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1. บทนํา 
รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน

แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อ
เปนการตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัว
สูงขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น  เพิ่มความถูกตองและลดความซ้ํ าซอนของขอมูล  นอกจากนั้น  ยั ง เปนการทํ าให ผูบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 
รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) สําหรับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(Activities Based Costing)  ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบ
กระจายการตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ 
หนวยงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวม
ในระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีใน

ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละ

ระบบงาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมี
ระบบและครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บ
เอกสารและรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการ
จัดทํารายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวทิยาลัยขอนแกน

1. สํานกังานอธกิารบดี ศูนย/สถาบนั/สํานกั คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลงั
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบรกิารการศึกษา
1.7  กองกิจการนกัศกึษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวทิยาลัยขอนแกน
O สํานกังานสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
O ศูนยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก
O  สํานกังานประกนัคุณภาพการศกึษา
O  สํานกังานขอมลูขาวสาร
O สถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมน้าํโขง
O  สถาบนัสันตศึิกษา
O  สถาบนัโรคเอดส
O  สํานกังานอาํนวยการเพือ่นํามหาวทิยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรฐั

2. สํานกังานวทิยบรกิาร
3. สถาบนัวจิยัและพฒันา
4. ศูนยคอมพวิเตอร
5. ศูนยบรกิารวชิากร
6. ศูนยหัวใจสริิกิต
7. สํานกัทะเบยีนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทนัตแพทยศาสตร
4. เทคนคิการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสขุศาสตร
7. วทิยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วศิวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วทิยาการจดัการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วทิยาเขตหนองคาย
18. บณัฑติวทิยาลยั
O  วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรอื องคกรในกาํกบั
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โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานัก
งบประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา 
และรวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ 
หนวยงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ 

สิ่งกอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสาร

เบิกจายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงิน

รายได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การ
รายงาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและ
ผลลัพธของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 

 

  
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหาร
เปนไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิก

 
 

PL_ระบบวางแผนงบประมาณ 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งาน
2. งาน
3. งาน
4. งาน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
งบประมาณโดยดําเนินก
จายไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
บริหารและงานธุรการ 
คลังและพัสดุ 
บริการการศึกษา 
นโยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

ารควบคุม ดูแลการเบิกจายให
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวิทยาลยัขอนแกน

O     หมายถงึ  หนวยงาน หรอื องคกรในกาํกบั

งานวิเคราะหแผนและ
งบประมาณ

สาํนกังานอธกิารบดี

กองแผนงาน

งานวจิยัสถาบนั งานธรุการงานวางผังแมบทงานวางแผน
และประเมนิผล

O หนวยวางแผน
และสารสนเทศ
O หนวยติดตาม
และประเมนิผล

O หนวยงบประมาณ
แผนดิน
O หนวยงบประมาณ
รายได

O หนวยผังแมบท
O หนวยออกแบบ
เขยีนแบบ

O หนวยวิจยัสถาบนั
O หนวยคลงัขอมลู
O หนวยสารสนเทศ
O หนวยจดัสรรอตัรา
พนกังาน

O หนวยสารบรรณ
O หนวยการเงนิและ
พัสดุ
O หนวยผลติเอกสาร

 
 



 

 

 

 

แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
1.  

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)
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PL_ระบบวางแผนงบประมาณ 
แกไขเมื่อ :   23  มี.ค.. 2547

มหาวิทย

คณะ/หนว

ผูบริห

ระบบวางแผ

คณะกรรม
พิจารณ

งบประม
รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                   

าลัย ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา , ขอม ูลแผนกลย ุทธมหาวิทยาลัย ,
ขอมูลกรอบการขอต ั้งงบประมาณประจําป ของคณะ/หนวยงาน , ขอม ูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอม ูลแผนพัฒนาการศ ึกษาระด ับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน , ขอมูลแผนกลย ุทธของคณะ/หนวยงาน ,
ขอม ูลแผนการปฏิบ ัต ิงาน , ขอมูลแผนการใชเงิน, ขอม ูลแผนการจัดซื้อจัดจาง และงบการเบ ิกจายลงท ุน ,
ขอม ูลคําขอต ั้งงบประมาณของคณะ/หนวยงาน , ขอมูลการประมาณการรายได 

ยงาน
ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา , ขอม ูลแผนกลย ุทธของมหาวิทยาลัย ,
ขอมูลแผนกลย ุทธของคณะ/หนวยงาน , ขอม ูลยอดเงินงบประมาณท ุกหมวดรายจาย ,
ขอมูลแผนการจัดซื้อจัดจาง และงบการเบ ิกจายลงท ุน ,
ขอมูลประกอบการจัดท ําค ําขอต ั้งงบประมาณประจําป ,
ขอมูลแจงปรับค ําขอต ั้งงบประมาณ , ขอม ูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอมูลการจัดท ําแผนพัฒนาการศึกษาระด ับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน ,
ขอมูลแผนการปฏ ิบ ัต ิงาน , ขอม ูลแผนการใชเงิน , ขอมูลการจัดท ําค ําขอต ั้งงบประมาณป
ระจําป ของคณะ/หนวยงาน ,
ขอมูลการจัดท ําค ําขอต ั้งงบประมาณประจําป ท ี่ปรับยอดวงเงินใหม

9. ระบบบัญชี
ตนทุนรายกิจกรรม

ขอมูลต นท ุนตามแผนงาน/งาน/โครงการ/ก ิจกรรม
(เชน ตนท ุนการผลิตน ักศ ึกษา)

มต ิวงเงินขอตั้งงบประมาณ (เงินแผนดิน ), มติวงเงินขอต ั้งงบประมาณ (เงินรายได ),
มต ิท ี่ประชุมเรื่องประมาณการรายได 

าร
ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

นงบประมาณ : Level 0

การ
า
าณ

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอมูลประกอบการท ําแผน เชน ขอมูลแผนเดิม , ขอมูลผล

ขอมูลแผนงาน

11. ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

ขอมูลทะเบ ียนสินทรัพย ถาวร, ขอม ูลคาเสื่อมสินทรัพย ถาวร,
ขอมูลประวัต ิการซอมบ ํารุงสินทรัพย ถาวร

ขอมูลแบบสรุปคําขอต ั้งงบประมาณ (เงินแผนด ิน), ขอมูลแบบสรุปคําขอต ั้งงบประมาณ (เงินรา
ยได ), ขอม ูลแบบสรุปประมาณการรายได 

ขอม ูลวัสด ุท ี่ต องการจัดซื้อ

1. ระบบงบประมาณ

7. ระบบติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

8

ระบบวางแผน
งบประมาณ

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

ขอม ูลงบการเงิน 3 มิต ิ

13. ระบบคลังพัสดุ

ขอมูลวัสด ุท ี่ต องการจัดซื้อ

PL_4-2
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ระบบวางแผนงบประมาณ : Level 1

ผูบริหาร

11. ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ

9. ระบบบัญชี
ตนทุนรายกิจกรรม

คณะ/หนวยงาน

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ขอมูลการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําปของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําปท่ีปรับยอดวงเงินใหม

ขอมูลประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําป, ขอมูลแจงปรับคําขอต้ังงบประมาณ

ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา, ขอมูลแผนกลยุทธของมหาขิทยาลัย,
ขอมูลแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน, ขอมูลยอดเงินงบประมาณทุกหมวดรายจาย,
ขอมูลแผนการจัดซ้ือจัดจาง และงบการเบิกจายลงทุน

ขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ /หนวยงาน ,
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน ,ขอมูลแผนการใชเงิน

ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา,
ขอมูลแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลแผนกลยุทธของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน, ขอมูลแผนการใชเงิน,
ขอมูลแผนการจัดซ้ือจัดจาง และงบการเบิกจายลงทุน

ขอมูลกรอบการขอตั้งงบประมาณประจําปของคณะ/หนวยงาน

ขอมูลคําขอตั้งงบประมาณของคณะ/หนวยงาน,
ขอมูลการประมาณการรายได

ขอมูลทะเบียนสินทรัพยถาวร, ขอมูลคา เสื่อมสินทรัพยถาวร,
ขอมูลประวัติการซอมบํารุงสินทรัพยถาวร

ขอมูลแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน, ขอมูลแผนกลยุทธคณะ/หนวยงาน
, ขอมูลแผนการปฏิบัติงาน, ขอมูลแผนการใชเง ิน, แผนการจัดซื้อจัดจาง และงบการเบิกจายลงทุน

ขอมูลคําขอตั้งงบประมาณประจําป

ขอมูลตนทุนตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม
(เชน ตนทุนการผลิตนักศึกษา   )

ขอมูลแบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณ(เง ินแผนดิน),
ขอมูลแบบสรุปคําขอตั้งงบประมาณ(เง ินรายได),
ขอมูลแบบสรุปประมาณการรายได

มติวงเง ินขอตั้งงบประมาณ(เง ินแผนดิน),
มติวงเง ินขอตั้งงบประมาณ(เง ินรายได),
มติที่ประชุมเรื่องประมาณการรายได

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

ขอมูลประกอบการทําแผน
เชน ขอมูลแผนเดิม, ขอมูลผล

ขอมูลผลการจัดสรรงบประมาณ

13. ระบบคลังพัสดุขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ

1. ระบบงบประมาณ
7. ระบบติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

8.1

การจัดทําแผน

8.2

การจัดตั้งงบประมาณ
ประจําป

ขอมูลแผนงาน

8.3

การอนุมัติ
งบประมาณ

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

ขอมูลงบการเง ิน 3 มิติ

ขอมูลวัสดุที่ตองการจัดซื้อ

PL_4-3
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5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผังระบ

8. ระบบวางแ 
 
 

8.1 การจัดทําแผน 8.2 การจัดตั้งง
 
 CF-PL-01 

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ระดับอุดม 5 ป  

CF-PL-03 
การจัดทําคําขอตั้ง 
งบประมาณประจําป  

 
CF-PL-02 

การจัดทําแผนระดับ 
คณะ/หนวยงาน 

 

CF-PL-04 
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  
จากเงินงบประมาณแผนดิน 

 
 
 CF-PL-05 

การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ  
จากเงินรายได  
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บงานภาพรวม 

 
ผนงบประมาณ 

บประมาณประจําป 8.3 การอนุมัติ 
งบประมาณ 

CF-PL-06 
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย  

(เพิ่มเติม) 

CF-PL-08 
การแจงผลการจัดสรร 

งบประมาณ 

CF-PL-07 
การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/  

แผนการใชเงิน/แผนการจัดซื้อจัดจาง 
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5.1 งาน 
เปนกระบวนการวางแผนการทํางานของงาน หรือโครงการที่จะดําเนินการของคณะ/หนวยงาน โดยมีการ

ประมาณการผลผลิต คาใชจาย และรายไดที่จะเกิดขึ้นของแตละกิจกรรมลวงหนา ในรูปแบบของระบบบัญชี 3 
มิติ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและควบคุมงบประมาณตอไป ซึ่งการวางแผนงบประมาณนั้นมีทั้งการวางแผน
ระยะยาว (3-5 ป) ตามนโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัย และของคณะ/หนวยงาน และการวางแผนระยะสั้น (แผน
ประจําป) อันประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 

5.1.1   แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ปและแผนงานประจําปงบประมาณ 
เปนกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงานตาม

นโยบายที่ไดรับจากรัฐบาล มหาวิทยาลัย และของคณะ/หนวยงาน ซึ่งมีการจัดทําทุกๆ 3-5 ป โดยเปน
การวางแผนดานการพัฒนาการศึกษา การวิจัย และการบริการ เชน หลักสูตรที่จะดําเนินการ จํานวน
งานวิจัย จํานวนผลผลิตที่ตองการใหเกิดขึ้น เปนตน 

5.1.2          การจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน 
เปนกระบวนการวางแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คาดวาจะทําในเวลาที่กําหนดของ

คณะ/หนวยงาน โดยทําการประมาณการผลผลิต คาใชจาย และรายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากแผนงาน/
งาน/โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ 

5.1.3 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป 
เปนกระบวนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป เพื่อประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน

ของคณะ/หนวยงาน โดยใหคณะ/หนวยงานเปนผูจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของตนมากอนในเบื้องตน 
ตามกรอบการจัดตั้งงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย แลวงานนโยบายและแผนจะทําการรวบรวม 
และพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณประจําปเปนภาพรวม เพื่อขอเงินงบประมาณจากแหลงเงินตางๆ 

5.1.4 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผนดิน 
เปนกระบวนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ตามแบบฟอรมการขอเงินงบประมาณแผนดิน 

โดยเลือกแผนงาน/งาน/โครงการที่ระบุแหลงเงินงบประมาณของแผนงาน/งาน/โครงการเปน “เงิน
งบประมาณแผนดิน”  

5.1.5 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จากเงินรายได 
เปนกระบวนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ตามแบบฟอรมการขอเงินงบประมาณจากเงิน

รายได โดยพิจารณาจากแผนงาน/งาน/โครงการที่ระบุไวต้ังแตแรกวาจะดําเนินการโดยใชเงินรายได 
และแผนงาน/งาน/โครงการที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินมาไมครบตามที่ไดขอไว หรือไม
ไดรับจัดสรรเงินจากเงินงบประมาณแผนดินมาดําเนินการ และทําการระบุแหลงเงินงบประมาณของ
แผนงาน/งาน/โครงการนั้นๆ เปน “เงินรายได” 
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5.1.6 การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม) 
เปนกระบวนการที่จะเกิดขึ้นชวงกลางปงบประมาณ เนื่องจากเมื่อดําเนินการ และมีการใช

จายเงินงบประมาณไประยะหนึ่ง แลวคาดวาเงินงบประมาณที่ไดขอไวตอนตนปงบประมาณจะเหลือไม
เพียงพอสําหรับการดําเนินการในสวนที่เหลือ หรือเกิดกรณีฉุกเฉินที่จําเปนตองใชเงินงบประมาณ หรือ
ขอดําเนินการโครงการใหมที่เกิดขึ้นในระหวางปงบประมาณ ซึ่งเปนโครงการที่ไมไดอยูในแผนมา
กอน  จึงตองดําเนินการขอตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และพิจารณาแหลงเงินที่จะนําเสนอขอ
งบประมาณ 

5.1.7 การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/ แผนการใชเงิน/ แผนการจัดซื้อจัดจาง 
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น เมื่อไดรับผลการจัดสรรงบประมาณจากทุกแหลงเงินเรียบรอยแลว 

โดยเปนการแสดงรายละเอียดของแผนการปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจางของ
โครงการตามรูปแบบเอกสารที่สํานักงบประมาณกําหนด หรือตามรูปแบบที่คณะ/หนวยงานกําหนด 

5.1.8 การแจงผลการจัดสรรงบประมาณ 
เปนกระบวนการที่ไดรับผลการจัดสรรงบประมาณจากแหลงเงินตางๆ ที่ไดทําการขอไว และ

แจงผลการจัดสรรที่ไดรับใหคณะ/หนวยงานตนเรื่องทราบ และเมื่อไดรับผลการจัดสรรครบทุกแหลง
เงินแลว จะทําการกําหนดเปนยอดจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อใชสําหรับบริหารและควบคุม
งบประมาณตอไป 
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PL _ระบบวางแผนงบประมาณ1 
แกไขเมื่อ : 23  มี.ค.  254

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-01  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป และแผนงานประจําปงบประมาณ

คณะ/หนวยงาน กองแผนงาน

 บันทึกขอความแจงคณะ/หนวยงานใหบันทึกแผน
     พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ปของคณะหนวยงาน

เริ่มตน

สงบันทึกขอความ On Line และ
เอกสารประกอบการ

จัดทําแผน

1

รวบรวม และวิเคราะห
และจัดลําดับความสําคัญ
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ป /
แผนงานประจําปงบประมาณ
พรอมทั้งตรวจสอบสถานะ

แผนงานของแตละคณะ/หนวยงาน

รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดกับรายไดจริง
รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดกับรายไดจริง - ตามกองทุน
รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจายกับรายจายจริง
รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจายกับรายจายจริง - ตามกองทุน
รายงานแสดงการเปรียบเทียบประมาณการผลผลิตกับปริมาณผลผลิตจริง

2
รวบรวมขอมูลสถิติตางๆ
ที่ใชประกอบการและ

จัดทําแผน 5 ปหลังจากทํา SWOT
Analysis แลว

บันทึก/ปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา 5 ป / แผนงานประจําป
งบประมาณ ของมหาวิทยาลัย

สถานะงบประมาณ
เพื่ออนุมัติแผนงาน

ทําบันทึกขอความแจงคณะ/
หนวยงานใหบันทึกแผน 5 ป

ฉบับใหม

แบบฟอรมแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปของคณะ/หนวยงาน

รับเอกสารการจัดทําแผนงาน
ประจําป / แผนงาน 5 ป

รายงานสรุปประมาณการรายจาย/รายไดประจําป

จัดพิมพรายงานสรุป
ประมาณการรายจาย/รายได

ประจําป

ขั้นตอนการจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน

CF-PL-02
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PL _ระบบวางแผนงบประมาณ1 
แกไขเมื่อ : 23  มี.ค.  254

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-01   ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ปและแผนงานประจําปงบประมาณ

กองแผนงาน คณะ/หนวยงานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

1

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ

เพื่อพิจารณา

ผานการพิจารณา

ไมผานการพิจารณา

ขั้นตอนการจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน

สงบันทึกขอความแจงปรับ
แผนพัฒนาการศึกษา

5 ป

2

รับขอมูลแผนการศึกษา
5 ปที่คณะ/หนวยงาน

ปรับปรุงแลว

บันทึกอนุมัติแผนงานฉบับสมบูรณ บันทึกสถานะของแผนงาน

สภามหาลัยวิทยาลัย
พิจารณา

M

แบบฟอรมแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปของคณะ/หนวยงาน

CF-PL-02
ทําบันทึกขอความแจงปรับ
แผนพัฒนาการศึกษา

5 ป

บันทึกขอความแจงปรับแผนพัฒนาการศึกษา 5 ป

สิ้นสุด

พิมพแบบฟอรมแผนงาน
พัฒนาการศึกษา 5 ป
ของมหาวิทยาลัย
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PL _ระบบวางแผนงบประมาณ1 
แกไขเมื่อ : 23  มี.ค.  254

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-02   ขั้นตอนการจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน

เสนอผูมีอํานาจ
ตรวจสอบ และ

พิจารณา

M

1

ผานการพิจารณาไมผานการพิจารณา

รับเอกสารประกอบ
การจัดทําแผนงานจาก

กองแผนงาน

เริ่มตน

1  ไดแก แบบฟอรมแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะยาวของคณะ/หนวยงาน (ดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่ CF-PL-01-V01 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป)
          แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของคณะ/หนวยงาน (ดูรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่ CF-PL-03-V01 ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป)

บันทึกขอมูล/ประจําป
และ 5 ป  และตรวจสอบ

การจัดทําแผนงาน

พิมพรายงานสรุปเปาหมาย/
ผลผลิตและงบประมาณ

รายงานสรุปเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณ

บันทึกสถานะงบประมาณพรอมพิมพ
รายละเอียดงบประมาณ

ตองการคัดลอก
ขอมูลเกา หรือ ไม ?

