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ความเป็นมา  

วิทยาลัยการศึกษาจะต้องจัดท ากลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้การบริหารงบประมาณของ

วิทยาลัยการศึกษามีประสิทธิภาพโดยมีการจัดท านโยบายงบประมาณ  นโยบายการจัดสรร

งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในภาพรวม แผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดทั้งการแผนการ

รายงานสถานะการเงินและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบและ

กลไกในการจัดสรรทรัพยากรการเงินเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณ

ของวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจะส่งผลให้วิทยาลัยการศกึษามีความมั่นคงด้านการเงิน 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดท ากลยุทธ์ทางการเงินปี 2560-2564 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลัก

คุณธรรม (Morality) หลักความโปร่งใส (Accountability) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) และหลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) 

ซึ่งในการจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินของวิทยาลัยการศกึษามีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

 1. เพื่อบริหารจัดการการเงินของวิทยาลัยการศกึษามีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติ

ได้จริง 

 2. เพื่อสร้างระบบกลไกในการจัดหางบประมาณและการบริหารงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลด้านการงบประมาณเบือ้งต้นส าหรับในการจัดสรรงบประมาณในปี

ต่อ ๆ ไป 

 4. เพื่อการตดิตามและประเมินผลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ปรัชญา 

1. มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นามะ)  

"ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"  

(A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All ) 



 
 

2. วิทยาลัยการศึกษา 

       การศกึษาเป็นฐานรากของมนุษย์ 

 

ปณิธานร่วม 

1. มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน หรอื Wisdom for Community Empowerment 

2. วิทยาลัยการศึกษา 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน หรอื Wisdom for Community Empowerment 

 

วัตถุประสงคร์่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี 

ความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

  2. เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่

ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP- One University One Province)  

   3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใชป้ัญญารวมหมูเ่พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน  

(Community Empowerment) 

   4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local 

Wisdom) สู่สากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 

ค่านยิมร่วม 

1. มหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยการศึกษา 

   Competence – หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส าคัญกับผู้ที่มี ความสามารถสูง

เป็นอันดับแรกก่อนเสมอ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้

ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness 

และ Leadership) 

    Freedom- หลักเสรีภาพ (มีเสรภีาพที่จะคิดที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนถนันหรอื

เชี่ยวชาญ) 

  Justice – หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) 

(มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ)(ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและ

กัน) 



 
 

 Generosity – หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจชว่ยเหลอืเกือ้กูลกันโดยใหถ้ือเป็น “สิทธิ” 

ของผู้ที่อ่อนแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือและเป็น “หนา้ที”่ ของผูท้ี่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้

การช่วยเหลือ) (ท าให้เกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข) 

Team Learning and Working – หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม  

(เน้นการเรยีนรู้จากการท างานและการด าเนินชีวติ)(ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 

 Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน)  

(ท าให้เกิดพลังสามัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้) 

    Local and Global Spirit – หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ “องค์

ความรูท้ี่ผลิตและที่ใชเ้ป็นระดับสากล ส่วนจติวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย)  

(ท าให้เกิดความเป็นสากลหรอื Internationalization) 

 

เอกลักษณ์และอัตลกัษณ์มหาวิทยาลัยพะเยาและวิทยาลัยการศึกษา 

 เอกลักษณ์ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 

          อัตลักษณ์ มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

 

วิสัยทัศน์ 

 ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เป็นสากล 

 

วิสัยทัศน์ทางการเงิน (Financial Vision) วิทยาลัยการศึกษา 

 วิทยาลัยการศึกษามีการแสวงหาทรัพยากร จัดสรรและบริหารงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินวิทยาลัยการศึกษา 

 1. การจัดท ากระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

 2. จัดหาทรัพยากรจากแหล่งภายนอกวิทยาลัยการศกึษาและภายนอกมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

เป้าประสงค์ทางการเงินวิทยาลัยการศึกษา 

1. มีระบบการบริหารจัดการทางการเงนิที่มีความโปร่งใส คล่องตัวและตรวจสอบได้ 

   กลยุทธ์ทางการเงิน 

1.1 บริหารงบประมาณเป็นไปตามระบบงบประมาณ ERP สามารถควบคุม 

ตรวจสอบและตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณได้ 



 
 

