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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงบประมาณนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่าย และ
การปฏิบัติการ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์  ให้สามารถน ากระบวนการ
บริหารงบประมาณไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคัญ  2) วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
3) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4) ขอบเขตของคู่มือ 5) นิยามศัพท์เฉพาะ 6) โครงสร้างของหน่วยงาน  
7) ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 8) บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 9) ขั้นตอนการปฏิบัติ  
10) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 11) เทคนิคการปฏิบัติงาน 12) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 13) ข้อจ ากัด 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ 
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      มกราคม 2565  

      



 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 

ค ำน ำ  

สำรบัญ  

บทที่ 1 บทน ำ      1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ      1 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มอื      4 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      4 

1.4 ขอบเขตของคู่มอื      4 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ      4 

บทที่ 2 โครงสร้ำง และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ      8 

2.1 โครงสรา้งของหนว่ยงาน      8 

2.2 ภาระหนา้ที่ของหนว่ยงาน      9 

2.3 บทบาทและหนา้ที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง                                       10 

2.4 ขั้นตอนการปฏิบัติ                                                                             11 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วธิีการปฏิบัติงาน     19 

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน     19 

บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน     20 

4.1 เทคนิคการปฏิบัติงาน     20 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     26 

บทที่ 5 ข้อจ ำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนา     36 

ภาคผนวก     37 

คณะผู้จัดท ำ     42 
 



1 
 

บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่เด่นเป็นสง่า ติดก าแพงแดงด้านถนนราชวิถี   มี

โรงละคร หอศิลป์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการละคร  เมื่อครั้งที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ 75 ปี (พ.ศ. 2555) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 (ซึ่งในขณะนั้นทรงด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชฯสยามมกุฎราชกุมาร)ทรงพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” และพระราชทานนาม “อาคาร

เฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา มหาวชริาลงกรณ” เป็นอาคารคณะศลิปกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 40 

ปี โดยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่ เริ่มมีภาควิชา “ดนตรีและนาฏศิลป์” เปิดสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกนาฏศิลป์ขึ้นเป็นแห่งแรกจากวิทยาลัยครูทั้งหมด 

36 แห่ง  ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการขยายหลักสูตรเพิ่มเป็น “ภาควิชาดนตรี” และ “ภาควิชาศิลปะ” 

ตามล าดับ   อนึ่ง ด้วยความโดดเด่นของผลงานทั้งจากภาควิชาและนักศึกษา  ส่งผลให้ศาสตร์ทางด้าน

ศิลปกรรมของสวนสุนันทาได้รับการยอมรับทั้งจากประชาคมภายในและภายนอกเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในปี 

พ.ศ. 2542 รองศาสตราจารย์ ดร.ดิลก  บุญเรืองรอด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสมัย

นั้น จึงมีความคิดที่จะรวมสาขาวิชานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสร้างความ

เข้มแข็ง และพัฒนาให้สวนสุนันทาเป็นผู้น าด้าน “ศิลปกรรม” แห่งหนึ่งของประเทศ  จึงได้ริเริ่ม “โครงการ

จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น  โดยแยกกลุ่มวิชาด้านศิลปะทั้งหมดออกจากคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์และแบ่งการบริหารจัดการออกมาอย่างอิสระ  พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ

ดา กรุดทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในต าแหนง่คณบดี 

 จากนั้นในปี พ.ศ. 2543 รองศาสตราจารย์ผดุง ศริิรัตน์ (ขณะนั้นด ารงต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์)  

อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาศิลปะ  ได้ขึ้นด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดีเป็นคนต่อมา  และได้สานต่อ 

ผลักดันนโยบายการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   จวบจนปี พ.ศ. 2547 

กฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี “คณะ

ศลิปกรรมศาสตร์” จงึได้รบัการยอมรับใหเ้ป็นคณะโดยสมบูรณ์ มีประกาศไว้ในกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548  
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จึงนับเป็นวันที่คณะได้ถือก าเนิดอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัย   โดยได้มีคณบดีเข้ามาบริหารคณะ

จนถึงปัจจุบันจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

พ.ศ. 2548 – 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  กิจขันธ์   

(ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์)     

พ.ศ. 2552 - 2556 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง (วาระที่ 1) 

           พ.ศ. 2556 – 2560 รองศาสตราจารย์จารุพรรณ  ทรัพย์ปรุง  

(วาระที่ 2 ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.) 

