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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการการบันทึกค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระบบ SSRU 

ERP นี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการบันทึกค าของบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าบันทึกค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และ

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในระบบ SSRU ERP ของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สามารถน ากระบวนการการบันทึกค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ใน

ระบบ SSRU ERP ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

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 าหนดของ

คู่มือฉบับนี้ เพื่อน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการการบันทึกค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ในระบบ SSRU ERP 
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บทท่ี 1  

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหนว่ยงานสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการ

พัฒนาและการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานด าเนินการสอดคลองกับอัตลักษณ์หรือ

จุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหนง่ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งระดับปฏิบัติการ มีลักษณะงานตามที่

ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

     (1) ศึกษา ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ งานการเงิน การเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP การ

ควบคุมงบประมาณ การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้

การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

     (2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีในระบบ ERP ด าเนินการจัดสรรงบประมาณตาม

หลักเกณฑ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  

     (3) ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ

แผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และผลสัมฤทธิต์ามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

     (4) ควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร ์เป้าหมาย ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

     (5) ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่จ าเป็น เหมาะสม เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดผล

สัมฤทธิ์ 

     (6) ด าเนินการจัดท าแผนโครงการ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและ

โครงการต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการปฏิบัติการและผลการใช้จา่ยงบประมาณ

ให้กับส านักงานอธิการบดีและกองนโยบายและแผน 
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     (7) ติดตอ่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ปัญหา รวบรวม

รายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

     (8) ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและ

ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 

      (1) ท าการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อประกอบการ

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมก าหนดนโยบายและวางแผนการท างานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ 

      (2) วางแผนการท างานโดยมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง และก าหนดช่วง

ระยะเวลาการท างาน วางแผนการท างานโครงการหรือแผนปฏิบัติงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของทุกฝ่ายและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับจากผู้บริหารและมหาวิทยาลัย 

3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

      (1) จากการด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยแล้วนั้น ต้องมีการติดต่อประสานงานที่ดี เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

เพื่อให้ขอ้มูลแก่ทุกฝ่ายได้ถูกต้องและตรงกัน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายมีทิศทางในการท างานร่วมกัน 

เพื่อน าไปสู่การเพิ่มผลผลติและลดความสูญเสียขององค์กร เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดความวุ่นวายจากการ

ท างานที่ไร้จุดหมาย เพื่อให้เกิดพลังรว่มในการท างานอย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

     (2) ดังนั้นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างการประสานงานการสื่อสารที่ดี ได้แก่ มีการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสาร การประชุมเพื่อการระดมสมอง ความชัดเจนโครงสร้างและนโยบายขององค์กร การมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมขององคก์ร ทัศนคตเิชงิบวก- มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 

     (3) ชี้แจงข้อเท็จจริง เสนอแนะข้อคิดเห็น ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่

บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รั บ

มอบหมายอาทิเชน่ การเข้าร่วมประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย และของหน่วยงาน การเข้า

ร่วมประชุมเครือขา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ การช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ เป็นต้น 

4. ด้ำนกำรบรกิำร 

    (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและ

แผน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้งตอบปัญหา

และชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆที่เป็น

ประโยชน์ 
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    (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างๆ เช่น การจัดข้อมูล

ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fix cost) รายละเอียดการตั้งงบและตัดยอดงบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอก ตลอดจนผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหนว่ยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 

หลักเกณฑ์ มาตรการตา่งๆ 

ภารกิจและหนา้ที่ความรับผิดชอบงำนแผนงำนและงบประมำณ มีทั้งหมด 28 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

1) จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี – เงินนอกงบประมาณเงินรายได้ 

2) จัดท าค าขอตัง้งบประมาณ ประจ าปี – งบลงทุน 

 3) การจัดท าประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 

      4) ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จประจ าปี 

(เงินนอกงบประมาณเงินรายได้) 

      5) จัดท าข้อมูลประกอบการช้ีแจงงบประมาณประจ าปี (เงินนอกงบประมาณเงินรายได้) 

6) จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดนิ 

7) จัดทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8) ส ารวจความต้องการของผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน 

9) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

10) จัดท าแผนยุทธศาสตร ์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

11) การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

12) ด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งงบประมาณ 

13) จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

14) บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 

15) จัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

16) การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

17) จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ

ด าเนนิงานประจ าปี 

18) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การตดิตาม และการใชจ้า่ยงบประมาณตลอดปีงบประมาณ   

19) การตดิตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

20) การรายงานผลการเบิกจ่ายตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 

21) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
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22) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 

23) จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

24) การจัดท ารายงานความคุ้มค่า 

25) การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 

26) การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน 

27) การบันทึกและรายงานผลการจัดโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(EMENSCR) 

28) การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายรับของแต่ละหนว่ยงาน (Magic) 

