
                                                                                                                                                                                     

 
 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

งานแผนและงบประมาณ 

มีหน้าที่ในการจัดท าจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี ให้มีความ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการจัดท างบประมาณ รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี (แผนงานโครงการหรือ

กิจกรรม) ตลอดจนการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเดินงานประจ าปี ตามตัวชี้วัด เพ่ือให้การบริหาร

จัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือวางแผนการด าเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

3. ให้ทราบถึงการบริหารจัดการองค์กรในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเพ่ือให้การบริหารงานในปีงบประมาณถัดไป

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 ผลการด าเนินงานขององค์กร โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัด บรรลวุัตถุประสงค์ที่วางไว้ตาม

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2. เชิงคุณภาพ 

2.1 เพ่ือให้การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

2.2 เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

 



                                                                                                                                                                                     
 

กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 

ที ่ ผังกระบวนการ/กระบวนการ รายละเอียดงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าบันทึกข้อความแจ้งสาขา/ฝา่ย 

จัดท าค าเสนอของบประมาณ  
ลงนามโดยคณบด ี

30 นาที งานแผน 
และงบประมาณ 

 
 

2. 
 
 

 จัดท ารายการเสนอของบประมาณ
รายการครุภณัฑส์ิ่งก่อสร้างและ
โครงการ ตามแบบฟอร์มค าเสนอขอ
งบประมาณ 

20 วัน สาขา/ฝ่าย 

3.  จัดท าจ านวนนักศึกษา/นับจ านวน
หน่วยกติตามแผนการเรยีนของ
นักศึกษาพร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องยืนยันยอดกับทุกคณะใน
พื้นที่สงขลา 

7 วัน งานแผน 
และงบประมาณ 

 
 

4.  รวบรวมข้อมลูค าเสนอขอรายการ
ครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้างและโครงการ 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องจาก
สาขา/ฝ่าย 

5 วัน งานแผน 
และงบประมาณ 

 
 

5.  รวบรวมข้อมลูพร้อมรายละเอียด 
แต่ละหมาดรายจ่ายในการตั้งกรอบ
วงเงินตั้งจ่ายงบประมาณ 

2 วัน งานแผน 
และงบประมาณ 

 

6.  พิจารณากรองวงเงินตั้งจ่าย
งบประมาณโดยการพิจารณาตัด/
ปรับลดวงเงินในแตล่ะหมาดรายจา่ย
รายการครุภณัฑส์ิ่งก่อสร้างและ
โครงการ 

1 วัน คณะกรรมการบรหิาร
คณะฯและงานแผนและ

งบประมาณ 
 

 

7.  สรุปข้อมลูรายการแกไ้ขปรับลด
งบประมาณจากคณะกรรมการแจง้
สาขา/ฝ่าย ด าเนินการปรับแก้ข้อมูล 

1 วัน งานแผน 
และงบประมาณ 

 

8.  ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลจาก
สาขา/ฝ่ายและจดัท ารายละเอียด 
ค าเสนอขอแตล่ะผลผลติ 7 ผลผลติ 
จัดท าไฟล์ข้อมูลทั้งหมดพร้อมเข้เล่ม 

5 วัน งานแผน 
และงบประมาณ 

 
 

9. 
 
 

 จัดท าบันทึกส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ถึง
มหาวิทยาลยัผ่านรองบริหารและ
วางแผน+ลงนามโดยคณบด ี

30 นาที งานแผน 
และงบประมาณ 

 

แจ้งจัดท าค าเสนอขอ

งบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได ้

จัดท าประมาณการรายรับ 

รวบรวม/ตรวจสอบ 

ค าเสนอของบประมาณ 

จัดท าร่างงบประมาณรายจา่ย

เงินรายได ้

จัดท าค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได ้

สรุปผลการพิจารณา

งบประมาณแจ้งสาขา/ฝ่าย 

ประชุ

พิจารณา

งบประมาณ 

จัดท าค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได ้

สิ้นสุดการจดัท าค าเสนอขอ

งบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได ้



                                                                                                                                                                                     
 

ภาคผนวก 

 

แบบ ป.07 

แบบเสนอรายการครุภัณฑ์ 

 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.       