1.2 จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

    ตัวชีว้ัด 

1.1.1 ระดับความเชื่อม่ันของบุคลากรที่ใชร้ะบบ ERP ร้อยละ 80 ตอ่ปี 

1.1.2 มรีะบบ REP เป็นฐานขอ้มูลทางการเงินที่เอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 

จ านวน 1 ระบบ 

1.1.3 แผนกลยุทธ์การเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยการศกึษา  

จ านวน 1 แผน 

2. มีระบบการจัดสรร การบริหารงบประมาณและการจัดการความเสี่ยง/การควบคุมภายใน

ด้านงบประมาณเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการพัฒนาวิทยาลัย 

    กลยุทธ์ทางการเงนิ 

2.1 ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ 

ตัวชี้วัด 

2.1.1 ร้อยละของความเสี่ยง/การควบคุมภายในที่ได้รับการควบคุมและลด 

ประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดจากที่ก าหนดขึน้ร้อยละ 80 

2.1.2 มีหลักเกณฑใ์นการจัดสรรงบประมาณและกระบวนการเบิกจ่ายเงนิของ 

วิทยาลัยการศกึษาเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. มีระบบการตดิตาม เร่งรัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

       2.1.3   มีการหาแนวโน้มรายรับและรายจ่ายของวิทยาลัยการศกึษา 

    กลยุทธ์ทางการเงิน 

 3.1 การตดิตาม เรง่รัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ตามแผนการใช้

จา่ย 

 ตัวชี้วัด 

 3.1.1 มกีารจัดท ารายงานการบริหารงบประมาณเป็นรายไตรมาสและรายปี 

 3.1.2 มกีารบริหารงบประมาณร้อยละ 80 ของงบประมาณที่จัดสรรในแตล่ะปี 

 3.1.3 มีการเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดร้อย

ละ 80 

4. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่พึ่งพาตนเองได้ของหน่วยงานภายในวิทยาลัย 

 กลยุทธ์ทางการเงิน 

 4.1 สง่เสริมสนับสนุนใหม้ีการจัดหารายได้อื่น ๆ เพิ่มเติม 

 ตัวชี้วัด 

 4.1.1 มรีายได้ด้านบริการวิชาการ การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร้อยละ 18 

ต่อปีของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวทิยาลัยพะเยา 



 
 

 4.1.2 มีการจัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอกับการบริหารจัดการวทิยาลัยการศกึษาร้อย

ละ 12  

 

แหล่งท่ีมาของทรัพยากรการเงนิ 

   วิทยาลัยการศึกษามีแหล่งงบประมาณเพื่อด าเนินการผลิตบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา  

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 1. เงินงบประมาณอุดหนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยโดยได้รับจัดสรรในรูปร้อยละ

ของรายได้ที่นิสติของวทิยาลัยการศกึษาลงทะเบียนเรียน 

 2. เงินงบประมาณแผ่นดินจะได้รับจัดสรรในรูปของโครงการวิจัย โครงการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและครุภัณฑ์ 

 3. เงนิอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เชน่ ด้านการวิจัย การอบรม และอื่น ๆ  

 

สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์ร่วมและกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2560-2564 

 ส าหรับงบประมาณจะมีการจัดสรรไปตามวัตถุประสงค์ร่วมและกลยุทธ์ของวิทยาลัย

การศกึษา ดังนี้ 

วัตถุประสงค์รว่ม กลยุทธ์ของวิทยาลัยการศกึษา 

การ

จัดสรรไม่

ต่ ากว่า

ร้อยละ 
1. จัดการเรียนการ

สอนที่เน้นให้นสิิตอยู่

และเรียน (Live and 

Learn) อย่างมี

ความสุข จบไปมีงาน

ท าและเป็นคนดขีอง

สังคม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ 

1.2 พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ได้

มาตรฐานสากล 

1.3 ส่งเสรมิและพฒันาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 

1.4 พัฒนาปัจจัยเกือ้หนนุต่อการจัดการเรียนการสอน 

50 

2. ท าการวิจัยที่เน้น

การสรา้งปัญญารวม

หมู่ (Collective 

Wisdom) เคียงคู่ชมุชน 

(OPOU) สนบัสนุน

แนวคิด OUOP (One 

University One 

Province) 