 ดังนั้น ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานจงึได้จัดท า “คู่มอืการปฏิบัติงานด้านการบันทึก

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระบบ SSRU ERP ” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และใช้

เป็นคู่มอืส าหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนว่ยงาน 

1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วยลดข้อผดิพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นการ

ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ และผูป้ฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับ

มอบหมายใหส้ามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด  

2. เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจสามารถน าคู่มอืการปฏิบัติงานนีไ้ปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผดิชอบของตนเองให้เกิดประโยชนต์่อไป 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน ท าให้การก าหนดหนา้ที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 

ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ช่วยในการปรับปรุงงาน

และออกแบบกระบวนงานใหม่ และมีมาตรฐานต่อบุคลากร ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจน

ยิ่งขึ้น ท าให้งา่ยต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2) ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

3) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

4) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณ ส าหรับบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง 

5) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบันทึกค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในระบบ SSRU ERP ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

1. ขอบเขตของงำน 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนในการบันทึกค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย

เริ่มตั้งแต่การจัดท าบันทึกค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) ในระบบ SSRU ERP ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. ขั้นตอน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 กำรเข้ำใช้งำนระบบ SSRU ERP 

  2.1.1 ผูใ้ช้งานเข้าเว็บไซต์ https://erp.ssru.ac.th 

2.1.2 ผู้ใช้งานกรอก User Id และ Password (ส าหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน ให้

หนว่ยงานตน้สังกัดทาบันทึกข้อความ โดยระบุชื่อ -สกุล ต าแหน่งงาน และขอบข่ายการปฏิบัติงาน ไป

ยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอ Username และ Password) 

 2.2 กำรเข้ำใช้งำนระบบวำงแผนและโครงกำร 

  2.2.1 บันทึกปรับปรุงยุทธศาสตร์ระดับหนว่ยงาน 

ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู กลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ 

1. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู ระบบวางแผนงานและโครงการ 

2. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู รายการประจาวัน 

3. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู บันทึกปรับปรุงยุทธศาสตร์ระดับหนว่ยงาน 

4. ผูใ้ช้งาน Click ที่ช่อง หนว่ยงานแล้วเลือกรหัสหนว่ยงาน กดปุ่ม OK 

5. ผูใ้ช้งาน Click ที่ช่อง ล าดับทะเบียนยุทธศาสตร์ 

แล้วเลือก (1) ST 08 : ยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 

(2) ST 09 : เป้าประสงค์ 

(3) ST 10 : แผนงาน/กลยุทธ์ 

(4) กดปุ่ม ค้นหา 

(5) คลิก เพื่อเพิ่มรายละเอียด 

6. ผูใ้ช้งานด าเนินการบันทึกข้อมูลเรียบร้อย ให้ Click บันทึก 

  2.2.2 บันทึกปรับปรุงนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน ์พันธกิจของหน่วยงาน 

ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู กลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ 

1. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู ระบบวางแผนงานและโครงการ 

2. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู รายการประจาวัน 

3. ผู้ใช้งาน Click ที่เมนู บันทึกปรับปรุงนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ของหน่วยงาน 

4. ผูใ้ช้งาน Click ที่ช่อง ปีงบประมาณแล้วเลือกปีงบประมาณ 

5



 
 

5. ผูใ้ช้งาน Click ที่ช่อง คณะ/หนว่ยงาน แล้วเลือกหนว่ยงานของท่าน 

6. ผู้ใช้งานบันทึกรายละเอียดในช่อง ปรัชญา* / วิสัยทัศน์* / นโยบาย* / 

เป้าหมาย / ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 

7. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู บันทึกปรัชญา* / วิสัยทัศน*์ / นโยบาย* / เป้าหมาย / 

ผูม้ีสว่นได้สว่นเสีย 

 2.3 กำรเข้ำใช้งำนระบบวำงแผนงบประมำณ 

2.3.1 บันทึกรายละเอียดกิจกรรมย่อยประจ าปี 

ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู กลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ 

1. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู ระบบวางแผนงบประมาณ 

2. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ 

3. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณประจ าปี 

4. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู บันทึกรายละเอียดกิจกรรมย่อยประจ าปี 

