร
แล;วจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อประกอบการจัดทําคําขอฯ อาทิ หลักเกณฑD ระเบียบ แบบฟอรDม (BUD-R 02, 
BUD-R 03, BUD-R 04, BUD-R 05) ลงในระบบ ICS ของสถาบัน เพื่อให;คณะ/สํานัก และหน�วยงาน

รับทราบและนําไปปฏิบัติ 
4. จัดส�งบันทึกข;อความไปยังคณะ/สํานัก และหน�วยงานต�าง ๆ พร;อมส�งทางระบบ      

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสD (e-Document) ด;วยอีกทางหนึ่งเพื่อให;หน�วยงานรับทราบและดําเนินการ
ต�อไป 

ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน (4 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :  
- ความถูกต;อง ครบถ;วนของบันทึกข;อความ และเอกสารประกอบใน

ระบบ  ICS 

- คณะ/สํานัก และหน�วยงานที่เกี่ยวข;องได;รับบันทึกข;อความครบถ;วน 

การติดตามประเมินผล :  ตรวจสอบการจัดส�งบันทึกข;อความไปยังคณะ/สํานัก และหน�วยงาน โดย

ใช;ตาราง checklist รายชื่อหน�วยงาน  (BUD-F 01)      

แบบฟอรAมท่ีใช= :  BUD-F 01 ตาราง checklist รายชื่อหน�วยงาน 

เอกสารอ=างอิง : 
BUD-R 02 ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8

งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD  
BUD-R 03 หลักเกณฑDการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD  
BUD-R 04 หลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ จากเว็บไซตDของ

สํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th 
BUD-R 05 แบบฟอรDมคําขอตั้งงบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป8งบประมาณ  
BUD-R 07 ตัวอย�างบันทึกข;อความ เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 

ประจําป8งบประมาณ 
 
 



 

คู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)  
ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

25 

 

ขั้นตอนที ่3  หน�วยงานเสนอผู=บรหิารระดับหน�วยงานพิจารณาสั่งการ 

1. เม่ือกลุ�มงานบริหารและธุรการของคณะ/สํานัก และหน�วยงานได;ลงทะเบียนรับเรื่อง 

ขอให;จัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ จากกองแผนงาน

ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD (e-Document) แล;ว เจ;าหน;าที่ธุรการของคณะ/สํานัก และ

หน�วยงาน ทําการตรวจสอบถูกต;อง ครบถ;วนของเอกสารในเบื้องต;น และนําเรื่องจัดใส�แฟsมเสนอ

เลขานุการ  หัวหน;าสํานักงานเลขานุการของคณะ/สํานัก หรือเสนอผู;อํานวยการของหน�วยงาน 

2.  ในระดับคณะ/สํานัก จะมีเลขานุการ หรือหัวหน;าสํานักงานเลขานุการเป_นผู;พิจารณา

กล่ันกรองเบื้องต;น และเขียนข;อเสนอให;คณบดี/ผู;อํานวยการพิจารณาสั่งการ และในระดับหน�วยงาน 

จะมีผู;อํานวยการเป_นผู;พิจารณากล่ันกรองและสั่งการ 

3. เม่ือคณบด/ีผู;อํานวยการสํานัก/ผู;อํานวยการหน�วยงาน พิจารณาส่ังการแล;ว กลุ�มงาน
บริหารและธุรการจัดส�งเร่ืองให;กลุ�มงานที่รับผิดชอบกําหนดแผนในการดําเนินงานต�อไป (BUD-R 08)  

ระยะเวลา :  ประมาณสัปดาหDที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน (3 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :   บันทึกข;อความและเอกสารต�าง ๆ ประกอบการจัดทําคําขอฯจาก      

กองแผนงาน ได;รับการนําเสนอพิจารณา/สั่งการจากผู;บริหารระดับ
หน�วยงาน  

การติดตามประเมินผล :  ติดตามผลการพิจารณา/ส่ังการจากผู;บริหารระดับหน�วยงาน 

แบบฟอรAมท่ีใช= :   -  

เอกสารอ=างอิง :  

BUD-R 08  ตัวอย�างสําเนาคําพิจารณาสั่งการ (ท;ายบันทึกข;อความ) 
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ขั้นตอนที ่4  หน�วยงานจัดทําร�างคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป<งบประมาณ 

1. เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณของคณะ/สํานัก และหน�วยงาน       
รับบันทึกข;อความเรื่อง การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณจากกองแผนงาน ซึ่งมีคําพิจารณาส่ังการจากผู;บังคับบัญชา/ผู;บริหารระดับคณะ/สํานัก 
และหน�วยงาน  นํามาจัดทําบันทึกข;อความเวียนแจ;งบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 

(BUD-R 09)  เพื่อสอบถามความต;องการใช;ครุภัณฑDตามความจําเป_นในการปฏิบัติงาน   
2. สรุปและรวบรวมความต;องการในรายการต�าง ๆ ที่จําเป_น เช�น รายการครุภัณฑD 

รวมทั้งตรวจสอบรายการให;เป_นไปตามมาตรฐานครุภัณฑDของสํานักงบประมาณและเกณฑDราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑDคอมพิวเตอรDของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT) เพื่อเป_นข;อมูลสําหรับจัดทําคําของบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑDต�อไป 
3. การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ  

จะพิจารณาจากค�าใช;จ�ายจริงของป8งบประมาณที่ผ�านมาและต;องเป_นไปตามหลักเกณฑDและวิธีการ
ของสํานักงบประมาณและระเบียบกระทรวงการคลัง ตลอดจนข;อมูลประกอบการจัดทําตามที่ 
กองแผนงานแจ;งให;ดําเนินการ  ซึ่งได;นํามาจําแนกประเภทงบรายจ�ายต�าง ๆ ดังนี้ 

3.1 งบดําเนินงาน ประกอบด;วยรายจ�ายหมวดค�าตอบแทน ค�าใช;สอย ค�าวัสดุ และ                     
ค�าสาธารณูปโภค ซึ่งการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) จะต;องเป_นไปตาม
หลักเกณฑDและวิธีการของสํานักงบประมาณและระเบียบกระทรวงการคลัง 

3.2 งบลงทุน ประกอบด;วย หมวดค�าครุภัณฑD ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร;าง หากเป_น    

ค�าครุภัณฑDต;องมีการตรวจสอบให;เป_นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑDของสํานักงบประมาณและ
เกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑDคอมพิวเตอรDของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ICT) และหากเป_นค�าที่ดินและสิ่งก�อสร;าง จะต;องเป_นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ส่ิงก�อสร;างของสํานักงบประมาณ 

3.3 งบเงินอุดหนุน ตรวจสอบรายละเอียดของรายการและกรณีในรูปแบบของ
โครงการให;เป_นไปตามแบบฟอรDมการเขียนโครงการ ซึ่งตัวอย�างแบบฟอรDมสามารถดาวนDโหลดได;ใน
ระบบ ICS (ICS/files/เอกสารส�วนรวม-กองแผนงาน/กลุ�มงานงบประมาณ/การจัดทําคําของบแผ�นดิน 
ประจําป8งบประมาณ)   

3.4 งบรายจ�ายอ่ืน เป_นรายจ�ายที่ไม�เข;าลักษณะประเภทงบรายจ�ายใด งบรายจ�าย

หน่ึง หรือรายจ�ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให;ใช;จ�ายในงบรายจ�ายน้ี 
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4. เม่ือจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) เสร็จเรียบร;อย เจ;าหน;าที่
ผู;รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณนําเสนอข;อมูลทั้งหมดต�อหัวหน;างาน เพื่อพิจารณาและปรับแก;
ข;อมูลในเบื้องต;น ก�อนนําเสนอต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และหน�วยงาน พิจารณา

ต�อไป 

ระยะเวลา :  ประมาณสัปดาหDที่ 3-4 ของเดือนพฤศจิกายน (10 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :   ความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ

แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ และเสร็จตามเวลาที่กําหนด  

การติดตามประเมินผล :  ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ตามที่บุคลากรภายในคณะ/
สํานัก และหน�วยงานแจ;ง โดยใช;ตาราง checklist รายการคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบแผ�นดิน) (BUD-F 02) 

แบบฟอรAมท่ีใช= :  

BUD-F 02  ตาราง checklist รายการคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ

แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และ
หน�วยงาน 

เอกสารอ=างอิง :  

BUD-R 09  ตัวอย�างบันทึกข;อความแจ;งบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 
เรื่อง ครุภัณฑDสําหรับปฏิบัติงาน 
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ขั้นตอนที ่5 หน�วยงานเสนอที่ประชมุระดับหน�วยงานพิจารณา  

1. เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหน�วยงานดําเนินการรวบรวมคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ พร;อมรายละเอียดข;อมูลที่เกี่ยวข;องเพื่อประกอบการ
พิจารณา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และหน�วยงาน พิจารณา ประสานงานโดย
เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบ นําเสนอที่ประชุม 

2. นําเสนอคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ  

ที่รวบรวม ต�อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และหน�วยงาน ในวาระเพื่อพิจารณา (หากที่
ประชุมมีข;อเสนอแนะให;กลับไปแก;ไข/เพิ่มเติม ต;องนํามาปรับแก;ตามข;อเสนอแนะ และหากที่ประชุม
เห็นชอบให;จัดส�งข;อมูลให;กองแผนงานต�อไป) (BUD-F 03) 

ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนธันวาคม (5 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :   คําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ

ผ�านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และ
หน�วยงาน 

การติดตามประเมินผล : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และหน�วยงาน         

ที่มีวาระการพิจารณาคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป8งบประมาณ (BUD-R 10) 

แบบฟอรAมท่ีใช= :  
BUD-F 03  แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8

งบประมาณ 

เอกสารอ=างอิง :   
BUD-R 10  ตัวอย�างวาระการประชุม และรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ/

สํานัก และหน�วยงาน เร่ือง สรุปคําขอต้ังงบประมาณแผ�นดิน  
ป8งบประมาณ 2558 
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ขั้นตอนที่ 6  หน�วยงานบันทึก/แก=ไขข=อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณระดับหน�วยงาน ลงในระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

เม่ือที่ประชุมระดับคณะ/สํานัก และหน�วยงาน ให;ความเห็นชอบคําของบประมาณ

รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณแล;ว (BUD-R 11) เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับ
คณะ/สํานัก และหน�วยงาน จะดําเนินการในขั้นตอนต�อไป คือ 

1. เข;าระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management 
System : PBS) ได;ทางเว็บไซตDของสถาบันที่ www.nida.ac.th จากน้ันคลิกเลือก Tab menu         
ระบบ & โครงการ และคลิกเลือก List menu ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 

Budget Management System : PBS) หรือเข;าถึงได;โดยตรงที่ http://pbs.nida.ac.th ซ�งเปxด

ให;บริการเฉพาะเครือข�ายภายในสถาบันเท�านั้น 
2. ทําการ log in โดยเจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบที่เป_นผู;ใช;งานระบบระดับคณะ/สํานัก และ

หน�วยงาน ทั้งนี้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป_นผู;กําหนดสิทธ์ิในการเข;าใช;งาน โดยกําหนด username 
และ password ให; รวมทั้งกรณีมีการเปล่ียนแปลงผู;ใช;งาน ให;ติดต�อผู;ดูแลระบบ เพื่อขอ username 

และ password สําหรับการใช;งาน จากน้ันคลิกเลือกปุgม Menu/บันทึกคําเสนอขอ ซึ่งจะปรากฎ
แบบฟอรD มคํ า ข อฯ  เพื่ อ ใ ห; ทํ า ก าร บั นทึ ก ข; อมู ลก ารจั ด ทํ า คํ า ของบป ระมาณรายจ� า ย           
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ (BUD-F 04) 

3. ดํา เนินการบันทึกข;อมูลคํ าของบประมาณรายจ�าย ( งบประมาณแผ�น ดิน)       
ประจําป8งบประมาณ ในแต�ละรายการตามรายละเอียดคําขอฯ ที่ผ�านความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับ
หน�วยงานแล;ว โดยการบันทึกข;อมูลตามโครงสร;างงบประมาณรายจ�าย ซึ่งจําแนกตามประเภท 
งบรายจ�าย/หมวดรายจ�าย/รายการที่กองแผนงานเป_นผู;กําหนดไว;ในระบบทีละรายการให;ครบถ;วน 
ทั้งน้ี ข;อมูลสําคัญที่จะต;องทําการบันทึกคือ ชื่อรายการ จํานวนเงิน รายละเอียดคําช้ีแจง และหากมี
ข;อมูลสําคัญเพื่อประกอบคําชี้แจง ให;แนบไฟลDเอกสารที่เกี่ยวข;องลงในระบบด;วย อาทิ ใบเสนอราคา 

รายละเอียดโครงการ ฯลฯ (BUD-R 12) 
กรณีที่หน�วยงานมีรายการคําของบประมาณรายจ�ายนอกเหนือจากรายการที่ 

กองแผนงานได;กําหนดโครงสร;างไว;ในระบบ ให;ติดต�อนักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงาน
งบประมาณ กองแผนงาน เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต;องของรายการและเพิ่มเติมชื่อรายการใน

ระบบให; เพื่อเจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหน�วยงานจะได;ทําการบันทึกข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย
ได;ต�อไป  
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หมายเหตุ : รายละเอียดและวิธีการใช�งานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 

(Planning and Budget Management System : PBS) โปรดศึกษาเพ่ิมเติมได�จากคู9มือระบบ

บริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)   
เมื่อเจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหน�วยงานนําส�งข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ในระบบให;กองแผนงานตรวจสอบแล;ว หากกองแผนงาน
ทําการตรวจสอบ และมีการแก;ไข  กองแผนงานจะแจ;งกลับไปให;เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับ

หน�วยงานดําเนินการปรับแก;ไข โดยผ�านการพิจารณาให;ความเห็นชอบจากผู;บังคับบัญชา/ผู;บริหาร
ระดับหน�วยงานอีกครั้งก�อนนําส�งข;อมูลที่ได;ปรับแก;ไขทางระบบให;กองแผนงานเพื่อทําการตรวจสอบ
ข;อมูลคําขอฯ อีกครั้งหน่ึง โดยจะดําเนินการให;เสร็จส้ินภายใน 3 วันทําการ หลังจากได;รับแจ;งจาก
กองแผนงาน 

ระยะเวลา :  ประมาณสัปดาหDที่ 2 - 3 ของเดือนธันวาคม (8 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :   ความถูกต;อง ครบถ;วนของการบันทึกข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) และ
เสร็จตามเวลาที่กําหนด 

การติดตามประเมินผล :  ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ได;ทําการบันทึกลงในระบบ
บริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management 

System : PBS) เมื่อเทียบกับข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ผ�านความเห็นชอบจากที่
ประชุมระดับหน�วยงานแล;ว 

แบบฟอรAมท่ีใช= :  

BUD-F 04  แบบฟอรDมการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning 
and Budget Management System : PBS) 
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เอกสารอ=างอิง :  

BUD-R 11 
 

ตัวอย�างรายละเอียดคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)  
ประจําป8งบประมาณ ที่ผ�านความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับคณะ/
สํานัก และหน�วยงาน 

BUD-R 12

  
ตัวอย� างข;อมูลประกอบการจัด ทํา คําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ 

- ใบเสนอราคา เอกสารกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)   

- รายละเอียดรายการปรับปรุงสิ่งก�อสร;าง  
- รายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุน 
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ขั้นตอนที่ 7 หน�วยงานนําส�งข=อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป<งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 
Budget Management System : PBS) 

เม่ือเจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหน�วยงานบันทึกข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณเสร็จเรียบร;อยแล;ว เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบจะดําเนินการใน
ข้ันตอนต�อไป คือ 

1. ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ได;ทําการบันทึกในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning 
and Budget Management System : PBS) โดยตรวจสอบจากข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ผ�านความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับหน�วยงานแล;ว 
(BUD-F 04) 

2. คลิกปุgมนําส�งข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management 
System : PBS) โดยระบบกําหนดให;นําส�งทีละรายการ และเม่ือส�งข;อมูลรายการใดแล;ว สีของปุgมจะ

เปลี่ยนเป_นสีเทา ซึ่งจะแสดงสถานะของงบประมาณเป_น ระดับ 5 รอส�วนกลางตรวจคําเสนอขอ 

ซึ่งหน�วยงานจะแก;ไขไม�ได; ข;อมูลจะถูกส�งไปยังกองแผนงาน เพื่อให;นักวิเคราะหDนโยบายและแผน 
กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงานดําเนินการตรวจสอบต�อไป 

ระยะเวลา :  ประมาณสัปดาหDที่ 3 ของเดือนธันวาคม (1 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :  ความถูกต;อง ครบถ;วนของการส�งข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย         

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ทางระบบบริหารโครงการ

และงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
และภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การติดตามประเมินผล :  ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ทุกรายการที่ได;คลิกปุgมส�ง
ข;อมูลในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) แล;ว (ปุgมส�งข;อมูลเปลี่ยนเป_นสีเทา)  
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แบบฟอรAมท่ีใช= :  

 BUD-F 04  แบบฟอรDมการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)   
ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning 
and Budget Management System : PBS) 

เอกสารอ=างอิง :  - 
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ขั้นตอนที่ 8  กองแผนงานตรวจสอบความถูกต=อง ครบถ=วนของคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณ ผ�านระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน ตรวจสอบความ 

ถูกต;อง ครบถ;วนของคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของแต�ละ
หน�วยงาน (จากเมนู: บันทึกคําเสนอขอในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 
Budget Management System : PBS) จําแนกตามประเภทงบรายจ�าย/หมวดรายจ�าย/รายการ ภายใต;
หลักเกณฑD/แนวทางของสํานักงบประมาณและระเบียบการเบิกจ�ายที่กระทรวงการคลังกําหนด     
โดยดําเนินการตรวจสอบ ดังน้ี 

1. งบบุคลากร ประกอบด;วย 

1.1 หมวดเงินเดือนและค�าจ;างประจํา ตรวจสอบการคํานวณอัตราเงินเดือนของ
ข;าราชการและค�าจ;างประจําของลูกจ;างประจํา รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนที่จ�ายควบกับเงินเดือนและค�าจ;าง
ประจํา เช�น เงินประจําตําแหน�ง เงินค�าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ฯลฯ ตามหลักเกณฑD
และวิธีการของสํานักงบประมาณ โดยใช;ข;อมูลจากบัญชีถือจ�ายเงินเดือนของข;าราชการและค�าจ;าง

ประจําของลูกจ;างประจํา ซึ่งเป_นไปตามคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป_นหน�วยงานที่รับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของ
สถาบัน (BUD-R 13) 

1.2 ค�าจ;างช่ัวคราว ตรวจสอบการคํานวณเงินที่จ�ายเป_นค�าจ;างสําหรับการทํางานปกติ
แก�ลูกจ;างช่ัวคราวของสถาบัน ซึ่งในปhจจุบันสถาบันขอตั้งงบประมาณจํานวน 7 อัตรา ประกอบด;วย            
คณะภาษาและการส่ือสาร 5 อัตรา เป_นผู;เช่ียวชาญและอาจารยDชาวต�างประเทศ และคณะสถิติ-
ประยุกตD 2 อัตรา เป_นอาจารยDผู;มีความรู;ความสามารถพิเศษในสาขาขาดแคลน 

2. งบดําเนินงาน ประกอบด;วย รายจ�ายในลักษณะหมวดค�าตอบแทน ค�าใช;สอย ค�าวัสดุ 

และค�าสาธารณูปโภค ตรวจสอบการคํานวณรายจ�ายตามหลักเกณฑDและวิธีการของสํานัก
งบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.1 ค�าตอบแทน ตรวจสอบการคํานวณเงินที่จ�ายตอบแทนแก�ผู;ปฏิบัติงานให;ทาง
ราชการ (เฉพาะข;าราชการ ลูกจ;างประจํา และพนักงานสถาบัน) ตามหลักเกณฑDและวิธีการของสํานัก
งบประมาณ ดังนี้ 
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2.1.1 เงินประจําตําแหน�งผู;บริหาร โดยเป_นไปตามคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองคลังและพัสดุ 
ซึ่งเป_นหน�วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของสถาบัน 

2.1.2 ค�าตอบแทนพิเศษข;าราชการ และลูกจ;างประจําผู;มีเ งินเดือนเต็มขั้น  
โดยเป_นไปตามคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป_นหน�วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของสถาบัน 

2.1.3 ค�าตอบแทนเหมาจ�ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน�ง โดยเป_นไปตาม 

คําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของกองคลังและพัสดุ ซึ่งเป_น
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของสถาบัน 

2.1.4 ค�าเช�าบ;านข;าราชการ เฉพาะหน�วยงานที่ขอตั้งงบประมาณ ตรวจสอบตาม
หลักเกณฑDและอัตราค�าใช;จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป8งบประมาณ เบิกจ�ายในลักษณะค�าตอบแทน ใช;สอย วัสดุ และค�าสาธารณูปโภค ของสํานัก
งบประมาณ (ในส�วนของรายการค�าเช�าบ;าน) และระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.1.5 ค�าอาหารทําการนอกเวลาและอ่ืน ๆ ตรวจสอบตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง ว�าด;วยการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฉบับปhจจุบัน  

2.2 ค�าใช;สอย ตรวจสอบรายการค�าใช;สอย จําแนกเป_นรายคณะ/สํานัก และ

หน�วยงาน ซึ่งเป_นรายการที่ให;ได;มาซึ่งบริการ การรับรอง และพิธีการต�าง ๆ เช�น 
2.2.1 ค�าจ;างเหมาบริการ ตรวจสอบการคํานวณรายจ�ายเป_น 2 แนวทาง ได;แก�  

(1) แนวทางที่ 1 คือ รายการค�าจ;างเหมาบริการ ที่มีหลักเกณฑDและวิธีการ
ของสํานักงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว; ให;ตรวจสอบตามหลักเกณฑDฯ  

และระเบียบฯดังกล�าวนี้ เช�น รายการค�าจ;างเหมาบริการทําความสะอาด ค�าจ;างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย ค�าจ;างเหมาบริการปsองกันและกําจัดปลวก ฯลฯ 

(2) แนวทางที่ 2 คือ รายการค�าจ;างเหมาบริการ ที่ไม�มีหลักเกณฑDและ
วิธีการของสํานักงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว; ให;ตรวจสอบการคํานวณตาม

รายละเอียดตัวคูณค�าใช;จ�าย ที่คณะ/สํานัก และหน�วยงานขอต้ังงบประมาณ 
2.2.2 ค�าซ�อมแซมครุภัณฑD ตรวจสอบการคํานวณรายจ�ายเป_น 2 แนวทาง ได;แก�  

(1) แนวทางที่ 1 คือ รายการค�าซ�อมแซมครุภัณฑD ที่มีหลักเกณฑDและ
วิธีการของสํานักงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว; ให;ตรวจสอบตามหลักเกณฑDฯ
และระเบียบฯดังกล�าวนี้ เช�น รายการค�าซ�อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ 
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(2) แนวทางที่ 2 คือ รายการค�าซ�อมแซมครุภัณฑD ที่ไม�มีหลักเกณฑDและ
วิธีการของสํานักงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว; ให;ตรวจสอบการคํานวณตาม
รายละเอียดตัวคูณค�าใช;จ�าย ที่คณะ/สํานัก และหน�วยงานขอต้ังงบประมาณ 

2.2.3 ค�าใช;จ�ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช�น ค�าเบี้ยเล้ียง ค�าเช�า 
ที่พัก และค�าพาหนะ (เฉพาะข;าราชการ ลูกจ;างประจํา และพนักงานสถาบัน) ตรวจสอบตาม
หลักเกณฑDและอัตราค�าใช;จ�ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ�ายประจําป8 เบิกจ�ายในลักษณะ
ค�าตอบแทน ใช;สอย วัสดุ และค�าสาธารณูปโภคของสํานักงบประมาณ (ในส�วนของรายการค�า 

