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คาํนํา 

 
 เอกสารคูมื่อการกําหนดรหสังบประมาณ (งบประมาณแผน่ดนิ และเงินรายได้สถาบนัฯ) เป็นเอกสารท่ี
จดัทําขึน้ เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐาน ในการจดัทํางบประมาณทัง้งบประมาณแผน่ดนิ และเงินรายได้ของสถาบนัฯ และ
ให้บคุลากรภายในสถาบนัฯ ใช้เป็นคูมื่อในการเบกิ-จ่ายงบประมาณ โดยเอกสารดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของ
โครงการพฒันาระบบงบประมาณ พสัด ุการเงิน และบญัชีกองทนุ โดยเกณฑ์พงึรับ-พงึจา่ย ลกัษณะ 3 มิต ิของ
สถาบนัฯ ซึง่การจดัทําคูมื่อฯ ได้ศกึษาค้นคว้าจากเอกสารงบประมาณ เอกสารหลกัการจําแนกประเภทรายจ่าย
ของสํานกังบประมาณ เอกสารต้นแบบระบบงบประมาณ พสัด ุการเงิน และบญัชีกองทนุ โดยเกณฑ์พงึรับ-พงึจ่าย 
ลกัษณะ 3 มิต ิ ของสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โดยสถาบนัฯ ได้
ปรับปรุงคูมื่อการกําหนดรหสังบประมาณมาเป็นลําดบั  เพ่ือให้เช่ือมโยงกบัระบบ GFMIS และสามารถจดัทํา
รายงานทางการเงินในระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานได้   
 ในโอกาสนี ้ ขอขอบคณุ นางวารี  เชือ้ปรุง  หวัหน้าสว่นการเงินและบญัชีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  
ท่ีได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ในการให้คําปรึกษาในการจดัทําเอกสารเลม่นีใ้นเบือ้งต้น และ   
ขอขอบคณุคณะกรรมการ คณะทํางานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง ซึง่ได้ให้ความร่วมมือ อทิุศเวลา ความรู้      
ความสามารถ จนเป็นผลสําเร็จตามวตัถปุระสงค์เป็นอยา่งดี และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัขิอง
สถาบนัฯ  จะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตังิาน ได้อยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
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ความหมายของคาํที่ใช้ในระบบงบประมาณ 
 

1. ปีงบประมาณ หมายถงึ การระบรุะยะเวลาการเร่ิมต้นและสิน้สดุระยะเวลาของการจดัทํา
งบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ 2559 คือ เร่ิมต้น 1 ตลุาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559 ซึง่
การจดัทํางบประมาณ มีความจําเป็นจะต้องระบปีุงบประมาณให้ชดัเจน เพ่ือเป็นการแสดง
การเร่ิมต้นการทํางาน 
 

2. ประเภทแหล่งเงนิ  
2.1  เงินงบประมาณแผน่ดนิ หมายถงึ  เงินอดุหนนุจากรัฐบาล 
2.2 เงินรายได้ หมายถงึ  เงินรายได้จากการจดัการศกึษา บริการวิชาการ  การลงทนุใน    

ทรัพย์สนิของสถาบนัฯ และรายได้อ่ืน ๆ ตลอดจนเงินบริจาค (รายรับท่ีได้กําหนดเป็น 
รายได้ไว้ตาม พ.ร.บ.สถาบนัฯ) 

2.3 งบกลาง หมายถึง   วงเงินงบประมาณท่ีสํานกังบประมาณจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
งบกลางให้กบักรมบญัชีกลางตามวงเงินท่ีระบใุนพระราชบญัญตัิงบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือส่วนราชการต่างๆ  
ขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางได้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง เช่น เงินเบีย้หวัด บําเหน็จ
บํานาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลกูจ้างและพนกังานของรัฐ  เป็นต้น 

2.4 เงินสะสม หมายถงึ เงินรายได้ท่ีเหลือจากการใช้จ่ายตามท่ีตัง้งบประมาณไว้ใน
ปีงบประมาณนัน้ๆ ให้สะสมไปใช้ในปีงบประมาณตอ่ไปได้ ตามระเบียบสถาบนั 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั วา่ด้วยการงบประมาณ การบริหาร 
การเงินและทรัพย์สนิ  และการบญัชี    

2.5 เงินกนัเหล่ือมปี หมายถึง รายการท่ีได้รับการจดัสรรงบประมาณในงบลงทนุ หรือ 
งบรายจ่ายใด ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบังบลงทนุ และมีการทําสญัญาก่อหนีผ้กูพนั
ภายในวนัท่ี 30 กนัยายน แตไ่มส่ามารถดําเนินการเบกิจ่ายได้ทนัภายในปีงบประมาณ
นัน้ จําเป็นต้องทําการกนัเงินเหล่ือมปี จงึจะสามารถเบกิจ่ายได้ในปีงบประมาณถดัไป 

 
3. โครงสร้างแผนงาน  (Program Structure) เป็นการกําหนดกลุม่ภารกิจด้านตา่ง ๆ ของ

ระบบการจดัทํางบประมาณ เพ่ือเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งงาน/โครงการตา่ง ๆ ท่ีจะ
ดําเนินการกบัวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการจะบรรล ุประกอบด้วย 3 ระดบั คือ 
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3.1 ด้าน (Sector)  
3.2 แผนงาน (Program)  
3.3 งาน/โครงการ (Workplan/Project) 
ในสว่นของสถาบนัฯ จะประกอบด้วยโครงสร้างแผนงาน 3 ระดบั คือ 

- ระดบัด้าน มี 2 ด้าน คือ  ด้านการพฒันาประชากร  
         ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ระดบัแผนงาน มี 4 แผนงาน   คือ  แผนงานจดัการศกึษาอดุมศกึษา 
แผนงานบริการวิชาการแก่สงัคม 
แผนงานศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 
แผนงานวจิยั 

- ระดบั งาน/โครงการ มี 6 งาน/โครงการ (โปรดดรูายละเอียดในหน้า 8 - 9) 
 

4. กิจกรรม หมายถงึ กระบวนการปฏิบตังิานท่ีเกิดขึน้ในสถาบนัฯ โดยเป็นการปฏิบตังิานท่ี
สอดคล้องกบัภารกิจของสถาบนัฯ มีการใช้ทรัพยากร และก่อให้เกิดผลผลติหรือบริการท่ีมี
คณุคา่  ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ระดบั คือ 

ระดบัท่ี 1 กิจกรรมหลกั ภารกิจหลักของสถาบันฯ ท่ีสอดคล้องกับงาน/
โครงการ ตามโครงสร้างแผนงาน  

ระดบัท่ี 2 กิจกรรมรอง กลุม่งานท่ีมีความสําคญัรองลงไป และสนบัสนนุ
ให้กิจกรรมหลกับรรลวุตัถปุระสงค์  

ระดบัท่ี 3 กิจกรรมยอ่ย กิจกรรมท่ีมีลกัษณะงานด้านตา่ง ๆ ในระดบัยอ่ย
ลงมา และสนบัสนนุให้กิจกรรมรองบรรลุ
วตัถปุระสงค์ 

             การกําหนดกิจกรรมไว้ 3 ระดบั       เพ่ือเป็นการเตรียมไว้สําหรับการคํานวณ     
      ต้นทนุตอ่หวันกัศกึษา ตามหลกัการคํานวณต้นทนุกิจกรรม (Activity based costing) 
 
5. รายรับ  หมายถงึ  รายได้ท่ีสถาบนัฯ ได้รับมาจากการดําเนินงานตามภารกิจ และหรือ

ผลประโยชน์จากการให้เชา่ทรัพย์สนิ และอ่ืน ๆ แบง่เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. เงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรให้เป็นรายปีหรือเงินอดุหนนุทัว่ไป 
(Block Grant) 
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2. เงินรายได้สถาบนั ซึง่มีทัง้หมด 4 ประเภท ได้แก่ 

- คา่ธรรมเนียมการศกึษา และคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
- รายได้จากงานบริการ 
- เงินรายได้จากผลประโยชน์ 
- เงินบริจาคหรือเงินอดุหนนุ 

 
6. รายจ่าย  หมายถงึ  เงินท่ีสถาบนัฯ จา่ยเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการดําเนินงานตาม

ภารกิจ และหรือภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  จําแนกเป็น 5 งบรายจ่าย คือ 

6.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่าย เพ่ือการบริหารงานบคุคลภาครัฐ      
ได้แก่ รายจ่ายท่ีจา่ยในลกัษณะเงินเดือน คา่จ้างประจํา คา่จ้างชัว่คราว และคา่จ้าง       
ลกูจ้างสญัญาจ้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ในลกัษณะ 
รายจ่ายดงักลา่ว 

6.2 งบดาํเนินงาน หมายถงึ รายจ่ายท่ีกําหนดให้จา่ยเพ่ือการบริหารงานประจํา ได้แก่ 
รายจ่ายท่ีจา่ยในลกัษณะ คา่ตอบแทน คา่ใช้สอย คา่วสัด ุ และคา่สาธารณปูโภค 
รวมถึง รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน ๆ ในลกัษณะรายจา่ยดงักลา่ว 

6.3 งบลงทนุ  หมายถงึ รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทนุ ได้แก่ รายจ่ายท่ีจ่ายใน
ลกัษณะคา่ครุภณัฑ์ และคา่ท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้จา่ยจาก
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ ในลกัษณะรายจ่ายดงักลา่ว 

6.4 งบเงนิอุดหนุน  หมายถงึ รายจ่ายท่ีกําหนดให้จ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายบคุลากร คา่บํารุง 
เงินอดุหนนุการศกึษา และวจิยั และรายจ่ายท่ีกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้