5. ผู้ใชง้าน Click ที่ช่อง ปีงบประมาณแล้วเลือกปีงบประมาณที่จะจัดท าค าขอ 

6. ผู้ใชง้าน Click ที่ช่อง หนว่ยงานแล้วเลือกชื่อหนว่ยงานของตนเอง 

7. ผู้ใชง้าน Click ที่ช่อง ผลผลิตเลือกผลผลติที่จะบันทึก 

8. ผูใ้ช้งาน Click ที่ช่อง กิจกรรมย่อย/โครงการเลือกกิจกรรมย่อย/โครงการที่

จะบันทึก 

2.3.2 บันทึกรายละเอียดงบประมาณประจ าปี 

1. ผูใ้ช้งาน Click ค้นหา 

2. ผูใ้ช้งาน Click  

3. ผูใ้ช้งาน Click  

4. ผูใ้ช้งาน Click + เพื่อเพิ่มข้อมูล 

5. ผูใ้ช้งาน Click << เพื่อกรอกข้อมูลรายเดือน 

** หนว่ยงานตอ้งกรอกข้อมูลรายเดือนทุกกิจกรรม ทุกรายการจา่ย ** 

** การวางแผนการใช้เงิน หน่วยงานต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับกิจกรรม

ที่จัดจรงิ** 

** หนว่ยงานบันทึกรายละเอียดงบประมาณ ตามหมวดรายจา่ย** 

6. ผูใ้ช้งานบันทึกรายละเอียดเรียบร้อย Click บันทึก 

2.3.3 การบันทึกตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 

ผูใ้ช้งาน Click ที่เมน ูบันทึกตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 

1. ผูใ้ช้งาน Click ค้นหา 

2. ผูใ้ช้งาน Click 
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3. ผู้ใช้งานบันทึกตามรายละเอียดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ ซึ่ ง ในปี งบประมาณนี้  ตั ว ชี้ วั ดจะมี ก ารลิ้ ง ค์ ผลการด า เ นิ น งานกั บ ร ะบบ 

http://www.ssruplan.ssru.ac.th/ 

4. ผูใ้ช้งาน Click บันทึก 

2.3.4 การใชร้ายงานการวางแผนค าขอตั้งฯ 

ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู กลุ่มวางแผนและบริหารงบประมาณ 

1. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู ระบบวางแผนงบประมาณ 

2. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู รายงาน 

3. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู รายงานตามหนว่ยงาน 

4. ผูใ้ช้งาน Click ที่เมนู งบประมาณประจ าปี 

5. ผูใ้ชง้าน Click ที่เมนู รายงานการตรวจสอบค าขอตั้งงบประมาณ 

 รายงานการตรวจสอบค าขอตั้งงบประมาณ 

1. รายงานตามหมวดรายจา่ย 

2. รายงานตามรายจ่าย 

 รายงานรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามคณะ/วิทยาลัย 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

มำตรฐำน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542) 

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น

เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด

มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ

ผูป้ฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

แผนงบประมำณ หมายถึง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางการจัดสรร

ทรัพยากรที่มุ่งเน้นให้ภารกิจเกิดผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีผลเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่

มหาวิทยาลัยต้องการใหเ้กิดแก่ผู้รับบริการ 

 ยุทธศำสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนัน้ จุดหมายจึงเป็นสิ่ง

ที่ส าคัญยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน 

เพื่อให้ยุทธศาสตรท์ี่ได้ออกมานัน้ตรงตามความต้องการ และด าเนนิไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ 

สามารถท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่
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แรกก่อตั้ง มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมาย

ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

ในขั้นตอนตอ่ไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยการ

จัดท าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท าเมื่อเราได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จากนั้น จึงน าพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจักต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง 

และเพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด 

หรอืควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น

ยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น

หน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่

เรียบร้อยแลว้ ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้ำประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์มา

พิจารณาว่า หากสามารถด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว ใคร

เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร 

ประการหนึ่ง คือ รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จาก

ตัวอย่างนี้ ผู้ได้รับประโยชน์ คือ ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะน าไป

พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ 

ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วาง

ไว้ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้ เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน 

ทั้งในแง่ของค าจ ากัดความและการระบุขอบเขต เช่น “จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” 

เป็นต้น โดยตัวชีว้ัดนี้จะถูกน าเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

ค่ำเป้ำหมำย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการท าอะไร ให้ได้

เป็นจ านวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนัก

สังคมสงเคราะหเ์พิ่มเป็นจ านวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 

กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะ

ก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ 

ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จ และ

เราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จงึจะไปสู่จุดนัน้ได้ 
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เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของ

หน่วยงานระดับกรม หรือเมื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่ก าหนด ซึ่งจะน าไปสู่

ความส าเร็จของเป้าหมายการให้บริการ 

ผลผลิต หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือ

การให้บริการ (Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบค าถามว่าหน่วยงานของรัฐ

จัดท าบริการอะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความ

ต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการ

ให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการแก่

องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติมหรอืที่ก าหนดขึน้ใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย เพื่อด าเนนิงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

งบรำยจ่ำย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์จ าแนกประเภทรายจ่าย

ที่ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ

รายจ่ายอื่น 

 งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 

รายจ่ายในลักษณะเงินเดอืน ค่าจา้งประจ า ค่าจา้งช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายใน

ลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่า

ครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จา่ยจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะดังกล่าว 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อเป็นค่าบ ารุงหรอืช่วยเหลือสนับสนุน

การด าเนินงานของหน่วยงาน และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
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บทท่ี 2 