เบี้ยเลี้ยง ค�าเช�าที่พัก และค�าพาหนะ) และระเบียบกระทรวงการคลัง 
2.3 ค�าวัสดุ ตรวจสอบรายการค�าวัสดุ โดยแยกเป_นรายคณะ/สํานัก และหน�วยงาน  

ให;ตรวจสอบการคํานวณตามรายละเอียดตัวคูณค�าใช;จ�าย ที่คณะ/สํานัก และหน�วยงานขอตั้ง
งบประมาณ 

2.4 ค�าสาธารณูปโภค ตรวจสอบการคํานวณรายจ�ายค�าไฟฟsา ค�านํ้าประปา  
ค�าโทรศัพทD และ ค�าไปรษณียD ฯลฯ ตามหลักเกณฑDและวิธีการของสํานักงบประมาณ ในภาพรวมของ
สถาบัน 

3. งบลงทุน 
3.1 ค�าครุภัณฑD ตรวจสอบรายการ และการคํานวณรายละเอียดตัวคูณค�าใช;จ�ายที่

คณะ/สํานัก และหน�วยงานขอต้ังงบประมาณ ให;เป_นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑDของสํานัก

งบประมาณ  (http://www.bb.go.th) เกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑDคอมพิวเตอรD
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (http://www.mict.go.th) สําหรับกรณีที่เป_น
รายการครุภัณฑDนอกมาตรฐานกลาง จะพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะว�ามีความสอดคล;องกับ
วัตถุประสงคD เหตุผล ความจําเป_นและลักษณะการใช;งานหรือไม� โดยพิจารณาจากใบเสนอราคา 

เอกสารกําหนดคุณลักษณะ และอ;างอิงแหล�งที่มาของราคาที่ขอตั้งงบประมาณ โดยตรวจสอบแยก
เป_นรายคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 

3.2 ค�าที่ดินและส่ิงก�อสร;าง ตรวจสอบรายการ และการคํานวณรายละเอียดตัวคูณ
ค�าใช;จ�ายที่คณะ/สํานัก และหน�วยงานขอตั้งงบประมาณ ให;เป_นไปตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก�อสร;าง
ของสํานักงบประมาณ (http://www.bb.go.th) สําหรับกรณีที่เป_นรายการค�าที่ดินและส่ิงก�อสร;างนอก

มาตรฐานกลาง จะพิจารณารายละเอียดแบบรูปรายการและการประมาณราคา และอ;างอิงแหล�งที่มา
ของราคาที่ขอต้ังงบประมาณ โดยตรวจสอบแยกเป_นรายคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 
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4. งบเงินอุดหนุน ตรวจสอบรายละเอียดของรายการและโครงการ รวมทั้งการคํานวณ

รายละเอียดตัวคูณค�าใช;จ�าย โดยจําแนกเป_นรายคณะ/สํานัก และหน�วยงาน กรณีที่ขอตั้งงบประมาณ
ในรูปแบบของโครงการต;องให;เป_นไปตามแบบฟอรDมการเขียนโครงการที่กองแผนงานกําหนด  

5. งบรายจ�ายอื่น หมายถึง รายจ�ายที่ไม�เข;าลักษณะประเภทงบรายจ�ายใดงบรายจ�าย

หน่ึง หรือรายจ�ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให;ใช;จ�ายในงบรายจ�ายน้ี   

ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบ ตลอดจนข;อมูลประกอบการตรวจสอบจะเป_นข;อมูลเดียวกัน
กับที่กองแผนงานได;อัพโหลดไว;ให;คณะ/สํานัก และหน�วยงาน ใช;เป_นหลักเกณฑDประกอบการจัดทํา 
คําของบประมาณรายจ�ายที่ระบบ ICS/files/เอกสารส�วนรวม-กองแผนงาน/กลุ�มงานงบประมาณ/การ
จัดทําคําของบแผ�นดิน ประจําป8งบประมาณ (BUD-R 03, BUD-R 04) 

หากรายการคําขอตั้งงบประมาณของคณะ/สํานัก และหน�วยงานใดไม�ถูกต;อง หรือไม�
ครบถ;วน นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน จะส�งข;อมูลกลับไปทาง
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) ซึ่งจะ

แสดงสถานะการของบประมาณเป_น ระดับ 4 จัดทําคําเสนอของบประมาณ เพื่อให;คณะ/สํานัก 

และหน�วยงานปรับแก;ไข และส�งข;อมูลกลับไปยังกองแผนงานพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  
สําหรับคําของบประมาณรายจ�ายของคณะ/สํานัก และหน�วยงานใดที่ถูกต;อง ครบถ;วน

แล;ว นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงานจะยืนยันคําของบประมาณ
รายจ�ายรายการนั้น ผ�านทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 

Management System : PBS) ซึ่งระบบจะแสดงสถานะการของบประมาณเป_น ระดับ 6 ส�วนกลาง
ตรวจคําเสนอขอเรียบร=อย 

ขั้นตอนนี้ เม่ือคณะ/สํานัก และหน�วยงานนําส�งข;อมูลให;กองแผนงานตรวจสอบแล;ว  
กองแผนงานจะต;องตรวจสอบให;แล;วเสร็จหลังจากได;รับข;อมูลประมาณเดือนธันวาคม ถึง เดือน
มกราคม ไม�เกิน 20 วันทําการ และกรณีหน�วยงานต;องมีการปรับแก;ข;อมูล จะต;องดําเนินการให;แล;ว

เสร็จภายหลังจากที่ได;รับแจ;งจากกองแผนงานแล;ว ไม�เกิน 3 วันทําการ 

ระยะเวลา :   ประมาณสัปดาหDที่ 4 ของเดือนธันวาคมป8ปhจจุบัน – สัปดาหDที่ 3 ของ

เดือนมกราคม ป8ถัดไป (20 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :   ความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ

แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ และเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
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การติดตามประเมินผล :  ตรวจสอบความถูกต;อง และครบถ;วนของคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของทุกคณะ/สํานัก และ
หน�วยงานโดยใช;ตาราง checklist (BUD-F 01) 

แบบฟอรAมท่ีใช= :  
BUD-F 01  ตาราง checklist รายชื่อหน�วยงาน 

เอกสารอ=างอิง :  

BUD-R 03 หลักเกณฑDการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD  
BUD-R 04

  
หลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ จากเว็บไซตDของ
สํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th 

BUD-R 13

  
หลักเกณฑDและวิธีการของสํานักงบประมาณ สําหรับใช;ในการคํานวณ
อัตราเงินเดือนของข;าราชการและค�าจ;างประจําของลูกจ;างประจํา 
รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนที่จ�ายควบกับเงินเดือนและค�าจ;างประจํา 
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ขั้นตอนที่ 9  กองแผนงานยืนยันคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป<งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 
Budget Management System : PBS)/แจ=งหน�วยงาน 

นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน บันทึกยืนยันคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของแต�ละคณะ/สํานัก และหน�วยงาน
ผ�านทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) 

ซึ่งจะแสดงสถานะการของบประมาณเป_น ระดับ 6 ส�วนกลางตรวจคําเสนอขอเรียบร=อย เพื่อให;

หน�วยงานสามารถพิมพDรายงานคําขอฯ ที่ถูกต;อง และครบถ;วน ส�งกองแผนงานต�อไป 

ระยะเวลา :  ประมาณสัปดาหDที่ 4 ของเดือนมกราคม (5 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :  ยืนยันคําของบประมาณรายจ�าย ของทุกคณะ/สํานัก และหน�วยงานอย�าง

ครบถ;วน 

การติดตามประเมินผล :  ตรวจสอบความครบถ;วนของคําของบประมาณรายจ�ายทุกคณะ/สํานัก 

และหน�วยงาน โดยใช;ตาราง checklist รายช่ือหน�วยงาน  (BUD-F 01) 

แบบฟอรAมท่ีใช= :   

BUD-F 01  ตาราง checklist รายชื่อหน�วยงาน 

เอกสารอ=างอิง :   - 
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ขั้นตอนที่  10 หน�วยงานจัดทําบันทึกข=อความ พร=อมพิมพAแบบรายงานคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณ ส�งให=กองแผนงาน 

เม่ือกองแผนงานยืนยันคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : 
PBS) และแจ;งคณะ/สํานัก และหน�วยงานให;จัดทําบันทึกข;อความ เพื่อส�งคําขอฯ อย�างเป_นทางการแล;ว 

เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหน�วยงานจะดําเนินการในขั้นตอนต�อไป ดังน้ี 

1. จัดทําร�างบันทึกข;อความการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป8งบประมาณ เสนอผู;บังคับบัญชา/ผู;บริหารหน�วยงานพิจารณาตามลําดับ หากเห็นชอบให; 
ลงนามในบันทึกข;อความ  เพื่อส�งให;กองแผนงาน ทั้งนี้ เน้ือหาในบันทึกข;อความจะต;องมีสรุปกรอบ
วงเงินคําของบประมาณรายจ�ายประจําป8งบประมาณของคณะ/สํานัก และหน�วยงานที่จะขอตั้ง
งบประมาณระบุไว;อย�างชัดเจน (BUD-R 14) 

2. ทําการเข;าสู�ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) ผ�านทาง URL : http://pbs.nida.ac.th และเลือกพิมพDแบบรายงาน      
คําขอฯ ดังนี้  

-  รายงานแบบ ง.2 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย งบดําเนินงาน)  
(BUD-F 05) 

-  รายงานแบบ ง.3 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย งบลงทุน) (BUD-F 06) 
-  รายงานแบบ ง.4 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย งบเงินอุดหนุน)  

(BUD-F 07) 
-  รายงานแบบ ง. สรุป-1 (แบบฟอรDมสรุปคําของบประมาณรายจ�ายประจําป8

งบประมาณระดับหน�วยงาน) (BUD-F 08) 

3. ตรวจสอบความถูกต;องครบถ;วนของแบบรายงานคําขอฯ ที่จัดพิมพD  

4. กรณีคณะ/สํานัก และหน�วยงาน มีเอกสารอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพื่อใช;ประกอบการขอ
งบประมาณ อาทิเช�น รายละเอียดโครงการในงบเงินอุดหนุน ใบเสนอราคาของรายการครุภัณฑD 

รูปแบบรายการปรับปรุงส่ิงก�อสร;าง ฯลฯ ให;แนบเอกสารดังกล�าวประกอบแบบฟอรDมคําขอ
งบประมาณรายจ�ายข;างต;นด;วย 
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5. จัดส�งบันทึกข;อความผ�านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD (e-Document) พร;อมส�ง
บันทึกข;อความฉบับจริง (Hard Copy) ที่แนบแบบรายงานคําของบประมาณรายจ�ายงบประมาณ
แผ�นดิน ประจําป8งบประมาณของคณะ/สํานัก และหน�วยงาน พร;อมรายละเอียดประกอบให;         

กองแผนงาน จํานวน 1 ชุด 

ระยะเวลา :  ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธD (3 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :   

- ความถูกต;อง ครบถ;วนของบันทึกข;อความ และแบบรายงานคําขอ

งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ  

- บันทึกข;อความ และแบบรายงานคําขอฯ ที่จัดส�งให;กองแผนงานถูกต;อง 

ครบถ;วนและภายในเวลาที่กําหนด 

การติดตามประเมินผล :  

- ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วน ของแบบรายงานคําของบประมาณ

รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ จํานวนหน;าและ

การจัดเรียงลําดับแบบรายงานคําขอฯ 

- ติดตามการรับ เอกสารผ� านระบบสารบรรณอิ เ ล็กทรอนิกสD             

(e-Document) 

แบบฟอรAมท่ีใช= :  

BUD-F 05 รายงานแบบ ง.2 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย งบดําเนินงาน) 
BUD-F 06       รายงานแบบ ง.3 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย

งบลงทุน) 

BUD-F 07 รายงานแบบ ง.4 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจ�าย งบเงินอุดหนุน) 
BUD-F 08 รายงานแบบ ง.สรุป-1 (แบบฟอรDมสรุปคําของบประมาณรายจ�าย

ประจําป8งบประมาณระดับหน�วยงาน) 
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เอกสารอ=างอิง :   
BUD-R 14 

  
ตัวอย�างบันทึกข;อความส�งคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ ของคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 
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ขั้นตอนที่ 11  กองแผนงานพิมพAแบบรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณ ที่ได=จากหน�วยงานต�าง ๆ 

ขั้นตอนนี้จะดําเนินการเม่ือได;รับบันทึกข;อความพร;อมแบบรายงานคําของบประมาณ
รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ จากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
(Planning and Budget Management System : PBS) ที่ถูกต;อง เรียบร;อยแล;ว จากทุกคณะ/สํานัก และ

หน�วยงาน เพื่อเป_นการแจ;งยืนยันอย�างเป_นทางการ โดยนักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงาน
งบประมาณ กองแผนงาน จะต;องดําเนินการ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบว�าได;รับบันทึกข;อความพร;อมแบบรายงานคําของบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ จากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and 
Budget Management System : PBS) เพื่อเป_นการแจ;งยืนยันความถูกต;อง ครบถ;วนจากทุกคณะ/
สํานัก และหน�วยงาน 

2. ทําการเข;าสู�ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) ผ�านทาง URL : http://pbs.nida.ac.th โดยใช; username และ password 
ของผู;ดูแลระบบคือ นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน 

3. พิมพDรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณ ของทุกผลผลิตภาพรวม ทั้งสถาบัน (รายงานลําดับที่ 16 รายงานงบประมาณรายจ�าย 
(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ (รายงานสรุปรายการคําของบประมาณรายจ�ายของ     
ทุกผลผลิตภาพรวมสถาบัน (BUD-F 9) 

4. ตรวจสอบความถูกต;องครบถ;วนของแบบรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณ

รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ จํานวนหน;าและการเรียงลําดับของงบรายจ�าย /
ผลผลิต  

5. จัดเก็บรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป8งบประมาณ เพื่อใช;เป_นข;อมูลประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณของสถาบันตามแบบฟอรDมที่สํานักงบประมาณ (สงป.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดต�อไป 
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ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธD (2 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :   ความถูกต;อง ครบถ;วน ของแบบรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณ

รายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ 

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบความถูกต;องครบถ;วนของคําของบประมาณรายจ�าย 

(งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ, จํานวนหน;าและการ
เรียงลําดับของงบรายจ�าย/ ผลผลิต  

แบบฟอรAมท่ีใช= :   

BUD-F 9 รายงานงบประมาณรายจ� าย (งบประมาณแผ�นดิน )  ประ จําป8
งบประมาณ (รายงานสรุปรายการคําของบประมาณรายจ�ายของทุก
ผลผลิตภาพรวมสถาบัน) 

เอกสารอ=างอิง :   - 
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ขั้นตอนที่ 12  กองแผนงานนําข=อมูลจากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
(Planning and Budget Management System : PBS) เพื่อจัดทํารายงานสรุปคําขอ
งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป<งบประมาณ ในระบบ           
e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ 

นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ เพื่อจัดส�งให;สํานักงบประมาณ (สงป.) และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยนําข;อมูลจากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ 
(Planning and Budget Management System : PBS) (BUD-R 15) ที่หน�วยงานต�าง ๆ ได;ยืนยันความ

ถูกต;องของข;อมูลแล;ว รวมทั้งข;อมูลอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข;อง มาจัดทําคําขอฯ ตามหัวข;อในระบบ             
e-Budgeting ทั้งนี้ การใช;งานระบบ e-Budgeting วิธีการจัดทํารายงานสรุปคําของบประมาณรายจ�าย
ในระบบ e-Budgeting และหัวข;อหลักตามคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณ สามารถศึกษาได;จากคู�มือการบันทึกคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting ของสํานัก
งบประมาณ (BUD-R 16, BUD-R 17) 

ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 2 – 3 ของเดือนกุมภาพันธD (10 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :  ความถูกต;องครบถ;วนของข;อมูลตามหัวข;อในระบบ e-Budgeting ของสํานัก

งบประมาณ (สงป.) และดําเนินการเสร็จตามเวลาที่สํานักงบประมาณ (สงป.) 
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  

การติดตามประเมินผล : ความถูกต;องของข;อมูลในเอกสารคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ

แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ เมื่อเทียบกับข;อมูลจากระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : 
PBS) และข;อมูลจากเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข;อง 

แบบฟอรAมที่ใช= :     - 

เอกสารอ=างอิง :   
BUD-R 15 รายงานคําของบประมาณรายจ�าย ประจําป8งบประมาณ ของสถาบัน 

จากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) 
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BUD-R 16 คําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ 
(จากระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ) 

BUD-R 17 คู�มือการบันทึกคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting สํานัก
งบประมาณ (สงป.) 
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ขั้นตอนที ่13  กองแผนงานเสนอผู=บริหารระดบัสถาบันพิจารณา  

1. นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการจัดทําร�าง
บันทึกข;อความ จํานวน 3 ฉบับ คือ 

1.1 ร�างบันทึกข;อความการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป8งบประมาณ ในภาพรวมสถาบัน ที่ได;บันทึกลงในระบบ e-Budgeting  ของสํานักงบประมาณ 
เพื่อเสนอผู;บริหารระดับสถาบันพิจารณา โดยเรียน อธิการบดีผ�านรองอธิการบดีทุกฝgาย (BUD-R 18) 

1.2 ร�างหนังสือส�งออกภายนอก เร่ือง การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ

แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ เพื่อเสนอไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (BUD-R 19) 

1.3 ร�างหนังสือส�งออกภายนอก เร่ือง การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ เพื่อเสนอไปยังผู;อํานวยการสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
(สงป.)  (BUD-R 20) 

พร;อมแนบเอกสารข;อมูล ดังต�อไปน้ี 

- หนังสือ ด�วนที่สุด ของสํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ (เรื่อง
เดิม) (BUD-R 21) 

- เอกสารคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD จํานวน 1 เล�ม (BUD-R 22) 

2. เสนอร�างบันทึกข;อความข;างต;นต�อหัวหน;ากลุ�มงานงบประมาณเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต;องและครบถ;วน  และเสนอผู;อํานวยการกองแผนงานลงนามในบันทึกข;อความก�อนเสนอผู;บริหาร

สถาบันพิจารณา หากผู;บริหารเห็นชอบให;ลงนามในบันทึกข;อความภายใน 1 ฉบับ และหนังสือส�งออก
ให;แก�หน�วยงานภายนอก 2 หน�วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานัก
งบประมาณ (สงป.) 

3. หลังจากผู;บริหารเห็นชอบและลงนามในหนังสือส�งออกทั้ง 2 ฉบับแล;ว นักวิเคราะหD
นโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการจัดส�งหนังสือไปยังหน�วยงานภายนอก
ทั้ง 2 หน�วยงาน พร;อมแนบเอกสารคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8

งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD หน�วยงานละ 1 เล�ม 
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ระยะเวลาดําเนินการ :  ประมาณสัปดาหDที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธD (5 วันทําการ) 

สิ่งท่ีต=องควบคุม :  ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของบันทึกข;อความภายใน หนังสือส�งออกให;แก�

หน�วยงานภายนอก และหนังสือข;อมูลคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณ
แผ�นดิน) ประจําป8งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD  

การติดตามประเมินผล :  

-  ติดตามผลการพิจารณาให;ความเห็นชอบและลงนามในหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ของ

ผู;บริหารระดับสถาบันตามลําดับผ�านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD (e-Document)   
-  จัดส�งหนังสือพร;อมเอกสารไปยังกองกลาง เพื่อดําเนินการจัดส�งให;แก�สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) และเมื่อจัดส�ง
เรียบร;อยแล;วต;องมใีบเซ็นตDชื่อผู;รับหนังสือจากทั้ง 2 หน�วยงานด;วย 

แบบฟอรAมท่ีใช= : - 

เอกสารอ=างอิง :  
BUD-R 18 ตัวอย�างบันทึกข;อความ เร่ือง การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย 

ประจําป8งบประมาณ  

BUD-R 19 ตัวอย�างหนังสือส�งออกภายนอก เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป8งบประมาณ  

BUD-R 20 ตัวอย�างหนังสือส�งออกภายนอก เรียน ผู;อํานวยการสํานักงบประมาณ 
เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณ   

BUD-R 21 หนังสือสํานักงบประมาณ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป8งบประมาณ 

BUD-R 22 เอกสารคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป8
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD 
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บทท่ี 4 

บทสรุป 
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กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�
งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร%  สามารถนําไปประยุกต%ใช*ได*กับกระบวนการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ�ายประเภทอื่น ๆ ของสถาบัน คือ  

1. งบประมาณรายจ�ายเงินรายได*   
2. งบประมาณรายจ�ายเงินทุนคณะ/สํานัก เงินกองทุน และเงินอื่น ๆ  
3. งบประมาณรายจ�ายหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ 
4.  งบประมาณรายจ�ายเงินกิจกรรมพิเศษ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษา 

ภาคพิเศษ 
5. งบประมาณรายจ�ายหลักสูตรภาคพิเศษ  
6. งบประมาณรายจ�ายศูนย%ศึกษาและพัฒนาวิชาการ  

การจัดทํางบประมาณรายจ�ายแต�ละประเภทของสถาบันดังกล�าวข*างต*น  มีขั้นตอน 
และกระบวนการจัดทําที่คล*ายคลึงกัน ดังนั้น หากสถาบันได*นําระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) มาใช*ได*อย�างครบถ*วนสมบูรณ% 
ก็จะก�อให*เกิดประโยชน%ต�อการบริหารจัดการงานงบประมาณของสถาบันอย�างมาก 

นอกจากนี้  กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 
ประจําป�งบประมาณ ผ�านระบบการบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget 
Management System : PBS) จะเปRนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได* จําเปRนต*องมีปTจจัย
สนับสนุน ดังนี้  

1. การให;บริการแก�ผู;รับบริการด;วยความเสมอภาคและเต็มใจ 
นักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน ปฏิบัติหน*าที่

เกี่ยวข*องกับการจัดทํางบประมาณประเภทต�าง ๆ ของสถาบัน ซึ่งการดําเนินงานในส�วนงานต�าง ๆ 
จะต*องมีการติดต�อประสานงานกับเจ*าหน*าที่คณะ/สํานัก และหน�วยงานต�าง ๆ ของสถาบัน รวมถึง
หน�วยงานภายนอก อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และสํานักงบประมาณ 
(สงป.) นักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ กองแผนงาน จึงต*องให*ความสําคัญต�อ
การติดต�อประสานงาน เพื่อให*ได*มาซึ่งข*อมูล/งานเปRนไปตามที่ต*องการเพื่อให*การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค%  ประกอบกับมีความพร*อมในการให*บริการ มีความรู* 
ความสามารถในการตอบคําถาม ให*ข*อมูล ข*อเสนอแนะ และช�วยเหลือแก*ปTญหาในการทํางานได* 
เปRนต*น 
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2. การมีจรรยาบรรณ/จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน 
งานจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป�งบประมาณ  

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร%  เปRนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข*องกับกฎระเบียบ ข*อบังคับ 
หลักเกณฑ%การเบิกจ�าย เกณฑ%ราคามาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งนักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุ�มงาน
งบประมาณ กองแผนงานจะต*องจัดทํา/ตรวจสอบคําของบประมาณรายจ�ายให*มีความถูกต*อง
เปRนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ% และข*อบังคับต�าง ๆ มีการปฏิบัติหน*าที่ด*วยความซื่อสัตย%สุจริต 
เที่ยงตรง ไม�ละเลยการปฏิบัติตามหน*าที่ที่รับผิดชอบ และจะละเว*นไม�ปฏิบัตไิม�ได*  

