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คู่มอืการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 



 
 

 

๒ 

ค าน า 
 

 กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ ด าเนินการ
จัดท างบประมาณ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงได้
รวบรวมข้อมูลและจัดท าคู่มือการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนงาน/ 
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพาใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
ในการจัดท างบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาด
ในกระบวนการด าเนินการ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบูรพา การด าเนินการ 
ในครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของผู้อ านวยการกองแผนงาน และบุคลากรกองแผนงาน ส านักงาน-
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอแนะให้ข้อคิดเห็น ในการจัดท าให้คู่มือฉบับนี้ส าเร็จลงได้สมบูรณ์เป็นอย่างดี 
ผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
 
 

ผู้จัดท า 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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๑. ความเป็นมา ๑ 
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๓. ปฏิทินการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ 
๔. นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๕ 
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติการ ๙ 
 การจัดท างบประมาณรายรับ ๑๒ 
 การจัดท างบประมาณรายจ่าย ๑๔ 
  
ภาคผนวก  
นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๖ 
หลักการจ าแนกงบประมาณรายจ่าย ส านักงบประมาณ ๔๐ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗๐ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘๔ 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑. ความเป็นมา 
 ๑.๑  ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ ให้มหาวิทยาลัยบูรพามีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
  มาตรา ๑๔ รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
  (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
  (๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 
  (๓) เงินกองทุนคงยอดเงินต้นที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือ
ผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
  (๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
  (๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการร่วมลงทุนหรือการลงทุน และจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย 
  (๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่ง
มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
  (๗) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 
  เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (๑) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจ านวนที
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
ให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยใน
สัดส่วนเดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย 
  รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ๑.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๒๓ การใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยจากรายได้ข้อ ๑๕ (๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี (๔) 
ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ  (๕) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการร่วม
ลงทุนหรืการลงทุน และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  (๖) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ 
หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์  และ (๗) รายได้หรือ
ผลประโยชน์อย่างอ่ืน ต้องมีงบประมาณมีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรองรับ  และตามข้อ ๓๙ วรรค ๔ ในขั้นตอน
การจัดท างบประมาณประจ าปี ให้รายงานเงินกองทุนคงเหลือในส่วนการประมาณการรายรับด้วย 
 ๑.๓  ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  
  (๑)  ข้อ ๕ โครงสร้างงบประมาณ ประกอบด้วย นโยบายการจัดท างบประมาณ งบประมาณ
รายรับ งบประมาณรายจ่าย และองค์ประกอบอื่นที่คณะกรรมการก าหนด  
  นโยบายการจัดท างบประมาณแต่ละปีงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย โดยค านึงถึงการบรรลุแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์หรือแผนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
รวมทั้งแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย และมติของสภามหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง ในกรณีของส่วน
งานให้น าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดไปสู่ระดับส่วนงานไปประกอบการจัดท างบประมาณด้วย 



๒ 
 

 

๒ 

  งบประมาณรายรับ เป็นการประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะได้รับในช่วงเวลา
ของปีงบประมาณ เงินสะสม และอาจรวมรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณก่อนหน้าซึ่งยังไม่ได้ใช้หรือยัง
เหลืออยู่ตามที่คณะกรรมการก าหนดก็ได้ รายรับที่น ามาตั้งงบประมาณ ให้ตั้งจากรายได้ตามประเภทรายได้และ
ตามรายการที่มหาวิทยาลัยก าหนด เว้นแต่มีระเบียบที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
  งบประมาณรายจ่าย เป็นการประมาณการจ่ายที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาของงบประมาณ
และอาจรวมรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในระเบียบนี้ 
  การจ าแนกงบประมาณ อาจจ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ พันธกิจ หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งอาจจ าแนกประเภทรายรับและประเภทรายจ่าย ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดด้วยก็ได้ 
  รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ให้จ่ายเพื่อการด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิททยาลัยภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน โดยแบ่งเป็นประเภทได้ ดังนี้ 
   (๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
   (๒) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
   (๓) ค่าใช้จ่ายลงทุน 
   (๔) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
  ค่าใช้จ่ายตามวรรคหก จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านใด ค่าใช้จ่ายใด ให้เป็นไปตามที่อธิการบดี
ประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  (๒) ข้อ ๙  ให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานภายในส่วนงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด
จัดท าค าของบประมาณประจ าปี ประกอบด้วย งบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย 
  (๓) ข้อ ๑๐ วรรค ๕  ค าของบประมาณของส่วนงานนั้น ให้เสนอโดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานก่อน จากนั้นให้มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดตามข้อบังคับ ระเบียบ และท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
  วรรค ๖ เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้ว ให้อธิการบดีเสนอค าของบประมาณต่อคณะกรรมการ
เพ่ือให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ทั้งนี้  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวัน
ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  
  
๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ส่วนงาน/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพาใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายจาก 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

๓ 

๓. ปฏิทินการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอนและกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จ านวนนสิิตส าหรับประมาณการรายรับ 
 - คณะ/วิทยาลัยจัดท าข้อมูลแผนการรับนิสิตในปีการศึกษา    
   ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗   และบนัทกึข้อมูลแผนการรับนิสิตฯ  
   ในระบบ Google Drive  
 - กองแผนงานสรุปจ านวนนสิิตทั้งหมด  

คณะ/วิทยาลัย/ 
กองแผนงาน 

๒ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิพิจารณา           
(ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองแผนงาน 

๓ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยพจิารณา (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองแผนงาน 

๔ ๒๓ กรกฎาคม ถึง  ๙  
สิงหาคม ๒๕๖๑ 

จัดท าประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖  
โดยบนัทึกข้อมูลในระบบ E-Budgeting (ส่งหนังสือยืนยันข้อมลูภายใน
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ทุกส่วนงาน 

๕ ๑ - ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 

จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 
โดยบันทึกข้อมูลในระบบ E-Budgeting (ส่งหนังสือยืนยันข้อมูลภายใน
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงานแล้ว) 
 

ทุกส่วนงาน 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ - รายงานผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายในการตั้งงบประมาณ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓ ไตรมาส)  
- ก าหนดเป้าหมายการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ตามตัวชี้วดัที่ก าหนดซึง่สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของ 
  มหาวิทยาลยัและสอดคล้องกับงบประมาณที่เสนอขอตั้ง   

ทุกส่วนงาน 



๔ 
 

 

๔ 

ล าดับ วัน/เดือน/ป ี ขั้นตอนและกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวบรวม  วิเคราะห์  และสรุป    
 - ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจา่ย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ 
 - ผลการด าเนนิงานตามเป้าหมายในการตั้งงบประมาณ 
   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓ ไตรมาส) 
 - เป้าหมายการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
   ตามตัวชี้วดัที่ก าหนดซึง่สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ของ 
   มหาวิทยาลยั   

กองแผนงาน 

๘ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สนิพิจารณางบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองแผนงาน 

๙  กันยายน ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยพจิารณางบประมาณรายจา่ย 
จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองแผนงาน 

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ - จัดท าเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดส่งให้ทุกส่วนงาน  
- บันทึกงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้มหาวทิยาลัย   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในระบบบญัชี ๓ มิต ิ
- จัดท าข้อมูลจัดสรรงบประมาณ งวดที่ ๑ 

กองแผนงาน 

 
 
  



๕ 
 

 

๕ 

๔. นโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี ้

๑.   ให้จัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  โดยส่วนงานน าเสนอเป้าหมายการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สู่ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทุกส่วนงานได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายจากมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป้าหมายผลผลิตตามภารกิจ
ของส่วนงาน 
 ๒.  ให้ทุกส่วนงานจัดท างบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ๔ ปีงบประมาณ 

๓.  งบประมาณรายรับ 
งบประมาณรายรับ  หมายถึง  ประมาณการรายรับของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะได้รับ 

ในช่วงเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลยัก าหนดสัดส่วนของประมาณการรายรับให้ส่วน
งาน/หน่วยงาน ดังนี้ 

(๑) รายรับจากการจัดการศึกษา 
(๑.๑) หลักสูตรเหมาจ่าย   

(ก) หลักสูตรเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ให้ส่วนงานประมาณการรายรับ 
จากรายได้หลังจากหักรายการค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงหอสมุด ค่าบ ารุงเครือข่าย  ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต 
ค่าบ ารุงกีฬา และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  โดยใช้อัตราตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ใช้กับนิสิตกรณี 
ไม่เหมาจ่าย แยกตามรหัสนิสิต 

(ข) หลักสูตรเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา ให้ส่วนงานประมาณการรายรับ 
จากรายได้หลังจากหักรายการค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงหอสมุด ค่าบ ารุงเครือข่าย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
โดยใช้อัตราตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเก็บเงินค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ระดับบัณฑิตศึกษา และหักให้บัณฑิตวิทยาลัยในอัตราร้อยละ ๕  
    ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานของ 
บัณฑิตวิทยาลัยเท่ากับจ านวนที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับใน (ข) 