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

จ านวน      หน่วยนับ      ราคาต่อหน่วย      วงเงิน 

1. ชื่อรายการครุภัณฑ์................................      ..............     ................     ...................    ................... 

2. ประเภทครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์การศึกษา       ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ครุภัณฑ์ห้องสมุด   ครุภัณฑ์ส านักงาน  

  ครุภัณฑ์ประกอบอาคารใหม่ ระบุชื่ออาคาร...............................สร้างเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ............ 

3. วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์ 
  เพ่ือทดแทนของเดิม (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ) 

  เพ่ือเพ่ิมปริมาณเป้าหมายผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน                    

       ทั้งการเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐบาล หรือเพ่ิมขึ้นตามความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย) 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต (เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/  

       มาตรฐานการด าเนินงาน) 

  ความจ าเป็นต้องมี เพ่ือรองรับการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

       โปรดระบุ........................................................................ 

4. เหตุผลความจ าเป็น และประโยชน์ของการใช้งาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



                                                                                                                                                                                     
 

มาตรฐานขั้นต่ าที่ควรมี………..……….  มีอยู่แล้ว……………….…..  ใช้การได้……….……..……  ช ารุด……………………..……… 

ใช้ส าหรับวิชา…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

หลักสูตร……………………..………………………..……….     ระดับ…………………………………………………………….……………….. 

จ านวนนักศึกษา………………………………….………….     ความถี่ในการใช้งาน………………………………..……………………… 

5. คุณลักษณะเฉพาะ Specification (กรณีรายการครุภัณฑ์เป็นชุดที่มีรายการย่อย ต้องระบุ จ านวนราคาต่อหน่วย     
และรายละเอียดของรายการด้วย) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………… 

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจ านวนเงิน) 

    รายการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 

ลงนามสัญญา             

เบิกจ่ายเงิน             

 

7. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



                                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์(Spec.) 
ชื่อครุภัณฑ์………………………………………..    จ านวน  ……………………………. 

หน่วยงาน .................................................. วงเงิน ............................... บาท 

 เงินงบประมาณรายได้ ประจ าปี ……….     เงินงบประมาณประจ าปี ……… 

ล าดับที่ รายละเอียด หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ออกรายละเอียด 

1.  .................................................................. 

(..........................................) 

2.  ................................................................. 

(..........................................) 

3.  ................................................................. 

(..........................................) 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



                                                                                                                                                                                     
 

แบบ ป.08 

แบบเสนอรายการสิ่งกอ่สร้าง 

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

จ านวน           หน่วยนับ       ราคาต่อหน่วย  วงเงิน 

1. ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง                    

 สิ่งก่อสร้าง  1  ปี  หรือรายการปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม  ปี 2564 (ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 30 ล้านบาท) 

 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่  (ราคาต่อหน่วยมากกว่า 30 ล้านบาท) 
 ระยะเวลาของโครงการ  ………. ปี   เริ่มต้นปี................  สิน้สุดปี ................ 

2.  รายละเอียดการตั้งงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่) 
  ปี 2564 (ตั้ง 20% ของงบประมาณทั้งสิ้น) เป็นเงิน…………….. บาท  
  ปี 2565                เป็นเงิน…………….. บาท  
  ปี 2566                เป็นเงิน…………….. บาท  
                        รวม               เป็นเงิน…………….. บาท  

3. เหตุผลความจ าเป็น (ความยาวอย่างน้อยครึ่งหน้ากระดาษ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงค์ 
4.1............................................................................................................................................................................. 

4.2...................................................................... .................................................................... ................................... 

4.3.......................................................................................................................... ................................................... 

