คูมือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS)

คํานํา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ มนโยบายและแผนไดรวมกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจัดทําคูมือ
การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เป. น แนวปฏิ บั ติ ใ นการทํ างานของระบบงานที่ เ กี่ ย วของกั บ ผู ปฏิ บั ติ ง านภายใน
กลุมนโยบายและแผน โดยไดคัดเลือกกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) มาดําเนินการ เนื่องจากเป.นกระบวนการสํ าคัญ ที่คณะ/สํานั ก และหนวยงานตาง ๆ ของ
สถาบันตองดําเนินการเป.นประจําทุกป และมีรายละเอียดในการดําเนินการคอนขางมากและซับซอน
ซึ่งผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของจะตองมีความรูความเขาใจในกระบวนงานเป.นอยางดี ในป<จจุบัน สถาบัน
ไดนํา “ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)”
เขามาชวยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย และการติ ด ตามผลการ
ดํ า เนิ น งานของโครงการ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจํ า เป. น ที่ ผู ปฏิ บั ติ ง านจะตองมี ค วามรู ความเขาใจใน
กระบวนการจั ด ทํ า รายละเอี ย ดในทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ใหสามารถปฏิ บั ติ ง านไดอยางถู ก ตองและ
มีประสิทธิภาพ
กลุมนโยบายและแผนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงาน
ดั ง กลาว จึ ง พิ จ ารณานํ า แนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง “กระบวนการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ปงบประมาณ ผานระบบบริ ห ารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS)” มาจัดทําเป.นคูมือปฏิบัติงาน และ
หวั ง เป. น อยางยิ่ ง วา คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านเลมนี้ จ ะใหความรู และความเขาใจอั น จะเป. น ประโยชนT ต อ
ผู ปฏิ บั ติ งานสามารถใชเป. น แนวทางในการปฏิบั ติง านไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพ และชวยเสริ มสราง
การพัฒนากระบวนการทํางานของผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สุ ด ทายนี้ ขอขอบคุ ณ คณะทํ างานกลุ มนโยบายและแผน โครงการจั ด เวทีแ ลกเปลี่ย น
ความรู สรางสรรคTนิดา พัฒนาตนเอง กลุมงานงบประมาณ และกองแผนงานทุกทานที่เป.นสวนรวม
ใหการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเลมนี้สําเร็จลุลวงดวยดี

กลุมนโยบายและแผน
กรกฎาคม 2557

กิตติกรรมประกาศ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร มี ค วามมุ งมั่ น ในการพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
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ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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ในทุ ก ๆ ขั้ นตอนมาอยางตอเนื่ อ ง ขอขอบคุ ณ กลุ มงานงบประมาณ กองแผนงานที่ เ ป0 นผู"ใ ห"ข" อ มู ล
และรายละเอียดในการจัดทํารวมถึงการตรวจสอบความถูกต"องในทุก ๆ ขั้นตอน พร"อมทั้ง พี่ ๆ น"อง ๆ
กองแผนงานทานอื่ น ๆ ที่ ไ มได" ร วมเป0 น คณะทํ า งาน แตก็ ไ ด" เ ข" า มามี ส วนรวมในการดํ า เนิ น
กิ จ กรรมตาง ๆ ของกลุ มอยางสม่ํ า เสมอ และทุ ก ๆ ทานในกลุ มนโยบายและแผนอี ก ครั้ ง ที่ เ ป0 น
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ภาคผนวก

บทที่ 1
บทนํา

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)

1

1.1 ความเป9นมา
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร มุ งที่ จ ะปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และยกระดั บ การ
ปฏิบัติงานในระบบงานหลักของสถาบัน โดยการสงเสริมให'มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจั ดทํ าคูมือการปฏิบั ติงาน เพื่อ เป. นแนวปฏิบัติในการ
ทํางานของระบบงานตาง ๆ มาอยางตอเนื่อง กลุมนโยบายและแผนเป.นกลุมหนึ่งที่มีภารกิจการ
ปฏิบัติงานภายใต'ระบบงานหลักของสถาบัน มีบทบาท หน'าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวข'องกับ
แผนงานด'านตาง ๆ การนําแผนลงสูการปฏิบัติระดับหนวยงาน ซึ่งในป5งบประมาณ พ.ศ. 2557
กลุมนโยบายและแผน ประกอบด'วยสมาชิกทั้งสิ้นจํานวน 32 คน ซึ่งสมาชิกสวนใหญ ประกอบด'วย
นัก วิเ คราะหนโยบายและแผนจากหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบัน บุ คลากรที่ปฏิบั ติงานด'าน
แผนงาน งบประมาณ และการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ฯลฯ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข' อ งกั บ
กองแผนงานมารวมกั นพิจารณากํ าหนดกระบวนการปฏิบั ติงานที่สํ าคั ญ ที่จะนํ ามาจั ด ทํ าคู มือ
ปฏิบัติงานเพื่อเป.นแนวปฏิบัติในการทํางานที่เกี่ยวข'องกับผู'ปฏิบัติงานภายในกลุมนโยบายและแผน
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ทํ า คํ า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ส ถ า บั น
เป.นกระบวนการ ที่คณะ/สํานัก และหนวยงานตาง ๆ ของสถาบันต'องดําเนินการเป.นประจําทุกป5
โดยผู'ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข'องรับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งจะต'องมีความรู'ความเข'าใจในกระบวนงาน
เป. นอยางดี ทั้งในเรื่อ งของรายละเอีย ดของการจั ด ทํ าคํ าของบประมาณ แนวทาง หลั ก เกณฑ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข' อ ง ตลอดจนกรอบระยะเวลาการดํ า เนิ น การที่ ชั ด เจน ประกอบกั บ ใน
ป5งบประมาณ พ.ศ. 2556 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายทุกประเภทของสถาบัน ได'ริเริ่ม
นํ าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเข'ามาชวยอํ า นวยความสะดวกในการจั ด ทํ าคํ าของบประมาณ
รายจาย และการติด ตามผลการดําเนินงานของโครงการ โดยทางสํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมกั บ กลุ มงานงบประมาณ กองแผนงานได' จั ด ให' มี โ ครงการนํ า รองการบั น ทึ ก ข' อ มู ล คํ า ขอ
งบประมาณรายจายผานระบบที่เรียกวา “ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS)” ให'แกคณะ/สํานัก และหนวยงานไปแล'ว และได'มีการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบเรื่อยมา และเมื่อระบบดังกลาวมีความสมบูรณพร'อมใช'งาน จะเริ่มให'คณะ/
สํานัก และหนวยงานทําการบันทึกรายละเอียดคําของบประมาณรายจายผานระบบ โดยจะเริ่ม
ทดลองใช'สําหรับการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) เป.นลําดับแรก
ดังนั้น การนํ าระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS) ซึ่งเป.นกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายรูปแบบใหมเข'า
มาชวยในการจัดทําคําขอฯ แทนการจัดทําคําขอฯ โดยการกรอกข'อมูลลงในแบบฟอรมตามรูป
แบบเดิ ม จึ ง มี ค วามจํ า เป. น ที่ ผู' ป ฏิ บั ติ ง านจะต' อ งมี ค วามรู' ค วามเข' า ใจในกระบวนการจั ด ทํ า
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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รายละเอี ย ดในทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ให' ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได' อ ยางถู ก ต' อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กลุมนโยบายและแผนเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการปฏิบัติงานดังกลาว
จึงพิจารณานําแนวปฏิบัติเรื่องการจัดทําคําของบประมาณรายจายผานระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) มาจัดทําเป.นคูมือการปฏิบัติงาน
เรื่ อ ง “การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ผานระบบบริ ห าร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)”
เพื่อให'ผู'ปฏิบัติงานสามารถใช'เป.นแนวทางในการปฏิบัติงานได'อยางมีประสิทธิภาพตอไป

1.2 วัตถุประสงค@
1) เพื่อให'นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน และผู'ปฏิบัติงานระดับคณะ/
สํ านั ก และหนวยงานที่ มีห น'าที่ รับ ผิ ด ชอบได'มี ค วามรู' ความเข' าใจในกระบวนการปฏิบั ติ งาน
กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป5งบประมาณ ผาน
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
2) เพื่อให'นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน และผู'ปฏิบัติงานระดับคณะ/
สํานัก และหนวยงานที่มีหน'าที่รับผิดชอบสามารถนําความรู' ไปใช'เป.นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อลดความผิดพลาด เกิดผลสัมฤทธิ์ตองานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) เพื่อให'กระบวนการจั ดทํ าคําของบประมาณรายจายมีรูปแบบ แนวทางชัด เจน
สงผลในเชิงบวกตอการดํ าเนินงานด'านการจั ดการงบประมาณของสถาบั น และเป. นเครื่องมือ
สําหรับติดตามผลการดําเนินงานของโครงการได'
4) เพื่อให'บุคลากรที่ปฏิบัติงานด'านอื่น ๆ รวมทั้งผู'สนใจสามารถนํากระบวนการ
จัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป5งบประมาณ ผานระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) ไปประยุกตใช'ให'
เกิดประโยชนในการทํางาน
5) เพื่ อ ให' ค ณะทํ า งานกลุ มนโยบายและแผนได' มี เ วที ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู'
ประสบการณรวมกั น อั นจะเป. น ประโยชนตอการนํ าไปสู การปรั บ ปรุ ง การประยุ ก ตใช'ใ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อให'เกิดทักษะการทํางานสูแนวทางการปฏิบัติที่ดี

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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1.3 ประโยชน@ที่คาดวาจะไดDรับ
1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน และผู'ปฏิบัติงานระดับคณะ/สํานักและ
หนวยงานมีความรู' ความเข'าใจและแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป5งบประมาณ ผานระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
2) สถาบั น มี ก ระบวนการด' า นการเงิ น และงบประมาณที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
3) คณะทํ างานกลุ มนโยบายและแผนสามารถนํ าความรู'ที่ไ ด'จ ากการแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็น ประสบการณ ไปปรับปรุง ประยุกตใช'ในการปฏิบัติงานเพื่อให'เกิดทักษะการทํางานสู
แนวทางการปฏิบัติที่ดี

1.4 ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
ฉบับนี้ จะอิงแนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ตามแนวทางเดิม
ซึ่งเป.นแนวทางที่ใช'อยูในป`จจุบัน และผนวกขั้นตอนการจัดทําคําขอ ผานระบบ PBS โดยเพิ่มเติม/
ทดแทนขั้ นตอนเดิมในบางขั้นตอน ซึ่งจะครอบคลุ มรายละเอี ย ดกระบวนงานในแตละขั้นตอน
ระยะเวลาการดําเนินงานของกระบวนงาน สิ่งที่ต'องควบคุม การติดตามประเมินผล แบบฟอรมที่
เกี่ ย วข' อ ง และเอกสารอ' า งอิ ง ซึ่ ง สามารถสรุ ป ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป5งบประมาณ ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning
and Budget Management System : PBS) ได' 13 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3

กองแผนงานขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป5 งบประมาณ จากผู'บริหาร
ระดับสถาบัน
กองแผนงานแจ' ง หนวยงานจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป5งบประมาณ
หนวยงานเสนอผู'บริหารระดับหนวยงานพิจารณาสั่งการ

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

หนวยงานจัดทํารางคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป5งบประมาณ
หนวยงานเสนอที่ประชุมระดับหนวยงานพิจารณา
หนวยงานบันทึก/แก'ไขข'อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน ) ประจํ าป5 งบประมาณ ระดั บ หนวยงานลงในระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management
System : PBS)
หนวยงานนํ า สงข' อ มู ล คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิ น ) ประจํ า ป5 ง บประมาณ ผานระบบบริ ห ารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
กองแผนงานตรวจสอบความถูกต'อง ครบถ'วนของคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป5 ง บประมาณ ผานระบบ
บริ ห ารโครงการและงบประมาณ (Planning
and
Budget
Management System : PBS)
กองแผนงานยืนยันคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจํ า ป5 ง บประมาณ ในระบบบริ ห ารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS)/ แจ'งหนวยงาน

ขั้นตอนที่ 10 หนวยงานจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข' อ ความ พร' อ มพิ ม พแบบรายงานคํ า ขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป5 งบประมาณ
สงให'กองแผนงาน
ขั้นตอนที่ 11 กองแผนงานพิ ม พแบบรายงานสรุ ป ภาพรวมคํ า ของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป5 ง บประมาณ ที่ ไ ด' จ าก
หนวยงานตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 12 กองแผนงานนํ า ข'อ มู ล จากระบบบริ หารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS) เพื่อจัดทํา
รายงานสรุ ป คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ประจําป5งบประมาณ ในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 13 กองแผนงานเสนอผู'บริหารระดับสถาบันพิจารณา

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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1.5 ความหมายและคําจํากัดความ
การจั ด ทํ าคํ าของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป5 งบประมาณ
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
มีคําที่เกี่ยวข'องมากมาย ที่นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตลอดจนผู'ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข'องควรทํา
ความเข'าใจกับความหมายของคําตาง ๆ ดังตอไปนี้
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปMงบประมาณ
หมายถึง แผนเกี่ยวกับการใช'จายของรัฐบาลและการจัดหารายรับให'เพียงพอกับการ
ใช'จายในรอบระยะเวลาหนึ่ง โดยการใช'จายของรัฐมาจากการใช'จายของสวนราชการที่จะต'อง
จัดทําแผนการใช'จาย หมายรวมถึงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรด'วย โดยปกติมีระยะเวลา
1 ป5 ดังนั้น จึงเรียกวา งบประมาณรายจายประจําป5 (งบประมาณแผนดิน) ซึ่งจะเริ่มต'นในวันที่
1 ตุลาคมของป5ป`จจุบันไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของป5ถัดไป สํานักงบประมาณเป.นหนวยงานที่
รับผิดชอบจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ในการวิเคราะหคําขอตั้งงบประมาณ
ของสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพิจารณาจัดสรรงบประมาณในเบื้องต'นเสนอขอความ
เห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนจัดนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป5 เสนอ
ตอนายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ สนอตอรั ฐ สภา ดํ า เนิ น การออกเป. น พระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณประจําป5เพื่อใช'บังคับตอไป
ผูDบริหารระดับสถาบัน
หมายถึ ง อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ฝd า ยวิ ช าการ รองอธิ ก ารบดี ฝd า ยบริ ห าร
รองอธิการบดีฝdายวางแผน และรองอธิการบดีฝdายวิจัยและบริการวิชาการ
ผูDบริหารระดับหนวยงาน
หมายถึง คณบดี ผู'อํานวยการสํานัก ผู'อํานวยการกอง และผู'อํานวยการศูนยศึกษา
และพัฒนาวิชาการ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
หมายถึง ผลผลิต/โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีความจําเป.นเรงดวน หรือมีความสําคัญ
ในลําดับสูงที่รัฐบาลต'องดําเนินการ เชน นายกรัฐมนตรี/รัฐบาลประกาศและแถลงตอสาธารณชน
หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให'ดําเนินการในเรื่องสําคัญ ๆ ตาง ๆ
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หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายที่กําหนดให'จาย สําหรับแตละสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป.น 5 ประเภทรายจาย ได'แก
1) งบบุ ค ลากร หมายถึง รายจายที่กํ าหนดให'จายเพื่อ การบริหารงานบุ ค คล
ภาครั ฐ ได' แ ก รายจายในลั ก ษณะเงิ น เดื อ น คาจ' า งประจํ า คาจ' า งชั่ ว คราว และคาตอบแทน
พนักงานราชการ
2) งบดํ าเนินงาน หมายถึง รายจายที่กํ าหนดให'จายเพื่อการบริหารงานประจํ า
ได'แก รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน คาใช'สอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) งบลงทุน หมายถึง รายจายที่กําหนดให'จายเพื่อการลงทุน ได'แก รายจายใน
ลักษณะ คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสร'าง รวมถึงรายจายที่กําหนดให'จายจากงบรายจายอื่นใด
ในลักษณะรายจายดังกลาว
4) งบเงินอุดหนุน หมายถึงรายจายที่กําหนดให'จายเป.นคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของหนวยงานอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ หนวยงานของรั ฐ
ซึ่งมิใชราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับ
ของรัฐ องคการมหาชน รั ฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนท'อ งถิ่น สภาตําบล องคการระหวาง
ประเทศ นิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จ การอั น เป. น สาธารณประโยชน รวมถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น
งบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดให'ใช'จายใน
งบรายจายนี้
5) งบรายจายอื่ น หมายถึ ง รายจายที่ ไ มเข' า ลั ก ษณะประเภท งบรายจายใด
งบรายจายหนึ่ง หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดให'ใช'จายในงบรายจายนี้
บัญชีถือจายเงินเดือนของขDาราชการ
หมายถึง
บัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อเป.นฐานในการควบคุมการเบิกจายเงินเดือนของ
ข'าราชการของสวนราชการตาง ๆ ให'เป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข'อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
มิ ใ ห' ส วนราชการใช' จ ายเงิ น เกิ น วงเงิ น งบประมาณรายจายที่ ไ ด' รั บ ควบคุ ม อั ต รากํ า ลั ง ของ
สวนราชการให'เป.นไปตามกรอบอัตรากําลัง ใช'ในการจัดตั้งงบประมาณ การบริหารงบประมาณ
และใช' เ ป. น ฐานในการคํ า นวณเงิ น สวั ส ดิ ก าร เชน คาเชาบ' า น คารั ก ษาพยาบาล เป. น ต' น
ซึ่งบัญชีถือจายเงินเดือนข'าราชการ ประกอบด'วย 1) บัญชีถือจายเงินเดือนข'าราชการประจําป5
2) บัญชีถือจายเงินเดือนข'าราชการประจําป5ชั่วคราว และ 3) บัญชีถือจายเงินเดือนข'าราชการ
เพิ่มเติม
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ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปMงบประมาณ
หมายถึง เอกสารแจ'งกําหนดเวลาในการจัดทํางบประมาณ โดยสํานักงบประมาณ
ซึ่งเป.นหนวยงานจัดทํางบประมาณของประเทศ จะเป.นผู'จัดทําปฏิทินงบประมาณรายจาย โดยจะ
มีรายละเอียดเกี่ยวกับชวงเวลาและกิจการที่หนวยงานที่เกี่ยวข'องต'องปฏิบัติตั้งแตต'นจนจบ
ระเบียบการเบิกจายของกระทรวงการคลัง
หมายถึง หลักเกณฑการเบิกจายเงินที่วางไว'เป.นแนวปฏิบัติหรือดําเนินการ เพื่อให'เกิด
ความชัด เจนในการเบิก จายคาใช'จาย ซึ่งจะต'องยึด ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ และเพื่อให'เกิดวินัย
ทางการคลัง โดยหลักการสําคัญคือ การเบิกจายจะต'องระบุวัตถุประสงคที่จะจาย และห'ามมิให'
เบิก เงิ นจนกวาจะถึง กํ า หนดหรือ ใกล'ถึ งกํ าหนดจายเงิน และเงิ นที่ ข อเบิ ก จากคลั งเพื่อ การใด
ให'นําไปจายได'เฉพาะเพื่อการนั้นเทานั้น จะนําไปจายเพื่อการอื่นมิได' ซึ่งจะต'องมีความชัดเจน และ
สอดคล'องกับการปฏิบัติราชการของแตละสวนราชการ
มาตรฐานครุภัณฑ@
หมายถึง การกําหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของสินทรัพย มีไว'เพื่อใช'ใน
การดําเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการ ใช'งานเกินกวา 1 ป5 เป.นครุภัณฑที่มีมูลคาตั้งแต
5,000 บาท ขึ้นไป เพื่อใช'เป.นแนวทางในการจัดการงบประมาณรายจายประจําป5 ให'เป.นมาตรฐาน
เดียวกัน
ยุทธศาสตร@การจัดสรรงบประมาณ
หมายถึง ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป5 ที่สอดคล'องกับแผนการ
บริหารราชการแผนดินและคณะรัฐมนตรีมีมติให'ความเห็นชอบ
รายจายลวงหนDาระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF)
หมายถึ ง การจั ด ทํ า กรอบประมาณการงบประมาณรายจายลวงหน' า ระยะ 3 ป5
คาใช'จายที่หนวยงานได'รับอนุมัติในป`จจุบัน ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต ภายใต'การดําเนินตามนโยบาย/ยุทธศาสตรที่ดําเนินการในป`จจุบัน เพื่อใช'เป.นข'อมูล
ผลการดําเนินงานของสวนราชการมาชวยในการตัดสินใจ และชวยให'การวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและรักษาวินัยทางการคลัง
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รายจายประจําขั้นต่ําที่จําเป9น
หมายถึ ง รายจายประจํ า ขั้ น ต่ํ า ที่ จํ า เป. น ต' อ งจั ด สรรงบประมาณให' ต ามสิ ท ธิ แ ละ
ข'อ กําหนดตามกฎหมาย ในสวนที่ยั งไมรวมเนื้องาน ประกอบด'ว ย คาใช'จายเกี่ย วกั บ บุค ลากร
คาเชาทรัพยสิน (ที่ดิน/อาคาร) และคาสาธารณูปโภค (คาไฟฟfา ประปา โทรศัพท)
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บทที่ 2
ลักษณะของกระบวนงาน
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2.1 กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป:งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรA
กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ
ของสถาบัน เปนกระบวนการที่มีค วามเกี่ย วข#อ งกั บหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน กลาวคือ ภายในสถาบันจะต#องมีการดําเนินการระหวางกองแผนงานซึ่งเปนหนวยงาน
กลางที่ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจายในภาพรวมของสถาบั น ซึ่ ง คํ า ขอ
งบประมาณรายจายดังกลาวมาจากการจัดทําคําของบประมาณรายจายของคณะ/สํานัก และ
หนวยงานภายในสถาบัน และจะต#องประสานกับหนวยงานภายนอก คือ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) ในการจัดทําคําของบประมาณรายจายของ
สถาบัน ตลอดจนข#อมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวข#อง โดยจะต#องติดตามความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร:ชาติ ยุทธศาสตร:การบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร:การจัดสรรงบประมาณ
ประจําป ยุ ท ธศาสตร:ก ระทรวง สถานการณ:บ#านเมือ ง มติค ณะรัฐ มนตรี ฯลฯ เนื่องจากเปน
ประเด็นสําคัญตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแตละป
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น การภายในสถาบั น นั ก วิ เ คราะห: น โยบายและแผน กลุ มงาน
งบประมาณ กองแผนงาน จะต# อ งประสานกั บ หนวยงานภายในสถาบั น ให# ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
คําของบประมาณรายจายของหนวยงาน และจัดทํารายละเอียดข#อมูลที่เกี่ยวข#อง เพื่อรวบรวม
วิเคราะห:และจัดทํ าเปนคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ
ของสถาบัน เสนอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงบประมาณ (สงป.)
เพื่อพิจารณาและจัดสรรงบประมาณรายจายตามขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ตอไป ทั้งนี้ นักวิเคราะห:นโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน จะต#องดําเนินการ
จัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ โดยมีขั้นตอนสําคัญ
สรุปได#ดังนี้
1. จัด ทําประมาณการรายจายประจําขั้นต่ํ าที่จําเปน และประมาณการรายจาย
ลวงหน#าระยะปานกลาง 3 ป (MTEF) ประจําปงบประมาณ
2. จัดทําแนวทางและแบบฟอร:มในการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําปงบประมาณ เสนอผู#บริหารระดับสถาบันพิจารณาให#ความเห็นชอบ
3. ทบทวนแผนเปFาหมายตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ
4. จัดทํากรอบวงเงินคําของบประมาณรายจายให#สอดคล#องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ยุทธศาสตร:การจัดสรรงบประมาณ และจัดทําแผนเปFาหมายตัวชี้วัดภาพรวมของสถาบัน
(แผนนักศึกษา, แผนวิจัย และแผนบริการวิชาการ) ประมาณการรายได#, MTEF, เสนอผู#บริหาร
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ระดับสถาบันให#ความเห็นชอบ เพื่อสงให#สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงบประมาณ (สงป.)
5. ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดงบประมาณรายจาย และแปรญั ต ติ ง บประมาณ
ตามหลักเกณฑ:ของสํานักงบประมาณ (สงป.)
6. จัดทํารายละเอียดงบประมาณ และข#อมูลตาง ๆ ของสถาบัน เพื่อใช#ประกอบใน
การชี้แจงงบประมาณรายจายตอคณะอนุก รรมาธิการฯชุด ตาง ๆ และคณะกรรมาธิก ารฯของ
สภาผู# แ ทนราษฎร และวุ ฒิ ส ภา และจั ด ทํ า ข# อ มู ล อื่ น ๆ ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงบประมาณ (สงป.) ให#ดําเนินการ
7. ชี้แจงงบประมาณรายจายของสถาบัน ตอคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณชุดตาง ๆ และคณะกรรมาธิการฯ
8. มอบเอกสารงบประมาณรายจายประจํ า ปงบประมาณ แกหนวยงานเพื่ อ ใช#
ประกอบในการบริหารงบประมาณ
9. สรุปผลการดําเนินการตามข#อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ของสภาผู#แทนราษฎร
และวุฒิสภา
อนึ่ง เมื่อสถาบันได#นํา “ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS)” เข#ามาชวยอํานวยความสะดวกในการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป จึงมีผลทําให#ต#องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฏิบัติงานในขั้นตอนของการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปดังกลาว

2.2 ขั้นตอนกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป:งบประมาณ ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning
and Budget Management System : PBS)
กลุมนโยบายและแผนจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน “การจัดทําคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning
and Budget Management System : PBS)” เพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการทํางาน โดยมีขั้นตอน
การจัดทํากระบวนงาน ดังนี้
1. การประชุมกลุมนโยบายและแผนเพื่อระดมความคิดเห็น และคัดเลือกกระบวนงาน
ที่จะนํามาจัดทําคูมือ โดยที่ประชุมกลุมนโยบายและแผนมีมติเลือกกระบวนงาน “การจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ ผานระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)” เนื่องจากเปนกระบวนงานที่มี
การดํ า เนิ น งานในรู ป แบบใหมซึ่ ง ยั ง ไมเคยปฏิ บั ติ ม ากอน เห็ น ควรที่ จ ะต# อ งมี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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กระบวนงานเพื่อเปนแนวปฏิบัติที่ถูกต#อง ลดความผิดพลาด เพื่อให#การปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การประชุมกลุมนโยบายและแผนเพื่อให#ความรู#ความเข#าใจเรื่อง “กระบวนการ
จั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ในภาพรวม และระดมความคิ ด เห็ น
เพื่อกําหนดขอบเขตของขั้นตอนกระบวนงาน (Flow Chart) ที่จะดําเนินการจัดทําคูมือ
3. กําหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทําคูมือกระบวนงาน การกําหนดรายละเอียด
ในแตละขั้นตอน การกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน สิ่งที่ต#องควบคุม การติดตามประเมินผล
แบบฟอร:มที่เกี่ยวข#อง และเอกสารอ#างอิง พร#อมมอบหมายผู#รับผิดชอบการดําเนินงานจัดทําใน
แตละขั้นตอน และมานําเสนอเพื่อรวมกันพิจารณาปรับแก#/เพิ่มเติม
4. รวบรวมและสรุป (ราง) คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS)
5. เสนอ (ราง) คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS)
6. ปรั บ แก# ต ามข# อ เสนอแนะของผู# รู# ผู# เ ชี่ ย วชาญ และจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ผานระบบบริ ห ารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) ฉบับสมบูรณ: พร#อมทั้งเผยแพร
คูมือดังกลาว
กลุ มนโยบายและแผนได#หารือรวมกั นและได#ข#อ สรุป เพื่อ กํ าหนดเปนกระบวนงาน
“การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ผานระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)” ประกอบด#วย 13 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กองแผนงานขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ จากผู#บริหาร
ระดับสถาบัน
ขั้นตอนที่ 2 กองแผนงานแจ# ง หนวยงานจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5

หน่วยงานเสนอผู้บริ หารระดับหน่วยงานพิจารณาสังการ
หนวยงานจัดทํารางคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ
หนวยงานเสนอที่ประชุมระดับหนวยงานพิจารณา

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

ขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 10

ขั้นตอนที่ 11

ขั้นตอนที่ 12

ขั้นตอนที่ 13

หนวยงานบันทึก/แก#ไขข#อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน ) ประจํ าปงบประมาณ ระดั บ หนวยงานลงในระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management
System : PBS)
หนวยงานนํ า สงข# อ มู ล คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิ น ) ประจํ า ปงบประมาณ ผานระบบบริ ห ารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
กองแผนงานตรวจสอบความถูกต#อง ครบถ#วนของคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ปงบประมาณ ผานระบบ
บริ ห ารโครงการและงบประมาณ (Planning
and
Budget
Management System : PBS)
กองแผนงานยืนยันคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจํ า ปงบประมาณ ในระบบบริ ห ารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS)/แจ#งหนวยงาน
หนวยงานจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข# อ ความ พร# อ มพิ ม พ: แ บบรายงานคํ า ขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ปงบประมาณ
สงให#กองแผนงาน
กองแผนงานพิ ม พ: แ บบรายงานสรุ ป ภาพรวมคํ า ของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ปงบประมาณ ที่ ไ ด# จ าก
หนวยงานตาง ๆ
กองแผนงานนํ า ข#อ มู ล จากระบบบริ หารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS) เพื่อจัดทํา
รายงานสรุ ป คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ประจําปงบประมาณ ในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ
กองแผนงานเสนอผู#บริหารระดับสถาบันพิจารณา

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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2.3 ผังแสดงขั้นตอนกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS)
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระดับสถาบัน
ระดับหนวยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

1. จัดทําแนวทาง และหลักเกณฑ:การจัดทํา สัปดาห:ที่ 3–4
คํ า ข อ ฯ ต า ม ก ร อ บ ป ฏิ ทิ น ง ป .
ของเดือน
ตุลาคม
เสนอผู# บ ริ ห ารระดั บ สถาบั น พิ จ ารณาให#
ความเห็นชอบ พร#อมมอบนโยบาย/แนวทาง (15 วันทําการ)
และสั่งการให#กองแผนงานแจ#งคณะ/สํานัก
และหนวยงานดําเนินการตอไป

เริ่มต#น

ขออนุมัตินโยบาย/
แนวทางจากผู#บริหาร

แจ#งหนวยงาน

พิจารณา/สั่งการ

จัดทํารางคําขอฯ
ไม่ถกู ต้ อง
เสนอที่ประชุม
พิจารณา

ถูกต้ อง

2. จัดทําบันทึกข#อความแจ#งคณะ/สํานัก และ สัปดาห:ที่ 1
หนวยงานให#จัดทําคําขอฯ และบันทึกลงใน
ของเดือน
ระบบ PBS พร#อ มอัพ โหลดเอกสาร/แนว พฤศจิกายน
ทางการจัดทํา ตามที่ผู#บริหารเห็นชอบ ไว#ที่ (4 วันทําการ)
ระบบ ICS
3. เสนอบัน ทึกข# อความพร#อมรายละเอีย ด สัปดาห:ที่ 2
ตามที่กองแผนงานจั ดสงตอผู#บริหารระดั บ
ของเดือน
ห น ว ย ง า น เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า พฤศจิกายน
สั่งการ
(3 วันทําการ)
4. แจ# ง บุ ค ลากร/กลุ มงานยอยภายใน สัปดาห:ที่ 3-4
หนวยงานให#ขอตั้งงบประมาณตามรายการที่
ของเดือน
ต#องการเพื่อรวบรวม และจัดทําคําขอฯ ใน พฤศจิกายน
ภาพรวมหนวยงานนํ า เข# า ที่ ป ระชุ ม คณะ/ (10 วันทําการ)
สํานัก และหนวยงานพิจารณา
5. สรุ ป ข# อ มู ล รางคํ า ขอฯ เสนอที่ ป ระชุ ม สัปดาห:ที่ 1
คณะ/สํานัก และหนวยงานพิจารณาให#ความ
ของเดือน
เห็ น ชอบ หากมี ก ารปรั บ แก# ไ ข จะสงให#
ธันวาคม
ผู# รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การและเสนอผู# บ ริ ห าร (5 วันทําการ)
พิจารณาอีกครั้ง

A

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ระดับสถาบัน

ระดับหนวยงาน
A

บันทึก/แก#ไขข#อมูล
ในระบบ PBS

สงข#อมูลทางระบบ
ไม่ถกู ต้ อง

7. นําสงข#อมูลคําขอฯ ที่บันทึกเสร็จเรียบร#อย
ทุกงบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการทาง
ร ะ บ บ PBS
เ พื่ อ ใ ห#
กองแผนงานตรวจสอบ

สัปดาห:ที่ 3
ของเดือน
ธันวาคม
(1 วันทําการ)

8. ทําการตรวจสอบ ข#อมูลที่คณะ/สํานัก
และหนวยงานนําสง และหากมีข#อผิดพลาด
จ ะ ส ง คื น ใ ห# ห น ว ย ง า น แ ก# ไ ข แ ล ะ เมื่ อ
หนวยงานปรับแก#ไขข#อมูลแล#ว จะต#องให#กอง
แผนงานตรวจสอบความถูกต#อง ครบถ#วนอีก
ครั้ง

สัปดาห:ที่ 4
ของเดือน
ธันวาคมป
ปpจจุบัน –
สัปดาห:ที่ 3
ของเดือน
มกราคม
ปถัดไป
(20 วันทําการ)
9. บันทึกยืนยันข#อมูลที่หนวยงานนําสง ใน สัปดาห:ที่ 4
ระบบ PBS พร#อมแจ#งหนวยงานทราบ
ของเดือน
มกราคม
(5 วันทําการ)

ตรวจสอบ

ถูกต้ อง

ยืนยันคําขอฯ
ในระบบและ
แจ#งหนวยงาน
หนวยงานจัดทํา
บันทึกข#อความสง
กผ. พร#อมพิมพ:
B

6. บั น ทึ ก ข# อ มู ล คํ า ขอฯ ของหนวยงานให# สัปดาห:ที่ 2-3
ครบถ# ว นทุ ก งบรายจาย/หมวดรายจาย/
ของเดือน
รายการตามมติที่ประชุมลงในระบบ PBS
ธันวาคม
ก ร ณี ต ร ว จ ส อ บ แ ล# ว มี ก า ร แ ก# ไ ข (8 วันทําการ)
ใ ห# ผู# รั บ ผิ ด ช อ บ ดํ า เ นิ น ก า รป รั บแ ก# ไ ข
โดยผานความเห็นชอบจากบังคับบัญชา/
ผู#บริหารระดับหนวยงาน

รายงานคําขอฯ

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

10. จัดทําบันทึกข#อความ พร#อมพิมพ:แบบ
รายงานคํ า ขอฯ ของคณะ/สํ า นั ก และ
หนวยงานจากระบบ PBS เสนอผู# บ ริ ห าร
หนวยงานพิ จารณาลงนาม เพื่อ สงให# กอง
แผนงานทราบ และพิจารณา

สัปดาห์ที "
ของเดือน
กุมภาพันธ์
() วันทําการ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ระดับสถาบัน
B

พิมพ:รายงาน

ระดับหนวยงาน
11.
พิ ม พ: แ บบรายงานสรุ ป ภาพรวม
คําขอฯ ของสถาบัน จากระบบ PBS ที่ได#จาก
คณะ/สํานัก และหนวยงาน

สรุปคําขอฯ

นําข#อมูลจากระบบ
PBS มาจัดทํา
รายงาน

เสนอผู#บริหาร

สิ้นสุด

สัปดาห:ที่ 1
ของเดือน
กุมภาพันธ:
(2 วันทําการ)

12. จัดทํารายงานสรุปคําของบประมาณ สัปดาห:ที่ 2–3
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ในภาพรวม
ของเดือน
สถาบัน โดยนําข#อมูลที่ได#จากระบบ PBS ซึ่ง กุมภาพันธ:
กผ.ได#ยืนยันความถูกต#องของข#อมูลแล#วและ (10 วันทําการ)
ข#อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข#องประกอบการจัดทํ า
โดยบันทึกในระบบ e-Budgeting เพื่อสงให#
สงป. และ สกอ.
13. จัดทําบันทึกข#อความพร#อมแนบข#อมูล
ป ร ะ ก อ บ คํ า ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย
(งบประมาณแผนดิ น ) ในภาพรวมสถาบั น
เสนอผู# บ ริ ห ารระดั บ สถาบั น พิ จ ารณาให#
ความเห็ น ชอบ และลงนามในหนั ง สื อ ถึ ง
สงป. และ สกอ.

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)

สัปดาห:ที่ 4
ของเดือน
กุมภาพันธ:
(5 วันทําการ)
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บทที่ 3
รายละเอียดของกระบวนงาน

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ผานระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) มีรายละเอียดใน
แตละขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กองแผนงานขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป<งบประมาณ จากผู=บริหารระดับสถาบัน
การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป8 ง บประมาณ
โดยปกติในแตละป8 สํานักงบประมาณจะสงหนังสือแจ;งให;สวนราชการทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบาย
การจัดทํางบประมาณระดับประเทศและเชิญผู;บริหารของสวนราชการเข;ารวมประชุมสัมมนา เพื่อรับ
มอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป8งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรDประเทศ
ซึ่ ง สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตรD ในฐานะสวนราชการจะรั บ นโยบายดั ง กลาว เพื่ อ นํ า มา
ดํ า เนิ น การ ซึ่ ง กรอบวงเงิ น การของบประมาณรายจายของสถาบั น มาจากการจั ด ทํ า คํ า ขอฯ
ของหนวยงานภายในสถาบันผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS) เริ่มต=นจากขั้นตอนที่ 1 ขออนุมัตินโยบาย/แนวทางการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป<งบประมาณ จากผู=บริหารระดับสถาบัน
โดยนักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงานจะต;องดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
ดังตอไปนี้
1. จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ของสํานั ก งบประมาณ ให;ถูกต;องครบถ;วน ประกอบด;วย
หนังสือจากสํานักงบประมาณแจ;งให;ทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบายการจัดทํางบประมาณระดับประเทศ
ให;แกหนวยงานราชการ เอกสารหลักเกณฑD และระเบียบข;อบังคับตาง ๆ ที่ใช;ดําเนินงาน (BUD-R 01)
2. จัดทํ าเอกสารตาง ๆ ของสถาบัน โดยพิจารณาจากข;อมู ลที่เกี่ยวข;องในการจั ดทํ า
คํ าของบประมาณจากเว็ บ ไซตD ข องสํ านั ก งบประมาณ (http://www.bb.go.th) ประกอบการจั ด ทํ า
เอกสารตาง ๆ ของสถาบัน ประกอบด;วย
2.1 ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ
ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตรD เฉพาะในสวนที่ ส ถาบั น เกี่ ย วข; อ ง โดยจะต; อ งจั ด ทํ า ให;
สอดคล;อ งกั บ ปฏิ ทิ นการจั ด ทํ างบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน ) ประจํ า ป8 ง บประมาณ
ของสํานักงบประมาณ ซึ่งข;อมูลสําคัญที่ต;องปรากฏในปฏิทินฯ ของสถาบัน คือ ชวงระยะเวลา ขั้นตอน
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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และกิจ กรรมการดํ าเนิน งานโดยสัง เขป เพื่อให;ห นวยงานตาง ๆ ภายในสถาบั นใช;เ ป_ น แนวทางใน
การดําเนินงาน (BUD-R 02)
2.2 หลั ก เกณฑD ก ารจั ด ทํ า งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD (BUD-R 03) ซึ่งได;จากการสังเคราะหD วิเคราะหDข;อมูลของสถาบัน
และบูรณาการให;สอดคล;องกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรDการจัดสรรงบประมาณ กฎระเบียบ ข;อบังคับจากหนวยงาน
ภายนอกสถาบัน และหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (BUD-R 04) โดยหลักเกณฑD
ที่จัด ทํ า ขึ้น ดั ง กลาวจะต; องระบุ แ นวทาง/วิ ธีก ารจั ด ทํ า คํ า ขอฯ ซึ่ ง จํ าแนกตามประเภทงบรายจาย/
หมวดรายจาย/รายการ เพื่ อ ให; ท ราบวาหนวยงานสามารถขอตั้ ง งบประมาณในงบรายจายใด
หมวดรายจายใด และรายการใดได;บ;าง เพื่อความถู ก ต;องตามระเบียบ และหากมีข;อ สั ง เกตหรื อ
ข;อแนะนําในการดําเนินการ ก็ให;ระบุให;ชัดเจน
2.3 แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ
จากการจัดทําของนักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน

โดย

จั ด ทํ า แบบฟอรD ม จํ า แนกตามประเภทงบรายจาย ซึ่ ง จะต; อ งกํ า หนดข; อ มู ล สํ า คั ญ ที่ ต; อ งการ
ให; ชั ด เจน คือ ชื่ อรายการ วงเงิ น งบประมาณ คํ า ชี้ แ จง เพื่อ ให; ไ ด;ข; อมู ลที่ ต; องการอยางครบถ; ว น
(BUD-R 05)
3. จัดทํารางบันทึกข;อความเรียนอธิการบดีผานรองอธิการบดีทุกฝgาย (ปhจจุบันมี 4 ฝgาย
คื อ รองอธิ ก ารบดี ฝg า ยวิ ช าการ รองอธิ ก ารบดี ฝg า ยบริ ห าร รองอธิ ก ารบดี ฝg า ยวางแผน และ
รองอธิ ก ารบดี ฝg ายวิ จั ยและบริ ก ารวิ ช าการ) เพื่ อ เสนอพิ จ ารณากรอบวิ ธีก ารจั ด ทํ า คํ า ขอฯตาม
หลักเกณฑDของสํานักงบประมาณและของสถาบัน (BUD-R 06)
4. นั ก วิเ คราะหDนโยบายและแผน กลุ มงานงบประมาณ กองแผนงาน ต;องจั ดเตรีย ม
เอกสารทั้งหมดให;พร;อม รวมทั้งตรวจสอบความถูกต;องและครบถ;วนของเอกสารจากทั้งภายนอกและ
ภายใน และจัดทําบันทึกฯตามกิจกรรมที่ 1 - 3 ให;เรียบร;อย เพื่อเสนอตอหัวหน;ากลุมงานงบประมาณ
เป_นการตรวจสอบในขั้นสุดท;าย และเสนอตอผู;อํานวยการกองแผนงานลงนามในบันทึกข;อความกอน
เสนอผู;บริหารพิจารณาตอไป
5. ติดตามผลการพิจารณาของผู;บริหารตามลําดับผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD
(e-Document) โดยประสานกับกลุมงานบริหารและธุรการ กองแผนงานในการติดตาม
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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เมื่อ บั น ทึ ก ข; อ ความ เรื่ อ งการเตรี ย มการจั ด ทํ าคํ าของบประมาณรายจาย ประจํ า ป8
งบประมาณได;รับความเห็นชอบจากผู;บริหารเรียบร;อยแล;ว และผู;บริหารอาจมอบนโยบาย/สั่งการ
เพิ่มเติมในเรื่องตาง ๆ หรือในบางกรณีอาจจะต;องหาข;อมูลเพิ่มเติม นักวิเคราะหDนโยบายและแผน
กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน จะต;องประมวลผลและสรุปผลจากนโยบาย/การสั่งการดังกลาว
และแจ; ง ให; ค ณะ/สํ า นั ก และหนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบั น รั บ ทราบนโยบาย/แนวทางทั้ ง หมด
ที่เกี่ยวข;อง
ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 3 – 4 ของเดือนตุลาคม (15 วันทําการ)
สิ่งที่ต=องควบคุม :
- กรอบแนวทางในการจั ด ทํ าคํ าขอฯ ชั ด เจน ตรงตามหลั ก เกณฑD ของ
สํานักงบประมาณ และสถาบัน
- เอกสารประกอบการพิจารณาครบถ;วน
- กรอบแนวทางได;รับความเห็นชอบจากผู;บริหาร
การติดตามประเมินผล : ติดตามผลการพิจ ารณาของผู;บ ริห ารตามลํ าดั บ ผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสD (e-Document)
แบบฟอรAมที่ใช= :