โครงสร้ำง และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

2.1 โครงสร้ำงขององค์กร (Organization Chart) / โครงสร้ำงหน่วยงำน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มี

อ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 

ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหนว่ยงานหรอืคณะกรรมการต่างๆ 

ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ 

ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้าง

การบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าส านักงานคณบดี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ

ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี ดังภาพที่ 1 

โครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ   

2.1.1 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีโครงสร้าง

การแบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2549 ดังตอ่ไปนี ้

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 โครงสร้างการแบ่งสว่นราชการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2.1.2 โครงสร้ำงกำรบริหำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงสร้างทางการบริหารโดยค านึงถึงการจัดการกระบวน

การซึ่งมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้

หนว่ยงานสามารถบริหารจัดการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการส่วนต่างๆซึ่งการ

จัดโครงสร้างทางการบริหารหนว่ยงานได้มีแนวทางในการด าเนินงานตามกระบวนการ ดังตอ่ไปนี้ 

กระบวนกำรจัดกำร  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยต้อง

ด าเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู

พลังการเรียนรู ้เชดิชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรคศ์ลิปวิทยา เพื่อความเจรญิก้าวหน้าอย่างมั่งคง 

และยั่ งยืนของปวงชน มีส่ วนร่วมในการจัดการ การบ ารุ งรักษา การใ ช้ประโยชน์ จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม

วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และ

พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู   ดังนั้นคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้น ามาก าหนดเป็นพันธกิจ 4 ด้าน โดยพันธกิจทั้ง 4 ด้านทางหน่วยงาน

น ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงเป็นกระบวนการหลักของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานมีกระบวนการ

สนับสนุนได้แก่กระบวนการธุรการ  กระบวนการพัสดุ กระบวนการการเงิน กระบวนการวางแผนงาน  

กระบวนการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการบริการการศึกษา กระบวนการพัฒนาบุคลากร  

กระบวนการประชาสัมพันธ์  และกระบวนการประเมินผลงานการด าเนินงาน ดังแสดงตามภาพที่ 2  

ภำพท่ี 2 กระบวนการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

                      

 

 

 

 

 

 

  
กระบวนการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

กระบวนการ
จัดเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

กระบวนการวิจั
ยเผยแพร่องค์

ความรู ้

กระบวนการ
บริการวชิาการ

แก่ชุมชน 

กระบวนการวางแผนงานและงบประมาณ 

กระบวนการพัสด ุ

กระบวนการการเงิน 

กระบวนการบริการนักศึกษา 

กระบวนการธุรการ 

กระบวนการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

ทักษะเป็นเลิศ 

เชิดชูคุณธรรม 

ก้าวน าวิชาการ 

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

 

กระบวนการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์ 
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จำกกำรจัดกำรกระบวนกำรดังรูปที่แสดงข้ำงต้นน้ัน ทำงหน่วยงำนได้น ำมำวิเครำะห์และจัดท ำเป็นโครงสร้ำงทำงกำรบริหำร ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

กระบวนการจัด

เรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

กระบวนการวจิัย

เผยแพร่องค์ความรู้ 

กระบวนการบริการ

วชิาการแกชุ่มชน 

กระบวนการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการ

การเงิน 

กระบวนการ

เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการ

ระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กระบวนการ

การวางแผน

และ

งบประมาณ 

กระบวน 

การพัสดุ 

กระบวนการ

ตดิตามและ

ประเมินผลการ

ด าเนนิงาน 

กระบวนการ

บริการ

นักศกึษา 

กระบวนการ

ธุรการ 

กระบวนการ 

พัฒนา

บุคลากร 
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โครงสร้ำงของหน่วยงำน 
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โครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะกรรมการ 

ประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

งานจัดการศึกษา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ท.บ. 4 ปี) 

1. สาขาวิชาดิจิตลัเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
3. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมลัติมเีดีย 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
5. สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 

2. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ. 4 ปี) 

6. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจภุัณฑ ์

7. สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและอนเิมช่ันสามมิต ิ

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. 4 ปี) 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม 

10. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต ์

4. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี) 

11. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์และวิทยาศาสตร ์
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2.2 โครงสร้ำงกำรบรหิำร (Administration Chart) / โครงสร้ำงของฝ่ำย 

ภาระงานตามโครงสร้างฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมาย มทีั้งหมด 25 งาน โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละงาน

ดังตอ่ไปนี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งำนท้ังหมดของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – เงินนอกงบประมาณเงินรายได ้
 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบลงทุน 
 ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ ์ผลผลิต กิจกรรม และตวัชี้วัดผลส าเร็จ

ประจ าป ี(เงินนอกงบประมาณเงินรายได้) 
 จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าป ี(เงินนอกงบประมาณเงินรายได้) 
 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดนิ 
 จัดทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี 
 ส ารวจความตอ้งการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน  
 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏบิัติการ

ประจ าป ี
 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ป ีและแผนปฏบิัติการประจ าป ี
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งงบประมาณ 
 จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าป ี

 บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 
 จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 การติดตามและรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
 จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ

ด าเนินงานประจ าป ี
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลยัเพื่อ

รับทราบแนวทางการด าเนินงาน การตดิตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 

 การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัต ิ
 การรายงานผลการเบิกจา่ยตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 การจัดท ารายงานความคุ้มค่า 
 การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธภิาพ ประจ าปีงบประมาณ 
 การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน 
 การบันทึกและรายงานผลการจัดโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(EMENSCR) 
 การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายรับของแต่ละหน่วยงาน (Magic) 
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2.3 บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

ภารกิจและหนา้ที่ความรับผิดชอบงำนแผนงำนและงบประมำณ มีทั้งหมด 28 กิจกรรม 

ประกอบด้วย 

1) จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี – เงินนอกงบประมาณเงินรายได้ 

2) จัดท าค าขอตัง้งบประมาณ ประจ าปี – งบลงทุน 

 3) การจัดท าประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 

      4) ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จประจ าปี (เงิน

นอกงบประมาณเงินรายได้) 

      5) จัดท าข้อมูลประกอบการช้ีแจงงบประมาณประจ าปี (เงินนอกงบประมาณเงินรายได้) 

6) จัดท าค าขอตัง้งบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดนิ 

7) จัดทบทวนแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนปฏิบัติการประจ าปี 

8) ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานของ

หนว่ยงาน 

9) จัดท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

10) จัดท าแผนยุทธศาสตร ์5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

11) การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

12) ด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งงบประมาณ 

13) จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 

14) บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 

15) จัดท าแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี 

16) การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

17) จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการ

ด าเนนิงานประจ าปี 

18) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ

รับทราบแนวทางการด าเนินงาน การตดิตาม และการใชจ้า่ยงบประมาณตลอดปีงบประมาณ   

19) การตดิตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

20) การรายงานผลการเบิกจ่ายตามโครงการในแผนปฏิบัติการ 

21) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 

22) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 

23) จัดท ารายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 
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24) การจัดท ารายงานความคุ้มค่า 

25) การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 

26) การรายงานผลตามโครงการ Agenda ประจ าเดือน 

27) การบันทึกและรายงานผลการจัดโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(EMENSCR) 

28) การ Mapping ข้อมูลกิจกรรมตามรายรับของแต่ละหนว่ยงาน (Magic) 
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2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) (เก่ำ) 
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ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) (ใหม)่ 

 
 

การจัดท าการบนัทกึค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณแผ่นดิน / เงินนอกงบประมาณ ในระบบ SSRU ERP ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มีผังกระบวนการด าเนินงานดังนี้

i,j,k

   เร่ิมต้น / ส้ินสุด          การปฏบิติังานทั่วไป           การตัดสินใจ                       แบบฟอร์ม     คู่มือปฏบิติังาน          ฐานขอ้มูล           จุด            การส่ือสาร      สาย        สายงานยอ้นกลับ    สายงานไปและกลับ หมายเลขดัชนีวดั

นักวเิคราะหน์โยบายและแผน รองคณบดี คณบดี

1. แบบฟอร์มค าขอต้ังงบประมาณ

1. รายละเอยีดค าขอต้ังงบประมาณ

1. แผนการด าเนินงาน

Input 1. แบบฟอร์มค าขอต้ังงบประมาณ Output 1. คู่มือการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ
2. รายละเอยีดค าขอต้ังงบประมาณ 2. แผนการด าเนินงาน

3. รายงานตัวชี้วดัในระบบ 
http://www.ssruplan.ssru.ac.th/
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2. คู่มือการจัดท าค าขอต้ัง
งบประมาณในระบบ SSRU ERP

2. รายงานตรวจสอบค าขอต้ัง
งบประมาณในระบบ SSRU ERP
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2. รายงานผลการเบกิจ่าย
งบประมาณรายไตรมาสจากระบบ 
SSRU ERP

กระบวนการจดัท าการบนัทกึค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณแผ่นดิน / เงินนอกงบประมาณ ในระบบ SSRU ERP

ข
ั้น
ต
อ
น สาขาวชิา หน่วยปฏบิตัิงานหลัก กองนโยบายและแผน เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง

ประชุม

ส่งเอกสารแผนขอต้ังงบประมาณ

เตรียมเอกสาร
ค าขอต้ังงบประมาณ

รวบรวมเอกสาร
แผนค าขอต้ังงบประมาณ

ประชุมยกร่างนโยบาย

พิจารณา

รับนโยบายจาก มหาวิทยาลัย

อนุมัติ

อนุมัติแผนค าขอต้ัง
งบประมาณ (A3)