(ถามี)

ไมตองการ ตองการ
ระบบ คัดลอกขอมูลเกา

ปรับปรุงและตรวจสอบ
แผนงานที่คัดลอก

เพื่อทํางบประจําป และ3 ป ลวงหนา

ตองการปรับปรุง
แผนงาน 5 ป หรือ ไม

ไมตองการ

ระบบ ทําการปรับปรุง
แผน 5 ป ที่ตั้งไวกอน
หนานี้ตามแผนงานที่ระบุ

ตองการ

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 ป
และแผนงานประจําปงบประมาณ

CF-PL-01
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-03   ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป

รับกรอบการขอตั้ง
งบประมาณ

จากมหาวิทยาลัย

ทําบันทึกขอความ
การจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณประจําป

แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของคณะ/หนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

รับเอกสารการจัดทําแผนงาน

2

เริ่มตน

1

2 การรับขอมูลคําขอตั้งงบประมาณของคณะ/หนวยงาน

รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล

ขอมูลสถิติที่ใชประกอบการทําคําขอตั้งงบประมาณ

รวบรวมขอมูลสถิติ
ที่ใชประกอบการทํา
คําขอตั้งงบประมาณ

1 การเตรียมขอมูลคําขอตั้งงบประมาณประจําป

 บันทึกขอความแจงคณะ/หนวยงานใหจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป

สงบันทึกขอความ และ
เอกสารประกอบการ
ทําคําขอตั้งงบประมาณ

ตอบรับคําขอตั้ง
งบประมาณประจําป

ขั้นตอนการจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน

CF-PL-02

 

7
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-03    ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป

กองแผนงาน

พิจารณา

M

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

2

ผานการพิจารณา

ไมผานการพิจารณา

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ

เพื่อพิจารณา

บันทึกสถานะของแผนงาน

บันทึกยืนยันการอนุมัติ
คําขอตั้งงบประมาณ
และสถานะแผนงาน

คณะ/หนวยงาน

ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผนดิน

CF-PL-04

ทําบันทึกขอความแจงปรับ
คําขอตั้งงบประมาณ

บันทึกขอความแจงปรับคําขอตั้งงบประมาณ

สงบันทึกขอความแจงปรับ
คําขอตั้งงบประมาณ

ขั้นตอนการจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน

1

รับขอมูลแผนฯ ที่
คณะ/หนวยงาน
ปรับปรุงแลว

3 การอนุมัติคําขอตั้งงบประมาณ

CF-PL-02
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-04    ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผนดิน

กองแผนงาน คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ

เพื่อพิจารณา

2

1

ไมผานการพิจารณา

ผานการพิจารณา

1

CF-PL-03

ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป

CF-PL-06

ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม)

พิจารณา

M

สถานะแผนงานแยก
กองทุน/แหลงเงินตามคําขอ

ตั้งงบประมาณของคณะ/หนวยงาน

พิมพรายงานสรุปคําขอตั้ง
งบประมาณจากเงิน

งบประมาณแผนดินประจําป
/เพิ่มเติม

รายงานสรุปประมาณการรายจายประจําป
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ตองปรับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-04     ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินงบประมาณแผนดิน

2

1

ไมตองปรับ

สงเอกสารไป
สํานักงบประมาณ

รับผลการปรับลดคําขอตั้ง
งบประมาณรายจาย จากเงิน

งบประมาณแผนดิน

พิจารณาวาตอง
ปรับลดหรือไม

M

บันทึกยืนยัน
สถานะแผนงาน
อนุมัติแหลงเงิน

จัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป

ตามรูปแบบที่กําหนด

แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของคณะ/หนวยงาน

ขั้นตอนการแจงผลการจัดสรรงบประมาณ

CF-PL-08

ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จากเงินรายได

CF-PL-05

 

7
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กรณีจัดทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายไดประจําป

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-05    ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได

กองแผนงาน

เริ่มตน

พิจารณา

M

เสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณ

เพื่อพิจารณา

พิจารณาประเภท
การจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณ

กรณีจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม)

วิเคราะหรายการคําขอตั้ง
งบประมาณที่ไมไดรับจัดสรร
หรือไดรับไมเพียงพอและที่
กําหนดไววาจะใชเงินรายได

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

1

ไมผานการพิจารณา

ผานการพิจารณา

1

บันทึกคําขอตั้ง
งบประมาณจากเงินรายได

บันทึกยืนยัน สถานะ
 และ แผนงานอนุมัติ
คําขอตั้งงบประมาณ

พิมพแบบฟอรมคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายจาก

เงินรายได

แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได 1

สงเอกสารไป
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน

รับผลการปรับลดคําขอ
ตั้งงบประมาณรายจาย

จากเงินรายได

ตองปรับ

ตรวจสอบผลการ
ปรับลดคําขอตั้งงบประมาณ

จากเงินรายได

1
ขั้นตอนการแจงผลการจัดสรรงบประมาณ

ไมตองปรับ

CF-PL-08

รายงานสรุปประมาณการรายไดประจําป
รายงานสรุปประมาณการรายจายประจําป,
รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายได - รายจายประจําป

รายงานสรุปคําขอตั้งงบประมาณรายไดจากเงินนอกงบประมาณ
รายงานรายไดจริงเปรียบเทียบปงบประมาณที่ลวงมาแลวกับปงบประมาณปจจุบัน

พิมพรายงาน
ประมาณการ
รายจาย-รายได

สงเอกสารไป
สํานักงบประมาณ
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กรณีขอวงเงินเพิ่มกรณีแผนงาน/งาน/โครงการใหม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-06    ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม)

กองแผนงาน

พิจารณา

M

เสนอรายงานความ
เคลื่อนไหวการบริหารเงิน
งบประมาณรายจายจาก

เงินรายได

เริ่มตน

ทําบันทึกขอความแจง
จัดทําแผนเพิ่มเติม

พิมพแบบฟอรมคําขอตั้ง
งบประมาณรายจายจากเงิน

รายได
และงบประมาณแผนดิน(เพิ่มเติม)

แบบฟอรมคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดและงบประมาณ(เพิ่มเติม)

บันทึกขอความแจงจัดทําแผนเพิ่มเติม

พิจารณาความตองการ
เงินงบประมาณเพิ่ม

กลางป

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ

วิเคราะหขอมูล
การบริหารรายจาย

ไมผานการพิจารณา

ผานการพิจารณา
พิมพขอมูลความเคลื่อน
ไหวการบริหารเงินงบ
ประมาณรายจาย

จากเงินรายไดและงบประมาณแผน
ดิน

บันทึกสถานะของแผนงาน

พิจารณาแหลง
เงินงบประมาณ

แหลงเงินงบประมาณแผนดิน แหลงเงินงบประมาณรายได

บันทึกอนุมัติคําขอตั้ง
งบประมาณรายจาย(เพิ่มเติม)

ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จากเงินงบประมาณแผนดิน

CF-PL-04

ขั้นตอนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ จากเงินรายได

CF-PL-05

ขั้นตอนการจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน

CF-PL-02

รายงานสถานะแผนงานโครงการ
รายงานแสดงรายละเอียดรายไดประจําป ขั้นตอนการจัดทําแผนระดับคณะ/หนวยงาน

CF-PL-02

สิ้นสุด
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-07     ขั้นตอนการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชเงิน/แผนการจัดซื้อจัดจาง

เริ่มตน

กองแผนงาน คณะ/หนวยงาน

บันทึกขอความสงแผนการปฏิบัติงานแผนการใชเงินและแผนการจัดซื้อจัดจาง

ทําบันทึกขอความสง
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใชเงินและแผน
การจัดซื้อจัดจาง

บันทึกขอความแจงใหจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน และแผนการจัดซื้อจัดจาง

เมื่อไดรับผลการจัดสรรงบ
ประมาณเรียบรอยแลวใหทําบันทึก
ขอความแจงใหจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน และ

แผนการจัดซื้อจัดจาง

1

สงบันทึกขอความแจงให
จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
แผนการใชเงิน และแผน

การจัดซื้อจัดจาง

ไมถูกตอง ถูกตอง

สงบันทึกขอความสง
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใชเงินและแผน
การจัดซื้อจัดจาง

รวบรวม และวิเคราะหขอมูล
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน
และแผนการจัดซื้อจัดจางของ
คณะ/หนวยงาน เพื่อใหได
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน

และแผนการจัดซื้อจัดจางตามที่ได
อนุมัติ

จัดพิมพรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน

และแผนการจัดซื้อจัดจาง

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

M

รายงานสรุปประมาณการรายไดของกิจกรรมยอย
รายงานสรุปประมาณการรายจายของกิจกรรมยอย
รายงานสรุปประสาณการรายได-รายจายของกิจกรรมยอย

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามปงบประมาณ
แผน/ผลการใชเงินตามปงบประมาณ
รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายเงินลงทุน

จัดทําพิมพรายงาน

แกไขเมื่อ : 23  มี.ค.  2547

 



 
 

 

7

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                       PL_5-14     

PL _ระบบวางแผนงบประมาณ1 
แกไขเมื่อ : 23  มี.ค.  254

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-07   ขั้นตอนการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใชเงิน/แผนการจัดซื้อจัดจาง

กองแผนงาน

ตรวจสอบ
ความถูกตอง

M

1

สิ้นสุด

ไมถูกตอง ถูกตอง

บันทึกสถานะของแผน
การปฏิบัติงาน แผนการใชเงิน

และแผนการจัดซื้อจัดจาง

จัดพิมพรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใชเงินและแผนการจัดซื้อ
จัดจางของมหาวิทยาลัย

กําหนดยอดเงิน
แผนการปฏิบัติงาน แผนการ

ใชเงินและแผนการจัดซื้อจัดจาง
จัดพิมพรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน

แผนการใชเงินและแผนการจัดซื้อ
จัดจางของมหาวิทยาลัย

รายงานสรุปประมาณการรายไดของกิจกรรมยอย
รายงานสรุปประมาณการรายจายของกิจกรรมยอย

รายงานวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผน
รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน
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PL _ระบบวางแผนงบประมาณ1 
แกไขเมื่อ : 23  มี.ค.  254

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบวางแผนงบประมาณ

CF-PL-08    ขั้นตอนการแจงผลการจัดสรรงบประมาณ

กองแผนงาน
เริ่มตน

รายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ

ทําบันทึกขอความ
แจงผลการจัดสรร
เงินงบประมาณ

สิ้นสุด

บันทึกขอความแจงผลการจัดสรรเงินงบประมาณ

สงเอกสารไปคณะ/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

พิจารณาวาไดรับผล
การจัดสรรครบทุก
แหลงเงินหรือยัง

ยังไมครบทุกแหลงเงิน
ครบทุกแหลงเงินแลว

ผูมีอํานาจลงนาม

รับผลการจัดสรร
เงินงบประมาณ

จากสํานักงบประมาณ

บันทึกผลการจัดสรร
เงินงบประมาณ (แบบ 3 มิติ)

พิมพรายงานยืนยัน
งบประมาณที่ไดรับ กําหนดยอดจัดสรร

งบประมาณประจําป เพื่อใช
บริหารและควบคุมงบประมาณ

รายงานยืนยันเงินงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ

ตรวจสอบผลการจัดสรร
เงินงบประมาณ (แบบ 3

มิติ)

M

นํายอดที่ยังไมจัดสรรไปทําการบันทึก
ปรับปรุงจัดสรรยอดงบประมาณใหม



 

 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 

      6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 
 6.1.1  KK-PL-RT-01 : ช่ือโปรแกรมแฟมหนวยงาน 

แฟมหนวยงาน

ชื่อหนวยงาน
1000 สํานักงานอธิการบดี

รหัสหนวยงาน

1001 กองกลาง
1002 กองการเจาหนาที่
1003 กองคลัง
1004 กองแผนงาน
1005 กองอาคารและสถานที่
1006 กองบริการการศึกษา
1007 กองกิจการนักศึกษา
2000 คณะ
2100 คณะแพทยศาสตร
2110 สาขาวิชาสูติแพทย
2120 สาขากุมารเวช

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

รหัสหนวยงานที่ควบคุม

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

2000
2110
2100

 
วัตถุประสงค : เพื่อกําหนดรหัสหนวยงาน ที่ไดจัดทําการการวางแผนงบประมาณ 
 

1. รหัสหนวยงาน หมายถึง รหัสของหนวยงานยอย 
2. ช่ือหนวยงาน หมายถึง รายละเอียดของหนวยงานยอย 
3. รหัสหนวยงานที่ควบคุม หมายถึง รหัสของหนวยงานหลัก ที่ควบคุมหนวยงานยอยอีกที 
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6.1.2  KK-PL-RT-02 : ช่ือโปรแกรมแฟมหมวดงบประมาณรายรับ/รายจาย 

50100 งบบุคลากร
รหัส ชื่อหมวดงบประมาณ

50101 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
50102 หมวดคาจางชั่วคราว
50200 งบดําเนินการ
50201 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และพัสดุ
50202 หมวดคาสาธารณูปโภค
50300 งบลงทุน
50301 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
50400 งบเงินอุดหนุน
50401 หมวดเงินอุดหนุน
50500 รายจายอื่น
50501 หมวดรายจายอื่น

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

แฟมหมวดงบประมาณรายรับ/รายจาย

รหัสบัญชี

40200 ผลประโยชนจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ
40201 เงินผลประโยชนจากการรักษาพยาบาล
40202 คาบริการทางวิชาการ
40203 คาเชาทรัพยสินของทางราชการ
40204 คาจําหนายผลิตผลจากการเรียนการสอน
40205 คาบํารุงการใชทรัพยสินของทางราชการ
40300 ผลประโยชนของมหาวิทยาลัยและคณะอันเกิดจากการลงทุน
40303 ดอกเบี้ยที่ไดรับจัดสรร

41101
41003
52001
53001
54002
41005
30125

หมวดรายจาย
หมวดรายจาย

หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย
หมวดรายจาย

ประเภท

หมวดรายรับ
หมวดรายรับ

หมวดรายรับ
หมวดรายรับ
หมวดรายรับ
หมวดรายรับ
หมวดรายรับ
หมวดรายรับ

50 100
50 100

50 200
50 200

50 300

50 400

50 500

รหัสหมวดหลัก

40200
40200
40200
40200
40200

40300

 
วัตถุประสงค  : เพื่อกําหนดรหัสหมวดงบประมาณรายรับ/รายจาย ในแตละแผนงาน/โครงการ 
  

1. รหัส หมายถึง รหัสหมวดงบประมาณ 
2. ช่ือหมวดงบ

ประมาณ 
หมายถึง รายละเอียดของหมวดงบประมาณ 

3. รหัสหมวดหลัก หมายถึง รหัสหมวดงบประมาณหลักโดยมีรหัสหมวดงบประมาณยอยอางอิง 
4. ประเภท หมายถึง ประเภทของหมวดงบประมาณวาเปนหมวดรายรับหรือรายจาย 
5. รหัสบัญชี หมายถึง รหัสบัญชีเพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงขอมูลกับหมวดรายรับ/

รายจาย 
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6.1.3  KK-PL-RT-03 : ช่ือโปรแกรมแฟมแผนงาน/โครงการ มหาวิทยาลัย 

แฟมแผนงาน/โครงการ มหาวิทยาลัย

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
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�������
�������

P01
รหัสแผนงานของรัฐ

P02
P03
P04

ชื่อแผนงาน คําอธิบาย
แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แผนงานวิจัย
แผนงานบริหารวิชาการ
แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รหัสแผนงาน
P01
P02
P03
P04