-

เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 01
BUD-R 02

หนังสือจากสํานักงบประมาณแจ;งให;ทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบายการ
จัดทํางบประมาณระดับประเทศให;แกหนวยงานราชการ
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD

BUD-R 03

หลั ก เกณฑD ก ารจั ด ทํ า งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD

BUD-R 04

หลัก การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ จากเว็บไซตDของ
สํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th
แบบฟอรD ม คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ประจําป8งบประมาณ

BUD-R 05

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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BUD-R 06

ตัวอยางบันทึกข;อความ เรื่อง การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณ
รายจาย ประจําป8งบประมาณ

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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ขั้ น ตอนที่ 2 กองแผนงานแจ= ง หนวยงานจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป<งบประมาณ
เมื่อผู;บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดีพร;อมด;วยรองอธิการบดีทุกฝgาย) ให;ความเห็นชอบ
กรอบแนวทาง หลักเกณฑD และวิธีการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณตามที่กลุมงานงบประมาณ กองแผนงานเสนอแล;ว และ/หรือ มีนโยบายเพื่อดําเนินการใน
สวนใดเพิ่มเติมให;นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการดังนี้
1. จัดทํารางบันทึกข;อความ (BUD-R 07) เพื่อแจ;งคณะ/สํานัก และหนวยงานตาง ๆ
ภายในสถาบันให;จัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ พร;อม
บันทึกข;อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ลงในระบบบริหาร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) โดยบันทึกข;อความ
จะต;องมีรายละเอียดที่สําคัญให;หนวยงานรับทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การจัดทําคําของบประมาณรายจายต;องให;เป_นไปตามหลักเกณฑDการจัดทํา
คําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ และระเบียบการเบิกจายของ
กระทรวงการคลัง ในทุกงบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ รวมถึงงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป รายการโครงการตาง ๆ ที่สอดคล;องตามแนวนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (ยกเว;น งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน และคาจ;างประจํา หนวยงานไมต;องดําเนินการเนื่องจากกองแผนงานจะประสานขอ
ข;อมูลจากกองคลังและพัสดุ และกองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อดําเนินการเองในระดับสถาบัน)
1.2 ให;ดํ าเนิ นการกรอกข; อมู ล คํา ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management
System : PBS) ให;ถูกต;องครบถ;วน
1.3 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการและจัดสงข;อมูลคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS) ให;ชัดเจน
1.4 แจ;งชองทางการดาวนDโหลดไฟลDข;อมูลเอกสารตาง ๆ เพื่อประกอบการจัดทํา
คําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ทางระบบ ICS ของสถาบัน
2. เสนอหั วหน;ากลุมงานงบประมาณตรวจสอบความถูก ต;อง กอนเสนอผู;อํานวยการ
กองแผนงานพิ จ ารณาให; ค วามเห็ น ชอบพร; อ มลงนามในบั น ทึ ก ข; อ ความสงให; ค ณะ/สํ า นั ก และ
หนวยงานตาง ๆ ภายในสถาบัน
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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3. อัพโหลดไฟลDข;อมูลเอกสารตาง 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 และหนวยงาน
รับทราบและนําไปปฏิบัติ
4. จั ด สงบั น ทึ ก ข; อความไปยั ง คณะ/สํ า นั ก และหนวยงานตาง ๆ พร; อมสงทางระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสD (e-Document) ด;วยอีกทางหนึ่งเพื่อให;หนวยงานรับ ทราบและดําเนินการ
ตอไป
ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน (4 วันทําการ)
สิ่งที่ต=องควบคุม :
- ความถู ก ต;อง ครบถ;วนของบั นทึก ข;อความ และเอกสารประกอบใน
ระบบ ICS
- คณะ/สํานัก และหนวยงานที่เกี่ยวข;องได;รับบันทึกข;อความครบถ;วน
การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบการจัดสงบันทึกข;อความไปยังคณะ/สํานัก และหนวยงาน โดย
ใช;ตาราง checklist รายชื่อหนวยงาน (BUD-F 01)
แบบฟอรAมที่ใช= :
เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 02
BUD-R 03
BUD-R 04
BUD-R 05
BUD-R 07

BUD-F 01 ตาราง checklist รายชื่อหนวยงาน
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD
หลักเกณฑDการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ จากเว็บไซตDของ
สํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th
แบบฟอรDมคําขอตั้งงบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ
ตัวอยางบันทึกข;อความ เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป8งบประมาณ

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 3 หนวยงานเสนอผู=บริหารระดับหนวยงานพิจารณาสั่งการ
1. เมื่อกลุมงานบริหารและธุรการของคณะ/สํานัก และหนวยงานได;ลงทะเบียนรับเรื่อง
ขอให;จัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ จากกองแผนงาน
ทางระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สD (e-Document) แล; ว เจ; าหน; า ที่ ธุร การของคณะ/สํ า นั ก และ
หนวยงาน ทําการตรวจสอบถูกต;อง ครบถ;วนของเอกสารในเบื้องต;น และนําเรื่องจัดใสแฟsมเสนอ
เลขานุการ หัวหน;าสํานักงานเลขานุการของคณะ/สํานัก หรือเสนอผู;อํานวยการของหนวยงาน
2. ในระดับคณะ/สํานัก จะมีเลขานุการ หรือหัวหน;าสํานักงานเลขานุการเป_นผู;พิจารณา
กลั่นกรองเบื้องต;น และเขียนข;อเสนอให;คณบดี/ผู;อํานวยการพิจารณาสั่งการ และในระดับหนวยงาน
จะมีผู;อํานวยการเป_นผู;พิจารณากลั่นกรองและสั่งการ
3. เมื่อคณบดี/ผู;อํานวยการสํานัก/ผู;อํานวยการหนวยงาน พิจารณาสั่งการแล;ว กลุมงาน
บริหารและธุรการจัดสงเรื่องให;กลุมงานที่รับผิดชอบกําหนดแผนในการดําเนินงานตอไป (BUD-R 08)
ระยะเวลา :

ประมาณสัปดาหDที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน (3 วันทําการ)

สิ่งที่ต=องควบคุม :

บั น ทึ ก ข; อ ความและเอกสารตาง ๆ ประกอบการจั ด ทํ า คํ า ขอฯจาก
กองแผนงาน ได; รั บ การนํ า เสนอพิ จ ารณา/สั่ ง การจากผู; บ ริ ห ารระดั บ
หนวยงาน

การติดตามประเมินผล : ติดตามผลการพิจารณา/สั่งการจากผู;บริหารระดับหนวยงาน
แบบฟอรAมที่ใช= :

-

เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 08

ตัวอยางสําเนาคําพิจารณาสั่งการ (ท;ายบันทึกข;อความ)

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 4 หนวยงานจัดทํารางคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป<งบประมาณ
1. เจ;าหน;าที่ผู;รับ ผิด ชอบในการจัด ทํ างบประมาณของคณะ/สํานัก และหนวยงาน
รั บ บั น ทึ ก ข; อ ความเรื่ อ ง การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป8
งบประมาณจากกองแผนงาน ซึ่งมีคําพิจารณาสั่งการจากผู;บังคับบัญชา/ผู;บริหารระดับคณะ/สํานัก
และหนวยงาน นํ า มาจั ด ทํ าบั นทึก ข; อความเวีย นแจ; ง บุ ค ลากรภายในคณะ/สํ านั ก และหนวยงาน
(BUD-R 09) เพื่อสอบถามความต;องการใช;ครุภัณฑDตามความจําเป_นในการปฏิบัติงาน
2. สรุ ป และรวบรวมความต;องการในรายการตาง ๆ ที่จํ าเป_ น เชน รายการครุ ภัณ ฑD
รวมทั้งตรวจสอบรายการให;เป_นไปตามมาตรฐานครุภัณฑDของสํานักงบประมาณและเกณฑDราคากลาง
และคุณลั กษณะพื้นฐานครุ ภัณฑDคอมพิวเตอรDของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) เพื่อเป_นข;อมูลสําหรับจัดทําคําของบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑDตอไป
3. การจั ดทํ าคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน ) ประจํ าป8 ง บประมาณ
จะพิจารณาจากคาใช;จายจริงของป8งบประมาณที่ผานมาและต;องเป_นไปตามหลักเกณฑDและวิธีการ
ของสํานักงบประมาณและระเบียบกระทรวงการคลัง ตลอดจนข;อมูลประกอบการจัดทํ าตามที่
กองแผนงานแจ;งให;ดําเนินการ ซึ่งได;นํามาจําแนกประเภทงบรายจายตาง ๆ ดังนี้
3.1 งบดําเนินงาน ประกอบด;วยรายจายหมวดคาตอบแทน คาใช;สอย คาวัสดุ และ
คาสาธารณูปโภค ซึ่งการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) จะต;องเป_นไปตาม
หลักเกณฑDและวิธีการของสํานักงบประมาณและระเบียบกระทรวงการคลัง
3.2 งบลงทุ น ประกอบด;วย หมวดคาครุ ภั ณฑD คาที่ดินและสิ่ง กอสร;าง หากเป_ น
คาครุ ภัณฑDต;องมีก ารตรวจสอบให;เ ป_น ไปตามราคามาตรฐานครุ ภัณฑDของสํ านัก งบประมาณและ
เกณฑDราคากลางและคุณลัก ษณะพื้นฐานครุภัณฑDคอมพิวเตอรDของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) และหากเป_นคาที่ดินและสิ่งกอสร;าง จะต;องเป_นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
สิ่งกอสร;างของสํานักงบประมาณ
3.3 งบเงิน อุ ด หนุ น ตรวจสอบรายละเอีย ดของรายการและกรณี ใ นรู ป แบบของ
โครงการให;เป_นไปตามแบบฟอรDมการเขียนโครงการ ซึ่งตัวอยางแบบฟอรDมสามารถดาวนDโหลดได;ใน
ระบบ ICS (ICS/files/เอกสารสวนรวม-กองแผนงาน/กลุมงานงบประมาณ/การจัดทําคําของบแผนดิน
ประจําป8งบประมาณ)
3.4 งบรายจายอื่น เป_นรายจายที่ไมเข;าลัก ษณะประเภทงบรายจายใด งบรายจาย
หนึ่ง หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดให;ใช;จายในงบรายจายนี้
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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4. เมื่อจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) เสร็จเรียบร;อย เจ;าหน;าที่
ผู;รับผิดชอบในการจัดทํางบประมาณนําเสนอข;อมูลทั้งหมดตอหัวหน;างาน เพื่อพิจารณาและปรับแก;
ข;อมูลในเบื้องต;น กอนนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และหนวยงาน พิจารณา
ตอไป
ระยะเวลา :

ประมาณสัปดาหDที่ 3-4 ของเดือนพฤศจิกายน (10 วันทําการ)

สิ่งที่ต=องควบคุม :

ความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคํางบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําป8งบประมาณ และเสร็จตามเวลาที่กําหนด

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ตามที่บุคลากรภายในคณะ/
สํ านั ก และหนวยงานแจ;ง โดยใช;ตาราง checklist รายการคํ าขอ
งบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) (BUD-F 02)
แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 02

ตาราง checklist รายการคํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน ) ประจํ าป8 ง บประมาณ ของบุ ค ลากรภายในคณะ/สํ า นั ก และ
หนวยงาน

เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 09

ตัวอยางบันทึก ข;อความแจ;งบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และหนวยงาน
เรื่อง ครุภัณฑDสําหรับปฏิบัติงาน

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 5 หนวยงานเสนอที่ประชุมระดับหนวยงานพิจารณา
1. เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหนวยงานดําเนินการรวบรวมคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ พร;อมรายละเอียดข;อมู ลที่เ กี่ยวข;องเพื่อประกอบการ
พิจารณา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และหนวยงาน พิจารณา ประสานงานโดย
เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบ นําเสนอที่ประชุม
2. นํ า เสนอคํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป8 ง บประมาณ
ที่รวบรวม ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และหนวยงาน ในวาระเพื่อพิจารณา (หากที่
ประชุมมีข;อเสนอแนะให;กลับไปแก;ไข/เพิ่มเติม ต;องนํามาปรับแก;ตามข;อเสนอแนะ และหากที่ประชุม
เห็นชอบให;จัดสงข;อมูลให;กองแผนงานตอไป) (BUD-F 03)
ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนธันวาคม (5 วันทําการ)
สิ่งที่ต=องควบคุม :

คําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8 งบประมาณ
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก และ
หนวยงาน

การติดตามประเมิน ผล : รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจํ าคณะ/สํานัก และหนวยงาน
ที่มีวาระการพิจารณาคํ าของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ (BUD-R 10)
แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 03
เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 10

แบบฟอรDม คํ าของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน ) ประจํ า ป8
งบประมาณ
ตัวอยางวาระการประชุม และรายงานการประชุมกรรมการประจําคณะ/
สํานัก และหนวยงาน เรื่อง สรุปคําขอตั้งงบประมาณแผนดิน
ป8งบประมาณ 2558

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 6 หนวยงานบันทึก/แก=ไขข=อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน ) ประจํา ป<งบประมาณระดั บหนวยงาน ลงในระบบบริห ารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ระดั บ คณะ/สํ า นั ก และหนวยงาน ให; ค วามเห็ น ชอบคํ าของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณแล;ว (BUD-R 11) เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับ
คณะ/สํานัก และหนวยงาน จะดําเนินการในขั้นตอนตอไป คือ
1. เข;าระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management
System : PBS) ได;ทางเว็บไซตDของสถาบันที่ www.nida.ac.th จากนั้นคลิก เลือก Tab menu
ระบบ & โครงการ และคลิกเลือก List menu ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS) หรือเข;าถึงได;โดยตรงที่ http://pbs.nida.ac.th ซงเปxด
ให;บริการเฉพาะเครือขายภายในสถาบันเทานั้น
2. ทําการ log in โดยเจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบที่เป_นผู;ใช;งานระบบระดับคณะ/สํานัก และ
หนวยงาน ทั้งนี้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป_นผู;กําหนดสิทธิ์ในการเข;าใช;งาน โดยกําหนด username
และ password ให; รวมทั้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู;ใช;งาน ให;ติดตอผู;ดูแลระบบ เพื่อขอ username
และ password สํ าหรับ การใช;ง าน จากนั้น คลิก เลือกปุgม Menu/บันทึก คําเสนอขอ ซึ่ง จะปรากฎ
แ บ บ ฟ อรDม คํ า ข อฯ เ พื่ อใ ห;ทํ า ก าร บั น ทึ ก ข; อมู ล ก าร จั ด ทํ าคํ า ข อง บ ป ร ะม า ณร ายจ า ย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ (BUD-F 04)
3. ดํ า เนิ น การบั น ทึ ก ข; อ มู ล คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ประจําป8งบประมาณ ในแตละรายการตามรายละเอียดคําขอฯ ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับ
หนวยงานแล;ว โดยการบั น ทึ ก ข; อมู ลตามโครงสร; างงบประมาณรายจาย ซึ่ งจํ าแนกตามประเภท
งบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการที่กองแผนงานเป_นผู;กําหนดไว;ในระบบทีละรายการให;ครบถ;วน
ทั้งนี้ ข;อมูลสําคัญที่จะต;องทําการบันทึกคือ ชื่อรายการ จํานวนเงิน รายละเอียดคําชี้แจง และหากมี
ข;อมูลสําคัญเพื่อประกอบคําชี้แจง ให;แนบไฟลDเอกสารที่เกี่ยวข;องลงในระบบด;วย อาทิ ใบเสนอราคา
รายละเอียดโครงการ ฯลฯ (BUD-R 12)
กรณี ที่ ห นวยงานมี ร ายการคํ า ของบประมาณรายจายนอกเหนื อ จากรายการที่
กองแผนงานได; กํ า หนดโครงสร; า งไว; ใ นระบบ ให; ติ ด ตอนั ก วิ เ คราะหD น โยบายและแผน กลุ มงาน
งบประมาณ กองแผนงาน เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต;องของรายการและเพิ่มเติมชื่อรายการใน
ระบบให; เพื่อเจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหนวยงานจะได;ทําการบันทึกข;อมูลคําของบประมาณรายจาย
ได;ตอไป
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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หมายเหตุ : รายละเอียดและวิธีการใชงานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS) โปรดศึกษาเพิ่มเติมไดจากคู9มือระบบ
บริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
เมื่ อ เจ; า หน; า ที่ ผู; รั บ ผิ ด ชอบระดั บ หนวยงานนํ า สงข; อ มู ล คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ในระบบให;กองแผนงานตรวจสอบแล;ว หากกองแผนงาน
ทํ า การตรวจสอบ และมี ก ารแก; ไ ข กองแผนงานจะแจ; ง กลั บ ไปให; เ จ; า หน; า ที่ผู; รั บ ผิ ด ชอบระดั บ
หนวยงานดําเนินการปรับ แก;ไข โดยผานการพิจารณาให;ความเห็นชอบจากผู;บังคับบัญชา/ผู;บริหาร
ระดับหนวยงานอีกครั้งกอนนําสงข;อมูลที่ได;ปรับแก;ไขทางระบบให;กองแผนงานเพื่อทําการตรวจสอบ
ข;อมูลคําขอฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยจะดําเนินการให;เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทําการ หลังจากได;รับแจ;งจาก
กองแผนงาน
ระยะเวลา :

ประมาณสัปดาหDที่ 2 - 3 ของเดือนธันวาคม (8 วันทําการ)

สิ่งที่ต=องควบคุม :

ความถูกต;อง ครบถ;วนของการบันทึกข;อมูลคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) และ
เสร็จตามเวลาที่กําหนด

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบความถูก ต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ได;ทําการบันทึกลงในระบบ
บริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management
System : PBS) เมื่อเทียบกับ ข;อมู ลคํ าของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ผ านความเห็นชอบจากที่
ประชุมระดับหนวยงานแล;ว
แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 04

แบบฟอรDมการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning
and Budget Management System : PBS)

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 11

ตัวอยางรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจํ าป8 งบประมาณ ที่ผ านความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุ มระดั บ คณะ/
สํานัก และหนวยงาน

BUD-R 12

ตั ว อยางข; อ มู ล ประกอบการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ
- ใบเสนอราคา เอกสารกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)
- รายละเอียดรายการปรับปรุงสิ่งกอสร;าง
- รายละเอียดโครงการงบเงินอุดหนุน

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 7 หนวยงานนําสงข=อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป<งบประมาณ ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS)
เมื่ อ เจ; า หน; า ที่ ผู; รั บ ผิ ด ชอบระดั บ หนวยงานบั น ทึ ก ข; อ มู ล คํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณเสร็จเรียบร;อยแล;ว เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบจะดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป คือ
1. ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ได;ทําการบันทึกในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning
and Budget Management System : PBS) โดยตรวจสอบจากข;อมูลคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับหนวยงานแล;ว
(BUD-F 04)
2. คลิ ก ปุg ม นํ าสงข; อมู ล คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ าป8
งบประมาณทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management
System : PBS) โดยระบบกําหนดให;นําสงทีละรายการ และเมื่อสงข;อมูลรายการใดแล;ว สีของปุgมจะ
เปลี่ยนเป_นสีเทา ซึ่งจะแสดงสถานะของงบประมาณเป_น ระดับ 5 รอสวนกลางตรวจคําเสนอขอ
ซึ่งหนวยงานจะแก;ไขไมได; ข;อมูลจะถูกสงไปยังกองแผนงาน เพื่อให;นักวิเคราะหDนโยบายและแผน
กลุมงานงบประมาณ กองแผนงานดําเนินการตรวจสอบตอไป
ระยะเวลา :

ประมาณสัปดาหDที่ 3 ของเดือนธันวาคม (1 วันทําการ)

สิ่งที่ต=องควบคุม :

ความถู ก ต;อง ครบถ; ว นของการสงข; อมู ล คํ าของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ทางระบบบริหารโครงการ
และงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
และภายในระยะเวลาที่กําหนด

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ทุกรายการที่ได;คลิกปุgมสง
ข;อมูลในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS) แล;ว (ปุgมสงข;อมูลเปลี่ยนเป_นสีเทา)

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 04

เอกสารอ=างอิง :

แบบฟอรDมการจัดทําคํ าของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning
and Budget Management System : PBS)
-