3. การเสริมสร;างความรู; ความเข;าใจเรื่องกระบวนการงบประมาณ 
การพัฒนาความรู*และทักษะด*านงบประมาณให*มีความรู*ความเข*าใจหลักเกณฑ% 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ กฎระเบียบ ข*อบังคับที่เกี่ยวข*อง เพื่อให*สามารถ
ปฏิบัติหน*าที่ ได*อย�างถูกต*อง และมีประสิทธิภาพ นักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุ�มงาน
งบประมาณ กองแผนงานจึงต*องแสวงหาความรู*เพิ่มเติมอย�างสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกันก็ต*องมี
การถ�ายทอดความรู* ข*อมูลข�าวสารด*านงบประมาณให*ผู*ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข*องระดับคณะ/สํานัก 
และหน�วยงานได*รับทราบ โดยแนวทางที่สามารถดําเนินการได* อาทิ  

- จัดทําบันทึกเวียนแจ*งให*หน�วยงานรับทราบข*อมูล ความรู*ด*านงบประมาณ   
เพื่อใช*ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป� 

-  อัพโหลดข*อมูลข�าวสารด*านงบประมาณลงในระบบ ICS ของสถาบัน เว็บไซต%
ของสถาบัน และ/หรือช�องทางการสื่อสารอื่น ๆ  

- จัดประชุมเพื่อช้ีแจง ให*ความรู* ความเข*าใจ ถ�ายทอดนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป�ให*แก�คณะ/สํานัก และหน�วยงานภายในสถาบัน 

ข*อพึงระวังสําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป�งบประมาณ คือ ระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแต�ต*นจนจบกระบวนการที่จะต*องมีการ

ควบคุมให*เปRนไปตามกําหนดเวลาให*มากที่สุด  เนื่องจากการจัดทํางบประมาณ จะมีความ
เกี่ยวข*องกับกรอบระยะเวลาการดําเนินงานจากหน�วยงานภายนอกตามปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป�ของสํานักงบประมาณ  ซึ่งสถาบันจะต*องดําเนินการให*สอดคล*องและ
เปRนไปตามกําหนดการดังกล�าว  ดังนั้น นักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุ�มงานงบประมาณ     
กองแผนงานจึงต*องมีทักษะในการพิจารณาการดําเนินงานในแต�ละขั้นตอนให*รัดกุม มีความกระชับ 
ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ต*องให*เกิดความยืดหยุ�น  เพื่อการดําเนินการจัดทํางบประมาณภายใน
สถาบัน สามารถดําเนินการได*อย�างสอดคล*องกับการจัดทํางบประมาณในระดับประเทศ 
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อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ การตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูล  

เนื่องจากข*อมูลคําของบประมาณในระดับสถาบันมีรายละเอียดค�อนข*างมาก และเปRนข*อมูลตัวเลข
ทางการเงินซึ่งจะผิดพลาดไม�ได*  จําเปRนต*องใช*ความละเอียดรอบคอบสูงในการตรวจสอบความ
ถูกต*อง ประกอบกับต*องให*ถูกต*องตามระเบียบ หลักเกณฑ%ที่กําหนดอีกด*วย จึงต*องมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลง แก*ไขระเบียบ/ข*อบังคับและประกาศต�าง ๆ ที่เกี่ยวข*องเพื่อให*มีข*อมูลสําหรับการ
ตรวจสอบที่เปRนปTจจุบัน ซึ่งจะทําให*คําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ของสถาบันมี
ความถูกต*อง ครบถ*วน และสมบูรณ% พร*อมที่จะส�งเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) ได*ภายในระยะเวลาที่กําหนดต�อไป 
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ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ  
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แบบฟอร�มประกอบ คู�มือกระบวนการจัดทําคําของบประมาณแผ�นดิน 
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BUD-F 01 ตาราง check List รายช่ือหน�วยงาน 

BUD-F 02 ตาราง checklist รายการคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป(

งบประมาณ ของบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 

BUD-F 03 แบบฟอร1มคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป(งบประมาณ 

BUD-F 04 แบบฟอร1มการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป(

งบประมาณ ในระบบ PBS 

BUD-F 05 รายงานแบบ ง.2 (แบบฟอร1มคําของบประมาณรายจ�าย งบดําเนินงาน) 

BUD-F 06 รายงานแบบ ง.3 (แบบฟอร1มคําของบประมาณรายจ�าย งบลงทุน) 

BUD-F 07 รายงานแบบ ง.4 (แบบฟอร1มคําของบประมาณรายจ�าย งบเงินอุดหนุน) 
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ระดับหน�วยงาน) 
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สรุปรายการคําของบประมาณรายจ�ายของทุกผลผลิตภาพรวมสถาบัน) 

 



ต ร ง Check List ร ยช่อหนวยง น 

ลํ ดบท่ี หนวยง น วนที่จดสง วนที่ไดรบ หม ยเหต 
1 คณ รฐปร ศ สนศ สตร    

2 คณ บรห รธรกจ    

3 คณ พฒน ก ร ศรษฐกจ    

4 คณ สถตปร ยกต    

5 คณ พฒน สงคม ล ส่ง วดลอม    

6 คณ ภ ษ ล ก รส่อส ร    

7 คณ พฒน ทรพย กรมนษย    

8 คณ นตศ สตร    

9 คณ ก รจดก รก รทอง ท่ยว    

10 คณ น ทศศ สตร ล นวตกรรมก รจดก ร    

11 วทย ลยน น ช ต    

12 สํ นกวจย    

13 สํ นกสรพฒน     

14 สํ นกบรรณส รก รพฒน     

15 สํ นก ทค น ลยส รสน ทศ    

16 สํ นกง นอธก รบด    

17 กองง นผบรห ร    

18 กองกล ง    

19 กองบรก รก รศกษ     

20 กองบรห รทรพย กรบคคล    

21 กองคลง ล พสด    

22 กอง ผนง น    

23 สํ นกง นตรวจสอบภ ย น    

24 ศนยบรก รวช ก ร    

25 ศนยศกษ ศรษฐกจพอ พยง    

26 สภ คณ จ รย    
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ตาราง Check List รายการคําของบประมาณรายจาย ิงบประมาณผนดินี ประจําปงบประมาณ 
ของบุคลากรภายในคณะ/สํานัก ละหนวยงาน 

ลําดับท่ี หนวยงาน รายการคําขอ ผลการตรวจสอบ หมายหตุ 
1 กลุมงาน.......... รายการ.......... 

รายการ.......... 
รายการ.......... 

  

2 กลุมงาน.......... รายการ.......... 
รายการ.......... 
รายการ.......... 

  

3 กลุมงาน.......... รายการ.......... 
รายการ.......... 
รายการ.......... 

  

4 กลุมงาน.......... รายการ.......... 
รายการ.......... 
รายการ.......... 

  

5 กลุมงาน.......... รายการ.......... 
รายการ.......... 
รายการ.......... 
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ผลผลิต ………………………………………………………..

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน ……งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)………………………………..

หน่วย : บาท

4. 5.

ผลผลิต/คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน งินดอืน ค่ำจຌำงประจ ำ งินดอืนและค่ำจຌำงประจ ำ ค่ำจຌำงชั วครำว รวม ค่ำตอบแทน ฿ชຌสอย วสัดุ รวม ค่ำสำธำรณปูภค รวม ค่ำครุภัณฑ์ ที ดนิและ รวม งบงิน งบ รวมทั้งสิ้น

 (อัตรำ) (อัตรำ) (อัตรำ) (อัตรำ) (อัตรำ) สิ งก่อสรຌำง อุดหนุน รำยจำ่ยอื น (1+2+3+4+5)

งำนสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ           
(กองแผนงำน)

-                -            xx,xxxx xx,xxxx xx,xxxx xx,xxxx -                 xx,xxxx xxx,xxxx -          xxx,xxxx xx,xxx,xxxx -           xx,xxx,xxxx

(ฉบบัน ำสนอที ประชมุพิจำรณำ)

 ตำรำงสรุปงบประมำณรำยจำ่ย   ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2557

สถำบนับณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1.  งบบคุลำกร 2. งบด ำนินงำน 3. งบลงทุน 

แบบ ง. 102 (ก) 

ไม่ตຌองด ำนินกำร 
กผ.จะด ำนินกำร฿หຌ 

กผ-1
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ผลผลติ............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน............งำนสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ (กองแผนงำน).........................................................

งบประมำณ งบประมำณ
งบประมำณ รำยจำ่ยจรงิ ป ี 2556 ที ขอตัง้ ป ี2557

ที ไดຌรบั (ณ 30 ก.ย. 55)

1. ค่ำตอบแทน ฿ชຌสอย และวสัดุ -              xxx,xxx -             xx,xxx

1.1 ค่าตอบทน -              xxx,xxx -             xx,xxx

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา -              xxx,xxx -             xx,xxx เพืไอจา่ยเปน็ค่าอาหารท าการนอกเวลา฿หຌกบัขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า ละพนกังานสถาบนั

จ านวน xx คน ของกองผนงาน ฿นการอยูป่ฏบิติังานนอกเวลาราชการ กองผนงานจะอยูป่ฏบิติังานเฉพาะกรณี

ทีไมงีานจ าเปน็เร่งด่วนเทา่นัๅน  ซึไงเมส่ามารถด าเนนิการ฿หຌลຌวเสรใจภาย฿นระยะเวลาทีไก าหนดเวຌ เชน่ 

กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารยทุธศาสตร์ 

กลุ่มงานวจิยัละพฒันา กลุ่มงานบริหารความเสีไยง ละกลุ่มงานบริหารละธรุการ  มรีายละเอยีดค่า฿ชຌจา่ย ดังนีๅ

ขา้ราชการและพนกังานสถาบนั
1) วนัธรรมดา                  = xx,xxx บาท

2) วนัหยดุ (เสาร์/อาทติย)์       = xx,xxx บาท

       รวมทัๅงสิๅน   1) + 2)   =  xx,xxx  บาท

       ขอตัง้งบประมำณ     =  xx,xxx  บำท

1.2 ค่า฿ชຌสอย -              -                 -             xx,xxx

1.2.1 ค่าเบีๅยเลีๅยง ค่าเชา่ทีไพกั -              -                 -             xx,xxx เพืไอเปน็ค่า฿ชຌจา่ยส าหรับขຌาราชการละพนกังานสถาบนั ของกองผนงานทีไจะตຌองเดินทางเปราชการ

ละค่าพาหนะ หรือสัมมนาต่างจงัหวดั ดังนีๅ

    (1) ค่าเบีๅยเลีๅยง =  x,xxx  บาท

    (2) ค่าเชา่ทีไพกั =  x,xxx  บาท

    (3) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจา่ย =  x,xxx  บาท

                         รวมทัๅงสิๅน  (1)+(2)+(3)  =  xx,xxx  บาท

       ขอตัง้งบประมำณ     =  xx,xxx  บำท

งบประมำณ ป ี2555

หมวดรำยจำ่ย-รำยกำร ค ำชีแ้จง 

รำยละอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย  หมวดค่ำตอบแทน  ฿ชຌสอยและวสัดุ
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2557

แบบ  ง.102-2 (1) 
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งบประมำณ งบประมำณ
งบประมำณ รำยจำ่ยจรงิ ป ี 2556 ที ขอตัง้ ป ี2557

ที ไดຌรบั (ณ 30 ก.ย. 55)

งบประมำณ ป ี2555

หมวดรำยจำ่ย-รำยกำร ค ำชีแ้จง 

1.2.2 ค่าซ่อมซมครุภณัฑ์ -              -                 -             xx,xxx เพืไอเปน็ค่า฿ชຌจา่ย฿นการบ ารุงรักษา ซ่อมซมครุภณัฑ์ต่างโ ของกองผนงานทีไมจี านวนมากขึๅน  

ละมอีายกุาร฿ชຌงานหลายป ี 
ขอตัง้งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.2.3 ค่าจຌางเหมาบริการ -              -                 -             xx,xxx เพืไอเปน็ค่าจຌางเหมาบริการต่าง โ คือ

1) เพืไอเปน็ค่าจຌางถา่ยเอกสาร ของกลุ่มงานวจิยัละพฒันา  รวม    x,xxx บาท ดังนีๅ
- ภาวะการหางานท าของผูຌส าเรใจการศึกษา 

- ความพงึพอ฿จของนายจຌาง / หวัหนຌางานต่อบณัฑิต

- ความพงึพอ฿จของนกัศึกษาต่อบริการของสถาบนั

- ความพงึพอ฿จของบคุลากรทีไมต่ีอสถาบนั

รวม  x,xxx บาท 

2) เพืไอเปน็ค่าจຌางเหมา฿นการท าเอกสารเขຌาเล่ม (ส่งรงพมิพ์) ละค่าจຌางถา่ยเอกสารของกลุ่มงานอืไน 
ปลีะ xx,xxx บาท รวมทัๅงสิๅน  1)+2)  = xx,xxx บาท

ขอตัง้งบประมำณ   =  xx,xxx   บำท

1.3 ค่าวสัดุ xx,xxx xx,xxx xx,xxx xx,xxx

1.3.1 วสัดุส านกังาน xx,xxx xx,xxx xx,xxx xx,xxx 1) เพืไอเปน็ค่า฿ชຌจา่ย฿นการซืๅอวสัดุส านกังานต่าง โ ซึไงกองผนงานจ าเปน็ตຌอง฿ชຌมากขึๅนกวา่ปกติ เชน่ การจดัท า

งบประมาณ  การจดัท าผนปฏบิติังานประจ าป ี การประเมนิผล  การวเิคราะหค์วามเสีไยง ผนพฒันาฯ งานติดตามผล

ละวเิคราะห ์วจิยัต่าง โ ดยเฉพาะอยา่งยิไงการเตรียมเอกสารชีๅจงงบประมาณตຌอง฿ชຌวสัดุค่อนขຌางมาก นอกจากนัๅน

กองผนงานยงัเดຌรับมอบหมายงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั งานครงการ฿หม ่โ ทีไสถาบนัมกัจะมอบ฿หຌ

กองผนงานรับผิดชอบอยูเ่สมอ ละยงัมงีานพมิพเ์ผยพร่เปน็จ านวนมาก  อาท ิการจดัท าขຌอมลูเกีไยวกบันกัศึกษา

งานวจิยัสถาบนัปลีะประมาณ 4 เรืไอง  ซึไงตຌองพมิพ์จก ฿หຌส่วนราชการต่าง โ  นอกจากนีๅจ าเปน็ตຌอง฿ชຌกระดาษ

ถา่ยเอกสารจ านวนมาก เนืไองจากจะตຌองจดัท าเอกสารเวยีน ฿หຌหนว่ยงานต่าง โ เปน็ประจ า เชน่ งานวเิคราะหข์ຌอมลู 

การรายงานผนการ฿ชຌจา่ย การรายงานผลการปฏบิติังาน เปน็ตຌน  อตัราการ฿ชຌวสัดุส านกังานต่ละปเีพิไมสูงขึๅนมาก  

ตามอตัราการขยายงานของกองผนงาน อกีทัๅงปจัจบุนักระดาษยงัปรับราคาเพิไมขึๅนดຌวย 
กผ.-3
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งบประมำณ งบประมำณ
งบประมำณ รำยจำ่ยจรงิ ป ี 2556 ที ขอตัง้ ป ี2557

ที ไดຌรบั (ณ 30 ก.ย. 55)

งบประมำณ ป ี2555

หมวดรำยจำ่ย-รำยกำร ค ำชีแ้จง 

2) เพืไอจดัซืๅอวสัดุ฿นการซ่อมเครืไองถา่ยเอกสาร มอีายกุาร฿ชຌงานมานานหลายป ีละปริมาณงานถา่ยเอกสาร 

ของกองผนงานมจี านวนมากขึๅน  เมืไอเครืไองเสีย จ าเปน็ตຌองซ่อมซมเพืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ 

3) เพืไอจดัซืๅอครุภณัฑ์ทีไมคีวามจ าเปน็  ละมรีาคาต่อหนว่ยตไ ากวา่  5,000 บาท
ขอตัง้งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.3.2 วสัดุคอมพวิเตอร์ -              -                 -             xx,xxx กองผนงานจ าเปน็ตຌอง฿ชຌวสัดุคอมพวิเตอร์฿นการชว่ยประมวลผลขຌอมลู  งานวเิคราะหข์ຌอมลู ละงานวจิยัต่าง โ

จ าเปน็ตຌอง฿ชຌผ่น CD External Harddisk เครืไองส ารองเฟฟา้ (UPS) ผงหมกึเครืไองพมิพ ์ลมลุภณัฑ์ (Software)

 เพืไอการด าเนนิงานต่างโ  ทีไตຌองส่งขຌอมลู฿หຌส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  (สกอ.) 

ส านกังบประมาณส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (กพร.)  ส านกังานรับรองมาตรฐานละประเมนิ

คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ละคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

รัฐสภา ละมจี านวนบคุลากรเพิไมมากขึๅน  จ าเปน็ตຌอง฿ชຌวสัดุคอมพวิเตอร์฿นปริมาณมากขึๅนดຌวย เฉลีไยเดือนละ 

ประมาณ x,xxx บาท รวมเปน็เงิน xx,xxx  บาท

ขอตัง้งบประมำณ = xx,xxx บำท

xx,xxx xxx,xxx xx,xxx xx,xxx
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ผลผลิต..............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................

ล ำดับ หน่วยนับ จ ำนวนหน่วย รำคำ/หน่วย จ ำนวนงิน มำตรฐำน
ที (บำท) (บำท) ฿ชຌกำรไดຌ ฿ชຌกำรไม่ไดຌ รวม

1 เครืไองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หนຌา/นาท)ี เครืไอง x xx,xxx xx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง ICT x x x

2 เครืไองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล เครืไอง x xxx,xxx xxx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ x x x

ความเรใว฿นการถา่ยเม่นຌอยกว่า 30 ผ่นต่อนาที

xxx,xxx xxx,xxx x x x

หมายเหตุ :  รายละเอียดค าชีๅจงตามเอกสารนบทຌาย
สามารถดาวน์หลดเฟล์ราคามาตรฐานกลางครุภัณฑ์ทัไวเป ละครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ประกอบ เดຌจาก 
จาก  http://ics.nida.ac.th / Files/ เอกสารส่วนรวม - กองผนงาน / กลุ่มงานงบประมาณ/ การจดัท าค าของบประมาณปี 57

รวมทั้งสิ้น

รำยละอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย   หมวดค่ำครภุณัฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557

จ ำนวนที มีอยูท่ั้งหมดประภท-รำยกำร

แบบ  ง. 102-3 (1) 
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คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน.........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...............................................

ล ำดบัที ประภท-รำยกำร ค ำชี้แจง

1 เครืไองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ทดทนเครืไองเดิม ปี xx (รหัส ……………..) ทีไมีอายกุาร฿ชຌงานมากกว่า xx ปี ท า฿หຌประสิทธิภาพการท างานของเครืไอง

(30 หนຌา/นาที) ลดลง ตຌองเสียค่า฿ชຌจา่ย฿นการซ่อมซมค่อนขຌางสูง จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิไง฿นการจดัซืๅอเครืไอง฿หม่ทดทน

2 เครืไองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล เพืไอทดทนเครืไองเดิมทีไมีอายกุาร฿ชຌงานมานานถงึ x ปี (จดัซืๅอตัๅงต่ปxีx) ตຌองซ่อมซมบ่อยครัๅง ละเสียค่า฿ชຌจา่ย฿นการบ ารุงรักษา 

ความเรใว฿นการถา่ยเม่นຌอยกว่า ซ่อมซมค่อนขຌางสูงต่อปี ประกอบกบักลุ่มงานต่างโ ของกองผนงานมีภาระงานค่อนขຌางมาก  ตามอตัราการขยายงานของกองผนงาน 

30 ผ่นต่อนาที ละตຌองถา่ยเอกสารเป็นจ านวนมาก฿นการจดัท าเอกสารเสนอต่อทีไประชุมอยู่เป็นประจ า ดังนัๅนจงึมีความจ าเป็นอยา่งยิไงทีไจะตຌองจดัซืๅอ

เครืไองถา่ยเอกสาร฿หม่มาช่วย฿หຌการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

หตผุลควำมจ ำป็นกำรของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

แบบ  ง. 102-3 (1) - 1 
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ผลผลิต.............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................

หน่วย : บาท

ล ำดบั งบประมำณที ไดຌรบั งบประมำณที ขอตั้ง

ที รำยกำร งบประมำณ รำยจ่ำยจรงิ ปี 2556 ปี 2557 ค ำชี้แจง

ที ไดຌรบั

1. งนิอุดหนุนทั วไป -             -           -                  -                  

Flagship Project

1.1 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จายครงการ x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx เพืไอพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ครอบคลุมการพัฒนาองค์กร พัฒนาการเรียนรูຌละสืไอการสอน พัฒนาระบบเทคนลยีสารสนเทศ

บริหารจัดการสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารความเสีไยง พัฒนาระบบบริหารจัดการดຌานบคุลากร องค์ความรูຌของสถาบนั

พื่อพัฒนาสถาบนัสูความปน็ World Class อีกทัๅงยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างโ เพืไอเสริมสรຌางขีดสมรรถนะของบคุลากร ละเพืไอจัดระบบครงสรຌางพืๅนฐานดຌานเทคนลยีสารสนเทศ

University ระบบฐานขຌอมูล ระบบเครือข่ายละการสืไอสาร ซึไงเปน็การสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบนั

1.2 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จายครงการ x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx เพืไอศึกษาวิจัยการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นองค์การภาครัฐ การจัดประชุมวิชาการ การเผยพร่องค์ความรูຌเกีไยวกับ

ศรษฐกิจพอพียงสูประชาคมอาซียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นการน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นบริบทต่างโ ทีไเปน็ประยชน์ต่อสังคมเทยดยรวม การจัดพิมพ์หนังสือปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพืไอเผยพร่ก่สาธารณชน การจัดประกวดงานวิจัยละวิทยานิพนธ์เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

ละการพัฒนาชุมชนสีคิๅวตามนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จายครงการ x,xxx,xxx เพืไอจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ ดยด าเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายการวางผนอุดมศึกษา฿นประเดในทีไเกีไยวขຌองกับการบรูณาการ

บริการวิชาการแกสังคม องค์ความรูຌต่างโ เพืไอเปน็ประยชน์ต่อสถาบนัอุดมศึกษา฿นการเตรียมความพรຌอมเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน 

(ครงการบรูณาการองค์ความรู้สูอาซียน)

1.4 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จาย฿นการพัฒนา x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx เพืไอจัดกิจกรรมส าหรับรองรับการประเมินขององค์กรประเมินระหว่างประเทศ เพืไอพัฒนาสถาบนัสู่การเปน็ มหาวิทยาลัยวิจัย

สถาบนัสูการปน็ มหาวิทยาลัยวิจัย เพืไอรองรับการเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน

พื่อรองรับการข้าสูประชาคมอาซียน

(พื่อรองรับการประมินขององค์กรประมิน

ระหว่างประเทศ  (WASC)

2. งนิอุดหนุนฉพำะกิจ -               -             -                    -                    

x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

หมำยหตุ :  เงินอุดหนนุครงการวจิัย  (เฉพาะส านกัวจิัย)  ปรดระบลัุกษณะครงการ  คือ  1) การวจิัยพืๅนฐาน   2) การวจิัยประยุกต์    3) การวจิัยละพัฒนา   4) ครงการถ่ายทอดเทคนลยี

                    5) ครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน   หรือ   6) อืไน โ 

รำยละอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบงนิอุดหนุน

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557

งบประมำณ ปี 2555

รวมทั้งสิ้น

แบบ ง.102-5  ค ำอธิบำย แบบ ง. 
แบบ ง. 102-4 (1) 
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ผลผลิต.............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน..........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...........................................................

กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหนຌำระยะปำนกลำงของกิจกรรม    (รวมรำยจ่ำยประจ ำขั้นต  ำ)

งบประมำณ งบประมำณ
2556 2557 2558* 2559* 2560*

x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

  งินงบประมำณ -              -                -                -                -                

1. งบบุคลำกร -               -                 -                 -                 -                 

   - งินดอืน
   - ค่ำจຌำงประจ ำ

   - ค่ำจຌำงชั วครำว
2. งบด ำนินงำน xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำตอบแทน xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำ฿ชຌสอย -               xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำวสัดุ xx,xxx xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำสำธำรณูปภค -               -                 -                 -                 -                 

3. งบลงทุน -               xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

    - ค่ำครุภัณฑ์ -               xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

    - ค่ำที ดนิและสิ งก่อสรຌำง -               -                 -                 -                 -                 

4. งบงินอุดหนุน x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

      4.1 งินอุดหนุนทั วไป x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

1) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ยกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรจดักำร x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

2) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ยศูนยศึ์กษำศรษฐกิจพอพียง x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

3)  งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ยครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่สงัคม x,xxx,xxx

4)  งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ย฿นกำรพัฒนำสถำบันสู่กำรป็น  x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

มหำวทิยำลยัวจิยั พื อรองรับกำรขຌำสู่ประชำคมอำซียน
(พื อรองรับกำรประมินขององค์กรประมินระหวำ่งประทศ )

5. งบรำยจำ่ยอื น -               -                 -                 -                 -                 

  งินนอกงบประมำณ x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

   - งินรำยไดຌ ** x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

หมำยหตุ *  ประมาณการรายจา่ยล่วงหนຌาของกจิกรรมทีไเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปี 2557 ทีไจะมผีล฿หຌตຌองด าเนินการต่อเนืไองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

** เงินนอกงบประมาณ (เงินรายเดຌ) ปี 2557 ฿หຌตัๅงงบประมาณเพิไมขึๅนจากงบประมาณรายจา่ยเงินรายเดຌทีไเดຌรับ ปี 2556  ปีละ 5 % 

    ดยวงเงินงบกลางจะรวมอยู่ทีไงานบริหารทัไวเป

 กรอบงบประมำณรำยจำ่ยลว่งหนຌำระยะปำนกลำง (MTEF)

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท

แหล่งงิน ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหนຌำ

แบบ  ง. 102 (ข) 
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แ ฟอ ์ ท ค อ ่  ( แ ่ ิ )  ี
ใ  PBS   ( ทึ แ  .2)

ปีงบประมาณ   2558 

แผนปฏิบัติราชการ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 

ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติ
ภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 กลยุทธ์   
กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาสถาบันฯให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization : 

HPO) 

แหล่งเงิน   งบประมาณแผ่นดิน 

หมวดรายจ่าย   งบด าเนินงาน 

หมวดรายจ่ายหลัก   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ

หมวดรายจ่ายย่อย   ค่าวัสด ุ

กองทุน   กองทุนท่ัวไป 

* รายการ   วัสดุงานบ้านงานครัว  รายการใหม ่

*คณะ /ส านัก   
 

กอง /ฝ่าย   
 

งาน /สาขาวิชา   
 

หลักสูตร   
 

*ผลผลิตนอก   
 

* รายการ 
 

* รายจ่ายจริง
ปีงบประมาณ 2556    

* งบประมาณท่ีได้รับ
ปีงบประมาณ 2557    

* รายจ่ายจริง 6 เดือน 
(ต.ค. 56 – ม.ีค. 57)    

* ประมาณการ 6 เดือน (เม.ย.
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57 – ก.ย.57)   

* รวมรายจ่ายปี 2557   
 

* ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2558    

เหตุผล / ค าชี้แจง   

 จ ากัดการพิมพ์ 200 ตัวอักษร 

ผู้เขียน   
 

ผู้แก้ไข   
 

 

บันทึก
  

   

@ Copyright 2011 NIDA All right reserved. 
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รายงานบบ ง.2 (บบฟอรม์ค าของบประมาณรายจาย งบด านินงาน)

ล าดบั
รายจายจรงิ 

ป ี2556

งบประมาณ
ทีไเดຌรบั 
ป ี2557

รายจายจรงิ 
ณ 31 ม.ีค 2557

ประมาณการ 
6 ดอืน 

(ม.ย. – ก.ย. ป ี2557)

รวมรายจาย
ป ี2557

งบประมาณ
ทีไขอตัๅง 
ป ี2558 หตผุล / ค าชีๅจง

นบ
เฟล์

1 2.0   งบด านินการ
2   2.1   คาตอบทน ฿ชຌสอย ละวัสดุ
3     2.1.1   คาตอบทน
4       2.1.1.1   คาอาหารท าการนอกวลา

1

คาอาหารท าการนอกวลา 76,110.00 23,600.00 0 23,600.00 23,600.00 80,000.00

พืไอปน็คาอาหารท าการนอกวลา
ส าหรับขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า 
จ านวน 5 คนละพนักงานสถาบนั 
จ านวน 13 คน พืไออยูปฏบิติังาน
กรณีทีไมีความจ าปน็รงดวน นอก
วลาราชการ วนัธรรมดา วนัหยุด

10     2.1.2   คา฿ชຌสอย

12

1

คาบีๅยลีๅยง คาชาทีไพกั 
ละคาพาหนะ

0 0 0 0 0 20,000.00

พืไอปน็คา฿ชຌจายส าหรับขຌาราชการ 
ละพนักงานสถาบนั ของกอง
ผนงานทีไจะตຌองดินทางเปราชการ
หรือสัมนาตางจังหวดั

13       2.1.2.3   คาซอมซมครุภณัฑ์

1

คาซอมซมครุภณัฑ์ 0 0 0 0 0 30,000.00

พืไอปน็คา฿ชຌจาย฿นการบ ารุงรักษา 
ซอมซมครุภณัฑ์ตางๆ ของกอง
ผนงานทีไมีจ านวนมากขึๅน ละมีอายุ
การ฿ชຌงานหลายปี

14       2.1.2.4   คาจຌางหมาบริการ

1

คาจຌางหมาบริการ 0 0 0 0 0 20,000.00

พืไอปน็คาจຌางหมาบริการตางๆ คือ 
1) คาจຌางถายอกสาร 2) คาจຌางขຌา
ลมอกสาร

18     2.1.3   คาวัสดุ
19       2.1.3.1   วสัดุคอมพวิตอร์

1

วสัดุคอมพวิตอร์ 0 0 34,668.00 0 34,668.00 40,000.00

พืไอ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอวสัดุคอมพวิตอร์
฿นการชวยประมวลผลขຌอมูล งาน
วิคราะหข์ຌอมูล ละงานวจิัยตางๆ

20       2.1.3.2   วสัดุส านักงาน

1

วสัดุส านักงาน 23,600.00 23,600.00 0 23,600.00 23,600.00 20,000.00

พืไอปน็คา฿ชຌจาย฿นการจัดซืๅอวสัดุ
ตางๆ ทีไมีความจ าปน็ ละมีราคาตอ
หนวยตไ ากวา 5,000 บาท

99,710.00 47,200.00 34,668.00 47,200.00 81,868.00 210,000.00รวม

      2.1.2.2 คาบีๅยลีๅยง คาชาทีไพกั
ละคาพาหนะ

รายการ
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รายงานแบบ ง.3 (แบบฟอร์มค าของบประมาณรายจาย งบลงทุน)

ล ำดับ
จ ำนวน
หนวย

หนวย
นับ

รำคำตอ
หนวย (บำท)

งบประมำณทีไขอตัๅง 
ปี 2558 (บำท)

จ ำนวน฿ชຌกำร
เดຌ

จ ำนวน฿ชຌกำร
เมเดຌ รวม หตุผล / ค ำชีๅจง นบเฟล์

1 3.0   งบลงทุน
2   3.1   คาครุภณัฑ์

1

ครืไองคอมพิวตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผล 4 ครืไอง 25,000 100,000 22 4 26

พืไอทดทนครืไองดิมทีไช ำรุด 
นืไองจำกสืไอมสภำพ ละมอีำยกุำร
฿ชຌงำนนำน 7 ปี

3   3.2   คาที่ดนิและสิ่งกอสรຌาง
4 100,000 22 4 26

รำยกำร

รวม

BUD-F 06

ตวอ
ย่ ง



ร ยง น บบ ง.4 ( บบฟอร์มค ของบปร ม ณร ยจ ย งบ งนอดหนน)

ล ดบ
ร ยจ ยจรงปี 

2556

งบปร ม ณ
ทไดรบ ปี 2557

ร ยจ ยจรง
ณ 31 ม.ค. 

ปี 2557

ปร ม ณก ร 
6 ดอน 

( ม.ย. – ก.ย. ปี 2557)

รวมร ยจ ย
ปี 2557

งบปร ม ณ
ทขอตง 
ปี 2558 หตผล / ค ช จง

นบ
ไฟล์

1 4.0   งบ งนอดหนน
2   4.1   งนอดหนนทวไป

1

งินอุดหนนุปน็คา฿ชຌจายครงการ
บริหารจัดการสถาบนับณัฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ พืไอพัฒนาสถาบนั
สูความยัไงยืน

3,398,900.00 500,000.00 0 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

พืไอพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ทีไ
ครอบคลุมการพัฒนาองค์การ พัฒนาการ
รียนรูຌ ละสืไอการสอน พัฒนาระบบ
ทคนลยีสารสนทศ พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบ
บริหารความสีไยง พัฒนาระบบบริหาร
จัดการดຌานบคุลากร ละจัดระบบ
ครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีสารสนทศ 
ระบบฐานขຌอมูล

2

งินอุดหนนุปน็คา฿ชจาย
ครงการศรษฐกิจพอพียง
สูประชาคมอาซียน

2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 0 2,300,000.00 4,500,000.00
พืไอส ารวจการประยุกต์฿ชຌปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง฿นสถาบนัอุดมศึกษา
ภาย฿ตຌบริบทของประชาคมอาซียน ฯลฯ

3

งินอุดหนนุปน็คา฿ชຌจายครงการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาสากล

0 3,000,000.00 0 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
พืไอผลักดันการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั฿หຌปน็ทีไยอมรับทัๅง
฿นระดับประทศละระดับสากล

4

งินอุดหนนุปน็คา฿ชຌจายครงการ
จัดการประชุมชิงปฏบิติัการผูຌประกอบการ
ขนาดกลางละขนาดยอม 
"สริมสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
สูประชาคมอาซียน"

0 0 0 0 0 5,000,000.00 พืไอท าการศึกษาภาพรวมนยบายละ
กฏหมายดຌานการคຌาการลงทนุของ
ประทศ฿นภมูิภาคอาซียน จ านวน 10 

ประทศ ฿น 11 ประดใน

5

งินอุดหนนุปน็คา฿ชຌจายครงการ
อบรมชิงปฏบิติัการพืไอตรียมความพรຌอม
ขຌาสูประชาคมอาซียนของสถาบนั
อาชีวศึกษาเทย

0 0 0 0 0 5,000,000.00
พืไอท าการศึกษาละด านนิการสรຌาง
หลักสูตรบบขຌมขຌนกีไยวกับประชาคม
อาซียนละการจัดการศึกษา ละจัด
อบรมชิงปฏบิຌติการ฿หຌสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา

6

งินอุดหนนุปน็คา฿ชຌจายครงการ
สถาบนัการศึกษาตຌนบบ฿นการประยุกต์
นยบายสงสริมความหลากหลายทาง
วฒันธรรม พืไอสงสริมอัตลักษณ์อาซียน

0 0 0 0 0 3,000,000.00

พืไอท าการศึกษา/รวบรวม/ปรียบทยีบ
องค์ความรูຌกีไยวกับการบริหารจัดการพหุ
วฒันธรรม฿นสถานศึกษา

3   4.2   งนอดหนน ฉพ กจ
5,698,900.00 5,800,000.00 2,300,000.00 8,000,000.00 10,300,000.00 25,500,000.00

ร ยก ร

รวม

BUD-F 07 

ตวอ
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รายงานแบบ ง.สรุป-1 (แบบฟอร์มสรุปค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ระดับหน่วยงาน)

ปี

ผนปฏิบัติราชการ
หลงงิน
คณะ/ส านัก
งาน/สาขาวชิา
กอง/ฝ่าย
หลักสูตร

1  รายการ
1.งบบุคลากร
คาจຌางชัไวคราว

(อัตรา) คาตอบทน คา฿ชຌสอย คาวสัดุ รวม
คา

สาธารณูปภค รวม คาครุภัณฑ์
ทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง รวม

งินอุดหนุน
ทัไวเป

งินอุดหนุนฉพาะ
กิจ รวม

1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 0    150,000     3,000      70,000    223,000               -      223,000    100,000                    -      100,000                -                      -        -                 -          -       323,000 

รวมทัๅงสิๅน 0    150,000     3,000      70,000    223,000               -      223,000    100,000                    -      100,000                -                      -        -                 -          -       323,000 

6.งบ
กลาง รวมทัๅงสิๅน

ผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ. 2555-2558

 (รัฐบาลนางสาวยิไงลักษณ์ ชินวตัร)

2558

งบประมาณผนดิน
ส านักงานอธกิารบดี

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ล าดับ รายการ

2.งบด านินงาน 3.งบลงทุน 4.งบงินอุดหนุน
5.งบรายจาย

อืไน

BU
D

-F 08

ตวอย่ ง



่  ( แ ่ ิ )  ี  ( ส ุ ค อ ่ อ ุ ล ลิ พ ว ส )

ี 2558

ก

ก ก  
พ. . 2555-2558 

( ล ลก ์ )

ล

ค /  ก

1. คล ก

ค
ค (อ )

ค อ
ค อ ค

ค

ค ค ค ์
ล

กอ
อ อ

พ ก

1  ก ก ค ์ 0 0     3,000 0         3,000 0         3,000 0 0 0 0 0 0 0 0      3,000 

2  ก ก ค ์ 0    540,500  136,600      140,000      817,100 0      817,100 0 0 0 0 0 0 0 0  817,100 

3  ก ก ค ์ 0 0 0 0 0 0 0  100,000 0   100,000 0 0 0 0 0  100,000 

0    540,500  139,600      140,000      820,100              -        820,100  100,000              -     100,000           -             -          -             -            -    920,100 

6.

กลล ล ล อก

2.  3. ล 4. อ

5.

อ
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ภาคผนวก ข 
เอกสารอ�างอิงประกอบ คู�มือการปฏิบัติงาน                 

การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน)       

ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ  

(Planning and Budget Management System: PBS) 

 



 

 

เอกสารอ�างอิงประกอบ คู�มือกระบวนการจัดทําคําของบประมาณแผ�นดิน 

ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Project & Budget management System : PBS) 

 

BUD-R 01 หนังสือจากสํานักงบประมาณแจ�งให�ทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบายการจัดทํา

งบประมาณระดับประเทศให�แก�หน�วยงานราชการ 

BUD-R 02 ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&งบประมาณ ของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- 

BUD-R 03 หลักเกณฑ-การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร- 

BUD-R 04 หลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ จากเว็บไซต-ของสํานักงบประมาณ 

http://www.bb.go.th 

BUD-R 05 แบบฟอร-มคําขอตั้งงบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&งบประมาณ 

BUD-R 06 ตัวอย�างบันทึกข�อความ เรื่อง การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย ประจําป&

งบประมาณ 

BUD-R 07 ตัวอย�างบันทึกข�อความ เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย ประจําป&

งบประมาณ 

BUD-R 08 ตัวอย�างสําเนาคําพิจารณาส่ังการ (ท�ายบันทึกข�อความ) 

BUD-R 09 ตัวอย�างบันทึกข�อความแจ�งบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และหน�วยงาน เรื่อง ครุภัณฑ-

สําหรับปฏิบัติงาน 

BUD-R 10 ตัวอย�างวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก 

และหน�วยงาน เรื่อง สรุปคําของตั้งงบประมาณแผ�นดินป&งบประมาณ 2558 

BUD-R 11 ตัวอย�างรายละเอียดคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&

งบประมาณ ที่ผ�านความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 

BUD-R 12 ตัวอย�างข�อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) 

ประจําป&งบประมาณ 

BUD-R 13 หลักเกณฑ-และวิธีการของสํานักงบประมาณ สําหรับใช�ในการคํานวณอัตราเงินเดือน

ของข�าราชการและค�าจ�างประจําของลูกจ�างประจํา รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ�ายควบกับ

เงินเดือนและค�าจ�างประจํา 

BUD-R 14 ตัวอย�างบันทึกข�อความส�งคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&

งบประมาณ ของคณะ/สํานัก และหน�วยงาน 

BUD-R 15 รายงานคําของบประมาณรายจ�าย ประจําป&งบประมาณ ของสถาบัน จากระบบ PBS 



 

 

เอกสารอ�างอิงประกอบ คู�มือกระบวนการจัดทําคําของบประมาณแผ�นดิน 

ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Project & Budget management System : PBS) 

 

BUD-R 16 คําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&งบประมาณ (จากระบบ e-

Budgeting ของสํานักงบประมาณ) 

BUD-R 17 คู�มือการบันทึกคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting สํานักงบประมาณ (สงป.) 

BUD-R 18 ตัวอย�างบันทึกข�อความ เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย ประจําป&

งบประมาณ  

BUD-R 19 ตัวอย�างหนังสือส�งออกภายนอก เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&งบประมาณ 

BUD-R 20 ตัวอย�างหนังสือส�งออกภายนอก เรียน ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ เรื่อง การจัดทํา

งบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&งบประมาณ 

BUD-R 21 หนังสือสํานักงบประมาณ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 

การจัดทํางบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&งบประมาณ 

BUD-R 22 เอกสารคําของบประมาณรายจ�าย (งบประมาณแผ�นดิน) ประจําป&งบประมาณ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- 
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1 

 

หลักกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี ิงบประมาณผนดินี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

พืไอ฿หຌการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี   ป็นครืไองมือ฿นการขับคลืไอนนยบาย 
ละยุทธศาสตร์ของสถาบัน ทีไชืไอมยงสูนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจายประจ าปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  หนวยงานภาย฿นสถาบันจ าป็นตຌองด านินการ
จัดท างบประมาณ฿หຌสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์สถาบัน ภาย฿ตຌผนปฏิบัติราชการ  ไ ปี ละผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  ทีไสะทຌอน฿หຌหในความส ารใจของป้าหมายการด านินงานภาย฿ตຌทรัพยากรทีไ฿ ชຌด านินการ  
สถาบันจึงเดຌก าหนดหลักกณฑ์การด านินการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี  ดังนีๅ 
การก าหนดกิจกรรมภาย฿ตຌผลผลิตหลักของสถาบัน 

สถาบันด านินภารกิจหลัก ไ ผลผลิต  จ านกป็นคณะ / ส านัก / หนวยงาน  ดังนีๅ 
แ.  ผลผลิตผูຌส ารใจการศึกษาดຌานสังคมศาสตร์ 
 กี  กิจกรรมหลัก   

แี  คณะภาษาละการสืไอสาร 

โี  คณะพัฒนาการศรษฐกิจ 

ใี  คณะบริหารธุรกิจ 

ไี  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
5ี  คณะพัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม 

ๆี  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ขี  กิจกรรมสนับสนุน 

แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ 
โ.  ผลผลิตผูຌส ารใจการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 

 กี  กิจกรรมหลัก   
แี  คณะสถิติประยุกต ์

ขี  กิจกรรมสนับสนุน 

แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ 
 

ใ.  ผลผลิตผลงานการ฿หຌบริการวิชาการ 
 กี  กิจกรรมหลัก   

แี  ส านักสิริพัฒนา 
โี  ส านักทคนลยีสารสนทศ 
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ขี  กิจกรรมสนับสนุน 

แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ 
4.  ผลผลิตผลงานวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรูຌ 
 กี  กิจกรรมหลัก   

แี  ส านักวิจัย 

ขี  กิจกรรมสนับสนุน 

แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ 
ึ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ส านักงบประมาณก าหนด฿หຌป็นกิจกรรมสนับสนุน 

การผลิตผลผลิตหลักของสถาบัน  ประกอบดຌวย 

แ.  หนวยงานบริหารทัไวเป 

แ.แ  กองงานผูຌบริหาร 

-  กลุมงานนยบายสถาบันละพัฒนาองค์การ  
-  กลุมงานสืไอสารองค์การละกิจกรรมพืไอสังคม 

-  กลุมงานกิจการนานาชาติ 
-  กลุมงานกิจการนักศึกษา 
-  กลุมงานวินัยละนิติการ 

แ.โ  กองกลาง 
-  กลุมงานสารบรรณ 

-  กลุมงานสภาสถาบัน 

-  กลุมงานบริหารละธุรการ 
-  กลุมงานการงินละพัสดุ 
-  กลุมงานผังมบทละอาคารสถานทีไ 
-  กลุมงานยธาละซอมบ ารุง  
-  กลุมงานภูมิสถาปัตย์  
-  กลุมงานสตทัศนูปกรณ์ 

แ.ใ  สภาคณาจารย์ 
แ.ไ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

แ.5  กองคลังละพัสดุ 
แ.ๆ  ส านักงานตรวจสอบภาย฿น 
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     โ.  กองผนงาน 

 ใ.  กองบริการการศึกษา 
 ไ.  ส านักบรรณสารการพัฒนา 
 ทัๅงนีๅ  งบประมาณของงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  จะถูกปันสวนคา฿ชຌจายเปสูผลผลิตหลัก 

ทัๅง  ไ  ผลผลิตตามนวทางการวิคราะห์คา฿ชຌจายผลผลิตของส านักงบประมาณ 

การจัดท าค าของบประมาณรายจายประจ าปี 
หนวยงานภาย฿นสถาบันจะตຌองด านินการจัดท าค าของบประมาณรายจาย  ดยก าหนดประภท

รายจายตามหลักการจ านกประภทรายจายตามงบประมาณ  ของส านักงบประมาณ  ซึไงจ านกประภทตาม
งบรายจาย / หมวดรายจาย  ละมีนวทางการด านินการจัดท าค าของบประมาณรายจาย  ดังนีๅ   

แ.  งบบุคลากร 
แ.แ  งินดือนละคาจຌางประจ า   หมายถึง  งินทีไจาย฿หຌกขຌาราชการละลูกจຌางประจ า 

ป็นรายดือน  รวมถึงงินพิไมอืไนทีไจายควบกับงินดือนละคาจຌางประจ า  ชน  งินประจ าต าหนง   
งินคาตอบทน  งินพิไมการครองชีพชัไวคราว ฯลฯ   ซึไงการจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณรายจาย  กองผนงาน
ประสานขอขຌอมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล  ละกองคลังละพัสดุ  มาตรวจสอบ  วิคราะห์ละ
ค านวณตามหลักกณฑ์ละวิธีการของส านักงบประมาณ  ละขอตัๅงงบประมาณ฿หຌส าหรับขຌาราชการ 
ละลูกจຌางประจ า฿นภาพรวมของสถาบันลຌว  คณะ/ส านัก/หนวยงานเมตຌองด านินการขอตัๅงงบประมาณ
รายการนีๅ 

แ.โ  คาจຌางชัไวคราว  หมายถึง  งินทีไจายป็นคาจຌางส าหรับการท างานปกติกลูกจຌาง
ชัไวคราวของสถาบัน  ซึไงปัจจุบันสถาบันขอตัๅงงบประมาณจ านวน  ็  อัตรา  ประกอบดຌวย อัตราของคณะ
ภาษาละการสืไอสาร  5  อัตรา ป็นผูຌชีไยวชาญละอาจารย์ชาวตางประทศ ละคณะสถิติประยุกต์  โ  อัตรา   
ป็นคาจຌางอาจารย์ผูຌมีความรูຌความสามารถพิศษ฿นสาขาขาดคลน ตัๅงตปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ไ้ อยู฿น
อ านาจของสถาบันพิจารณาอนุมัติจຌาง 

โ.  งบด านินงาน 

โ.แ  คาตอบทน หมายถึง  งินทีไจายตอบทน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน฿หຌทางราชการตามทีไ
กระทรวงการคลังก าหนด  ดังนีๅ 