2.1 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับองคก์รวิชาชีพอื่นๆ เพื่อพฒันาความ

เข้มแข็งใหก้ับชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและการใชป้ระโยชน์ 

2.2 พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดบั 

2.3 ส่งเสรมิการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัย

การศึกษา 
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วัตถุประสงค์รว่ม กลยุทธ์ของวิทยาลัยการศกึษา 

การ

จัดสรรไม่

ต่ ากว่า

ร้อยละ 
3. บริการวชิาการโดย

เน้นการใชป้ัญญารวม

หมู่เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน 

(Community 

Empowerment) 

3.1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการดา้นบริการวชิาการให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

3.2 บูรณาการองค์ความรูเ้พื่อตามนโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล (โครงการการพัฒนา

รูปแบบเครือข่ายความรว่มมือเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขั้น

พืน้ฐาน : กรณีศกึษาพะเยาโมเดล) 

3.3 ส่งเสรมิการ บูรณาการ  องค์ความรู้เพื่อพัฒนา ถ่ายทอด และแก้ไขปญัหาใหแ้ก่

ชุมชนและสังคม 

3.4 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือด้านบรกิารวิชาการแบบมสี่วนร่วมของชมุชนและ

ท้องถิ่น 

3.5 ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้บรกิารวิชาการตามความต้องการของชุมชน 

หน่วยงานและท้องถิ่นที่ก่อใหเ้กิดรายไดท้ั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
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4. ท านุบ ารุงภูมิ

ปัญญา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น (Local 

Wisdom) สู่สากล 

4.1 ส่งเสรมิกิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

1 

5. บริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและยดึมั่น

ในธรรมาภิบาล 

 

5.1 ด้านบคุคล 

5.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพประสิทธิผลสงูสุดภายในหลักธรรม

มาภิบาล (Good Governance) 

5.1.2 พัฒนาและส่งเสรมิระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของวทิยาลัยเพื่อสนับสนุน

การด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย 

5.1.3 จัดให้มีระบบและกลไกที่สง่เสรมิและพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนา

อาจารย์ทั้งทางด้านวิชาการ คุณวุฒิ และการสอน 

5.2 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.2.1 ส่งเสรมิและเพิม่ขีดความสามารถในการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การบรหิารจัดการของวิทยาลัยการศกึษา 

5.3 ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

5.3.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

5.4 ด้านกายภาพ 

5.4.1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการด้านกายภาพให้สามารถรองรับการจดัการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

5.5 ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

5.5.1 มุ่งพฒันาและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมธรรมชาติเพื่อสรา้งบรรยากาศในการ

ท างานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขยีว 

5.6 ด้านพัฒนานิสิตและศิษยเ์ก่า 

5.6.1 จัดใหม้ีระบบ และกลไก ทีม่ีประสิทธิภาพในการพัฒนานสิิต และ ศษิยเ์ก่า 

36 

 

 



 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

1. นโยบายงบประมาณ พ.ศ.  2560-2564 

    1.1 มุ่งสนับสนุนงบประมาณให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา ได้แก่  

การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร

จัดการโดยการจัดสรรเงินส าหรับงานประจ าและโครงการในแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงาน 

กองทุน และหนว่ยงานและหลักสูตร 

1.2 มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านวิชาการ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ได้ไปฝึกอบรมและ

สัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศตลอดทั้งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีโอกาสไป

ฝกึอบรมภาษาต่างประเทศและศกึษาดูงาน โดยวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณส าหรับอาจารย์

ตามหลักเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด เช่น หัวละ 25,000 บาทในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 เป็นต้น 

 1.3 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนโดยการ

จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรม สัมมนาตามวิชาชีพภาระหน้าที่ของตนเอง และศึกษาดูงานโดย

วิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาเจ้าหน้าที่ประมาณคนละ 20,000 บาทตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป 