รหัสแผนงานที่ควบคุม
PG01
PG02
PG02
PG01

 
วัตถุประสงค   : เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของมหาวิทยาลัย 
  

1. รหัสแผนงาน /โครงการ หมายถึง รหัสแผนงานของมหาวิทยาลัย 
2. ช่ือแผนงาน /โครงการ หมายถึง รายละเอียดของแผนงานของมหาวิทยาลัย 
3. รหัสแผนงานที่ควบคุม หมายถึง รหัสแผนงานหลักที่ควบคุมรหัสแผนงานยอยอีกที 
4. คําอธิบาย หมายถึง รายละเอียดเพิ่มเติมของแผนงานมหาวิทยาลัย 
5. รหัสแผนงานของรัฐ หมายถึง รหัสแผนงานของรัฐบาล ใชคุมแผนงานของแผนงาน /โครง

การมหาวิทยาลัย 
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6.1.4  KK-PL-RT-04 : ช่ือโปรแกรมแฟมแผนงานของรัฐ 

 

แฟมแผนงานของรัฐ

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

PG01
รหัสแผนงานของรัฐ

PG11
PG02
PG21

ชื่อแผนงานรัฐ
ใหการศึกษา และ เพิ่มทักษะชีวิต

คําอธิบาย

สรางอาชีพ และ หลักประกันมั่นคง

แผนพัฒนาสังคม ขอ 1.
แผนพัฒนาสังคม ขอ 1.1
แผนพัฒนาสังคม ขอ 2.
แผนพัฒนาสังคม ขอ 2.1.1

รหัสแผนรัฐควบคุม

PG01

PG02

 
 
วัตถุประสงค   : เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดแผนงาน   ตามนโยบายรัฐบาล ท่ีวางกรอบในทิศทางของ

มหาวิทยาลัยเขาหัวขอใดในแผนงานของรัฐ 
  

1. รหัสแผนงานของรัฐ หมายถึง รหัสแผนงานของรัฐบาล 
2. ช่ือแผนงานรัฐ หมายถึง รายละเอียดของแผนงานรัฐบาล 
3. รหัสแผนรัฐควบคุม หมายถึง รหัสแผนงานของรัฐบาลหลัก ที่ควบคุมแผนงานของรัฐบาล

ยอยอีกที 
4. คําอธิบาย หมายถึง รายละเอียดเพิ่มเติมของแผนงานรัฐบาล 
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6.1.5  KK-PL-RT-05 : ช่ือโปรแกรมแฟมกําหนดสถานะงาน/โครงการ 

แฟมกําหนดสถานะโครงการ

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

PA
รหัส รายละเอียด

ขออนุมัติ
P1 อยูระหวางพิจารณา1
P2 อยูระหวางพิจารณา2
P3 อยูระหวางพิจารณา3
AF อนุมัติแลว
PG ดําเนินการ
OP ใชเงินเกินงบประมาณ
CC ยกเลิก
CM ปดแผนงานแลว
ST หยุดดําเนินการ

คําอธิบายอนุมัติ

 
วัตถุประสงค   :  เพื่อกําหนดรหัสสถานะงาน/โครงการ   เพื่อใชในการติดตาม งาน/โครงการวาแตละงาน/โครง 
                               การไดดําเนินงานไปอยูท่ีขั้นตอนไหน 
  

1. รหัส หมายถึง รหัสสถานะงาน/โครงการ 
2. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดของสถานะโครงการ 
3. อนุมัติ หมายถึง เปนสถานะการอนุมัติแตละงาน/โครงการวาเขาแสดงในราย

การเปลี่ยนสถานะงบหรืออนุมัติงาน/โครงการ 
4. คําอธิบาย หมายถึง รายละเอียดเพิ่มเติมของงาน/โครงการ 
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6.1.6  KK-PL-RT-06 : ช่ือโปรแกรมแฟมกองทุน 

แฟมกองทุน

ชื่อกองทุนรหัสกองทุน รหัสกองทุนที่ควบคุม ������
������
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FD01
FD02
FD03
FD04

กองทุนทั่วไป
กองทุนเพื่อการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริหารวิชาการ

FD05 กองทุนอื่น ๆ
FD51 กองทุนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม FD05

FD05FD52 กองทุนสํารอง

 
วัตถุประสงค   : เพื่อกําหนดรหัสและรายละเอียดของกองทุนที่ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดจํานวนกองทุนไว 
 

1. รหัสกองทุน หมายถึง รหัสของกองทุนยอย 
2. ช่ือกองทุน หมายถึง รายละเอียดของกองทุนยอย 
3. รหัสกองทุน หมายถึง รหัสของกองทุนหลักใชควบคุมกองทุนยอย 
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6.1.7  KK-PL-RT-07 : ช่ือโปรแกรมแฟมแหลงเงินทุน 

แฟมแหลงเงินทุน
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SF01
รหัสแหลงเงินทุน

SF02
SF03

ช่ือแหลงเงินทุน
งบประมาณแผนดิน
งบรายไดมหาวิทยาลัย
งบ อ่ืน ๆ

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

รหัสกองทุน ช่ือกองทุน
กองทุนท่ัวไป
กองทุนเพ่ือการศึกษา
กองทุนวิจัย
กองทุนบริหารวิชาการ

FD01

FD02

FD03

FD04

 
วัตถุประสงค  :  เพื่อกําหนดรหัสแหลงเงินทุนที่กระจายไปตามแตละกองทุน 
  

1. รหัสแหลงเงินทุน หมายถึง รหัสของแหลงเงินทุน 
2. ช่ือแหลงเงินทุน หมายถึง ช่ือของแหลงเงินทุน 
3. รหัสกองทุน หมายถึง รหัสกองทุน ที่อยูภายใตแหลงเงินทุนนั้น ๆ 
4. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือของกองทุน 
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6.2   การบันทึกรายการประจําวัน 
 6.2.1  KK-PL-DT-01 :  ช่ือโปรแกรมแฟมโครงการ/ หลักสูตร 

P01 แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา

PROJ-470077-4 สนับสนุนการจัดการศึกษา

2547 2551

หลักการและเหตุผล

จากปงบประมาณ ถึง

สถานะ

วัตถุประสงค

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

     จากความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย และนักศึกษาท่ีเพิ่มข้ึนมากอยางรวดเร็ว และเพื่อสนับสนุนงาน
ดานบริหารและวิชาการ ในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ศูนยคอมพิวเตอรจึงจัดต้ังข้ึนเพื่อสนองตอบความตองการดังกลาว  เพื่
อใหระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย มีศักยภาพ และมีการพัฒนาใหกาวทันเทคโนโลยี     รวมท้ังสามารถใหบริการแกภูมิภา
คตะวันออกเฉียงเหนือ

แฟมโครงการ/หลักสูตร

รหัสและชื่อโครงการ/หลักสูตร

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย แนวทางดําเนินงาน หมายเหตุ

FD02 กองทุนเพื่อการศึกษากองทุน วันท่ีปรับปรุง

ปรับปรุงโดย

 09/01/2004

สมชาย   ชาติไทยเดิมประเภทโครงการ ใหม

6100 ศูนยคอมพิวเตอรหนวยงาน เสนอขออนุมัติงบประมาณ

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรายละเอียดโครงการและหลักสูตร หลักการและเหตุผล,วัตถุประสงค และ 
                                เปาหมายกอนที่จะทําการขออนุมัติงบประมาณ 
 
1. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงานที่เกี่ยวของกับโครงการ/หลักสูตร 
2. จากปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตนโครงการ/หลักสูตร 
3. ถึง หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุดโครงการ/หลักสูตร 
4. หนวยงาน หมายถึง หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ/หลักสูตร 
5. สถานะ หมายถึง สถานะโครงการ/หลักสูตร 
6. กองทุน หมายถึง กองทุนที่เกี่ยวของกับโครงการ/หลักสูตร 
7. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุงโครงการ/หลักสูตร 
8. รหัสและชื่อโครงการ/หลักสูตร หมายถึง รหัสและรายละเอียดโครงการ/หลักสูตร 
9. ประเภทโครงการ หมายถึง ประเภทของโครงการหรือหลักสูตร วาเปนโครงการ/หลักสูตรเดิม

หรือใหม 
10. ปรับปรุงโดย หมายถึง รายละเอียดผูปรับปรุง 
11. หลักการและเหตุผล หมายถึง หลักการและเหตุผลของโครงการ/หลักสูตร 
12. วัตถุประสงค หมายถึง วัตถุประสงคของโครงการ/หลักสูตร 
13. เปาหมาย หมายถึง เปาหมายของโครงการ/หลักสูตร 
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14. แนวทางดําเนินงาน หมายถึง แนวทางการดําเนินงานของโครงการ/หลักสูตร 
15. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุของโครงการ/หลักสูตร 
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 6.2.2  KK-PL-DT-02 :  ช่ือโปรแกรมแฟมโครงการ/ หลักสูตร/ กิจกรรม 
 

แฟม โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
PROJ-470085-3 งานจัดการึกษาดานสังคมศาสตรโครงการ/หลักสูตร 2547 2551จากปงบประมาณ ถึง

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม รายละเอียด �������
�������
�������
�������
�������

งบประมาณของกิจกรรมรายไดโครงการ/หลักสูตรนี้

 รหัส หมวด
34,000,000.00

�������
�������
�������
�������
�������

งานจัดการึกษาดานสังคมศาสตรACT-00253

รหัสกิจกรรมหลัก

2547
36,000,000.00

2548
38,000,000.00

2549
40,000,000.00

2550
10025

ชื่อหมวด

FSGOV

จัดการอุดมศึกษาแผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร

42,000,000.00

2551แหลงเงิน

กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน

คาครุภัณฑ งบประมาณแผนดินแหลงเงิน

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

ระบุครุภัณฑและสิ่งกอสราง

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ออก

1

2

3

4

5

6

ชุดอุปกรณระบบเครือขาย

เคร่ืองไมดครคอมพิวเตอรทําหนาท่ีแมขาย

เคร่ืองไมดครคอมพิวเตอรทําหนาท่ีลูกขาย

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI

เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติระบบ DLP

เคร่ืองเลน VDO และ DVD

                206,000.00

                110,000.00

                 24,000.00

                200,000.00

                180,000.00

                 12,000.00

                206,000.00

                220,000.00

                 432,000.00

               3,600,000.00

                360,000.00

                108,000.00

110021

110022

110023

110024

110025

110026

ชุด

ชุด

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

เคร่ือง

1

2

18

18

2

9

ลําดับที่ หนวยนับประเภท/รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง งบประมาณราคาตอหนวย หมายเหตุจํานวน
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แฟม โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
PROJ-470077-4 สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการ/หลักสูตร 2547 2551จากปงบประมาณ ถึง

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม รายละเอียด �������
�������
�������
�������
�������

รายไดโครงการ/หลักสูตรนี้ ตัวชี้วัดของกิจกรรม

 รหัส หมวดรายรับ
100,000.00

������
������
������
������
������

งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรACT-00253

รหัสกิจกรรมหลัก

25XX
120,000.00

25XX
140,000.00

25XX
160,000.00

25XX
40204

ช่ือหมวดรายรับ

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน ศูนยคอมพิวเตอร

180,000.00

25XX

กองทุนเพ่ือการศึกษากองทุน

คาจําหนายผลิตผลจากการเรียนการสอน

งบประมาณของกิจกรรม

แฟม โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม
PROJ-470077-4 สนับสนุนการจัดการศึกษา 2547 2551จากปงบประมาณ ถึง

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียด ������
������
������
������
������

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

รหัสผลผลิต
������
������
������
������
������

งบประมาณของกิจกรรม

ACT-00253 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
รหัสกิจกรรมหลัก

โครงการ/หลักสูตร

TM001

25XX 25XX 25XX
 ปริมาณ

25XX
ลําดับ

1

ชื่อผลผลิต

หนวยนับ

ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา

วัน

    งบ  ปริมาณ     งบ  ปริมาณ     งบ  ปริมาณ     งบ

แผนงานบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาแผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน ศูนยคอมพิวเตอร

30 30 30 30

ชื่อตัวบงชี/้ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการดําเนินงานของดครงการ

 ปริมาณ

25XX
    งบ

30

กองทุนเพื่อการศึกษากองทุน

รายไดโครงการ/หลักสูตรนี้
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วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกรายละเอียดโครงการ /หลักสูตร  โดยตองระบุกิจกรรมตาง ๆ พรอมท้ังตองระบุงบ

ประมาณรายรับและรายจาย พรอมท้ังตัวชี้วัดในโครงการ/หลักสูตรนี้ดวย 
 
1. โครงการ/หลักสูตร หมายถึง รหัสและรายละเอียดของโครงการ/หลักสูตร 
2. จากปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตนโครงการ/หลักสูตร 
3. ถึง หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุดโครงการ/หลักสูตร 
4. แผนงาน หมายถึง แผนงานที่เกี่ยวของกับโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม 
5. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม 
6. กองทุน หมายถึง กองทุนที่เกี่ยวของกับโครงการ/หลักสูตร/กิจกรรม 
7. รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรม 
8. ช่ือกิจกรรม หมายถึง ช่ือกิจกรรม 
9. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกิจกรรม 
10. รหัสกิกรรมหลัก หมายถึง รหัสกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับกิจกรรมยอย 
งบประมาณของกิจกรรม   
11. รหัสและชื่อหมวด หมายถึง รหัสและรายละเอียดของหมวดงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและรายละเอียดของแหลงเงินที่เกี่ยวของกับงบประมาณ 
13. 25XX-25XX หมายถึง ปงบประมาณที่วางแผนไว 
14. ระบุครุภัณฑและสิ่งกอ

สราง 
หมายถึง ชองนี้จะ Click ตอเมื่อจะระบุรายละเอียดในหมวดงบลงทุนเทานั้น 

15. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
16. ประเภทรายการครุภัณฑ

และสิ่งกอสราง 
หมายถึง รหัสครุภัณฑและสิ่งกอสรางดึงขอมูลจากระบบทรัพยสินถาวร 

17. จํานวน หมายถึง จํานวนของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
18. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับครุภัณฑและสิ่งกอสรางดึงขอมูลจากระบบทรัพยสินถาวร 
19. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาตอหนวยของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
20. งบประมาณ หมายถึง ไดจากนําราคาตอหนวยคูณดวยจํานวน 
21. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุเพื่อบอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
รายไดโครงการ/หลักสูตร   
22. รหัสและชื่อหมวดรายรับ หมายถึง รหัสและรายละเอียดหมวดรายรับที่เกี่ยวของกับรายไดโครงการ/

หลักสูตร 
ตัวชี้วัดของกิจกรรม   
23. ลําดับ หมายถึง ลําดับของผลผลิต 
24. รหัสและชื่อผลผลิต หมายถึง รหัสและรายละเอียดของผลผลิต 
25. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับที่เกี่ยวของกับผลผลิต 
26. ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด หมายถึง รหัสและรายละเอียดของตัวบงช้ีหรือตัวช้ีวัด 
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 6.2.3  KK-PL-DT-03 :  ช่ือโปรแกรมบันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป 

บันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป

PROJ-470085-3 งานจัดการึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจัดการึกษาดานสังคมศาสตรกิจกรรม

FAC-056 คณะศิลปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

2547ปงบประมาณ

3ปรับปรุงครั้งที่
01/08/2546วันที่ปรับปรุง
อยูขั้นตอนวางแผนสถานะ

งบประมาณของกิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม
เงินงบประมาณ
รหัสหมวด ชื่อหมวด จํานวนเงิน

คาครุภัณฑ 34,000,000.00
�������
�������
�������
�������
�������
�������

รวมงบประมาณที่ขอตั้ง

โครงการ/หลักสูตร

10025

FUND07 กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน

FSGOV

รหัสแหลงเงิน

งบประมาณแผนดิน

ชื่อแหลงเงิน

รายไดโครงการ/หลักสูตรนี้

ระบุครุภัณฑและสิ่งกอสราง

ลําดับที่ หนวยนับประเภท/รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง
������
������
������
������
������
������
������
������
������

ออก

งบประมาณราคาตอหนวย
1

2

3

4

5

6

หมายเหตุ
ชุดอุปกรณระบบเครือขาย

จํานวน

เครื่องไมดครคอมพิวเตอรทําหนาที่แมขาย

เครื่องไมดครคอมพิวเตอรทําหนาที่ลูกขาย

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI

เครื่องฉายภาพ 3 มิติระบบ DLP

เครื่องเลน VDO และ DVD

1

2

18

18

2

9

                206,000.00

                110,000.00

                 24,000.00

                200,000.00

                180,000.00

                 12,000.00

                206,000.00

                220,000.00

                 432,000.00

               3,600,000.00

                360,000.00

                108,000.00

110021

110022

110023

110024

110025

110026

ชุด

ชุด

เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง
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บันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป

รายไดโครงการ/หลักสูตรนี้ ตัวชี้วัดของกิจกรรม

เงินงบประมาณ
รหัสหมวด ชื่อหมวด จํานวนเงินรายได

คาจําหนายผลิตผลจากการเรียนการสอน 100,000.00

������
������
������
������
������
������
������

100,000.00รวมรายไดโครงการ/หลักสูตรนี้

40204

งบประมาณของกิจกรรม

PROJ-470085-3 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรกิจกรรม

5100 คณะศิลปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

2547ปงบประมาณ

3ปรับปรุงครั้งที่
01/08/2546วันที่ปรับปรุง
อยูขั้นตอนวางแผนสถานะ

โครงการ/หลักสูตร

FUND07 กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน

 
 

บันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

รายการผลผลิต หนวยนับ �������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

งบประมาณของกิจกรรม

ปริมาณงาน

30TM001

งบประมาณลําดับ

1 วัน

ชื่อผลผลิต ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลา

ชื่อตัวบงชี้/ตัวชี้วัด ระยะเวลาในการดําเนินงานของดครงการ

รายไดโครงการ/หลักสูตรนี้

PROJ-470085-3 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

ACT-00253 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตรกิจกรรม

5100 คณะศิลปกรรมศาสตรคณะ/หนวยงาน

2547ปงบประมาณ

3ปรับปรุงครั้งที่
01/08/2546วันที่ปรับปรุง
อยูขั้นตอนวางแผนสถานะ

โครงการ/หลักสูตร

FUND07 กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน
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วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกรายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณประจําป โดยตองระบุกิจกรรมตาง ๆพรอมท้ัง 
                                ตองระบุงบประมาณรายรับและรายจาย พรอมท้ังตัวชี้วัดในโครงการ/หลักสูตรนี้ดวย 
 
1. โครงการ/หลักสูตร หมายถึง รหัสและรายละเอียดของโครงการ/หลักสูตร 
2. รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรม 
3. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุมัติงบประมาณ 
4. กองทุน หมายถึง กองทุนที่เกี่ยวของกับการอนุมัติงบประมาณ 
5. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณของการอนุมัติงบประมาณ 
6. ปรับปรุงครั้งที่ หมายถึง ครั้งที่ในการปรับปรุงการขออนุมัติงบประมาณ 
7. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ในการปรับปรุงการขออนุมัติงบประมาณ 
8. สถานะ หมายถึง สถานะในการขออนุมัติงบประมาณ 
งบประมาณของกิจกรรม   
9. รหัสหมวด หมายถึง รหัสหมวดงบประมาณ 
10. ช่ือหมวด หมายถึง รายละเอียดหมวดงบประมาณ 
11. รหัสแหลงเงิน หมายถึง รหัสแหลงเงินของงบประมาณ 
12. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง รายละเอียดแหลงเงินของงบประมาณ 
13. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินของแตละหมวด 
14. รวมงบประมาณที่ขอตั้ง หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณที่ขอตั้ง 
15. ระบุครุภัณฑและสิ่งกอสราง หมายถึง ชองนี้จะ Click ตอเมื่อจะระบุรายละเอียดในหมวดงบลงทุน

เทานั้น 
16. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
17. ประเภทรายการครุภัณฑและสิ่งกอ

สราง 
หมายถึง รหัสครุภัณฑและสิ่งกอสรางดึงขอมูลจากระบบทรัพยสิน

ถาวร 
18. จํานวน หมายถึง จํานวนของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
19. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับครุภัณฑและสิ่งกอสรางดึงขอมูลจากระบบทรัพย

สินถาวร 
20. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาตอหนวยของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
21. งบประมาณ หมายถึง ไดจากนําราคาตอหนวยคูณดวยจํานวน 
22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุเพื่อบอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
รายไดโครงการ/หลักสูตรนี ้   
23. รหัสหมวด หมายถึง รหัสหมวด 
24. ช่ือหมวด หมายถึง รายละเอียดหมวด 
25. จํานวนเงินรายได หมายถึง จํานวนเงินรายไดของแตละหมวด 
26. รวมรายไดโครงการ/หลักสูตรนี้ หมายถึง รวมรายไดของโครงการ/หลักสูตร 
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ตัวชี้วัดของกิจกรรม   
27. ลําดับ หมายถึง ลําดับของรายการผลผลิต 
28. รายการผลผลิต หมายถึง รายการผลผลิต 
29. ช่ือผลผลิต หมายถึง รายละเอียดของผลผลิต 
30. ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด หมายถึง ช่ือและรายละเอียดของตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
31. ปริมาณงาน หมายถึง ปริมาณงาน 
32. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับของรายการผลผลิต 
33. งบประมาณ หมายถึง จํานวนงบประมาณของแตละรายการผลผลิต 
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6.2.4 KK-PL-DT-04 :  ช่ือโปรแกรมบันทึกการอนุมัติแผนงาน/โครงการ  

 ในขั้นตอนตาง ๆ ตามคณะ/หนวยงาน 
อน ุม ัต ิแผนงาน /โครงการ ในข ั้นตอนต าง ๆ ตามคณะ/หน วยงาน

2547จาก           ป งบประมาณ ถ ึง 2551
5100คณะ/หน วยงาน

PROJ-470085-3
PROJ-470085-3

เล ือกแผนงาน / โครงการทั้งหมด

งานจ ัดการศ ึกษาด านส ังคมศาสตร
งานจ ัดการศ ึกษาด านส ังคมศาสตร

 คณะ/หนวยงานทั้งหมด

จากแผนงาน /โครงการ

ถ ึง

แผนงาน/โครงการ คณะ/หน วยงาน ถ ึงป 
งานจ ัดการศ ึกษาด านส ังคมศาสตร คณะศ ิลปกรรมศาสตร 2547 2551

1รวมท ั้งส ิ้น

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

จากป 

เล ือกสถานะแผนงาน/โครงการ

ปรับสถานะแผนงาน /โครงการเป น

ย ื่นอน ุม ัต ิหล ักการ

อน ุม ัต ิหล ักการแล ว

อน ุม ัต ิกองท ุน
กองท ุนส ินทรัพย ถาวร

คณะศ ิลปกรรมศาสตร

ผ ูอน ุม ัต ิ
ว ันท ี่อน ุม ัต ิ

Dr. ARROM

10/03/2547 : 13.30.20 pm.
แผนงาน/โครงการ

 
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ในขั้นตอนตาง ๆ ตามคณะ/หนวยงาน  
                                สามารถเลือกจากสถานะหนึ่งปรับเปนสถานะหนึ่งได 
 
1. จากปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตน 
2. ถึงปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุด 
3. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ 
4. คณะ/หนวยงานทั้งหมด หมายถึง รายละเอียดของคณะ/หนวยงานวาเกี่ยวของทั้งหมดหรือไม 
5. จากแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการเริ่มตน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการสิ้นสุด 
7. เลือกแผนงาน/โครงการทั้งหมด หมายถึง รายละเอียดของแผนงาน/โครงการวาเกี่ยวของทั้งหมดหรือ

ไม 
8. เลือกสถานะแผนงาน/โครงการ หมายถึง สถานะแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของในการขออนุมัติ 
9. ปรับสถานะแผนงาน/โครงการ

เปน 
หมายถึง สถานะแผนงาน/โครงการที่ทําการปรับเปลี่ยนแปลง 

10. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของในการขออนุมัติ 
11. กองทุน หมายถึง กองทุนที่เกี่ยวของในการขออนุมัติ 
12. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของในการขออนุมัติ 
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13. จากป หมายถึง ปเริ่มตนของแตละแผนงาน/โครงการที่ขออนุมัติ 
14. ถึงป หมายถึง ปสิ้นสุดของแตละแผนงาน/โครงการที่ขออนุมัติ 
15. อนุมัติ หมายถึง สถานะของการอนุมัติวาไดรับการอนุมัติหรือไม 
16. รวมทั้งสิ้น หมายถึง รวมทั้งหมดของแผนงาน/โครงการ 
17. ผูอนุมัติ หมายถึง เปนผูมีสิทธิในการอนุมัติงบ-จะไดช่ือมาจาก user ที่ LOG-IN 

เขามาในระบบ 
18. วันที่อนุมัติ หมายถึง เปนวันเวลาที่ทําการอนุมัติ-โดยจะดึงวันเวลาจริงมาจาก

ระบบอัตโนมัติ 
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6.2.5 KK-PL-DT-05 :  ช่ือโปรแกรมบันทึกปรับปรุง การจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการ  

บันทึกปรับปรุง การจัดสรรงบประมาณ ตาม แผนงาน/โครงการ

ปงบประมาณ

แผนงาน/โครงการ ท้ังหมด

จากแผนงาน/โครงการ

ถึง

แผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน ยอดวางแผน ยอดจัดสรร

รวมทั้งส้ิน

รวมยอดจัดสรรทั้งส้ิน

������
������
������
������
������
������
������
������
������

วันที่จัดสรร

งาน/โครงการ

บาท

กองทุน

กองทุน

 
วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกหรือปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการจากที่ไดรับอนุมัติงบ                               

ประมาณ มาจากสํานักงบประมาณ โดยทางกองแผนงาน จะทําการบันทึกการจัดสรรงบ                                
ประมาณตามงาน/โครงการในแตละคณะ 

 
1. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ทําการจัดสรรงบประมาณ 
2. กองทุน หมายถึง กองทุนที่ทําการจัดสรรงบประมาณ 
3. จากแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่เริ่มตนที่ทําการจัดสรรงบประมาณ 
4. ถึงแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่สิ้นสุดที่ทําการจัดสรรงบประมาณ 
5. แผนงาน/โครงการทั้งหมด หมายถึง สถานะของงาน/โครงการตองการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดหรือไม 
6. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
7. กองทุน หมายถึง กองทุน 
8. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
9. ยอดวางแผน หมายถึง ยอดวางแผนการจัดสรรงบประมาณ 
10. ยอดจัดสรร หมายถึง ยอดจัดสรรงบประมาณ 
11. วันที่จัดสรร หมายถึง วันที่จัดสรรงบประมาณ 
12. รวมทั้งสิ้น หมายถึง รวมจํานวนแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 
13. รวมยอดจัดสรรทั้งสิ้น หมายถึง รวมมูลคาแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น 

PL_ระบบวางแผนงบประมาณ                                                                                          แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน   PL_6-20 
 

 
6.2.6 KK-PL-DT-06 :  ช่ือโปรแกรมบันทึกปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ/หลักสูตร  

 
บันทึกปรับปรุง การจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ/หลักสูตร

กิจกรรม

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียด �������
�������
�������
�������
�������

งบประมาณกิจกรรม

ACT-00253 งานจัดการึกษาดานสังคมศาสตร

รหัสกิจกรรมหลัก

โครงการ/หลักสูตร

รหัสหมวด
  แผน

9,000,000

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

2547 2548 2549 2550

ชื่อหมวด

2551

วันที่ใชงบ

01/10/2546

 จัดสรร
8,700,000

  แผน
4,000,000

 จัดสรร   แผน
5,000,000

 จัดสรร   แผน
6,000,000

  จัดสรร   แผน
7,000,000

 จัดสรร

แผนงาน/โครงการ

ชื่อแหลงเงิน

คาครุภัณฑ งบประมาณแผนดิน

ชื่อแหลงเงิน

ลําดับที่ หนวยนับประเภท/รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง �������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ออก

งบประมาณราคาตอหนวย

1

2

3

4

5

6

หมายเหตุ

ชุดอุปกรณระบบเครือขาย

จํานวน

เครื่องไมดครคอมพิวเตอรทําหนาที่แมขาย

เครื่องไมดครคอมพิวเตอรทําหนาที่ลูกขาย

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI

เครื่องฉายภาพ 3 มิติระบบ DLP

เครื่องเลน VDO และ DVD

1

2

18

18

2

9

                206,000.00

                110,000.00

                 24,000.00

                200,000.00

                180,000.00

                 12,000.00

                206,000.00

                220,000.00

                 432,000.00

               3,600,000.00

                360,000.00

                108,000.00

110021

110022

110023

110024

110025

110026

ชุด

ชุด

เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

ระบุครุภัณฑและสิ่งกอสราง

PROJ-470085-3 งานจัดการึกษาดานสังคมศาสตร 2547 2551จากปงบประมาณ ถึง

จัดการอุดมศึกษา คณะ/หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร กองทุนสินทรัพยถาวรกองทุน

ยอดจัดสรร

                206,000.00

                220,000.00

                 432,000.00

               3,600,000.00

                360,000.00

                108,000.00
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 วัตถุประสงค : เพื่อบันทึกหรือปรับปรุงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการ/หลักสูตร  โดยทาง 
                                คณะ/หนวยงานตนสังกัดเปนผูจัดการวางแผนและระบุวันที่ใชงบในแตละรายกิจกรรม    
 
1. โครงการ/หลักสูตร หมายถึง โครงการ/หลักสูตรที่ทําการจัดสรรงบประมาณ 
2. จากปงบประมาณ หมายถึง ปเริ่มตนการจัดสรรงบประมาณ 
3. ถึงปงบประมาณ หมายถึง ปสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณ 
4. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ 
5. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ 
6. กองทุน หมายถึง กองทุนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณ 
7. รหัสกิจกรรม หมายถึง รหัสกิจกรรม 
8. ช่ือกิจกรรม หมายถึง ช่ือกิจกรรม 
9. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียดกิจกรรม 
10. รหัสกิจกรรมหลัก หมายถึง รหัสกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับกิจกรรมยอย 
11. วันที่ใชงบ หมายถึง วันที่ใชงบของแตละกิจกรรม 
12. รหัสและชื่อหมวด หมายถึง รหัสและรายละเอียดหมวดงบประมาณของกิจกรรม 
13. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง รหัสและรายละเอียดแหลงเงินงบประมาณของกิจกรรม 
14. 25XX-25XX หมายถึง ปงบประมาณที่วางแผนไว 
15. ระบุครุภัณฑและสิ่งกอสราง หมายถึง ชองนี้จะ Click ตอเมื่อจะระบุรายละเอียดในหมวดงบลงทุนเทานั้น 
16. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
17. ประเภทรายการครุภัณฑและ

สิ่งกอสราง 
หมายถึง รหัสครุภัณฑและสิ่งกอสรางดึงขอมูลจากระบบทรัพยสินถาวร 

18. จํานวน หมายถึง จํานวนของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
19. หนวยนับ หมายถึง หนวยนับครุภัณฑและสิ่งกอสรางดึงขอมูลจากระบบทรัพยสินถาวร 
20. ราคาตอหนวย หมายถึง ราคาตอหนวยของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
21. งบประมาณ หมายถึง ไดจากนําราคาตอหนวยคูณดวยจํานวน 
22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุเพื่อบอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
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6.3  การประมวลผล 

6.3.1 KK-PL-PC-01  :  ช่ือโปรแกรมรายการคัดลอกแผนงาน/โครงการ คณะหนวยงาน 
 

รายการคัดลอกแผนงาน/โครงการ   คณะหนวยงาน

2547จาก           ปงบประมาณ ถึง 2551

5100คณะ/หนวยงาน

คณะ/หนวยงาน

PROJ-470085-3

คณะ/หนวยงานPROJ-470085-3จากแผนงาน/โครงการ

 คัดลอกแผนงาน / โครงการทั้งหมด

งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

คัดลอก ออก

ถึง

2548คัดลอกไป    ปงบประมาณ ถึง 2552

คณะศิลปกรรมศาสตร

 
 
วัตถุประสงค : เพื่อคัดลอกแผนงาน/โครงการที่มีอยูในฐานขอมูล(Database) ของแตละคณะ/หนวยงาน  
                        สามารถนํามาปรับปรุงขอมูลเพื่อทําการวางแผนงบประมาณตอไป   
 
1. จากปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตนที่ตองการคัดลอก 
2. ถึงปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุดที่ตองการคัดลอก 
3. คัดลอกไป ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตนที่คัดลอก 
4. คัดลอกถึง ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุดที่คัดลอก 
5. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่ตองการคัดลอก 
6. จากแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่ตองการคัดลอก 
7. ถึงแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่ตองการคัดลอก 
8. คัดลอก/โครงการทั้งหมด หมายถึง สถานะของการคัดลอกวาตองการคัดลอก/โครงการทั้งหมด

หรือไม 
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6.3.2 KK-PL-PC-02  :  ช่ือโปรแกรมโอนขอมูลเขาสูระบบบริหารงบประมาณ 
 

โอนขอมูลเขาสูระบบริหารงบประมาณ

2547จาก       ปงบประมาณ ถึง 2551

FUND07ถึง   กองทุน

คณะ/หนวยงาน

PROJ-470087-3

คณะ/หนวยงานPROJ-470085-3จาก   แผนงาน/โครงการ

 คัดลอกแผนงาน / โครงการท้ังหมด

งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

งานจัดการศึกษาดานอื่น ๆ

โอนขอมูล ออก

ถึง   แผนงาน/โครงการ

กองทุนสินทรัพยถาวร

2100จาก   คณะ/หนวยงาน คณะแพทยศาสตร

FUND07จาก  กองทุน กองทุนสินทรัพยถาวร

5100ถึง   คณะ/หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร

 
วัตถุประสงค : เพื่อโอนขอมูลเขาสูระบบบริหารงบประมาณ หลังจากการตรวจสอบครั้งสุดทายจากกองแผน                      