(๑.๒) หลักสูตรแบบไม่เหมาจ่าย 
   (ก) ค่าบ ารุงคณะ และค่าบ ารุงพิเศษเฉพาะสาขาวิชา ของนิสิตระดับปริญญา
ตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นรายรับของคณะที่นิสิตสังกัด 

(ข) ค่าหน่วยกิตของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติเป็นรายรับของ 
คณะเจ้าของรหัสวิชา ส่วนรายรับจากค่าหน่วยกิตของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเป็นรายรับของ 
คณะเจ้าของหลักสูตร 

(๑.๓)  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ ให้ส่วนงานที่มีนิสิตต่างชาติ 
ประมาณการรายรับจากค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ  ร้อยละ ๕๐ และส่วนกลาง 
ประมาณการรายรับร้อยละ ๕๐ ของอัตราการเก็บเงินค่าบ ารุงที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา 

(๑.๔) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงหอสมุด และค่าบ ารุงระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลัย ของนิสิตที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เป็นรายรับของส านักงานอธิการบดี 
ส านักหอสมุด และส านักคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ  
 



๖ 
 

 

๖ 

ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย ค่าบ ารุงหอสมุด และค่าบ ารุงระบบเครือข่าย  
ของนิสิตที่ศึกษา ณ วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว เป็นรายรับของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  
และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ตามล าดับ 
   (๑.๕) รายรับจากค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม ของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ  
เป็นรายรับของโรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” 
  (๒) รายรับจาการบริหารสินทรัพย์ เป็นรายรับของส่วนงาน/หน่วยงานที่ดูแลสินทรัพย์นั้น 

(๓) รายรับจากการให้บริการ เป็นรายรับของส่วนงาน/หน่วยงานที่ผู้ให้บริการ 
   (๔) เงินยืมจากมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความเห็นชอบการขอยืมเงินจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 

๔.  งบประมาณรายจ่าย 
ให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่มีเงินรายรับ ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการรายรับ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณการรายรับ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๑๓ (๑) – (๖) ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ดังนี้  

 (๑) สมทบเงินให้ส่วนกลางร้อยละ ๘ ของประมาณการรายรับของส่วนงาน/หน่วยงาน  
ยกเว้น     

(๑.๑)  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ ไม่ต้องน าประมาณการ 
รายรับจากค่ายา เวชภัณฑ์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก บริการ 
ทางรังสีวิทยา และหัตถการอ่ืน ๆ ที่ส่งตรวจภายนอกหน่วยงาน มาหักสมทบให้ส่วนกลาง 

(๑.๒)  ส่วนงานในวิทยาเขตจันทบุรี ไม่ต้องสมทบเงินให้ส่วนกลาง แต่สมทบเงิน 
ให้กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร้อยละ ๒๒ ของประมาณการรายรับ 

(๑.๓) ส่วนงานในวิทยาเขตสระแก้ว ไม่ต้องสมทบเงินให้ส่วนกลาง แต่หักสมทบเงิน 
ให้กองบริการวิทยาเขตสระแก้วร้อยละ ๒๒ ของประมาณการรายรับ  
   (๑.๔) กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี และกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว  
ไม่ต้องสมทบเงินให้ส่วนกลาง  

 (๒) สมทบเงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัยบูรพาร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับ   
 (๓) สมทบเงินเข้ากองทุนของส่วนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของประมาณการรายรับ 
 (๔) สมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน ๗,๐๐๐ บาทต่อคน 

เฉพาะพนักงาน และลูกจ้างซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน  
     ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ ๒ ของรายรับ (รายรับหลังหักสมทบเงินให้ส่วนกลาง และ 

สมทบเงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย) 
 (๕) สมทบเข้ากองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพ่ือผู้ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ ๐.๕๐  

ของเงินเดือนพนักงาน และลูกจ้างท่ีท างานด้านบริการที่ใช้คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรีตามเงินเดือนที่ตั้ง
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส าหรับจ่ายเป็นค่าชดเชยให้พนักงาน และลูกจ้างฯ ซึ่งจ้างด้วย
เงินรายได้ส่วนงาน) 

(๖) ค่าสาธารณูปโภค ตั้งงบประมาณตามประมาณการการใช้จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา 
(๗) งบกลาง 

(๗.๑) ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการรายรับ เพ่ือส ารองจ่าย 
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นของส่วนงานและหน่วยงาน 



๗ 
 

 

๗ 

   (๗.๒) ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ เพ่ือส ารองกรณีประมาณ
การรายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณไว้ 

(๘) คณะ/วิทยาลัยตั้งงบประมาณเพ่ือการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  ของประมาณการรายรับ   
ดังนี้ 
   (๘.๑)  ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา ร้อยละ ๒ ของประมาณการ
รายรับ 