  1.4 มุ่งเน้นการจัดหาผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นวิทยากรมาบรรยายให้

ความรูเ้พิ่มเติมแก่นิสติในแต่ละรายวิชา 

1.5 มุ่งเน้นสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุที่มีความจ าเป็นให้เพียงพอกับความต้องการของ

หนว่ยงานภายในวิทยาลัยการศกึษา 

1.6 มุ่งเน้นการสนับสนุนกิจกรรมนิสติระดับวิทยาลัย สาขาวิชา รวมไปถึงชมรมหรือ

ชุมชนต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมภายใต้กรอบนโยบายและแผนการพัฒนานิสิต เชน่ การ

จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 

 การจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยการศกึษาในช่วงปี 2560-2564 จะถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและหลักเกณฑ์ของวิทยาลัยการศกึษาเป็นรายงบประมาณ 

ดังตอ่ไปนี ้

1. ปีงบประมาณรายได้  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง วันที่ 

30 กันยายนของปีถัดไปและให้เรียกชื่อปีงบประมาณรายได้ตามปี พ.ศ.ถัดไป 

 2. การใชง้บประมาณรายได้ ให้ใชใ้นลักษณะของแผนงาน แผนงานรอง/งาน และรหัส

ของมหาวิทยาลัยพะเยา  ดังนี้ 

 



 
 

ตารางที่ 1 แสดงแผนงาน /แผนงานรอง/งาน/หน่วยงานและรหัส งบประมาณรายได้  

รหัส แผนงาน/งาน/หนว่ยงาน 

102010000 

102010200 

102010219 

10201900 

 

101010100 

 

103010100 

 

104010100 

 

1.แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 

1.1แผนงานรองจัดการศึกษา 

  1)งานจัดการศกึษาวทิยาลัยการศึกษา 

     (1) วทิยาลยัการศึกษา 

 

2.แผนงานวจิัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

3. แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 

4. แผนงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

   

  

3. รหัสงบประมาณจ าแนกตามกองทุน 

รายชื่อกองทุนมหาวิทยาลัยพะเยา รหัสงบประมาณ 

1.กองทุนทั่วไป 10100 

2.กองทุนเพื่อการศึกษา 20200 

3.กองทุนวิจัย 30300 

4.กองทุนบริการวิชาการ 40400 

5.กองทุนกิจการนสิิต 50500 

6.กองทุนสินทรัพย์ถาวร 60600 

7.กองทุนอื่น ๆ  70700 

8.กองทุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 70701 

9.กองทุนส ารอง*  ปัจจุบันยกเลิก 70702 

10. กองทุนบริการสุขภาพ 70703 

11.กองทุนเงินนอกงบประมาณ 70704 

12.กองทุนเงินสวัสดิการ 70705 

13.รายการงบประมาณสะสม - 

 

 

 

 



 
 

 4. หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

      4.1 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดท างบประมาณในรูปของมิติ

แผนงาน มิติหน่วยงาน มิติกองทุน และแยกรายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

  1) มิติแผนงาน แสดงผลการด าเนินงานทั้งแผนงาน /โครงการ  

     1.1) แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา หมายถึง แผนงานที่มีกิจกรรมใน

ด้านการจัดการศึกษา การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนให้บริการและการจัด

กิจกรรม รวมทั้งการก าหนดนโยบายและแผนงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้ทรัพยากรจาก

กองทุนทั่วไป กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนสินทรัพย์ถาวร และกองทุนอื่น ๆ  

      1.2) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง แผนงานที่มีกิจกรรมในการ

จัดประชุมวิชาการ สัมมนา ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ จัดการอบรมระยะสั้น/ระยะยาว และการ

อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ระดับสูง การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน โดยใช้ทรัพยากรจาก

กองทุนบริการวิชาการแก่สังคม 

       1.3) แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง แผนงานที่มีกิจกรรม

ด าเนินการฟื้นฟู เผยแพร่และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้ทรัพยากรจากกองทุนท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

        1.4) แผนงานวิจัย หมายถึง แผนงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการด าเนินงาน

