
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

ระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 
 

 

คู่มือปฏิบติังำน เร่ือง ระเบยีบกำรบริหำรงบประมำณ 
หมายเลขเอกสาร 

BG-AR 

วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้: 13 พฤศจกิายน 2561 แกไ้ขครัง้ที ่:   0                          ฉบบัที ่:   00  Page 1 of 9 



ขัน้ตอนการด าเนินงาน :    เรื่อง ระเบยีบการบรหิารงบประมาณ 
รหสัเอกสาร : BG-AR วนัทีบ่งัคบัใช ้: 13 พฤศจกิายน 2561 แกไ้ขครัง้ที ่: 00 

 
 

ระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ  

ระเบยีบการบรหิารงบประมาณ จดัท าขึน้โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ใหก้ารก าหนดเป้าหมาย การวางแผนก าไร การ

วางแผนปฏบิตังิาน การประสานงาน และการควบคมุวดัผลการปฏบิตังิานของบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

ใหผู้ป้ฏบิตังิานยดึถอืเป็นระเบยีบปฏบิตัริ่วมกนั 

 

สำระส ำคญัของระเบียบกำรบริหำรงบประมำณ ได้แก่ 

 

หมวดที ่1  ความทัว่ไป 

หมวดที ่2  การจดัท างบประมาณ 

หมวดที ่3  กระบวนการก าหนดงบประมาณ และการบรหิารงบประมาณ 

หมวดที ่4  การควบคุมงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัท ำโดย ทบทวนโดย อนุมติัโดย 
 
 

---------------------------------------- 
(นายสมภพ จโูล่ห)์ 

ผูอ้ านวยการสว่นบญัชแีละการเงนิ 
 วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 

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

(นายธานินทร ์ตนัประวตั)ิ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
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ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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หมวดท่ี 1 : ควำมทัว่ไป 

1. งบประมาณเป็นเครื่องมอืในการบรหิารงานทีส่ าคญัในรปูของตวัเงนิ มใิช่เครื่องมอืในการควบคุมค่าใชจ้า่ย แต่เป็น
เครื่องมอืทีส่ าคญัยิง่ในการก าหนดเป้าหมาย การวางแผนก าไร การวางแผนงาน การปฏบิตังิาน การประสานงาน 
และการควบคุมวดัผลการปฏบิตังิาน 

2. การจดัท างบประมาณจะช่วยให้ฝ่ายบรหิารของบรษิัท สามารถวางแผนการด าเนินงานในอนาคตอย่างละเอยีด
รอบคอบ และครอบคลุมกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั ดว้ยการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ ์พจิารณาอุปสรรค
ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ และวธิกีารแกไ้ขทีพ่งึก าหนดไวล่้วงหน้า ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ในรปูตวัเงนิ 

3. การจดัท างบประมาณ จะเป็นการระดมสมองของทรพัยากรบุคคลของบรษิทั ในการใชท้รพัยากรของบรษิทั และ
โอกาสใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด และป้องกนัอุปสรรคซึง่อาจเกดิขึน้จากความเสีย่งทางธุรกจิ และการด าเนินงาน 

4. การจดัท างบประมาณเป็นการก าหนดเป้าหมายหลกัในการด าเนินงาน เป้าหมายรอง เป้าหมายย่อยทีด่ าเนินงาน
ไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานด้วยกจิกรรมต่างๆ อนัมุ่งไปสู่
เป้าหมายหลกัเดยีวกนั 

5. งบประมาณเป็นเครื่องมอืในการช่วยใหม้กีารประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะการจดัท างบประมาณนัน้จะ
ด าเนินการโดยคณะกรรมการงบประมาณ (Budgeting Committee) เป็นชุดเดยีวกนักบั คณะกรรมการบรหิาร 
ประกอบดว้ย  
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็น ประธานคณะกรรมการ 
 กรรมการผูจ้ดัการ เป็น รองประธานกรรมการ 
 ผูอ้ านวยการสว่นงานผลติ เป็น กรรมการ 
 ผูอ้ านวยการสว่นงานสนบัสนุน เป็น กรรมการ 
 ผูอ้ านวยการสว่นงานบญัชแีละการเงนิ เป็น กรรมการ และเลขานุการ 