6.5 งบรายจ่ายอ่ืน หมายถงึ รายจ่ายท่ีไมเ่ข้าลกัษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่าย
หนึง่ หรือรายจ่ายท่ีกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี ้
 

7. กองทุน  
สถาบนัฯ ได้กําหนดกองทุนต่าง ๆ ตามท่ีทบวงมหาวิทยาลยัได้กําหนดให้ใช้ใน  การพัฒนา

ระบบฯ ซึง่ประกอบด้วยกองทนุ ดงันี ้
1. กองทุนทั่วไป 
หมายถงึ กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นในการ

บริหารงานด้านตา่ง ๆ ได้แก่ กิจกรรมบริหารทัว่ไป กิจกรรมทะเบียนนกัศกึษาฯ    กิจกรรมบริการ
ห้องสมดุฯ  และกิจกรรมบริการคอมพวิเตอร์ทางวิชาการ โดยเป็นคา่ใช้จ่ายในงบรายจ่าย ดงันี ้
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- งบบคุลากร เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย เงินเดือน คา่จ้างประจํา คา่จ้างชัว่คราว  

 เงินประจําตําแหน่งทางบริหาร  
  - งบดําเนินงาน เพ่ือเป็นคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัด ุคา่สาธารณปูโภค ทกุรายการ 
 ยกเว้น ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ สาํหรับการซ่อมแซม  

บาํรุงรักษาครุภณัฑ์และอาคาร ส่ิงก่อสร้าง 
 - งบเงินอดุหนนุ เพ่ือเป็นคา่บํารุงสมาชิกสมาคม  เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการพนกังาน  
      และเงินอดุหนนุคา่ใช้จ่ายบคุลากร 
 - งบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร รวมทัง้ท่ีเบกิจ่ายในลกัษณะ 
                                 คา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัด ุ

2. กองทุนเพื่อการศึกษา 
หมายถงึ กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นในการศกึษา

หลกัสตูรตา่ง ๆ รวมทัง้งานพฒันาคณุภาพการศกึษา โดยเป็นคา่ใช้จา่ยในงบรายจ่ายดงันี ้
- งบบคุลากร  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย เงินเดือน คา่จ้างประจํา คา่จ้างชัว่คราว และ 

เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ 
 - งบดําเนินงาน  เพ่ือเป็นคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัดทุกุรายการ 
    ยกเว้น  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ สาํหรับการซ่อมแซม  

บาํรุงรักษาครุภณัฑ์และอาคาร ส่ิงก่อสร้าง 
 - งบเงินอดุหนนุ  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการเรียนการสอน รวมทัง้ท่ีเบกิจ่ายใน 

ลกัษณะคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัด ุ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายท่ีเป็น  
ทนุการศกึษาของนกัศกึษา 

 - งบรายจ่ายอ่ืน  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการเรียนการสอน   รวมทัง้ท่ีเบกิจ่ายใน 
ลกัษณะคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัด ุ

3. กองทุนวจิัย 
หมายถงึ กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือการวจิยั ค้นคว้า 

แสวงหาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทัง้การค้นคดิสิง่ประดษิฐ์ตา่ง ๆ โดยเป็นคา่ใช้จ่ายใน    
งบรายจ่าย ดงันี ้
 - งบเงินอดุหนนุ เพ่ือเป็นเงินอดุหนนุในการดําเนินงานโครงการวิจยั รวมทัง้ท่ีเบกิจ่าย 

            ในลกัษณะคา่จ้างชัว่คราว คา่ตอบแทน  ใช้สอยและวสัด ุคา่ครุภณัฑ์ 
- งบลงทนุ เพ่ือเป็นคา่ครุภณัฑ์ในการทําวิจยัท่ีหนว่ยงานภายนอกสนบัสนนุ เช่น 

การทําบนัทกึข้อตกลง  การให้ความร่วมมือ  เป็นต้น 
 

 



 

 

5 

คู่มือการกาํหนดรหสังบประมาณ  (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)                                                   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั                                                         

 
4. กองทุนบริการวิชาการ 
หมายถงึ กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ในการจดัประชมุ/   

สมัมนาวิชาการ นิทรรศการ วารสารวิชาการ ให้คําปรึกษาทางวิชาการ จดัการอบรมระยะสัน้ ระยะยาว 
และการอบรมเพ่ือเพิม่ความรู้ในระดบัสงู การบริการวชิาการด้านตา่ง ๆ แก่ชมุชน โดยเป็นคา่ใช้จ่ายใน
งบรายจ่ายดงันี ้

- งบบคุลากร  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย เงินเดือน คา่จ้างประจํา คา่จ้างชัว่คราว  
 - งบดําเนินงาน  เพ่ือเป็นคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัด ุ ทกุรายการ 
    ยกเว้น  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ สาํหรับการซ่อมแซม  

บาํรุงรักษาครุภณัฑ์ อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
 - งบเงินอดุหนนุ  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานให้บริการวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ 
 - งบรายจ่ายอ่ืน  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานให้บริการวิชาการในรูปแบบตา่ง ๆ 
 

5. กองทุนกจิการนักศึกษา 
หมายถงึ  กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นเก่ียวกบั    

กิจกรรมของนกัศกึษา รวมทัง้การให้บริการสวสัดกิารตา่งๆสําหรับนกัศกึษา โดยเป็นคา่ใช้จ่ายใน 
งบรายจ่าย ดงันี ้

- งบบคุลากร  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย เงินเดือน คา่จ้างประจํา คา่จ้างชัว่คราว  
 - งบดําเนินงาน  เพ่ือเป็นคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัด ุ ทกุรายการ 
    ยกเว้น  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ สาํหรับการซ่อมแซม  

บาํรุงรักษาครุภณัฑ์ อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
 - งบเงินอดุหนนุ  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสนบัสนนุการจดักิจกรรมนกัศกึษา  
 - งบรายจ่ายอ่ืน  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสนบัสนนุการจดักิจกรรมนกัศกึษา 
 

6. กองทุนสินทรัพย์ถาวร 
หมายถงึ   กองทนุท่ีใช้ในการจดัซือ้จดัจ้าง ซอ่มแซม ดแูลบํารุงรักษา  เงินชดเชยคา่งาน   

ท่ีปรึกษางบลงทนุ และทดแทนสนิทรัพย์ถาวร  ซึง่ได้แก่ ครุภณัฑ์ อาคาร ท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง ระบบ
สาธารณปูการท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานในงาน/โครงการ/กิจกรรมตา่งๆ ทกุแผนงาน และรวมมลูคา่
สนิทรัพย์ถาวรทกุชนิดท่ีใช้ในการดําเนินงาน ยกเว้น การจัดจ้างอาคาร ที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง  
เงนิชดเชยค่างาน ที่ปรึกษางบลงทนุ ระบบสาธารณูปการ จะดาํเนินการในกิจกรรมบริหาร
ทั่วไป  โดยเป็นคา่ใช้จ่ายในงบรายจ่าย ดงันี ้
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 - งบดําเนินงาน เพ่ือเป็นคา่ใช้สอย และวสัด ุ สําหรับการดแูล ซอ่มแซม บํารุงรักษาครุภณัฑ์ 
อาคารและสิง่ก่อสร้าง เช่น คา่จ้างเหมาในการดแูลรักษาระบบลฟิท์ ระบบปรับอากาศ คา่ซอ่มแซม
ครุภณัฑ์  คา่ซอ่มแซมยานพาหนะ คา่ซอ่มแซมอาคารสิง่ก่อสร้าง   คา่วสัดกุ่อสร้าง   คา่วสัดยุานพาหนะ  
 - งบลงทนุ   เพ่ือเป็นคา่จดัซือ้จดัจ้างครุภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คา่ปรับปรุง
สิง่ก่อสร้าง คา่ก่อสร้างอาคาร ท่ีดนิ ท่ีปรึกษางบลงทนุ เงินชดเชยคา่งาน และโครงสร้างพืน้ฐาน ซึง่ได้แก่ 
ระบบสาธารณปูโภคท่ีจะต้องตดิตัง้ครัง้แรก เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
 

7. กองทุนอ่ืน 
หมายถงึ กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรม อ่ืนใดนอกเหนือจากกองทนุ

ทัง้ 6 ดงักลา่ว ได้แก่กองทนุยอ่ยตา่ง ๆ ดงันี ้
7.1 กองทุนทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

            หมายถึง กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของ งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกบัการ 
ทํานบํุารุง อนรัุกษ์ เผยแพร่ ฟืน้ฟ ูและสง่เสริมศลิปวฒันธรรม ในแผนงานศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม 
โดยเป็นคา่ใช้จ่ายในงบรายจ่ายดงันี ้

- งบบคุลากร  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย เงินเดือน คา่จ้างประจํา คา่จ้างชัว่คราว  
  - งบดําเนินงาน  เพ่ือเป็นคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัดทุกุรายการ 
     ยกเว้น ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ สาํหรับการซ่อมแซม  

 บาํรุงรักษาครุภณัฑ์ อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
  - งบเงินอดุหนนุ  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน/กิจกรรมในด้านทํานบํุารุง 

 ศลิปวฒันธรรม 
  - งบรายจ่ายอ่ืน  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน/กิจกรรมในด้านทํานบํุารุง 

 ศลิปวฒันธรรม 
7.2 กองทุนสาํรอง 

            หมายถึง กองทนุท่ีสํารองไว้เพ่ือใช้จ่ายในงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดขึน้โดยไมไ่ด้
คาดการณ์ไว้ แตต้่องดําเนินการด้วยความจําเป็น เร่งดว่น ในทกุแผนงาน และทกุงบรายจ่าย            
ตามวตัถปุระสงค์ 
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7.3  กองทุนพัฒนาบุคลากร 