SSRU ERP

จัดท ารายงานตรวจสอบค าขอต้ัง
งบประมาณในระบบ SSRU ERP

แจ้งงบท่ีจัดสรรให้สาขาวิชา/
หน่วยงานสนับสนุน รับทราบ

และน าไปปฏิบัติ

อนุมัติ

       

น าเข้าสภา/อนุมัติงบประมาณ

จัดสรร/วางแผนการบริหาร
จัดการงบประมาณ

จัดท าแผนการด าเนินงาน

ติดตามผลการด าเนินงานให้เป นไปตามแผน
และตัวช้ีวัดในระบบ

http://www.ssruplan.ssru.ac.th/

SSRU ERP

จัดท ารายงาน พิจารณา/
รับทราบ

NO

Yes

ส้ินสุด

พิจารณา

NO
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบติังำน 

3.1 หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น  2 

ประเภท คือ 

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดนิ 
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดนิ 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินการของโครงการ/

ผลผลิตตา่งๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหนว่ยงานที่รับผดิชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การ

จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดินในลักษณะงบประมาณ 3 มิติ  โดยได้มีการ

แสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน/ผลผลิตที่มาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเนื่องจากในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงาน

ไปด าเนินการจัดท างบประมาณในลักษณะงบประมาณ 3 มิตินั้น จะเป็นการจัดสรรงบประมาณตาม

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการและประเภทรายจา่ย  และก าหนดให้หน่วยงานสามารถจัดท างบประมาณใหม่ใน

ลักษณะงบประมาณ 3 มิติ  ตามภารกิจความจ าเป็นตามที่ต้องเบิกจ่ายจริงไปตามแผนงาน  กองทุนที่

ก าหนดการเชื่อมความสัมพันธ์ไว้ให้  เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากรัฐ ซึ่งจะแตกต่าง

จากการจัดท างบประมาณเงินรายได้(ที่มาจากค่าลงทะเบียน) ที่หน่วยงานสามารถก าหนดการใชจ้า่ยได้เอง 

 หลักเกณฑ์กำรจัดสรรเงนินอกงบประมำณ (เงนิรำยได้) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงิน

รายได้) ส าหรับการผลักดันความส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะต้อง

มีแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุก

แหลง่เงนิทุน ทั้งจากงบประมาณแผน่ดินและเงนิรายได้จากค่าบ ารุงการศกึษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่สถาบัน

ได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวด

ต่าง ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงนิอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีการน าระบบโปรแกรมสามมิติด้าน

การเงินมาใช้รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบ
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ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เชน่ ค่าใช้จ่ายในระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ

ต่อนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการวิชาชีพ 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมต้องบด าเนินการ 

สินทรัพย์ถาวรต่อนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใ ช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษา ระดับ

ความส าเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า น้ ามันเชื้อเพลิงงบประมาณที่

ประหยัดได้  ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณด าเนินการ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายหลักสูตร 

เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลข้างต้น ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 

1. จัดสรรตามประมาณการรายรับของหนว่ยงาน 

2. สอดคล้องกับพันธกิจรวมทั้งยุทธศาสตรข์องหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัย 

3. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกก าหนด เช่น ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) เป็นต้น 

4. สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานจากการทบทวนผลการประเมินผลการด าเนินงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกิดนักศึกษาพัฒนาศักยภาพโดยตรง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถทางดา้นวิชาชีพ 

6. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของหนว่ยงานคณะ สาขาวิชา หรอืมหาวิทยาลัย 

 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ SSRU 

ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงก าหนด

แนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน ตาม

แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณที่ท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ และการก ากับ

ติดตามผลการด าเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้ 

  “งบบุคลากร” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว และ

คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 

  “งบด าเนินงาน” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ ค่า

สาธารณูปโภค 

 “งบลงทุน” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

  “งบเงินอุดหนุน” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดเงนิอุดหนุน 

 “งบรายจา่ยอื่น” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น 

 “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ การ

โอนเงนิต่างงบรายจ่ายในผลผลติหรอืโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน 

 “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือ

วงเงินภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน 

 “การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน” หมายความถึง การ

เปลี่ยนแปลงรายการหรอืงบประมาณระหว่างค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงานอย่าง

เคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  (1) หน่วยงานก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบายอื่นใดที่จะน าไปสู่การบริหารงบประมาณ

อย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณา ภายในวันที่ 30 กันยายน 

โดยต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไข ดังนี้ 

ก. รายจ่ายประจ า ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้

สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยหน่วยงานต้องด าเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ 

ภารกิจหน่วยงาน และจะต้องเร่งรัดใหเ้ริ่มด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 
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ข. รายจ่ายลงทุน  

กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่รองรับครุภัณฑ์ 

รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

กรณีสิ่งก่อสร้าง ต้องพิจารณาความพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ 