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 8 กองแผนงานตรวจสอบความถูกต=อง ครบถ=วนของคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป<งบประมาณ ผานระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
นั ก วิ เ คราะหD น โยบายและแผน กลุ มงานงบประมาณ กองแผนงาน ตรวจสอบความ
ถูกต;อง ครบถ;วนของคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ของแตละ
หนวยงาน (จากเมนู: บันทึกคําเสนอขอในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS) จําแนกตามประเภทงบรายจาย/หมวดรายจาย/รายการ ภายใต;
หลั ก เกณฑD/ แนวทางของสํ านั ก งบประมาณและระเบีย บการเบิ ก จายที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ าหนด
โดยดําเนินการตรวจสอบ ดังนี้
1. งบบุคลากร ประกอบด;วย
1.1 หมวดเงิ น เดื อนและคาจ; างประจํ า ตรวจสอบการคํ านวณอั ตราเงิ น เดื อนของ
ข;าราชการและคาจ;างประจําของลูกจ;างประจํา รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับเงินเดือนและคาจ;าง
ประจํา เชน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ตามหลักเกณฑD
และวิธีการของสํานักงบประมาณ โดยใช;ข;อมูลจากบัญชีถือจายเงินเดือนของข;าราชการและคาจ;าง
ประจําของลูกจ;างประจํา ซึ่งเป_นไปตามคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป_นหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของ
สถาบัน (BUD-R 13)
1.2 คาจ;างชั่วคราว ตรวจสอบการคํานวณเงินที่จายเป_นคาจ;างสําหรับการทํางานปกติ
แกลูกจ;างชั่วคราวของสถาบัน ซึ่งในปhจจุบันสถาบันขอตั้งงบประมาณจํานวน 7 อัตรา ประกอบด;วย
คณะภาษาและการสื่อสาร 5 อัตรา เป_นผู;เชี่ยวชาญและอาจารยDชาวตางประเทศ และคณะสถิติประยุกตD 2 อัตรา เป_นอาจารยDผู;มีความรู;ความสามารถพิเศษในสาขาขาดแคลน
2. งบดําเนินงาน ประกอบด;วย รายจายในลักษณะหมวดคาตอบแทน คาใช;สอย คาวัสดุ
และคาสาธารณู ป โภค ตรวจสอบการคํ า นวณรายจายตามหลั ก เกณฑD แ ละวิ ธี ก ารของสํ า นั ก
งบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลัง
2.1 คาตอบแทน ตรวจสอบการคํานวณเงินที่จายตอบแทนแกผู;ปฏิบัติงานให;ท าง
ราชการ (เฉพาะข;าราชการ ลูกจ;างประจํา และพนักงานสถาบัน) ตามหลักเกณฑDและวิธีการของสํานัก
งบประมาณ ดังนี้

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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2.1.1 เงินประจําตําแหนงผู;บ ริห าร โดยเป_น ไปตามคํ าของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล และกองคลังและพัสดุ
ซึ่งเป_นหนวยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของสถาบัน
2.1.2 คาตอบแทนพิ เ ศษข; า ราชการ และลู ก จ; า งประจํ า ผู; มี เ งิ น เดื อ นเต็ ม ขั้ น
โดยเป_นไปตามคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ของกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป_นหนวยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของสถาบัน
2.1.3 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง โดยเป_นไปตาม
คําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ของกองคลังและพัสดุ ซึ่งเป_น
หนวยงานรับผิดชอบหลัก เพื่อเป_นภาพรวมของสถาบัน
2.1.4 คาเชาบ;านข;าราชการ เฉพาะหนวยงานที่ขอตั้งงบประมาณ ตรวจสอบตาม
หลั ก เกณฑDและอั ตราคาใช;จ ายประกอบการพิจ ารณางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ เบิกจายในลักษณะคาตอบแทน ใช;สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ของสํานัก
งบประมาณ (ในสวนของรายการคาเชาบ;าน) และระเบียบกระทรวงการคลัง
2.1.5 คาอาหารทํ า การนอกเวลาและอื่ น ๆ ตรวจสอบตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง วาด;วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฉบับปhจจุบัน
2.2 คาใช; ส อย ตรวจสอบรายการคาใช; ส อย จํ า แนกเป_ น รายคณะ/สํ า นั ก และ
หนวยงาน ซึ่งเป_นรายการที่ให;ได;มาซึ่งบริการ การรับรอง และพิธีการตาง ๆ เชน
2.2.1 คาจ;างเหมาบริการ ตรวจสอบการคํานวณรายจายเป_น 2 แนวทาง ได;แก
(1) แนวทางที่ 1 คือ รายการคาจ;างเหมาบริการ ที่มีหลักเกณฑDและวิธีการ
ของสํ านั ก งบประมาณ และระเบีย บกระทรวงการคลั ง กํ า หนดไว; ให; ต รวจสอบตามหลั ก เกณฑD ฯ
และระเบียบฯดังกลาวนี้ เชน รายการคาจ;างเหมาบริการทําความสะอาด คาจ;างเหมาบริก ารรักษา
ความปลอดภัย คาจ;างเหมาบริการปsองกันและกําจัดปลวก ฯลฯ
(2) แนวทางที่ 2 คือ รายการคาจ;างเหมาบริก าร ที่ไ มมีหลั กเกณฑDและ
วิธีการของสํานักงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว; ให;ตรวจสอบการคํานวณตาม
รายละเอียดตัวคูณคาใช;จาย ที่คณะ/สํานัก และหนวยงานขอตั้งงบประมาณ
2.2.2 คาซอมแซมครุภัณฑD ตรวจสอบการคํานวณรายจายเป_น 2 แนวทาง ได;แก
(1) แนวทางที่ 1 คื อ รายการคาซอมแซมครุ ภั ณ ฑD ที่ มีห ลั ก เกณฑD แ ละ
วิธีการของสํานักงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว; ให;ตรวจสอบตามหลักเกณฑDฯ
และระเบียบฯดังกลาวนี้ เชน รายการคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ ฯลฯ
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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(2) แนวทางที่ 2 คือ รายการคาซอมแซมครุภัณฑD ที่ไมมีหลักเกณฑDและ
วิธีการของสํานักงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังกําหนดไว; ให;ตรวจสอบการคํานวณตาม
รายละเอียดตัวคูณคาใช;จาย ที่คณะ/สํานัก และหนวยงานขอตั้งงบประมาณ
2.2.3 คาใช;จายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชา
ที่ พั ก และคาพาหนะ (เฉพาะข; า ราชการ ลู ก จ; า งประจํ า และพนั ก งานสถาบั น ) ตรวจสอบตาม
หลักเกณฑDและอัตราคาใช;จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําป8 เบิกจายในลักษณะ
คาตอบแทน ใช; ส อย วั ส ดุ และคาสาธารณู ป โภคของสํ านั ก งบประมาณ (ในสวนของรายการคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ) และระเบียบกระทรวงการคลัง
2.3 คาวัสดุ ตรวจสอบรายการคาวัสดุ โดยแยกเป_นรายคณะ/สํานัก และหนวยงาน
ให; ต รวจสอบการคํ านวณตามรายละเอี ย ดตั ว คู ณ คาใช; จ าย ที่ ค ณะ/สํ า นั ก และหนวยงานขอตั้ ง
งบประมาณ
2.4 คาสาธารณู ป โภค ตรวจสอบการคํ านวณรายจายคาไฟฟs า คาน้ํ าประปา
คาโทรศัพทD และ คาไปรษณียD ฯลฯ ตามหลักเกณฑDและวิธีการของสํานักงบประมาณ ในภาพรวมของ
สถาบัน
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑD ตรวจสอบรายการ และการคํานวณรายละเอียดตัวคูณคาใช;จายที่
คณะ/สํ า นั ก และหนวยงานขอตั้ ง งบประมาณ ให; เ ป_ น ไปตามราคามาตรฐานครุ ภั ณ ฑD ข องสํ า นั ก
งบประมาณ (http://www.bb.go.th) เกณฑDราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑDคอมพิวเตอรD
ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (http://www.mict.go.th) สํ าหรั บ กรณี ที่ เ ป_ น
รายการครุ ภั ณ ฑD น อกมาตรฐานกลาง จะพิ จ ารณาคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะวามี ค วามสอดคล; อ งกั บ
วัตถุ ประสงคD เหตุ ผ ล ความจําเป_ นและลัก ษณะการใช;งานหรือไม โดยพิจารณาจากใบเสนอราคา
เอกสารกําหนดคุณลัก ษณะ และอ;างอิงแหลงที่มาของราคาที่ขอตั้งงบประมาณ โดยตรวจสอบแยก
เป_นรายคณะ/สํานัก และหนวยงาน
3.2 คาที่ดินและสิ่งกอสร;าง ตรวจสอบรายการ และการคํานวณรายละเอียดตัวคูณ
คาใช;จายที่คณะ/สํานัก และหนวยงานขอตั้งงบประมาณ ให;เป_นไปตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งกอสร;าง
ของสํานักงบประมาณ (http://www.bb.go.th) สําหรับกรณีที่เป_นรายการคาที่ดินและสิ่งกอสร;างนอก
มาตรฐานกลาง จะพิจารณารายละเอียดแบบรูปรายการและการประมาณราคา และอ;างอิงแหลงที่มา
ของราคาที่ขอตั้งงบประมาณ โดยตรวจสอบแยกเป_นรายคณะ/สํานัก และหนวยงาน
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4. งบเงินอุดหนุน ตรวจสอบรายละเอียดของรายการและโครงการ รวมทั้งการคํานวณ
รายละเอียดตัวคูณคาใช;จาย โดยจําแนกเป_นรายคณะ/สํานัก และหนวยงาน กรณีที่ขอตั้งงบประมาณ
ในรูปแบบของโครงการต;องให;เป_นไปตามแบบฟอรDมการเขียนโครงการที่กองแผนงานกําหนด
5. งบรายจายอื่น หมายถึง รายจายที่ไมเข;าลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจาย
หนึ่ง หรือรายจายที่สํานักงบประมาณกําหนดให;ใช;จายในงบรายจายนี้
ทั้งนี้ แนวทางการตรวจสอบ ตลอดจนข;อมูลประกอบการตรวจสอบจะเป_นข;อมูลเดียวกัน
กับที่กองแผนงานได;อัพโหลดไว;ให;คณะ/สํานัก และหนวยงาน ใช;เป_นหลักเกณฑDประกอบการจัดทํา
คําของบประมาณรายจายที่ระบบ ICS/files/เอกสารสวนรวม-กองแผนงาน/กลุมงานงบประมาณ/การ
จัดทําคําของบแผนดิน ประจําป8งบประมาณ (BUD-R 03, BUD-R 04)
หากรายการคําขอตั้งงบประมาณของคณะ/สํานัก และหนวยงานใดไมถูก ต;อง หรือไม
ครบถ;วน นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน จะสงข;อมูลกลับไปทาง
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) ซึ่งจะ
แสดงสถานะการของบประมาณเป_น ระดับ 4 จัดทําคําเสนอของบประมาณ เพื่อให;คณะ/สํานัก
และหนวยงานปรับแก;ไข และสงข;อมูลกลับไปยังกองแผนงานพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง
สําหรับคําของบประมาณรายจายของคณะ/สํานัก และหนวยงานใดที่ถูกต;อง ครบถ;วน
แล;ว นั กวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงานจะยืน ยันคําของบประมาณ
รายจายรายการนั้น ผานทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS) ซึ่งระบบจะแสดงสถานะการของบประมาณเป_น ระดับ 6 สวนกลาง
ตรวจคําเสนอขอเรียบร=อย
ขั้น ตอนนี้ เมื่ อคณะ/สํ านั ก และหนวยงานนํา สงข; อมู ล ให; ก องแผนงานตรวจสอบแล; ว
กองแผนงานจะต;องตรวจสอบให;แล;วเสร็ จ หลัง จากได;รั บข;อมูลประมาณเดือนธั นวาคม ถึง เดือน
มกราคม ไมเกิน 20 วันทําการ และกรณีหนวยงานต;องมีการปรับแก;ข;อมูล จะต;องดําเนินการให;แล;ว
เสร็จภายหลังจากที่ได;รับแจ;งจากกองแผนงานแล;ว ไมเกิน 3 วันทําการ
ระยะเวลา :

ประมาณสั ป ดาหDที่ 4 ของเดือนธั นวาคมป8 ปh จจุ บั น – สั ป ดาหDที่ 3 ของ
เดือนมกราคม ป8ถัดไป (20 วันทําการ)

สิ่งที่ต=องควบคุม :

ความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําป8งบประมาณ และเสร็จตามเวลาที่กําหนด

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบความถู ก ต; อง และครบถ; วนของคํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิ น) ประจํ าป8 ง บประมาณ ของทุ ก คณะ/สํ านั ก และ
หนวยงานโดยใช;ตาราง checklist (BUD-F 01)
แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 01

ตาราง checklist รายชื่อหนวยงาน

เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 03
BUD-R 04
BUD-R 13

หลักเกณฑDการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ จากเว็บไซตDของ
สํานักงบประมาณ http://www.bb.go.th
หลักเกณฑDและวิธีการของสํานักงบประมาณ สําหรับใช;ในการคํานวณ
อัตราเงินเดือนของข;าราชการและคาจ;างประจําของลูกจ;างประจํา
รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับเงินเดือนและคาจ;างประจํา

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้นตอนที่ 9 กองแผนงานยืนยันคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป<งบประมาณ ในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS)/แจ=งหนวยงาน
นัก วิเ คราะหDน โยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน บัน ทึก ยืนยันคําขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ของแตละคณะ/สํานัก และหนวยงาน
ผานทางระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
ซึ่งจะแสดงสถานะการของบประมาณเป_น ระดับ 6 สวนกลางตรวจคําเสนอขอเรียบร=อย เพื่อให;
หนวยงานสามารถพิมพDรายงานคําขอฯ ที่ถูกต;อง และครบถ;วน สงกองแผนงานตอไป
ระยะเวลา :

ประมาณสัปดาหDที่ 4 ของเดือนมกราคม (5 วันทําการ)

สิ่งที่ต=องควบคุม :

ยืนยันคําของบประมาณรายจาย ของทุกคณะ/สํานัก และหนวยงานอยาง
ครบถ;วน

การติดตามประเมินผล : ตรวจสอบความครบถ;วนของคําของบประมาณรายจายทุกคณะ/สํานัก
และหนวยงาน โดยใช;ตาราง checklist รายชื่อหนวยงาน (BUD-F 01)
แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 01
เอกสารอ=างอิง :

ตาราง checklist รายชื่อหนวยงาน
-

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้ น ตอนที่ 10 หนวยงานจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข= อ ความ พร= อ มพิ ม พA แ บบรายงานคํ า ขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป<งบประมาณ สงให=กองแผนงาน
เมื่ อ กองแผนงานยื น ยั น คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป8
งบประมาณในระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System :
PBS) และแจ;งคณะ/สํานัก และหนวยงานให;จัดทําบันทึกข;อความ เพื่อสงคําขอฯ อยางเป_นทางการแล;ว
เจ;าหน;าที่ผู;รับผิดชอบระดับหนวยงานจะดําเนินการในขั้นตอนตอไป ดังนี้
1. จัดทํารางบันทึกข;อความการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ เสนอผู;บัง คับบัญชา/ผู;บ ริหารหนวยงานพิจารณาตามลําดับ หากเห็น ชอบให;
ลงนามในบันทึกข;อความ เพื่อสงให;กองแผนงาน ทั้งนี้ เนื้อหาในบันทึกข;อความจะต;องมีสรุปกรอบ
วงเงิ น คํ า ของบประมาณรายจายประจํ า ป8 ง บประมาณของคณะ/สํ า นั ก และหนวยงานที่ จ ะขอตั้ง
งบประมาณระบุไว;อยางชัดเจน (BUD-R 14)
2. ทําการเข;าสู ระบบบริห ารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS) ผานทาง URL : http://pbs.nida.ac.th และเลือกพิมพDแบบรายงาน
คําขอฯ ดังนี้
- รายงานแบบ ง.2 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจาย งบดําเนินงาน)
(BUD-F 05)
- รายงานแบบ ง.3 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจาย งบลงทุน) (BUD-F 06)
- รายงานแบบ ง.4 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจาย งบเงินอุดหนุน)
(BUD-F 07)
- รายงานแบบ ง. สรุ ป-1 (แบบฟอรDมสรุ ปคํ าของบประมาณรายจายประจํ าป8
งบประมาณระดับหนวยงาน) (BUD-F 08)
3. ตรวจสอบความถูกต;องครบถ;วนของแบบรายงานคําขอฯ ที่จัดพิมพD
4. กรณี ค ณะ/สํ านั ก และหนวยงาน มี เ อกสารอื่น ๆ เพิ่ ม เติม เพื่ อ ใช; ป ระกอบการขอ
งบประมาณ อาทิเ ชน รายละเอียดโครงการในงบเงินอุ ด หนุน ใบเสนอราคาของรายการครุ ภัณฑD
รู ป แบบรายการปรั บ ปรุ ง สิ่ ง กอสร; า ง ฯลฯ ให; แ นบเอกสารดั ง กลาวประกอบแบบฟอรD ม คํ า ขอ
งบประมาณรายจายข;างต;นด;วย

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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5. จัด สงบั น ทึก ข;อความผานระบบสารบรรณอิเล็ ก ทรอนิก สD (e-Document) พร;อมสง
บันทึกข;อความฉบับจริง (Hard Copy) ที่แนบแบบรายงานคําของบประมาณรายจายงบประมาณ
แผนดิ น ประจํ า ป8 ง บประมาณของคณะ/สํ า นั ก และหนวยงาน พร; อ มรายละเอี ย ดประกอบให;
กองแผนงาน จํานวน 1 ชุด
ระยะเวลา :

ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธD (3 วันทําการ)

สิ่งที่ต=องควบคุม :
- ความถู ก ต; อง ครบถ; วนของบั น ทึ ก ข; อความ และแบบรายงานคํ าขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ
- บันทึกข;อความ และแบบรายงานคําขอฯ ที่จัดสงให;กองแผนงานถูกต;อง
ครบถ;วนและภายในเวลาที่กําหนด
การติดตามประเมินผล :
- ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วน ของแบบรายงานคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ จํานวนหน;าและ
การจัดเรียงลําดับแบบรายงานคําขอฯ
- ติ ด ตามการ รั บ เ อกส ารผ านร ะบบ สารบ รรณอิ เ ล็ กท รอนิกสD
(e-Document)
แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 05
BUD-F 06
BUD-F 07
BUD-F 08

รายงานแบบ ง.2 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจาย งบดําเนินงาน)
รายงานแบบ ง.3 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจาย
งบลงทุน)
รายงานแบบ ง.4 (แบบฟอรDมคําของบประมาณรายจาย งบเงินอุดหนุน)
รายงานแบบ ง.สรุป-1 (แบบฟอรDมสรุปคําของบประมาณรายจาย
ประจําป8งบประมาณระดับหนวยงาน)

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 14

ตัวอยางบันทึกข;อความสงคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําป8งบประมาณ ของคณะ/สํานัก และหนวยงาน

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
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ขั้ น ตอนที่ 11 กองแผนงานพิ ม พA แ บบรายงานสรุ ป ภาพรวมคํ า ของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป<งบประมาณ ที่ได=จากหนวยงานตาง ๆ
ขั้นตอนนี้จะดําเนินการเมื่อได;รับ บั นทึก ข;อความพร;อมแบบรายงานคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน ) ประจํ าป8 ง บประมาณ จากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS) ที่ถูกต;อง เรียบร;อยแล;ว จากทุกคณะ/สํานัก และ
หนวยงาน เพื่ อเป_ น การแจ;ง ยืนยั น อยางเป_ น ทางการ โดยนั ก วิเ คราะหDน โยบายและแผน กลุ มงาน
งบประมาณ กองแผนงาน จะต;องดําเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบวาได; รั บ บั น ทึ ก ข; อความพร; อมแบบรายงานคํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ จากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and
Budget Management System : PBS) เพื่อเป_นการแจ;งยืนยันความถูกต;อง ครบถ;วนจากทุกคณะ/
สํานัก และหนวยงาน
2. ทํ าการเข; าสู ระบบบริห ารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS) ผานทาง URL : http://pbs.nida.ac.th โดยใช; username และ password
ของผู;ดูแลระบบคือ นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน
3. พิมพDรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณ ของทุกผลผลิตภาพรวม ทั้งสถาบัน (รายงานลําดับที่ 16 รายงานงบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ (รายงานสรุปรายการคําของบประมาณรายจายของ
ทุกผลผลิตภาพรวมสถาบัน (BUD-F 9)
4. ตรวจสอบความถู ก ต;องครบถ;วนของแบบรายงานสรุ ปภาพรวมคํ าของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ จํานวนหน;าและการเรียงลําดับของงบรายจาย /
ผลผลิต
5. จั ด เก็ บ รายงานสรุ ป ภาพรวมคํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ประจําป8งบประมาณ เพื่อใช;เป_นข;อมูลประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําป8งบประมาณของสถาบันตามแบบฟอรDมที่สํานักงบประมาณ (สงป.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดตอไป

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธD (2 วันทําการ)
สิ่งที่ต=องควบคุม :

ความถูกต;อง ครบถ;วน ของแบบรายงานสรุปภาพรวมคําของบประมาณ
รายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ

การติ ด ตามประเมิ น ผล : ตรวจสอบความถู ก ต; อ งครบถ; ว นของคํ า ของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป8 ง บประมาณ, จํ า นวนหน; าและการ
เรียงลําดับของงบรายจาย/ ผลผลิต
แบบฟอรAมที่ใช= :
BUD-F 9

เอกสารอ=างอิง :

รายงานงบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป8
งบประมาณ (รายงานสรุ ปรายการคําของบประมาณรายจายของทุ ก
ผลผลิตภาพรวมสถาบัน)
-

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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ขั้น ตอนที่ 12 กองแผนงานนําข=อมูล จากระบบบริห ารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS) เพื่อจัดทํารายงานสรุปคําขอ
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป< ง บประมาณ ในระบบ
e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ
นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจาย ประจํ าป8 งบประมาณ เพื่อจั ดสงให;สํ านั ก งบประมาณ (สงป.) และสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) โดยนํ า ข;อ มู ลจากระบบบริห ารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System : PBS) (BUD-R 15) ที่หนวยงานตาง ๆ ได;ยืนยันความ
ถู ก ต; อ งของข; อ มู ล แล; ว รวมทั้ ง ข; อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข; อ ง มาจั ด ทํ า คํ า ขอฯ ตามหั ว ข; อ ในระบบ
e-Budgeting ทั้งนี้ การใช;งานระบบ e-Budgeting วิธีการจัดทํารายงานสรุปคําของบประมาณรายจาย
ในระบบ e-Budgeting และหัวข;อหลักตามคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณ สามารถศึกษาได;จากคูมือการบันทึกคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting ของสํานัก
งบประมาณ (BUD-R 16, BUD-R 17)
ระยะเวลา : ประมาณสัปดาหDที่ 2 – 3 ของเดือนกุมภาพันธD (10 วันทําการ)
สิ่งที่ต=องควบคุม : ความถูกต;องครบถ;วนของข;อมูลตามหัวข;อในระบบ e-Budgeting ของสํานัก
งบประมาณ (สงป.) และดําเนินการเสร็จตามเวลาที่สํานักงบประมาณ (สงป.)
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด
การติดตามประเมินผล : ความถูกต;องของข;อมูลในเอกสารคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิ น ) ประจํ า ป8 ง บประมาณ เมื่ อ เที ย บกั บ ข; อ มู ล จากระบบบริ ห าร
โครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System :
PBS) และข;อมูลจากเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข;อง
แบบฟอรAมที่ใช= :
เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 15

รายงานคําของบประมาณรายจาย ประจําป8งบประมาณ ของสถาบัน
จากระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS)

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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BUD-R 16
BUD-R 17

คําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ
(จากระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ)
คูมือการบันทึกคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting สํานัก
งบประมาณ (สงป.)