             หมายถึง กองทนุท่ีใช้ในการดําเนินงานของงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีจําเป็นในการ
ดําเนินงานเพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ สําหรับบคุลากรของสถาบนัฯ โดยเป็นคา่ใช้จ่ายใน
งบรายจ่ายดงันี ้

- งบบคุลากร  เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่าย เงินเดือน คา่จ้างประจํา คา่จ้างชัว่คราว  
  - งบดําเนินงาน  เพ่ือเป็นคา่ตอบแทน ใช้สอย และวสัดทุกุรายการ 

ยกเว้น  ค่าใช้สอยและค่าวัสดุสาํหรับการซ่อมแซม  
บาํรุงรักษาครุภณัฑ์ อาคารและส่ิงก่อสร้าง 

  - งบเงินอดุหนนุ  เพ่ือเป็นเงินอดุหนนุในการดําเนินการเพ่ือพฒันาบคุลากร    
         รวมทัง้กองทนุการศกึษาของบคุลากรทัง้ภายในและภายนอก   
         ประเทศ 
 

8. ส่วนงาน หมายถงึ   สว่นงานตามมาตรา 9    ในพระราชบญัญตัสิถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2551 ได้แก่ สํานกังานสภาสถาบนั  สํานกังานอธิการบดี   
สว่นงานวิชาการ   สว่นงานอ่ืน   และหนว่ยงานภายในของสว่นงานดงักลา่วตามประกาศสถาบนั 
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รหสัโครงสร้างระบบงบประมาณ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

รหสัที่ใช้ รายการ 
 1. ปีงบประมาณ 
 เช่น ปีงบประมาณ 2559 
   
 2. ประเภทแหล่งเงนิ 
1 - งบประมาณแผน่ดนิ 
2 - งบประมาณเงินรายได้ 
3 - งบกลาง (งบประมาณแผน่ดนิ) 
4 - เงินสะสม (งบประมาณเงินรายได้) 
5 -  เงินกนัเหล่ือมปี(งบประมาณแผน่ดนิ) 
6 -  เงินกนัเหล่ือมปี(งบประมาณเงินรายได้) 
  
 3. โครงสร้างแผนงาน/งาน-โครงการ/กิจกรรม 

09 ด้านการพัฒนาประชากร 
09007 ก. แผนงานจดัการศกึษาอุดมศึกษา 
0101 1. งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
10 1.1 กิจกรรมบริหารทัว่ไป  
11 1.2 กิจกรรมทะเบียนนกัศกึษาและประมวลผล 
12 1.3 กิจกรรมบริการห้องสมดุและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
13 1.4 กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ 
14 1.5 กิจกรรมบริหารวิชาการ (รวมงานบริการทนุการศกึษา) 
15 1.6 กิจกรรมพฒันาคณุภาพนกัศกึษา  
16 1.7 กิจกรรมพฒันาบคุลากรทางวิชาการ 
17 1.8 กิจกรรมผลติและพฒันาสื่อการศกึษา 
18 1.9 กิจกรรมพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอน 
19 1.10 กิจกรรมสง่เสริมการผลติตํารา 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
0102 2. งานจัดการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
20 2.1 กิจกรรมสาขาครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
21 2.2 กิจกรรมสาขาวทิยาศาสตร์ 
22 2.3 กิจกรรมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
23 2.4 กิจกรรมสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24 2.5 กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
25 2.6 กิจกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26 2.7 กิจกรรมสาขาวิชาพืน้ฐานและวิชาเลือก/โท 
27 2.8 กิจกรรมสาขาอตุสาหกรรมเกษตร 
28 2.9 กิจกรรมสาขาวิชาพืน้ฐานทัว่ไป 
29 2.10 กิจกรรมสาขาบริหารและการจดัการ 
  

09010 ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
0201 1. งานบริการวิชาการแก่ชมุชน 

   
09011 ค. แผนงานศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
0301 1. งานทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 

   
06 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

06004 ก. แผนงานวจิัย 
0401 1. งานวิจยัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

 4. กิจกรรม 
0101 1. กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
10 1.1 กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป 
170 1.1.1 กิจกรรมยอ่ย งานด้านบริหารทัว่ไป (รวมบริหารจดัการกลาง) 

180 
190 

1.1.2 กิจกรรมยอ่ย งานด้านทรัพยากรบคุคลและนิตกิาร 
1.1.3 กิจกรรมยอ่ย งานด้านอาคารสถานท่ี บํารุงรักษาและยานพาหนะ ระบบสาธารณปูโภค 

200 
 

210 

1.1.4 กิจกรรมยอ่ย งานด้านนโยบาย  แผนพฒันา  แผนงบประมาณ วิจยัสถาบนั  
         และการประกนัคณุภาพการศกึษา  
1.1.5 กิจกรรมยอ่ย งานด้านการเงิน บญัชี งบประมาณ และพสัด ุ

220 1.1.6 กิจกรรมยอ่ย งานด้านวิเทศสมัพนัธ์ 
230 1.1.7 กิจกรรมยอ่ย งานด้านโรงพิมพ์ สารนิเทศและประชาสมัพนัธ์ 

   
11 1.2 กิจกรรมรอง ทะเบียนนักศกึษาและประมวลผล 
114 1.2.1 กิจกรรมยอ่ย งานด้านรับเข้านกัศกึษาและทะเบียนประวตั ิ
115 1.2.2 กิจกรรมยอ่ย งานด้านทะเบียนการศกึษา 
116     1.2.3 กิจกรรมยอ่ย งานด้านบริหารการเรียนการสอน 
117 1.2.4 กิจกรรมยอ่ย งานด้านประมวลผลการศกึษา 
118 1.2.5 กิจกรรมยอ่ย งานด้านตรวจสอบและรับรองผลการศกึษา 

   
12 1.3 กิจกรรมรอง บริการห้องสมุดและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
123 1.3.1 กิจกรรมยอ่ย งานด้านเทคนิค 
124 1.3.2 กิจกรรมยอ่ย งานด้านบริการสารนิเทศ 
125 1.3.2 กิจกรรมยอ่ย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
13 1.4 กิจกรรมรอง บริการคอมพวิเตอร์ทางวิชาการ 
133 1.4.1 กิจกรรมยอ่ย งานด้านควบคมุเคร่ืองและระบบเครือขา่ย 
134 1.4.2 กิจกรรมยอ่ย งานด้านบริการคอมพิวเตอร์ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
14 1.5  กิจกรรมรอง  บริหารวิชาการ 
142 1.5.1 กิจกรรมยอ่ย งานวชิาการและมาตรฐานการศกึษา  
143 1.5.2 กิจกรรมยอ่ย งานบริหารจดัการศกึษาทัว่ไป 

144 1.5.3 กิจกรรมยอ่ย งานสง่เสริมและพฒันาการศกึษา 
145 

 
1.5.4 กิจกรรมยอ่ย งานบริการทนุการศกึษา (ระดบัปริญญาตรี โท-เอก) 

15 1.6 กิจกรรมรอง  พัฒนาคุณภาพนักศกึษา 
151 1.6.1 กิจกรรมยอ่ย งานด้านกิจกรรมนกัศกึษา        
152 1.6.2 กิจกรรมยอ่ย งานด้านบริการนกัศกึษา 

  
 

16 1.7 กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
161 1.7.1 กิจกรรมยอ่ย การฝึกอบรม/สมัมนา/ศกึษาดงูาน 
162 1.7.2 กิจกรรมยอ่ย การศกึษาตอ่ 
163 1.7.3 กิจกรรมยอ่ย การสง่เสริม/สนบัสนนุการพฒันาวชิาการ 

  
17 1.8 กิจกรรมรอง ผลิตและพัฒนาส่ือการศกึษา 
171 1.8.1 กิจกรรมยอ่ย อปุกรณ์การสอน และพฒันาต้นแบบชดุส่ือการสอน 
172 1.8.2 กิจกรรมยอ่ย บริการเคร่ืองมือเทคโนโลยีทางการศกึษา(รวมบริการด้านโสตทศันศกึษา) 

  
18 1.9 กิจกรรมรอง  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
181 1.9.1 กิจกรรมยอ่ย การปรับปรุงและพฒันาหลกัสตูร 
182 1.9.2 กิจกรรมยอ่ย การประเมินผลโครงสร้างหลกัสตูร 
183 1.9.3 กิจกรรมยอ่ย การบริหารและสนบัสนนุวิชาการ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
 

19 1.10 กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตตาํรา 
191 1.10.1 กิจกรรมยอ่ย ผลติและพฒันาตําราในสาขาวิชาตา่ง ๆ 

  
0102 2. กิจกรรมหลัก งานจัดการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
20 2.1 กิจกรรมรอง สาขาครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
21 2.2 กิจกรรมรอง สาขาวทิยาศาสตร์ 
22 2.3 กิจกรรมรอง สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
23 2.4 กิจกรรมรอง สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
24 2.5 กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
25 2.6 กิจกรรมรอง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
26 2.7 กิจกรรมรอง สาขาวิชาพืน้ฐานและวชิาเลือก/โท 
27 2.8 กิจกรรมรอง สาขาอตุสาหกรรมเกษตร 
28 2.9 กิจกรรมรอง สาขาวิชาพืน้ฐานทัว่ไป 
29 2.10 กิจกรรมรอง สาขาบริหารและการจดัการ 
 หมายเหตุ  ภายใต้กิจกรรมรอง (ข้อ 2.1-2.10) ให้มีกิจกรรมยอ่ย ตามความเหมาะสม ดงันี ้