ประมาณราคา สถานที่รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 (3) ส าเนามาตรการและแผนการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ (1) - (2) ส่งกองนโยบายและแผนเพื่อใช้

ประกอบการก ากับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องด าเนนิการให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม  

 ข้อ 3 รายจ่ายตามงบประมาณรายจา่ยรายการใด จะก าหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใดให้

เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทงบรายจ่ายตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

  ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร

งบประมาณแผ่นดิน ยกเว้น งบเงินอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ก าหนดให้ตอ้งจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงาน โดยอนุมัติจากอธิการบดีตามแนวปฏิบัตินี ้และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาโอนงบประมาณให้เมื่อ

ได้รับการอนุมัติแผน เพื่อให้หน่วยงาน สามารถบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 

ไตรมำสที่ 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย 

งบเงินอุดหนุนกำรวิจัย 

เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย 

งบเงินอุดหนุนกำรบริกำรวิชำกำร 

รำยไตรมำส 

(%) 

สะสม ณ สิ้นไตรมำส 

(%) 

รำยไตรมำส 

(%) 

สะสม ณ สิ้นไตรมำส (%) 

1 - - 19.57 19.57 

2 70 70 39.14 58.71 

3 - 70 41.29 100 

4 30 100 - 100 
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ข้อ 5 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละ

ผลผลิตหรอืโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี้ 

 (1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้ส าหรับ 

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในหมวดค่าจ้างช่ัวคราว หรือ

ได้รับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการ ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี ้หน่วยงานสามารถบรรจุบุคคลได้ตัง้แต่ตน้ปีงบประมาณ (ตุลาคม) 

  (2) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้ 

ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถน าไปใช้ในรายจ่ายอื่นใดได้ ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ

เท่านั้น 

 ก. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แตล่ะหน่วยงาน เร่งรัดใหม้ีการใชจ้า่ยงบประมาณแผ่นดนิ โดยมีเป้าหมาย

ให้ทุกหนว่ยงานสามารถเบิกจ่ำยได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมำสที่ 3 

(30 มิถุนำยน …….) 

  ข. ค่าตอบแทนการสอนเกิน 12 คาบ/ค่าสอนอาจารย์พิเศษให้ด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณภำยใน 15 วันหลังจำกสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอนในเทอมนัน้ๆ 

  ค. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 31 สิงหำคม ……. ยกเว้นรายการที่

จะต้องเบิกจา่ยผูกพันไปจนถึงสิน้ปีงบประมาณ (กันยายน 2561) เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 

   ง. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรวบรวมงบประมำณคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยำยน …….

ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัยโดยอนุมัติจากอธิการบดีตอ่ไป ทั้งนี้ต้องไม่มหีนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระเท่านั้น 

 (3) งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ มีระยะเวลาในการด าเนินการที่

ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบหรอืมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

  ก. หน่วยงานต้องด าเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม หลังพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศใช ้รวมทั้งด าเนินการตามกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างตาม

ระเบียบฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ 

และจะต้องก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 1 

  ข. รายการครุภัณฑ์ที่มวีงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทใหด้ าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งเพื่อให้ท าสัญญา

ก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมำณได้ภำยในไตรมำสที่ 1 (31 ธันวำคม 2565)  
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  ค. รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้ำงเพื่อให้ท ำสัญญำก่อหน้ีผูกพันให้แล้วเสร็จอย่ำงช้ำภำยในไตรมำสที่ 1 และ

เบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการแตล่ะงวดงาน   

  ง. รายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ขึน้ไป ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภำยในไตรมำสที่ 2 

และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการแตล่ะงวดงาน 

  จ. ส าหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ หรือต้องจัดหา

จากต่างประเทศ ให้ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งเพื่อให้ท าสัญญาก่อหนีผู้กพันได้แลว้เสร็จโดยเร็ว 

  ฉ. รายการที่ดินก่อสร้างให้ด าเนินการตามแผน/งวดงานที่ก าหนดไว้ หากกรณีมีปัญหาหรือ

อุปสรรคในการด าเนินงานต้องรายงานให้อธิการบดีรับทราบ 

  ช. การด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอ านาจอนุมัติ

ก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย 

ผูด้ าเนนิการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้ 

  ซ. รายการที่ไม่สามารถด าเนินตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ

มาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมรายการเพื่อพิจารณารายการ

ใหม่ ที่มคีวามจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการ เชน่ คา่สาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น 

  (4) งบเงินอุดหนุน 

  ก. การใชจ้า่ยงบเงินอุดหนุนให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ 

  ข. การด าเนินการในโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศหรอืหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 

   ค. การด าเนินการในโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

หรอืหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่ส านักศลิปะและวัฒนธรรมก าหนด 

  ง. การด าเนินการในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑแ์ละแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์การศึกษาและฝกึอบรมอาเซียนก าหนด 