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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ขั้นตอนที่ 13 กองแผนงานเสนอผู=บริหารระดับสถาบันพิจารณา
1. นักวิเคราะหDนโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการจัดทําราง
บันทึกข;อความ จํานวน 3 ฉบับ คือ
1.1 รางบันทึก ข;อความการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ ในภาพรวมสถาบัน ที่ได;บันทึกลงในระบบ e-Budgeting ของสํานักงบประมาณ
เพื่อเสนอผู;บริหารระดับสถาบันพิจารณา โดยเรียน อธิการบดีผานรองอธิการบดีทุกฝgาย (BUD-R 18)
1.2 รางหนังสือสงออกภายนอก เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําป8งบประมาณ เพื่อเสนอไปยังเลขาธิก ารคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (BUD-R 19)
1.3 รางหนังสือสงออกภายนอก เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน ) ประจํ าป8 ง บประมาณ เพื่อเสนอไปยั ง ผู;อํานวยการสํ านั ก งบประมาณ สํานั ก งบประมาณ
(สงป.) (BUD-R 20)
พร;อมแนบเอกสารข;อมูล ดังตอไปนี้
- หนังสือ ดวนที่สุด ของสํานัก งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ (เรื่อง
เดิม) (BUD-R 21)
- เอกสารคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8งบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD จํานวน 1 เลม (BUD-R 22)
2. เสนอรางบันทึกข;อความข;างต;นตอหัวหน;ากลุมงานงบประมาณเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต;องและครบถ;วน และเสนอผู;อํานวยการกองแผนงานลงนามในบันทึกข;อความกอนเสนอผู;บริหาร
สถาบันพิจารณา หากผู;บริหารเห็นชอบให;ลงนามในบันทึกข;อความภายใน 1 ฉบับ และหนังสือสงออก
ให;แกหนวยงานภายนอก 2 หนวยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานัก
งบประมาณ (สงป.)
3. หลังจากผู;บริหารเห็นชอบและลงนามในหนังสือสงออกทั้ง 2 ฉบับแล;ว นักวิเคราะหD
นโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ดําเนินการจัดสงหนังสือไปยังหนวยงานภายนอก
ทั้ ง 2 หนวยงาน พร;อ มแนบเอกสารคํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป8
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD หนวยงานละ 1 เลม
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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ระยะเวลาดําเนินการ : ประมาณสัปดาหDที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธD (5 วันทําการ)
สิ่งที่ต=องควบคุม : ตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของบันทึกข;อความภายใน หนังสือสงออกให;แก
หนวยงานภายนอก และหนังสือข;อมูลคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณ
แผนดิน) ประจําป8งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD
การติดตามประเมินผล :
- ติ ด ตามผลการพิ จ ารณาให; ค วามเห็ น ชอบและลงนามในหนั ง สื อ ทั้ ง 2 ฉบั บ ของ
ผู;บริหารระดับสถาบันตามลําดับผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสD (e-Document)
- จั ด สงหนัง สือพร;อมเอกสารไปยั ง กองกลาง เพื่ อดํา เนิ น การจั ดสงให; แกสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) และเมื่อจัดสง
เรียบร;อยแล;วต;องมีใบเซ็นตDชื่อผู;รับหนังสือจากทั้ง 2 หนวยงานด;วย
แบบฟอรAมที่ใช= : เอกสารอ=างอิง :
BUD-R 18

ตัว อยางบั นทึ ก ข; อความ เรื่ อง การจั ดทํ า คํ าของบประมาณรายจาย
ประจําป8งบประมาณ

BUD-R 19

ตัวอยางหนังสือสงออกภายนอก เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ

BUD-R 20

ตัวอยางหนังสือสงออกภายนอก เรียน ผู;อํานวยการสํานักงบประมาณ
เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณ
หนังสือสํานักงบประมาณ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป8งบประมาณ
เอกสารคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป8
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรD

BUD-R 21

BUD-R 22

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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บทที่ 4
บทสรุป

คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS)
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กระบวนการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น ) ประจํ า ป
งบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% สามารถนําไปประยุกต%ใช*ได*กับกระบวนการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายประเภทอื่น ๆ ของสถาบัน คือ
1. งบประมาณรายจายเงินรายได*
2. งบประมาณรายจายเงินทุนคณะ/สํานัก เงินกองทุน และเงินอื่น ๆ
3. งบประมาณรายจายหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ
4. งบประมาณรายจายเงิ น กิ จ กรรมพิ เ ศษ การศึ ก ษาภาคปกติ และการศึ ก ษา
ภาคพิเศษ
5. งบประมาณรายจายหลักสูตรภาคพิเศษ
6. งบประมาณรายจายศูนย%ศึกษาและพัฒนาวิชาการ
การจัดทํางบประมาณรายจายแตละประเภทของสถาบันดังกลาวข*างต*น มีขั้นตอน
และกระบวนการจั ด ทํ า ที่ ค ล* า ยคลึ ง กั น ดั ง นั้ น หากสถาบั น ได* นํ า ระบบบริ ห ารโครงการและ
งบประมาณ (Planning and Budget Management System : PBS) มาใช*ได*อยางครบถ*วนสมบูรณ%
ก็จะกอให*เกิดประโยชน%ตอการบริหารจัดการงานงบประมาณของสถาบันอยางมาก
นอกจากนี้ กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําปงบประมาณ ผานระบบการบริหารโครงการและงบประมาณ (Planning and Budget
Management System : PBS) จะเปRนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได* จําเปRนต*องมีปTจจัย
สนับสนุน ดังนี้
1. การให;บริการแกผู;รับบริการด;วยความเสมอภาคและเต็มใจ
นักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน ปฏิบัติหน*าที่
เกี่ยวข*องกับการจัดทํางบประมาณประเภทตาง ๆ ของสถาบัน ซึ่งการดําเนินงานในสวนงานตาง ๆ
จะต*องมีการติดตอประสานงานกับเจ*าหน*าที่คณะ/สํานัก และหนวยงานตาง ๆ ของสถาบัน รวมถึง
หนวยงานภายนอก อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ
(สงป.) นักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุมงานงบประมาณ กองแผนงาน จึงต*องให*ความสําคัญตอ
การติด ตอประสานงาน เพื่อให*ไ ด* มาซึ่งข*อ มู ล /งานเปR นไปตามที่ต*อ งการเพื่อให*ก ารปฏิบั ติงาน
บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค% ประกอบกั บ มี ค วามพร* อ มในการให* บ ริ ก าร มี ค วามรู*
ความสามารถในการตอบคําถาม ให*ข*อมูล ข*อเสนอแนะ และชวยเหลือแก*ปTญหาในการทํางานได*
เปRนต*น
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2. การมีจรรยาบรรณ/จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน
งานจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร% เปRนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข*องกับกฎระเบียบ ข*อบังคับ
หลักเกณฑ%การเบิกจาย เกณฑ%ราคามาตรฐาน ฯลฯ ซึ่งนักวิเคราะห%นโยบายและแผน กลุมงาน
งบประมาณ กองแผนงานจะต*องจัดทํา/ตรวจสอบคําของบประมาณรายจายให*มีความถูกต*อ ง
เปRนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ% และข*อบังคับตาง ๆ มีการปฏิบัติหน*าที่ด*วยความซื่อสัตย%สุจริต
เที่ยงตรง ไมละเลยการปฏิบัติตามหน*าที่ที่รับผิดชอบ และจะละเว*นไมปฏิบัติไมได*
3. การเสริมสร;างความรู; ความเข;าใจเรื่องกระบวนการงบประมาณ
การพัฒนาความรู*และทักษะด*านงบประมาณให*มีความรู*ความเข*าใจหลักเกณฑ%
แนวปฏิบั ติเกี่ยวกั บกระบวนการงบประมาณ กฎระเบียบ ข*อบั งคับ ที่เกี่ยวข*อง เพื่อให*สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น* า ที่ ไ ด* อ ยางถู ก ต* อ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั ก วิ เ คราะห% น โยบายและแผน กลุ มงาน
งบประมาณ กองแผนงานจึงต*องแสวงหาความรู*เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ ในขณะเดียวกันก็ต*องมี
การถายทอดความรู* ข*อมูลขาวสารด*านงบประมาณให*ผู*ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข*องระดับคณะ/สํานัก
และหนวยงานได*รับทราบ โดยแนวทางที่สามารถดําเนินการได* อาทิ
- จั ด ทํ า บั นทึก เวีย นแจ*งให*หนวยงานรั บ ทราบข* อ มู ล ความรู*ด*านงบประมาณ
เพื่อใช*ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
- อัพโหลดข*อมูลขาวสารด*านงบประมาณลงในระบบ ICS ของสถาบัน เว็บไซต%
ของสถาบัน และ/หรือชองทางการสื่อสารอื่น ๆ
- จั ด ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จง ให* ค วามรู* ความเข* า ใจ ถายทอดนโยบายการจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําปให*แกคณะ/สํานัก และหนวยงานภายในสถาบัน
ข* อ พึ ง ระวั ง สํ า หรั บ การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิ น )
ประจําปงบประมาณ คือ ระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตต*นจนจบกระบวนการที่จะต*องมีการ
ควบคุ ม ให* เ ปR น ไปตามกํ า หนดเวลาให* ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากการจั ด ทํ า งบประมาณ จะมี ค วาม
เกี่ ย วข* อ งกั บ กรอบระยะเวลาการดํ า เนิ น งานจากหนวยงานภายนอกตามปฏิ ทิ น การจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักงบประมาณ ซึ่งสถาบันจะต*องดําเนินการให*สอดคล*องและ
เปR น ไปตามกํ าหนดการดั ง กลาว ดั ง นั้ น นั ก วิ เ คราะห% น โยบายและแผน กลุ มงานงบประมาณ
กองแผนงานจึงต*องมีทักษะในการพิจารณาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนให*รัดกุม มีความกระชับ
ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ต*องให*เกิดความยืดหยุน เพื่อการดําเนินการจัดทํางบประมาณภายใน
สถาบัน สามารถดําเนินการได*อยางสอดคล*องกับการจัดทํางบประมาณในระดับประเทศ
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อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ การตรวจสอบความถูกต;อง ครบถ;วนของข;อมูล
เนื่องจากข*อมูลคําของบประมาณในระดับสถาบันมีรายละเอียดคอนข*างมาก และเปRนข*อมูลตัวเลข
ทางการเงินซึ่งจะผิดพลาดไมได* จําเปRนต*องใช*ความละเอียดรอบคอบสูงในการตรวจสอบความ
ถูกต*อง ประกอบกับต*องให*ถูกต*องตามระเบียบ หลักเกณฑ%ที่กําหนดอีกด*วย จึงต*องมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลง แก*ไขระเบียบ/ข*อบังคับและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวข*องเพื่อให*มีข*อมูลสําหรับการ
ตรวจสอบที่เปRนปTจจุบัน ซึ่งจะทําให*คําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ของสถาบันมี
ความถูกต*อง ครบถ*วน และสมบูรณ% พร*อมที่จะสงเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) ได*ภายในระยะเวลาที่กําหนดตอไป
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BUD-F 02 ตาราง checklist รายการคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป(
งบประมาณ ของบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และหนวยงาน
BUD-F 03 แบบฟอร1มคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป(งบประมาณ
BUD-F 04 แบบฟอร1มการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป(
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BUD-F 01

ต ร ง Check List ร ยช่อหนวยง น
วนที่จดสง

วนที่ไดรบ

หม ยเหต

อย
่ง

หนวยง น
คณ รฐปร ศ สนศ สตร
คณ บรห รธรกจ
คณ พฒน ก ร ศรษฐกจ
คณ สถตปร ยกต
คณ พฒน สงคม ล ส่ง วดลอม
คณ ภ ษ ล ก รส่อส ร
คณ พฒน ทรพย กรมนษย
คณ นตศ สตร
คณ ก รจดก รก รทอง ท่ยว
คณ น ทศศ สตร ล นวตกรรมก รจดก ร
วทย ลยน น ช ต
สํ นกวจย
สํ นกสรพฒน
สํ นกบรรณส รก รพฒน
สํ นก ทค น ลยส รสน ทศ
สํ นกง นอธก รบด
กองง นผบรห ร
กองกล ง
กองบรก รก รศกษ
กองบรห รทรพย กรบคคล
กองคลง ล พสด
กอง ผนง น
สํ นกง นตรวจสอบภ ย น
ศนยบรก รวช ก ร
ศนยศกษ ศรษฐกจพอ พยง
สภ คณ จ รย

ตว

ลํ ดบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

BUD-F 02

ตาราง Check List รายการคําของบประมาณรายจาย ิงบประมาณผนดินี ประจําปงบประมาณ
ของบุคลากรภายในคณะ/สํานัก ละหนวยงาน
ลําดับที่
หนวยงาน
กลุมงาน..........
1
กลุมงาน..........

3

กลุมงาน..........

4

กลุมงาน..........

5

กลุมงาน..........

ผลการตรวจสอบ

หมายหตุ

ตว

อย
่ง

2

รายการคําขอ
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........
รายการ..........

(ฉบับนำสนอทีประชุมพิจำรณำ)
ตำรำงสรุปงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2557
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

แบบ ง. 102 (ก)

ผลผลิต ………………………………………………………..
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน ……งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)………………………………..
หน่วย : บาท
1. งบบุคลำกร

งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
(กองแผนงำน)

ตว

ผลผลิต/คณะ/สำนัก/หน่วยงำน

2. งบดำนินงำน

งินดือน

ค่ำจຌำงประจำ

งินดือนและค่ำจຌำงประจำ

ค่ำจຌำงชัวครำว

รวม

ค่ำตอบแทน

฿ชຌสอย

วัสดุ

รวม

(อัตรำ)

(อัตรำ)

(อัตรำ)

(อัตรำ)

(อัตรำ)
-

xx,xxxx

xx,xxxx

xx,xxxx

xx,xxxx

ไม่ตຌองดำนินกำร
กผ.จะดำนินกำร฿หຌ

-

3. งบลงทุน
ค่ำสำธำรณูปภค
-

5.

รวม

ค่ำครุภัณฑ์

ทีดินและ

รวม

งบงิน

งบ

รวมทั้งสิ้น

xx,xxxx

xxx,xxxx

สิงก่อสรຌำง
-

xxx,xxxx

อุดหนุน
xx,xxx,xxxx

รำยจ่ำยอืน
-

(1+2+3+4+5)
xx,xxx,xxxx
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่ง
อย
กผ-1

4.

รำยละอียดคำของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำตอบแทน ฿ชຌสอยและวัสดุ

แบบ ง.102-2 (1)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ผลผลิต............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน............งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน).........................................................
หมวดรำยจ่ำย-รำยกำร

งบประมำณ ปี 2555
งบประมำณ รำยจ่ำยจริง
ทีไดຌรบั

1. ค่ำตอบแทน ฿ชຌสอย และวัสดุ

คำชีแ้ จง

(ณ 30 ก.ย. 55)
-

xxx,xxx

-

xx,xxx

-

xxx,xxx

-

xx,xxx

-

xxx,xxx

-

xx,xxx

ตว

1.1 ค่าตอบทน

งบประมำณ งบประมำณ
ปี 2556 ทีขอตัง้ ปี 2557

1.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา

เพือไ จ่ายเป็นค่าอาหารทาการนอกเวลา฿หຌกบั ขຌาราชการ ลูกจຌางประจา ละพนักงานสถาบัน

จานวน xx คน ของกองผนงาน ฿นการอยูป่ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ กองผนงานจะอยูป่ ฏิบตั งิ านเฉพาะกรณี

ทีมไ งี านจาเป็นเร่งด่วนเท่านันๅ ซึไงเม่สามารถดาเนินการ฿หຌลຌวเสรใจภาย฿นระยะเวลาทีกไ าหนดเวຌ เช่น

กลุม่ งานงบประมาณ กลุม่ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์

่ง
อย

กลุม่ งานวิจยั ละพัฒนา กลุม่ งานบริหารความเสียไ ง ละกลุม่ งานบริหารละธุรการ มีรายละเอียดค่า฿ชຌจา่ ย ดังนีๅ

ข้าราชการและพนักงานสถาบัน
1) วันธรรมดา

=

xx,xxx

บาท

2) วันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)

=

xx,xxx

บาท

รวมทังๅ สินๅ 1) + 2) = xx,xxx บาท
ขอตัง้ งบประมำณ

1.2 ค่า฿ชຌสอย
1.2.1 ค่าเบียๅ เลียๅ ง ค่าเช่าทีพไ กั
ละค่าพาหนะ

-

-

-

xx,xxx

-

-

xx,xxx

= xx,xxx บำท

เพือไ เป็นค่า฿ชຌจา่ ยสาหรับขຌาราชการละพนักงานสถาบัน ของกองผนงานทีจไ ะตຌองเดินทางเปราชการ

หรือสัมมนาต่างจังหวัด ดังนีๅ

=

x,xxx บาท

(2) ค่าเช่าทีพไ กั

=

x,xxx บาท

(3) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย

=

x,xxx บาท

=

xx,xxx บาท

รวมทังๅ สินๅ (1)+(2)+(3)
ขอตัง้ งบประมำณ
กผ.-2

= xx,xxx บำท
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(1) ค่าเบียๅ เลียๅ ง

หมวดรำยจ่ำย-รำยกำร

งบประมำณ ปี 2555
งบประมำณ รำยจ่ำยจริง
ทีไดຌรบั

1.2.2 ค่าซ่อมซมครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ งบประมำณ
ปี 2556 ทีขอตัง้ ปี 2557

คำชีแ้ จง

(ณ 30 ก.ย. 55)
-

-

-

xx,xxx

เพือไ เป็นค่า฿ชຌจา่ ย฿นการบารุงรักษา ซ่อมซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งโ ของกองผนงานทีมไ จี านวนมากขึนๅ
ละมีอายุการ฿ชຌงานหลายปี
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.2.3 ค่าจຌางเหมาบริการ

-

-

-

xx,xxx

เพือไ เป็นค่าจຌางเหมาบริการต่าง โ คือ

ตว

1) เพือไ เป็นค่าจຌางถ่ายเอกสาร ของกลุม่ งานวิจยั ละพัฒนา รวม x,xxx บาท ดังนีๅ
- ภาวะการหางานทาของผูสຌ าเรใจการศึกษา
- ความพึงพอ฿จของนายจຌาง / หัวหนຌางานต่อบัณฑิต
- ความพึงพอ฿จของนักศึกษาต่อบริการของสถาบัน
- ความพึงพอ฿จของบุคลากรทีมไ ตี อ่ สถาบัน
รวม x,xxx บาท

่ง
อย

2) เพือไ เป็นค่าจຌางเหมา฿นการทาเอกสารเขຌาเล่ม (ส่งรงพิมพ์) ละค่าจຌางถ่ายเอกสารของกลุม่ งานอืนไ
ปีละ xx,xxx บาท รวมทังๅ สินๅ 1)+2) = xx,xxx บาท
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.3 ค่าวัสดุ
1.3.1 วัสดุสานักงาน

xx,xxx
xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

1) เพือไ เป็นค่า฿ชຌจา่ ย฿นการซืๅอวัสดุสานักงานต่าง โ ซึไงกองผนงานจาเป็นตຌอง฿ชຌมากขึนๅ กว่าปกติ เช่น การจัดทา