เพื่อท าการค้นคว้าวิจัย แสวงหาความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งการค้นคิด

สิ่งประดิษฐ์ตา่ง ๆ โดยใช้ทรัพยากรจากกองทุนวิจัย 

            2) มิติหน่วยงาน แสดงภาพการด าเนินงานและผลงานที่หนว่ยงานเป็นผูป้ฏิบัติ  

3) มิติกองทุนแสดงภาพการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

หน่วยงานต่าง ๆ คณะ ว่ามีการรับและการใช้ทรัพยากรจากกองทุนอะไรตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเงินทุนของมหาวิทยาลัยออกเป็นกองทุนเพื่อให้มีความชัดเจนในการใช้

ทรัพยากรส าหรับแตล่ะพันธกิจในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ต่อไปนี ้  

                      3.1) กองทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการด าเนินการเพื่อให้

การศกึษาหลักสูตรต่าง ๆ แก่นสิิต รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

          3.2) กองทุนวิจัย หมายถึง กองทุนที่ใช้ท าการวิจัย ค้นคว้าเพื่อแสวงหา

ความรู ้ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งการคดิค้นสิ่งประดิษฐ์ตา่ง  ๆ 

          3.3) กองทุนบริการวิชาการ หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการจัดประชุม

วิชาการ สัมมนา ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ จัดอบรมระยะสั้น ระยะยาว และการอบรมเพื่อเพิ่ม

ความรู้ในระดับสูง การบริการวิชาการด้านต่าง  ๆ ให้แก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็น

การให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัยโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 



 
 

           3.4) กองทุนกิจการนิสิต หมายถึง กองทุนที่ใช้เพื่อการให้ทุนแก่นิสติ และ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนสิิต 

          3.5) กองทุนสินทรัพย์ถาวร หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการจัดซื้อ ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษาและทดแทนสินทรัพย์ถาวรรวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ถาวรทุกชนิดที่ใชใ้นการด าเนินงาน 

            3.6) กองทุนอื่น ๆ หมายถึง กองทุนที่ใช้เพื่อการอื่นใดที่แตกต่างจาก

กองทุนหลักทั้ง 6 และมีกองทุนย่อย ดังนี้ 

         3.7) กองทุนท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการ

ด าเนนิการฟื้นฟู อนุรักษ์เผยแพร่และส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

                 3.8) กองทุนส ารอง หมายถึง กองทุนที่ส ารองไว้เพื่อใชจ้่ายในกิจกรรมที่

เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้แต่ตอ้งด าเนินการด้วยความจ าเป็นและเร่งดว่น  ปัจจุบันยกเลิก

แตย่ังมีรหัสงบประมาณอยู่ 

                 3.9) กองทุนบริการสุขภาพ หมายถึง กองทุนที่ใช้ในการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการบริการทางสุขภาพ 

                 3.10) กองทุนเงนินอกงบประมาณ ส าหรับงบประมาณที่ได้จากแหล่งทุน

ภายนอก เช่น งบประมาณการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็น

ต้น 

                 3.11) กองทุนเงินสวัสดิการ ส าหรับสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย

พะเยา 

     

2) หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

           1. ค่าลงทะเบียนของนิสติวิทยาลัยการศกึษา            ร้อยละ 100 

         2. หักส ารอง                 ร้อยละ 10 

            3. คงเหลือ                ร้อยละ 90 

          4. จัดสรรงบประมาณให้วิทยาลัย (ตั้งต้น ร้อยละ 100 จากร้อยละ 90) 

      1. ปริญญาตรีคูข่นานนอกวิทยาลัย             ร้อยละ  6 

    2. ปริญญาโท-เอก               ร้อยละ 60 

      3) หลักเกณฑ์ของวิทยาลัยการศกึษาในช่วงปี 2560 – 2564 ดังนี้ 

1.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย     ร้อยละ  100 

2.หักส ารอง          ร้อยละ   20 

3.คงเหลอื            ร้อยละ   80 

 

 



 
 