พ.ศ. 2560 –  2564 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา  

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน    ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ ์อินเกือ้ 

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดการศึกษา และให้บริการวิชาการด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการ

ละคร โดยปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีหลักสูตร

ระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 

1. หลักสูตรศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต มี 6 หลักสูตร 

1.1 สาขาวิชาจติรกรรม 

1.2  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

1.3  สาขาวิชาออกแบบแฟช่ันและสินค้าไลฟ์สไตล์  

- แขนงวิชาการออกแบบแฟช่ัน 

- แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ 

1.4 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

                     - แขนงวิชานาฏศลิป์ไทย 

          - แขนงวิชาศลิปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

1.5 สาขาวิชาดนตรี 

1.6 สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจทิัล 
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2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ มี 1 หลักสูตร 

    2.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑติ มี 1 หลักสูตร 

    3.1 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มี 2 หลักสูตร 

    4.1 สาขาวิชาศลิปะการแสดง 

    4.2 สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 
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1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 

 1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณ ของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์  

2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการบริหารงบประมาณ

ของคณะศลิปกรรมศาสตรข์องหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแนวทาง กระบวนการในการติดตามและรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ของหน่วยงาน 

2) คณะศิลปกรรมศาสตร์มีการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารงบประมาณ

ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการติดตามและการรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ของคณะศลิปกรรมศาสตร์  

 

 

1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ 

มำตรฐำน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542) 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่

น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ 

ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลาง

จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 

ด้วย 
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 แผนงบประมำณ หมายถึง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตรท์ี่เป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่

มุ่งเน้นให้ภารกิจเกิดผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ และมีผลเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิด

แก่ผู้รับบริการ 

ยุทธศำสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่

ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้

ยุทธศาสตรท์ี่ได้ออกมานัน้ตรงตามความต้องการ และด าเนนิไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ สามารถ

ท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้ง มา

เป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน 

และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่าง

สะดวกและถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยการจัดท า

วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท าเมื่อเราได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น จึง

น าพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจักต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้

หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด หรือควรมุ่งเน้น

ไปในทิศทางใด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น

ยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงาน

ต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการ

ให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้ำประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์มา

พิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรแ์ต่ละข้อแล้ว ใครเป็นผู้

ได้รับผลประโยชน ์และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเชน่ เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร ประการหนึ่ง 

คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จากตัวอย่างนี้ ผู้ได้รับ
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ประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะน าไปพัฒนาประเทศในด้าน

ต่าง ๆ ได้ 

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้

หรือไม่ ขั้นตอนนี้ เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน ทั้งในแง่

ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขต เช่น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” เป็นต้น โดย

ตัวชี้วัดนีจ้ะถูกน าเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

ค่ำเป้ำหมำย หมายถึง ตัวเลข หรอืค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอนนี้ 

เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการท าอะไร ให้ได้เป็นจ านวน

เท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนักสังคมสงเคราะห์เพิ่ม

เป็นจ านวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 

กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนนิการเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นีจ้ะก าหนดขึ้น

จากการพิจารณาปัจจัยแหง่ความส าเร็จ (Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าใน

การที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มผีลตอ่ความส าเร็จ และเราจ าเป็นต้องท าอย่างไร 

จงึจะไปสู่จุดนัน้ได้ 

เป้ำหมำย การให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงาน

ระดับกรม หรอืเมื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่ก าหนด ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมาย

การให้บริการ 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการ

ให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหนว่ยงานของรัฐหรอืการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดท าบริการ

อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความต้องการของรัฐบาลใน

ฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดย

การใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการแก่องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือ

ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร

ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

หรอืที่ก าหนดขึน้ใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
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แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อ

ด าเนนิงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

งบรำยจ่ำย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์จ าแนกประเภทรายจ่ายที่

ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ

รายจ่ายอื่น 

งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดใหจ้่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายใน

ลักษณะเงินเดอืน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายใน

ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยจากงบรายจา่ยอื่นใดในลักษณะดังกล่าว 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อเป็นค่าบ ารุงหรือช่วยเหลือสนับสนุนการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จา่ยในงบรายจ่ายนี้ 
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บทท่ี 2 

โครงสร้ำง และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

 

 

2.1 โครงสร้ำงของหน่วยงำน 
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2.2 ภำระหน้ำที่ของฝ่ำยแผนงำนและประกันคุณภำพ 

ภาพที่ 2 โครงสร้างภาระหน้าที่ของฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2.3 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 ผูจ้ัดท าคู่มือมีหน้าที่การรับผดิชอบในเรื่องเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ รายงานการประกัน

คุณภาพ  รายงานผลการด าเนินงานงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะศิลปกรรมศาสตร ์

และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สามารถน ามาจ าแนกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามรายละเอียดของ

กิจกรรมทั้งหมด ดังนี้  

 1. งานแผนและงบประมาณ 

  1.1  การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี งบรายได้ / งบลงทุน / งบแผน่ดิน 

  1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

  1.3 การรายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

  1.4 จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งบประมาณ 

  1.5 จัดท าโครงการแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติ่การประจ าปี 

  1.6 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

  1.7 บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 

  1.8 บันทึกข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSER) 

  1.9 บันทึกข้อมูลในระบบ Magic 

  1.10 การตดิตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  1.11 บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ ERP 

  1.12 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบด าเนินงาน/งบลงทุน 

  1.13 การจัดท าแผนการพัฒนา/รักษามาตรฐานการรับรู้และเข้าใจทิศทาง ของคณะ 

  1.14 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏ 

  1.15 บันทึกข้อมูลการจัดสรรรายได้ ในระบบ SMART STUDENT 

  1.16 จัดท าประมาณการรายรับ (เงินนอกงบประมาณ) 

  1.17 จัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลติของปีงบประมาณ 

  1.18 จัดท ารายงานการประเมินความคุ้มค่า และวิเคราะหค์วามคุ้มค่า 

  1.19 จัดท าแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 2. งานประกันคุณภาพ 

  2.1 การรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับคณะ  

 3. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

  3.1 การรายงานผลการด าเนินงานงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 

 2.4.1  ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 

 ในการด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณ มีกระบวน ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ (เดิม) โดย

ขั้นตอนต่างๆ ผูเ้ขียนได้มกีารวิเคราะหแ์นวทางการพัฒนา ดังตาราง 

 

 

 

แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์กิจกรรมที่ต้องกำรพัฒนำ 

กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ 

กิจกรรม กำรติดตำมและกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 

ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำน (เดิม) แนวทำงกำรพัฒนำ 

1 . ต ร ว จ ส อ บ บั น ทึ ก

ข้ อ ค ว า ม ข อ อ นุ มั ติ

โครงการ/กิจกรรม และ

งบประมาณในระบบ E-

office 

- ตรวจสอบข้อมูลในเอกสาร 

แบบฟอร์ม งบประมาณ วันที่จัด

โครงการ ว่าถูกต้องหรือไม่ หาก

ไม ่ถ ูก ต ้อ ง แจ ้ง ผู ้ร ับ ผ ิด ชอบ

โครงการ 

 

 

- ชี้แจงแนวทางการกรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

- ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการ

บริหารงบประมาณ (งบแผ่นดิน และ

งบรายได้ )  ของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ ดังนี้ 

   1.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีและ 

แผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์  

  2.แผนปฏิบัติการสาขาวิชา 

  3.แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

 