ทัง้นี้ เพื่อพิจารณาก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายและเป้าหมายรวมของบริษัท จัดท าเป็น
งบประมาณการด าเนินงานของบรษิทั โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิาร และขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการ
ของบรษิทั เพื่อใชแ้ผนการด าเนินงานต่อไป 

6. การควบคุมและวดัผลการปฏบิตังิานนัน้ สามารถท าไดด้ว้ยการเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย
ในการด าเนินงานจรงิกบังบประมาณทีก่ าหนดไว ้และวเิคราะหส์าเหตุของผลแตกต่าง เพื่อน าไปสู่การหาวธิกีาร
แกไ้ขและป้องกนัขอ้ผดิพลาดในอนาคตต่อไป 

7. งบประมาณประจ าปี หมายถงึ งบประมาณส าหรบังวดระยะเวลารอบปีบญัช ีซึง่จะตอ้งตรงกนักบัปีบญัชขีองบรษิทั 
8. การใดทีม่ไิดก้ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ ใหข้อความเหน็ชอบจากคณะกรรมการงบประมาณเป็นกรณีไป 
9. การแกไ้ขเปลีย่นแปลงระเบยีบนี้ จะกระท าไดโ้ดยความเหน็ชอบของประธานกรรมการบรหิาร 
10.  ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้ตัง้แต่วนัทีถ่ดัจากวนัทีป่ระกาศเป็นตน้ไป 

_________________________ 
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หมวดท่ี 2 : กำรจดัท ำงบประมำณ 

11. จดัใหม้ ี“คณะกรรมการงบประมาณ” เป็นชุดเดยีวกนักบั คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ย  
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็น ประธานคณะกรรมการ 
 กรรมการผูจ้ดัการ เป็น รองประธานกรรมการ 
 ผูอ้ านวยการสว่นงานผลติ เป็น กรรมการ 
 ผูอ้ านวยการสว่นงานสนบัสนุน เป็น กรรมการ 
 ผูอ้ านวยการสว่นงานบญัชแีละการเงนิ เป็น กรรมการ และเลขานุการ 
 
คณะกรรมการงบประมาณ มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
11.1. ถ่ายทอดนโยบายและเป้าหมายประจ าปีจากคณะกรรมการบริษัท  ในการด าเนินงานของบริษัทฯ และ

เป้าหมายการด าเนินงานทีเ่ป็นโครงการลงทุน เพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายหลกัเดยีวกนั 

11.2. ก ากบั ควบคุม ดูแลการบริหาร และการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้ 

11.3. พิจารณางบประมาณประจ าปี และงบประมาณโครงการด้วยความรอบคอบ ก่อนเสนอขออนุมตัิ ต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

11.4. พิจารณาแนวทางการด าเนินงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดท างบประมาณและการบริหาร

งบประมาณ 

11.5. ในระหว่างปีงบประมาณ หากต้องมกีารปรบัปรุงแผนงานงบประมาณใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยความเหน็ชอบ

ของกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนองบประมาณเพิ่มเติม หรือ ปรบัเพิ่มลด

งบประมาณประจ าปี เพื่อขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 

11.6. จดัให้มกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานและการใชง้บประมาณให้

คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

12. ใหผู้อ้ านวยการสว่นงานบญัชแีละการเงนิซึง่เป็นเลขานุการคณะกรรมการงบประมาณ มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
12.1. เป็นผูป้ฏบิตังิานในการด าเนินงานของคณะกรรมการงบประมาณ 
12.2. ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณในการจดัระเบยีบวาระ นัดประชุม  เตรยีม