211 - กิจกรรมยอ่ย ระดบัปริญญาตรี 
212 - กิจกรรมยอ่ย ระดบัปริญญาโท-เอก 
213 - กิจกรรมยอ่ย สอนบริการวชิาพืน้ฐานและวิชาเลือก/โท 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
0201 5. กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
51 5.1 กิจกรรมรอง จดัฝึกอบรมทางวชิาการ 
52 5.2 กิจกรรมรอง จดัทําวารสารทางวิชาการ 
53 5.3 กิจกรรมรอง จดัแสดงนิทรรศการ 
54 5.4 กิจกรรมรอง บริการวิชาการรูปแบบตา่ง ๆ 
  

0301 6. กิจกรรมหลัก งานทาํนุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 
30 6.1 กิจกรรมรอง การจดัฝึกอบรม/การจดันิทรรศการ 
31 6.2 กิจกรรมรอง การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
32 6.3 กิจกรรมรอง การดําเนินงานอ่ืนๆ (ด้านศลิปวฒันธรรม) 
  

0401 7. กิจกรรมหลัก งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
40 7.1 กิจกรรมรอง วจิยัพืน้ฐาน 
41 7.2 กิจกรรมรอง วจิยัประยกุต์ 
42 7.3 กิจกรรมรอง พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   

40000 5. รายรับ 
41000 5.1 กองทนุคงยอดเงินต้นท่ีรัฐบาลจดัตัง้ขึน้ และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทนุดงักลา่ว  
42000 5.2 เงินงบประมาณท่ีรัฐบาลจดัสรรให้เป็นรายปี หรือเงินอดุหนนุทัว่ไป (Block Grant) 
43000 5.3 เงินรายได้สถาบนัฯ 

  
43100 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4121010010 รายได้คา่บํารุงกีฬา 
4121010011 รายได้คา่บํารุงห้องสมดุ 
4121010013 รายได้คา่บริการสขุภาพ 
4121010014 รายได้คา่กิจกรรมนกัศกึษา 
4121010017 รายได้คา่บตัรประจําตวันกัศกึษา 
4121010017 รายได้คา่บตัรประจําตวันกัศกึษา 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

43100 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ต่อ) 
4121010022 รายได้คา่ปรับลงทะเบียนลา่ช้า 
4121010023 รายได้คา่ปรับชําระเงินลา่ช้า 
4121010024 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาปริญญาตรี 
4121010025 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาปริญญาโท 
4121010026 รายได้คา่สอนบริการ 
4121010050 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษา-สนบัสนนุหนว่ยงานกลาง  21 % 
4121010051 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษา-ดําเนินการตามยทุธศาสตร์  5 % 
4121010052 รายได้คา่หน่วยกิจโอนเข้ากองทนุเพ่ือการศกึษา 
4121010053 รายได้คา่หน่วยกิจโอนเข้ากองทนุวิจยั 
4121010054 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษากนัสํารอง 15 % 
4121010059 รายได้คา่ธรรมเนียมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
4121010060 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่ายภาคฤดรู้อน ปริญญาตรี 
4121010061 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่ายภาคฤดรู้อน กนัสํารอง 15 % 
4121010062 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่ายภาคฤดรู้อน ปริญญาโท 
4121010063 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาจาการสอนวิชาพืน้ฐาน (สอนบริการ) 
4121010092 รายได้รับจากกองทนุวิจยั 
4121010094 รายได้รับจากกองทนุเพ่ือการศกึษา 
4121010099 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาอ่ืนๆ(เก่ียวกบัการเรียนการสอน) 
4121010200 รายได้คา่ธรรมเนียมการศกึษาโครงการ MOU(สําหรับสว่นท่ีขอยกเว้น) 
4124000004 เงินสนบัสนนุงานวิจยั 2.5 % 

  
43200 รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 

4121020001 รายได้คา่ปรับหนงัสือสง่คืนเกินกําหนด 
4121020002 รายได้คา่บริการสืบค้นฐานข้อมลู CD-ROM 
4121020003 รายได้คา่ใบรับรอง Transcript 
4121020004 รายได้คา่ขึน้ทะเบียนบณัฑิต 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

43200 รายได้ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ (ต่อ) 
4121020007 รายได้คา่สมคัรสอบคดัเลือกนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
4121020008 รายได้คา่สมคัรสอบคดัเลือกนกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
4121020098 รายได้จากการโอนระหวา่งหน่วยงาน 
4121020097 รายได้จากคา่จดัสรรเหมาจ่ายรายหวัในการคดัเลือกระบบตรง 
4121020099 รายได้คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 

  
43300 รายได้จากงานบริการ 

4121030001 รายได้คา่จดัประชมุ สมัมนา ฝึกอบรม 
4121030003 รายได้เงินอดุหนนุการวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก 
4121030004 รายได้เงินอดุหนนุการวิจยัจาก NECTEC 

4121030005 รายได้เงินอดุหนนุการวิจยัจากศนูย์นาโนแห่งชาต ิ

4121030006 รายได้เงินอดุหนนุการวิจยัจากสถาบนัฯ 
4121030007 รายได้เงินอดุหนนุการวิจยัจากคณะ 
4121030008 รายได้จากทรัพย์สนิทางปัญญา 
4121030009 รายได้ผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สนิของกองทนุวิจยั 

4121030010 รายได้คา่สมคัรเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 
4121030011 รายได้คา่ลงทะเบียนเรียนภาษาญ่ีปุ่ น 
4121030012 รายได้คา่บริการทางวิชาการจากงานท่ีปรึกษาโครงการและอ่ืน 
4121030013 รายได้จากการทดสอบ 
4121030014 รายได้จากคา่บริการงานวิจยั 
4121030015 รายได้คา่บริหารโครงการ (เงินอดุหนนุวิจยัจากแหลง่ทนุภายนอก) 
4121030016 รายได้เงินอดุหนนุวิจยัจากการปรับปรุง 
4121030017 รายได้พิเศษงวด ก 
4121030096 รายได้คา่ธรรมเนียมการใช้บริการโครงการคลนิิกภาษา 
4121030097 รายได้จากเงินสนบัสนนุเพ่ือการอบรม วจิยั และพฒันา 
4121030098 รายได้จากการใช้เคร่ืองมือกลางภายใต้ศนูย์วิจยัร่วมภาครัฐ-เอกชน 
4121030099 รายได้จากงานบริการอ่ืน ๆ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

43400 รายได้จากเงนิผลประโยชน์ 
4121040001 รายได้คา่ธรรมเนียมหอพกันกัศกึษา 
4121040002 รายได้คา่เช่าหอพกันกัศกึษา 
4121040003 รายได้คา่เช่าร้านค้าและสถานท่ี (ผู้ เช่าระบปุระเภท ให้ทนุการศกึษา ค่าบํารุงการศกึษา และคา่บํารุงห้องสมดุ) 
4121040004 รายได้จากการจําหน่ายผลผลติทางการเกษตร 
4121040005 รายได้จากการจําหน่ายนํา้ด่ืมแคแสด 
4121040006 รายได้คา่บริการสระวา่ยนํา้ และศนูย์กีฬา 
4121040007 รายได้คา่สมคัรสมาชิกสระวา่ยนํา้ 
4121040008 รายได้คา่เรียนวา่ยนํา้ 
4121040009 รายได้จากการจําหน่ายตํารา 
4121040010 รายได้จากการลงทนุหรือร่วมลงทนุจากทรัพย์สนิของสถาบนัฯ 
4121040011 รายได้จากการจําหน่ายตัว๋รถไฟ 
4121040012 รายได้จากคา่บํารุงโรงอาหาร 
4121040013 รายได้คา่ไฟฟ้าคอนโด 12 ชัน้ 
4121040015 รายได้คา่เช่าคอนโด 
4121040016 รายได้คา่บริการห้องออกกําลงักาย 
4121040017 รายได้คา่บริการสนามแบดมินตนั 
4121040018 รายได้คา่บริการสนามเทนนิส 
4121040019 รายได้คา่เช่าบ้านพกั 
4121040021 รายได้คา่นํา้คอนโด 12 ชัน้ 
4121040022 รายได้คา่ไฟฟ้าและนํา้ประปา 
4121040023 รายได้จากงานพระราชทานปริญญาบตัร 
4121040024 รายได้คา่นํา้ประปาร้านค้า 
4121040025 รายได้คา่ไฟฟ้าร้านค้า 
4121040026 รายได้คา่ไฟฟ้าและนํา้ประปาหอพกันกัศกึษา 
4121040027 รายได้คา่ไฟฟ้าบ้านพกัสถาบนั 
4121040034 รายได้คา่รถโดยสารสวสัดกิาร 
4121040028 รายได้คา่นํา้ประปาบ้านพกัสถาบนั 
4121040029 รายได้ของสํานกัสง่เสริมและบริการวิชาการฯ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

43400 รายได้จากเงนิผลประโยชน์(ต่อ) 
4121040031 รายได้จากการจําหน่ายครุภณัฑ์ 
4121040032 รายได้จากการขอใช้สถานท่ี 
4121040033 รายได้คา่เช่าท่ีราชพสัด ุ
4121040035 รายได้คา่บํารุงจากร้านค้า 
4121040036 รายได้จากร้านค้าเพ่ือจ้างเหมาทําความสะอาด 
4121040037 เงินจดัสรรรายได้คงเหลือจากการดําเนินการสอบคดัเลือกจาก สกอ. 
4121040038 รายได้คา่บํารุงหน่วยงานต้นสงักดัของบคุลากรภายใน 
4121040039 รายได้สว่นแบง่เปอร์เซน็ต์จากการจําหน่ายสนิค้าจากตู้สนิค้าอตัโนมตั ิ
4121040041 รายได้จากการจําหน่ายสนิค้าของคณะ 
4121040042 รายได้จากการจําหน่ายของท่ีระลกึ 
4121040043 รายได้คา่ทําบตัรนกัศกึษาหอพกั 
4121040044 รายได้จากการจําหน่ายวสัดอุปุกรณ์(ซาก,พสัด)ุ 
4121040045 รายได้คา่ใบรับรองแพทย์ 
4121040046 รายได้คา่บตัรตดิรถยนต์ 
4121040047 รายได้จากการชดใช้คา่เสียหาย (เชน่ กรณีรถบรรทกุเก่ียวสายไฟฟ้า ) 
4121040096 รายได้เงินสนบัสนนุจากศนูย์เกษตรฯชมุพร 
4121040097 รายได้เงินสนบัสนนุจากโรงนมกรมหลวงชมุพร 
4121040098 รายได้คา่บํารุงสว่นของสํานกัสง่เสริมฯ 
4121040099 รายได้เบด็เตลด็อ่ืน 