2.บันทึกให้ความเห็น

ประกอบการพิจารณา

อนุมัติพร้อมรายละเอียด 

และลงนามเอกสาร 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ บันทึกให้

ค ว า ม เ ห ็น ป ร ะ ก อ บ ก า ร

พ ิจ า ร ณ า อ น ุม ัต ิพ ร ้อ ม

รายละเอียด (ผลผลิต,กิจกรรม/

-  เจ ้าหน ้าที ่ฝ ่ายแผนฯ  บันท ึกให้

ความเห็นประกอบการพิจารณา

อนุมัติพร้อมรายละเอียด  (ผลผลิต

, ก ิจ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร , ก อ ง ท ุน

,งบประมาณ) และลงนามเอกสาร 

FM-WM-02 
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ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำน (เดิม) แนวทำงกำรพัฒนำ 

โครงการ,กองทุน,งบประมาณ) 

และลงนามเอกสาร 

 

 

3. ติ ด ต า ม ข อ อ นุ มั ติ

โครงการ/กิจกรรม และ

งบประมาณในระบบ E-

office 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ  ติดตาม

ในระบบ E-office 

 

 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ  ติดตามและ

โทรแจ้งประสานงานกับผู้รับผิดชอบ

โครงการ เจ้าหน้าที่สาขา และแจ้ง

ทาง LINE OFFICIAL  

4.บันทึกข้อมูลการคุม

ยอดงบประมาณการขอ

อนุมัต ิ

-  เจ้าหน้าที ่ฝ ่ายแผนฯ  บันทึก

ข้อมูล การคุมยอดงบประมาณ

จากการขออนุมัติโครงการใน 

MICROSOFT EXCEL 

 

 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ บันทึกข้อมูล 

การคุมยอดงบประมาณจากการขอ

อนุมัติโครงการใน MICROSOFT EXCEL   

และในระบบ ERP     โดยปรับรูปแบบ

ให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลเพื ่อคุม

ยอด เพื่อง่ายต่อการท าสรุปรายการ

ผลการใช้จ่ายต่อผู้บริหาร 

5.พิมพ์ รายงาน และ

จัดเก็บเอกสารที่ได้รับ

อนุมัติ เข้าตู้ เอกสารใน

ระบบ E-office /  แฟ้ม

เอกสาร 

-  พิมพ์เอกสารที ่ได ้ร ับอนุม ัติ

โครงการ จัดใส่ในแฟ้มเอกสาร 

 

 

 

-  จัดเก ็บเอกสารใน  FOLDER  โดย

แยกผู ้ร ับผิดชอบแต่ละสาขาว ิชา 

ฝ่าย เพื่อง่ายต่อการค้นหา  และลด

จ านวนการใช้เอกสาร 

-  จ ัด เก ็บ เอกสาร โดยอ ัพ โหลด

เ อ กส า ร โ ค ร ง ก า ร ต ่า ง ๆ  ไ ว ้ใ น 

GOOGLE DRIVE ของฝ ่ายแผนงานฯ 

คณะ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถค้นหาข้อมูลได้ 

6.เตรียมเอกสาร/ข้อมูล 

ร า ย รั บ - ร า ย จ่ า ย 

ประจ าเดือน/ไตรมาส/ปี 

-  จ ัด เตร ียม เอกสาร /ข ้อม ูล 

รายรับ-รายจ่าย ประจ าเดือน/

ไตรมาส/ปี 

- จัดท าสรุปข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 

ประจ าเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 

- ติดตามรายงานผลโครงการของ

โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

กับผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติงำน (เดิม) แนวทำงกำรพัฒนำ 

7.ประสานขอข้อมูลการ

เบิกจ่าย จากฝ่ายคลัง

แ ล ะ พั ส ดุ  แ ล ะ ผู้ ที่

เกี่ยวข้อง 

-  ประสานงานและรวบรวม

ข ้อม ูลการ เบ ิกจ ่าย  /  ข ้อม ูล

รายร ับ-รายจ ่าย  จากฝ ่ายที่

เกี่ยวข้อง 

- ฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งข้อมูลการ

ใช้จ่าย  และเบิกจ่าย  กับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายแผนงานฯ  ทางโทรศัพท์ และ