(๘.๒)  ตั้งงบประมาณเพ่ือการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘ ของประมาณการรายรับ  
ในงบเงินอุดหนุน ตามรายการดังต่อไปนี้ 
    (๑)  เงินอุดหนุนทุนการวิจัย 
    (๒)  เงินอุดหนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 
    (๓)  เงินอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
    (๔)  เงินอุดหนุนทุนส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
    (๕)  เงินอุดหนุนรางวัลส าหรับนักวิจัย 
    (๖)  เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

ส าหรับส่วนงานอื่นให้ตั้งงบประมาณเพ่ือการวิจัยตามความเหมาะสม   
ทั้งนี้ ส่วนงานที่มี KPI เรื่องของการวิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย KPI แล้ว หากส่วนงาน 

มีความประสงค์ขอใช้เงินเหลือจ่ายสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
(๑) ส่วนงานสามารถน าเงินคงเหลือดังกล่าวไปช าระหนี้มหาวิทยาลัย     
(๒) ส่วนงานที่ไม่มีหนี้กับมหาวิทยาลัย แต่มีความประสงค์น าเงินคงเหลือไปใช้ 

ประโยชน์อื่น โดยมีเหตุผลอันสมควรให้ส่วนงานท าเรื่องขอยกเว้นเป็นรายกรณีไป 
 (๙) ส่วนงานที่จัดตั้งใหม่ มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนงานที่จัดตั้งใหม่ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนงานนั้นตามความเหมาะสม 
(๑๐) การตั้งงบประมาณจากเงินยืม ส่วนงานต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

เรียบร้อยแล้วจึงสามารถน ามาตั้งงบประมาณได้  
(๑๑) คณะ/วิทยาลัย ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับนิสิตตามความเหมาะสม   

และควรตั้งงบประมาณส าหรับเป็นทุนในการจ้างนิสิตช่วยงาน และงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา (DSS) 

(๑๒) ทุกส่วนงานตั้งงบประมาณให้ตรงตามงบรายจ่าย เพ่ือความสะดวกในการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

(๑๓) คณะที่มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ให้จัดสรรรายรับให้กับ 
คณะที่สอนวิชาบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยประกาศก าหนด   
  ทั้งนี้  ให้ตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ “เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่สอนวิชาบริการ” 

(๑๔) ส่วนงานที่มีแผนการชดใช้เงินยืม ตามข้อตกลงการยืมเงิน ขอให้ตั้งงบประมาณ 
เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายจ่ายอ่ืน รายการ “ชดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย” หรือ รายการ “ชดใช้เงินยืมระหว่าง 
ส่วนงาน” 
 
 



๘ 
 

 

๘ 

(๑๕) ส่วนงานและหน่วยงานที่มีแผนการเดินทางไปต่างประเทศกรณีที่เป็นไปตามข้อผูกพัน 
อย่างเป็นทางการระหว่างส่วนงานกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรหรือ
เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ของส่วนงานอย่างแท้จริง ให้ตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายอ่ืน 
รายการ “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ” 

(๑๖) ส่วนงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ขอให้น าเงิน
สนับสนุนที่คาดว่าจะได้รับจัดท าประมาณการรายรับเพื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

(๑๗) หัวหน้าส่วนงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เกิน
กว่ารายรับจริง 

(๑๘) ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดการตั้งงบประมาณ ก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ ส าหรับส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีปัญหางบประมาณ 

(๑๙) มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินประจ างวดในระบบบัญชี ๓ มิติ จ านวน ๒ งวด  
(๑) งวดที่ ๑ จัดสรรเงินประจ างวด โดยให้มีผลในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 (๑.๑) จัดสรรเงินประจ างวด ร้อยละ ๑๐๐ ส าหรับงบรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
  (ก) งบบุคลากร 
  (ข) งบลงทุน 
  (ค) งบเงินอุดหนุน รายการ เงินอุดหนุนกองทุนของส่วนงาน และ  

เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (๑.๒) จัดสรรเงินประจ างวดร้อยละ ๖๐ ส าหรับ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน 
(ยกเว้นรายการตาม (ค)) งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง 
 ทั้งนี้ การจัดสรรเงินประจ างวดตาม (๑.๑) และ (๑.๒) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
ร้อยละ ๗๐ ของวงเงินที่ตั้งงบประมาณ 

(๒) งวดที่ ๒ จัดสรรเงินประจ างวดจะพิจารณาจัดสรรตามแนวโน้มรายรับจริงของ   
ส่วนงาน/หน่วยงาน ในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ 

 
-------------------------------------------------------- 

 
 

 
  



๙ 
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๕. ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  แบ่งออกเป็น  