โ.แ.แ  งินประจ าต าหนงผูຌบริหาร   
โ.แ.โ  งินคาตอบทนพิศษขຌาราชการ ละลูกจຌางประจ าผูຌมีงินดือนตใมขัๅน 

โ.แ.ใ  งินคาตอบทนหมาจายทนการจัดหารถประจ าต าหนง 
รายการทีไ โ.แ.แ - โ.แ.ใ  กองผนงานเดຌรับขຌอมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล  ละกองคลัง

ละพัสดุ  มาตรวจสอบ  วิคราะห์ละค านวณตามหลักกณฑ์ละวิธีการของส านักงบประมาณ ละขอตัๅง
งบประมาณ฿หຌ฿นภาพรวมของสถาบันลຌว  ดังนัๅน  คณะ/ส านัก/หนวยงานเมตຌองด านินการขอตัๅงงบประมาณ
รายการดังกลาว 
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โ.แ.ไ  งินคาชาบຌานขຌาราชการ : ฉพาะหนวยงานทีไขอตัๅงงบประมาณ 

โ.แ.5  คาอาหารท าการนอกวลาละอืไน โ : หนวยงานขอตัๅงงบประมาณตามความ
จ าป็น  ละป็นเปตามระบียบของกระทรวงการคลัง 

โ.โ  คา฿ชຌสอย  หมายถึง  รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบริการ  การรับรอง ละพิธีการตาง โ   
ซึไงหนวยงานสามารถขอตัๅงงบประมาณ฿นรายการส าคัญ โ ดังนีๅ 

โ.โ.แ  คาจຌางหมาบริการ 

โ.โ.โ  คาซอมซมครุภัณฑ์ 

โ.โ.ใ  คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปราชการ ิ฿นประทศี  ชนคาบีๅยลีๅยง คาชาทีไพัก   
คาพาหนะ 

โ.ใ  คาวัสดุ  หมายถึง  รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงสิไงของดยสภาพมืไอ฿ชຌลຌวยอมสิๅนปลือง 
หมดเป ปรสภาพ หรือเมคงสภาพดิม ละรวมถึง 

-  รายจายพืไอจัดหาสิไงของลักษณะคงทนถาวรทีไมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเมกิน 
5ุเเเ บาท   

- รายจายพืไอจัดหาปรกรมคอมพิวตอร์ทีไมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเมกิน  
โเุเเเ  บาท   

ทัๅงนีๅ  หนวยงานสามารถขอตัๅงงบประมาณ฿นรายการส าคัญ โ ชน วัสดุการศึกษา วัสดุ
ส านักงาน  วัสดุคอมพิวตอร์  ฯลฯ 

หมายเหตุ : ส ำหรับรำยกำรทีไขอตัๅงบประมำณพืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿หຌกบุคลำกรของหนวยงำน 
ชน  คำอำหำรท ำกำรนอกวลำ  คำบีๅยลีๅยง  คำชำทีไพัก  ละคำพำหนะ ฯลฯ สำมำรถขอตัๅงงบประมำณเดຌ 
ฉพำะบุคลำกรทีไเดຌรับงบประมำณผนดินทำนัๅน ิขຌำรำชกำร  ลูกจຌำงประจ ำ ละพนักงำนสถำบันี  

โ.4  คาสาธารณูปภค  หมายถึง  รายจายคาบริการสาธารณูปภค  ประกอบดຌวย  คาเฟฟ้า  
คานๅ าประปา  คาทรศัพท์  คาเปรษณีย์ ฯลฯ ซึไงกองผนงานเดຌขຌอมูลรายจายจริงจากกองคลังละพัสดุน ามา
ตรวจสอบ  วิคราะห์ละค านวณตามหลักกณฑ์ละวิธีการของส านักงบประมาณ พืไอขอตัๅงงบประมาณ฿น
ภ า พร ว ม ข อ ง ส ถ า บั น  ลຌ ว   ค ณ ะ / ส า นั ก / ห น ว ย ง า น เ ม ตຌ อ ง ด า  นิ น ก า ร ข อ ตัๅ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ 
รายการนีๅ 

ใ.  งบลงทุน 

ใ.แ   คาครุภัณฑ์  หมายถึง  รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงสิไงของดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร 
ทีไมีราคาตอหนวยหรือตอชุดกินกวา 5ุเเเ บาท   หรือรายจายพืไอจัดหาปรกรมคอมพิวตอร์ทีไมีราคาตอ
หนวยหรือตอชุดกินกวา โเุเเเ บาท   

ทัๅงนีๅ  ก าหนด฿หຌหนวยงานสามารถขอตัๅงงบประมาณฉพาะรายการครุภัณฑ์ทีไจ าป็น  
ดยพิจารณาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณ  ละกณฑ์ราคากลาง  ละคุณลักษณะ
พืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  ฿นกรณีทีไป็นครุภัณฑ์นอก
มาตรฐาน  จะพิจารณาคุณลักษณะฉพาะวามีความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์  หตุผล  ความจ าป็นละ
ลักษณะการ฿ชຌงานหรือเม  ดยมี฿บสนอราคา  อกสารก าหนดคุณลักษณะ  พืไอ฿ชຌอຌางอิงหลงทีไมาของราคา
ทีไขอตัๅง  พรຌอมหตุผลความจ าป็น  
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ใ.โ   คาทีไดินละสิไงกอสรຌาง  หมายถึง  รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงทีไดินละหรือสิไงกอสรຌาง  
รวมถึงสิไงตาง โ ทีไติดอยูกับทีไดินละหรือสิไงกอสรຌาง  ละคา฿ชຌจายตาง โ ซึไงกิดขึๅนนืไองจากการปรับปรุง
ทีไดิน หรือสิไงกอสรຌาง ซึไงมิ฿ชการซอมซมตามปกติ   ดยก าหนด฿หຌจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณพรຌอมบบรูป
รายการกอสรຌางทีไป็นเปตามมาตรฐาน  ประกอบการพิจารณาตัๅงงบประมาณ 

4.  งบงินอุดหนุน หมายถึง  รายจายทีไก าหนด฿หຌจายป็นคาบ ารุงหรือพืไอชวยหลือสนับสนุน
การด านินงานหนวยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซึไงป็นงินทีไก าหนด฿หຌจายตาม
วัตถุประสงค์ของรายการละตามรายละอียดทีไส านักงบประมาณก าหนด  งบงินอุดหนุนมี โ ประภท คือ งิน
อุดหนุนทัไวเป  ละงินอุดหนุนฉพาะกิจ  ซึไงรายจายงบงินอุดหนุนจะป็นประภท฿ด฿หຌป็นเปตามทีไส านัก
งบประมาณก าหนด   

ทัๅงนีๅ   สถาบันขอตัๅงงบประมาณ฿นลักษณะของครงการงินอุดหนุน฿นภาพรวมละ
ครงการวิจัย   ซึไงมีรายละอียดของครงการป็นเปตามบบฟอร์มการขียนครงการ  ส าหรับครงการส าคัญ
ทีไขຌาหลักกณฑ์ตามทีไส านักงบประมาณก าหนด฿นปีทีไขอตัๅงงบประมาณ  จะตຌองจัดท ารายงานการวิคราะห์
ความสีไยงตามหลักธรรมาภิบาลของครงการ  พืไอประกอบค าขอตัๅงงบประมาณรายจาย  ิรำยละอียดกำร
จัดท ำตำมอกสำรนบี 

5.  งบรายจายอืไน  หมายถึง  รายจายตาง โ ซึไงเมขຌาลักษณะรายจายหมวดหนึไ งหมวด฿ด
ดังกลาวขຌางตຌน  หรือรายจายทีไส านักงบประมาณก าหนด฿หຌ฿ชຌจาย฿นงบรายจายนีๅ  ิรำยจำยทีไสถำบันขอตัๅง
งบประมำณเมสอดคลຌองกับงบรำยจำยอืไน  จึงเมเดຌขอตัๅงงบประมำณ฿นงบนีๅี 

บบฟอร์มการจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณ 

สถาบันเดຌก าหนดบบฟอร์มการจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณรายจายประจ าปี  พืไอ฿หຌหนวยงาน
ภาย฿นสถาบัน฿ชຌด านินการจัดท า฿หຌป็นเป฿นรูปบบดียวกัน  ซึไงประกอบดຌวยรายละอียดส าคัญทีไสามารถ
ชืไอมยงสูการจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณ฿นภาพรวมระดับสถาบัน   ซึไงก าหนดดยส านักงบประมาณ  
ิรำยละอียดบบฟอร์มตำมอกสำรนบี 

ขຌอมูลประกอบการจัดท าค าขอตัๅงงบประมาณรายจาย 

แ.  ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี 
2.  หลักการจ านกประภทรายจายตามงบประมาณ  http://www.bb.go.th 

โ.  กณฑร์าคามาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านักงบประมาณ  http://www.bb.go.th 

ใ.  กณฑ์ราคากลาง  ละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์  ของกระทรวงทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร  http://www.mict.go.th 
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ｾ＠ U'j 07041 'd 3 3 

10  lJmlfllJ  2553 

fll'j ui'u 'lh 
q 
ｾ 11 ern fll'j ｾ 111 1..1 nu 'j ｾ ttl 'Yl'j ｬｕｾ lUI111UlU U'j ｾ lJ lW 

'" l'jUU 

Ｍ･ｪＧｬｾｻｩｾ＠ 1.  ｬＱｕｾｦｦｻｈｨｵｮｾｵｕＧｪｾｬｊＱｗ＠ ｾｬｕｾＧｃＱｾ＠ ｾ＠ tJ'j 0702/1  51  ｻｬｾＱｕｾ＠ 20  lJnnfllJ  2548
• 
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ｾＱＧｗＱＧｗ＠ 1  Ｑｾ＠

2.  I11l'j ｬｾ IU'1 UU lliuufll'jui'uul ｾＧｈ｣ｲ nfll'j ｾｬｴｬ 'W flU1 ｾｕｬ ＧｙｬｮｕｾｬｕｬＱｉｬｬｊｾｕｕＧｪｾｬｊＱｗ＠

.. 
ｾＱＧｗＱＧｗ＠ 1  Ｌｾ＠

3.  ｬＱ｣ｲｦｬｦｬｬＧｪｾＱＱｬＧｗｦｬｕＧｪｾｬｦｬＧｙｬＧｪｬｕｾｬｕｬＱｉｬｬｊｾｕｕＧｪｾＱｊｬｗ＠ ＨｭｪｵｵｩＧｵｵｬｾＩ＠ ｾＱＧｗＱＧｗ＠ 1  Ｌｾ＠

ｾｬｬｊ 1111ｾ ｦｦｻＩｾｴｬ｜ｾ ｻｩｾ＠ dlUfl'lU ｵＧｪｾ lJ lfU 1li't'iuu II ｾＧＱＱＱ crfl fll'j ｾＱＱＱ 'W flU Ｇｪｾ Ifl 'Yl  ｮｕｾｬｕ＠
'JI 

ｉＱＱｬｬｊｾｕｕＧｪｾｬｊ lfU1,rff1U'i l<O)1fll'i ｈｻｬｾ ｩＧｩｬＧｃＱｬＱＱｮｾＧｙｬｮｕｕｻｬｾ nfl'll ｂｵｾ＠ U'W 

I ､ｦｬｾ ｾ 1fl 
1 

l1i'lj fln ui'uul ｾｦｬｾ 11:JJ lUU ｻｬｾＧｩｾｬｬｩ＠ uuu ｈｾｕｕｾ ｉｾ＠ ｕＱｾｦｬｾ flU 11 crfl fln 

ｾＱｕＧｬｊｦｬｵＧｪｾｬｦｬＧｙｬｮｕｾｬｕＹｬＱＺｊｊｾｕｕＧｪｾＺｊｊＱｗ＠ mil  ｩＧｩＱｩＧｪＧｪＺｊｊｾＱＱｬｕ ｬＱｾｮＱｬＧｻＩｬｦｕ l,)fl'j i 'YlU  'V,f'Yl1ifrfln1l'  2550 

ＧＩＧｴＧｪｾｮＱｬＧｕＱＱｬｴｙｾＧｪ＠ ｾｬｬｩｵｵｾｬｮＱｬＧｦｬｬｮＧｩｻｬＧ ｾ fl'U  ')'t.fl. 2551  Ｇｪｾｬｬｩ uu fl'j ｾＧｙｬＧｪ＠ Ｑｾ fll'j ｦｬ｣ｲｾ＠ dlU ｮｾｵｵｮＧＺＺｊｊＱｗ＠

i'lui'uul ｾ＠ ｭＱｦｬｦｬｬＧｪｾｬｕ 'U nu ｮ｡ｦｬＧｙｬＧｪｬｕｾｬｕｬＱＱｬＺｊｊＧｉｕｕ ＧｪｾＺｊｊＱｗ 1ｴｦＧｃＱｦｬｾｦｉｾ tl'l flU  ｦｬｴｬｬＱＺｊｊＱｕｕｻｬｾ＠ Ｇｪｾｬｬｩｵｵ＠
'JI , 'JI 

ｾｾ flrln  'j1:JJ'tl'lUi'U ul 'I fh11 U1:JJU H  r'h1,rlj ｲｮｬＺｊｊｬＱＱＺｊｊＱｾ ＧｃＱｬｊｩｾＱ 'illJ E'Io\i'W  1ｾ utli'lj flnui'u ul ｾ＠
d QJ  d 

4  ｕＧｪｾｉｾｬｊ＠ ｾｾＧｕ＠
• 'JI 

1. ui'UUl ｾｦｩＱｩｩｵｬＺｊｊｾＱＱＧｃＱｾ 1ＧｕＧｉｵｾｨｬｩｩＧｕｮＧｕ＠ 1,r1l1:JJ ｬｾ ＧｃＱＺｊｊｬｭｾｩｾｉＧｩｬＧｕｅＧｉ［ｪＧｕ＠ i ｾｕｦｬｾ＠

, " 
ｉｭＺＺ［ｲｾｉｾＧｗｅｾ［ｪＧｗ＠ ｬｾｖｦｬＧｬｬＱ｣ｲｮｮｔｮａＺｊｊ＠
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3.  ＱｉｩＧｵＱｉＱＭＳＧＬｪｬｖｦｬＱＧｊＧｬＧｬｖｾｕｈｬＱｊｭｮｾ＠ 1H' ｦｬＧｴｊａｴｬｾ tJ3ftUUl1,j fYtirfi\ltHi' J1i'i'ill'\dfY 

ｕｴＱｕＭｭｊＱｗｬｾｦｬＧＬｪＧｬＱｖ＠ 'tll11iftfl'l'l'1f  2550 

4.  11 i'uatJVtl11ｬｊＭＳｕＱＱｖｾｬｖｦｩｬＭＳＧＱ＠ UｦｴｾＱＱｖｾｬｖＭＳｕｦｬｦｴｈ＠ ,  ｈＧｦｉＧｴｊａｴｬｾｴｊＭＳ flUflt) 11111V 

CI .cl.1 J}

UｦｴｾＧＬｪｾｬｕ UU 'UflU1\1 tJ3 
• • II 

'j ｬｴｬｃｬｾＱＶｕａ '1.11 lfl{lmllff.:Jil ri.:J ＱｊＱｾ 1U  'W!tJlJU1ｾｵ 1.wｴｊｬｊｦｴＮｷｬＭＳｾ UlNVtL ＧｗＧ［ＧｕｴｾＱｊ 1ｉＮｬｦｾ＠

ＧｉｉｴｊＮＺｊｴｨｕｦｬＭＳｕＱｉＱｾｬｉｬｷｾＱｕｕｾＱ＠ ＱａｕｦｉＧｬｬＱｬＧｩＨｕｩＱａｾ Ｌｾｾ＠ http://www.bb./W.th 

... ... A 1.1  ...  .1""..,"'"  ,_ 1  
ＧｈｉＱｕｬｊｬｉｬＱｾｴｊ＠ ｵＱｦＱＢＧＬｪｬｕｕｦｴｾｦｬｴｊｵｻｬｕｦｬＧｬｴｊ＠ u  

..,  ... 
'IItJUfl'fI3 tl1111 lJUfltJ 

..,.., tI ... 

(lJl.:Jff111ftUHllJ  fl1tJ1W) 

ｾｩｩＱｬｊＱｖｦｬＱＱＧｩｨｵｦｬＭＳｕｴｉＧＬｪｾＱｉＱｗ＠

.s  ....  ...
(11lJ flflt) 11111 tJl1 ｦｴｾＧＬｪｾＱＱｊ UU 

hn. 0  2273  9999  fitJ  3706 
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ＧｪｬｦｊｾｬｦｊｾＱＱｎＱｊｬｨｾＱｊｬｲｵ ｾｬｕｕｦｬｾｾｦｕｾｕ＠ 2  ｮｦｬＱＺｊｲｵｾ＠ Ｇｾｕｴｬ＠

1.  ＧｪｬｦｊｾｬｦｊｴｴｊｾｾｲｩＱｕＧｪｔＧｬｦｦｬｬＧｪｕｾｾｩＧｩＱｦｦｬＧｈｮＱｊ＠

2.  ＧｪｬｦｊｾｬｦｊｾＱｊｦｬｾｬｾ＠

ＱＱｕ［ｩｕｊＱｊｴｬｾｴｩｬＧｕＱＱＢｮｬＱｕｩＺｬｾＱＡＱｄＧＱＧｴＱｮｩＩ＠ ＧｈＱｊｬｦｊｾｾＧ＠ ＧｪｬｦｊｾｬｦｊｾｾｦｩｬＧｈｕｾ 11ul'Hi'1J 

ｕｾｦＱｾｲｩＱｕＧｪｬｇｊｦｦｬｬＧｪｕｾｾｩＧｩＱｦｦｬＧｈｮＱｊ ｬｾｲＮｴｭｶｮｾ＠ ｾｬｕｕｦｬＶＶｦｬｌｾｕ＠ 5  ｬｨｾｕＱｖｬｾＱｊＧｪｬｦｊｾｬｦｊ＠ Ｇｾｕｦｬ＠

1.1  ｾＱｊＱｊｦｬｾｬｦｬＧｪ＠

o  "" 
1.2  ｾＱｊｾｬｌｕｕｾｬｕ＠

1.3  ｾＱｊｾｾｬＧｊｕ＠

1.4  ｾＱｊｌｾｕｦｽｾＧｈＧＴｕ＠ . 
I .o!I 

1.5  ｾＱｊＧｪｬｦｊＱｊｬｦｊｾｕ＠

1.1 ｾＧｕｾｦｴ｡ｬｮＱ＠ ｬＱＱｊｬｲＮｴｾｾ＠ ＧｪｬｖｾｬｲＮｴｾｴｩｬＧｈｕｾ 1 ｍＧｾｬｭｾｾｦｬｬＧｪＱｊｬＧｈｬＧｪｾｬｕＱｊｦｬｦｬｾｦｬｬｦｬｩＧｩ＠

Ｑｾｵｴｬ＠ ＧｪｬｦｊｾｬｦｊｾｾｬｦｊＱｵｮｦｬＱＺｊｲｵｾｌｾｵｌｾｾｕ＠ ｦｨｾｬｾｬｨｾｾｬ＠ ｦｨｾＱｾｾＱｦｬＧｪｬＱ＠ ｵｦＱｾｦｨｾｾＱｊｕｖｬｕＧｖｩｴｲｦｬｾｬｕＧｪｬｇｊｦｦｬｬＧｪ＠

ＧｪＱＱｊｾｾＧｪｬｦｊｾ ｬｦｊｾｴｩｬＧｈｕ ｾｉ 1M' ｾ ｬｦｊＱｊｬｦｬｾＱｊ Ｇｪｬｴｊｾｬｦｊｾｕ Ｑｾ 1U ｮｦｬＱＺｊｲｵｾＧｪｬｦｊｾｬｦｊｾｾｦｬｲｩｬＱ＠

1.1.1 ｩＳＧｕＬｾｴｬＧｕ＠ Ｇｈｬｊｬｦｊｾｾ＠ ｌｾｕｾｾｬｖＱｍＧｕｦｬＬｪＧＱＧｪｔＧｬｦｦｬｬＧｪｕｦＱｾＧｖｩｴｲｦｬｾｬｕｴｴｊｴｎｩＧｩｬＧｊｦｬＱＮｨｾｌｦｬｖｬ＠

Lｾ U Ｇｪｬｖｌｾｾ ｵＧｪＱＱｊｩｬｾｌｾＧｕ ｾｦｬＧｪ ｾｖｬ 'j Ｑｾ fll'jfil ｮｾ til'HU ｾ 1l1' ｾ lV1U ｮｦｬｾｲｵｾｌｾｵ ＱｾＶｕ＠ UｦＱｾｌｾｕ Lｾｬｊ ｾｵｾ ｾｬｦｊ＠
Q,I  "".0!1  I 

ｦｬＱＱｊｦｬＱｊｉＬｾＧｕｌｾＶｕ＠ !GJfU 

(1)  ｌｾｕｬｨｾｾＱｾｬｕｬＱｴｬｾｕｦＱｾｬｾＧｕｬｾＱｊｴｴｊｴｎｬｨｾＱｩｬｕｩＧＡｦｦｴＱＱ＠ ｬｨｾＱｩｬｕＱｾｦｦｦｬｬ＠

ｕｦＱｾｬｨ ｾＱｩｬｕ ｦｦｮｬｾｵ VlU'jl'lJt)'j 
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'j} 'j} O!I 'j} i 'j}

ff ｦｬｬｾｕ l'llJ'.il1:Jt)'.i  ｕｮｾｾｬｊＱｈｬｴｊｦｬｬｬｊ＠ lJ ｦｦｦｬｬｾｕ l'llJ '.i 11:Jt)'.i 

(3)  ｴｾｬｊｬｨｾｾＱｾｬｕＧｬＱｕＭＺｊｕｦｴｾｴｾｬｊｴＧｶｩＱｊＧｴｊｴｬＭＺｊｦｦｬｊｬ［ｦｬＱｦｩｪｦｦｦｬｬ＠ ｕｮｾｦｦｬｊｬ［ｦｬ＠

. 
Q QO GlO''j} ill 

(7)  l:JlJt'nlJffl'11'.i ＱｊｾｬｕｬＱｬｊＭＺｊＧｴｊｬＧＮｩｬｇｊｦｦｬｬＧＮｩ fll'.i llJ'eH 
I 

(8)  ｴｾｬｊＱｙｩｬｊｴＢＱｇｊｦｬ＠ ('n.fl.1.) 
. 

Q 'Q Q I 

(9)  l:JlJt'nlJ'nltl1:Jfllfll1:JllJnltJ  ('n.fl.lJ.) 
'U 

Q  ..:.  Q  0  GI 'j},J 0  0  ,  I  ""  di 

(10)  l:JlJt'nlJ'ntff1:Jffll1'.i1Jfj<l)$:Jfll'.i ＭＺｊｾｬｕｬＱｬｊ :Jfll'ifl:J tllGJf1fffl'l:l ｬｾｬｬｊ＠

" Ql'AGI ""di
Lfl'.i {lfll'.i ｴＭＺｊｬｊｦｊｴＧｮｴｬＧｮｾｬｊｬｻＩＱＧｩｦＱｦＱｲｦｬＧｬＺｬＱ＠ (Vtfl. 'if.) 