5. ประโยชน์ใช้สอย  
5.1.......................................................................................................................... ................................................... 

5.2.......................................................................................................................... ................................................... 



                                                                                                                                                                                     
5.3............................................................................ ......................................................... ........................................ 

6. สถานที่
ก่อสร้าง…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

7. ข้อมูลพื้นฐานของอาคาร  
 7.1   ลักษณะอาคาร..................................................................  ความสูง............. ชั้น 
 7.2  พื้นที.่............................................... ตร.ม.   ราคาประเมินต่อตารางเมตร.............................................บาท 
 

รายละเอียด ขนาด (ตารางเมตร) จ านวนห้อง 
ชั้นที่ 1  ประกอบด้วย 
- ห้องเรียน 
-  ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องส านักงาน 
- ห้องประชุม 
- ห้องน้ า 
- อ่ืนๆ ระบุ.................. 

...................  ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม
........................ ตร.ม
........................ ตร.ม. 

 ................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 

ชั้นที่ 2  ประกอบด้วย 
- ห้องเรียน 
-  ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องส านักงาน 
- ห้องประชุม 
- ห้องน้ า 
- อ่ืนๆ ระบุ.................. 

..................  ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม. 
....................... ตร.ม
........................ ตร.ม
........................ ตร.ม. 

 ................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 
....................... ห้อง 

- รวมพื้นที่อาคารทั้งหมด .................. ตร.ม.  .................... ห้อง 

8. ความพร้อมในการด าเนินงาน 
 8.1  แบบรูปรายการ 
            มี 
           ไม่มี   หรือคาดว่าจะท าแบบรูปแล้วเสร็จ เดือน................. ปี.............. และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน…………………… 
 8.2  ราคาประมาณการ (BOQ)  
           มี  ระบุวงเงิน............................................... บาท 
          ไม่มี  หรือคาดว่าจะท าราคาประมาณการแล้วเสร็จ เดือน............. ปี............และขณะนี้อยู่ในขั้นตอน……………… 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุจ านวนเงิน) 

    รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 256.. 

ลงนามสัญญา             

เบิกจ่ายเงิน             

10. ค าชี้แจงอ่ืนๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     
แบบ ป.10 

แบบเสนอโครงการ 

 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   

                                  หน่วยงาน     

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 
 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ 

 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อโครงการ            

2. ประเภทโครงการ 

1) การประชุม /อบรม /สัมมนา 

2) การเข้าร่วม /จัดประกวดแข่งขัน 

3) การจัดนิทรรศการ /จัดงาน /จัดกิจกรรม 

4) การทดสอบ /การวัดสมรรถนะ /การวัดความรู้ 
5) การผลิตสื่อ /ต าราทางวิชาการ 

6 )การประชาสัมพันธ์ /การแนะแนว /การท าการตลาด 

7) การศึกษาดูงาน/ การฝังตัวในสถานประกอบการ 

8) เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

9) การพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
10) การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ 
11) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (Ecosystem) 
 

3. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
1. สร้างความโดดเด่นและเป็นเลิศเฉพาะทางตามอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
 1.1 นวัตกรรมการศึกษา 
 1.2 การบริหารจัดการผู้สอนรูปแบบใหม่ 
 1.3 การสร้างคนตามอัตลักษณ์ศรีวิชัย 
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่และก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
3. สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมบนแนวคิดวิสาหกิจวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
4. สร้างระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 



                                                                                                                                                                                     
กลยุทธ์         

มาตรการ         

แผนงาน         
 

4. หลักการและเหตุผล 

       (ย่อหน้าที่ 1  บรรยายความเป็นมาหรือความส าคัญของเรื่องที่จะท า โดยอ้างถึงหลักการ ทฤษฏี 
แนวทางระดับประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง  ตลอดจนความต้องการใน
การพัฒนา  เพ่ือแสดงข้อมูลที่มีน้ าหนักน่าเชื่อถือ และให้ความส าคัญของสถานการที่เกิดขึ้น และมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาของข้อมูล)       

                                                                                                                                               
      (ย่อหน้าที่ 2  บรรยายสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้น  โดยเชื่อมโยง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  ซึ่งหากไม่ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
แล้วจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างไร). 