4) จัดสรร 

  4.1 งบประมาณจัดการสว่นกลาง   ร้อยละ 32 

 4.2 ค่าตอบแทนการศกึษาภาคฤดูร้อน   ร้อยละ 13 

 4.3 โครงการฝ่ายบริหาร    ร้อยละ 12 

 4.4 โครงการฝ่ายกิจการนิสิต    ร้อยละ 5 

 4.5 โครงการฝ่ายวิชาการ    ร้อยละ 16 

 4.6 โครงการฝ่ายพัฒนาและวิจัย   ร้อยละ 3 

 

เงนิส ารองของวิทยาลัย 

       เงนิสะสมของวิทยาลัยสามารถน ามาใช้การจัดสรรให้กับวิทยาลัยได้ตามความจ าเป็น 

 

การตั้งงบประมาณประจ าปีตามงบรายจ่าย 

1. งบบุคลากร  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครับ   

ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทน

พนักงานราชการ  

2. งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุด และค่าสาธารณูปโภค รวมถึง

รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยจากงบประมาณอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

      2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก้ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่น ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าเบี้ย

ประชุมกรรมการ ค่าพาหนะเหมาจา่ย เป็นต้น 

      2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มากซึ่งริการ (ยกเว้นบริการ

สาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และ

รายจ่ายที่เกี่ยวยเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะจ่ายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกัน 

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ค่ารับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ เป็นต้น 

      2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม

สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมี

ราคาตอ่หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้  (2) 

รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท (3) 

รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรอืปรับปรุงครุภัณฑท์ี่มวีงเงนิไม่เกิน 5,000 บาท  ที่ดิน



 
 

และหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท (3) รายจ่ายเพ่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม 

หรอืปรับปรุงครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

      2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม รวมค่าใช้จ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกัน เชน่ ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น 

   3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน

ลักษณะค่าครุภัณฑ ์ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดใหจ้่ายจากงบรายจ่ายอื่น

ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าง 

       3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่าย (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะ

คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ

พร้อมกัน เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท (3) รายจ่ายเพื่อประกอบ 

ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท 

เป็นต้น 

       3.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายที่จัดหาหรอืปรับปรุงครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ตดิตรึงกับที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง เช่นอาคาร  รวมถึง ค่าติดตัง้

ระบบไฟฟ้า ระบบประปา รายจ่ายเพ่อประกอบดัดแปลงตอ่เติม หรอืปรัปบรุงทีด่อนและหรอื

สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นต้น 

  4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรอืช่วยเหลือ 

สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงเงินอุดหนุนที่ส านักงบประมาณก าหนดให้

จา่ยในงบรายจา่ยนี้ 

   5. งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย

หนึ่ง เช่นเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุนหรอืเงินทุนหมุนเวียนเป็นต้น 

   6. งบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

โดยทั่วไปใช้จ่าย เชน่  เงินช่วยเหลือข้างราชการ ลูกจา้ง และพนักงานของรัฐ เพื่อช่วยเหลือเช่น

การศึกษาบุตร เงินเลื่อนขึ้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิ เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 
 

 งบประมาณที่จัดสรรในวิทยาลัยการศึกษา 

กองทุน แผนงาน รายการ 

เพื่อการศึกษา 

(20200) 

จัดการศึกษาวิทยาลัยการศึกษา 

(102010219) 

ค่าจา้งลกูจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ค่าตอบแทนการสอน 

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ค่าเบี้ยประชุม 

ค่าปฏิบัตงิานนอกเวลาท าการ 

เงินประจ าต าแหน่ง 

ค่าจัดซือ้ของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง 

ค่าจา้งเหมาบรกิาร 

ค่าใช้จา่ยในการสอบโครงร่างวิทยานพินธ์ระดับบัณฑิตศกึษา 

ค่าใช้สอยอื่น ๆ  

ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบ ารุงรักษา 

ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปกเย็บเลม่ 

ค่าเบี้ยประกันสงัคม 

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุบุคลากร 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 

วัสดุส านักงาน 

ค่าโทรศัพท์ 

ค่าไปรษณีย์ 

โครงการ......... 

วิจัย (30300) งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี 

(101010100) 

1.โครงการ......... 

2. โครงการ....... 

