
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตัิงานการจัดทำแผนปฏิบตัิงานรายจ่าย 
 
3.1  หลักเกณฑ์วิธีการการปฏิบัติงาน 
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย งบรายได้ประเภท
บำรุงการศึกษา  ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่ปฏิบัติทั้งในวิธีปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน้าที่ต้อง
ทำการศึกษาหลักเกณฑ์  กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงิน
รายได้ พ.ศ.2547 
 2.  ระเบียบสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33  ลงวันที่ 18  มกราคม  2553  หลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)  
 3.  ระเบียบสำนักงบประมาณ  ที่ นร 0704/ว68  ลงวันที่  29  เมษายน  2558  การ
ปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
วิธีการงบประมาณเงินรายได้  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณเงินรายได้  
พ.ศ.2547 
 ข้อ  14  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น  ให้ตั้งงบประมาณการรายจ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ  80  ของงบประมาณการรายรับ  ทั้งนี้ให้หักเงินกู้  เงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินคงคลัง  
ออกจากประมาณการรายรับ 
 ข้อ  15  งบประมาณรายจ่ายจะกำหนดให้มีเงินสำรองจ่ายในงบกลางเพื่อกรณีจำเป็นของ
มหาวิทยาลัย  โดยให้ตั้งจ่ายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ  20  ของประมาณการรายรับ  ทั้งนี้ให้หักเงินกู้
และเงินที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดจากเงินคงคลัง ออกจากประมาณการรายรับก่อนที่จะนำมาคิดหา
อัตราส่วนร้อยละ  20   
 
การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 ระเบียบสำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว33  ลงวันที่ 18  มกราคม  2553  หลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง) และระเบียบสำนักงบประมาณ  ที่ นร 0704/ 
ว68  ลงวันที่  29  เมษายน  2558  การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
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 รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ  จำแนกออกเป็น  5  ประเภทงบรายจ่าย  ได้แก่ 
 1.  งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจำ  ค่าจ้างชั่วคราว  และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  1.1  เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภท
เป็นรายเดือน  รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน  และเงินเพิ่มอื่นที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน 
  1.2  ค่าจ้างประจำ  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการรวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่างจ้างประจำ  และเงินเพิ่มอื่นที่จ่าย
ควบกับค่าจ้างประจำ 
  1.3  ค่าจ้างชั่วคราว  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับเป็นการทำงานปกติแก่
ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ  รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 
  1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด  รวมถึงเงิน
ที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ  และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทน
พนักงานราชการ  เช่น  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 
 2.  งบดำเนินงาน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ  ได้แก่  
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายที่
กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  2.1  ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  เช่น 
   1)  เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร 
   2)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
   3)  เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
   4)  เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา 
   5)  เงินค่าตอบแทนการสอบ 
   6)  ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
   7)  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
  2.2  ค่ าใช้สอย   หมายถึง  รายจ่ายเพื่ อให้ ได้มาซึ่ งบริการ  (ยกเว้นบริการ
สาธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายที่
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เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
เองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้
   1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
   2)  ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
จ่ายจากค่าวัสด ุ
   3)  คา่เบ้ียประกัน 
   4)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง  แต่มิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
   5)  ค่ารับรอง  หมายถึง  รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
   6)  ค่ารับรองประเภทเครื่องด่ืม 
   7)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า-
ที่พัก  ค่าพาหนะ  เป็นต้น 
  2.3  ค่าวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
   1)  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสด ุ
   2)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 
ไม่เกิน  20,000  บาท 
   3)  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
   4)  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
  2.4  ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น  ตามรายการดังนี ้
   1)  ค่าไฟฟ้า 
   2)  ค่าประปา  ค่าน้ำบาดาล 
   3)  ค่าบริการโทรศัพท์  เช่น  ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่
   4)  ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร    
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) 
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   5)  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ  (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
สื่อสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบ้ิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 
 3.  งบลงทุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่  รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดใน
ลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  3.1  ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน  ไม่สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
   1)  รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   2)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกิน
กว่า  20,000  บาท 
   3)  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  
เครื่องบิน  เครื่องจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น  ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
   4)  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   5)  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 
  3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง  รวมถงึสิ่งต่างๆ  ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  ดังต่อไปนี้ 
   1)  รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง 
   2)  รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน  รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง  ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งทำให้ที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง  มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
   3)  รายจ่ายเพื่อติดต้ังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่ง
เป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร  ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร  
รวมถึงการติดต้ังครั้งแรกในสถานที่ราชการ 
   4)  รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติ
บุคคล 
   5)  รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง 
   6)  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น   ค่าเวนคืนที่ดิน  
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น 
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 4.  งบเงินอุดหนุน  หมายถึง  รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมิใช่ราชการ
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หน่วยงานในกำกับของรัฐ  องค์การ
มหาชน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาตำบล  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคล  
เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์  รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการ
ศาสนาและรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
  งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่ 
  1.  เงินอุดหนุนทั่วไป  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ  
เช่น  ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย  
เงินอดุหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น 
  2.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หมายถึง  เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ
และตามรายละเอียดที่สำนักงบประมารกำหนด  เช่น  รายการค่าครุภัณฑ์  หรือค่าสิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น 
 5.  งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย
หนึ่ง  หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
  
วิธีการปฏิบัติงาน 
 1.  การประมาณการรายรับ 
  1)  จัดเตรียมข้อมูลจำนวนนิสิตภาคปกติเพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำประมาณ
การเงินรายได้ 
  2)  ตรวจสอบแผนการรับนิสิตช้ันปีที่  1  ของทุกสาขาวิชา 
   3)  ตรวจสอบจำนวนนิสิตชั้นปีที่  2-4  ที่ลงทะเบียนเรียนจริงของทุกสาขาวิชา 
  4) สรุปจำนวนนิสิตทุกชั้นปี   และคำนวณค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชาและ
ค่าธรรมเนียมบำรุงคณะ 
  5)  เสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหารเพ่ือพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล 
  6)  แจ้งงบประมาณให้สาขาวิชาทราบเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย  
งบรายได้ประเภทบำรุงการศึกษาต่อไป 
 
 
 2.  การจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจา่ย 
  1)  รับข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่ายฯ จากสาขาวิชาเพ่ือดำเนินการ 
  2)  ตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มและข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการจัดทำงบ
รายจ่ายของทุกสาขาวิชา  และประสานงานกับสาขาวิชาเพ่ือแก้ไขรายละเอียดของข้อมูลหากไม่ถูกต้อง 
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  3)  เสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร  และคณบดีเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงาน
ของคณะ 
  4)  นำข้อมูลทั้งหมดส่งกองนโยบายและแผนเพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  5)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  แจ้งสาขาวิชาเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
รายจ่ายตามที่วางไว ้
 
3.2  ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 
 3.2.1  ควรวางแผนดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย  งบรายได้ประเภทบำรุง
การศึกษาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดก้ำหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด 
 3.2.2  ควรตรวจสอบนโยบาย  ทิศทางการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในแต่ละ
ปีงบประมาณว่ามีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด  เพื่อที่ทางคณะจะได้วางแผนจัดทำแผนปฏิบัติงาน
รายจ่าย  งบรายได้ประเภทบำรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  ทิศทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 3.3.3  ตรวจสอบแผนการรับนิสิตใหม่  และนิสิตปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนจริงของทุก
สาขาวิชาของคณะในปีการศึกษานั้นๆ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำประมาณการรายรับไม่ให้สูงหรือต่ำ
เกินความเป็นจริง 
 3.3.4  ตรวจสอบรายจ่ายจริง  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานรายจ่าย  งบรายได้
ประเภทบำรุงการศึกษา 
 