งบประมาณ การจัดทาผนปฏิบตั งิ านประจาปี การประเมินผล การวิเคราะห์ความเสียไ ง ผนพัฒนาฯ งานติดตามผล
ละวิเคราะห์ วิจยั ต่าง โ ดยเฉพาะอย่างยิงไ การเตรียมเอกสารชีๅ จงงบประมาณตຌอง฿ชຌวสั ดุค่อนขຌางมาก นอกจากนันๅ
กองผนงานรับผิดชอบอยูเ่ สมอ ละยังมีงานพิมพ์เผยพร่เป็นจานวนมาก อาทิ การจัดทาขຌอมูลเกียไ วกับนักศึกษา
งานวิจยั สถาบันปีละประมาณ 4 เรืไอง ซึไงตຌองพิมพ์จก ฿หຌสว่ นราชการต่าง โ นอกจากนีจๅ าเป็นตຌอง฿ชຌกระดาษ
ถ่ายเอกสารจานวนมาก เนือไ งจากจะตຌองจัดทาเอกสารเวียน ฿หຌหน่วยงานต่าง โ เป็นประจา เช่น งานวิเคราะห์ขอຌ มูล
การรายงานผนการ฿ชຌจา่ ย การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน เป็นตຌน อัตราการ฿ชຌวสั ดุสานักงานต่ละปีเพิมไ สูงขึนๅ มาก
ตามอัตราการขยายงานของกองผนงาน อีกทังๅ ปัจจุบนั กระดาษยังปรับราคาเพิมไ ขึนๅ ดຌวย
กผ.-3
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กองผนงานยังเดຌรับมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน งานครงการ฿หม่ โ ทีสไ ถาบันมักจะมอบ฿หຌ

หมวดรำยจ่ำย-รำยกำร

งบประมำณ ปี 2555
งบประมำณ รำยจ่ำยจริง
ทีไดຌรบั

งบประมำณ งบประมำณ
ปี 2556 ทีขอตัง้ ปี 2557

คำชีแ้ จง

(ณ 30 ก.ย. 55)
2) เพือไ จัดซืๅอวัสดุ฿นการซ่อมเครืไองถ่ายเอกสาร มีอายุการ฿ชຌงานมานานหลายปี ละปริมาณงานถ่ายเอกสาร
ของกองผนงานมีจานวนมากขึนๅ เมือไ เครืไองเสีย จาเป็นตຌองซ่อมซมเพือไ ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ
3) เพือไ จัดซืๅอครุภณ
ั ฑ์ทมีไ คี วามจาเป็น ละมีราคาต่อหน่วยตไากว่า 5,000 บาท
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท
-

-

-

xx,xxx

กองผนงานจาเป็นตຌอง฿ชຌวสั ดุคอมพิวเตอร์฿นการช่วยประมวลผลขຌอมูล งานวิเคราะห์ขอຌ มูล ละงานวิจยั ต่าง โ

ตว

1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์

จาเป็นตຌอง฿ชຌผ่น CD External Harddisk เครืไองสารองเฟฟ้า (UPS) ผงหมึกเครืไองพิมพ์ ลมุลภัณฑ์ (Software)
เพือไ การดาเนินงานต่างโ ทีตไ อຌ งส่งขຌอมูล฿หຌสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สานักงบประมาณสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สานักงานรับรองมาตรฐานละประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ละคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
รัฐสภา ละมีจานวนบุคลากรเพิมไ มากขึนๅ จาเป็นตຌอง฿ชຌวสั ดุคอมพิวเตอร์฿นปริมาณมากขึนๅ ดຌวย เฉลียไ เดือนละ

่ง
อย
ประมาณ x,xxx บาท รวมเป็นเงิน xx,xxx บาท
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท

xx,xxx

xxx,xxx

xx,xxx

xx,xxx
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กผ.-4

รำยละอียดคำของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์

แบบ ง. 102-3 (1)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ผลผลิต..............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................

ที

หน่วยนับ จำนวนหน่วย รำคำ/หน่วย จำนวนงิน

ประภท-รำยกำร

ตว

ลำดับ

(บำท)

เครือไ ง

x

xx,xxx

2 เครือไ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
ความเรใว฿นการถ่ายเม่นຌอยกว่า 30 ผ่นต่อนาที

เครือไ ง

x

xxx,xxx

รวมทั้งสิ้น

(บำท)
xx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง ICT
xxx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ

xxx,xxx

xxx,xxx

หมายเหตุ : รายละเอียดคาชีๅจงตามเอกสารนบทຌาย
สามารถดาวน์หลดเฟล์ราคามาตรฐานกลางครุภัณฑ์ทัไวเป ละครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ประกอบ เดຌจาก
จาก http://ics.nida.ac.th / Files/ เอกสารส่วนรวม - กองผนงาน / กลุ่มงานงบประมาณ/ การจัดทาคาของบประมาณปี 57
กผ.-8

จำนวนทีมีอยูท่ ั้งหมด
฿ชຌกำรไดຌ ฿ชຌกำรไม่ไดຌ

รวม

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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่ง
อย

1 เครือไ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หนຌา/นาที)

มำตรฐำน

หตุผลควำมจำป็นกำรของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภัณฑ์

แบบ ง. 102-3 (1) - 1

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน.........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...............................................
ลำดับที

เครือไ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา

ทดทนเครือไ งเดิม ปี xx (รหัส ……………..) ทีมไ ีอายุการ฿ชຌงานมากกว่า xx ปี ทา฿หຌประสิทธิภาพการทางานของเครือไ ง

(30 หนຌา/นาที)

ลดลง ตຌองเสียค่า฿ชຌจา่ ย฿นการซ่อมซมค่อนขຌางสูง จึงมีความจาเป็นอย่างยิไง฿นการจัดซืๅอเครือไ ง฿หม่ทดทน

เครือไ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล

เพือไ ทดทนเครือไ งเดิมทีมไ ีอายุการ฿ชຌงานมานานถึง x ปี (จัดซืๅอตัๅงต่ปxี x) ตຌองซ่อมซมบ่อยครังๅ ละเสียค่า฿ชຌจา่ ย฿นการบารุงรักษา

ความเรใว฿นการถ่ายเม่นຌอยกว่า
30 ผ่นต่อนาที

่ง
อย

2

คำชี้แจง

ตว

1

ประภท-รำยกำร

ซ่อมซมค่อนขຌางสูงต่อปี ประกอบกับกลุ่มงานต่างโ ของกองผนงานมีภาระงานค่อนขຌางมาก ตามอัตราการขยายงานของกองผนงาน

ละตຌองถ่ายเอกสารเป็นจานวนมาก฿นการจัดทาเอกสารเสนอต่อทีปไ ระชุมอยู่เป็นประจา ดังนัๅนจึงมีความจาเป็นอย่างยิไงทีจไ ะตຌองจัดซืๅอ
เครือไ งถ่ายเอกสาร฿หม่มาช่วย฿หຌการดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
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รำยละอียดคำของบประมำณรำยจ่ำย งบงินอุดหนุน

แบบ ง.102-5 คำอธิบำย

แบบ ง.

แบบ ง. 102-4 (1)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ผลผลิต.............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................
หน่วย : บาท
ลำดับ

งบประมำณทีไดຌรบั งบประมำณทีขอตั้ง

งบประมำณ ปี 2555

ที

รำยกำร

งบประมำณ

รำยจ่ำยจริง

ปี 2556

ปี 2557

คำชี้แจง

ทีไดຌรบั
1. งินอุดหนุนทัวไป

-

-

-

-

Flagship Project
1.1 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จายครงการ

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

เพืไอพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ครอบคลุมการพัฒนาองค์กร พัฒนาการเรียนรูຌละสืไอการสอน พัฒนาระบบเทคนลยีสารสนเทศ

ตว

x,xxx,xxx

บริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารความเสีไยง พัฒนาระบบบริหารจัดการดຌานบุคลากร องค์ความรูຌของสถาบัน

พื่อพัฒนาสถาบันสูความป็น World Class

อีกทัๅงยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างโ เพืไอเสริมสรຌางขีดสมรรถนะของบุคลากร ละเพืไอจัดระบบครงสรຌางพืๅนฐานดຌานเทคนลยีสารสนเทศ

University

ระบบฐานขຌอมูล ระบบเครือข่ายละการสืไอสาร ซึไงเป็นการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบัน

1.2 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จายครงการ

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

เพืไอศึกษาวิจัยการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นองค์การภาครัฐ การจัดประชุมวิชาการ การเผยพร่องค์ความรูຌเกีไยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นการนาเปประยุกต์฿ชຌ฿นบริบทต่างโ ทีไเป็นประยชน์ต่อสังคมเทยดยรวม การจัดพิมพ์หนังสือปรัชญา

่ง
อย

ศรษฐกิจพอพียงสูประชาคมอาซียน

x,xxx,xxx

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพืไอเผยพร่ก่สาธารณชน การจัดประกวดงานวิจัยละวิทยานิพนธ์เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
ละการพัฒนาชุมชนสีคิๅวตามนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จายครงการ

x,xxx,xxx

บริการวิชาการแกสังคม

เพืไอจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ ดยดาเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายการวางผนอุดมศึกษา฿นประเดในทีไเกีไยวขຌองกับการบูรณาการ

องค์ความรูຌต่างโ เพืไอเป็นประยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา฿นการเตรียมความพรຌอมเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน

(ครงการบูรณาการองค์ความรู้สูอาซียน)
1.4 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จาย฿นการพัฒนา

x,xxx,xxx

สถาบันสูการป็น มหาวิทยาลัยวิจัย

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx เพืไอจัดกิจกรรมสาหรับรองรับการประเมินขององค์กรประเมินระหว่างประเทศ เพืไอพัฒนาสถาบันสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย
เพืไอรองรับการเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน

พื่อรองรับการข้าสูประชาคมอาซียน
ระหว่างประเทศ (WASC)
2. งินอุดหนุนฉพำะกิจ

รวมทั้งสิ้น

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

หมำยหตุ : เงินอุดหนุนครงการวิจัย (เฉพาะสานักวิจัย) ปรดระบุลักษณะครงการ คือ 1) การวิจัยพืๅนฐาน 2) การวิจัยประยุกต์ 3) การวิจัยละพัฒนา 4) ครงการถ่ายทอดเทคนลยี
5) ครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน หรือ 6) อืนไ โ
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(พื่อรองรับการประมินขององค์กรประมิน

BUD-F 03
กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหนຌำระยะปำนกลำง (MTEF)

แบบ ง. 102 (ข)

ผลผลิต.............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน..........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...........................................................
กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหนຌำระยะปำนกลำงของกิจกรรม (รวมรำยจ่ำยประจำขั้นตำ)
หน่วย : บาท

แหล่งงิน

งบประมำณ
2556

รวมทั้งสิ้น

x,xxx,xxx

งินงบประมำณ
1. งบบุคลำกร

งบประมำณ
2557
x,xxx,xxx

ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหนຌำ
2558*
2559*
2560*
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

-

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

-

-

-

-

-

-

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

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

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

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

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

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

- งินดือน
- ค่ำจຌำงประจำ
- ค่ำจຌำงชัวครำว
- ค่ำตอบแทน
- ค่ำ฿ชຌสอย
- ค่ำวัสดุ
- ค่ำสำธำรณูปภค
3. งบลงทุน

อย
่ง

2. งบดำนินงำน

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

x,xxx,xxx

ตว

- ค่ำครุภัณฑ์
- ค่ำทีดินและสิงก่อสรຌำง
4. งบงินอุดหนุน
4.1 งินอุดหนุนทัวไป
1) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ยกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรจัดกำร
2) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ยศูนย์ศกึ ษำศรษฐกิจพอพียง
3) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ยครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
4) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ย฿นกำรพัฒนำสถำบันสู่กำรป็น
มหำวิทยำลัยวิจยั พือรองรับกำรขຌำสู่ประชำคมอำซียน
(พือรองรับกำรประมินขององค์กรประมินระหว่ำงประทศ )

5. งบรำยจ่ำยอืน

-

-

-

-

-

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนຌาของกิจกรรมทีไเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปี 2557 ทีไจะมีผล฿หຌตอຌ งดาเนินการต่อเนืไองถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
** เงินนอกงบประมาณ (เงินรายเดຌ) ปี 2557 ฿หຌตัๅงงบประมาณเพิไมขึๅนจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายเดຌทีไเดຌรับ ปี 2556 ปีละ 5 %
ดยวงเงินงบกลางจะรวมอยู่ทีไงานบริหารทัไวเป
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แ

ฟอ ์

ใ

ท ค อ
PBS (

ทึ แ

่ (
.2)

แ ่

ิ )

ี

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ภารกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาสถาบันฯให้เป็นองค์การแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization :
HPO)

แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน

อย
่ง

หมวดรายจ่าย งบดาเนินงาน
หมวดรายจ่ายหลัก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดรายจ่ายย่อย ค่าวัสดุ

กองทุน กองทุนทั่วไป

* รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว

รายการใหม่

*คณะ /สานัก

กอง /ฝ่าย

งาน /สาขาวิชา

ตว

หลักสูตร

*ผลผลิตนอก

* รายการ

* รายจ่ายจริง
ปีงบประมาณ 2556

* งบประมาณที่ได้รับ
ปีงบประมาณ 2557
* รายจ่ายจริง 6 เดือน
(ต.ค. 56 – มี.ค. 57)
* ประมาณการ 6 เดือน (เม.ย.

BUD-F 04

57 – ก.ย.57)
* รวมรายจ่ายปี 2557
* ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2558
เหตุผล / คาชี้แจง
จากัดการพิมพ์ 200 ตัวอักษร
ผู้เขียน
ผู้แก้ไข

อย
่ง

บั นทึ ก

ตว

@ Copyright 2011 NIDA All right reserved.
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รายงานบบ ง.2 (บบฟอร์มคาของบประมาณรายจาย งบดานินงาน)

ลาดับ
รายการ
1 2.0 งบดานินการ
2 2.1 คาตอบทน ฿ชຌสอย ละวัสดุ
3 2.1.1 คาตอบทน
4
2.1.1.1 คาอาหารทาการนอกวลา
คาอาหารทาการนอกวลา

งบประมาณ
ประมาณการ
งบประมาณ
ทีเไ ดຌรบั
6 ดือน
รายจายจริง
รวมรายจาย ทีขไ อตังๅ
ปี 2557 ณ 31 มี.ค 2557 (ม.ย. – ก.ย. ปี 2557) ปี 2557
ปี 2558

รายจายจริง
ปี 2556

76,110.00 23,600.00

0

หตุผล / คาชีๅ จง

23,600.00 23,600.00 80,000.00
พือไ ป็นคาอาหารทาการนอกวลา
สาหรับขຌาราชการ ลูกจຌางประจา
จานวน 5 คนละพนักงานสถาบัน
จานวน 13 คน พือไ อยูปฏิบตั ิงาน
กรณีทีไมีความจาป็นรงดวน นอก
วลาราชการ วันธรรมดา วันหยุด

1

12

2.1.2 คา฿ชຌสอย
2.1.2.2 คาบียๅ ลีๅยง คาชาทีไพกั
ละคาพาหนะ
คาบียๅ ลีๅยง คาชาทีไพกั
ละคาพาหนะ

1
13

0

0

0

0

0 20,000.00
พือไ ป็นคา฿ชຌจายสาหรับขຌาราชการ
ละพนักงานสถาบัน ของกอง
ผนงานทีไจะตຌองดินทางเปราชการ
หรือสัมนาตางจังหวัด

อย
่ง

10

2.1.2.3 คาซอมซมครุภณ
ั ฑ์
คาซอมซมครุภณ
ั ฑ์

0

0

0

0

0 30,000.00

พือไ ป็นคา฿ชຌจาย฿นการบารุงรักษา
ซอมซมครุภณ
ั ฑ์ตางๆ ของกอง
ผนงานทีไมีจานวนมากขึๅน ละมีอายุ
การ฿ชຌงานหลายปี

1
14

2.1.2.4 คาจຌางหมาบริการ
คาจຌางหมาบริการ

0

0

0

0

0 20,000.00

พือไ ป็นคาจຌางหมาบริการตางๆ คือ
1) คาจຌางถายอกสาร 2) คาจຌางขຌา
ลมอกสาร

1

2.1.3 คาวัสดุ
2.1.3.1 วัสดุคอมพิวตอร์
วัสดุคอมพิวตอร์

ตว

18
19

0

0

34,668.00

0 34,668.00 40,000.00

1

20

2.1.3.2 วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน

23,600.00 23,600.00

0

พือไ ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอวัสดุคอมพิวตอร์
฿นการชวยประมวลผลขຌอมูล งาน
วิคราะห์ขຌอมูล ละงานวิจัยตางๆ

23,600.00 23,600.00 20,000.00
พือไ ป็นคา฿ชຌจาย฿นการจัดซืๅอวัสดุ
ตางๆ ทีไมีความจาป็น ละมีราคาตอ
หนวยตไากวา 5,000 บาท

1
รวม

99,710.00 47,200.00

34,668.00

47,200.00 81,868.00 210,000.00

นบ
เฟล์
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รายงานแบบ ง.3 (แบบฟอร์มคาของบประมาณรายจาย งบลงทุน)
จำนวน หนวย รำคำตอ งบประมำณทีไขอตัๅง จำนวน฿ชຌกำร จำนวน฿ชຌกำร
หนวย
นับ หนวย (บำท) ปี 2558 (บำท)
เดຌ
เมเดຌ
ลำดับ
รำยกำร
1 3.0 งบลงทุน
2 3.1 คาครุภณ
ั ฑ์

1

ครือไ งคอมพิวตอร์
สำหรับงำนประมวลผล

4

25,000

หตุผล / คำชีๅจง

100,000

22

4

พืไอทดทนครือไ งดิมทีไชำรุด
นืไองจำกสืไอมสภำพ ละมีอำยุกำร
26 ฿ชຌงำนนำน 7 ปี

100,000

22

4

26

ตว

อย
่ง

3 3.2 คาที่ดนิ และสิ่งกอสรຌาง
รวม

4 ครือไ ง

รวม

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

ล ดบ
ร ยก ร
1 4.0 งบ งนอดหนน
2 4.1 งนอดหนนทวไป
งินอุดหนุนป็นคา฿ชຌจายครงการ
บริหารจัดการสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ พืไอพัฒนาสถาบัน
สูความยังไ ยืน

ร ยจ ยจรง
ปร ม ณก ร
6 ดอน
งบปร ม ณ ณ 31 ม.ค.
รวมร ยจ ย
ทไดรบ ปี 2557 ปี 2557 ( ม.ย. – ก.ย. ปี 2557) ปี 2557

ร ยจ ยจรงปี
2556

3,398,900.00

500,000.00

0

งบปร ม ณ
ทขอตง
ปี 2558

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
จัดการดຌานบุคลากร ละจัดระบบ
ครงสรຌางพืๅนฐานทคนลยีสารสนทศ
ระบบฐานขຌอมูล

1

2

งินอุดหนุนป็นคา฿ชจาย
ครงการศรษฐกิจพอพียง
สูประชาคมอาซียน
งินอุดหนุนป็นคา฿ชຌจายครงการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาสากล

2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00

0 2,300,000.00 4,500,000.00
พืไอสารวจการประยุกต์฿ชຌปรัชญาของ
ศรษฐกิจพอพียง฿นสถาบันอุดมศึกษา
ภาย฿ตຌบริบทของประชาคมอาซียน ฯลฯ

0 3,000,000.00

0

3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

0

0

0

0

งินอุดหนุนป็นคา฿ชຌจายครงการ
อบรมชิงปฏิบตั ิการพืไอตรียมความพรຌอม
ขຌาสูประชาคมอาซียนของสถาบัน
อาชีวศึกษาเทย

0

0

0

0

0 5,000,000.00

งินอุดหนุนป็นคา฿ชຌจายครงการ
สถาบันการศึกษาตຌนบบ฿นการประยุกต์
นยบายสงสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม พืไอสงสริมอัตลักษณ์อาซียน

0

0

0

0

0 3,000,000.00

อย
่ง

งินอุดหนุนป็นคา฿ชຌจายครงการ
จัดการประชุมชิงปฏิบตั ิการผูຌประกอบการ
ขนาดกลางละขนาดยอม
"สริมสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
สูประชาคมอาซียน"

พืไอผลักดันการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน฿หຌป็นทีไยอมรับทัๅง
฿นระดับประทศละระดับสากล
0 5,000,000.00 พืไอทาการศึกษาภาพรวมนยบายละ
กฏหมายดຌานการคຌาการลงทุนของ
ประทศ฿นภูมิภาคอาซียน จานวน 10
ประทศ ฿น 11 ประดใน

3

4

5

ตว

6

หตผล / ค ช จง

3 4.2 งนอดหนน ฉพ กจ
รวม

5,698,900.00 5,800,000.00 2,300,000.00

8,000,000.00 10,300,000.00 25,500,000.00

พืไอทาการศึกษาละดานินการสรຌาง
หลักสูตรบบขຌมขຌนกียไ วกับประชาคม
อาซียนละการจัดการศึกษา ละจัด
อบรมชิงปฏิบตຌ ิการ฿หຌสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา
พืไอทาการศึกษา/รวบรวม/ปรียบทียบ
องค์ความรูຌกียไ วกับการบริหารจัดการพหุ
วัฒนธรรม฿นสถานศึกษา

นบ
ไฟล์

รายงานแบบ ง.สรุป-1 (แบบฟอร์มสรุปคาของบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ระดับหน่วยงาน)
ปี

2558

ผนปฏิบัติราชการ
หลงงิน
คณะ/สานัก
งาน/สาขาวิชา
กอง/ฝ่าย
หลักสูตร

ลาดับ
1

งบประมาณผนดิน
สานักงานอธิการบดี
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ตว

1 รายการ

ผนการบริหารราชการผนดิน พ.ศ. 2555-2558
(รัฐบาลนางสาวยิไงลักษณ์ ชินวัตร)

รายการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทัๅงสิๅน

1.งบบุคลากร
คาจຌางชัไวคราว
คาตอบทน คา฿ชຌสอย
(อัตรา)
0 150,000
3,000
0 150,000
3,000

2.งบดานินงาน

คาวัสดุ
70,000
70,000

คา
รวม
สาธารณูปภค
223,000
223,000
-

รวม
คาครุภัณฑ์
223,000 100,000
223,000 100,000

3.งบลงทุน
ทีไดินละ
สิไงกอสรຌาง
-

รวม
100,000
100,000

งินอุดหนุน
ทัไวเป
-

4.งบงินอุดหนุน
งินอุดหนุนฉพาะ
รวม
กิจ
-

5.งบรายจาย
อืไน
-

6.งบ
กลาง
-

รวมทัๅงสิๅน
323,000
323,000
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แ ่

(

ี
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ี

ส ุ

(

ค

อ

่

อ

ุ

ล ลิ

พ ว ส

)

2558
ก
ก
พ. . 2555-2558
(
ล
ลก

ก

์

)

ล
ค

ก

/

ตว
1.

