คู่มือมาตรฐานข้นตอนการปฏิบติงาน
(Standard Operation Procedure:
SOP)
มทร. ตะวนออก
สถาบนวิจยและพฒนา

การจดทาคาเสนอของบประมาณแผ่นดิน

รหสเอกสาร

สวพ.30301-03

วนที่บงคบใช้
16 ก.ค.ั64
แก้ไขคร้งที่ั:
(ถ้ามี)

เขียนโดยั: นางสาวเตือนใจััสลบศรี
ควบคุมโดยั: นางสาววรรษมนต์ัสนติศิริ
อนุมติโดย : นายอนนต์ัพงษ์ธรกุลพานิช

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรของสถาบนวิจยและพฒนามีความรู้ความเข้าใจข้นตอนกระบวนการจดทาคาเสนอของบประมาณแผ่นดิน

ตัวชี้วัดที่สาคัญ :

ร้อยละขอการจดส่งคาเสนอของบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดัร้อยละั100

ขอบเขตงาน :

การจดทาคาเสนอของบประมาณัเริ่มต้งแต่ักระบวนการทบทวนงบประมาณัการวางแผนงบประมาณััััััััััััััััััััั
การจดทางบประมาณั

คาจากัดความ :

งบประมาณแผ่นดินัหมายถึงัเป็นงบประมาณที่รฐบาลสนบสนุนให้กบมหาวิทยาลยัเพื่อดาเนินงานให้ับรรลุตามเป้าหมาย
ตามพนธกิจของมหาวิทยาลยั
ยุทธศาสตร์การจัดสรร หมายถึงัยุทธศาสตร์การจดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีัตามที่คณะรฐมนตรีัให้ความเห็นชอบั
แผนงานัหมายถึงัแผนงานตามั“โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ” ที่สานกงบประมาณจดทาขึ้นัสาหรบใช้ในการ
จดสรรทรพยากรที่มุ่งให้การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยรบงบประมาณบรรลุผลสาเร็จัตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ระดบชาติั
แผนงานพื้นฐาน หมายถึงัแผนงานที่ดาเนินการตามภารกิจพื้นฐานัซึ่งเป็นหน้าที่ความรบผิดชอบเป็นปกติัประจาตาม
กฎหมายจดต้งหน่วยงานั
แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึงัแผนงานที่ดาเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ัซึ่งเป็นหน้าที่ความรบผิดชอบที่ได้รบมอบหมาย
ในเชิงนโยบายัหรื ออาจเป็ น ภารกิ จพื้ น ฐานที่ สอดคล้ อ งตามยุ ทธศาสตร์ ชาติ ัแผนแม่ บ ทัเฉพาะกิ จัแผนแม่ บทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่างๆของประเทศัโดยควรจะจดทางบประมาณในลกษณะัProject based ที่แสดงค่าใช้จ่ายั
เป้าหมายัตวชี้วดัและระยะเวลาสิ้นสุดที่ชดเจนั
แผนงานบู รณาการ หมายถึงัแผนงานที่ จดทาขึ้นตามหล กเกณฑ์แ ละวิธี การจดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการัััััััััััั
ที่คณะรฐมนตรีให้ความเห็นชอบัโดยมีหน่วยรบงบประมาณต้งแต่ั 2 หน่วยขึ้นไปัซึ่งไม่ได้อยู่ในักระทรวงเดียวกนร่วมกน
รบผิดชอบดาเนินการั
แผนบุคลากรภาครัฐ หมายถึงัแผนงานที่แสดงรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครฐัที่กาหนดไว้ในังบบุคลากรัััั
งบดาเนินงานัรวมท้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นัซึ่งเบิกจ่ายในลกษณะงบดงกล่าวั
นโยบายจัดสรรงบประมาณ หมายถึงักลยุทธ์หลกของรฐบาลัเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละประเด็นัยุทธศาสตร์ั ััััััััั
ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีั
ผลผลิต หมายถึงัผลของการดาเนินงานตามกิจกรรมัซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตั(Product) หรือการให้บริการั(Service) ัััััััั
ที่ดาเนินงานโดยหน่วยรบงบประมาณหรือการตอบคาถามว่าหน่วยรบงบประมาณจดทาบริการัอะไรั(What) ในฐานะัััััั
ผู้จดหาบริการั(Service Provider) ตามความต้องการของรฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service Purchaser) ท้งในรูปแบบ
ของการให้บริการโดยตรงัหรือโดยการใช้วตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้างัเพื่อนาไปใช้ในการบริหารองค์กรัโดยมีตวชี้วด
ผลสาเร็จในเชิงปริมาณัคุณภาพัเวลาัรวมท้งค่าใช้จ่ายั