๒ ขั้นตอน ได้แก่ 
 ๑. การจัดท าประมาณการรายรับ 
 ๒. การจัดท างบประมาณรายจ่าย 
 

 
  

 โดยจะเริ่มจากการจัดท าประมาณการรายรับ เพ่ือเป็นการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณให้
ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดท างบประมาณรายจ่าย ซึ่งคาดว่าจะใช้ในการบริหารงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยตลอดทั้งปีของส่วนงาน/หน่วยงานซึ่งจะต้องด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองแผนงานด าเนินการตรวจสอบ สรุป เป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 
ซึ่งการจัดท างบประมาณให้เป็นระบบสมดุล จะตั้งงบประมาณรายจ่ายสูงกว่างบประมาณรายรับมิได้ กรณีท่ี
เงินรายรับที่จะเกิดข้ึนระหว่างปีน้อยกว่ารายจ่ายที่จะตั้งงบประมาณรายจ่าย ต้องลดรายจ่ายลงหรือาจน า
รายรับจากแหล่งอื่นมาตั้งรวมเป็นประมาณการรายรับก็ได้ อาทิ จากเงินสะสม เงินกองทุนมหาลัยวิทยาลัย 
เงินกองทุนส่วนงาน เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย หรือเงินยืมจากส่วนงานอื่น แล้วแต่กรณีตามความจ าเป็น 

 



๑๐ 
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ทั้งนี้ มีหน่วยงบประมาณที่ต้องจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ดังนี้ 
๑. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๒. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
๓. คณะดนตรีและการแสดง 
๔. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๕. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๖. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๗. คณะแพทยศาสตร์ ยกเว้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
๘. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
๙. คณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๑. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
๑๒. คณะโลจิสติกส์ 
๑๓. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๔. คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๖. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๑๗. คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๙. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒๐. คณะศึกษาศาสตร์ ยกเว้น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” และโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
๒๑. คณะสหเวชศาสตร์ 
๒๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๒๓. คณะอัญมณี 
๒๔. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
๒๕. วิทยาลัยนานาชาต ิ
๒๖. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 
๒๗. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 
๒๘. บัณฑิตวิทยาลัย 
๒๙. สถาบันภาษา 
๓๐. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
๓๑. ส านักคอมพิวเตอร์ 
๓๒. ส านักบริการวิชาการ 
๓๓. ส านักหอสมุด 
๓๔. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
๓๕. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" 
๓๖. โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 
๓๗. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 



๑๑ 
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๓๙. กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
๔๐. โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔๑. กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 
๔๒. โครงการหอพักเทา-ทอง กองกิจการนิสิต 
๔๓. ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 
๔๔. ส านักงานอธิการบดี โดยรวมส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักพัฒนานวัตกรรม  

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก แต่ไม่รวมกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว 
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โครงการหอพักเทาทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
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 การจัดท างบประมาณรายรับ  
 

 
 
 
 
 
 รายรับของมหาวิทยาลัยที่น ามาจัดท าประมาณการในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะรายได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นรายได้หลัก 
ที่น ามาใช้จ่ายเพ่ือบริหารจัดการประจ าปี สมทบจากงบประมาณแผ่นดินในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรน้อยไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และก าหนดให้น ามาตั้งงบประมาณรองรับ 
โดยที่แต่ละส่วนงาน/หน่วยงานจะต้องด าเนินการประมาณการรายได้ของส่วนงาน/หน่วยงานตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทตามผังบัญชี ดังนี้ 
 ๑) รายได้จากการศึกษา หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากการรับเงินจากนิสิตและนักเรียน ส าหรับรายได้
น ามาประมาณการรายรับ ได้แก่  



๑๓ 
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๑.๑) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  
๑.๒) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมส าหรับนิสิตต่างชาติ 
๑.๓) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน 
๑.๔) ค่าบ ารุงหอสมุด 
๑.๕) ค่าบ ารุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
๑.๖) ค่าบ ารุงการศึกษา (โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา) 
๑.๗) ค่าบ ารุงการศึกษา (โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ) 
๑.๘) ค่าบ ารุงพิเศษเฉพาะสาขา 
๑.๙) ค่าหน่วยกิต 
๑.๑๐) ค่าบ ารุงคณะ 
๑.๑๑) ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมหลักสูตรเหมาจ่าย 

 ๒) รายได้ค่าธรรมเนียม หมายถึง รายได้ที่มีระเบียบ ประกาศและข้อบังคับในการจัดเก็บ ส าหรับ
รายได้ที่น ามาประมาณการรายรับ ได้แก่ 
  ๒.๑) ค่าสมัครสอบคัดเลือกนิสิต/นักเรียน  
  ๒.๒) ค่าธรรมเนียมค่าบริการดูแลเด็กเล็กของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้และ
พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๒.๓) รายได้จากการให้บริการด้านคลินิกแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือก 
  ๒.๔) รายได้ค่าบริการกายภาพบ าบัดของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการคณะสหเวชศาสตร์ 

๒.๕) ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-GET)  
๒.๖) ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (BUU-CET)  

  ๒.๗) รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ เช่น รายได้ค่าปรับหนังสือ สื่อโสตฯ 
 ๓) รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากครุภัณฑ์ อาคารและสถานที่ ส าหรับ
รายได้ที่น ามาประมาณการรายรับ ได้แก่ 
  ๓.๑) รายได้จากค่าเช่าสถานที่ เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าเช่าอาคารมีชัย ฤชุพันธ์ ค่าเช่าห้องเรียน 
ค่าหอบุคลากร เป็นต้น 
  ๓.๒) รายได้ค่าหอพักนิสิต 
  ๓.๓) รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์/ยานพาหนะ 
 ๔) รายได้จาการให้บริการ เช่น รายได้ค่าสอบเทียบ 
 ๕) รายได้ค่ารักษาพยาบาล 
 ๖) รายได้ค่าเข้าชม 
 ๗) รายได้จากดอกเบี้ย 
 ๘) รายไดจ้ากการจัดสรรโครงการบริการวิชาการ 
 ๙) รายไดจ้ากการจัดสรรโครงการวิจัย 
 ๑๐) รายได้อ่ืนๆ เช่น รายได้ค่าปรับ รายได้ค่าไฟฟ้า รายได้ค่าน้ าประปา 
 
 ทั้งนี้ รายได้ที่น ามาจัดท างบประมาณรายรับ หมายถึง ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับ 
ในช่วงเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมหาวิทยาลัยก าหนดสัดส่วนของประมาณการรายรับ 
ให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ตามนโยบายการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



๑๔ 
 

 

๑๔ 

 การจัดท างบประมาณรายจ่าย 
 

 
 
 
 
 การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามภารกิจด้านต่างๆ ของหมาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาลไม่เพียงพอหรือไม่
ได้รับการจัดสรร เพ่ือให้ภารกิจนั้นๆ ส าเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความส าคัญ
หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย  โดยที่ส่วนงาน/หน่วยงานจะต้องด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่าย
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในช่วงปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์จ าแนกงบประมาณรายจ่าย ส านักงบประมาณ ภายใต้
โครงสร้างงบประมาณ (แผนงาน-งาน งบรายจ่าย และรายการ) ดังนี้ 
 
 



 
 

 

๑๕ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ   
     ๑.๑  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ๑. งบบุคลากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 
     ๑.๑ เงินเดือน  

          - อัตราเดิม 
          - อัตราใหม่ 
          - เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่
พนักงานเต็มเวลาและลูกจ้างที่ท างานด้านบริการที่ใช้
คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประเภทเป็นรายเดือน รวมทัง้ลูกจ้าง
ตามระเบียบของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 

     ๑.๒  ค่าจ้างชั่วคราว 
          - อัตราเดิม 
          - อัตราใหม่ 
          - เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานซึ่งจ่ายให้แก่
พนักงานบางส่วนเวลา ลูกจ้างชาวต่างประเทศและ
ลูกจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษตามที่ ก.บ.บ. 
ก าหนด  

     ๑.๓  เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
     ๑.๔  ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ 
     ๑.๕  ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งบริหาร ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินประจ า

ต าแหน่งบริหารให้กับรองหัวหน้าส่วนงานซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งก่อนวันที่ ๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๒. งบด าเนินงาน  
     ๒.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็น ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนผู้ที่ไม่

ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว ค่าตอบแทนเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนสาขา
ขาดแคลน/เงินเพ่ิมพิเศษ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ



 
 

 

๑๖ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย 
(ส าหรับผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งในด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ๓. งบเงินอุดหนุน  
    ๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป  
          (๑) เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

บูรพา 
เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
จ านวน ๗,๐๐๐ บาทต่อคนเฉพาะพนักงานและลูกจ้าง 
ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ 
ของรายรับหลังหักสมทบเงินให้ส่วนกลางและสมทบ
เงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย 

          (๒) เงินอุดหนุนกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพา
มั่นคงเพ่ือผู้ปฏิบัติงาน 