(11)  ＧｾｬｊｬｾｬｊＭｗｴｦｦＱＺｊ､ｬＧＱＱｲＱｊｦｬｬＧＮｩｾＧＮｩＱｊ＠ ('n.ff.'.i.)
'U 

(12)  ｴｾｬｊｬｾｬｊｬｨｾｾｬｾｬｕｬＱｕＭＺｊｾｾｴｬＭＺｊｾｬｴｊｬｊｾＧＮｩｬｴｊｴｾｬｊｴｊｦｬｾ＠

(13)  ｬｾｬｊｬＮ［ｩｬｊＭｗｴｴｬＱＺｊ｡ｬｩｬＧＱＱｕＧｬｾｴｊｦｬｦｬＧＮｩｻＩＭＺｊ i '.i ｻｬｴｾｴｊｬｊｾｬＧＮｩ 111  ('n. '.i ＮｾＮＩ
'U 

(14)  ｬｾ lJ ｬｾｬｊＭｗｴｦｦＱＺｊ､ｬｬＱｩＧ ＱｊｾＱＧＮｩ＠ ｬＧｩｦｦｬｬＧＮｩｾｾｩｪｾｬｕ 'I111:J11U' ｬｾｴｊＧＮｩ ｾ ｾｬｴｬ､ｩ lJ 

ｾｬｻＱｴｊＧＮｩｾｴｬＧｬｦｦ＠ ＨＧｮＮＧｴｊＮｾＮＩ＠
!JI • 

(15)  ｴｾ ｬｊｦｦＱｦｦｾｦｬｬＧＮｩ､ｬｬＱｲｬｊｦｬｬＧＮｩｴｊｕＬｪｾＭＺｊｬｬｊ 11 ＧＮｩｾ＠ ｾｬ､ｔｕｦｬＭＺｊ llJ i ｬｊｾｬｊＧｩｩｙｩｬｦＱｲＱＺｊ＠

(16)  ＧｾｬｊｦｨｾｴｬＧｕｕｬＧｬｬｊｬｾｬｊＧＮｩｬｴｊｴｾｴｬｬｊＧｴｊｴｬＭＺｊｾｬＧＮｩｬｇｊｦｦｬｬＧｪ＠

, II _I  0  di  Q  d  I  ｾ＠ I  'j} i'j} I  'j} ｾ＠ I 0  I

1.1.2 ｦｬｬ［ＩＱＭＱｵＱｾ｜ｬＱ＠ l1lJltJfI:J  l:JlJl'l1lltJllJlJfll11l:J  ｬＱｕｦｬＢｊｦｬＢＱＭＺｊＱｊＧＮｩｾ｜ｬＱＢｴｬＭＺｊｦｦＱｬｊＧＮｩｬｬｬＩＱｦｬｬＧＮｩ＠

'.i  ＱｬｊｩｬｻｬｬｾｴＡｾ fl'.i ｾｬＧｬＧＮｩ＠ 1:J fll'.i fla:J fill1lJ ｾ i 11' ｾｬｴｊ i lJ afl1:J  ｲｵｾｦｨ ｾＱＭＺｊＱＱＧＮｩ＠ ｾ ｾｬ＠ Uｦｉｾ ｬｾｬｊ＠ l.;ilJ glJ ｾ ｾｬ tJfl11J tilJ 

ｲｩｬＨｬｻＱｴｊＧＮｩｾｾｬ＠ l,slJ 

(1)  ｌｾｬｊｴｾｬｊｾｬｦｦＱＺｊ､ｬｬＱｲＱｊｦｬｬＧＮｩｾＧＮｩｬｊ＠ ('n.ff.'.i.) 
!JI • 

(2)  ｬｾｬｊ ｦｦＱｦｦｾｦｬｬＧＮｩ､ｬｬＱｩＧＱｊｦｬｬＧＮｩｴｊｕＬｪｾＭＺｊ llJ ｴｊＧｪｾｾｬ､ｔｕ fl:JllJ i lJ.nlJ 'iiYilff1:J 

(3)  ｌｾｬｊｲｩｬｾｴｬＱｊｕｬＧｬｬｊｬｲｴｬｊＧＮｩｬｭｾｻＩｬｊＧｴｊｴｬｻｬｴｬｦｬＨｬＭＺｊＱＱＧＮｩｾｾｬ＠
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(4) ｾｾＧｗｾｾｬｊｬＱｬｬｦｬｬｦｬｾｾｾｾＱｦｬｬｬＱｾｴｎｴｬｦｬﾫＱｾｬｨｾｾＱ＠
ｾ＠

1.1.3 ｴｩｬ［ｩＧＱｾｴＱｴｬＱＱＱ＠ Ｇｈｬｊｬｴｊｾｾ＠ ｬｾＧｗｾｾｬｭｾＧｗｾｬｾｬｾ､ｬＧｈｩＧＱｊｦＱｬｬｬＱｬｾｬＧｗｴｊｦｬＹＱｕｴｩ＠
iI .;, • & Q ｾＮＡｩＬＮ､Ｎ＠ QI' iI .;, 

ｾｦｬＱｊｬｾｇｊｦＱｦｬｬｬＱＢｴｎｦｦＱＧｗ ll1fflll l1lJtH ｬｾＧｗ ｬｾｬｊｴＩＧｗ ＧｖｬｬｬｬｖｦｬＱＱｊｦＱＱｊｦｬｬＱｊｬｾＱｦＱｦｬｬｬＱ＠

1.1.4 ｴｩｬｦＱｴｬｬＮｊｬｉＧｮＧｕＧｮｕｮｾＱＧｕＱＱＢｦｬＱＱ＠ Ｇｈｬｊｬｴｊｏｾ＠ ｬｾＧｗｾ＠ ｾｬｭｾＧｗｾｬＹＱｦｬＱｊｕＧｖｬＧｗｦｬｬｬｴｊｾＬｪｾｾｬＧｗ＠

i ＮＮｲｵｴｩｾｵ ｦｬｾｬＧｗ ｬｬＱｦｦｬｬｬ［ｴｬｬｊｖｾｬｬｾｦｬｗｾｦｬｬｬｬｊｦｬｬｬＱｊｬＧｈｬｬｾｕ ｦｬｾｬＧｗｬｬｇｊｦｦｬｬｬｴｩｬＧｈＧｗｾ＠ ｬＱｬｊｾｾｾｾＧｕ ｾｦｬｬＧｈＧｕｾ 1ｾ＠

ｾｬｴｊＧ 'U ｾ ｦｬｬｊｗｾｦｨｾｦｬＱｊｬｬＧｖｬＧｕｾｕ ｦｬｾｬＧｕ ll'1fflll UｴｬｾｬｾＧｕ ｬｾＱｊｧＧｕ ｾｾ ｬｖｦｬＱＱｊｦｩＱｊｦｨｾｦｬＱｊｕ ＧｖｬＧｕｾｕ ｦｉｾｬＧｕ llGJfflll 

1.2 ｾｬＮｊｾｨｬｩｬＧｕｾｬＧｕ＠ Ｇｈｬｊｬｴｊｾｾ＠ ｬｬｴｊｾｬｴｊｾｦｬｬＧｈＧｗｾＧｾｾｬｭｾｦｬｦｬｬｬＱｊｬＧｈｬｬｾｬＧｕｴｊｬｾｾｬ＠ Ｑｾｵｴｩ＠

ｬｬｴｊｾｬｴｊｾ ｾｬｴｊＧＧｕｾｦｬｬｊｴｵｾｦｨｾｦｬＱｊｕＧｖｬＧｕ＠ ｾｬ Ｇｾｦｦｦｬｖ＠ ｦｨｬｦｦｾ＠ ｕｴｬｾｦｨｦｦｬＱｩｬｬｴｵ tJlflfl ｬＱＱｊｏｾＱＱｴｊｾｬｴｊｾｦｬｬＧｈＧｕｾ＠
q ｾ＠

. 
"" QI 0 ,

;tl1J'Vl fll ｾＧｖｬＱＱｾ ｦｬｬｬｦｬｴｬｾ＠ ｦｬｬＧｈＧｕｾ＠ lGJf'U 

Q I Iii iI 

(1) ｬｾＧｕｦｬｬｬ＼ｴｦｬＱｊｬＧｕ･ｵｬｬｬＧｴｦｦｬｬｬ＠
, 

(2) ｬｾＧｕｾｦｬＱｊｕＧｖｬｴｊｾｬｕＧｈｴｬｾｕｴｬｾｬｾＧｕＶｴｊｾ＠ Ｇｾｵｴｩ＠ fllU'U ｾＧＧｈｴｙｕＱＧｕ＠

ｕｙｩＧｖｬｖｴｊｬｾ ｾｬｾｬＱｊｴｬ＠ ｦｦｬｬＱｾｬｴｩｔｕＧｕ＠ ｾｇｊｦＱｖｾＧ ＧｈｴｙｕＱＧｕｾｬｴｊｩＧｦｬＱＺｊｬｦｬＱｬＱｊｦｦ ｾＱｊ＠ ｾＬｲＱｴｊｾＧ ＧｈｱｪｕｬＧｕｾｬｴｊｴｊｦｬｦｬｬｦｬｾ＠

flTYi ｬｾＧｕＬＤＱｭＧｈｾｶｬｲｬｴｊＱｦｩＱｊｦｬｬｬｦｬｦｬｾｮＢｖｾＱｊｾＱ＠ ｬｾＧｕＧｉ｢ｭＧｈｾｶ ＧＧｕｦｬｬｬＧｴｩＱｦｦｾ
q 

, , :II 

ｖｩｴｊｾＬｪＹＱｾＱＧｕｬｮｖＱｦｩＱｊｦｬｬｬｬｾｖｦｬｾｾ＠

(4) ｾＱｾｖＱｊｕＧｖｉＧｕｦｬｬｬＱｊｦｬｬｬＹＱＱＱＱｬｦｬｾｕＧｕＧｕ＠ ｦｬｬｬＱｊｦｬｬｬｴｨｬｖｾ＠ ｈｴｬｾ＠

, !I 

tlhff'ｾ ｕｾＭＳｾｾ ｬｬｬｦｬＧｖｬｬｾｬｬｇｊｦｦｬｬｬ＠

(6) ｾ ｬｾ V1JUVI 'U ｾｴｊ ｩｩＬｪＹｬｾｬＧｕ ｾｬｕ flll i'fllJlfl1l1J! ｾＱｊ ihfJ'W flfll1tllll'1fflll 
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(9) ＡｾＧｗｦｦｬｊＧｗｬｦｊｴｕｴｬＧＮｩＧＮｩｬｊｴｬｔｈｬｦＩＱｊｦｦＱＧｗＱｩｔｴｊｾＱＧＮｩｬｇｊｦｴｬｬＧＮｩ＠

(10) ＡｾＧｗ fflJ'W lfJtU1'Y1tJlf1'.i''W ｴｬｬｩｴｊｴｬｦＩＱｊＧＮｩｬｊｴｕｦＩｾｦｦＱＧｗＧＮｩ l'lftll'.i 

(11) ｬｾＧｗｦｦｬｊＧｗｬｦｬｴｕ ｦＩＱｾＱＧＮｩ＠ ＶｦｦｬｾＱＱＧｬｦｬｾｾＱｾｕｦｬｾＧｗ ''Wfff:ll1J'W ｦＩｾｬｊｦｦｴｬｬＺｬｬｬｬｦＩｾｩＧＬ
q q ｾ＠

" 
(12) ｬｾＧｗｦｨｾｨｦｬＧｗｦＱＧＮｩｬｭｲｊＧｗｦｬｩＧ ｾｦｬＧＮｩｬＱ＠

(13) ｬｾＧｗｦｬｬｾｾｴｬｾｬ［ｴｊＱＧｬｦｬｴｹｇｊｦｬＱｾＱｾＱＮｨｾｬＧｙＱｦｬ＠

(14) ｬｾＧｗＧｗｬｦｬｬＺｬｾ ｾ ltJhf'ufl'Qtl ｾｬｾｴｴｊｦＩｾｩｨｩｔｴｬＧＮｩ l'lftll'.i 1 ＧｗｾＱｾＱＮｨ ｾｬｖｬｦｬｦＱＱｬｊ＠

(15) ＡｾＧｗ f1t)1JUVI'W ｴｬｬＧＮｩｴｊｦｩＱｊｾｾ 1'W 'W ｦＩｴｬｬＱｾｬＧＮｩ＠ lGJftlll 

(16) ＡｾＧｗ fl ｬｦｦｦＩＧｗＧｗＡｦｬｬＺｬｕｾｾｦｬｬｦｦｦＩＧｗ ｬｦｬＧｗｦｬｬｬｾｾｬＧｗ fff)'W 1'W ｦｦｦＺｬｬＧｗｦｦｴｬｬＺｬｬｈｾｾ＠

(I7) ｴｾＧｗｦｬＱｦＱｴＩＱｊｕｖｬＧｗｴｬＱＧＮｩｦｦｦＩＱｊ＠

(18) ｦｬｔｲｮＱＱＧｗｾＡｬＱｬｊＱｾｬｴｊ＠

" 
(I9) ｦｬｬｬＱｪｴｊＱＮｨｾＧｬｊｴｬＧＮｩＧＮｩｬｊｴｬＱｬ＠

(20) fl1i' ｴｬｬＺｬｔｗｴｊｬＱｊＱｾＬｪＧ 1'.i ＱＧｬｦｴｬＱＧＮｩｾｾｩｪＹｩＱｕ 11'11 ｾＱＱｕ ＱｾｴｊＧＮｩｾｾＱｦＩｾＱ 'W 

" 
(22) ｌｾＧｗｾ t)1J II ＧｙＱＧｗＧｗｬｦｬＱＺｊｴｴｊｦＩｾｾｬｬｬＧｬｦｴｬＱＧＮｩ＠ ｲｴｾｩＧ ＱｊＡｾＧｗｾｾｴＩＧｗ ｦｩｾ［ｲＧｗｾ ｾｴｴｊ＠ ｦＩｾｦｬＧｗ＿ＱＧｕ＠

" 
(23) ＡｾＧｗｦＱｦＩＱｊｕ ＧｙＱＧｗＧｗＡｦｬＱＺｊｴｴｊｦＩｾｾ tl ｾｬｾｴｊｬ ｾｾ lNl ｾｩＧＱｊｦｬＱ ｾＱｾ［ｲＧｗ ff ｾｴｴｊｦＩｾＱｨｕ 11'11 ｾ＠

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠

ｾ＠ 11 4 1 ' .d.d Q,I Q,I """"" , d
ff1'fi1'.itUlJ flfl ｦｦｦＩｦｦｬＧＮｩｕｾｾ＠ VI'.ifllJ'W1fllJ) ＧＮｩｬｴｊｾｬｴｊｖｬｬｴｬｴｊＱｴｬＱｊｴｬｬＧＮｩｬＱｊＧＮｩｴＩｾｕｬＧＱｾＧｗＧｦｩｴｬｬＧＮｩ＠ ｕｾｾＧＮｩＱｴｊｾｬｴｊｖｉ＠

ｾ＠

!rltJ1l ｾｴＩｾ fl1J tll'.i ｴｊｄｩｊｾｨ 1GJftl1'.i ｾ ＧｬｬｬｾｬｴＺｲｴｬＱＺｊｴｕｾｬｬｴｊｾｬｴｊｧＧｗＧＱ＠
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flllttfUlJU9tlJ  iill ｾｬ ｦｬｾｬｬＱｾｕｴｊｩＧｬｊＱｨ ｾｬｾｕｕｴｊｬｾｴｊｬ＠
"  " iI 31 

(5)  ｦｨＱｾｾｬｕＱＧｕｦｬｬｬｾｾｦｩｾ ＱＱＱｬｦｦＧｖｮｬｾＧｕｬｬＧｕ＠
,  ,   QI  ria ｾ＠ a  d ｾ＠ , ｾ＠ QI  I QI  ria f 

(6)  fll1GJfll1lViUff'U  ｬＱｬｊｴｎｬｾＧｕＱＱｾｕｾｬｬｬｕＧｗｬｕｬｊｮｕｦｬｬｬＱｇｊｦｬｙｬｬＧｖｗＱ［Ｇ｜ＧＧｕ＠ ＡｾＧｕ＠

ｦｨＡｾｬｬＰｴｬＧｕＢ＠ ｲｬｬＱＬｨｕｬｦｬｬｬｾｾｴｊｮｦｬｦｦｦｬｾ＠ ｲｬｬＱｾＱｾｾＧｕ＠ ｲｬｬＱｾｬｬｕｲｩＱｾＱＱＬｪＧＱ＠ ｕｦｬＱＱＧｕｲｬｬＱｇｊｦｬｾＱＧｕ＠ ｵＬＬｾ
'II 

ｲｬｬＡｇｊｦｬｾｴｊｬｾｲｵＶ＠

(7)  rllfllii  ＡｾＧｕ＠ ｲｬｬｦｬｬｩｩｬｬｾＡｾｕＧｕ＠ ＡｦｊＧｕｾＧｕ＠

(8)  tillllllJ!ilmJ  ｵｭｾＧｕ＠ ｴｩｬｬｬｬｬｬｊｴｩｬｕｬｊｦｬｬｬＱｵＧｕｬｾＧｕＱＧｕｬｾｕｕｕｬＱＱＱｬｦｬｬＱＱｾＧｕ＠

QI   QI  ｡ｾ＠ Q  rI 

ｦｬｬｬｦｬｮｾｦｬｬｦｬｬｬｕｕｕｦｈＢｦｬｬＱｬｕＧｕｦｬｦｦ＠ (GFMIS) 
31 

(9)   ｲｬｬｴｩｪｕｴｊｬｾｴＱＧｕ＠

1 ｾ＠ a  ..  ,  ｾｾｑｉ＠ ｾ＠ 1..6  I  '10  1..6 
(10)  ｦｬｬＢｬｾｴｬＱｬｊｬＱｊｬｦｬｬｬ＠ t'V'4U  ＱＱｾｬｕＢＱｾＱＱＱｦｬｬｬｕｕＱｾＱＱＧｕｾｕｕＱｾ＠ ｾＹｴｾｕｾ＠ 'U 

ｦｬＱＱｬｊｬｕｈｾｾｕＱｊＧ｜ｊｕｾｾｬｕｾＱｾ＠ ｵｷｩｪＱｇｊｦｴｾＧｕｦｬｬｬｴｊｬｾｦｬｕｕ＠ ｾｾｵｴｊＬＬｾ＠ ｗｕＡｾｬｊｬＱｾｕｴｊｬｕｴｊｾｾ＠ ｦｬｾｴｬｗ｣ｴＱ＠

ｉｾ＠  ＬｾＧ＠ Ｂｾ＠
1.  ｦｬｬＱｬＱｾＡｬＱｬｊＱｈｬｾｾＱＧｕＢｕｾＱｊｦｬｦｬｮｦｬｬｕＧｕｕｦｬ＠ 111l1U1l1flfll  'lfffUU 

2.  ｦｨｾｾＧ｜ｊｵｾｾｲｩＱＧｕｬｬｇｊｦｦｬｬｬＴｕｬｊｬＱｾＱＧｕｦｬｬｬｃｊｴｕｬｊｕＹｴｬｊｩｩｬｾｾｩＧｦｬｾｔｖｬｬｖｩＶｦｦＧｕ＠

ตวอ
ย่ ง

BUD-R 04



-6

II 

(1) ri,.i'1J'HN ..ｮｊＱｦＱＨＩｾ＠ ＧｬｬｖｾｬｖＧｴｊｦＱＢｈｮｶｾｩＧＱｊＧｈｎｾｦｬｾＧｖｬｬｾＧｬｬｃｪｦｦＱＱＧｬ＠

(2) ｲｩｬｩＧＱｊＧｬｦＩｾｴｨｾＱｦｩＧｖｬＱｦｬｾｦｬｾｾｬｊ＠

(3) ｲｩｬＱｾｾｬｖＧｴｊｭＧｖｬｬｾｴｬｬｴｙｴｊｬ＠

ＧｬｬｖｾＱｖＱｾｖＱＱｩｩｦｬｾｴｩＱｊｦＱＱＧｬｴｊｾｵｾｨｬｃｪｦｦＱＱＧｬｾＱＱｊＱＬｪＧｬｬｩｦＱｬｊｗｾＧｬｬｖｾｬｖｴｴｊｾ＠ 1'1ftJ 
'JI 'JI 

(1) ｲｩｬＧｾｾｬｖＱｴｊｦＱＱＧｬＱｾｴｊＧｖｬｬｾＱｴｊＧｬＱｾｦｬｬＧｬ＠ ＨＱｴｊｴｨｾＱＧｖｬｴｬＩ＠ 1'1ftJ ｲｩｬｴｩｪｭｮｶｾ＠

ｲｩｬｴＧｬｦｬｾｦｲｦｬ＠ ｲｩｬＱＱＱＱＱｴｊｾ＠ ｬｾｴｊｾｴｊ＠
'JI 'JI 

(2) ｲｩｬＱｩｪｖＱｮｖｾＧｖｬＱＱＱＧｬ＠ l1lfl111'l111 
'JI 'JI 

I .::!  .::! a 'JI'JI 

(3) ｦｬｬｴＱｊｭｴｬｖｾｾｖｬｴｊ＠ ＱＱＧｬｦｬｾｾｦｬｾＱＱＱ＠

I Q,I Q,I a... Q,I 

(4) ｦｬｬｾｦｬｾｾＱｴｹ＠ ｾｦｬｾＧｬＱｾＱｴｬ＠ ＱＱＧｬｭｾｴｊＧｬＱｻｊＱｴｬ＠

I Q,I I II) 'JI 'JI II) 'JI a 
(5) ｦｬｬＱＱＱｾｬｊｬｴｬｖ＠ Ｇｦ･ｬｾｦｬｦｬ＠ tlJ ｦＱＧｬｾｴｾｬｾｦＩｦＱ＠ tlJ 11'lfl111{JlJltll 

(6) ｲｩｬｾｾ ＱｾｲｩｬｴｩｙｖＧＱ［ｮｖ＠ rilfftJ 1 ｬＱｬｊＧｖｬｾｕＧｖＱｴｊ＠ ｦｬＧｬｴｬｨｦｬｾｾｕｾＱＱＱＹｊｬｩｩｦＩｻｊＱＱＱｦＱ＠

ｦｬｬＧｬｴｊｾｾｾｬｴｊＧｬｬＧ｝ｦｦｬｬＧｬ＠

...  Q,I 0 'JI Q,I Q,I III"", 

(7) ｴｾｴｊＧｬＱｻｊＱｴｬｾＱＧｬＱＱＱ ｾｬｊ fltJ ＧｖＱＧｬｬＱｖｴｙｴｊｾｦｬｾＧｖｬｬｾＧｬｬＧ｝ｦｦｬｬＧｬ＠

"'"  Q,I 'JI 'JI..J
(8) ＱｾｴｊＧｬＱｾＱｴｬｴＱＱＱＱＱｴｊｬＧｖｬ＠

(9)  ｩｾｴｊｬｨｾｴｩｴｊｦｦｻｊｦｬｬｊ＠ ＨＱｴｊｩｬｴｊｾｴｊＱｖﾫＱｾＩ＠

I 'JI.::! G'J'::! 
(10) ｦｬｬ｜ＹｬｦＩＱｊｕＧｖｬｴｊｾｬｴｙｴｉＧｴＱＱｴＱ＠ ｴｴｊｦｬｾｦｬｬｲｵｬ＠

ｾ＠  u 

(1 1) ｲｩｬＧｖｬｾｈＧｖｬｴｊｕｴｬｾｲｩｬＱｾｾｬｖｕｲｬｾＱＡｴｬｴｬＧｴｊｦｬｾｦｬｬｴｹｬ＠

(12) ｦｨｾｦｬＱｊｕＧｖｬｴｊｕｴｬｾｲｩｬ 1 ｾｾｬｴＱｕ rll1t11tJ 

, IV ..,g l.it 1 'JIll) 'JI ...k "" 1 .::! "" 1'J1 'JIQ,I

1.2.3  flllUPJ ＧｴＱｬｊｬｴＱｦＱｾ＠ ＧｬＱｦＱＱＱＱｭｾｦｬ＠ 11 ｴｾｬｊｬＹＱｾｴｙｾＢ｜ｉｦｬｾ＠ ｾｴｬｴｬｦｬｬｬＱｬｊｴｬｦｬｬｊｗｾｬｬｊＶ＠ ']fUtl1 
'JI .  'JI 