คล ก

2.

3.

ล

อ

4.

ค

ล

ล ล

ค
ค (อ

อก

ค

อ

ค

)

อ

ล

ค

ค

1

ก

ก

ค

์

0

0

3,000

2

ก

ก

ค

์

0

540,500

136,600

140,000

817,100

3

ก

ก

ค

์

0

0

0

0

0

0

540,500

139,600

140,000

820,100

0

ค ค

3,000

0
0
0
-

์

อ

อ

5.
พ ก

กอ

6.
กล

อ

3,000

0

0

0

0

0

0

0

0

817,100

0

0

0

0

0

0

0

0 817,100

0

100,000

0

0

0

0

0 100,000

0 100,000
820,100

100,000

-

100,000

-

-

-

-

-

3,000

920,100
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่ง
อย

ภาคผนวก ข
เอกสารอางอิงประกอบ คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System: PBS)

เอกสารอางอิงประกอบ คูมือกระบวนการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Project & Budget management System : PBS)
BUD-R 01 หนังสือจากสํานักงบประมาณแจงใหทราบเกี่ยวกับกรอบนโยบายการจัดทํา
งบประมาณระดับประเทศใหแกหนวยงานราชการ
BUD-R 02 ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&งบประมาณ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรBUD-R 03 หลักเกณฑ-การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรBUD-R 04 หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ จากเว็บไซต-ของสํานักงบประมาณ
http://www.bb.go.th
BUD-R 05 แบบฟอร-มคําขอตั้งงบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&งบประมาณ
BUD-R 06 ตัวอยางบันทึกขอความ เรื่อง การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป&
งบประมาณ
BUD-R 07 ตัวอยางบันทึกขอความ เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป&
งบประมาณ
BUD-R 08 ตัวอยางสําเนาคําพิจารณาสั่งการ (ทายบันทึกขอความ)
BUD-R 09 ตัวอยางบันทึกขอความแจงบุคลากรภายในคณะ/สํานัก และหนวยงาน เรื่อง ครุภัณฑสําหรับปฏิบัติงาน
BUD-R 10 ตัวอยางวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สํานัก
และหนวยงาน เรื่อง สรุปคําของตั้งงบประมาณแผนดินป&งบประมาณ 2558
BUD-R 11 ตัวอยางรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&
งบประมาณ ที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมระดับคณะ/สํานัก และหนวยงาน
BUD-R 12 ตัวอยางขอมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน)
ประจําป&งบประมาณ
BUD-R 13 หลักเกณฑ-และวิธีการของสํานักงบประมาณ สําหรับใชในการคํานวณอัตราเงินเดือน
ของขาราชการและคาจางประจําของลูกจางประจํา รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จายควบกับ
เงินเดือนและคาจางประจํา
BUD-R 14 ตัวอยางบันทึกขอความสงคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&
งบประมาณ ของคณะ/สํานัก และหนวยงาน
BUD-R 15 รายงานคําของบประมาณรายจาย ประจําป&งบประมาณ ของสถาบัน จากระบบ PBS

เอกสารอางอิงประกอบ คูมือกระบวนการจัดทําคําของบประมาณแผนดิน
ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ (Project & Budget management System : PBS)
BUD-R 16 คําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&งบประมาณ (จากระบบ eBudgeting ของสํานักงบประมาณ)
BUD-R 17 คูมือการบันทึกคําของบประมาณในระบบ e-Budgeting สํานักงบประมาณ (สงป.)
BUD-R 18 ตัวอยางบันทึกขอความ เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําป&
งบประมาณ
BUD-R 19 ตัวอยางหนังสือสงออกภายนอก เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&งบประมาณ
BUD-R 20 ตัวอยางหนังสือสงออกภายนอก เรียน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เรื่อง การจัดทํา
งบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&งบประมาณ
BUD-R 21 หนังสือสํานักงบประมาณ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
การจัดทํางบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&งบประมาณ
BUD-R 22 เอกสารคําของบประมาณรายจาย (งบประมาณแผนดิน) ประจําป&งบประมาณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร-

ตว
อย
่ง

BUD-R 01

ตว
อย
่ง

BUD-R 01

ตว
อย
่ง

BUD-R 01

ตว
อย
่ง

BUD-R 02

ตว
อย
่ง

BUD-R 02

BUD-R 03
หลักกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจายประจาปี ิงบประมาณผนดินี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พืไ อ ฿หຌ ก ารจั ด ท างบประมาณรายจ า ยประจ าปี ป็ น ครืไ อ งมื อ ฿นการขั บ คลืไ อ นนยบาย
ละยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ทีไ  ชืไ อ มยงสู น ยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ป ระทศ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจายประจาปี ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานภาย฿นสถาบันจาป็นตຌองดานินการ
จัดทางบประมาณ฿หຌ สอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์สถาบัน ภาย฿ตຌผนปฏิบัติราชการ ไ ปี ละผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี ทีไสะทຌอน฿หຌหในความสารใจของป้าหมายการดานินงานภาย฿ตຌทรัพยากรทีไ฿ ชຌดานินการ
สถาบันจึงเดຌกาหนดหลักกณฑ์การดานินการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี ดังนีๅ
การกาหนดกิจกรรมภาย฿ตຌผลผลิตหลักของสถาบัน
สถาบันดานินภารกิจหลัก ไ ผลผลิต จานกป็นคณะ / สานัก / หนวยงาน ดังนีๅ

อย
่ง

แ. ผลผลิตผูຌสารใจการศึกษาดຌานสังคมศาสตร์
กี กิจกรรมหลัก

แี คณะภาษาละการสืไอสาร

โี คณะพัฒนาการศรษฐกิจ

ใี คณะบริหารธุรกิจ

ไี คณะรัฐประศาสนศาสตร์

5ี คณะพัฒนาสังคมละสิไงวดลຌอม
ๆี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตว

ขี กิจกรรมสนับสนุน

แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ

โ. ผลผลิตผูຌสารใจการศึกษาดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
กี กิจกรรมหลัก

แี คณะสถิติประยุกต์

ขี กิจกรรมสนับสนุน

แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ
ใ. ผลผลิตผลงานการ฿หຌบริการวิชาการ
กี กิจกรรมหลัก
แี สานักสิริพัฒนา
โี สานักทคนลยีสารสนทศ
1

BUD-R 03
ขี กิจกรรมสนับสนุน
แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ
4. ผลผลิตผลงานวิจัยพืไอสรຌางองค์ความรูຌ
กี กิจกรรมหลัก
แี สานักวิจัย
ขี กิจกรรมสนับสนุน
แี งานสนับสนุนการจัดการศึกษา ึ
ึ งานสนับ สนุน การจั ด การศึก ษา
การผลิตผลผลิตหลักของสถาบัน ประกอบดຌวย

ส านั ก งบประมาณกาหนด฿หຌ  ป็ น กิจ กรรมสนั บ สนุ น

แ. หนวยงานบริหารทัไวเป
แ.แ กองงานผูຌบริหาร

อย
่ง

- กลุมงานนยบายสถาบันละพัฒนาองค์การ

- กลุมงานสืไอสารองค์การละกิจกรรมพืไอสังคม
- กลุมงานกิจการนานาชาติ

- กลุมงานกิจการนักศึกษา

- กลุมงานวินัยละนิติการ

แ.โ กองกลาง

- กลุมงานสารบรรณ

- กลุมงานสภาสถาบัน

ตว

- กลุมงานบริหารละธุรการ
- กลุมงานการงินละพัสดุ

- กลุมงานผังมบทละอาคารสถานทีไ
- กลุมงานยธาละซอมบารุง
- กลุมงานภูมิสถาปัตย์

- กลุมงานสตทัศนูปกรณ์
แ.ใ สภาคณาจารย์
แ.ไ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
แ.5 กองคลังละพัสดุ
แ.ๆ สานักงานตรวจสอบภาย฿น
2
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โ. กองผนงาน
ใ. กองบริการการศึกษา
ไ. สานักบรรณสารการพัฒนา
ทัๅงนีๅ งบประมาณของงานสนับสนุนการจัดการศึกษา จะถูกปันสวนคา฿ชຌจายเปสูผลผลิต หลัก
ทัๅง ไ ผลผลิตตามนวทางการวิคราะห์คา฿ชຌจายผลผลิตของสานักงบประมาณ
การจัดทาคาของบประมาณรายจายประจาปี
หนวยงานภาย฿นสถาบันจะตຌองดานินการจัดทาคาของบประมาณรายจาย ดยกาหนดประภท
รายจายตามหลักการจานกประภทรายจายตามงบประมาณ ของสานักงบประมาณ ซึไงจานกประภทตาม
งบรายจาย / หมวดรายจาย ละมีนวทางการดานินการจัดทาคาของบประมาณรายจาย ดังนีๅ
แ. งบบุคลากร

อย
่ง

แ.แ งินดือนละคาจຌางประจา หมายถึง งินทีไจาย฿หຌกขຌาราชการละลูกจຌางประจา
ป็ น รายดื อ น รวมถึ ง งิ น พิไ ม อืไ น ทีไ จ า ยควบกั บ งิ น ดื อ นละค า จຌ า งประจ า ช น งิ น ประจ าต าหน ง
งินคาตอบทน งินพิไมการครองชีพชัไวคราว ฯลฯ ซึไงการจัดทาคาขอตัๅงงบประมาณรายจาย กองผนงาน
ประสานขอขຌอมูล จากกองบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ละกองคลั งละพัส ดุ มาตรวจสอบ วิคราะห์ ละ
ค านวณตามหลั ก กณฑ์  ละวิ ธี ก ารของส านั ก งบประมาณ ละขอตัๅ ง งบประมาณ฿หຌ ส าหรั บ ขຌ า ราชการ
ละลูกจຌางประจา฿นภาพรวมของสถาบันลຌว คณะ/สานัก/หนวยงานเมตຌองดานินการขอตัๅงงบประมาณ
รายการนีๅ

แ.โ คา จຌ า งชัไวคราว หมายถึง งิน ทีไจ า ยป็ น คาจຌ างส าหรั บ การทางานปกติกลู กจຌ า ง
ชัไวคราวของสถาบัน ซึไงปัจจุบันสถาบันขอตัๅงงบประมาณจานวน ็ อัตรา ประกอบดຌวย อัตราของคณะ
ภาษาละการสืไอสาร 5 อัตรา ป็นผูຌชีไยวชาญละอาจารย์ชาวตางประทศ ละคณะสถิติประยุกต์ โ อัตรา
ป็นคาจຌางอาจารย์ผูຌมีความรูຌความสามารถพิศษ฿นสาขาขาดคลน ตัๅงตปีงบประมาณ พ.ศ. โ5ไ้ อยู฿น
อานาจของสถาบันพิจารณาอนุมัติจຌาง

ตว

โ. งบดานินงาน

โ.แ คาตอบทน หมายถึง งินทีไจายตอบทน฿หຌกผูຌปฏิบัติงาน฿หຌทางราชการตามทีไ
กระทรวงการคลังกาหนด ดังนีๅ
โ.แ.แ งินประจาตาหนงผูຌบริหาร

โ.แ.โ งินคาตอบทนพิศษขຌาราชการ ละลูกจຌางประจาผูຌมีงินดือนตใมขัๅน
โ.แ.ใ งินคาตอบทนหมาจายทนการจัดหารถประจาตาหนง

รายการทีไ โ.แ.แ - โ.แ.ใ กองผนงานเดຌรับขຌอมูลจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล ละกองคลัง
ละพัสดุ มาตรวจสอบ วิคราะห์ละคานวณตามหลักกณฑ์ละวิธีการของสานักงบประมาณ ละขอตัๅง
งบประมาณ฿หຌ฿นภาพรวมของสถาบันลຌว ดังนัๅน คณะ/สานัก/หนวยงานเมตຌองดานินการขอตัๅงงบประมาณ
รายการดังกลาว
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โ.แ.ไ งินคาชาบຌานขຌาราชการ : ฉพาะหนวยงานทีไขอตัๅงงบประมาณ
โ.แ.5 คาอาหารทาการนอกวลาละอืไน โ : หน วยงานขอตัๅงงบประมาณตามความ
จาป็น ละป็นเปตามระบียบของกระทรวงการคลัง
โ.โ คา฿ชຌสอย หมายถึง รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงบริการ การรับรอง ละพิธีการตาง โ
ซึไงหนวยงานสามารถขอตัๅงงบประมาณ฿นรายการสาคัญ โ ดังนีๅ
โ.โ.แ คาจຌางหมาบริการ
โ.โ.โ คาซอมซมครุภัณฑ์
คาพาหนะ

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

โ.ใ คาวัสดุ หมายถึง รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงสิไงของดยสภาพมืไอ฿ชຌลຌวยอมสิๅนปลือง
หมดเป ปรสภาพ หรือเมคงสภาพดิม ละรวมถึง
รายจายพืไอจัดหาสิไงของลักษณะคงทนถาวรทีไมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเมกิน
5ุเเเ บาท

อย
่ง

-

รายจ า ยพืไ อ จั ด หาปรกรมคอมพิ ว ตอร์ ทีไ มี ร าคาต อ หน ว ยหรื อ ต อ ชุ ด เม  กิ น
โเุเเเ บาท

ทัๅงนีๅ หนว ยงานสามารถขอตัๅงงบประมาณ฿นรายการส าคัญ โ ชน วัส ดุการศึกษา วัส ดุ
สานักงาน วัสดุคอมพิวตอร์ ฯลฯ
หมายเหตุ : สำหรับรำยกำรทีไขอตัๅงบประมำณพืไอป็นคำ฿ชຌจำย฿หຌกบุคลำกรของหนวยงำน
ชน คำอำหำรทำกำรนอกวลำ คำบีๅยลีๅยง คำชำทีไพัก ละคำพำหนะ ฯลฯ สำมำรถขอตัๅงงบประมำณเดຌ
ฉพำะบุคลำกรทีไเดຌรับงบประมำณผนดินทำนัๅน ิขຌำรำชกำร ลูกจຌำงประจำ ละพนักงำนสถำบันี

ตว

โ.4 คาสาธารณูปภค หมายถึง รายจายคาบริการสาธารณูปภค ประกอบดຌวย คาเฟฟ้า
คานๅาประปา คาทรศัพท์ คาเปรษณีย์ ฯลฯ ซึไงกองผนงานเดຌขຌอมูลรายจายจริงจากกองคลังละพัส ดุนามา
ตรวจสอบ วิคราะห์ละคานวณตามหลักกณฑ์ละวิธีการของสานักงบประมาณ พืไอขอตัๅงงบประมาณ฿น
ภ า พ ร 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 กาหนด฿หຌ หนวยงานสามารถขอตัๅงงบประมาณฉพาะรายการครุภัณฑ์ทีไจาป็ น
ดยพิจารณาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ ละกณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะ
พืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ของกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ฿นกรณีทีไป็นครุภัณฑ์นอก
มาตรฐาน จะพิจารณาคุณลักษณะฉพาะวามี ความสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ หตุผล ความจาป็นละ
ลักษณะการ฿ชຌงานหรือเม ดยมี฿บสนอราคา อกสารกาหนดคุณลักษณะ พืไอ฿ชຌอຌางอิงหลงทีไมาของราคา
ทีไขอตัๅง พรຌอมหตุผลความจาป็น
4
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ใ.โ คาทีไดินละสิไงกอสรຌาง หมายถึง รายจายพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงทีไดินละหรือสิไงกอสรຌ าง
รวมถึงสิไงตาง โ ทีไติดอยู กับทีไดินละหรือสิไงกอสรຌาง ละคา฿ชຌจายตาง โ ซึไงกิดขึๅนนืไองจากการปรับปรุง
ทีไดิน หรือสิไงกอสรຌาง ซึไงมิ฿ชการซอมซมตามปกติ ดยกาหนด฿หຌจัดทาคาขอตัๅงงบประมาณพรຌอมบบรูป
รายการกอสรຌางทีไป็นเปตามมาตรฐาน ประกอบการพิจารณาตัๅงงบประมาณ
4. งบงินอุดหนุน หมายถึง รายจายทีไกาหนด฿หຌจายป็นคาบารุงหรือพืไอชวยหลือสนับสนุน
การดานินงานหนวยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ ซึไงป็นงินทีไกาหนด฿หຌจายตาม
วัตถุประสงค์ของรายการละตามรายละอียดทีไสานักงบประมาณกาหนด งบงินอุดหนุนมี โ ประภท คือ งิน
อุดหนุนทัไวเป ละงินอุดหนุนฉพาะกิ จ ซึไงรายจายงบงินอุดหนุนจะป็นประภท฿ด฿หຌป็นเปตามทีไสานัก
งบประมาณกาหนด

อย
่ง

ทัๅ ง นีๅ สถาบั น ขอตัๅ ง งบประมาณ฿นลั ก ษณะของครงการงิ น อุ ด หนุ น ฿นภาพรวมละ
ครงการวิจัย ซึงไ มีรายละอียดของครงการป็นเปตามบบฟอร์มการขียนครงการ สาหรับครงการสาคัญ
ทีไขຌาหลักกณฑ์ตามทีไสานักงบประมาณกาหนด฿นปีทีไขอตัๅงงบประมาณ จะตຌองจัดทารายงานการวิคราะห์
ความสีไยงตามหลักธรรมาภิบาลของครงการ พืไอประกอบคาขอตัๅงงบประมาณรายจาย ิรำยละอียดกำร
จัดทำตำมอกสำรนบี
5. งบรายจายอืไน หมายถึง รายจายตาง โ ซึไงเมขຌาลักษณะรายจายหมวดหนึไ งหมวด฿ด
ดังกลาวขຌางตຌน หรือรายจายทีไสานักงบประมาณกาหนด฿หຌ฿ชຌจาย฿นงบรายจายนีๅ ิรำยจำยทีไสถำบันขอตัๅง
งบประมำณเมสอดคลຌองกับงบรำยจำยอืไน จึงเมเดຌขอตัๅงงบประมำณ฿นงบนีๅี
บบฟอร์มการจัดทาคาขอตัๅงงบประมาณ

สถาบันเดຌกาหนดบบฟอร์มการจัดทาคาขอตัๅงงบประมาณรายจายประจาปี พืไอ฿หຌหนวยงาน
ภาย฿นสถาบัน฿ชຌดานินการจัดทา฿หຌป็นเป฿นรูปบบดียวกัน ซึไงประกอบดຌวยรายละอียดสาคัญทีไสามารถ
ชืไ อ มยงสู ก ารจั ด ท าค าขอตัๅ ง งบประมาณ฿นภาพรวมระดั บ สถาบั น ซึไ ง ก าหนดดยส านั ก งบประมาณ
ิรำยละอียดบบฟอร์มตำมอกสำรนบี

ตว

ขຌอมูลประกอบการจัดทาคาขอตัๅงงบประมาณรายจาย

แ. ปฏิทินการจัดทางบประมาณรายจายประจาปี

2. หลักการจานกประภทรายจายตามงบประมาณ http://www.bb.go.th
โ. กณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสานักงบประมาณ http://www.bb.go.th

ใ. กณฑ์ราคากลาง ละคุณลักษณะพืๅนฐานครุภัณฑ์คอมพิวตอร์ ของกระทรวงทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร http://www.mict.go.th

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ
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(ฉบับผ่ำนควำมหในชอบจำกทีประชุม)
ตำรำงสรุปงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2557
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

แบบ ง. 102 (ก)

ผลผลิต ………………………………………………………..
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน ……งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)………………………………..
หน่วย : บาท
1. งบบุคลำกร

งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
(กองแผนงำน)

ตว

ผลผลิต/คณะ/สำนัก/หน่วยงำน

2. งบดำนินงำน

งินดือน

ค่ำจຌำงประจำ

งินดือนและค่ำจຌำงประจำ

ค่ำจຌำงชัวครำว

รวม

ค่ำตอบแทน

฿ชຌสอย

วัสดุ

รวม

(อัตรำ)

(อัตรำ)

(อัตรำ)

(อัตรำ)

(อัตรำ)
-

xx,xxxx

xx,xxxx

xx,xxxx

xx,xxxx

ไม่ตຌองดำนินกำร
กผ.จะดำนินกำร฿หຌ

-

3. งบลงทุน
ค่ำสำธำรณูปภค
-

4.

5.