งาน เพื่อใชในการตั้งงบประมาณ ของคณะ/หนวยงาน  เขากระบวนการการใชจายงบประมาณ
ตอไป 

  
1. จากปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตนที่ทําการโอนขอมูล 
2. ถึงปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุดที่ทําการโอนขอมูล 
3. จากกองทุน หมายถึง กองทุนเริ่มตนที่ทําการโอนขอมูล 
4. ถึงกองทุน หมายถึง กองทุนสิ้นสุดที่ทําการโอนขอมูล 
5. จากคณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่ทําการโอนขอมูล 
6. ถึงคณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่ทําการโอนขอมูล 
7. จากแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่เริ่มตนที่ทําการโอนขอมูล 
8. ถึงแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่สิ้นสุดที่ทําการโอนขอมูล 
9. คัดลอกแผนงาน/โครงการทั้งหมด หมายถึง สถานะของแผนงาน/โครงการวาตองการโอนขอมูลทั้ง

หมดหรือไม 
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6.4  การสอบถาม 

6.4.1  KK-PL-QY-01  :  ช่ือโปรแกรมสอบถามสถานะแผนงาน/โครงการ ตามคณะ/หนวยงาน 

สอบถามสถานะแผนงาน/โครงการ ตามคณะ/หนวยงาน

2547จาก           ปงบประมาณ ถึง 2551
5100คณะ/หนวยงาน

PROJ-470085-3
PROJ-470085-3

 สอบถามแผนงาน / โครงการท้ังหมด

งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร

 คณะ/หนวงงานทั้งหมด
จากแผนงาน/โครงการ

ถึง

แผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน จากป ถึงป สถานะงบ

งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร 2547 2551 อนุมัติหลักการแลว

1รวมจํานวนทั้งสิ้น

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

กองทุน

กองทุนสินทรัพยถาวร

คณะศิลปกรรมศาสตร

แผนงาน/โครงการ

 
วัตถุประสงค : เพื่อสอบถามสถานะแผนงาน/โครงการและรายละเอียด ตามคณะ/หนวยงาน  
 

1. จากปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตนที่ตองการสอบถาม 
2. ถึงปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุดที่ตองการสอบถาม 
3. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่ตองการสอบถาม 
4. คณะ/หนวยงานทั้ง

หมด 
หมายถึง สถานะของคณะ/หนวยงานวาตองการสอบถามทั้งหมดหรือไม 

5. จากแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่ตองการสอบถาม 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่ตองการสอบถาม 
7. สอบถามแผนงาน/

โครงการทั้งหมด 
หมายถึง สถานะของแผนงาน/โครงการวาตองการสอบถามทั้งหมดหรือไม 

8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการตามคณะ/หนวยงาน 
9. กองทุน หมายถึง กองทุนของมหาวิทยาลัย 
10. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
11. จากป หมายถึง ปที่เริ่มตน 
12. ถึงป หมายถึง ปที่ส้ินสุด 
13. สถานะงบ หมายถึง สถานะงบประมาณ 
14. รวมทั้งสิ้น หมายถึง รวมทั้งหมดของแผนงาน/โครงการ 
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6.4.2  KK-PL-QY-02  :  ช่ือโปรแกรมติดตามแผนงาน/โครงการ คณะหนวยงาน 

ติดตาม แผน/โครงการ คณะ/หนวยงาน

2547
จาก คณะ/หนวยงาน

FAC007
FAC007

ติดตามท้ังหมด

  แพทยศาสตร

  แพทยศาสตร

ปงบประมาณ

ถึง

คณะ/หนวยงาน จํานวนท่ีต้ัง

           แพทยศาสตร        50

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

จัดสง

       3

ย่ืนพิจารณา

       4

อนุมัติ

       1

จัดสรร

       -

แผนใชงบ

        -

แลวเสร็จ

       -

ต้ังงบแลว

       5

รวม

      63

แผนงาน/โครงการ งบประมาณกองทุน

วิจัย 1

วิจัย 2

1,000,000

2,000,000

กองทุนวิจัย

กองทุนวิจัย

วิจัย 3 3,000,000กองทุนวิจัย

วิจัย 4 4,000,000กองทุนวิจัย

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

ออก

วันท่ีปรับปรุง

01/11/2546

13/11/2546

02/12/2546

03/12/2546

ปรับปรุงโดย

นพ.สมชาย

นพ.สมชาย

นพ.สมชาย

นพ.สมชาย

หนวย : งาน/โครงการ

 
วัตถุประสงค : เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการตามคณะ/หนวยงาน วาอยูในขั้นตอนใดบาง พรอมสามารถเขา

ไปดูจํานวนแผนงาน/โครงการในแตละขั้นตอนที่ตองการตรวจสอบ 
 
1. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่ติดตาม 
2. จากคณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่เริ่มตนที่ตองการติดตาม 
3. ถึงคณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่สิ้นสุดที่ตองการติดตาม 
4. ติดตามทั้งหมด หมายถึง สถานะของการติดตามวาตองการติดตามทั้งหมดหรือไม 
5. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่ติดตาม 
6. จํานวนที่ต้ัง หมายถึง จํานวนที่ต้ังงบไวของคณะ 
7. จัดสง หมายถึง ปริมาณจัดสง 
8. ยื่นพิจารณา หมายถึง ปริมาณพิจารณา 
9. อนุมัติ หมายถึง ปริมาณอนุมัติ 
10. จัดสรร หมายถึง ปริมาณจัดสรร 
11. แผนใชงบ หมายถึง ปริมาณแผนใชงบ 
12. แลวเสร็จ หมายถึง ปริมาณแลวเสร็จ 
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13. ต้ังงบแลว หมายถึง ปริมาณตั้งงบแลว 
14. รวม หมายถึง รวมปริมาณ 
15. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่ติดตาม 
16. กองทุน หมายถึง กองทุนที่ติดตาม 
17. งบประมาณ หมายถึง งบประมาณการติดตาม 
18. ปรับปรุงโดย หมายถึง ผูปรับปรุง 
19. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ปรับปรุง 
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6.4.3  KK-PL-QY-03  :  ช่ือโปรแกรมสอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
คณะ/หนวยงาน 

สอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน

2547จาก           ปงบประมาณ ถึง 2547
10011คณะ/หนวยงาน

PJ003
PJ003

 สอบถามแผนงาน / โครงการท้ังหมด

งานวิจัย 1
งานวิจัย 1

 คณะ/หนวยงานท้ังหมด
จากแผนงาน/โครงการ

ถึง

แผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน วันท่ีใชงบ ยอดจัดสรร

งานวิจัย 1 แพทยศาสตร กองทุนวิจัย 29/02/47 300,000

450,000 300,000รวมยอดท้ังส้ิน

�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

กองทุน

450,000

งบท่ีขอ
หนวย : บาท

 
วัตถุประสงค : เพื่อสอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน  
 
1. จากปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณเริ่มตนที่ทําการสอบถาม 
2. ถึงปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณสิ้นสุดที่ทําการสอบถาม 
3. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงานที่ทําการสอบถาม 
4. คณะ/หนวยงานทั้งหมด หมายถึง สถานะของคณะ/หนวยงานวาตองการสอบถามทั้งหมดหรือไม 
5. จากแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่เริ่มตนที่ทําการสอบถาม 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการที่สิ้นสุดที่ทําการสอบถาม 
7. สอบถามแผนงาน/โครงการทั้ง

หมด 
หมายถึง สถานะของแผนงาน/โครงการวาตองการสอบถามทั้งหมดหรือไม 

8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ 
9. คณะ/หนวยงาน หมายถึง คณะ/หนวยงาน 
10. กองทุน หมายถึง กองทุน 
11. วันที่ใชงบ หมายถึง วันที่ใชงบประมาณ 
12. งบที่ขอ หมายถึง งบประมาณที่ขอ 
13. ยอดจัดสรร หมายถึง ยอดจัดสรรงบประมาณ 
14. รวมยอดทั้งสิ้นตามงบที่ขอ หมายถึง รวมมูลคาตามงบที่ขอทั้งหมด 
15. รวมยอดทั้งสิ้นตามยอดจัดสรร หมายถึง รวมมูลคาตามยอดจัดสรรทั้งหมด 
 



 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบเอกสาร / รายงาน 
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7.  การออกแบบรูปแบบเอกสาร/รายงาน 
7.1  เอกสาร  
       7.1.1    KK-PL-ID-01  แบบแสดงขอมูลพ้ืนฐานของงาน/โครงการ 
 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการแสดงขอมูลพ้ืนฐานของงาน/โครงการ 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กระทรวง รหัส และชื่อกระทรวง 
2. หนวยงาน รหัส และชื่อหนวยงาน 
3. แผนงาน รหัส และชื่อแผนงาน 
สวนขอมูลทั่วไปของงาน/โครงการ  
4. สถานภาพของงาน/โครงการ สถานภาพของงาน/โครงการวาเปน งานเดิมหรืองานใหม ,เปน

โครงการเดิมหรือโครงการใหม 
5. ประเภทของงาน/โครงการ ประเภทของงาน /โครงการวาเปนประเภทการพัฒนาหรือการ

ดําเนินการปกติ 
6. หลักการและเหตุผล รายละเอียดหลักการและเหตุผลของงาน/โครงการ 
7. วัตถุประสงคของงาน/โครงการ รายละเอียดวัตถุประสงคของงาน/โครงการ 
8. ตัวช้ีวัด รายละเอียดของตัวช้ีวัด 
9. การบรรลุวัตถุประสงค เหตุผลของตัวช้ีวัดที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค 
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7.1.2  KK-PL-ID-02 เปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการแสดงเปาหมายผลผลิต และแผนปฏิบัติงาน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

1. ผลผลิต-กิจกรรม รายละเอียดรายการผลผลิตหรือกิจกรรม 
2. หนวยนับ หนวยนับของรายการผลผลิตหรือกิจกรรม 
3. งบประมาณป แผน/ผล แผน/ผลของงบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
4. ประมาณการลวงหนางบประมาณ มูลคาแผนจากการประมาณการลวงหนางบประมาณในแตละปที่

กําหนดไว 
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7.1.3     KK-PL-ID-03 แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณป 25XX 
 

 วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการแสดงแผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณปที่
กําหนดไว 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

1. กิจกรรม รายละเอียดรายการกิจกรรม 
2. หนวยนับ หนวยนับของรายการกิจกรรม 
3. แผนปฏิบัติงาน แผนและคาใชจายของแผนการปฏิบัติงานโดยแบงเปน 2 สวน คือ 

ปริมาณงาน และงบประมาณ 
4. งวดที่ 1 แผนและคาใชจายของงวดที่1 โดยแบงเปน 2 สวน คือ ปริมาณงาน 

และงบประมาณ 
5. งวดที่ 2 แผนและคาใชจายของงวดที่2 โดยแบงเปน 2 สวน คือ ปริมาณงาน 

และงบประมาณ 
6. งวดที่ 3 แผนและคาใชจายของงวดที่3 โดยแบงเปน 2 สวน คือ ปริมาณงาน 

และงบประมาณ 
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7.1.4   KK-PL-ID-04 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ ปงบประมาณ 25XX-25XX 
 

 วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการแสดงงบประมาณรายจายของงาน/โครงการ ชวง
ระหวางปงบประมาณที่กําหนดไว 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รายจาย แสดงรายการรายจายของงาน/โครงการ โดยแบงเปน 2 ประเภท 

คือ  
1. เงินงบประมาณ เชน งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบลงทุน, 

งบเงินอุดหนุน, งบรายจายอื่น 
2. เงินนอกงบประมาณ เชน งบประมาณรายได 

2. งบประมาณป 25XX งบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
3. คําของบประมาณป 25XX คําของบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
4. ประมาณการป งบประมาณการปชวงระหวางปที่กําหนดไว 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. เงินงบประมาณ รายการรายจายของเงินงบประมาณ  
 5.1 งบบุคลากร รายจายเกี่ยวกับงบบุคลากร เชน  

- เงินเดือน และคาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 
- คาจางลูกจางสัญญาจาง 

 5.2 งบดําเนินงาน รายจายเกี่ยวกับงบดําเนินงาน เชน 
- คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  
- คาสาธารณูปโภค 

 5.3 งบลงทุน รายจายเกี่ยวกับงบลงทุน เชน 
- คาครุภัณฑ โดยแบงเปน ภาระผูกพันตามสัญญา, ภาระผูกพัน

ตามมาตรา23, คาครุภัณฑอื่น ๆ 
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยแบงเปน ภาระผูกพันตามสัญญา, 

ภาระผูกพันตามมาตรา23, คาที่ดินและสิ่งกอสรางอื่น ๆ 
 5.4 งบเงินอุดหนุน รายจายเกี่ยวกับงบเงินอุดหนุน เชน 

- เงินอุดหนุนทั่วไป 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 5.5 งบรายจายอื่น ๆ รายจายเกี่ยวกับงบรายจายอื่น ๆ  
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ขอมูล คําอธิบาย 

6. เงินนอกงบประมาณ รายการรายจายของเงินนอกงบประมาณ 
 6.1 งบประมาณเงินรายไดอื่น รายจายเกี่ยวกับงบประมาณเงินรายไดอื่น เชน 

- งบบุคลากร 
- งบดําเนินงาน 
- งบลงทุน 

 6.2 อื่น ๆ  รายจายเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ (โดยตองระบุประเภท) 
เชน 
- งบบุคลากร 
- งบดําเนินงาน 
- งบลงทุน 

7. รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบ
ประมาณ 

รวมเงินงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบ
ประมาณ 
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7.1.5    KK-PL-ID-05 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบเงินอุดหนุน) ปงบประมาณ 
                                       25XX-25XX 
  

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการแสดงงบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบ
เงินอุดหนุน) ชวงระหวางปงบประมาณที่กําหนดไว 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รายจาย แสดงรายการรายจายของงบเงินอุดหนุนของงาน เชน 

- คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 
- คาใชจายดําเนินงาน 
- คาใชจายลงทุน 
- คาใชจายอุดหนุน 

2. งบประมาณป 25XX งบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
3. คําของบประมาณป 25XX คําของบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
4. ประมาณการป งบประมาณการปชวงระหวางปที่กําหนดไว 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. คาใชจายเกี่ยวกับบุคลการ รายการคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เชน  

- เงินเดือน และคาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 
- คาจางลูกจางสัญญาจาง 

6. คาใชจายดําเนินงาน รายการคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน 
- คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 

7. คาใชจายลงทุน รายการคาใชจายเกี่ยวกับการลงทุน เชน 
- คาครุภัณฑ โดยแบงเปน ภาระผูกพันตามสัญญา, ภาระผูกพัน

ตามมาตรา23, คาครุภัณฑอื่น ๆ 
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยแบงเปน ภาระผูกพันตามสัญญา, 

ภาระผูกพันตามมาตรา23, คาที่ดินและสิ่งกอสรางอื่น ๆ 
8. คาใชจายอุดหนุน รายการคาใชจายอุดหนุน โดยตองระบุประเภทรายการ 
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7.1.6   KK-PL-ID-06   งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบรายจายอื่น ๆ) ปงบประมาณ  
                                          25XX-25XX 
  

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการแสดงงบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบ
รายจายอื่น ๆ) ชวงระหวางปงบประมาณที่กําหนดไว 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รายจาย แสดงรายการรายจายของงบรายจายอื่น ๆ เชน 

- คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 
- คาใชจายดําเนินงาน 
- คาใชจายลงทุน 
- คาใชจายอื่น 

2. งบประมาณป 25XX งบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
3. คําของบประมาณป 25XX คําของบประมาณประจําปที่กําหนดไว 
4. ประมาณการป งบประมาณการปชวงระหวางปที่กําหนดไว 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. คาใชจายเกี่ยวกับบุคลการ รายการคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร เชน  

- เงินเดือน และคาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 
- คาจางลูกจางสัญญาจาง 

6. คาใชจายดําเนินงาน รายการคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงาน เชน 
- คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 

7. คาใชจายลงทุน รายการคาใชจายเกี่ยวกับการลงทุน เชน 
- คาครุภัณฑ โดยแบงเปน ภาระผูกพันตามสัญญา, ภาระผูกพัน

ตามมาตรา23, คาครุภัณฑอื่น ๆ 
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยแบงเปน ภาระผูกพันตามสัญญา, 

ภาระผูกพันตามมาตรา23, คาที่ดินและสิ่งกอสรางอื่น ๆ 
8. คาใชจายอื่น รายการคาใชจายอื่น ๆ โดยตองระบุประเภทรายการ 
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7.2  รายงาน 
 
7.2.1  KK-PL-OR-01 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดกับรายไดจริง 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายไดกับรายไดจริง 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. งบประมาณรายได เงินงบประมาณรายไดตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายได 
- งบประมาณรายไดจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายไดทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.2  KK-PL-OR-02 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายไดกับรายไดจริง ตามกองทุน 
 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายไดกับรายไดจริง ตามกองทุน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากกองทุน กองทุนเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงกองทุน กองทุนสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. กองทุน รายละเอียดรายการกองทุน 
8. งบประมาณรายได เงินงบประมาณรายไดตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายได 
- งบประมาณรายไดจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายไดทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.3  KK-PL-OR-03 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง 
 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายจายกับรายจายจริง 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. งบประมาณรายจาย เงินงบประมาณรายจายตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายจาย 
- งบประมาณรายจายจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.4  KK-PL-OR-04 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจายกับรายจายจริง ตามกองทุน 
 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการรายจายกับรายจายจริง ตามกองทุน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากกองทุน กองทุนเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงกองทุน กองทุนสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. กองทุน รายละเอียดรายการกองทุน 
8. งบประมาณรายจาย เงินงบประมาณรายจายตามชวงระหวางปงบประมาณการที่กําหนด  

โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการรายจาย 
- งบประมาณรายจายจริง 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณรายจายทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.5  KK-PL-OR-05 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการผลผลิต กับประมาณการผลผลิตจริง 
  
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานเปรียบเทียบระหวางประมาณการผลผลิตกับผลผลิตจริง 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. ผลผลิต-กิจกรรม รายละเอียดรายการผลผลิต-กิจกรรม 
9. หนวยนับ รายละเอียดหนวยนับของผลผลิตหรือกิจกรรม 
10. 25XX แผน/ผล รายการเปรียบเทียบผลผลิตกับผลผลิตจริง ในชวงระหวางปงบ

ประมาณที่กําหนดไว 
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7.2.6    KK-PL-OR-06      รายงานสรุปเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณ 
 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานสรุปเปาหมาย/ ผลผลิตและงบประมาณ 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ - กิจกรรม รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ โดยแสดงรายละเอียดของ

กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการนั้น ๆ 
8. หนวยนับ รายละเอียดหนวยนับของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรม 
9. งบประมาณรายได งบประมาณรายไดจากการสรุปเปาหมาย/ผลผลิต และงบประมาณ 

โดยแบงออกเปน 4 ไตรมาส คือ 
- ไตรมาส 1 
- ไตรมาส 2 
- ไตรมาส 3 
- ไตรมาส 4 
โดยแตละไตรมาสจะแบงออกเปน 2 สวน คือ ปริมาณงาน และงบ
ประมาณ 

10. รวมตามแผนงานโครงการนี้ รวมปริมาณงาน และงบประมาณแตละไตรมาศ ตามแตละแผน
งาน/โครงการ 

11. รวมตามแผนงานโครงการทั้งสิ้น รวมปริมาณงาน และงบประมาณแตละไตรมาศ ตามแผนงาน/
โครงการทั้งสิ้น 
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7.2.7  KK-PL-OR-07  รายงานแสดงสถานะโครงการ ตามคณะหนวยงาน 
  

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานสถานะโครงการ ตามคณะ/หนวยงาน 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ  
8. กองทุน รายละเอียดรายการกองทุน 
9. งบประมาณ งบประมาณตามชวงระหวางปที่ไดกําหนดไว 
10. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.8  KK-PL-OR-08 รายงานวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนคณะ/หนวยงาน (มข.) 
  