ｖｦｬｬｊｦｦｴｊｬｴｊｾｦｬｻｊ＠ ＧｴＱｬｊｾ 1tJ UtJ'ltlflll1 ｬＱｾｦｬ ＱＱｊｦｬｻｊｴｬｦｬｬＱＱＱｾｬｊ＠ ｕｴｬｾＱＮＮｲｬＱｬｊｬｴＱｦｬＱＱｬｊＧｬＱｬｊｏｻｊＧｬＱｴＱｾＱｦＱ＠ ｾｻｊｾｦＩ 111il 

11JtfltJ 20,000 1Jl'Vl 

ตวอ
ย่ ง

BUD-R 04



-7-

, .9 _I .1 q I <II _I ,..... .dl QI d..... .dl 

(4) ＧｪｬｴｊＱｬＱｦｊＡＧｗｴＩｬｊＧｪｾｦＱｴＩｬｊＧｬＮｬＧｗ＠ tl1lJ ｾｾｕｬｊｬｎ＠ ｾＶｴｾｬｊｬＱＧｪＶｩｊＧｪｬｊｩｊＧｪｾ＠ ＧｖＱｾＧｗｕｦｬｾｬＱＧｪｴＩ
'I 

ｾｾｲｩｴＩｦｦＡＱｾｾｾＱｾｴｾＧｗ iUtfl'W 50,000 lJ1'V1 

1.9 I 0 QI QI 0'..... q 'J/ GJ 'J/ lIJ 'J/ _I .....
(5) ＧｪｬｴｊＱｬＱｭＧｗｴＩｴｬ｝ｦＶｬｊｕｴｬ｝ｦｬｊｬｊｬｾｾＧｪｦＱｦＺＱＱＧｖｬＧｪｦｗｦｦＧｗ＠ tl1ffllJl'jf1 ｾｾｾＱＧｗ＠ ｬｾｾｬｬｊｬｊｦＱｾ＠

ｵｾｩｬｊ ＧｪＱｬｊＨＩｾｦｨｩｾＱＱＱｴｦｬｾｴＩｾ ｴｊＧｗｾｩ ｬＱｕｴｾｴＩ i ｾｩ tJ f11'j'1iVlJUtl]flJ'j f1 tJ'W ｾ＠

" thfni1 ｦｨｩｊＧｪｾｴｩＧｗｴｩｴｊ＠ ｦｨＹＱｾｦＱｾ＠

1.2.4 flTLTl1il1qftITnfl ｬＱｬｊｬｴｊｦＱｾ＠ Ｇｪｬｴｊｾｬｴｊｦｬｬｬｊ［ｦＱＱＧｪｦｦｬＧＶＱＧｪｴｬＮＡ iJlflfl ｾｴＩｦｦｬＧｪｕＧｦＧｬｾ＠
ｾ＠ I q 'J/ I d'J/ 0 'J/ <II , ,..... ,.<::t ｾ＠ 'J/ QI ;t1'Vl'jfllJ'WlfllJ ＧｪＱｬｊｦＱｾｦｬｬ＠ ｾｇｊＱＱｬＱｴｊＧｖｬｾＶｾＧｬｦｬＧｪｾＧｗＧｪＶｬｊｦＱＧｗ＠ ｴｾＧｗ＠ flllJ'jf11'j fllfl11:l ＡＱｊＧｗｾＧｗ＠ ｾｬｬｊＧｪｬ｡ｦＱＱＧｪｾｾＧｗ＠

(1) fllivJvh 

" Q) ｦｬｬｩｊＧｪｾｩｊｬ＠ ｦｬｬｾｬｬｊｬｾｬＧｦＧＱ＠
»I , , 

(3) fl llJ; f11 'j 1'Vl'j flfftl t,f'W fl 11'Vl 'j fl'Vn1l1'W! 1'W fl 11'Vl 'j fl'W ntfI ih) 'W Vi 

(4) flllJ; f11'j iiJ'jf:lwV t,f'W flliiJ'jf:lwV fll'6'W1W91 ｦｬｬｾＱｾｾＧｪｬ iiJ'jf:lWtJlf1'j 

fllt Ｌｦｬｾｩ iJ 'jfJWV fll'6'j 'jlJtU tJ1J f11'j 1 ｴＩＧｗｌｾＧｗ i'W Ｇｪｾｬｊｬｊｬｊ［ＱＱＱＧｪ f11'j ｴｾＧｗ f11'j ｦｬｴｩｾｦｬｬｦＱｩＧｩｔ UｬｊｬｊｾｴｾｦＱＧｖｬＧｪｦＩｕ f1ff 
ｾ＠ ｾ＠

(GFMIS) 

, ......9 1 ｾ＠ ell 'J/ , .9 q 'J/lIJ 'J/ ..QI

(5) ｦｬｬｬｊＧｪｦＱＱＧｪｦｦｴＩｦｦｬＧｪｕｦｉｾ＠ 'Vl'jfllJ'Wlf1lJ ＧｪＱｬｊｦＱｾｦｬｬ＠ ｾＧＩｦＱｬＱｭＧｗｴＩ＠ ｾＱＱ＠ ｬｾｬｊｬｴｬ｝ｦｾ＠

lJ; ｦＱＱＧｪｾＶｦｦｬＧｪ ｕＧｦＧｬｾ 1'Vl'jfllJ'Wlf1lJ t,f'W fll1 'Vl'j fll'W (1 'Vl'jffl'j) fl 11'Vltflf1'l1 fl ＱＱＧｖｬｾＹＱｾｾｬｬｊｦＱＱ＠ ｦｬｬＱＧｖｬｾｾｖｦｦｬＧｪ＠

1.3 ｾＱｊ｡ｾＧｬｵ＠ ｬＱｬｊｬｴｊｾｾ＠ ＧｪｬｴｊｾｬｴｊｾｴｩｬＱＱＧｗｾ ＱｍＧｾｬｭｾｦＩｦＱＱＧｪＧｦＧｬｾＧｖｊＧｗ＠ ｩｾｵｲｩ＠ Ｇｪｬｴｊｾｬｴｊｾ＠ ｾｬｴｊＱＧｗ＠

ｴｩｦＱｦｊｴｵｾｦｬｬｦＱＧｪ tiw ｣ｮｦｨｾｾＧｗｵＧｦＧｬｾｾ ｾｲｩｦＩ ff! ｬｾ＠ ＧｪＱｬｊｾｾＧｪ ｬｖｾｬｴｊｾｴｩｬｬＱＱｊｦｉ ＱｍＧｩｬｭｬＱｦｎｬｊＧｪｬｴｊｩｬｴｊｧｵＧｾＧ 'W 
q 

, <V t! ｾ＠ ,.9 ell 'J/lIJ 'J/ ..Q ｾ＠ 1 .<::t <II 

1.3.1 fllfllnwcn ｬＱｬｊｬｴｊｦＱｾ＠ 'jltJ1l1m'Wt) ｾＱＱ＠ ｌｾｬｊｬｴｬ｝ｦｾｦｦｾＧｬＮｬｖｾ＠ ｜ｏｗｦｦｦｬｬＧｗｬｊＧｦＧｉｮＱＺｊｴｵｾ＠
, »I 

ｦｉｾＧｖｬＧｗｦＱＱＱＧｪｖｩｩｩＧｪｬｦＱＱＹＱｖｬＱｴＱＱｴｊｬＱｾｴＩｾｴＩｾｾｬｦｬｕｦＱＱＱ＠ 5,000 1Jl'Vl ｕＧｦＧｬｾ ＱｍＧｬＱｬｊｬｴｊｦｬＱＱｬｊＧｪＱｕＨＩｾＧｪｬｖｾＱｴＱ＠ ｾｾｾｴＩ iiJu 
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I
4.4. Q Q I 

ｬＧＱｬｊＱｾｴｾｴｈｮＧｕｮＱｬ＠ 5,000  1Jll'1 

(2)  ＧｪｬｴｬｾｬｭｲＺＶｩＧｾｍｬＱＱｨｵｮＧｪｬｊｦｬＶｬｊｗＱｴｾＶｻｾｬｨｬｦｬｬｾＶｍｴｨｴｬｍｪＶｾＶｾｾ＠

tn'Un'll  20,000  11ll'1 

(3)  ＧｪｬｴｬｾｬｭｲＺＶｃｊｦＶｬｊｕｃｊｦｬｊｬｨｬ ｾｩＧｮＱ［ｮ 1 fl'j ｾｦｦｦｬｾＢＶｾｦｬＧｖＩｗｾＢＧｕ ｬｾ 1Mqj 

tGJf'U ｬｦｬｾＶｾｩｊＧｕ＠ ｬｦｬｾＶｾｩＧｴＱＧｪｮｮｴｬｬＧｕＧｖｦｬｍＧｕｾ＠ ｾｾ ＧｾＧｪＱｬｊＨＩｾｦｨｃｊｦＶｬｊＧｬｨＧｪｾＧｬｊｮｾｍｪＶｲｩｬｃｊｦＶｬｊ ｮｮｬｾ＠
'I 

I  ..4  91 Ｔｾ I.,Q GJ  QI """ ｾ＠ I QI A I Q.I"
(4)  ＧｪｬｴｬｾｬｭＧｖｦＶｾＱｾｬＧＱｵＧｪ n1:Jl  ｾＧｕｮｬＧｪ ｾｾｍＱｍＧｪＶｵＧｪＱｊｵＧｪ ｾｦｬＧｪｦｬｗ en 

II II 

ＧｪｬｴｬｾｬｴｊｾｬｬｊＱＧｪＧｪｦｬｍ､ｾ＠ ｬｍＧｪＱｬｊｩｬｾｲｩｬＧｾｾｬｴｊｾｾＶｾ［ＤＱＧｪｾＧｖｦｦＶｬｊｴｩＧｕ＠ !GJf'U  ｦｬｬＬＬＧｕｲｩｾ＠
'!II 

ｲｩｬｦｬｬｾ＠  ｲｩｬＧｬｊＧｪｾｴｩＧｕｴｬｴｊ＠ ｲｩｬｾｾＹｩｾ＠

I ｾ｟＠ ｾ＠ I !II .,Q 1..4  ¥\II  91 ...9 4Q """ 
1.3.2 ｦｬｬｙＱａ｜ｕｉｄｾｴｔｾｮｦＩｴｔＱＱｾ＠ MlJltliH  ＧｪｬｴｊｾｬｭＧｖｦｻＩ ＱＱＱＱｾｬｊＱｃｊｦｾＱＧＱｾＧｕｕＢｾＱＱＧｪＶ＠

ｾｾｲｬＶｦｦｦｬｾ＠ ＧｪＱｬｊＨＩｾｾｾｾＱｾＧＱ＠ ｾｾｾｾＱｾｴｩＱＱｾｾＧｕｕＢｾｍｪＶｾｾｲｬＶｦｦｦｬｾ＠ ｬｾｴｬｩｨｲｴＱＱＺｊｗｾｻＩｴｨｾｍ､ｾｻＩ､ｬｾｬｾ＠
'!II 

ｾｾｾＶＧＧｬｊｩｬ＠
.  , 

(1)   ＧｪｬｴｬｾｬｭｖｩＶｾｾｍＱｖｩｾＧｕ＠

,  ..4  QI 4 Q 914. I  ｾ＠ J  4. Q Q , 

(2)  ＧｪｬｴｬｾｬｭＧｗ 6'lJ'j11 'lJ'j ｾＱＧＱｾＧｕ ｬｍｬｊｬｊｮｦｬｬＱＧｖｦｬｊＢＧｕｕｮｾｬｊ ＱｾＱｾ 'Uln'U t11l 
II 'V 

50,000  11ll'1 

,  ..4  AI J GJ  'QI ｾｉ＠ I  q  """  AIQI AI ｾ＠ I  91
(3)  ＧｪｬｴｬｾｬｭＧｗＶｵＧｪｾｮｻＩＱＱＢＧｕ＠ AMlJ  ｾｾｕｵＢｾ＠ ｾＶＱｾｬｊｍＧｪＶｵＧｪＱＱｵｬｾｦｦｾｮＶｦｦＧｪｬｾ＠

GJ  914. I ｾ＠ J 4. Q "'" , 

ｴｍｬｊｬｊｮｦｬｬｴＧｗｬｊＢＧｕｕｮｾｬｊＱｾＱｾＧｕｴｮＧｕｮＱｬ＠ 50,000  11ll'1 

I A "'" t II) _!!4 """  .,Q" I

(4)  Ｇｪｬｴｬ｜ｬｬｭＧｗＶｾｾＱｬｾＧｪｾＱＱＱＱ＠ ｲｖｨｮｍＧｪＶＧｪｾＱＱＱＱＧｬｊＧｪｾＧｬｊｬ＠ ＧｪＱｬｊｦｬｾｦｊＧｬｊｮＧｪｗｾＱｾＧＱ＠

ｾｾｬ rt'U nl'j ｾｾｩｾｦｬｦｾｵＧｪ t11'U 6lfll'j  ｩｾｾｬ rt'U nl'jtl1rW'U nl'j'W!6lJ ｴｩＧｕｍｪＶｦｬｬｴｬｍｮｾｴＱｬＧｪ ｲｬＶｦｦＡＱｾＶｬｦｬｬＧｪ＠
'!II '!II I 

ＧｪＱｬｊｾｾｮｬＧｪ ｾｾｾｾ fli'ｾｵ 'j n 1 'Ufffll'U fl'jlGJ1nl'j 

(5)  ＧｪｬｴｬｾｬｭｲＺＶｾＱｾＶＶｮｕＱＱＱＱ＠ ｾＱｾｦｬＱＱＱｦｬｬｊｾＱＧｕｾｾｬｴｊＱｍｵｲｬＱＶｮｇｊＱＧｕｍｪＶ
II ตวอ
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1.4 ＭＳＱｊｬＧＱＧｕｾｾＧｈＧｊＮｦｕ＠ Ｇｈｬｊｬｴｬｦｬｾ＠ ＧｪｬｴｊｾｬｴｬｾｦｨＧｈＧｕｾ ＢｬＱＧｾｬｴｊｴｾＧｕｦｨｬｨｾ ｾＧｈｾｦＩｴｾｦＩｩＱｴｊｴＧｈ｡ｦＩ＠

UUUU'4 'U fll'j ｾｬｴｕＧｕ ｾＱＧｕ ＧｈｴｬＱｴｬｾｬｕ ＧｬｊｦＩｾｕｾ flfl'j ｾｮｬｊｬ iti'j 'j ｬｊｬａｴｬｬＧｈｾｕＧｈｴｬＱｴｬｾ l'U Ｇｬｊｕｾｬ i ｾｾｩｴｬ i 

ＧｪｬｾｦｬｬＧｪｦｦＱＧｕ ｦｬ｡ｬｾｾｬｬｊＧｗＧｪ ｾＧｪ ｬｇｽｦＬｪｴｹｴｙｾＧｪｾｴｩｪｴｬｕｕ［ＧｈｬＧｪＧｪｬｇｽｦｦｬｬＧｪ t tN'U ｾＧｕ＠ ＧｈｴｬＱｴｬｾＱＧｕＢ 'U ｦｩｬｴＱｕＧｬｊｕｾｬｩ＠

ｕｾｦｬｦｬｬＧｪｬｊＧｈｬｬﾻＤＧｕ＠ li1Ul'Hfll1 ｕｾｦｬｦｬＧｪＱＱｦｬｦｬＧｪｕｾｦｦＱＧｕｮｕｾｾＧｕ＠ ｕｦｬｬｾｔｊｊ｡＠ ｕｾｦｬｦｬｬＧｪＧｪｾＧｈＧＺｨｾＱＱＧｪｾｴＧｖｉｦｬ＠ ｕｾＧＴｦｬｦｬ｡＠

ｭｦｬｗＧｈｾｕｦｬｬＱｦｬｬＧｪｦｬＧｕｴｾＧＬｊｕｬｴｩｬＧｪｴｵＱＱＧｪｾ ltlW ＧｪＱｬｊｦＩｾｴｾＧｕｕｾＧｈＧｕＧｕｾＧｊｊＧｗＧｪｾｬｊＧｈｬｦｬＱＺＱｾ［ｕ＠ ＡｾＧｕｕｾＧｈＧｕＧｕｦｬｬＧｪｦｬｬｕＧｕｬ
q q 'I q 

• SI 

UｾｾＧｪ ｬｴｬｾｬｴｊＧｶｨｴｬｕ ｦｬｾＧｕＱＱＧｪｾｬｊｬｴｵ ｦｩｬＧｈＧｕｾＢ l1''' ｾｾｬｴｬＢ ＧｕｾＧｊｊＧｪ＠ ｬｴｬｾｬｴｬｩｬ＠

ｾＧｊｊｴｾｕｦｊｾＧｈＧＴｵｩｪ＠ 2 ＱＱＧｪｾｴｦｉＧｖｉ＠ ｩｾｈｲｩ＠

(I) ｬＧＱＧｕｾｾＧｈ｜ｦＧｕＬｹｬＧｕ＠ Ｇｈｬｊｬｴｬｦｬｾ＠ ｴｾＧｕｾｦｩｬＧｈＧｕｾ ＢｬＱＧｾｬｴｬｾｬｬｊＱｾｑＱＱＧｪｾｕｾｦｬＧ｜ｊｕｾＧｪｬｴｬｦｬｬＧｪ＠

ti'U ｴｩｬＧｬｨｾ ｾ ｕｬｊｬｾｦｬｕｾｦｬｦＱＱＧｪｦｊｾｕｴｬｬｊＱＧｖＱ｣ｮ 1afl ｴｩｔｩｨｾ ｾｕｬｊｬｾｦｬｕＧｈｦｬｬＧｗＱＧｖＱｾｦｬＧｪｾ 111tJt ｦｦｴｬｾｕ ｍｾｴｭ［ｽｴｬ＠

"'" .o!l ＳｉＱｳｊｾ＠ "'" "'" .o!l 31 ｾ＠ f'13I 
ｴｾＧｕｕｾｬＱＧｕＧｕｴＧｗｕｕｦｬ＠ ＡＧｬｊｬｊｗＧｈｬｴｬｬｴｕＧｗＹＱｾ＠ ｴｾＧｕｕｾＧｈＧｕＧｕｴＧｗｕＱｊＧｪｴｵｾｬＧｬｕｾｴＩＧｕ＠ tlJ'U91'U 

q q III q q 'U 

(2) ｬＧＱＧｕｾｾＧｈ｜ｦＧｕＡｦＦＧｖｴｬｾｮｩＩ＠ Ｇｈｬｊｬｴｬｦｬｾ＠ ｴｾＧｕｾｦｩｬｬＱＧｕｾ ＢｬＱＧｾｬｴｬＹＱＱｬｊＱｾｑＱＱＧｪｾＧｴｎｦｬＧｬｊｕｾ＠
d .J 0 0.1 0' '0.1 " a I ｾＬ＠ 31 

'jltlfll'j ｕ｡ｾＹＱＱｬｊＧｪｬｴｬ｡ｾｴｕｴｬｾｬＧｬｕｬＧｕｦｬｾＧｊｊＱＱＧｪｾｬｊ lW ｦｬｬＧｈＧｕｾ＠ tl»$'U 'j ltlfll'jfllfl'j fitu CVI 11'j UfllU ｾ ｦｬｕｕＧｪｬｾ
q 

ｴｾＧｕｾｕ＠

'jltl ｾｬｴｬｾＧｊｊｴｾＧｕ ｦｊｾｬＱＧＴＧｕ ＧｪｬｴｬｦｬｬＧｪＢｾ＠ ＧｩｬｾＡｾＧｕ 'jltl ｾｬｴｬＱＱＧｪ ｾＡｦｬｬＧｬｴｾＧｕ ｦｊｾＱＱＧＴＧｕＬｴＱ i 11 Ｇｈｾ e 

ｴｾＧｕｕｾｬＱＧｕ ＧｕｴＱｑＧｗｬｾｦｬ｜ｬ＠ "l1'tfJ'U i ＱＱｾｬｬｊｾＧＨ［Ｇｨｵ ｦｬｾ ＧｕＱＱＧｪｾｬｊ ltu ｦｩｬＧｈＧｕｾ＠
q q 

:II 

(1) fflU ｦｬｾｬＧｕ ｦｬｴｵｾ fl'j 'jlJfll'j fll'j ｴ｡ｕｦｬｾｾ＠

0<>1 31 '''''' 
(2) ｕｬＧｕｦｬｾＱＧｕｾＹＱＧｪＱ｜ｬｦｬｬＧｪｕｎＧｕｾＧｕ＠

ＧｈｕｬｴｬＬＺｮＧｕＧｕｴｬｬｦｴＱｊ｜ｬｦＩｾＱＡ＠ ti'U 

(I) ｬｊＱＱＱＱｬＧｬｴｬｬｾｴｬｬｊＱＱＱｾｗｬ｡ｾｦｬＧｪｴｵ 'jlI»$1l'ltlT"tJ 

(2) ｬｊＱＱＱＱｬＧｬｴｬｔ｣［ｴｬｬｊＱＱＱｬｊｦｊｻＩＧｪｬｉﾻＤＱｬＧｬｴｬｬｾｴｬ＠

(3) ｕｦｮＬｪＧｕｦｦｾｴｕ［ｬｊｦｬｬＧｪｕｕｕＱｬＧｬｴｊｬｦｬｬｕＹＱＱｈ｡ｾＡｬＧｬｦｬｬ 'Ulav 

(4) ｬｊＱＱＱＱｬＧｬｴｬｬｾｴｊｴｬＧｬｦｬｬＧｕ ｬ｡ｖｴｬＧｪＧｕｬｾ＠
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(6) lJlf11'V1Vlt1m'VItllu ｬｴｴｶＧｮＧｪｾ｜ｬｻＩｬｊｬｴｬｾｔＶｕＧｬｊｬ＠

(7) ｬｊｬｦＱＱＧｖＱｖｬｴＱｭｬｾｶｨｴｵｮｾ＠

4 I 

tl--1tlnl"UJ'H'VU LGJ1U 

(1) tYl'Wｴｬｾ lUi'U 'j lHlJ lfl'j i lUll ｴｴｾｬｬ Ｇｪｾｬｬｪｕ ｾｦｬｕｮＧｖｴｴｬｬＧｪｦｦｴｬＱＺｊｬ＠

Q,I Q,I " 
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ผลผลิต ………………………………………………………..

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน ……งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)………………………………..

หน่วย : บาท

4. 5.

ผลผลิต/คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน งินดอืน ค่ำจຌำงประจ ำ งินดอืนและค่ำจຌำงประจ ำ ค่ำจຌำงชั วครำว รวม ค่ำตอบแทน ฿ชຌสอย วสัดุ รวม ค่ำสำธำรณปูภค รวม ค่ำครุภัณฑ์ ที ดนิและ รวม งบงิน งบ รวมทั้งสิ้น

 (อัตรำ) (อัตรำ) (อัตรำ) (อัตรำ) (อัตรำ) สิ งก่อสรຌำง อุดหนุน รำยจำ่ยอื น (1+2+3+4+5)

งำนสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ           
(กองแผนงำน)

-                -            xx,xxxx xx,xxxx xx,xxxx xx,xxxx -                 xx,xxxx xxx,xxxx -          xxx,xxxx xx,xxx,xxxx -           xx,xxx,xxxx

(ฉบบัผ่ำนควำมหในชอบจำกที ประชมุ)

 ตำรำงสรุปงบประมำณรำยจำ่ย   ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2557

สถำบนับณัฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

1.  งบบคุลำกร 2. งบด ำนินงำน 3. งบลงทุน 

แบบ ง. 102 (ก) 

ไม่ตຌองด ำนินกำร 
กผ.จะด ำนินกำร฿หຌ 

กผ-1
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ผลผลติ............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน............งำนสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ (กองแผนงำน).........................................................