เอกสารและขอ้มลูในการประชุม จดบนัทกึและจดัท ารายงานการประชุม และสง่มตทิีป่ระชุมใหห้น่วยงานที่
เกีย่วขอ้งด าเนินการตามมตทิีป่ระชุมต่อไป 

12.3. จดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในรอบปีทีผ่่านมา และประมาณการขอ้มูลต่างๆ ที่
ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัรายได ้ค่าใชจ้่าย และงบประมาณลงทุนส าหรบังวดปีต่อไปที่ก าลงั
จดัท างบประมาณ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการงบประมาณ 

12.4. วเิคราะหร์ายการงบประมาณลงทุนและโครงการทีฝ่่ายต่างๆ น าเสนอว่า รายการลงทุนและโครงการนัน้จะ
มผีลตอบแทนคุม้ค่าเพยีงใด และ/หรอืสมควรจะตดัสนิใจลงทุนหรอืไม่เพยีงใด 

12.5. ประมวลผลขอ้มลูจากมตขิองคณะกรรมการงบประมาณ จดัท าเป็นงบประมาณประจ าปี หรอื งบประมาณ
เพิม่เติมเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการงบประมาณ เพื่อน าเสนอขออนุมตัิเป็นงบประมาณ
ประจ าปี หรอืงบประมาณเพิม่เตมิจากประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบรหิาร 
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12.6. ตดิตามผลการด าเนินงานจรงิของบรษิทั และฝ่ายต่างๆ ว่าไดด้ าเนินการตามเป้าหมายไดผ้ลเพยีงใด มกีาร
ลงทุน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จรงิเท่าใด เปรยีบเทยีบกบังบประมาณที่ก าหนดไว้ในงบประมาณ
ประจ าปี หรอืงบประมาณเพิม่เติมว่ามผีลแตกต่างมากกว่าหรอืน้อยกว่าเพยีงใด ด้วยเหตุผลประการใด 
โดยใหท้ ารายงานงบประมาณรายเดอืน เสนอคณะกรรมการงบประมาณ เพื่อน าเสนอประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบรหิารเพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

13. ใหผู้จ้ดัการฝ่ายต่างๆ เป็นคณะท างานของคณะกรรมการงบประมาณ ซึง่มหีน้าทีเ่กีย่วกบังบประมาณ ดงัต่อไปนี้ 
13.1. ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เสนอคณะกรรมการ 

งบประมาณ 
13.2. ใหค้วามร่วมมอืในการเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัแผนการด าเนินงาน ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ้่าย และ รายการลงทุน

ส าหรบังวดปีที่จดัท างบประมาณ โดยส่งให้ผู้อ านวยการส่วนงานบญัชีและการเงิน รวบรวมน าเสนอ
คณะกรรมการงบประมาณ 

13.3. ท ารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัผลการด าเนินงานจรงิส าหรบัเดอืน ไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ้่าย และรายการลงทุน 
สง่ใหผู้อ้ านวยการสว่นงานบญัชแีละการเงนิ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการงบประมาณ 

13.4. ท ารายงานวิเคราะห์และให้ค าชี้แจงเหตุผลที่เกิดขึ้น ส าหรับผลแตกต่างของการด าเนินงานจริงและ
งบประมาณทีต่ัง้ไวส้ าหรบัรายได ้ค่าใชจ้่าย และรายการลงทุนว่าน้อยกว่าหรอืมากกว่างบประมาณเพราะ
เหตุใด มผีลกระทบต่อเป้าหมายก าไรรวมของบรษิทัเพยีงใด และสมควรแกไ้ขประการใด 

14. ให้มกีารจดัท างบประมาณประจ าปีใหแ้ล้วเสรจ็ก่อนเริม่ปีงบประมาณใหม่ ในระหว่างปีหากเหน็สมควรใหม้กีาร
ปรบัแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี ใหน้ าเสนอรายงานการวเิคราะหเ์หตุผลทีต่อ้งมกีารปรบัแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการงบประมาณ และน าเสนองบประมาณเพิม่เตมิต่อประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการบรหิาร  

หมวดท่ี 3 : กระบวนกำรก ำหนดงบประมำณ และกำรบริหำรงบประมำณ 

15. ใหผู้อ้ านวยการสว่นงานบญัชแีละการเงนิ เป็นเจา้หน้าทีใ่นการจดัท างบประมาณในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
งบประมาณ ตามหน้าทีท่ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 12. 