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานการวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนคณะ/หนวย
งาน (มข.) 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คาใชจาย รายละเอียดคาใชจาย 
2. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา คาใชจายงบประมาณดานแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
3. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม คาใชจายงบประมาณดานแผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
4. แผนงานบริการรักษาพยาบาล คาใชจายงบประมาณดานแผนงานบริการรักษาพยาบาล 
5. แผนงานปองกันและแกไขปญหา

เอดส 
คาใชจายงบประมาณดานแผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส 

6. แผนงานศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม คาใชจายงบประมาณดานแผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
7. แผนการวิจัย คาใชจายงบประมาณดานแผนการวิจัย 
8. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งหมดตามประเภทคาใชจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. งบบุคลากร คาใชจายงบบุคลากร เชน  

- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 

10. งบดําเนินงาน คาใชจายงบดําเนินงาน เชน  
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 

11. งบลงทุน คาใชจายงบลงทุน เชน  
- ครุภัณฑ 
- ที่ดิน สิ่งกอสราง 

12. งบเงินอุดหนุน คาใชจายงบเงินอุดหนุน เชน  
- เงินอุดหนุนทั่วไป 
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ขอมูล คําอธิบาย 

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
13. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งสิ้นตามแผนงาน 

 
 
7.2.9    KK-PL-OR-09     รายงานการใชงบประมาณประจําปงวดเดือน ตามหนวยงาน 
  

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานการใชงบประมาณประจําปงวดเดือน ตามหนวยงาน  
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน ขอมูลแผนงานที่จะแสดงรายงาน 
2. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ขอมูลศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะที่จะแสดงรายงาน 
3. ประจํางวดเดือน ขอมูลประจํางวดเดือนที่จะแสดงรายงาน 
4. คาใชจาย รายละเอียดคาใชจาย 
5. กองกลาง คาใชจายงบประมาณตามกองกลาง 
6. กองคลัง คาใชจายงบประมาณตามกองคลัง 
7. กองการเจาหนาที่ คาใชจายงบประมาณตามกองการเจาหนาที่ 
8. กองอาคารและสถานที่ คาใชจายงบประมาณตามกองอาคารและสถานที่ 
9. กองกิจการนักศึกษา คาใชจายงบประมาณตามกองกิจการนักศึกษา 
10. กองบริการการศึกษา คาใชจายงบประมาณตามกองบริการการศึกษา 
11. กองแผนงาน คาใชจายงบประมาณตามกองแผนงาน 
12. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งหมดตามประเภทคาใชจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
13. งบบุคลากร คาใชจายงบบุคลากร เชน  

- เงินเดือนและคาจางประจํา 
- คาจางชั่วคราว 

14. งบดําเนินงาน คาใชจายงบดําเนินงาน เชน  
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสดุ 
- คาสาธารณูปโภค 

15. งบลงทุน คาใชจายงบลงทุน เชน  
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ขอมูล คําอธิบาย 

- ครุภัณฑ 
- ที่ดิน สิ่งกอสราง 

16. งบเงินอุดหนุน คาใชจายงบเงินอุดหนุน เชน  
- เงินอุดหนุนทั่วไป 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

17. รวม รวมคาใชจายงบประมาณทั้งสิ้นตามกอง 
 

7.2.10    KK-PL-OR-10 รายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. งบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณแผนดิน  ตามชวงระหวางปงบประมาณการที่

กําหนดไว  โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการ 
- ผลการจัดสรร 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณแผนดินทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.11     KK-PL-IR-01    รายงานยืนยันเงินงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ 
 
 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายงานยืนยันเงินงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ 
ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. จากปงบประมาณ ปงบประมาณเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
2. ถึงปงบประมาณ ปงบประมาณสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
3. จากคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน คณะ/หนวยงานสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
5. จากแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการเริ่มตนที่แสดงรายงาน 
6. ถึงแผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการสิ้นสุดที่แสดงรายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. แผนงาน/โครงการ รายละเอียดรายการแผนงาน/โครงการ 
8. งบประมาณแผนดิน เงินงบประมาณแผนดิน  ตามชวงระหวางปงบประมาณการที่

กําหนดไว  โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
- งบประมาณการ 
- ผลการจัดสรรแลว 

9. รวมทั้งสิ้น รวมงบประมาณแผนดินทั้งสิ้นในแตละป 
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7.2.12    แบบ สงป.301  
 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการวางแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใชจายงบ
ประมาณประจําป 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กระทรวง รหัส และชื่อกระทรวง 
2. รายงานแผน รหัสรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณ 
3. สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รหัส และชื่อหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
4. รายงานผลไตรมาสที่ ไตรมาสที่ทํารายงาน 
5. ยุทธศาสตรชาติ รายละเอียดการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 
สวนขอมูลรายละเอียดแผน/ผลการปฏิบัติ
งาน/การใชจายงบประมาณประจําป 
(จําแนกเปนรายไตรมาส) 
สวนยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ/ผล
ผลิต/โครงการ/การปฏิบัติงาน 

 

6. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ รายละเอียดยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณ 
7. เปาหมายการใหบริการกระทรวงที่1 รายละเอียดเปาหมายการใหบริการของกระทรวง 
8. กลยุทธหนวยงานที่1 รายละเอียดกลยุทธของหนวยงาน 
9. หนวยนับ หนวยนับ 
10. ไตรมาส ไตรมาสของแผน/ผลการปฏิบัติงานโดยแบงออกเปน 4 ไตรมาส 

1. ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
2. ไตรมาส2 (มกราคม – มีนาคม) 
3. ไตรมาส3 (เมษายน – มิถุนายน) 
4. ไตรมาส4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

11. ผลผลิตที่1 ประเมินผลเกี่ยวกับผลผลิต 
 11.1 การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 2 สวน คือ ตัวช้ีวัด และกิจกรรมหลัก 

1. ตัวช้ีวัด โดยช้ีวัดตามปริมาณ, คุณภาพ, เวลา และคาใชจาย 
2. กิจกรรมหลัก โดยแบงเปนกิจกรรมหลักที่1 และ2 

 11.2 การใชจายงบประมาณ การใชจายงบประมาณ แบงเปน 2 สวน คือ เงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ ซึ่งแบงเปน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหลัก
ที่ 1 และ 2 
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ขอมูล คําอธิบาย 

12. โครงการที่ 1 ประเมินผลเกี่ยวกับโครงการ 
 12.1 การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน แบงเปน 2 สวน คือ ตัวช้ีวัด และกิจกรรมหลัก 

1. ตัวช้ีวัด โดยช้ีวัดตามปริมาณ, คุณภาพ, เวลา และคาใชจาย 
2. กิจกรรมหลัก โดยแบงเปนกิจกรรมหลักที่1 และ2 

 12.2 การใชจายงบประมาณ การใชจายงบประมาณ แบงเปน 2 สวน คือ เงินงบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ ซึ่งแบงเปน 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมหลัก
ที่ 1 และ 2 

สวนคําช้ีแจงเพิ่มเติม  
13. คําช้ีแจงเพิ่มเติม เพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
สวนปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข  
14. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข เพื่ออธิบายปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขของแผน/ผลการ

ปฏิบัติงาน 
สวนผูบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน  
15. ผูรายงาน ช่ือผูรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
16. วัน/เดือน/ป วัน เดือน ป ที่ผูรายงานทําแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
17. โทร. เบอรโทรศัพทที่ผูรายงานทําแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
18. ตําแหนง ตําแหนงของผูรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
สวนขอมูลผูเกี่ยวของ  
สําหรับสํานักงบประมาณ  
19. ความเห็น/ขอสังเกต  รายละเอียดขอคิดเห็น และขอสังเกต ของสํานักงบประมาณ 
ผูพิจารณา  
20. ผูพิจารณา ลงนามผูพิจารณา 
21. ตําแหนง ตําแหนงของผูพิจารณา 
22. วัน/เดือน/ป วัน เดือน ป ของผูพิจารณา 
23. โทร. เบอรโทรศัพทของผูพิจารณา 
ผูใหความเห็นชอบ  
24. ผูใหความเห็นชอบ ลงนามผูใหความเห็นชอบ 
25. ตําแหนง ตําแหนงของผูใหความเห็นชอบ 
26. วัน/เดือน/ป วัน เดือน ป ของผูใหความเห็นชอบ 
27. โทร. เบอรโทรศัพทของผูใหความเห็นชอบ 
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7.2.13   แบบ สงป.302 
 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการวางแผน ผลการใชจายงบประมาณ โครงการ จําแนกตาม
งบรายจาย ประจําปงบประมาณ 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กระทรวง ช่ือกระทรวง 
2. แผนงาน ช่ือแผนงาน 
3. รายงานแผน รหัสรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณ โครงการ  
4. สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ช่ือหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
5. งาน/โครงการ ช่ืองานและโครงการ 
6. รายงานผลไตรมาสที่ ไตรมาสที่ทํารายงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. ไตรมาส ไตรมาสของแผน/ผลการปฏิบัติงานโดยแบงออกเปน 4 ไตรมาส 

1. ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
2. ไตรมาส2 (มกราคม – มีนาคม) 
3. ไตรมาส3 (เมษายน – มิถุนายน) 
4. ไตรมาส4 (กรกฎาคม – กันยายน) 
โดยแตละไตรมาส แบงออกเปน 2 สวน คือ แผนการใชจาย และ
ผลการใชจาย 

8. งบบุคลากร คาใชจายของงบบุคลากร 
9. งบดําเนินงาน คาใชจายของงบดําเนินการ 
10. งบลงทุน คาใชจายของงบลงทุน 
 10.1 คาครุภัณฑ คาใชจายของงบลงทุนเกี่ยวกับคาครุภัณฑ โดยแบงเปน 2 สวน คือ 

1. ตํ่ากวา 1 ลานบาท (จํานวน......รายการ) 
2. ต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป (จํานวน......รายการ) 

 10.2 สิ่งกอสราง คาใชจายของงบลงทุนเกี่ยวกับสิ่งกอสราง โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
1. ตํ่ากวา 1 ลานบาท (จํานวน......รายการ)  
2. ต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป (จํานวน......รายการ) 

 10.3 รายการผูกพัน คาใชจายของงบลงทุนเกี่ยวกับรายการผูกพัน โดยแบงเปน 2 สวน 
คือ 
1. ผูกพันเดิม ซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ และสิ่งกอสราง 
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ขอมูล คําอธิบาย 

2. ผูกพันใหม ซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ และสิ่งกอสราง (ระบุรายการ) 
11. เงินลงทุนอุดหนุน คาใชจายของเงินลงทุนอุดหนุน 
 11.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คาใชจายของเงินลงทุนอุดหนุนทั่วไป 
 11.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คาใชจายของเงินลงทุนอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยแบงเปน 2 สวน คือ 

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายการไมผูกพัน) โดยระบุรายการ 
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายการผูกพัน) โดยระบุผูกพันเดิม 

และผูกพันใหม พรอมระบุรายการ 
12. งบรายจายอื่น ๆ  คาใชจายของงบรายจายอื่น ๆ 
 12.1 รายการไมผูกพัน คาใชจายของงบรายจายอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการไมผูกพัน ซึ่งตอง

ระบุรายการ 
 12.2 รายการผูกพัน คาใชจายของงบรายจายอื่น ๆ เกี่ยวกับรายการผูกพัน ซึ่งตองระบุ

ผูกพันเดิม และผูกพันใหม พรอมระบุรายการ 
13. รวมเงินงบประมาณ รวมเงินงบประมาณจาก งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบ

เงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ๆ 
14. เงินกันเหลื่อมป (ปที่ผานมา) มูลคาเงินที่ไดจากปที่ผาน ๆ มา 
สวนขอมูลผูเกี่ยวของ  
15. ผูรายงาน ลงนามผูรายงาน 
16. ตําแหนง ตําแหนงของผูใหความเห็นชอบ 
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7.2.14     แบบ สงป.302/ 1 
 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบรายละเอียดรายการ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําปงบ
ประมาณ 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
10. รายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง รายละเอียดของรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง โดยใหระบุ

ลักษณะของรายการ แบงเปน 2 สวน คือ 
1. ครุภัณฑราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท 
2. สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท 

11. กระทรวง รหัสและชื่อกระทรวง 
12. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
13. สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รหัสและชื่อหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
14. งาน/โครงการ รหัสและชื่องาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
15. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 
16. ประเภท/รายการ รายละเอียดประเภทหรือรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง โดยจะ

ตองระบุลักษณะเฉพาะหรือปริมาณงานโดยสังเขป 
17. จํานวน จํานวนของรายการครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง โดยตองระบุหนวยนับ 
18. ราคาตอหนวย ราคาของรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 
19. งบประมาณ งบประมาณของรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง หนวยเปนบาท 
20. หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง 
สวนขอมูลผูเกี่ยวของ  
21. ผูรายงาน ลงนามผูรายงาน 
22. ตําแหนง ตําแหนงของผูใหความเห็นชอบ 
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7.2.15   แบบ สงป.302/ 2 
 
 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบรายละเอียดแผน ผลการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามรายการ
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ 

ผูใช : ภาควิชา/หนวยงาน, ผูมีอํานาจอนุมัติ, หนวยงบประมาณ 
ผูจัดทํา : กองแผนงาน 

 
 
 

ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รายการครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง รายละเอียดของรายการครุภัณฑหรือ ที่ดินและสิ่งกอสราง โดยให

ระบุลักษณะของรายการ แบงเปน 2 สวน คือ 
1. ครุภัณฑราคาตอหนวยต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป 
2. สิ่งกอสรางราคาตอหนวยต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป 

2. กระทรวง รหัสและชื่อกระทรวง 
3. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
4. สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รหัสและชื่อหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
5. งาน/โครงการ รหัสและชื่องาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. ลําดับที่ ลําดับที่ของรายการครุภัณฑ หรือที่ดินและสิ่งกอสราง 
7. รายการ รายการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ครุภัณฑ หรือที่ดินและ สิ่งกอ

สราง โดยจะตองระบุรายการสินคาและรายละเอียดของ ครุภัณฑ 
หรือที่ดินและสิ่งกอสราง 

8. จํานวน จํานวนของรายการครุภัณฑ หรือที่ดินและสิ่งกอสราง โดยตอง
ระบุหนวยนับ 

9. งบประมาณ งบประมาณของรายการครุภัณฑ หรือที่ดินและสิ่งกอสราง หนวย
เปนบาท 

10. สถานภาพการดําเนินงาน สถานภาพการดําเนินงานของรายการครุภัณฑ หรือที่ดินและสิ่งกอ
สราง โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
1. การประกวดราคา 
2. การเซ็นสัญญา 
3. การใชจาย เปนการรวมคาใชจายจากการประกวดราคา กับ

การเซ็นสัญญา มีหนวยเปนลานบาท 
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ขอมูล คําอธิบาย 

11. แผน/ผล ระบุประเภทของรายการครุภัณฑ หรือที่ดินและสิ่งกอสราง วาเปน
แผนหรือผลการดําเนินงาน 

12. ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1 คือ ชวงเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 
13. ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2 คือ ชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 
14. ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3 คือ ชวงเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 
15. ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 คือ ชวงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 
16. รวมงบประมาณ รวมการใชจายของงบประมาณของรายการครุภัณฑ หรือที่ดินและ

สิ่งกอสราง ทุกไตรมาส 
สวนขอมูลผูเกี่ยวของ  
17. ผูรายงาน ลงนามผูรายงาน 
18. ตําแหนง ตําแหนงของผูใหความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PL-ID-01 แบบแสดงขอมูลพื้นฐานของ งาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-01
KK-PL-ID-02 เปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-01
KK-PL-ID-03 แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณป 25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-01
KK-PL-ID-04 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ ปงบประมาณ 25XX-25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-01
KK-PL-ID-05 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบเงินอุดหนุน) ปงบประมาณ 25XX - 25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-01
KK-PL-ID-06 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบรายจายอื่น) ปงบประมาณ 25XX-25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-01
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8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PL-OD-01 แบบแสดงขอมูลพื้นฐานของ งาน/โครงการ คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-02
ถึง CF-PL-07 

KK-PL-OD-02 เปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-02
 ถึง CF-PL-07 

KK-PL-OD-03 แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณป 25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-02
ถึง CF-PL-07 

KK-PL-OD-04 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ ปงบประมาณ 25XX-25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-02
 ถึง CF-PL-07 

KK-PL-OD-05 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบเงินอุดหนุน) ปงบประมาณ 25XX - 25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-02
 ถึง CF-PL-07 

KK-PL-OD-06 งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบรายจายอื่น) ปงบประมาณ 25XX-25XX คณะ/หนวยงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-02
ถึง CF-PL-07 
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8.3  ทะเบียนรายงานรับเขา 

 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PL-IR-01 รายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณ     1/ 3-5 ป CF-PL-02
 ถึง CF-PL-07 

สงป 301 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ….... กองแผนงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-04
 ถึง CF-PL05 

สงป 302 แผน/ผลการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
...... 

กองแผนงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-04
 ถึง CF-PL-05 

สงป 302/1 รายละเอียดรายการ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...... กองแผนงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-04
 ถึง CF-PL-05 

สงป 302/2 รายละเอียดแผน / ผลการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามรายการครุภัณฑและ สิ่งกอสราง ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ...... 

กองแผนงาน     1/ 3-5 ป CF-PL-04
ถึง CF-PL-05 
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8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 
 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-PL-OR-01 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง คณะ/หนวยงาน   1/ 3-5 ป CF-PL-01  ถึง CF-PL-07 
KK-PL-OR-02 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง - ตามกองทุน คณะ/หนวยงาน   1/ 3-5 ป CF-PL-01  ถึง CF-PL-07 
KK-PL-OR-03 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง คณะ/หนวยงาน   1/ 3-5 ป CF-PL-01  ถึง CF-PL-07 
KK-PL-OR-04 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง - ตามกองทุน คณะ/หนวยงาน   1/ 3-5 ป CF-PL-01 ถึง CF-PL-07 
KK-PL-OR-05 รายงานแสดงการเปรียบเทียบประมาณการผลผลิต กับ ประมาณการผลผลิตจริง คณะ/หนวยงาน   1/ 3-5 ป CF-PL-01  ถึง CF-PL-07 
KK-PL-OR-06 รายงานสรุปเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณ กองแผนงาน   1/ 3-5 ป CF-PL-01 ถึง CF-PL-07 
KK-PL-OR-07 รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง กองแผนงาน   1/ 3-5 CF-PL-07 
KK-PL-OR-08 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน กองแผนงาน    1/ 3-5 CF-PL-07
KK-PL-OR-09 รายงานวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผน กองแผนงาน    1/ 3-5 CF-PL-07
KK-PL-OR-10 รายงานยืนยันเงินงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ กองแผนงาน    1/ 3-5 CF-PL-08

สงป 301 แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ….... กองแผนงาน 1/ 3-5  CF-PL-01 ,CF-PL-04 
ถึง CF-PL-05 

สงป 302 แผน/ผลการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...... กองแผนงาน 1/ 3-5 CF-PL-01 ,CF-PL-04 
ถึง CF-PL-05 

สงป 302/1 รายละเอียดรายการ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...... กองแผนงาน 1/ 3-5 CF-PL-01 ,CF-PL-04 
 ถึง CF-PL-05 

สงป 302/2 รายละเอียดแผน / ผลการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามรายการครุภัณฑและ สิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ...... กองแผนงาน 1/ 3-5 CF-PL-01 ,CF-PL-04 
 ถึง CF-PL-05 

     
     
     
     

 



 

 

 

 

 

การใหรหัสขอมูล 
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9. การใหรหัสขอมูลตางๆ 
9.1 กําหนดรหัสภารกิจ 

รหัสภารกิจ มีความยาว 2 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 XX     

 
  รหัสภารกิจ 
ตัวอยาง      
 01 ภารกิจดานจัดการศึกษา 

 
9.2 กําหนดรหัสแผนงาน 

รหัสแผนงาน มีความยาว 2 ตําแหนง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 XX     

 
     รหัสแผนงาน 
ตัวอยาง      

10   แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
9.3 กําหนดรหัสงาน 

รหัสงาน มีความยาว 2 ตําแหนง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 XX     

 
     รหัสงาน 
ตัวอยาง      

11   งานบริหารทั่วไป 
 

9.4 กําหนดรหัสโครงการ/หลักสูตร 
รหัสโครงการ มีความยาว 3 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
XXX    

 
      รหัสโครงการ/หลักสูตร 

      
ตัวอยาง      

123  โครงการกอสรางหอพักนักศึกษาแพทย 
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9.5 กําหนดรหัสกิจกรรม 
รหัสกิจกรรม มีความยาว 8 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
          XX        XXX        XXX     

                                                                                    รหัสกิจกรรม 
         รหัสโครงการ/หลักสูตร 

       รหัสแผนงาน/งาน  
ตัวอยาง    

   11    123   001 กิจกรรม 99 
 

9.6 กําหนดแหลงที่มาของงบประมาณ 
แหลงที่มาของงบประมาณ มีความยาว 1 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
          X         

  
    
           รหัสแหลงที่มาของงบประมาณ 
 
  ตัวอยาง 
   G งบประมาณแผนดิน 
   R เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 
9.7 กําหนดประเภทงบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ มีความยาว 3 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว  
 3 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

               XXX        
   

  
      รหัสประเภทงบประมาณ 
  ตัวอยาง 

001     งบดําเนินการ 
002     งบลงทุน 
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9.8 กําหนดหมวดรายจาย 
หมวดรายจาย มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 ตําแหนง  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 XX      
 

 
 
                      รหัสหมวดรายจายหลัก 
 

  ตัวอยาง 
01 เงินเดือน 
02 คาจางประจํา 

   03 คาสาธารณูปโภค 
 
 

9.9 กําหนดหมวดรายจายยอย 
หมวดรายจายยอย มีความยาว 6 ตําแหนง แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 
ตําแหนง และสวนที่ 2 มีความยาว 4 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
      XX    XXXX 
 
   รายจายยอย 
  รายจายหลัก 
 

สวนที่ 1 คือ รายจายยอย มีความยาว 2 ตําแหนง 
• ตําแหนงที่ 1-2  = รายจายหลัก 

สวนที่ 2 คือ รายจายหลัก มีความยาว 4 ตําแหนง  
• ตําแหนงที่ 3-6 =  รายจายยอย 

 
ตัวอยาง 

040001  คาไฟฟา 
040002  คาน้ํา 
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9.10 กําหนดหนวยนับ 
หนวยนับ มีความยาว 3 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 3 ตําแหนง  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 XXX      
 

 
 
                      รหัสหนวยนับ 
 
  ตัวอยาง 

001 ราย 
9.11 กําหนดประเภทเปาหมาย 

ประเภทเปาหมาย มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 ตําแหนง  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
                     XX      

 
                                                        รหัสเปาหมาย 
    

 ตัวอยาง 
 01 ความเสมอภาคทางการศึกษา 

  02 ดานบริหารการจัดการ 
 

9.12 กําหนดสาขาวิชา 
สาขาวิชา มีความยาว 4 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 4 ตําแหนง  
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
                     XXXX      

    
 
    

       รหัสสาขาวิชา 
 ตัวอยาง 

 001 กายภาพบําบัด 
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9.13 กําหนดหลักสูตรการศึกษา 
หลักสูตรการศึกษา มีความยาว 7 ตําแหนง แบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 4 ตําแหนง 
สวนที่ 2 มีความยาว 3 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
  XXXX XXX      

 
                                  สาขาวิชา 
 
     หลักสูตร 
 

สวนที่ 1 คือ หลักสูตร มีความยาว 4 ตําแหนง 
• ตําแหนงที่ 1-4  = หลักสูตร 

สวนที่ 2 คือ สาขาวิชา มีความยาว 3 ตําแหนง  
• ตําแหนงที่ 5-7 =  สาขาวิชา 

 
  ตัวอยาง 

  0001001  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

9.14 กําหนดประเภทหลักสูตร(ไทย/นานาชาติ) 
หลักสูตร(ไทย/นานาชาติ) มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 
ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
                       XX      

    
 
    

       รหัสประเภทหลักสูตร(ไทย/นานาชาติ) 
  ตัวอยาง 

01 ไทย 
9.15 กําหนดกลุมสาขาวิชา(S&T/Health Sc/สังคมศาสตร) 

กลุมสาขาวิชา(S&T/Health Sc/สังคมศาสตร) มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มี
ความยาว 2 ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

                       XX      
    

รหัสกลุมสาขาวิชา 
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  ตัวอยาง 
01 S&T 

 
9.16 กําหนดประเภทโปรแกรมการศึกษา 

ประเภทโปรแกรมการศึกษา มีความยาว 2 ตําแหนง แบงเปน 1 สวน สวนที่ 1 มีความยาว 2 
ตําแหนง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
                       XX      

    
 
    

       รหัสประเภทโปรแกรม 
 

  ตัวอยาง 
01 ปกติ 
02 Full Fee 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

เอกสารอางอิง 
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10. เอกสารอางอิง 
10.1 สวนวิเคราะหงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  

“คูมือระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ 
สําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ.” กรุงเทพฯ, 2543. 

10.2 สวนวิเคราะหงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 
“ตนแบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ 
สําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ.” กรุงเทพฯ, 2543. 

10.3 แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยขอนแกนฉบับ
ปรับปรุง 

10.4  การเตรียมความพรอม ในการจัดการงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ; การจัด
การงบประมาณป 2548 ตามกระบวนการใหม “ สํานักงบประมาณ, พฤศจิกายน 2546 

10.5 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547, ปรับปรุงตามฑ
ระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 เลมที่ ๘  (๑)กระทรวง
ศึกษาธิการ  (๑)   สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 

10.6 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การ
เงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/
สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ.   

10.7 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่(1). สํานัก
งานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.8 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, 
สวนวิเคราะหงบประมาณ. 
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11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ จําเปน
ตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผล
ลัพธ(Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 
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คําศัพท ความหมาย 
13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑ

สิทธิ(Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือสิน
ทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตามหลัก
การบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รวม

ทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม และ
คาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งมี
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและราย
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คําศัพท ความหมาย 
การเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลัง
จากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจ
การ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเดบิต
และเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวยใน
การทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคาสวัสดิ
การ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงินสมทบ
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กองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงบ
ประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไปลง
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ลงทุน ทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม ดัง
นั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงานกิจ
กรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของราช
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รวมกัน การ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง

เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการดําเนิน
งานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการวิชา
การ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 
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82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่ง
กอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุ
ภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 PL_ระบบวางแผนงบประมาณ                                                                                         แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           PL _11-8 

 PL_ระบบวางแผนงบประมาณ                                                                                         แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 

คําศัพท ความหมาย 
•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 

 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รูปแบบเอกสาร 

 

 

 

 

 

 



แบบ ง. 102

รหัส
กระทรวง xxxxx
หนวยงาน xxxxx
แผนงาน xxxxx

1.  ขอมูลทั่วไปของงาน/โครงการ

รหัสบัญชี
งาน/โครง
การ

ประเภทของงาน/โครงการ
 [  ] งานเดิม                          [  ] งานใหม  [   ] พัฒนา

  [  ] โครงการเดิม                   [  ] โครงการใหม   [  ] ดําเนินการปกติ

  หลักการและเหตุผล

   วัตถุประสงคของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด ………………………………………………………..
การบรรลุวัตถุประสงค

1. ………………………………………………………………………………………………..

4.  ……………………………………………………………………………………………….
5.   ………………………………………………………………………………………………..

3.  

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

2.  

งานบริการคอมพิวเตอรทางวิชาการ 36,760,745                                         

สถานภาพของงาน/โครงการ

……………………………………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ช่ืองาน/โครงการ คําของบประมาณป 2546

แบบแสดงขอมูลพื้นฐานของ งาน/โครงการ
ชื่อ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KK-PL-ID-01



3. เปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน
3.1 เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการลวงหนางบประมาณ

ผลผลิต - กิจกรรม หนวยนับ ป 25XX ป 25XX ป 25XX ป 25XX ป 25XX ป 25XX
แผน/ผล แผน แผน แผน แผน แผน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999

KK-PL-ID-02



3.3 แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณป 25XX
หนวย : ลานบาท

กิจกรรม หนวย แผนปฏิบัติงาน งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

นับ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999

KK-PL-ID-03



4. งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ ปงบประมาณ 25XX-25XX
(หนวย : ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

งบประมาณป คําขอ
25XX งบประมาณป25XX 25XX 25XX 25XX

เงินงบประมาณ
งบบุคลากร
   - เงินเดือนและคาจางประจํา 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางชั่วคราว 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางลูกจางสัญญาจาง 99999 99999 99999 99999 99999
งบดําเนินงาน
  - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาสาธารณูปโภค 99999 99999 99999 99999 99999
งบลงทุน 
  - คาครุภัณฑ 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาครุภัณฑอ่ืนๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาที่ดินและส่ิงกอสรางอื่นๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
งบเงินอุดหนุน **
 - เงินอุดหนุนทั่วไป 99999 99999 99999 99999 99999
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 99999 99999 99999 99999 99999
งบรายจายอื่น ** 
เงินนอกงบประมาณ

 -  งบประมาณเงินรายได
   งบบุคลากร 99999 99999 99999 99999 99999
   งบดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
   งบลงทุน 99999 99999 99999 99999 99999
(ระบุประเภท)…………………………..
   งบบุคลากร 99999 99999 99999 99999 99999
   งบดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
   งบลงทุน 99999 99999 99999 99999 99999
รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 99999 99999 99999 99999 99999

รายจาย 
ประมาณการป

KK-PL-ID-04



4-1  งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบเงินอุดหนุน) ปงบประมาณ 25XX - 25XX

(หนวย : ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

งบประมาณ คําขอ
25XX 25XX 25XX 25XX 25XX

รวมงบเงินอุดหนุนทั้งสิ้น #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 299997 299997 299997 299997 299997
   - เงินเดือนและคาจางประจํา 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางชั่วคราว 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางลูกจางสัญญาจาง 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาสาธารณูปโภค 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายลงทุน 
  - คาครุภัณฑ 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาครุภัณฑอ่ืนๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาที่ดินและส่ิงกอสรางอื่นๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายอุดหนุน
 - ระบุประเภทรายการ 99999 99999 99999 99999 99999

รายจาย
ประมาณการ

KK-PL-ID-05



4-2  งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบรายจายอื่น) ปงบประมาณ 25XX-25XX

(หนวย : ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

งบประมาณ คําขอ
25XX 25XX 25XX 25XX 25XX

รวมงบรายจายอื่นทั้งสิ้น #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 299997 299997 299997 299997 299997
   - เงินเดือนและคาจางประจํา 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางชั่วคราว 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางลูกจางสัญญาจาง 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาสาธารณูปโภค 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายลงทุน 
  - คาครุภัณฑ 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาครุภัณฑอ่ืนๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาที่ดินและส่ิงกอสรางอื่นๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายอื่น
 - ระบุประเภทรายการ 99999 99999 99999 99999 99999

รายจาย
ประมาณการ

KK-PL-ID-06



1

แบบ ง. 102

รหัส

กระทรวง xxxxx
หนวยงาน xxxxx
แผนงาน xxxxx

1.  ขอมูลทั่วไปของงาน/โครงการ

ประเภทของงาน/โครงการ
 [  ] งานเดิม                                    [  ] งานใหม  [   ] พัฒนา

  [  ] โครงการเดิม                             [  ] โครงการใหม   [  ] ดําเนินการปกติ

  หลักการและเหตุผล

   วัตถุประสงคของงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด …………………………………………………………..
การบรรลุวัตถุประสงค

1. ………………………………………………………………………………………………..

4.  ……………………………………………………………………………………………….
5.   ………………………………………………………………………………………………..