 
 
รายได้ดอกเบีย้ 

4123000001 รายได้จากดอกเบีย้เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 
4123000002 รายได้ดอกเบีย้จากการลงทนุ 

  
43500 รายได้จากการรับบริจาค 

4122000001 รายได้จากการรับบริจาคหรือเงินอดุหนนุ 
4122000002 รายได้จากการรับบริจาค (อาคาร) 
4122000003 รายได้จากการรับบริจาค (ครุภณัฑ์) 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

43500 รายได้จากการรับบริจาค(ต่อ) 
4122000004 รายได้จากการรับบริจาค-สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 
4122000005 รายได้จากการรับบริจาค (สนิทรัพย์โครงสร้างพืน้ฐาน) 
4122000006 รายได้จากเงินบริจาค-ทอท. 
4122000008 รายได้จากการรับเงินบริจาคสถาบนัครบรอบ 50 ปี 
4122000009 รายได้จากเงินสมทบเททองหลอ่พระไพรีพนิาศ/คา่เช่าพระ 
4122000011 รายได้จากการรับเงินสนบัสนนุเพ่ือการศกึษา 
4122000012 รายได้จากการรับบริจาคผู้ประสบภยันํา้ทว่ม 
4122000014 รายได้จากการรับเงินสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการจดังาน (สนบัสนนุกิจกรรมสถาบนั เชน่  

งานปีใหม ่เป็นต้น) 
4122000015 รายได้จากการรับเงินสนบัสนนุกิจกรรม/โครงการของนกัศกึษา 
4122000016 รายได้จากเงินบริจาคเพ่ือสนบัสนนุการวิจยั ( เชน่ การทําข้อตกลง  MOU เป็นต้น) 

  
43600  เงนิบริจาคหรือเงนิอุดหนุน 

2210000001 กองทนุการศกึษาสมาคมศษิย์เก่า สจล. 
2210000002 กองทนุการศกึษา นท.ทินกรฯ สจล. 
2210000003 กองทนุการศกึษา สจ.พิชยั  ฮัง่จนัทร์เพ็ญ 
2210000004 กองทนุการศกึษา ดร.อดศิยั  โพธารามิก 
2210000005 สจล.กองทนุบริษัทปนูซีเมนต์ไทยและบริษัทในเครือ 
2210000006 เงินทนุการศกึษา สจ.ประสม-ยภุาพงศ์  รังสโิรจน์ 
2210000007 เงินทนุการศกึษา ทนุนายแก้วขวญั  วชัโรทยั 
2210000008 เงินทนุการศกึษา สฤกดิค์ณุ สจล. 
2210000009 เงินทนุการศกึษา ศ.พงษ์ศกัดิ ์ วรสนุทโรสถ 
2210000010 เงินทนุการศกึษากลุม่บริษัทสรุาทิพย์ สจล. 
2210000011 เงินทนุการศกึษา 3 เอ็ม สจล. 
2210000012 เงินทนุเพ่ือการศกึษา 
2210000013 เงินทนุประนอม พงังา 
2210000027 กองทนุการศกึษา คณุพรพิรุณ กวีสทิธิสาร สจล. 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

43700 รายได้อ่ืน 
4121050001 เงินรับคืน-เงินเดือน 
4121050002 เงินรับคืน-คา่จ้างประจํา 
4121050003 เงินรับคืน-คา่จ้างชัว่คราว 
4121050004 เงินรับคืน-เงินประจําตําแหนง่ 
4121050005 เงินรับคืน-คา่ตอบแทน 
4121050006 เงินรับคืน-คา่สาธารณปูโภค 
4121050007 เงินรับคืน-คา่ใช้สอย 
4121050008 เงินรับคืน-เงินอดุหนนุพนกังาน 
4121050009 เงินรับคืน-รายจ่ายอ่ืน 
4121050010 เงินรับคืนอ่ืนๆ 
4121050011 เงินรับคืน-โครงการวิจยั 

  
43800 บัญชีพักรายได้  

4124000001 บญัชีพกัรายได้ 
4124000002 บญัชีพกัรายได้คา่หนว่ยกิจเพ่ือจดัสรรเข้ากองทนุ 
4124000003 เงินสนบัสนนุคา่สาธารณปูโภค 10 % 
4124000005 เงินสนบัสนนุคา่ใช้จ่ายระบบ Internet  2 % 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
50000 6. รายจ่าย 

    - ประเภทงบรายจ่าย 
51000 1. งบบุคลากร 

5101010001 เงินเดือน 
5101010002 คา่จ้างประจํา 
5101010003 คา่จ้างชัว่คราว 
5101010004 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (สําหรับข้าราชการ/พนกังานเงินงบประมาณท่ีไมส่ามารถเบิก 

 เงินงบประมาณแผน่ดินได้ และพนกังานเงินรายได้) 

5101010005 เงินประจําตําแหน่งชํานาญการ 
5101010006 เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ  ผศ./รศ./ศ. 
5101010007 เงินประจําตําแหน่งผู้ เช่ียวชาญ 
5101010009 คา่ครองชีพลกูจ้างชัว่คราวเงินรายได้ 
5101010011 เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถงึขัน้สงูของอนัดบั-172-330 
5101010012 เงินตอบแทนพิเศษของลกูจ้างประจําผู้ ได้รับคา่จ้างถึงขัน้สงูของตําแหน่ง-173-340 
5101010013 เงินโบนสั  
5101010015 เงินรางวลัสําหรับผู้บริหาร 
5101010016 เงินรางวลัสําหรับหนว่ยงาน 
5101010017 คา่จ้างลกูจ้างสญัญาจ้าง (พนกังานเงินรายได้) 
5101010020 เงินประจําตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 120 (สํานกับริการคอมพิวเตอร์และสว่นกิจการนกัศกึษา กรณี ขรก.) 
5101010021 คา่ครองชีพชัว่คราวสําหรับลกูจ้างประจํา 181 
5101010022 คา่ครองชีพชัว่คราวสําหรับข้าราชการ 180 
5101010023 เงินสมนาคณุนายกสภา(สว่นท่ีต้องสมทบเงินงบประมาณแผน่ดนิ) 
5101010025 คา่ครองชีพชัว่คราวพนกังานเงินรายได้ 
5101010099 เงินเดือนและคา่จ้างอ่ืน 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

5101020000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน 
5101020001 - เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวติ 
5101020002 - เงินทําขวญัข้าราชการและลกูจ้าง 
5101020003 - เงินชดเชยสมาชิก กบข. 
5101020004 - เงินสมทบ กบข. 
5101020005 - เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพลกูจ้างประจํา (กสจ.) 
5101020007 - เงินชดเชยกรณีเลกิจ้าง (พนกังานเงินรายได้) 
5101020045 - เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ(พนกังานเงินรายได้) 

  
5101030100 เงนิช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา 
5101030101 - เงินช่วยการศกึษาบตุร 
5101030102 - เงินช่วยเหลือบตุร 
5101030200 - เงินช่วยเหลือพนกังานและครอบครัวด้านคา่รักษาพยาบาล 
5101030201 - คา่รักษาพยาบาล(ไข้นอกโรงพยาบาลรัฐ) 
5101030202 - คา่รักษาพยาบาล(ไข้ในโรงพยาบาลรัฐ) 
5101030203 - คา่รักษาพยาบาล(ไข้ในโรงพยาบาลเอกชน) 
5101030204 - คา่รักษาพยาบาล(บํานาญ-ไข้นอก) 
5101030220 - คา่รักษาพยาบาล(บํานาญ-ไข้ใน) 
5101030245 - คา่เงินสวสัดกิาร(พนกังานเงินรายได้) 

  
5101040100 ค่าบาํเหน็จบาํนาญ 
5101040101 - บํานาญปกต ิ
5101040104 - เงินบําเหน็จ 
5101040120 - เงินบําเหน็จตกทอด 
5101040200 - บําเหน็จดํารงชีพ 
5101040201 - เงินช่วยคา่ครองชีพผู้ รับบํานาญ-926 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

5101040100 ค่าบาํเหน็จบาํนาญ(ต่อ) 
5101040202 - เงินบําเหน็จดํารงชีพ(15%)-9551 
5101040203 - เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ-925 
5101050100 - บําเหน็จบํานาญอ่ืน 
5101050101 - ปรับมลูคา่การตัง้สํารองสทิธิประโยชน์พนกังาน 