16. การจดัท างบประมาณประจ าปี มขี ัน้ตอนการด าเนินงานในการจดัท า ดงันี้ 
16.1. จดัใหม้แีบบฟอรม์ในการรวบรวมขอ้มลู ในการจดัท างบประมาณ 
16.2. ผูอ้ านวยการสว่นงานบญัชแีละการเงนิ จดัสง่แบบฟอรม์ใหฝ่้ายต่างๆ กรอกขอ้มลูและใหค้ าปรกึษาในกรณี

มขีอ้ซกัถาม 
16.3. เมื่อไดร้บัขอ้มูลแลว้ ให้ผูอ้ านวยการส่วนงานบญัชแีละการเงนิ กลัน่กรองโดยปรกึษาหารอืกบัฝ่ายต่างๆ 

อกีครัง้หนึ่ง โดยพจิารณาความเหมาะสมของแต่ละรายการ แลว้รวบรวมจดัท าเป็นร่างงบประมาณประจ าปี 
เสนอคณะกรรมการงบประมาณ 

16.4. จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการงบประมาณ เพื่อพจิารณาเป้าหมายและแผนการด าเนินงานของฝ่าย
ต่างๆ แลว้ก าหนดเป้าหมายหลกัและแผนการด าเนินงานส าหรบัปีของบรษิทั 

16.5. คณะกรรมการงบประมาณพจิารณาประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย และรายการลงทุนของฝ่ายต่างๆ โดย
พจิารณาถึงขดีความสามารถทางการเงนิและนโยบายของบรษิัท ปรบัเพิม่/ลดตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาถึงเป้าหมายหลกัของบริษัทและประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานแล้วก าหนดเป็นงบประมาณ
ประจ าปี น าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ 

17. การจดัท างบประมาณเพิม่เตมิใหด้ าเนินงานเช่นเดยีวกบั 16.1.-16.5.  
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18. คณะกรรมการงบประมาณพจิารณาเพิม่ลดประมาณการรายได ้ ค่าใชจ้่าย และรายการลงทุนของฝ่ายต่างๆ แลว้
จดัท าเป็นงบประมาณเพิม่เตมิ และน าเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร เพื่อพจิารณาอนุมตัิ  

19. “ปีงบประมาณ” ใหเ้ป็นรอบระยะเวลาเดยีวกนักบั “ปีบญัช”ี ของบรษิทั 
20. ประเภทของงบประมาณ การแบ่งประเภทงบประมาณนัน้จ าเป็นตอ้งแบ่งใหเ้ป็นไปตามประเภทบญัชตีามระบบ

บญัชขีองบรษิทั ทีก่ าหนดไวใ้นหวัขอ้ส าคญั ดงันี้ 
20.1. งบประมาณด าเนินการ 

  งบประมาณรายได ้ประกอบดว้ย 
 งบประมาณรายไดจ้ากการขาย 
 งบประมาณรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 
 งบประมาณรายไดค้่าเช่าสถานทีแ่ละอุปกรณ์ 
 งบประมาณรายไดค้่าบรกิารอื่นๆ 
 งบประมาณรายไดเ้งนิปันผลการลงทุน  
 งบประมาณรายไดด้อกเบีย้รบั 
 งบประมาณรายไดอ้ื่นๆ  

  งบประมาณตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ประกอบดว้ย 
 งบประมาณตน้ทุนการด าเนินงาน 

 งบประมาณตน้ทุนด าเนินงาน 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายทางการขาย 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายทางการตลาด 
 งบประมาณค่าเช่าสถานทีแ่ละอปุกรณ์ 
 งบประมาณค่าบรกิารอื่นๆ 

 งบประมาณค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 งบประมาณค่าสว่นลดจ่าย 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายสง่เสรมิการขาย 

 งบประมาณค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
 งบประมาณเงนิเดอืนและค่าจา้ง 
 งบประมาณเบีย้เลีย้งและค่าล่วงเวลา 
 งบประมาณค่าสวสัดกิาร   
 งบประมาณเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 
 งบประมาณเงนิสมทบผูป้ระกนัตน 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายยานพาหนะ 
 งบประมาณค่าพาหนะ 
 งบประมาณค่าธรรมเนียมวชิาชพี 
 งบประมาณค่ารบัรอง 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายในการประชุม 
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 งบประมาณค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพ ์
 งบประมาณค่าไปรษณีย ์โทรศพัท ์
 งบประมาณค่าประกนัภยั 
 งบประมาณค่าธรรมเนียม 
 งบประมาณค่าซ่อมแซม 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ 
 งบประมาณค่าหนี้สญู 
 งบประมาณค่าเสือ่มราคา 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายตดัจ่าย 
 งบประมาณค่าบรจิาคการกุศลสาธารณะ 
 งบประมาณดอกเบีย้จ่าย 
 งบประมาณค่าใชจ้่ายอื่นๆ  

  งบประมาณจดัซือ้ 
  งบประมาณวสัดุสิน้เปลอืง 

20.2. งบประมาณการเงนิ ประกอบดว้ย 
  งบประมาณเงนิสด  (พจิารณารายการทีม่นียัส าคญั ต่องบการเงนิ) 
  งบประมาณก าไรขาดทุน 

20.3. งบประมาณการลงทุน ประกอบดว้ย 
  งบประมาณการลงทุนทีท่ าเป็นโครงการ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการและ 
      ประธานกรรมการบรหิารแลว้ 
  งบประมาณการลงทุนทีม่ไิดท้ าเป็นโครงการ หมายถงึ งบประมาณลงทุนในการซือ้ 
      ทรพัยส์นิทดแทนของเก่า หรอืปรบัปรุงสภาพการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้    
    รวมถงึ ทรพัยส์นิในการใชง้านของบรษิทัตามปกต ิ
 

21. การบรหิารงบประมาณนัน้ รวมถึง การวางแผนการด าเนินงาน การจดัท างบประมาณ การติดตาม  วดัผลการ
ด าเนินงาน ด้วยการเปรยีบเทยีบการด าเนินงานจรงิกบังบประมาณที่ก าหนดไว ้การวเิคราะหผ์ลแตกต่างทีเ่กดิ
จากการด าเนินงานจรงิและงบประมาณ การรายงานผลการปฏบิตังิาน การควบคุมงบประมาณ ที่สอดคลอ้งตาม
หมวดบญัชขีองบรษิทั 

22. ปฏทินิงบประมาณ ก าหนดเวลาการปฏบิตังิานในการบรหิารงบประมาณก าหนดไว ้ดงันี้ 
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แผนกำรจดัท ำงบประมำณ (โดยประมำณ) 
 

เดอืน การด าเนินงาน 
กนัยายน – 
ตุลาคม 

คณะกรรมการงบประมาณก าหนดนโยบาย เป้าหมายหลกั และขอ้มลูพืน้ฐานในการด าเนินงาน
ส าหรบัปีงบประมาณ 

 สายงานต่างๆ พจิารณาด าเนินการสนบัสนุนนโยบายและเป้าหมาย และขอ้มลูพืน้ฐานของสาย
งาน น าเสนอคณะกรรมการงบประมาณ 