ท า ง  LINE OFFICIAL ก ่อ น ก า ร ท า

เบิกจ่ายในระบบ  เพื่อให้ข้อมูลการ

ใช้จ่ายของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน  

- ฝ่ายแผนฯ  ตรวจสอบข้อมูลการ

เบิกจ่ายของหน่วยงาน ในระบบ ERP 

เพื่อตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ

ว่าถูกต้องหรือไม่  

8.บันทึกข้อมูลผลการใช้

จ่ า ย งบปร ะมาณ  ใ น

ระบบ ERP 

- บันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ ลงในระบบ ERP 

-  บ ันท ึก ข ้อม ูลผลการ เบ ิก จ ่าย

งบประมาณ ลงในระบบ ERP ภายใน

วันที่ 2 ของทุกเดือน   

9 .จัดท าบันทึก ข้ อมู ล

รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ เสนอส่ง

กองนโยบายและแผน 

ผา่นระบบ e-office 

-  บันทึกข ้อความรายงานผล

การใช้จ่ายงบประมาณ เสนอส่ง

กองนโยบายและแผน  ผ ่าน

ระบบ E-office 

- บันทึกข้อความรายงานผลการใช้

จ ่า ย งบประมาณ  เ สนอส ่ง กอ ง

นโยบายและแผน  ผ ่านระบบ  E-

office และทาง E-MAIL 

-  รายงานผลการใช ้จ ่าย  โดยน า

ข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะทุกเดือน 
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2.4.2 แบบฟอร์มแสดงวิธีกำรปฏิบัติงำน (ใหม่) 

วิธีกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรม กำรบริหำรงบประมำณ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 

1 .ตรวจสอบบั นทึ ก

ข้ อ ค ว า ม ข อ อ นุ มั ติ

โ ค ร งการ /กิ จกรรม 

และงบประมาณใน

ระบบ E-office 

- ชี้แจงแนวทางการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  

- ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานการบริหารงบประมาณ (งบแผ่นดนิ และงบ

รายได้) ของคณะศลิปกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

   1.แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีและ แผนปฏิบัติการของคณะศิลปกรรม

ศาสตร์  

  2.แผนปฏิบัติการสาขาวิชา 

  3.แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

2.บันทึกให้ความเห็น

ประกอบการพิจารณา

อ นุ มั ติ พ ร้ อ ม

รายละเอียด และลง

นามเอกสาร  

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ บันทึกให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติ

พร้อมรายละเอียด (ผลผลิต,กิจกรรม/โครงการ,กองทุน,งบประมาณ)  

และลงนามเอกสาร 

 

3.ติ ดตามขออนุ มั ติ

โ ค ร งการ /กิ จกรรม 

และงบประมาณใน

ระบบ E-office 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ ติดตามและโทรแจ้งประสานงานกับผู้รับผิดชอบ

โครงการ เจ้าหน้าที่สาขา และแจ้งทาง LINE OFFICIAL  

4.บันทึกข้อมูลการคุม

ยอดงบประมาณการ

ขออนุมัต ิ

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯ บันทึกข้อมูล การคุมยอดงบประมาณจากการขอ

อนุมัติโครงการใน  MICROSOFT EXCEL   และในระบบ  ERP     โดยปรับ

รูปแบบให้ง่ายต่อการบันทึกข้อมูลเพื่อคุมยอด  เพื่อง่ายต่อการท าสรุป

รายการผลการใช้จ่ายต่อผู้บริหาร 

5.จัดเก ็บเอกสารใน 

FOLDER  โ ด ย แ ย ก

ผู ้ร ับ ผ ิด ช อ บ แ ต ่ล ะ

สาขาว ิชา  ฝ ่าย  และ

อ ัพ โ ห ล ด เ อ ก ส า ร

- จัดเก็บเอกสารใน FOLDER  โดยแยกผู้รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชา ฝ่าย 