  
52000 2. งบดาํเนินงาน 
52300 2.1 ค่าตอบแทน 

5101010010 คา่ลว่งเวลา 
5101020008 คา่เช่าบ้านข้าราชการ 
5101020009 คา่ตอบแทนนายแพทย์ 
5101020010 คา่สอนวา่ยนํา้/ผู้ ฝึกสอนชมรมกีฬา 
5101020011 คา่ตอบแทนวทิยากร 
5101020012 คา่สอนพเิศษนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
5101020013 คา่สอนพเิศษนกัศกึษาระดบัปริญญาโท-เอก 
5101020014 คา่ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ/ปัญหาพิเศษ 
5101020015 คา่ตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัภิาคฤดรู้อน/บณัฑิตภาคพเิศษ 
5101020016 คา่ตรวจกระดาษคําตอบนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
5101020017 คา่ตรวจกระดาษคําตอบนกัศกึษาระดบัปริญญาโท-เอก 
5101020018 คา่ตรวจและคมุวิทยานิพนธ์/โครงการศกึษากรณีพิเศษ 
5101020019 คา่คมุสอบระดบัปริญญาตรี (คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการจดัสอบประจําภาค) 
5101020020 คา่คมุสอบระดบัปริญญาโท-เอก (คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการจดัสอบประจําภาค) 
5101020021 คา่สอบสมัมนาระดบัปริญญาโท-เอก (คา่ใช้จ่ายในการดาํเนินการจดัสอบประจําภาค) 
5101020022 คา่ตอบแทนผู้ช่วยคณาจารย์บณัฑิตศกึษา 
5101020023 คา่พิจารณาหวัข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
 2.1 ค่าตอบแทน (ตอ่) 

5101020024 คา่เขียนตํารา 
5101020025 คา่ตอบแทนการเสนอบทความทางวิชาการ (คา่ตอบแทนบคุลากรภายในเสนอบทความฯ) 
5101020026 คา่ตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5101020027 คา่ตอบแทนอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม 
5101020028 คา่ตรวจบทความของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
5101020029 คา่ตรวจบทความของนกัศกึษาระดบัปริญญาโท-เอก 
5101020030 คา่กรรมการตรวจการจ้าง ควบคมุงานและคา่ออกแบบ (บคุคลภายใน) 
5101020031 คา่เงินรางวลักรรมการสอบ 
5101020032 คา่ตอบแทนอ่ืนๆ (ใช้เฉพาะกลุม่งานบญัชี  สว่นการคลงั) 
5101020033 คา่ใช้จ่ายบคุลากรอ่ืน(รวมการจ้างพยาบาลภายนอก) 
5101020037 คา่ตอบแทนนกัศกึษาช่วยปฏิบตังิาน 
5101020104 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิอา่นบทความวิชาการ (เชิญผู้ทรงคณุวฒิุทัง้ภายในและภายนอกอ่านบทความฯ) 
5101020106 เงินรางวลัให้กบับคุลากรท่ีทําช่ือเสียงให้สถาบนั 
5104030201 คา่เบีย้ประชมุ 

  
52400 2.2 ค่าใช้สอย 
52401 ค่าใช้สอย (รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ) 

5104010201 คา่ธรรมเนียม (ภาษีรถยนต์  ตรวจสภาพประจําปี บตัร ATM-ID นศ.  หนงัสือเดินทาง ทางดว่น) 
5104010202 คา่รับรองและพิธีการ 
5104010203 คา่จ้างเหมาบริการ 
5104010204 คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาครุภณัฑ์ 
5104010205 คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 
5104010206 คา่ซอ่มแซมและบํารุงรักษาสิง่ก่อสร้าง 
5104010207 คา่สมาชิกและแขง่ขนั 
5104010208 คา่เช่าทรัพย์สนิ 
5104010209 คา่ท่ีพกั อ.พิเศษ / ผู้ เช่ียวชาญตา่งประเทศ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

52401 ค่าใช้สอย (รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการ)ต่อ 
5104010210 คา่เดนิทาง อ.พิเศษ/กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ 
5104010211 คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุท่ีสถาบนัเป็นผู้จดั (ยกเว้นไมร่วมคา่เบีย้ประชมุกรรมการ)  
5104010214 คา่ใช้จ่ายในการจดัอบรมของหน่วยงาน (หน่วยงานเป็นเจ้าภาพโดยร่วมประชมุวิชาการ ฝึกอบรม)  
5104010215 คา่คดัสําเนา/รับรองสําเนา 
5104010218 คา่ใช้จ่ายในการศกึษาดงูานในหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา 
5104010285 คา่ใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดบันานาชาต ิ(Page Charge) 
5104010291 คา่ลขิสทิธ์ิ ซอฟแวร์ (หมายถึงการเช่า license ท่ีมีระยะเวลา 1 ปี หากเกิน 1 ปี ให้ใช้ 

 รหสั 5414000001 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงบลงทนุ ประเภทคา่ครุภณัฑ์) 
5104010299 คา่ใช้สอยอ่ืน ๆ (ใช้เฉพาะกลุม่งานบญัชี  ส่วนการคลงั โดยรวมถึงคา่ฌาปณกิจศพ บริจาคกองทนุชยัพฒันาฯ) 
5104030202 คา่ใช้จ่ายท่ีปรึกษา คา่ผู้ เช่ียวชาญ คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย  

  
52402 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมภายในประเทศ (ภายนอกสถาบนั) 

5102010001 คา่หลกัสตูร 
5102010002 คา่เดนิทาง 
5102010003 คา่เบีย้เลีย้ง 
5102010004 คา่ท่ีพกั 
5102010099 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

52403 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่างประเทศ 
5102020001 คา่หลกัสตูร 
5102020002 คา่เดนิทาง 
5102020003 คา่เบีย้เลีย้ง 
5102020004 คา่ท่ีพกั 
5102020099 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

52404 ค่าใช้จ่ายเดนิทางเพื่องานราชการในประเทศ (รวมการดงูานที่ใช้ทวัร์จัดให้) 
5103010001 คา่เดนิทาง 
5103010002 คา่เบีย้เลีย้ง 
5103010003 คา่ท่ีพกั 
5103010099 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
52400 2.2 ค่าใช้สอย (ต่อ) 
52405 ค่าใช้จ่ายเดนิทางเพื่องานราชการต่างประเทศ (รวมศกึษาดงูานที่ใช้ทวัร์จัดให้) 

5103020001 คา่เดนิทาง 
5103020002 คา่เบีย้เลีย้ง 
5103020003 คา่ท่ีพกั 
5103020099 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

  
52406 ค่าประชาสัมพันธ์และค่าพมิพ์ 

5104030101 คา่ประชาสมัพนัธ์ 
5104030102 คา่จดัพิมพ์ 

  
52407 บัญชีอ่ืน ๆ 

5104030203 คา่เบีย้ประกนัภยั(เก่ียวกบัอาคาร รถยนต์ ผู้ ท่ีเดนิทางไปตา่งประเทศ ฯลฯ) 
5101020006 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม (สว่นของนายจ้าง สําหรับเจ้าตวัตดัจากเงินเดือน) 

  
52500 2.3 ค่าวัสดุ 

5104010101 คา่วสัดสํุานกังานใช้ไป (รวมนํา้ด่ืม) 
5104010102 คา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ใช้ไป 
5104010103 คา่วสัดกุารศกึษาใช้ไป 
5104010104 คา่วสัดนํุา้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ล่ืน 
5104010105 คา่วสัดงุานบ้านงานครัวใช้ไป 
5104010106 คา่วสัดกุ่อสร้างและประปา 
5104010107 คา่วสัดเุวชภณัฑ์และการแพทย์ 
5104010108 คา่วสัดกีุฬาและชมรมตา่งๆ 
5104010109 คา่วสัดคุอมพวิเตอร์และอิเลก็ทรอนิกส์ใช้ไป 
5104010110 คา่วสัดหุนงัสือ วารสารและตํารา 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
52500 2.3 ค่าวัสดุ (ตอ่) 

5104010111 คา่วสัดไุฟฟ้า และวิทย ุ
5104010112 คา่วสัดกุารเกษตร 
5104010113 คา่วสัดยุานพาหนะ 
5104010114 คา่วสัดแุตง่กาย 
5104010115 คา่วสัดวุทิยาศาสตร์ 
5104010198 คา่วสัดคุงทนถาวร 
5104010199 คา่วสัดอ่ืุน (ใช้เฉพาะกลุม่งานบญัชี  สว่นการคลงั) 

  
5104020000 2.4 ค่าสาธารณูปโภค 
5104020001 คา่ไฟฟ้าสําหรับใช้งาน 
5104020003 คา่นํา้ประปาสําหรับใช้งาน 
5104020005 คา่โทรศพัท์สําหรับใช้งาน (คา่โทรศพัท์พืน้ฐาน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บตัรโทรศพัท์ บตัรเติมเงินโทรศพัท์) 
5104020006 คา่ใช้จ่ายคา่บริการ Internet 
5104020008 คา่ไปรษณีย์โทรเลข (รวมคา่ธนาณตั ิคา่เช่าตู้ไปรษณีย์) 
5104020099 คา่สาธารณปูโภคอ่ืน  

 (คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น เคเบิล้ทีวี คา่เช่าช่องสญัญาณดาวเทียม คา่ส่ือสารอ่ืนๆ) 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
53000 3. งบลงทุน 
53100 3.1 ครุภณัฑ์ 

5412000001 คา่ครุภณัฑ์สํารวจ 
5412000002 คา่ครุภณัฑ์สํานกังาน 
5412000003 คา่ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
5412000004 คา่ครุภณัฑ์การศกึษา 
5412000005 คา่ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 
5412000006 คา่ครุภณัฑ์กีฬา 
5412000007 คา่ครุภณัฑ์ดนตรี 
5412000008 คา่ครุภณัฑ์สนาม 
5412000009 คา่ครุภณัฑ์ประเภทอ่ืน 
5412000010 คา่ครุภณัฑ์ประจําอาคาร 
5412000011 คา่ครุภณัฑ์พาหนะและขนสง่ 
5412000012 คา่ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
5412000013 คา่ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
5412000014 คา่ครุภณัฑ์การเกษตร 
5412000015 คา่ครุภณัฑ์โรงงาน 
5412000016 คา่ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
5412000017 คา่ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
5412000018 คา่ครุภณัฑ์ต่ํากวา่เกณฑ์ – งบลงทนุ 
5412000021 คา่ครุภณัฑ์ (โครงการยทุธศาสตร์) 
5414000001 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เกิน 20,000 บาท/หนว่ยหรือชดุ) 
5414000002 คา่สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 
5414000003 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โครงการยทุธศาสตร์) 
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 รหสัที่ใช้ รายการ 
53200 3.2 ส่ิงก่อสร้าง 