เงินสมทบเข้ากองทุนมหาวิทยาลัยบูรพาม่ันคงเพ่ือ
ผู้ปฏิบัติงาน ในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของเงินเดือนที่ต้ัง
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ส าหรับจ่ายเป็นค่าชดเชยให้พนักงานและลูกจ้างท่ี
ท างานด้านบริการที่ใช้คุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรีซึ่งจ้าง
ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

๒. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา   
    ๒.๑ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  กิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนต่อภารกิจด้านการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ส านักคอมพิวเตอร์ 
ส านักหอสมุด โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ โรงเรียน
สาธิตอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่สังกัดส านักงาน
อธิการบดี   



 
 

 

๑๗ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนกองทุนของส่วนงาน เพ่ือสมทบเข้ากองทุนของส่วนงานในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๓ ของประมาณการรายรับ 
     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

     ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 



 
 

 

๑๘ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
     ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ต่างประเทศส าหรับนิสิต 
 

     ๔.๓ ชดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย  
     ๔.๔ ชดใช้เงินยืมระหว่างส่วนงาน  
     ๔.๕ ดอกเบี้ยเงินยืมมหาวิทยาลัย  
 ๕. งบกลาง  
     ๕.๑ เงินส ารองกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการ

รายรับ เพ่ือส ารองจ่ายกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ของส่วนงานและหน่วยงาน 

     ๕.๒ เงินส ารองกรณีรายรับต่ ากว่าเป้าหมาย ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ 
เพ่ือส ารองกรณีประมาณการรายรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งงบประมาณไว้ 

    ๒.๒ งานบริหารทั่วไป  กิจกรรมที่เป็นการสนับสนุนต่อการเรียนการสอนของ
คณะ/วิทยาลัย รวมถึงงานด้านบริหารทั่วไปของ
ส านักงานคณบดี 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 



 
 

 

๑๙ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
    ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนกองทุนของส่วนงาน เพ่ือสมทบเข้ากองทุนของส่วนงานในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๓ ของประมาณการรายรับ 
     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

    ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับนิสิต 

 

     ๔.๓ ชดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย  
     ๔.๔ ชดใช้เงินยืมระหว่างส่วนงาน  
     ๔.๕ ดอกเบี้ยเงินยืมมหาวิทยาลัย  
 ๕. งบกลาง  



 
 

 

๒๐ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
     ๕.๑ เงินส ารองกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการ

รายรับ เพ่ือส ารองจ่ายกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ของส่วนงานและหน่วยงาน 

     ๕.๒ เงินส ารองกรณีรายรับต่ ากว่าเป้าหมาย ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ 
เพ่ือส ารองกรณีประมาณการรายรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งงบประมาณไว้ 

    ๒.๓ งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
สังคมศาสตร์  

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีสังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรรายรับให้กับ

คณะที่สอนวิชาบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 



 
 

 

๒๑ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ฯของ
ส านักงบประมาณ 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

    ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับนิสิต 

 

    ๒.๔ งานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีสังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 



 
 

 

๒๒ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรรายรับให้กับ

คณะที่สอนวิชาบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

    ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับนิสิต 

 

    ๒.๕ งานจัดการศกึษาระดับปริญญาตรีด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีสังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 ๑. งบด าเนินงาน  



 
 

 

๒๓ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรรายรับให้กับ

คณะที่สอนวิชาบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 



 
 

 

๒๔ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
    ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ต่างประเทศส าหรับนิสิต 
 

    ๒.๖ งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ 

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรรายรับให้กับ

คณะที่สอนวิชาบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 



 
 

 

๒๕ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

    ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับนิสิต 

 

    ๒.๗ งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  



 
 

 

๒๖ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
     ๓.๑ เงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรรายรับให้กับ

คณะที่สอนวิชาบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

    ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับนิสิต 

 

    ๒.๘ งานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาสังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
 ๒. งบลงทุน  



 
 

 

๒๗ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนหน่วยงานที่สอนวิชาบริการ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรรายรับให้กับ

คณะที่สอนวิชาบริการ ตามหลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ประกาศก าหนด 

     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

    ๔.๒ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับนิสิต 

 

๓. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม   
    ๓.๑ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  กิจกรรมที่ใช้ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน/ประเทศ 



 
 

 

๒๘ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม  
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๒.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการ

วิชาการ 
     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 



 
 

 

๒๙ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
 ๕. งบกลาง  
     ๕.๑ เงินส ารองกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ต้ังงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการ

รายรับ เพ่ือส ารองจ่ายกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ของส่วนงานและหน่วยงาน 

     ๕.๒ เงินส ารองกรณีรายรับต่ ากว่าเป้าหมาย ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ 
เพ่ือส ารองกรณีประมาณการรายรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งงบประมาณไว้ 

๔. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
    ๔.๑ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมที่ด าเนินไปเพ่ือวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ 