 สว่นงานบญัชแีละการเงนิ สง่แบบฟอรม์ใหฝ่้ายต่างๆ กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ สง่ขอ้มลูเบือ้งตน้ใหส้ว่นงานบญัชแีละการเงนิ 
 ทมีงานสว่นงานบญัชแีละการเงนิกลัน่กรองและปรกึษาหารอืกบัฝ่ายต่างๆ ในการก าหนด

งบประมาณ 
พฤศจกิายน สว่นงานบญัชแีละการเงนิ จดัการประชุมน าเสนอแผนงบประมาณ ต่อคณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัใิหใ้ชง้บประมาณประจ าปี 
 

กำรบริหำรงบประมำณ 
 

เดอืน การด าเนินงาน 
วนัที ่20 ของ 
เดอืนถดัไป 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ีสรุปขอ้มลูการด าเนินงานจรงิ เกีย่วกบัรายได ้ค่าใชจ้่าย และรายการลงทุน
เปรยีบเทยีบกบังบประมาณสง่ใหฝ่้ายต่างๆ และน าเสนอคณะกรรมการงบประมาณ  

 ผูจ้ดัการฝ่ายต่างๆ ท ารายงานชีแ้จงสง่ใหท้มีงานสว่นงานบญัชแีละการเงนิ 
 ผูอ้ านวยการสว่นงานบญัชแีละการเงนิ สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการงบประมาณ 
 คณะกรรมการงบประมาณพจิารณา และน าเสนอ ประธานกรรมการบรหิารเพื่อทราบ หากมมีติ

หรอืขอ้เสนอแนะประการใดใหค้ณะกรรมการงบประมาณรบัไปด าเนินการ   
 

_________________________ 

 
หมวดท่ี 4 : กำรควบคมุงบประมำณ 

 

23. ให้ฝ่ายต่างๆ ดูแลการปฏบิตัิงานภายในฝ่ายของตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และภายในวงเงนิที่ก าหนดไว้ใน
งบประมาณประจ าปี 

24. ใหผู้อ้ านวยการส่วนงานบญัชแีละการเงนิ รายงานขอ้มลูการใชง้บประมาณใหค้ณะกรรมการงบประมาณและฝ่าย
ต่างๆ ทราบ ภายในเวลาทีก่ าหนด 

25. การโอนงบประมาณระหว่างฝ่ายต่างๆ ใหท้ าไดโ้ดยไดร้บัอนุมตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ ส่วนการโอนงบประมาณ
ระหว่างของบริษัท ให้ท าได้โดยได้รบัอนุมตัิจากประธานคณะกรรมการบริหาร ห้ามมิให้โอนเงินงบประมาณ
ด าเนินการเป็นงบประมาณประเภทลงทุน 
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26.  การเพิ่มงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทนัน้ ให้ท าได้โดยเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากคณะ
กรรมการบรหิาร 

27.  การใชจ้่ายรายการประเภทลงทนุนัน้ ใหท้ าไดเ้ฉพาะทีม่งีบประมาณลงทุนอนุมตัไิวใ้นงบประมาณประจ าปีเท่านัน้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุมตัจิาก คณะกรรมการบรหิาร งบประมาณลงทุนนัน้ ใหต้ัง้ส ารองราคารวมไวไ้ดไ้ม่เกนิ 10% 

28.  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติส าหรับปีหรือเพิ่มเติมส าหรับปีใด  ถ้าด าเนินการไม่ส าเร็จหรือไม่ได้ใช้ ภายใน
ปีงบประมาณนัน้ ใหย้กเลกิโดยอตัโนมตัิ นอกจากงบประมาณลงทุนทีท่ าเป็นโครงการสามารถผูกพนัไปใช้ในปี
ถดัไปได ้จนกว่าคณะกรรมการงบประมาณจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 

 
 
ประกาศใช ้ณ วนัที ่13 พฤศจกิายน 2561 
 