บรกิารวิชาการ 

(40400) 

แผนงานบริการวชิาการแก่ชุมชน 

(103010100) 

1.โครงการ......... 

2.โครงการ........ 

กิจการนิสิต 

(50500) 

งานจัดการศึกษาวิทยาลัย

การศึกษา 

(10201900) 

1.โครงการ......... 

2.โครงการ........ 

สินทรัพย์ถาวร 

(60600) 

งานจัดการศึกษาวิทยาลัย

การศึกษา 

(102010219) 

ครุภัณฑ์ตอมพิวเตอร์ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

(70701) 

ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

(104010100) 

1.โครงการ......... 

2.โครงการ........ 

 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนการจัดท าค าขอตั้งและจัดท าเอกสารงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการศึกษา 

       1) งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารจัดท าร่างหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

แต่ละปีงบประมาณพร้อมแบบฟอร์ม เสนอต่อคณะกรรมการประจ าของวิทยาลัยการศึกษา

เพื่อความเห็นชอบ 

       2) หน่วยงานภายในวิทยาลัย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต 

และฝ่ายพัฒนาและวิจัย ด าเนินการจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีพร้อมส่ง

ฝา่ยบริหารตามระยะเวลาที่ก าหนด 

       3) งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารด าเนินการรวบรวมและสรุปการจัดสรร

งบประมาณน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบ 

       4) งานการเงินและบัญชี ของวิทยาลัยจัดส่งเอกสารให้กับกองแผนงานตามระบบ

ออนไลน์ 

       5) งานการเงินและบัญชีจัดท ารายงานสถิติการเบิกจ่ายเงนิเสนอคณะกรรมการ

ประจ าของวิทยาลัยทุกเดือน 

       6) งานนโยบายและแผนจัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสเสนอต่อกอง

แผนงาน 

 

   แผนการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์ร่วมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ปี/กองทุน เพื่อ

การศึกษา 

การวิจัย บริการ

วิชาการ 

ท านุบ ารงุ

ศิลปวัฒน 

ธรรม 

กจิการ

นิสิต 

สินทรัพย์

ถาวร 

รวม 

2560 7,671,200 340,000 1,934,000 120,000 635,000 2,718,800 13,419,000 

2561 5,632,000 330,000 1,496,000 60,000 500,000 2,367,000 10,325,000 

2562 7,442,011 413,445 1,929,410 137,815 689,075 3,169,745 13,781,502 

2563 11,151,054 619,503 2,891,014 206,501 1,032,505 4,749,523 20,650,100 

2564 14,055,295 780,850 3,643,965 260,283 1,301,416 5,986,515 26,028,324 

รวมท้ังสิ้น 45,951,560 2,483,798 11,894,389 784,599 4,157,996 18,991,583 84,203,926 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แหล่งใช้ไปของงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

          1) แบ่งเป็นฝ่ายงานการบรหิารจัดการของวิทยาลัยการศึกษา 

      รายการ/ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 

งบประมาณบริหารจัดการ

ส่วนกลาง 

8,295,000 6,626,000 8,556,581 13,422,565 16,918,411 

โครงการฝา่ยบริหาร 1,785,000 1,262,000 1,763,980 2,478,012 3,123,399 

โครงการฝา่ยกิจการนิสติ 755,000 560,000 764,280 929,255 1,171,275 

โครงการฝา่ยวชิาการ 2,234,000 1,612,000 2,315,240 3,262,716 4,112,475 

โครงการฝา่ยพัฒนาและวิจัย 350,000 280,000 381,421 557,553 702,765 

รวม 13,419,000 10,340,000 13,781,502 20,650,101 26,028,325 

     หมายเหตุ ไม่นับรวมเงินเดือน เงนิประจ าต าแหนง่บรหิาร เงนิประจ าต าแหนง่วิชาการ 

  

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 

วิทยาลัยการศกึษา หอ้งที่ใช้ วัตถุประสงค์ 

หอ้งสอบสอน หลังห้องภูกามยาว 3 และ

หอ้ง C101-104 

เพื่อใช้ในการทดสอบการ

สอนของนสิิต 

หอ้งการศกึษาคว้าด้วย

ตนเอง (Self-study) 

 