หน้าที่ความ
รับผิดชอบ :

โครงการ หมายถึงัผลผลิตของหน่วยรบงบประมาณที่จดทาขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการท้งในรูปแบบของัการให้บริการ
โดยตรงัหรือัโดยการใช้วตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้างัเพื่อนาไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนัองค์กรภายนอกหน่วยรบ
งบประมาณัโดยมีการกาหนดัเป้าหมายัระยะเวลาัและวงเงินงบประมาณของัโครงการที่แน่นอนั“งบบุคลากร” หมายถึงั
รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครฐัได้แก่ัรายจ่ายที่จ่ายในลกษณะเงินเดือนัค่าจ้างประจาัค่าจ้าง
ช่วคราวัและค่าตอบแทนพนกงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้ัจ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลกษณะรายจ่ายดงกล่าวั
งบดาเนินงาน หมายถึงัรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจาัได้แก่ัรายจ่ายัที่จ่ายในลกษณะค่าตอบแทนั
ค่าใช้สอยัค่าวสดุัและค่าสาธารณูปโภคัรวมถึงรายจ่ายที่กาหนดัให้จ่ายจากงบัรายจ่ายอื่นใดในลกษณะรายจ่ายดงกล่าวั
งบลงทุน หมายถึงัรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุนัได้แก่ัรายจ่ ายที่จ่ายในลกษณะค่าครุภณฑ์ ัค่าที่ดินัและ
สิ่งก่อสร้างัรวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลกษณะรายจ่ายดงกล่าวั
งบเงินอุดหนุน หมายถึงัรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือัสนบสนุนการดาเนินงานัของหน่วยงาน
อิสระของรฐหรือหน่วยรบงบประมาณของรฐัซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินั
หน่วยรบงบประมาณในกากบของรฐัองค์การมหาชนัรฐวิสาหกิจัองค์กรัปกครองส่วนท้องถิ่นัสภาตาบลัองค์การระหว่าง
ประเทศันิติบุคคลัเอกชนหรือกิจการอนเป็นัสาธารณประโยชน์ัรวมถึงัเงินอุดหนุนงบพระมหากษตริย์ัเงินอุดหนุนศาสนาั
และรายจ่ายที่สานกงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ั
งบรายจ่ายอื่น หมายถึงัรายจ่ายที่ไม่เข้าลกษณะประเภทงบรายจ่ายใดังบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่ัสานกงบประมาณ
กาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ั
อว. คือักระทรวงการอุดมศึกษาัวิทยาศาสตร์ัวิจยัและนวตกรรม
สถาบนวิจยและพฒนาจดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีั
คณะกรรมการประจาสถาบนวิจยและพฒนาัให้ความเห็นชอบคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี

เอกสารอ้างอิง :

คู่มือการจดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี จากกองนโยบายและแผนัระเบียการการจ่ายเงิน
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่ใช้ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

บนทึกข้อความจดส่งคาเสนอของบประมาณั
แบบสรุปคาเสนอของบประมาณรายจ่ายัประจาปีงบประมาณัพ.ศ……
แบบฟอร์มัง.1 (ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน)
แบบฟอร์มัง.2 (สรุปครุภณฑ์)
แบบฟอร์มัง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง)
แบบฟอร์มัง.4 (สรุปโครงการวิจย)
แบบฟอร์มัง.5 (สรุปโครงการ)
แบบฟอร์มัง.7 (ยานพาหนะ)
แบบฟอร์มัง.8 (ค่าซ่อมครุภณฑ์)
แบบฟอร์มัง.9 (ค่าจ้างบุคลากร)
แบบฟอร์มัง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ)
แบบฟอร์มัง.11 (หารายได้)