สถานภาพของงาน/โครงการ

2.  ………………………………………………………………………………………………..
3.  ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………

ชื่อ

แบบแสดงขอมูลพื้นฐานของ งาน/โครงการ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KK-PL-OD-01



3. เปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน
3.1 เปาหมายผลผลิต

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการลวงหนางบประมาณ

ผลผลิต - กิจกรรม หนวยนับ ป 25XX ป 25XX ป 25XX ป 25XX ป 25XX ป 25XX
แผน/ผล แผน แผน แผน แผน แผน

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 9999/9999 99999 99999 99999 99999 99999
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3.3 แผนปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณป 25XX
หนวย : ลานบาท

กิจกรรม หนวย แผนปฏิบัติงาน งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3

นับ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx 99999 99999 9999/99 99999 99999 99999 99999 99999
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4. งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ ปงบประมาณ 25XX-25XX

(หนวย : ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

งบประมาณป คําขอ
25XX งบประมาณป25XX 25XX 25XX 25XX

เงินงบประมาณ
งบบุคลากร
   - เงินเดือนและคาจางประจํา 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางชั่วคราว 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางลูกจางสัญญาจาง 99999 99999 99999 99999 99999
งบดําเนินงาน
  - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาสาธารณูปโภค 99999 99999 99999 99999 99999
งบลงทุน 
  - คาครุภัณฑ 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาครุภัณฑอ่ืนๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาที่ดินและส่ิงกอสรางอื่นๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
งบเงินอุดหนุน **
 - เงินอุดหนุนทั่วไป 99999 99999 99999 99999 99999
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 99999 99999 99999 99999 99999
งบรายจายอื่น ** 
เงินนอกงบประมาณ
 -  งบประมาณเงินรายได
   งบบุคลากร 99999 99999 99999 99999 99999
   งบดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
   งบลงทุน 99999 99999 99999 99999 99999
(ระบุประเภท)…………………………..
   งบบุคลากร 99999 99999 99999 99999 99999
   งบดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
   งบลงทุน 99999 99999 99999 99999 99999
รวมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 99999 99999 99999 99999 99999

** กรณีที่มีงบเงินอุดหนุนและงบรายจายอื่น ใหทํารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 4-1 และ 4-2

รายจาย 
ประมาณการป
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file : ภาคผนวก ก รูปแบบเอกสาร.xls Tab: KK-PL-OD-05 P.19

4-1  งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบเงินอุดหนุน) ปงบประมาณ 25XX - 25XX

(หนวย : ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

งบประมาณ คําขอ
25XX 25XX 25XX 25XX 25XX

รวมงบเงินอุดหนุนทั้งสิ้น #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 299997 299997 299997 299997 299997
   - เงินเดือนและคาจางประจํา 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางชั่วคราว 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางลูกจางสัญญาจาง 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาสาธารณูปโภค 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายลงทุน 
  - คาครุภัณฑ 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาครุภัณฑอ่ืนๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาที่ดินและส่ิงกอสรางอื่นๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายอุดหนุน
 - ระบุประเภทรายการ 99999 99999 99999 99999 99999

รายจาย
ประมาณการ
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file : ภาคผนวก ก รูปแบบเอกสาร.xls Tab: KK-PL-OD-06 P.20
4-2  งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (เฉพาะงบรายจายอื่น) ปงบประมาณ 25XX-25XX

(หนวย : ลานบาท ทศนิยม 3 ตําแหนง)

งบประมาณ คําขอ
25XX 25XX 25XX 25XX 25XX

รวมงบรายจายอื่นทั้งสิ้น #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร 299997 299997 299997 299997 299997
   - เงินเดือนและคาจางประจํา 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางชั่วคราว 99999 99999 99999 99999 99999
   - คาจางลูกจางสัญญาจาง 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายดําเนินงาน 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาสาธารณูปโภค 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายลงทุน 
  - คาครุภัณฑ 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาครุภัณฑอ่ืนๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
  - คาที่ดินและส่ิงกอสราง 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามสัญญา) 99999 99999 99999 99999 99999
   (ภาระผูกพันตามมาตรา 23) 99999 99999 99999 99999 99999
   (คาที่ดินและส่ิงกอสรางอื่นๆ) 99999 99999 99999 99999 99999
คาใชจายอื่น
 - ระบุประเภทรายการ 99999 99999 99999 99999 99999

รายจาย
ประมาณการ
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จากปงบประมาณ __________ถึง ____________
จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก แผนงาน/โครงการ __________ ถึง __________

        งบประมาณแผนดิน
  แผนงาน/โครงการ                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX

ประมาณการ จัดสรรแลว ประมาณการ จัดสรรแลว ประมาณการ จัดสรรแลว ประมาณการ จัดสรรแลว ประมาณการ จัดสรรแลว
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    

 รวมทั้งสิ้น 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00    

                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                                 รายงานยืนยันเงินงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงบประมาณ
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จากปงบประมาณ __________ถึง ____________
จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก แผนงาน/โครงการ __________ ถึง __________

        งบประมาณรายได
  แผนงาน/โครงการ                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX

ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   

 รวมทั้งสิ้น 999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   

                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                                  รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง
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จากปงบประมาณ __________ถึง ____________
จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก กองทุน __________ ถึง __________

        งบประมาณรายได
กองทุน                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX

ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง
1. XXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   
2. XXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   
3. XXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   
4. XXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   
5. XXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   
6. XXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   
7. XXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   

 รวมทั้งสิ้น 999,999.00    999,999.00  999,999.00  999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00   

                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                             รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายได กับรายไดจริง - ตามกองทุน
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จากปงบประมาณ __________ถึง ____________
จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก แผนงาน/โครงการ __________ ถึง __________

        งบประมาณรายจาย
 แผนงาน/โครงการ                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX

ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  

 รวมทั้งสิ้น 999,999.00     999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00  999,999.00  

                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                                  รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง
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จากปงบประมาณ __________ถึง ____________
จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก กองทุน __________ ถึง __________

        งบประมาณรายจาย
 กองทุน                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX

ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง ประมาณการ จริง
1. XXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  
2. XXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  
3. XXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  
4. XXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  
5. XXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  
6. XXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  
7. XXXXXXXXXXXXXX 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  

 รวมทั้งสิ้น 999,999.00    999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00    999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00    999,999.00  

                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                      รายงานแสดงการเปรียบเทียบกับประมาณการรายจาย กับรายจายจริง - ตามกองทุน
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จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก แผนงาน/โครงการ __________ ถึง __________

25XX 25XX 25XX 25XX 25XX
                     แผนงาน/โครงการ ผลผลิต - กิจกรรม หนวยนับ แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99 99 / 99

                                                                     มหาวิทยาลัยขอนแกน
                               รายงานแสดงการเปรียบเทียบประมาณการผลผลิต กับ ประมาณการผลผลิตจริง

จากปงบประมาณ __________ ถึง __________
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จากปงบประมาณ __________ถึง ____________
จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก แผนงาน/โครงการ __________ ถึง __________             หนวย : ลานบาท

                                งบประมาณรายจาย
     แผนงาน/โครงการ   -    กิจกรรม                  หนวยนับ                     ไตรมาส                     ไตรมาส 2                    ไตรมาส 3                    ไตรมาส 4

  ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ      XXXXXXXX

                                           กิจกรรม 1 XX                 XXXX 999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      
                                           กิจกรรม 2 XX                 XXXX 999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      

รวมตามแผนงานโครงการนี้ 999.00      999.00      999.00      999.00      
แผนงาน/โครงการ      XXXXXXXX

                                           กิจกรรม 1 XX                 XXXX 999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      
                                           กิจกรรม 2 XX                 XXXX 999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      

รวมตามแผนงานโครงการนี้ 999.00      999.00      999.00      999.00      
แผนงาน/โครงการ      XXXXXXXX

                                           กิจกรรม 1 XX                 XXXX 999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      
                                           กิจกรรม 2 XX                 XXXX 999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      999.00      

รวมตามแผนงานโครงการนี้ 999.00      999.00      999.00      999.00      
รวมตามแผนงานโครงการทั้งสิ้น 999.00      999.00      999.00      999.00      

                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                                 รายงานสรุปเปาหมาย/ผลผลิตและงบประมาณ
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จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก แผนงาน/โครงการ __________ ถึง __________

               แผนงาน/โครงการ กองทุน งบประมาณ
25XX 25XX 25XX 25XX 25XX

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 99999 99999 99999 99999 99999

รวมท้ังส้ิน 99999 99999 99999 99999 99999

                                              มหาวิทยาลัยขอนแกน
                   รายงานแสดงสถานะโครงการ   ตามคณะหนวยงาน

จากปงบประมาณ __________ ถึง _____
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แผนงานจัดการ
ศึกษาอุดมศึกษา

แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม

แผนงานบริการ
รักษาพยาบาล

แผนงานปองกัน
และแกไขปญหา

เอดส

แผนงานศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม

แผนการวิจัย รวม

งบบุคลากร
เงินเดือนและคาจางประจํา 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    
คาจางชั่วคราว 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    
คาใชสอย 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    
คาวัสดุ 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    
คาสาธารณูปโภค 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    

งบลงทุน
ครุภัณฑ 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    
ที่ดิน สิ่งกอสราง 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,999,999.00       9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00       9,999,999.00    
รวม 9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00   9,999,999.00     9,999,999.00  

คาใชจาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานวางแผนการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผน

คณะ/หนวยงาน (มข) ………………..….
ประจํางวดเดือน  ตุลาคม  2546
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กองกลาง กองคลัง กองการเจาหนาที่ กองอาคารและ
สถานที่

   กองกิจการ   
  นักศึกษา

กองบริการ
การศึกษา

กองแผนงาน รวม

งบบุคลากร
เงินเดือนและคาจางประ 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 
คาจางชั่วคราว 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 
คาใชสอย 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 
คาวัสดุ 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 
คาสาธารณูปโภค 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 

งบลงทุน
ครุภัณฑ 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 
ที่ดิน สิ่งกอสราง 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 9,999,999.00 
รวม 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

ประจํางวดเดือน  ตุลาคม  2546

คาใชจาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน

แผนงาน  : แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :   สํานักงานอธิการบดี
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จากปงบประมาณ __________ถึง ____________
จาก คณะ/หนวยงาน __________ ถึง __________
จาก แผนงาน/โครงการ __________ ถึง __________

        งบประมาณแผนดิน
  แผนงาน/โครงการ                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX                     25XX

ประมาณการ ผลจัดสรร ประมาณการ ผลจัดสรร ประมาณการ ผลจัดสรร ประมาณการ ผลจัดสรร ประมาณการ ผลจัดสรร
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   

 รวมทั้งสิ้น 999,999.00  999,999.00   999,999.00  999,999.00  999,999.00   999,999.00   999,999.00   999,999.00    999,999.00  999,999.00   

                                                                   มหาวิทยาลัยขอนแกน
                                                                รายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
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รายงานแผน

รายงานผล ไตรมาสที่....

ยุทธศาสตร/เปาหมาย/กลยุทธ
ผลผลิต/โครงการ

การปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณ
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ :
เปาหมายการใหบริการกระทรวง.ที่ 1 :
กลยุทธหนวยงาน.ที่ 1 :
   ผลผลิตที่ 1:
   1. การปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวชี้วัด
            1.1.1 ปริมาณ :
            1.1.2 คุณภาพ :
            1.1.3 เวลา :
            1.1.4 คาใชจาย :
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
   2. การใชจายงบประมาณ (2.1+2.2)
         2.1 เงินงบประมาณ (2.1.1+...)
              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ..............
              2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ..............
         2.2 เงินนอกงบประมาณ (2.2.1+...)
              2.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ..............
              2.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ..............
   โครงการที่ 1 :
   1. การปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวชี้วัด
            1.1.1 ปริมาณ :
            1.1.2 คุณภาพ
            1.1.3 เวลา :
            1.1.4 คาใชจาย :
         1.2 เปาหมายจําแนกตามกิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ……………………………
            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: …………………………..
   2. การใชจายงบประมาณ (2.1+2.2)
         2.1 เงินงบประมาณ (2.1.1+...)
            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ………………………….
            2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: …………………………
         2.2 เงินนอกงบประมาณ (2.2.1+...)
              2.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ..............
              2.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ..............

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  …....    

1. แผน/ผลการปฏิบัติงาน/การใชจายงบประมาณ ประจําป (จําแนกเปนรายไตรมาส) หนวยนับ  :  ลานบาท ( ทศนิยม 3 ตําแหนง )

รวมทั้งสิ้นไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
หนวยนับ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)

แผน ผล แผน

ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)

แผน ผล แผน ผล ผล แผน ผล

กระทรวง : …………………………………………… รหัส :

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : …………………………………………….. รหัส :

แบบ สงป. 301

ยุทธศาสตรชาติ      (1) ………………..……………….. (2) ………………..……………….. (3) ………………..……………….. (4) ………………..……………….. (5) ………………..………………..

สงป301 



กระทรวง : …………………………………………………………. แผนงาน : ………………………………………………………….
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : …………………………………………………… งาน/โครงการ : ………………………………………………………….

แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย

เงินกัน
เหลื่อมปง
ปม. 25XX

1. งบบุคลากร                          

2. งบดําเนินงาน

3. งบลงทุน (3.1+3.2+3.3)

3.1 คาครุภัณฑ

     - ต่ํากวา 1 ลานบาท (จํานวน ……… รายการ)

     - ตั้งแต  1 ลานบาทขึ้นไป (จํานวน ……… รายการ)

3.2 สิ่งกอสราง

     - ต่ํากวา 10 ลานบาท (จํานวน …. รายการ)

     - ตั้งแต  10 ลานบาทขึ้นไป (จํานวน …. รายการ)

3.3 รายการผูกพัน (3.3.1+3.3.2)

   3.3.1 ผูกพันเดิม

      - ครุภัณฑ

      - สิ่งกอสราง

   3.3.2 ผูกพันใหม

      - ครุภัณฑ  (ระบุรายการ)

      - สิ่งกอสราง (ระบุรายการ)

4. งบเงินอุดหนุน (4.1+4.2)

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

แผน/ผลการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......
รายงานแผน.
รายงานผล ไตรมาสที่...

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ประเภทรายจาย

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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กระทรวง : …………………………………………………………. แผนงาน : ………………………………………………………….
สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : …………………………………………………… งาน/โครงการ : ………………………………………………………….

แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย แผนการใชจาย ผลการใชจาย

เงินกัน
เหลื่อมปง
ปม. 25XX

แผน/ผลการใชจายงบประมาณตามงาน/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......
รายงานแผน.
รายงานผล ไตรมาสที่...

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 3 ตําแหนง)

ประเภทรายจาย

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (4.2.1+4.2.2)

   4.2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายการไมผูกพัน)

      - รายการ ………….

   4.2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รายการผูกพัน)

      - ผูกพันเดิม

      - ผูกพันใหม (ระบุรายการ)

5. งบรายจายอื่น (5.1+5.2)

5.1 รายการไมผูกพัน

   5.1.1 รายการ ………….

   5.1.2 รายการ ………….

5.2 รายการผูกพัน

      - ผูกพันเดิม

      - ผูกพันใหม (ระบุรายการ)

รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)

เงินกันเหลื่อมป (ปที่ผานๆมา)

      ผูรายงาน : ………………………………………………….

      ตําแหนง ...............................................................
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2. คําชี้แจงเพิ่มเติม

3. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข

สําหรับสํานักงบประมาณ เทานั้น :
(1) ความเห็น/ขอสังเกต

ผูใหความเห็นชอบ :

ตําแหนง :

วัน/เดือน/ป  :                                   โทร : วัน/เดือน/ป :                                  โทร :

ตําแหนง :

4. ผูรายงาน : 
     ตําแหนง : 

วัน/เดือน/ป  :                                          โทร :

ผูพิจารณา :

สํานักงบประมาณ  สํานักนายกรัฐมนตรีสงป301 



                                             รายละเอียดรายการ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......
ครุภัณฑราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท

สิ่งกอสรางราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท

กระทรวง :  .....................รหัส แผนงาน : รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รหัส งาน/โครงการ : รหัส
ลําดับที่ จํานวน ราคาตอหนวย งบประมาณ

ระบุหนวยนับ ( บาท )

รวม
หมายเหตุ : ใหระบุรายการตามที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

              สํานักงบประมาณ           สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูรายงาน ............................................................
ตําแหนง ............................................................

แบบ สงป. 302 / 1

ประเภท / รายการ
(ระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือปริมาณงานโดยสังเขป) หมายเหตุ
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ครุภัณฑราคาตอหนวยตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
สิ่งกอสรางราคาตอหนวยตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป

กระทรวง : .......................................................... รหัส แผนงาน :  .............................................. รหัส
สวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : ............................................................ รหัส งาน/โครงการ :  ...........................................รหัส

ลําดับ  รายการ จํานวน งบประมาณ สถานภาพ แผน ไตรมาส ที่ 1 ไตรมาส ที่ 2 ไตรมาส ที่ 3 ไตรมาส ที่ 4
ที่ หนวยนับ ( บาท ) การดําเนินงาน ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภัณฑ

 1. ........................................ ประกวด แผน
ราคา ฯ ผล

เซ็นสัญญา แผน
ผล

การใชจาย แผน
( ลานบาท ) ผล

รวมทั้งสิ้น

 ผูรายงาน ..........................................               สํานักงบประมาณ           สํานักนายกรัฐมนตรี

 ตําแหนง ...........................................

แบบ สงป. 302 / 2 
รายละเอียดแผน / ผลการจัดซื้อจัดจาง จําแนกตามรายการครุภัณฑและ สิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ......

รวมงบประมาณ
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ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 
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