ท านุบ ารุงรักษา ส่งเสริม และเผยแพร่ด้านศาสนา 
ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของ
ชุมชน/ประเทศ 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส าหรับหอศิลปวัฒนธรรม
ภาคตะวันออก 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
ส าหรับหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก 

 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 



 
 

 

๓๐ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อท านุ 
บ ารุง ศิลปะ และวัฒนธรรม 

     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

 ๕. งบกลาง  
     ๕.๑ เงินส ารองกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการ

รายรับ เพ่ือส ารองจ่ายกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ของส่วนงานและหน่วยงาน 

     ๕.๒ เงินส ารองกรณีรายรับต่ ากว่าเป้าหมาย ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ 
เพ่ือส ารองกรณีประมาณการรายรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งงบประมาณไว้ 

๕. แผนงานบริการสุขภาพ   



 
 

 

๓๑ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
    ๕.๑ งานบริการรักษาพยาบาล  กิจกรรมที่เกี่ยวกับให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 
 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส าหรับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
ส าหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๒ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 



 
 

 

๓๒ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
    ๔.๑ ค่ายา เวชภัณฑ์ และตรวจวิเคราะห์ทาง

การแพทย์ 
 

    ๔.๒ ชดใช้เงินยืมมหาวิทยาลัย  
 ๕. งบกลาง  
     ๔.๑ เงินส ารองกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการ

รายรับ เพ่ือส ารองจ่ายกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ของส่วนงานและหน่วยงาน 

     ๔.๒ เงินส ารองกรณีรายรับต่ ากว่าเป้าหมาย ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ 
เพ่ือส ารองกรณีประมาณการรายรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งงบประมาณไว้ 

๖. แผนงานวิจัย   
   ๖.๑ งานวจิัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย แสวงหาความรู้

ความก้าวหน้าทางวิชาการ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนด้านการวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ 

 ๑. งบด าเนินงาน  
     ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และ

วัสดุ แต่ยกเว้นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่อยู่ใน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส าหรับสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล และส านักพัฒนานวัตกรรม 

    ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
ส าหรับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และส านัก
พัฒนานวัตกรรม 



 
 

 

๓๓ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
 ๒. งบลงทุน  
    ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะ

คงทนถาวร 
    ๓.๒ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 ๓. งบเงินอุดหนุน เช่น เพ่ือเป็นค่าอุดหนุนบ ารุงสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อุดหนุน

กองทุนส่วนงาน  
     ๓.๑ เงินอุดหนุนทุนการวิจัย รายจ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นทุนการท างานวิจัยส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  
     ๓.๒ เงินอุดหนุนการน าเสนอผลงานวิจัย รายจ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ

ผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการท้ังใน
ระดับประเทศหรือนานาชาติ 

     ๓.๓ เงินอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

รายจ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรูปแบบบทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

     ๓.๔ เงินอุดหนุนทุนส่งเสริมการผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

รายจ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน บทความ
ทางวิชาการ ต ารา หนังสือ งานวิจัย และผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ รวมถึง
งานแปลจากตัวงานต้นแบบ 

     ๓.๕ เงินอุดหนุนรางวัลส าหรับนักวิจัย รายจ่ายเพื่อสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับนักวิจัย
เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนางานวิจัย และ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท าผลงานทางวิชาการ 



 
 

 

๓๔ 

แผนงาน/งาน งบรายจ่าย/รายการ หมายเหตุ 
     ๓.๖ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย รายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยของส่วนงาน 

     ๓.๗ เงินอุดหนุนกองทุนวิจัยและพัฒนา เพ่ือสมทบเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
     ๓.๘ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร รายจ่ายส าหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ภายในประเทศของผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงโครงการอบรมที่จัดขึ้นเอง 

     ๓.๙ เงินอุดหนุนโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

รายจ่ายส าหรับโครงการสัมมนา ศึกษาดูงาน ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 ๔. งบรายจ่ายอื่น เช่น เพ่ือเป็นรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด
งบรายจ่ายหนึ่ง 

    ๔.๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ต่างประเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

 ๕. งบกลาง  
     ๕.๑ เงินส ารองกรณีฉุกเฉินและจ าเป็น ตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการ

รายรับ เพ่ือส ารองจ่ายกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็น
ของส่วนงานและหน่วยงาน 

     ๕.๒ เงินส ารองกรณีรายรับต่ ากว่าเป้าหมาย ตั้งงบประมาณร้อยละ ๑๐ ของประมาณการรายรับ 
เพ่ือส ารองกรณีประมาณการรายรับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งงบประมาณไว้ 

 
 
 



 
 

 

๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
















































































