รวม

ค่ำครุภัณฑ์

ทีดินและ

รวม

งบงิน

งบ

รวมทั้งสิ้น

xx,xxxx

xxx,xxxx

สิงก่อสรຌำง
-

xxx,xxxx

อุดหนุน
xx,xxx,xxxx

รำยจ่ำยอืน
-

(1+2+3+4+5)
xx,xxx,xxxx
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่ง

อย
กผ-1

รำยละอียดคำของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำตอบแทน ฿ชຌสอยและวัสดุ

แบบ ง.102-2 (1)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ผลผลิต............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน............งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน).........................................................
หมวดรำยจ่ำย-รำยกำร

งบประมำณ ปี 2555
งบประมำณ รำยจ่ำยจริง
ทีไดຌรบั

1. ค่ำตอบแทน ฿ชຌสอย และวัสดุ

คำชีแ้ จง

(ณ 30 ก.ย. 55)
-

xxx,xxx

-

xx,xxx

-

xxx,xxx

-

xx,xxx

-

xxx,xxx

-

xx,xxx

ตว

1.1 ค่าตอบทน

งบประมำณ งบประมำณ
ปี 2556 ทีขอตัง้ ปี 2557

1.1.1 ค่าอาหารทาการนอกเวลา

เพือไ จ่ายเป็นค่าอาหารทาการนอกเวลา฿หຌกบั ขຌาราชการ ลูกจຌางประจา ละพนักงานสถาบัน

จานวน xx คน ของกองผนงาน ฿นการอยูป่ ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ กองผนงานจะอยูป่ ฏิบตั งิ านเฉพาะกรณี

ทีมไ งี านจาเป็นเร่งด่วนเท่านันๅ ซึไงเม่สามารถดาเนินการ฿หຌลຌวเสรใจภาย฿นระยะเวลาทีกไ าหนดเวຌ เช่น

กลุม่ งานงบประมาณ กลุม่ งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุม่ งานบริหารยุทธศาสตร์

อย

กลุม่ งานวิจยั ละพัฒนา กลุม่ งานบริหารความเสียไ ง ละกลุม่ งานบริหารละธุรการ มีรายละเอียดค่า฿ชຌจา่ ย ดังนีๅ

ข้าราชการและพนักงานสถาบัน
1) วันธรรมดา

=

xx,xxx

บาท

2) วันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)

=

xx,xxx

บาท

รวมทังๅ สินๅ 1) + 2) = xx,xxx บาท
ขอตัง้ งบประมำณ

1.2.1 ค่าเบียๅ เลียๅ ง ค่าเช่าทีพไ กั
ละค่าพาหนะ

-

-

-

-

-

-

่ง

1.2 ค่า฿ชຌสอย

= xx,xxx บำท

xx,xxx

xx,xxx

เพือไ เป็นค่า฿ชຌจา่ ยสาหรับขຌาราชการละพนักงานสถาบัน ของกองผนงานทีจไ ะตຌองเดินทางเปราชการ

หรือสัมมนาต่างจังหวัด ดังนีๅ

=

x,xxx บาท

(2) ค่าเช่าทีพไ กั

=

x,xxx บาท

(3) ค่าพาหนะเดินทางเหมาจ่าย

=

x,xxx บาท

=

xx,xxx บาท

รวมทังๅ สินๅ (1)+(2)+(3)
ขอตัง้ งบประมำณ
กผ.-2

= xx,xxx บำท
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(1) ค่าเบียๅ เลียๅ ง

หมวดรำยจ่ำย-รำยกำร

งบประมำณ ปี 2555
งบประมำณ รำยจ่ำยจริง
ทีไดຌรบั

1.2.2 ค่าซ่อมซมครุภณ
ั ฑ์

งบประมำณ งบประมำณ
ปี 2556 ทีขอตัง้ ปี 2557

คำชีแ้ จง

(ณ 30 ก.ย. 55)
-

-

-

xx,xxx

เพือไ เป็นค่า฿ชຌจา่ ย฿นการบารุงรักษา ซ่อมซมครุภณ
ั ฑ์ตา่ งโ ของกองผนงานทีมไ จี านวนมากขึนๅ
ละมีอายุการ฿ชຌงานหลายปี
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.2.3 ค่าจຌางเหมาบริการ

-

-

-

xx,xxx

เพือไ เป็นค่าจຌางเหมาบริการต่าง โ คือ

ตว

1) เพือไ เป็นค่าจຌางถ่ายเอกสาร ของกลุม่ งานวิจยั ละพัฒนา รวม x,xxx บาท ดังนีๅ
- ภาวะการหางานทาของผูสຌ าเรใจการศึกษา
- ความพึงพอ฿จของนายจຌาง / หัวหนຌางานต่อบัณฑิต
- ความพึงพอ฿จของนักศึกษาต่อบริการของสถาบัน
- ความพึงพอ฿จของบุคลากรทีมไ ตี อ่ สถาบัน
รวม x,xxx บาท

อย

2) เพือไ เป็นค่าจຌางเหมา฿นการทาเอกสารเขຌาเล่ม (ส่งรงพิมพ์) ละค่าจຌางถ่ายเอกสารของกลุม่ งานอืนไ
ปีละ xx,xxx บาท รวมทังๅ สินๅ 1)+2) = xx,xxx บาท
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท

1.3 ค่าวัสดุ

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

1) เพือไ เป็นค่า฿ชຌจา่ ย฿นการซืๅอวัสดุสานักงานต่าง โ ซึไงกองผนงานจาเป็นตຌอง฿ชຌมากขึนๅ กว่าปกติ เช่น การจัดทา

่ง

1.3.1 วัสดุสานักงาน

xx,xxx

งบประมาณ การจัดทาผนปฏิบตั งิ านประจาปี การประเมินผล การวิเคราะห์ความเสียไ ง ผนพัฒนาฯ งานติดตามผล
ละวิเคราะห์ วิจยั ต่าง โ ดยเฉพาะอย่างยิงไ การเตรียมเอกสารชีๅ จงงบประมาณตຌอง฿ชຌวสั ดุค่อนขຌางมาก นอกจากนันๅ
กองผนงานรับผิดชอบอยูเ่ สมอ ละยังมีงานพิมพ์เผยพร่เป็นจานวนมาก อาทิ การจัดทาขຌอมูลเกียไ วกับนักศึกษา
งานวิจยั สถาบันปีละประมาณ 4 เรืไอง ซึไงตຌองพิมพ์จก ฿หຌสว่ นราชการต่าง โ นอกจากนีจๅ าเป็นตຌอง฿ชຌกระดาษ
ถ่ายเอกสารจานวนมาก เนือไ งจากจะตຌองจัดทาเอกสารเวียน ฿หຌหน่วยงานต่าง โ เป็นประจา เช่น งานวิเคราะห์ขอຌ มูล
การรายงานผนการ฿ชຌจา่ ย การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน เป็นตຌน อัตราการ฿ชຌวสั ดุสานักงานต่ละปีเพิมไ สูงขึนๅ มาก
ตามอัตราการขยายงานของกองผนงาน อีกทังๅ ปัจจุบนั กระดาษยังปรับราคาเพิมไ ขึนๅ ดຌวย
กผ.-3
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กองผนงานยังเดຌรับมอบหมายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน งานครงการ฿หม่ โ ทีสไ ถาบันมักจะมอบ฿หຌ

หมวดรำยจ่ำย-รำยกำร

งบประมำณ ปี 2555
งบประมำณ รำยจ่ำยจริง
ทีไดຌรบั

งบประมำณ งบประมำณ
ปี 2556 ทีขอตัง้ ปี 2557

คำชีแ้ จง

(ณ 30 ก.ย. 55)
2) เพือไ จัดซืๅอวัสดุ฿นการซ่อมเครืไองถ่ายเอกสาร มีอายุการ฿ชຌงานมานานหลายปี ละปริมาณงานถ่ายเอกสาร
ของกองผนงานมีจานวนมากขึนๅ เมือไ เครืไองเสีย จาเป็นตຌองซ่อมซมเพือไ ฿หຌสามารถ฿ชຌงานเดຌตามปกติ
3) เพือไ จัดซืๅอครุภณ
ั ฑ์ทมีไ คี วามจาเป็น ละมีราคาต่อหน่วยตไากว่า 5,000 บาท
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท
-

-

-

xx,xxx

กองผนงานจาเป็นตຌอง฿ชຌวสั ดุคอมพิวเตอร์฿นการช่วยประมวลผลขຌอมูล งานวิเคราะห์ขอຌ มูล ละงานวิจยั ต่าง โ

ตว

1.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์

จาเป็นตຌอง฿ชຌผ่น CD External Harddisk เครืไองสารองเฟฟ้า (UPS) ผงหมึกเครืไองพิมพ์ ลมุลภัณฑ์ (Software)
เพือไ การดาเนินงานต่างโ ทีตไ อຌ งส่งขຌอมูล฿หຌสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สานักงบประมาณสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สานักงานรับรองมาตรฐานละประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ละคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
รัฐสภา ละมีจานวนบุคลากรเพิมไ มากขึนๅ จาเป็นตຌอง฿ชຌวสั ดุคอมพิวเตอร์฿นปริมาณมากขึนๅ ดຌวย เฉลียไ เดือนละ

อย
ประมาณ x,xxx บาท รวมเป็นเงิน xx,xxx บาท
ขอตัง้ งบประมำณ = xx,xxx บำท

xx,xxx

xxx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

BUD-R 11

่ง
กผ.-4

รำยละอียดคำของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์

แบบ ง. 102-3 (1)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ผลผลิต..............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................

ที

หน่วยนับ จำนวนหน่วย รำคำ/หน่วย จำนวนงิน

ประภท-รำยกำร

ตว

ลำดับ

(บำท)

เครือไ ง

x

xx,xxx

2 เครือไ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
ความเรใว฿นการถ่ายเม่นຌอยกว่า 30 ผ่นต่อนาที

เครือไ ง

x

xxx,xxx

xx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวง ICT
xxx,xxx ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ

฿ชຌกำรไดຌ ฿ชຌกำรไม่ไดຌ

รวม

x

x

x

x

x

x

xxx,xxx

xxx,xxx

x

x

x

หมายเหตุ : รายละเอียดคาชีๅจงตามเอกสารนบทຌาย
สามารถดาวน์หลดเฟล์ราคามาตรฐานกลางครุภัณฑ์ทัไวเป ละครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ประกอบ เดຌจาก
จาก http://ics.nida.ac.th / Files/ เอกสารส่วนรวม - กองผนงาน / กลุ่มงานงบประมาณ/ การจัดทาคาของบประมาณปี 57
กผ.-8
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่ง

รวมทั้งสิ้น

(บำท)

จำนวนทีมีอยูท่ ั้งหมด

อย

1 เครือไ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หนຌา/นาที)

มำตรฐำน

หตุผลควำมจำป็นกำรของบประมำณรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภัณฑ์

แบบ ง. 102-3 (1) - 1

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน.........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...............................................
ลำดับที

เครือไ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดา

ทดทนเครือไ งเดิม ปี xx (รหัส ……………..) ทีมไ ีอายุการ฿ชຌงานมากกว่า xx ปี ทา฿หຌประสิทธิภาพการทางานของเครือไ ง

(30 หนຌา/นาที)

ลดลง ตຌองเสียค่า฿ชຌจา่ ย฿นการซ่อมซมค่อนขຌางสูง จึงมีความจาเป็นอย่างยิไง฿นการจัดซืๅอเครือไ ง฿หม่ทดทน

เครือไ งถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล

เพือไ ทดทนเครือไ งเดิมทีมไ ีอายุการ฿ชຌงานมานานถึง x ปี (จัดซืๅอตัๅงต่ปxี x) ตຌองซ่อมซมบ่อยครังๅ ละเสียค่า฿ชຌจา่ ย฿นการบารุงรักษา

ความเรใว฿นการถ่ายเม่นຌอยกว่า
30 ผ่นต่อนาที

อย

2

คำชี้แจง

ตว

1

ประภท-รำยกำร

ซ่อมซมค่อนขຌางสูงต่อปี ประกอบกับกลุ่มงานต่างโ ของกองผนงานมีภาระงานค่อนขຌางมาก ตามอัตราการขยายงานของกองผนงาน

ละตຌองถ่ายเอกสารเป็นจานวนมาก฿นการจัดทาเอกสารเสนอต่อทีปไ ระชุมอยู่เป็นประจา ดังนัๅนจึงมีความจาเป็นอย่างยิไงทีจไ ะตຌองจัดซืๅอ
เครือไ งถ่ายเอกสาร฿หม่มาช่วย฿หຌการดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

BUD-R 11

่ง
กผ.-9

รำยละอียดคำของบประมำณรำยจ่ำย งบงินอุดหนุน

แบบ ง.102-5 คำอธิบำย

แบบ ง.

แบบ ง. 102-4 (1)

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ผลผลิต.............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน.......งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)..............................................................
หน่วย : บาท
ลำดับ

งบประมำณทีไดຌรบั งบประมำณทีขอตั้ง

งบประมำณ ปี 2555

ที

รำยกำร

งบประมำณ

รำยจ่ำยจริง

ปี 2556

ปี 2557

คำชี้แจง

ทีไดຌรบั
1. งินอุดหนุนทัวไป

-

-

-

-

Flagship Project
1.1 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จายครงการ

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

เพืไอพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ ครอบคลุมการพัฒนาองค์กร พัฒนาการเรียนรูຌละสืไอการสอน พัฒนาระบบเทคนลยีสารสนเทศ

ตว

x,xxx,xxx

บริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาระบบบริหารความเสีไยง พัฒนาระบบบริหารจัดการดຌานบุคลากร องค์ความรูຌของสถาบัน

พื่อพัฒนาสถาบันสูความป็น World Class

อีกทัๅงยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างโ เพืไอเสริมสรຌางขีดสมรรถนะของบุคลากร ละเพืไอจัดระบบครงสรຌางพืๅนฐานดຌานเทคนลยีสารสนเทศ

University

ระบบฐานขຌอมูล ระบบเครือข่ายละการสืไอสาร ซึไงเป็นการสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสถาบัน

1.2 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จายครงการ

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

เพืไอศึกษาวิจัยการประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นองค์การภาครัฐ การจัดประชุมวิชาการ การเผยพร่องค์ความรูຌเกีไยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง฿นการนาเปประยุกต์฿ชຌ฿นบริบทต่างโ ทีไเป็นประยชน์ต่อสังคมเทยดยรวม การจัดพิมพ์หนังสือปรัชญา

อย

ศรษฐกิจพอพียงสูประชาคมอาซียน

x,xxx,xxx

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพืไอเผยพร่ก่สาธารณชน การจัดประกวดงานวิจัยละวิทยานิพนธ์เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
ละการพัฒนาชุมชนสีคิๅวตามนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.3 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จายครงการ

x,xxx,xxx

บริการวิชาการแกสังคม

เพืไอจัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ ดยดาเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายการวางผนอุดมศึกษา฿นประเดในทีไเกีไยวขຌองกับการบูรณาการ

องค์ความรูຌต่างโ เพืไอเป็นประยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา฿นการเตรียมความพรຌอมเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน

(ครงการบูรณาการองค์ความรู้สูอาซียน)
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

สถาบันสูการป็น มหาวิทยาลัยวิจัย

่ง

1.4 งินอุดหนุนป็นคา฿ช้จาย฿นการพัฒนา

x,xxx,xxx เพืไอจัดกิจกรรมสาหรับรองรับการประเมินขององค์กรประเมินระหว่างประเทศ เพืไอพัฒนาสถาบันสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย
เพืไอรองรับการเขຌาสู่ประชาคมอาเซียน

พื่อรองรับการข้าสูประชาคมอาซียน
ระหว่างประเทศ (WASC)
2. งินอุดหนุนฉพำะกิจ

รวมทั้งสิ้น

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

หมำยหตุ : เงินอุดหนุนครงการวิจัย (เฉพาะสานักวิจัย) ปรดระบุลักษณะครงการ คือ 1) การวิจัยพืๅนฐาน 2) การวิจัยประยุกต์ 3) การวิจัยละพัฒนา 4) ครงการถ่ายทอดเทคนลยี
5) ครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน หรือ 6) อืนไ โ

กผ.-10

BUD-R 11

(พื่อรองรับการประมินขององค์กรประมิน

BUD-R 11
กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหนຌำระยะปำนกลำง (MTEF)

แบบ ง. 102 (ข)

ผลผลิต.............................................................................................
คณะ/สำนัก/หน่วยงำน..........งำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ (กองแผนงำน)...........................................................
กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหนຌำระยะปำนกลำงของกิจกรรม (รวมรำยจ่ำยประจำขั้นตำ)
หน่วย : บาท

แหล่งงิน

งบประมำณ
2556

รวมทั้งสิ้น

x,xxx,xxx

งินงบประมำณ
1. งบบุคลำกร

งบประมำณ
2557
x,xxx,xxx

ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหนຌำ
2558*
2559*
2560*
x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

-

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xx,xxx

xx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

-

-

-

-

-

-

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

xxx,xxx

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

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

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

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

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

x,xxx,xxx

- งินดือน
- ค่ำจຌำงประจำ
- ค่ำจຌำงชัวครำว
- ค่ำตอบแทน
- ค่ำ฿ชຌสอย
- ค่ำวัสดุ
- ค่ำสำธำรณูปภค
3. งบลงทุน

่ง

2. งบดำนินงำน

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

อย

- ค่ำครุภัณฑ์
- ค่ำทีดินและสิงก่อสรຌำง
4. งบงินอุดหนุน
4.1 งินอุดหนุนทัวไป
1) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ยกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรจัดกำร
2) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ยศูนย์ศกึ ษำศรษฐกิจพอพียง
3) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ยครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงั คม
4) งินอุดหนุนป็นค่ำ฿ชຌจำ่ ย฿นกำรพัฒนำสถำบันสู่กำรป็น
มหำวิทยำลัยวิจยั พือรองรับกำรขຌำสู่ประชำคมอำซียน
(พือรองรับกำรประมินขององค์กรประมินระหว่ำงประทศ )

ตว

x,xxx,xxx

5. งบรำยจ่ำยอืน

-

-

-

-

-

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนຌาของกิจกรรมทีไเดຌตัๅงงบประมาณ฿นปี 2557 ทีไจะมีผล฿หຌตอຌ งดาเนินการต่อเนืไองถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
** เงินนอกงบประมาณ (เงินรายเดຌ) ปี 2557 ฿หຌตัๅงงบประมาณเพิไมขึๅนจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายเดຌทีไเดຌรับ ปี 2556 ปีละ 5 %
ดยวงเงินงบกลางจะรวมอยู่ทีไงานบริหารทัไวเป

ตว
อย

่ง
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ตว
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่ง

BUD-R 12

ตว
อย

่ง

BUD-R 12

ตว
อย

่ง

BUD-R 12

ตว
อย

่ง

BUD-R 12

ตว
อย

่ง

BUD-R 12

ตว
อย

่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 12

ตว
อย
่ง

BUD-R 13

ตว
อย
่ง

BUD-R 13

ตว
อย
่ง

BUD-R 14

BUD-R 15
รายงานคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ของสถาบัน จากระบบ PBS

*ปี งบประมาณ
*แผนปฏิบตั ิราชการ

2558

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

*คณะ /สํานัก

สํานักงานอธิการบดี

*แหล่งเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย
กอง /ฝ่ าย

กองบริการการศึกษา

งาน /สาขาวิชา

ลําดับ

หมวดรายจ่าย

1.0 งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่ าจ้ างลูกจ้ างประจํา
2.0 งบดําเนินการ
2.1 ค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ
2.1.1 ค่ าตอบแทน
2.1.1.1 ค่าอาหารทําการนอกเวลา

เงินงบประมาณ รวม
239,500 บาท
0
0
0
114,500
114,500
85,000
15,000

ตว

1
2
3
4
5
6
7

อย
่ง

หลักสูตร

ค่าอาหารทําการนอกเวลา

8
9

2.1.1.2 ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานให้
ราชการ
2.1.1.3 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม

10
11

12

2.1.1.4 ค่าสมนาคุณผูบ้ ริ หาร
2.1.1.5 ค่าสมนาคุณกรรมการตรวจ
การจ้าง
2.1.1.6 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทน
การจัดหารถประจําตําแหน่ง

15,000

สถานะการขอ
งบประมาณ

5.รอส่วนกลาง
ตรวจคําเสนอขอ

0

70,000
70,000
0
0

0

5.รอส่วนกลาง
ตรวจคําเสนอขอ
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BUD-R 17
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BUD-R 17

ตว
อย

่ง

BUD-R 17

ตว
อย

่ง

BUD-R 17

ตว
อย

่ง

BUD-R 17
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่ง

BUD-R 17

ตว
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่ง

BUD-R 18

ตว
อย
่ง

BUD-R 19

ตว
อย
่ง

BUD-R 20

ตว
อย
่ง

BUD-R 21

ตว
อย
่ง

BUD-R 21

ตว
อย

่ง

BUD-R 22

ตว
อย

่ง

BUD-R 22

ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะทํางานกลุมนโยบายและแผน ในการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําคําของบประมาณรายจาย
(งบประมาณแผนดิน) ผานระบบบริหารโครงการและงบประมาณ
(Planning and Budget Management System: PBS)

คณะทํางานกลุมนโยบายและแผน
1. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
2. ผูช!วยศาสตราจารย%จุฑามาศ แกวพิจิตร
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน
4. เลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร
5. หัวหนากลุ!มงานแผนและพัฒนาคณะภาษาและการสื่อสาร
6. นางภาวินี พันธ%ลาภ
7. นางทัศนีย% อาดํา
8. นางนพภัสสร จุลมนต%
9. นางสาววิมล ชูเกียรติ
10. นายสงคราม ไชยแกว
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!าที่รอยตรีหญิงมิรา 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