งบประมำณ งบประมำณ
งบประมำณ รำยจำ่ยจรงิ ป ี 2556 ที ขอตัง้ ป ี2557

ที ไดຌรบั (ณ 30 ก.ย. 55)

1. ค่ำตอบแทน ฿ชຌสอย และวสัดุ -              xxx,xxx -             xx,xxx

1.1 ค่าตอบทน -              xxx,xxx -             xx,xxx

1.1.1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา -              xxx,xxx -             xx,xxx เพืไอจา่ยเปน็ค่าอาหารท าการนอกเวลา฿หຌกบัขຌาราชการ ลูกจຌางประจ า ละพนกังานสถาบนั

จ านวน xx คน ของกองผนงาน ฿นการอยูป่ฏบิติังานนอกเวลาราชการ กองผนงานจะอยูป่ฏบิติังานเฉพาะกรณี

ทีไมงีานจ าเปน็เร่งด่วนเทา่นัๅน  ซึไงเมส่ามารถด าเนนิการ฿หຌลຌวเสรใจภาย฿นระยะเวลาทีไก าหนดเวຌ เชน่ 

กลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มงานพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารยทุธศาสตร์ 

กลุ่มงานวจิยัละพฒันา กลุ่มงานบริหารความเสีไยง ละกลุ่มงานบริหารละธรุการ  มรีายละเอยีดค่า฿ชຌจา่ย ดังนีๅ

ขา้ราชการและพนกังานสถาบนั
1) วนัธรรมดา                  = xx,xxx บาท

2) วนัหยดุ (เสาร์/อาทติย)์       = xx,xxx บาท

       รวมทัๅงสิๅน   1) + 2)   =  xx,xxx  บาท

       ขอตัง้งบประมำณ     =  xx,xxx  บำท

1.2 ค่า฿ชຌสอย -              -                 -             xx,xxx

1.2.1 ค่าเบีๅยเลีๅยง ค่าเชา่ทีไพกั -              -                 -             xx,xxx เพืไอเปน็ค่า฿ชຌจา่ยส าหรับขຌาราชการละพนกังานสถาบนั ของกองผนงานทีไจะตຌองเดินทางเปราชการ

ละค่าพาหนะ หรือสัมมนาต่างจงัหวดั ดังนีๅ

    (1) ค่าเบีๅยเลีๅยง =  x,xxx  บาท

    (2) ค่าเชา่ทีไพกั =  x,xxx  บาท

    (3) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจา่ย =  x,xxx  บาท

                         รวมทัๅงสิๅน  (1)+(2)+(3)  =  xx,xxx  บาท

       ขอตัง้งบประมำณ     =  xx,xxx  บำท

งบประมำณ ป ี2555

หมวดรำยจำ่ย-รำยกำร ค ำชีแ้จง 

รำยละอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย  หมวดค่ำตอบแทน  ฿ชຌสอยและวสัดุ
ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2557

แบบ  ง.102-2 (1) 

กผ.-2
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งบประมำณ งบประมำณ
งบประมำณ รำยจำ่ยจรงิ ป ี 2556 ที ขอตัง้ ป ี2557

ที ไดຌรบั (ณ 30 ก.ย. 55)

งบประมำณ ป ี2555

หมวดรำยจำ่ย-รำยกำร ค ำชีแ้จง 

1.2.2 ค่าซ่อมซมครุภณัฑ์ -              -                 -             xx,xxx เพืไอเปน็ค่า฿ชຌจา่ย฿นการบ ารุงรักษา ซ่อมซมครุภณัฑ์ต่างโ ของกองผนงานทีไมจี านวนมากขึๅน  

ละมอีายกุาร฿ชຌงานหลายป ี 
ขอตัง้งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.2.3 ค่าจຌางเหมาบริการ -              -                 -             xx,xxx เพืไอเปน็ค่าจຌางเหมาบริการต่าง โ คือ

1) เพืไอเปน็ค่าจຌางถา่ยเอกสาร ของกลุ่มงานวจิยัละพฒันา  รวม    x,xxx บาท ดังนีๅ
- ภาวะการหางานท าของผูຌส าเรใจการศึกษา 

- ความพงึพอ฿จของนายจຌาง / หวัหนຌางานต่อบณัฑิต

- ความพงึพอ฿จของนกัศึกษาต่อบริการของสถาบนั

- ความพงึพอ฿จของบคุลากรทีไมต่ีอสถาบนั

รวม  x,xxx บาท 

2) เพืไอเปน็ค่าจຌางเหมา฿นการท าเอกสารเขຌาเล่ม (ส่งรงพมิพ์) ละค่าจຌางถา่ยเอกสารของกลุ่มงานอืไน 
ปลีะ xx,xxx บาท รวมทัๅงสิๅน  1)+2)  = xx,xxx บาท

ขอตัง้งบประมำณ   =  xx,xxx   บำท

1.3 ค่าวสัดุ xx,xxx xx,xxx xx,xxx xx,xxx

1.3.1 วสัดุส านกังาน xx,xxx xx,xxx xx,xxx xx,xxx 1) เพืไอเปน็ค่า฿ชຌจา่ย฿นการซืๅอวสัดุส านกังานต่าง โ ซึไงกองผนงานจ าเปน็ตຌอง฿ชຌมากขึๅนกวา่ปกติ เชน่ การจดัท า

งบประมาณ  การจดัท าผนปฏบิติังานประจ าป ี การประเมนิผล  การวเิคราะหค์วามเสีไยง ผนพฒันาฯ งานติดตามผล

ละวเิคราะห ์วจิยัต่าง โ ดยเฉพาะอยา่งยิไงการเตรียมเอกสารชีๅจงงบประมาณตຌอง฿ชຌวสัดุค่อนขຌางมาก นอกจากนัๅน

กองผนงานยงัเดຌรับมอบหมายงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั งานครงการ฿หม ่โ ทีไสถาบนัมกัจะมอบ฿หຌ

กองผนงานรับผิดชอบอยูเ่สมอ ละยงัมงีานพมิพเ์ผยพร่เปน็จ านวนมาก  อาท ิการจดัท าขຌอมลูเกีไยวกบันกัศึกษา

งานวจิยัสถาบนัปลีะประมาณ 4 เรืไอง  ซึไงตຌองพมิพ์จก ฿หຌส่วนราชการต่าง โ  นอกจากนีๅจ าเปน็ตຌอง฿ชຌกระดาษ

ถา่ยเอกสารจ านวนมาก เนืไองจากจะตຌองจดัท าเอกสารเวยีน ฿หຌหนว่ยงานต่าง โ เปน็ประจ า เชน่ งานวเิคราะหข์ຌอมลู 

การรายงานผนการ฿ชຌจา่ย การรายงานผลการปฏบิติังาน เปน็ตຌน  อตัราการ฿ชຌวสัดุส านกังานต่ละปเีพิไมสูงขึๅนมาก  

ตามอตัราการขยายงานของกองผนงาน อกีทัๅงปจัจบุนักระดาษยงัปรับราคาเพิไมขึๅนดຌวย 
กผ.-3
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งบประมำณ งบประมำณ
งบประมำณ รำยจำ่ยจรงิ ป ี 2556 ที ขอตัง้ ป ี2557

ที ไดຌรบั (ณ 30 ก.ย. 55)

งบประมำณ ป ี2555

หมวดรำยจำ่ย-รำยกำร ค ำชีแ้จง 

2) เพืไอจดัซืๅอวสัดุ฿นการซ่อมเครืไองถา่ยเอกสาร มอีายกุาร฿ชຌงานมานานหลายป ีละปริมาณงานถา่ยเอกสาร 

ของกองผนงานมจี านวนมากขึๅน  เมืไอเครืไองเสีย จ าเปน็ตຌองซ่อมซมเพืไอ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ 

3) เพืไอจดัซืๅอครุภณัฑ์ทีไมคีวามจ าเปน็  ละมรีาคาต่อหนว่ยตไ ากวา่  5,000 บาท
ขอตัง้งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.3.2 วสัดุคอมพวิเตอร์ -              -                 -             xx,xxx กองผนงานจ าเปน็ตຌอง฿ชຌวสัดุคอมพวิเตอร์฿นการชว่ยประมวลผลขຌอมลู  งานวเิคราะหข์ຌอมลู ละงานวจิยัต่าง โ

จ าเปน็ตຌอง฿ชຌผ่น CD External Harddisk เครืไองส ารองเฟฟา้ (UPS) ผงหมกึเครืไองพมิพ ์ลมลุภณัฑ์ (Software)

 เพืไอการด าเนนิงานต่างโ  ทีไตຌองส่งขຌอมลู฿หຌส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  (สกอ.) 

ส านกังบประมาณส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  (กพร.)  ส านกังานรับรองมาตรฐานละประเมนิ

คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) ละคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

รัฐสภา ละมจี านวนบคุลากรเพิไมมากขึๅน  จ าเปน็ตຌอง฿ชຌวสัดุคอมพวิเตอร์฿นปริมาณมากขึๅนดຌวย เฉลีไยเดือนละ 

ประมาณ x,xxx บาท รวมเปน็เงิน xx,xxx  บาท

ขอตัง้งบประมำณ = xx,xxx บำท

xx,xxx xxx,xxx xx,xxx xx,xxx
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ผลผลิต..............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................

ล ำดับ หน่วยนับ จ ำนวนหน่วย รำคำ/หน่วย จ ำนวนงิน มำตรฐำน
ที (บำท) (บำท) ฿ชຌกำรไดຌ ฿ชຌกำรไม่ไดຌ รวม

1 เครืไองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หนຌา/นาท)ี เครืไอง x xx,xxx xx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง ICT x x x

2 เครืไองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล เครืไอง x xxx,xxx xxx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ x x x

ความเรใว฿นการถา่ยเม่นຌอยกว่า 30 ผ่นต่อนาที

xxx,xxx xxx,xxx x x x

หมายเหตุ :  รายละเอียดค าชีๅจงตามเอกสารนบทຌาย
สามารถดาวน์หลดเฟล์ราคามาตรฐานกลางครุภัณฑ์ทัไวเป ละครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ประกอบ เดຌจาก 
จาก  http://ics.nida.ac.th / Files/ เอกสารส่วนรวม - กองผนงาน / กลุ่มงานงบประมาณ/ การจดัท าค าของบประมาณปี 57

รวมทั้งสิ้น

รำยละอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย   หมวดค่ำครภุณัฑ์
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557

จ ำนวนที มีอยูท่ั้งหมดประภท-รำยกำร

แบบ  ง. 102-3 (1) 
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คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน.........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...............................................

ล ำดบัที ประภท-รำยกำร ค ำชี้แจง

1 เครืไองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ทดทนเครืไองเดิม ปี xx (รหัส ……………..) ทีไมีอายกุาร฿ชຌงานมากกว่า xx ปี ท า฿หຌประสิทธิภาพการท างานของเครืไอง

(30 หนຌา/นาที) ลดลง ตຌองเสียค่า฿ชຌจา่ย฿นการซ่อมซมค่อนขຌางสูง จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิไง฿นการจดัซืๅอเครืไอง฿หม่ทดทน

2 เครืไองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล เพืไอทดทนเครืไองเดิมทีไมีอายกุาร฿ชຌงานมานานถงึ x ปี (จดัซืๅอตัๅงต่ปxีx) ตຌองซ่อมซมบ่อยครัๅง ละเสียค่า฿ชຌจา่ย฿นการบ ารุงรักษา 

ความเรใว฿นการถา่ยเม่นຌอยกว่า ซ่อมซมค่อนขຌางสูงต่อปี ประกอบกบักลุ่มงานต่างโ ของกองผนงานมีภาระงานค่อนขຌางมาก  ตามอตัราการขยายงานของกองผนงาน 

30 ผ่นต่อนาที ละตຌองถา่ยเอกสารเป็นจ านวนมาก฿นการจดัท าเอกสารเสนอต่อทีไประชุมอยู่เป็นประจ า ดังนัๅนจงึมีความจ าเป็นอยา่งยิไงทีไจะตຌองจดัซืๅอ

เครืไองถา่ยเอกสาร฿หม่มาช่วย฿หຌการด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

หตผุลควำมจ ำป็นกำรของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557

แบบ  ง. 102-3 (1) - 1 
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ผลผลิต.............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................

หน่วย : บาท

ล ำดบั งบประมำณที ไดຌรบั งบประมำณที ขอตั้ง

ที รำยกำร งบประมำณ รำยจ่ำยจรงิ ปี 2556 ปี 2557 ค ำชี้แจง

ที ไดຌรบั

1. งนิอุดหนุนทั วไป -             -           -                  -                  

Flagship Project

1.1 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จายครงการ x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx เพืไอพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ครอบคลุมการพัฒนาองค์กร พัฒนาการเรียนรูຌละสืไอการสอน พัฒนาระบบเทคนลยีสารสนเทศ

บริหารจัดการสถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารความเสีไยง พัฒนาระบบบริหารจัดการดຌานบคุลากร องค์ความรูຌของสถาบนั

พื่อพัฒนาสถาบนัสูความปน็ World Class อีกทัๅงยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างโ เพืไอเสริมสรຌางขีดสมรรถนะของบคุลากร ละเพืไอจัดระบบครงสรຌางพืๅนฐานดຌานเทคนลยีสารสนเทศ

University ระบบฐานขຌอมูล ระบบเครือข่ายละการสืไอสาร ซึไงเปน็การสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบนั

1.2 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จายครงการ x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx เพืไอศึกษาวิจัยการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นองค์การภาครัฐ การจัดประชุมวิชาการ การเผยพร่องค์ความรูຌเกีไยวกับ

ศรษฐกิจพอพียงสูประชาคมอาซียน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นการน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นบริบทต่างโ ทีไเปน็ประยชน์ต่อสังคมเทยดยรวม การจัดพิมพ์หนังสือปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพืไอเผยพร่ก่สาธารณชน การจัดประกวดงานวิจัยละวิทยานิพนธ์เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

ละการพัฒนาชุมชนสีคิๅวตามนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จายครงการ x,xxx,xxx เพืไอจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ ดยด าเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายการวางผนอุดมศึกษา฿นประเดในทีไเกีไยวขຌองกับการบรูณาการ

บริการวิชาการแกสังคม องค์ความรูຌต่างโ เพืไอเปน็ประยชน์ต่อสถาบนัอุดมศึกษา฿นการเตรียมความพรຌอมเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน 

(ครงการบรูณาการองค์ความรู้สูอาซียน)

1.4 งินอุดหนุนปน็คา฿ช้จาย฿นการพัฒนา x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx เพืไอจัดกิจกรรมส าหรับรองรับการประเมินขององค์กรประเมินระหว่างประเทศ เพืไอพัฒนาสถาบนัสู่การเปน็ มหาวิทยาลัยวิจัย

สถาบนัสูการปน็ มหาวิทยาลัยวิจัย เพืไอรองรับการเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน

พื่อรองรับการข้าสูประชาคมอาซียน

(พื่อรองรับการประมินขององค์กรประมิน

ระหว่างประเทศ  (WASC)

2. งนิอุดหนุนฉพำะกิจ -               -             -                    -                    

x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

หมำยหตุ :  เงินอุดหนนุครงการวจิัย  (เฉพาะส านกัวจิัย)  ปรดระบลัุกษณะครงการ  คือ  1) การวจิัยพืๅนฐาน   2) การวจิัยประยุกต์    3) การวจิัยละพัฒนา   4) ครงการถ่ายทอดเทคนลยี

                    5) ครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน   หรือ   6) อืไน โ 

รำยละอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบงนิอุดหนุน

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557

งบประมำณ ปี 2555

รวมทั้งสิ้น

แบบ ง.102-5  ค ำอธิบำย แบบ ง. 
แบบ ง. 102-4 (1) 
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ผลผลิต.............................................................................................

คณะ/ส ำนัก/หน่วยงำน..........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...........................................................

กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหนຌำระยะปำนกลำงของกิจกรรม    (รวมรำยจ่ำยประจ ำขั้นต  ำ)

งบประมำณ งบประมำณ
2556 2557 2558* 2559* 2560*

x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

  งินงบประมำณ -              -                -                -                -                

1. งบบุคลำกร -               -                 -                 -                 -                 

   - งินดอืน
   - ค่ำจຌำงประจ ำ

   - ค่ำจຌำงชั วครำว
2. งบด ำนินงำน xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำตอบแทน xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำ฿ชຌสอย -               xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำวสัดุ xx,xxx xx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

   - ค่ำสำธำรณูปภค -               -                 -                 -                 -                 

3. งบลงทุน -               xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

    - ค่ำครุภัณฑ์ -               xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx

    - ค่ำที ดนิและสิ งก่อสรຌำง -               -                 -                 -                 -                 

4. งบงินอุดหนุน x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

      4.1 งินอุดหนุนทั วไป x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

1) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ยกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรจดักำร x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

2) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ยศูนยศึ์กษำศรษฐกิจพอพียง x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

3)  งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ยครงกำรบริกำรวชิำกำรแก่สงัคม x,xxx,xxx

4)  งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ย฿นกำรพัฒนำสถำบันสู่กำรป็น  x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

มหำวทิยำลยัวจิยั พื อรองรับกำรขຌำสู่ประชำคมอำซียน
(พื อรองรับกำรประมินขององค์กรประมินระหวำ่งประทศ )

5. งบรำยจำ่ยอื น -               -                 -                 -                 -                 

  งินนอกงบประมำณ x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

   - งินรำยไดຌ ** x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx x,xxx,xxx

หมำยหตุ *  ประมาณการรายจา่ยล่วงหนຌาของกจิกรรมทีไเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปี 2557 ทีไจะมผีล฿หຌตຌองด าเนินการต่อเนืไองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

** เงินนอกงบประมาณ (เงินรายเดຌ) ปี 2557 ฿หຌตัๅงงบประมาณเพิไมขึๅนจากงบประมาณรายจา่ยเงินรายเดຌทีไเดຌรับ ปี 2556  ปีละ 5 % 

    ดยวงเงินงบกลางจะรวมอยู่ทีไงานบริหารทัไวเป

 กรอบงบประมำณรำยจำ่ยลว่งหนຌำระยะปำนกลำง (MTEF)

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท

แหล่งงิน ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหนຌำ

แบบ  ง. 102 (ข) 
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รายงานคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ของสถาบัน จากระบบ PBS 

*ปีงบประมาณ               2558  

*แผนปฏิบติัราชการ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ์ชินวัตร)  
*คณะ /สาํนกั   สํานักงานอธิการบดี  
*แหล่งเงิน   งบประมาณแผ่นดิน  

หมวดรายจ่าย    
กอง /ฝ่าย   กองบริการการศึกษา  

งาน /สาขาวชิา    
หลกัสูตร    

 
  
   

ลาํดบั หมวดรายจ่าย 
เงินงบประมาณ รวม 

239,500 บาท 
สถานะการขอ
งบประมาณ 

  

1 1.0   งบบุคลากร 0   
 

2   1.1   เงนิเดอืน 0     
3   1.2   ค่าจ้างลูกจ้างประจาํ 0     
4 2.0   งบดาํเนินการ 114,500    
5   2.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ 114,500   

 
6     2.1.1   ค่าตอบแทน 85,000   

 
7       2.1.1.1   ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 15,000     

    ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 15,000 
5.รอส่วนกลาง 
ตรวจคาํเสนอขอ 

      

8 
      2.1.1.2   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานให้
ราชการ 

0     

9       2.1.1.3   ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 70,000     

    ค่าเบ้ียประชุม 70,000 
5.รอส่วนกลาง 
ตรวจคาํเสนอขอ       

10       2.1.1.4   ค่าสมนาคุณผูบ้ริหาร 0     

11       2.1.1.5   ค่าสมนาคุณกรรมการตรวจ
การจา้ง 

0     

12 

      2.1.1.6   ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 
 
 

0     

BUD-R 15

ตวอ
ย่ ง

javascript:add('1','','3133','1')
javascript:add('1','','3154','1')
javascript:add('2','','3134','1')
javascript:file('2','7552','55')
javascript:modify_sub('2','10292','7552','Y','3134')
javascript:ddelete_sub('2','7552','Y','3134')
javascript:step_approve('2','7552','3134','5','55')
javascript:step_reject('2','7552','3134','5','55')
javascript:step_cancel('2','7552','3134','5','55')
javascript:add('2','','3136','1')
javascript:add('2','','3137','1')
javascript:file('2','7553','55')
javascript:modify_sub('2','10293','7553','Y','3137')
javascript:ddelete_sub('2','7553','Y','3137')
javascript:step_approve('2','7553','3137','5','55')
javascript:step_reject('2','7553','3137','5','55')
javascript:step_cancel('2','7553','3137','5','55')
javascript:add('2','','3160','1')
javascript:add('2','','3161','1')
javascript:add('2','','3162','1')
javascript:add('1','','3133','1')�
javascript:add('1','','3154','1')�
javascript:add('2','','3134','1')�
javascript:file('2','7552','55')�
javascript:modify_sub('2','10292','7552','Y','3134')�
javascript:ddelete_sub('2','7552','Y','3134')�
javascript:step_approve('2','7552','3134','5','55')�
javascript:step_reject('2','7552','3134','5','55')�
javascript:step_cancel('2','7552','3134','5','55')�
javascript:add('2','','3136','1')�
javascript:add('2','','3137','1')�
javascript:file('2','7553','55')�
javascript:modify_sub('2','10293','7553','Y','3137')�
javascript:ddelete_sub('2','7553','Y','3137')�
javascript:step_approve('2','7553','3137','5','55')�
javascript:step_reject('2','7553','3137','5','55')�
javascript:step_cancel('2','7553','3137','5','55')�
javascript:add('2','','3160','1')�
javascript:add('2','','3161','1')�
javascript:add('2','','3162','1')�


ตวอ
ย่ ง

BUD-R 16



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 16



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 17



BUD-R 18

ตวอ
ย่ ง



BUD-R 19

ตวอ
ย่ ง



BUD-R 20

ตวอ
ย่ ง



BUD-R 21

ตวอ
ย่ ง



BUD-R 21

ตวอ
ย่ ง



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 22



ตวอ
ย่ ง

BUD-R 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รายชื่อคณะทํางานกลุ�มนโยบายและแผน ในการจัดทํา 

คู�มือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจ�าย  

(งบประมาณแผ�นดิน) ผ�านระบบบริหารโครงการและงบประมาณ  

(Planning and Budget Management System: PBS) 

 



คณะทํางานกลุ�มนโยบายและแผน 

1. รองคณบดีฝ�ายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 

2. ผู�ช!วยศาสตราจารย%จุฑามาศ  แก�วพิจิตร 

3. ผู�อํานวยการกองแผนงาน 

4. เลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร 

5. หัวหน�ากลุ!มงานแผนและพัฒนาคณะภาษาและการสื่อสาร 

6. นางภาวินี  พันธ%ลาภ 

7. นางทัศนีย%  อาดํา 

8. นางนพภัสสร  จุลมนต% 

9. นางสาววิมล  ชูเกียรติ 

10. นายสงคราม  ไชยแก�ว 

11. นางศิริมา  แสงมนุษย% 

12. นายกิติศักดิ์  ผิวบางกูล 

13. นางสาวภารดี  เทพคายน 

14. นางสาววริษา  กัณหรัตนชัย 

15. นางสาววรรณวิสาข%  สมวัฒน% 

16. นางสาวอัจฉราภา  ช!วยชู 

17. นางสาวปานจิตร  ธูปเทียนรัตน% 

18. นางสาวศิริพรรณ  ไชยรัตน% 

19. นางสาวณัฐชา  แซงวงศ% 

20. นางสาวอัญญา  นิ่มสุข 

21. นางสาววฤษพร  วิริยะประสาท 

22. นางสาวสุพัตรา  อังคาสัย 

23. นายณัฐ  ดีร%โจซูโบรโต 

24. ว!าที่ร�อยตรีหญิงมิรา  รัตนสัญญา 

25. นางสาวทิพวรรณ  แม!นสํารวจการ 

26. นางสาวฐิติภรณ%  พันธุ%ประภา 



27. นางสาวรุ!งกิจ  บูรณ%เจริญ 

28. นางชฎาพร  โพธิ์ถาวร 

29. นางเตือนใจ  มังคลัง 

30. นายวชิรพงษ%  โสตะวงษ% 

31. นางละเอียด  สอนเขียว 

32. นางแพงศรี  วงศ%สอน 
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