5104030207 คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุงแปลง 
5104030208 คา่เงินชดเชยคา่งานสิง่ก่อสร้าง (คา่ K)        
5104030209 คา่ใช้จ่ายท่ีปรึกษาของงบลงทนุ 

 (รวมถึงกรรมการตรวจการจ้าง/ควบคมุงาน/คา่ออกแบบ ท่ีเป็นเอกชนหรือนิตบิคุคล) 
5411000001 สิง่ก่อสร้าง (อาคารท่ีพกัอาศยั) 
5411000002 สิง่ก่อสร้าง (อาคารท่ีมิใช่อาคารท่ีพกัอาศยั อาคารเรียนและอาคารสํานกังาน) 
5411000003 สิง่ก่อสร้าง (อาคารสํานกังาน) 
5411000004 สิง่ก่อสร้าง (งานปรับปรุง/ท่ีดนิ/อาคารเรียน) 
5413000001 โครงสร้างพืน้ฐานเงินรายได้  
5413000002 โครงสร้างพืน้ฐานเงินบริจาค 
5413000003 โครงสร้างพืน้ฐานเงินงบประมาณ 
5415000001 คา่งานระหวา่งก่อสร้าง 
5411000005 สิง่ก่อสร้าง  

(รายการปรับปรุงท่ีไมเ่พิ่มมลูคา่สิง่ก่อสร้างและต้องตดัเป็นคา่ใช้จา่ย เช่น รายการทาสี) 
5411000006  สิง่ก่อสร้าง (โครงการยทุธศาสตร์) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

(คา่ติดตัง้ระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถงึอปุกรณ์
ตา่งๆ ซึง่เป็นการติดตัง้ครัง้แรกในอาคาร ทัง้ท่ีเป็นการ
ดําเนินการพร้อมการก่อสร้างอาคารหรือภายหลงัการ

ก่อสร้างอาคาร ตามหลกัการจําแนกประเภทรายจ่าย)



 

 

29 

คู่มือการกาํหนดรหสังบประมาณ  (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)                                                   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั                                                         

   

รหสัที่ใช้ รายการ 
54000 4. งบเงนิอุดหนุน 

5107010801 เงินเดือนพนกังานเดมิ (งปม.) 
5107010802 เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ.พนกังานเดมิ 
5107010803 เงินประจําตําแหน่งชํานาญการพนกังานเดมิ 
5107010804 เงินประจําตําแหน่งผู้ เช่ียวชาญพนกังานเดมิ 
5107010805 เงินคา่ครองชีพพนกังานเดมิ 
5107010806 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวทิยาลยั(พนกังานเดมิ) 
5107010807 เงินตอบแทนเงินประจําตําแหนง่ของพนกังานเดมิ 
5107010901 เงินเดือนพนกังานท่ีเปล่ียนสภาพจากข้าราชการ               
5107010902 เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวทิยาลยั (พนกังานเปล่ียนสภาพจากข้าราชการ) 
5107010903 เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ผศ./รศ./ศ.พนกังานเปล่ียนสภาพจากข้าราชการ 
5107010904 เงินประจําตําแหน่งชํานาญการพนกังานเปล่ียนสภาพจากข้าราชการ 
5107010905 เงินประจําตําแหน่งผู้ เช่ียวชาญพนกังานเปล่ียนสภาพจากข้าราชการ 
5107010906 เงินประจําตําแหน่งบริหารสนบัสนนุวิชาการพนกังานเปล่ียนสภาพ(ผอ.สว่น/ผอ.สว่นสนบัสนนุวิชาการ) 
5107010907 เงินตอบแทนเงินประจําตําแหนง่พนกังานเปล่ียนสภาพจากข้าราชการ 
5107010908 คา่ตอบแทนพเิศษพนกังานเตม็ขัน้ (พนกังานเปล่ียนสภาพจากข้าราชการ)               
5107010001 คา่สมาชิกสมาคมมหาวิทยาลยัระหวา่งชาต ิ
5107010002 คา่สมาชิกสมาคมอดุมศกึษาเอเชียอาคเนย์ 
5107010003 คา่สมาชิกชมรมไฟฟ้าแสงสวา่งประเทศไทย 
5107010004 คา่สมาชิกกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 
5107010005 คา่สมาชิกสมาคมกิจการนกัศกึษานานาชาต ิ
5107010006 ทนุอดุหนนุโครงการความร่วมมือ (ASEA-UNINET) 
5107010010 เงินอดุหนนุอ่ืนๆ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
 4. งบเงนิอุดหนุน (ตอ่) 

5107010013 คา่เงินสวสัดกิารพนกังาน(คา่รักษาพยาบาล พนกังานเงินงบประมาณ) 
5107010014 คา่เงินสํารองเลีย้งชีพ(เงินสมทบสํารองเลีย้งชีพ-สว่นนายจ้าง เงินงบประมาณ) 
5107010015 คา่ใช้จ่ายจากกองทนุสวสัดกิารสํารองเลีย้งชีพ คา่รักษาพยาบาลและอ่ืนๆ 
5107010022 เงินอดุหนนุทนุการศกึษา 
5107010200 คา่ใช้จ่ายเงินอดุหนนุ-เพ่ือการวิจยั (งบประมาณวจิยัจากแหลง่อ่ืน) 
5107010203 อดุหนนุการวจิยั-อ่ืน ๆ (รวมถงึเงินอดุหนนุท่ีได้จากการทําบนัทกึข้อตกลง การให้ความร่วมมือ) 
5107030003 ทนุอดุหนนุการทําวทิยานิพนธ์ของนกัศกึษา 
5107030004 ทนุอดุหนนุบคุลากรศกึษาตอ่ปริญญาโท-เอก ในประเทศ 
5107030005 ทนุอดุหนนุบคุลากรศกึษาตอ่ปริญญาโท-เอก ตา่งประเทศ 
5107010012 เงินอดุหนนุการศกึษาปริญญาตรี – กองทนุการศกึษา (สํานกัทะเบียนและประมวลผล) 
5107010044 คา่สมาชิก/คา่สมาคม  
5107010045 คา่ใช้จ่ายเงินอดุหนนุเจรจาธุรกิจ (ให้ตัง้เงินรายได้แทนเงินงบประมาณ) 
5107010049 คา่ใช้จ่ายสนบัสนนุการจดัประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ(เงินสนบัสนนุจากกองทนุวิจยั) 
5107010087 คา่ใช้จ่ายในการพฒันาสถาบนั (โครงการยทุธศาสตร์ท่ีมิใช่งบลงทนุ) 
5107010088 คา่ใช้จ่ายเงินอดุหนนุโครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษานานาชาต ิ
5107010089 คา่ใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน 
5107010091 คา่ใช้จ่ายเงินอดุหนนุโครงการศลิปวฒันธรรม 
5107010092 คา่ใช้จ่ายเงินอดุหนนุโครงการบริการวิชาการ 
5107010094 คา่ใช้จ่ายเงินอดุหนนุ-เพ่ือพจิารณาโครงการวิจยั 
5107010095 คา่ใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (ต้นกล้า) 
5107010098 คา่ใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ (2000) 

  
5107010021 ทุนอุดหนุนการเดนิทางไปเสนอบทความทางวชิาการ  
5107010101 - คา่หลกัสตูร 
5107010102 - คา่เดนิทาง 
5107010103 - คา่เบีย้เลีย้ง 
5107010104 - คา่ท่ีพกั 
5107010106 - คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

5107010201 อุดหนุนการวิจัย (เงนิงบประมาณและเงนิรายได้) 
5107010211 - คา่จ้างชัว่คราว : โครงการวิจยั 
5107010221 - คา่ลว่งเวลา  : โครงการวิจยั 
5107010222 - คา่ตอบแทน : โครงการวิจยั 
5107010231 - คา่จ้างเหมาบริการ : โครงการวิจยั 
5107010241 - คา่เดนิทาง : โครงการวิจยั 
5107010251 - คา่เบีย้เลีย้ง : โครงการวิจยั 
5107010261 - คา่ท่ีพกั : โครงการวิจยั 
5107010271 - คา่วสัดอ่ืุนๆ : โครงการวิจยั 
5107010281 - คา่วสัดกุารศกึษาใช้ไป : โครงการวิจยั 
5107010282 - คา่สาธารณปูโภค : โครงการวิจยั 
5107010291 - คา่ครุภณัฑ์การศกึษา : โครงการวิจยั  (รวมครุภณัฑ์อ่ืนๆด้วย) 
5107010292 - คา่หลกัสตูร : โครงการวิจยั (ในโครงการวิจยัต้องระบวุา่มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัฝึกอบรมจึงจะเบิกได้) 
5107010295 - คา่ใช้จ่ายสมัมนาเพ่ือเผยแพร่ผลงาน : โครงการวิจยั (ในโครงการวิจยัมีการระบไุว้) 