เพื่อง่ายต่อการค้นหา และลดจ านวนการใช้เอกสาร 

- จัดเก็บเอกสารโดยอัพโหลดเอกสารโครงการต่างๆ  ไว้ใน  GOOGLE 

DRIVE ของฝ่ายแผนงานฯ คณะ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ค้นหาข้อมูลได้ 
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วิธีกำรปฏิบัติงำน 

กิจกรรม กำรบริหำรงบประมำณ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 

โครงการต่างๆ  ไว้ใน 

GOOGLE DRIVE ของฝ่าย

แผนงานฯ 

6.สร ุปข ้อม ูลการ ใช้

จ่ายและการเบิกจ่าย

งบประมาณ เพื่อเสนอ

ต่อผู้บริหาร 

- ฝ่ายคลังและพัสดุ แจ้งข้อมูลการใช้จ่าย และเบิกจ่าย กับเจ้าหน้าที่

ฝ่ายแผนงานฯ เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ ทาง LINE OFFICIAL ก่อนการท า

เบิกจ่ายในระบบ  เพื่อให้ข้อมูลการใช้จ่ายของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน   

- ฝ่ายแผนฯ ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน  ในระบบ ERP 

เพื่อตรวจสอบงบประมาณคงเหลือว่าถูกต้องหรือไม่  

7.บันทึกข้อมูลผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ใน

ระบบ ERP 

- บันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ลงในระบบ ERP ภายในวันที่ 

2 ของทุกเดือน   

8.จัดท าบันทึกข้อมูล

รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ  

 

-  บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ ่ายงบประมาณ  เสนอส่งกอง

นโยบายและแผน ผ่านระบบ E-office และทาง E-MAIL 

- รายงานผลการใช้จ่าย โดยน าข้อมูลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะทุกเดือน 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบติังำน 

 

3.1 หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

 การบริหารงบประมาณ ใช้เกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. ระเบียบส านักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงิน

นอกงบประมาณ (เงินรายได้)  
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บทท่ี 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

 การบริหารงบประมาณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ มีเทคนิคการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด โดยมี

เทคนิคการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. เทคนิคการปฏิบัติงาน 

  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 ผู้ปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต้องศึกษาและเข้าใจถึงแนว

ทางการปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ งบรายได้ และงบแผ่นดิน เพื่อให้

สามารถบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน ได้ถูกต้องตามระเบียบ โดยการบริหารงบประมาณ จะ

นับเป็นปีงบประมาณ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 4.1.1 ปฏิทินการด าเนนิงานของกองนโยบายและแผน 

 
 

- เจ้าหนา้ที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ด าเนนิงานตามปฏิทินการด าเนินงานที่ทางกองนโยบาย

และแผนก าหนดไว้ ให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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 4.1.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงาน บันทึกข้อมูลของหน่วยงาน ตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบ 
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4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1. ตรวจสอบบันทึกข้อความขออนุมัตโิครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในระบบ E-office 
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2. บันทึกข้อมูลการคุมยอดงบประมาณการขออนุมัติ 

 2.1 ในระบบ ERP  

การเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม 

- กดปุ่มเลือกระบบ “กลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ” 

- เลือกระบบ “ระบบติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ” 

- เลือกประเภทรายการ “รายการประจ าวัน” 

- เลือกโปรแกรม “ขั้นตอนการวางแผนและตดิตามงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

การค้นหาข้อมลู 

- ระบุข้อมูลที่ตอ้งการคน้หา และกดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ 

- โปรแกรมจะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังภาพ 
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2.2 ใน MICROSOFT EXCEL 

 

 

3. จัดเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติ 

 3.1 จัดเก็บแยกเป็น Folder ของแต่ละฝ่ายที่รับผดิชอบ  
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3.2 อัพโหลดเอกสารขึ้น Google drive  
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4. ประสานขอข้อมูลการเบิกจ่าย จากฝ่ายคลังและพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ในระบบ ERP เพื่อตรวจสอบงบประมาณ