บริเวณข้างห้องภูกามยาว 1 เพือ่เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้า

หาข้อมูลนอกห้องเรียน 

 

แผนความต้องการงบประมาณส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

เฉพาะทางปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 -2564 
หน่วยงาน  2560 2561 2562 2563 2564 

วทิยาลัยการศึกษา 

1.ครุภัณฑ์ 

2.ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิาร 

   

215,000 

80,000 

    

190,000  

90,000 

 

190,000 

100,000 

 

190,000 

100,000 

 

190,000 

100,000 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

การใช้จ่ายและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2560-2564 

กองทุน 2560 2561 2562 2563 2564 

เพื่อการศึกษา 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

 

781,236 

1,512,025 

2,025,100 

3,463,613 

 

674,049 

1,546,043 

1,134,978 

3,433,013 

 

894,419 

2,052,066 

2,079,629 

3,557,179.84 

 

1,340,191 

3,074,800 

3,116,100 

5,330,051.79 

 

1,689,238 

3,875,617 

3,927,674 

6,718,239.37 

กองทุนกิจการนสิิต 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

 

16,715 

56,280 

59,335 

293,824 

 

- 

54,941 

80,000 

227,431.5 

 

- 

73,042 

60,639 

301,814.89 

 

- 

109,446 

90,860 

452,237.19 

 

- 

137,950 

114,525 

570,020.30 

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

 

8,000 

60,482 

35,632 

79,495 

 

- 

488,445 

58,000 

62,310 

 

- 

647,731 

37,210 

82,689.01 

 

- 

970,555 

55,755 

123,900 

 

- 

1,223,331 

70,276 

156,169.94 

กองทุนวิจัย 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

 

- 

- 

- 

190,000 

 

- 

- 

- 

147,467 

 

- 

- 

- 

195,697.33 

 

- 

- 

- 

293,231.42 

 

- 

- 

- 

369,602.20 

กองทุนบริการวิชาการ 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

 

- 

10,000 

914,980 

310,000 

 

1,662 

284,770 

572,004 

239,893.50 

 

2,756.30 

377,613 

939,898 

318,352.70 

 

4,130.02 

565,813 

1,408,337 

477,017.31 

 

5,205.66 

713,176 

1,775,132 

601,254.28 

กองทุนท านุบ ารงุฯ 

ไตรมาส 1 

ไตรมาส 2 

ไตรมาส 3 

ไตรมาส 4 

 

30,000 

- 

24,997 

78,774 

 

- 

5,000 

25,000 

61,271.5 

 

- 

6,891 

26,185 

81,310 

 

- 

10,325 

39,235 

121,835.59 

 

- 

13,014 

49,454 

153,567.11 

 

 



 
 

การโอนเงินหรอืการเปลี่ยนแปลงหมวดเงนิรายจ่าย  

           กรณีที่หน่วยงานในวิทยาลัยมีความจ าเป็นขอโอนเงนิข้ามกองทุนหรอืเปลี่ยนแปลง

รายการใดใหง้านนโยบายและแผนของวิทยาลัยด าเนนิการจัดท าเอกสารการขอโอนเงินส่งยัง

กองแผนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัตแิละส าเนาแจง้ใหก้องคลังได้

ทราบ    

   

 การจัดท ารายงานแสดงฐานะการเงนิ 

 วิทยาลัยการศึกษาจะจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินและพัสดุทุกเดือน  รายไตร

มาส และรายปี โดยน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทราบ 

  

การจัดท าฐานระบบข้อมูลการเงนิและพัสดุ 

 วิทยาลัยการศกึษาจัดท าระบบฐานข้อมูลทางการเงนิและพัสดุโดยในช่วงแรกจะจัดเก็บ

ข้อมูลในแฟ้มเอกสารข้อมูลทางการเงินและพัสดุ เช่น ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายพัสดุ 

การใช้จ่ายงบประมาณ การตัดยอดและการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณการแสดงฐานะ

การเงินของวิทยาลัย และการจัดท าระบบบัญชี เป็นต้น เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

ของวิทยาลัยส าหรับใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณต่อไป 

        

                                            

 

 

 

 

 
 