เอกสารบันทึก :
ชื่อเอกสาร
ผู้รับผิดชอบ
สถานทีจ่ ัดเก็บ
ระยะเวลา
วิธีการจัดเก็บ
เล่มคาเสนอขอั สถาบนวิจยและพฒนา ห้องสถาบนวิจยและพฒนา
10 ปี
เรียงตามวนที่
งบประมาณรายจ่ายั
ประจาปี
(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบนทึกใดบ้างที่ต้องจดเก็บเพื่อเป็นข้อมูลหรือหลกฐานของการปฏิบติงานน้นๆั พร้อมท้งระบุ
ผู้รบผิดชอบในการจดเก็บัสถานทีั่ ระยะเวลาัและวิธีการจดเก็บ) เช่น

ัขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับที่

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน (Flowchart)

ขั้นตอน/ วิธีการ/รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.ับนทึกข้อความจากกองนโยบายและ
แผนให้จดทารายละเอียดคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีัสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือและแบบฟอร์มการ
จดทาคาเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีัได้ที่
http://planning.rmutto.ac.thั
หวข้อดาวน์โหลด/งานแผนงบประมาณ

15ันาที

1.ับนทึกข้อความจากัั
กองนโยบายและแผน
ให้จดทารายละเอียดัััััั
คาเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีั

1.ัรวบรวมข้อมูลสรุปโครงการวิจย
2.ัรวบรวมข้อมูลสรุปโครงการ
บริการวิชาการ
3.ัรวบรวมข้อมูลสรุปโครงการ
พฒนางานวิจย
4.ัรวบรวมข้อมูลสรุปค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน
5.ัรวบรวมข้อมูลสรุปค่าจ้าง
บุคลากร
6.ัรวบรวมข้อมูลสรุปครุภณฑ์ั
7.ัรวบรวมข้อมูลยานพาหนะ (ถ้ามี)
8.ัรวบรวมข้อสรุปสิ่งก่อสร้างั(ถ้ามี)
9.ัรวบรวมข้อมูลสรุปค่าใช้จ่าย
ต่างประเทศั(ถ้ามี)
10.ัรวบรวมข้อมูลหารายได้ (ถ้ามี)
11ั.แบบฟอร์มของกองนโยบายและ
แผน
1.ัส่งรายละเอียดคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีั
สถาบนวิจยและพฒนาให้รอง
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารัสถาบนวิจย
และพฒนาทวนสอบ

5ัวน

1.ัรายละเอียดััััััั
คาเสนอขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของ
สถาบนวิจยและ
พฒนา

1ัวน

1.ัรายละเอียดคา
เสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีั
สถาบนวิจยและ
พฒนา

เริ่มต้น
1

2

เจ้าหน้าที่ััั
กองนโยบาย
และแผน

เจ้าหน้าที่/
หวหน้า
สานกงาน

แจ้งจดทารายละเอียดคาเสนอขอ
งบประมาณประจาปี

จดทารายละเอียดคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

1.
2.
3

รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารั
สวพ.

ตรวจสอบรายละเอียดคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

1

1

5

คณะกรรมการ
ประจาัสวพ.

ลาดบที่ั2

1.ับรรจุในวาระเพื่อโปรดพิจารณา
ไม่เห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการประจา
เสนอคณะกรรมการฯ
สถาบนวิจยและพฒนา
2.ัเอกสารคาเสนอของบประมาณ
เพื่อพิจารณา
รายจ่ายประจาปีัของสถาบนวิจย
และพฒนา

2ัวน

1.ัเอกสารคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีัของ
สถาบนวิจยและ
พฒนา

1 ช่วโมง

1.ับนทึกข้อความ
จดส่งคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีัให้กอง
นโยบายและแผน
2.ัคาเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีสถาบนวิจย
และพฒนา

เห็นชอบ
6

งานสารบรรณัั
/หวหน้า
สานกงาน

จดส่งคาเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีั

สิ้นสุด

1.ัทาบนทึกข้อความจดส่งคาเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สถาบนวิจยและพฒนาัให้กอง
นโยบายและแผน