  
55000 5. งบรายจ่ายอ่ืน 

5108000001 หนีส้งสยัจะสญู 
5108000002 หนีส้ญู 
5108000003 คา่สนบัสนนุการดําเนินงานท่ีประชมุสภาคณาจารย์/สภาคณบดี/หรือเทียบเท่า 
5108000004 คา่ใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
5108000005 คา่ใช้จ่ายสนบัสนนุกีฬาบคุลากร 
5108000006 คา่ใช้จ่ายโครงการความร่วมมือสถาบนัฯ ตา่งประเทศ 
5108000007 คา่ใช้จ่ายสนบัสนนุกีฬามหาวิทยาลยั 
5108000008 คา่ใช้จ่ายในการรับสมคัรและสอบคดัเลือกนกัศกึษาปริญญาตรี  

 (สอบคดัเลือกนกัศกึษาเข้าใหมท่กุประเภท) 
5108000009 คา่ใช้จ่ายในการรับสมคัรและสอบคดัเลือกนกัศกึษาปริญญาโท-เอก  

 (สอบคดัเลือกนกัศกึษาเข้าใหมท่กุประเภท) 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
55000 5. งบรายจ่ายอ่ืน (ต่อ) 

5108000010 คา่ใช้จ่ายในการจดัทําระบบการประกนัคณุภาพ 
5108000011 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมลูวิจยัสถาบนัเพ่ือการวางแผน 
5108000012 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการปรับเปล่ียนเป็นมหาวทิยาลยัในกํากบั 
5108000013 คา่ใช้จ่ายในการทํารายงานประจําปี 
5108000014 คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 
5108000015 คา่ตรวจสอบบญัชี - สตง. 
5108000016 คา่ตรวจสอบบญัชี - ผู้ตรวจอ่ืน 
5108000017 ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
5108000023 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพนกัศกึษา 
5108000018 คา่ใช้จ่ายอ่ืนเก่ียวกบักิจกรรมนกัศกึษา 
5108000019 โครงการพเิศษรายจ่ายอ่ืน 
5108000022 คา่ใช้จ่ายโครงงานนกัศกึษา 
5108000024 คา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการกลาง 
5108000025 คา่ใช้จ่ายจากเงิน ทอท. 
5108000026 คา่ใช้จ่ายโอนเข้ากองทนุการศกึษาเพ่ือบคุลากร 
5108000029 คา่ใช้จ่ายการเรียนและการสอนภาษาองักฤษ(พิเศษ) 
5108000031 คา่ใช้จ่ายในการป้องกนันํา้ทว่มและช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั 
5108000032 คา่ใช้จ่ายเพ่ือการพฒันาคณุภาพนกัศกึษาท่ีได้รับจากเงินบริจาคสนบัสนนุกิจกรรม/โครงการของนกัศกึษา 

  
55011 ค่าใช้จ่ายจากงานบริการ 

5109000002 คา่ใช้สอย - งานบริการ 
5109000004 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ - งานบริการ 
5109100001 คา่ตอบแทน - งานบริการ 
5109100003 คา่วสัด ุ- งานบริการ 
5109100008 คา่จ้างชัว่คราว - งานบริการ 
5109100009 คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุทางวิชาการ (ไมใ่ช่การสมัมนาฝึกอบรม) 
5109100010 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
5109100016 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานทรัพย์สนิทางปัญญา 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
 7. กองทุน 

0100 1. กองทนุทัว่ไป 
0200 2. กองทนุเพ่ือการศกึษา 
0300 3. กองทนุวิจยั 
0400 4. กองทนุบริการวิชาการ 
0500 5. กองทนุกิจการนกัศกึษา 
0600 6. กองทนุสนิทรัพย์ถาวร 
0700 7. กองทนุอ่ืน 
0701     (7.1)  กองทนุทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
0702     (7.2)  กองทนุสํารอง 
0703     (7.3)  กองทนุพฒันาบคุลากร 
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รหสัที่ใช้ รายการ 

 8. ส่วนงาน 
01 8.1 คณะวศิวกรรมศาสตร์  

01040        - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
01050        - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
01060        - ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
01070        - ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
01080        - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
01090        - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
01120        - ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 
01130        - ภาควิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
01160        - ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
01170        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ 
01280        - ภาควิชาวิศวกรรมการวดัและควบคมุ  

  
  

02 8.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
02090        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ  
02130        - ภาควิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน    (กลุม่วชิาสถาปัตยกรรม กลุม่วิชา 

         สถาปัตยกรรมภายใน และกลุม่วิชาการวางแผนภาคและเมือง)             
02140        - ภาควิชาศลิปกรรม                                                
02150        - ภาควิชาการออกแบบ (กลุม่วชิานิเทศศลิป์ และกลุม่วิชาการออกแบบอตุสาหกรรม) 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
03 8.3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

03020        - ภาควิชาครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
03040        - ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร                                               
03050        - ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม                                           
03070        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ 
03130        - ศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
03140        - ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
03150        - ภาควิชาศลิปศาสตร์ประยกุต์ 

  
05 8.4 คณะวิทยาศาสตร์ 

05100        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ 
05170        - ศนูย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
05180        - ภาควิชาฟิสกิส์ 
05190        - ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
05200        - ภาควิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์                                         
05210        - ภาควิชาสถิต ิ                                                                    
05220        - ภาควิชาชีววิทยา 
05230        - ภาควิชาเคมี 

  
04 8.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

04040        - ภาควิชาเทคโนโลยีการผลติพืช                                      
04110        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ 
04150        - ศนูย์วิจยัร่วมภาครัฐและเอกชน 
04160        - ภาควิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์และประมง                    
04170        - ภาควิชาพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากร 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
  

06 8.6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
06030        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ 
06040        - สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ                     

  
17 8.7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17030        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ 
17040        - สาขาวชิาอตุสาหกรรมเกษตร  
17050        - สาขาวชิาเทคโนโลยีการหมกั                    
17060        - สาขาวชิาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร               
17070        - ศนูย์วิจยัและพฒันาทางอตุสาหกรรมอาหาร 
17080        - ศนูย์ห้องปฏิบตักิารกลาง 

  
08 8.8 สาํนักทะเบียนและประมวลผล 
  

09 8.9 สาํนักบริการคอมพวิเตอร์ 
  

10 8.10 สาํนักหอสมุดกลาง 
  

11 8.11 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
11080        - สว่นบริหารงานทัว่ไป 
11090        - สว่นวิทยบริการ 
11100        - สว่นบริหารธุรกิจ 
11140        - ภาควิชาพืน้ฐานทัว่ไป 
11150        - ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
11160        - ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
89 8.12 สาํนักงานอธิการบด ี

89001        - งบกลางสํานกังานอธิการบดี 
89010        - สํานกังานหวัหน้าสํานกังานอธิการบดี 
89097        - สํานกังานมหาวทิยาลยัโตไกแห่งภาคพืน้เอเชียประจําสถาบนั 
21000        - งานบริการสขุภาพอนามยั 
22000        - งานสระวา่ยนํา้และสนามกีฬา 
23000        - อาคารพกัอาศยั(คอนโด 12 ชัน้) 
24000        - หอพกันกัศกึษา 
89100        - สว่นบริหารงานทัว่ไป 
89120        - สว่นสารนิเทศและประชาสมัพนัธ์  
89130        - สว่นบริหารทรัพยากรบคุคล 
89140        - สว่นการคลงั 
89150        - สว่นพสัด ุ
89160        - สว่นบํารุงรักษาและยานพาหนะ                                   
89170        - สว่นอาคารสถานท่ี                                                       
89180        - สว่นแผนงาน 
89190        - สว่นบริหารวิชาการและวิจยั 
89200        - สว่นประกนัคณุภาพการศกึษา 
89210        - สว่นวิเทศสมัพนัธ์ 
89220        - สว่นกิจการนกัศกึษา 
89230        - สว่นนิตกิาร 
89240        - สว่นประสานงานเพ่ือการบริหารจดัการกลาง 

  
99 8.13 สาํนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
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รหสัที่ใช้ รายการ 
31 8.14 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

31020        - ศนูย์วิจยัและห้องปฏิบตักิารร่วมภาครัฐ  

31030        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ      

31040        - ศนูย์วิจยันาโนเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 

31050        - ภาควิชานาโนวทิยาและนาโนเทคโนโลยี                 

  
32 8.15 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 

32020        - ศนูย์วิจยัร่วมภาครัฐและเอกชน               

32030        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ      

32040        - ภาควิชาเทคโนโลยีการบนัทกึข้อมลู         

  
33 8.16 สาํนักงานสภาสถาบัน 

33010        - สว่นบริหารงานทัว่ไป      

33020        - สว่นตรวจสอบ                     

  
34 8.17 วิทยาลัยนานาชาต ิ

34010        - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยกุต์  
34030        - สาขาวชิาวิศวกรรมและเทคโนโลยี                                   

34050        - สว่นสนบัสนนุวิชาการ      

  
36 8.18 วิทยาลัยการบริหารและจัดการ 

36010       - สว่นสนบัสนนุวิชาการ 

36040       - ภาควิชาบริหารธุรกิจและการจดัการ 

  
37 8.19 สาํนักวชิาศกึษาทั่วไป 
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คณะผู้จัดทาํ 

 
ที่ปรึกษา 
 1.  อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
 2.  นางวารี  เชือ้ปรุง   หวัหน้าสว่นการเงินและบญัชี 
       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
 
 
ผู้วิเคราะห์ออกแบบ/เขียนคู่มือ 

1. นางวนัดี  บญุยิ่ง   ผู้ อํานวยการสว่นแผนงาน 

2. นางณฐัาปณีย์ สายรัตนอินทร์  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน สว่นแผนงาน 
3. นางสริุยา  ประเสริฐวฒันกลุ นกัวชิาการเงินและบญัชี  สว่นการคลงั 

 
 
ผู้พมิพ์/จัดรูปเล่ม 

นายสเุมท  แป้งหอม                        นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สว่นแผนงาน 
 
 
 