คงเหลือว่าถูกต้องหรือไม่ 

 

การค้นหาข้อมลู 

-   เลือก เมนู  “ระบบการบริหารงบประมาณ”              “เอกสาร” และ เลือก “ใบอนุมัติ

เบิกจ่าย” เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 
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-    เลือก เมนู  “ระบบการบริหารงบประมาณ”               “สอบถาม” และ เลือก “สอบถาม

ยอดคงเหลอื” เพื่อตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 5. บันทึกข้อมูลผลการใชจ้่ายงบประมาณ ในระบบ ERP 

    5.1  ผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

การเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม 

- กดปุ่มเลือกระบบ “กลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ” 

- เลือกระบบ “ระบบติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ” 

- เลือกประเภทรายการ “รายการประจ าวัน” 

- เลือกโปรแกรม “ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม” 

การค้นหาข้อมลู 

- ระบุข้อมูลที่ตอ้งการคน้หา และกดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ 

- โปรแกรมจะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังภาพ 
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5.2 บันทึกติดตามความคืบหนา้ของกิจกรรม/โครงการ 

การเข้าสู่หน้าจอโปรแกรม 

- กดปุ่มเลือกระบบ “กลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ” 

- เลือกระบบ “ระบบติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ” 

- เลือกประเภทรายการ “รายการประจ าวัน” 

- เลือกโปรแกรม “ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน” 

การค้นหาข้อมลู 

- ระบุข้อมูลที่ตอ้งการคน้หา และกดปุ่ม “ค้นหา” เพื่อค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ 

- โปรแกรมจะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังภาพ 
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6. จัดท าบันทึกข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอส่งกองนโยบายและแผน ผา่นระบบ 

e-office 

 6.1 เจ้าหน้าที่ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ   ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความแจ้งการ

บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ ERP ส่งผ่านระบบ e-office เพื่อเสนอใหร้องคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพท าการตรวจสอบเสนอคณบดีลงนาม   
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6.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   ด าเนินการรายงานผลการใช้จ่าย โดยน าข้อมูล

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน 
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บทที่ 5 

ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

 การด าเนินงานในการจัดทำกระบวนการบริการงบประมาณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีขอ้จำกัด 

และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ผูร้ับผดิชอบโครงการไม่ติดตามเส้นทางในระบบ 

e-office  

 

 

 

- ประสานเจ้าหน้าที่สาขา / ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ทางโทรศัพท์ และ ทาง Line Official ให้ตดิตาม

เอกสารขออนุมัตโิครงการเพื่อให้สามารถอนุมัติ

โครงการในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่แจง้ขอ้มูลการใชจ้่าย

งบประมาณ และการเบิกจ่าย ท าให้ข้อมูลที่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนมไีม่เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

- หาแนวทางรว่มกันและเน้นย้ าให้ฝ่ายต่างๆ แจง้

ข้อมูลใหเ้จ้าหน้าที่ฝ่ายแผนทราบก่อนมีการใช้จา่ย 

และเบิกจ่ายในระบบ เพื่อให้ขอ้มูลของหน่วยงาน

ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

3. ส่งรายงานผลโครงการและเบิกจ่ายโครงการ

ล่าช้ากว่าที่ก าหนด 

 

 

 

- ติดตามโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว โดย

แจ้งให้ผูร้ับผิดชอบส่งรายงานผลโครงการ พร้อม

เอกสารการเบิกจ่ายโครงการ  
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ภำคผนวก 
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คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรบริหำรงบประมำณ 

 

1. นางสาวศรัณภัสร์       แสงทอง 

2. นางสาวณิชาภัทร       ธนาศิริยุรัตน์ 

3. นายกมล                 หรั่งทอง 

4. นางสาวสุนิสา           ดวงดูสัน 

5. นางสาวนลธิชา       กันธิดา 
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