. 

      (ย่อหน้าที่ 3  สรุปว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวตามย่อหน้าที่ 2 อย่างไร  และหากด าเนินการแล้วจะ
ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร  เกิดประโยชน์กับใคร). 

5. วัตถุประสงค ์

 1)             

 2)             

 3)             
 

6. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  

  -  ผู้บริหาร       จ านวน  คน  

-  อาจารย์   จ านวน  คน 

-  เจ้าหน้าที่   จ านวน  คน 

-  บุคคลทั่วไป   จ านวน  คน 

-  นักศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย จ านวน  คน 

-  นักเรียน/นักศึกษาจากภายนอก จ านวน  คน 

-  ชุมชน/องค์กร    จ านวน  คน 

-  อ่ืนๆ (ระบุ)   จ านวน  คน 

   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  คน 



                                                                                                                                                                                     
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 ชื่อ – สกุล    สาขา                                        
 คณะ                หมายเลขโทรศัพท์มือถือ     

8. สถานที่ด าเนนิโครงการ(ระบุ)  ชื่อสถานที ่  อ าเภอ   จังหวัด   

9.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ (ระบุจ ำนวนครั้งในกำรจัดโครงกำร โดย ในช่องเดือนที่จะด ำเนินกำรเพียง 1 ช่อง/ครั้ง)  
จ านวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

ครั้งที่ 1             

ครั้งที่ 2             

10.กิจกรรมในการด าเนินโครงการ 

 อธิบายให้เห็นว่ากิจกรรมที่จะด าเนนิการมีรูปแบบอย่างไร ตัง้แต่กิจกรรมเริ่มตน้จนถึงกิจกรรมสุดท้ายว่ามี
กิจกรรมใดที่ต้องท าบ้างเช่น    
 - ทดสอบ (pre test) ความรู้ก่อนการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ ฯลฯ      
 -การจัดอบรมให้ความรู้ใน “หัวข้อ…………”         
 - การแบ่งกลุ่มจัดท า Work shop          
 -น าเสนอ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้          
 - ทดสอบ (post test) ความรู้ทีไ่ด้รับหลังจากการอบรม โดยใชแ้บบทดสอบ ฯลฯ     

11. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  

 1)  ตัวชี้วัดกลางโครงการ (ดังเอกสารแนบ) ตามประเภทของโครงการในห้อข้อที่ 2                       

 2)  สามารถก าหนดตัวชี้วัดโครงการเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากตัวชี้วัดกลาง    

 3)             

 4)             

12. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  ค่าตอบแทน 

    1.1  ค่าสมนาคุณวิทยากร 

 (แตกตัวคูณ  เช่น  1 คน X 600 บาท X 3 ชั่วโมง)    

1)     1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
          

 

 

 

   

 

   

 



                                                                                                                                                                                     

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

2. ค่าใช้สอย     

    2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พัก 

          

    2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

          
1)     2.3 ค่าอาหารกลางวัน 
2)           
3)     2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 
4)           
5)     2.5 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆเช่น ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ 
6)           

3. ค่าวัสดุ   

    3.1 วัสดุส านักงาน 

          

    3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

          

    3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

                                                                                             

    3.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

          

    3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 

          

 

 

   

 

   

   

 

   

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

   

รวมงบประมาณ    

  หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายทุกรายการและจ านวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ระเบียบก าหนด  
              และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             
             
              



                                                                                                                                                                                     
14. การประเมินผลโครงการ  
                         
                         
                          

15. การติดตามผล(ถ้ามี) 
                         
                         
                          

 

 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 
  (                       ) 
    / /  

 
 

 (ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางนุชลี  ทิพย์มณฑา) 
                         คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
                          / /  

 