  จ. ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม

อาเซียน จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำร ส่งกองนโยบำยและแผน เพื่อทราบ

รายละเอียดโครงการพร้อมวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ณ สิน้ปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 

   ทั้งนี้ให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะโครงการและหรือรายการตามที่

ปรากฏใน ข้อ 4 (จ) เท่านั้น 
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   ฉ. กรณีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินอุดหนุนโครงการผลติ

พยาบาลเพิ่ม ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายราย

เดือน เสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ข้อ 6 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัด

การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยส าคัญได้

ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจ าที่ก่อหนีผู้กพันแล้ว 

 ข้อ 7 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำชุดหน่ึง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่มี

การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรอืการโอนจากรายการอื่น

เป็นงบลงทุนและรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติตอ่ไป 

ข้อ 8 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบบุคลำกรนี ้หา้มมใิห้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณใดๆ ทั้งสิ้น 

  ข้อ 9 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ให้ถือเป็นการโอน

งบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน เป็นอ ำนำจของหน่วยงำนที่จะอนุมัติได้ ยกเว้นค่ำสำธำรณูปโภค ให้

เสนอ ผ่ำนกองนโยบำยและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี และห้ำมมิให้โอนงบประมำณรำยกำรค่ำ

วัสดุกำรศึกษำ ไปเป็นงบลงทุนในทุกกรณี 

  ข้อ 10 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบลงทุนนี้ ให้หน่วยงานเสนอ ผ่ำนกองนโยบำยและแผน โดย

อนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือ รองอธิการบดีที่

รับผิดชอบ พร้อมแนบรายละเอียดประกอบดังนี้ 

  ก. รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ 

  ข. รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคา

ประกอบ 

 ข้อ 11 งบเงินอุดหนุน 

  ก. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็น

รายการงบประมาณอื่นใด อันเป็นเหตุให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอตอ่การเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ 

  ข. หา้มมใิห้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปเป็นงบประมาณในรายการอื่นใดทั้งสิน้ 

  ค. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนอื่นๆ ให้เสนอ ผ่ำนกองนโยบำยและแผน 

โดยอนุมัติจากอธิการบดี 
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 ข้อ 12 ก าหนดให้วันที่ 30 มิถุนำยน 2566 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอน

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

   ข้อ 13 ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกๆ เดือน โดยจะยึดผล

การบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ  GFMIS ณ วันที่ 1 ของ

เดือนถัดไปเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูล

เพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร 

 ข้อ 14 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดนิเพื่อใชใ้นการก ากับ ติดตาม 

 รำยจ่ำย เป้ำหมำยปี 2566 

สะสม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96 ร้อยละ 30 ร้อยละ 22 ร้อยละ 21 ร้อยละ 23 

รายจ่ายประจ า (งบรายจ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร,งบ

ด าเนนิงาน และค่า

สาธารณูปโภค) 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 33 ร้อยละ 22 ร้อยละ 21 ร้อยละ 22 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 ร้อยละ 19 ร้อยละ 21 ร้อยละ 21 ร้อยละ 26 

   

ทั้งนี้หากมีมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่า หรือเร็ว

กว่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินัน้ 

 ข้อ 15 ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขนี ้

แนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน  

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่3 ไตรมำสที่ 4 รวม 

600,000 600,500 600,000 151,500 1,951,500 
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2. เงนิรำยได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจา่ย คือ 

 มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ พ.ศ. 2547 จึงออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

ข้อ 2 ในประกาศนี้"หนว่ยงาน" หมายถึง คณะหรอืหนว่ยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงิน

นอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2566 

"การโอนงบประมาณรายจ่าย " หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ ได้รับจัดสรร

งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใด ไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ การ

โอนเงนิต่างงบรายจ่ายในผลผลติหรอืโครงการเดียวกันภายใต้กลุ่มกองทุนเดียวกัน 

"การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ" หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือวงเงิน

ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน 

"การโอนภายในหมวดเดียวกัน" หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเฉพาะที่ได้รับ

จัดสรรเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ 

"การโอนข้ามหน่วยงาน" หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก

หนว่ยงานหนึ่ง ไป หนว่ยงานหนึ่ง เชน่ หนว่ยงาน ก ไป หนว่ยงาน ข เป็นต้น 

"รายการกันเงินเหลื่อมปี" หมายถึง รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณ

รายจ่ายข้ามปีงบประมาณ 

ตอนที่ 1 

กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ข้อ 3 ให้หน่วยงานจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนในระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ภายใต้งบประมาณที่

ได้รับจัดสรรตามนโยบายของหนว่ยงานที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 4 ให้กองนโยบายและแผน จัดสรรประมาณการรายจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยใหแ้บ่งงวดการจัดสรรไม่นอ้ยกว่า 2 งวด  
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ตอนที่ 2 

กำรบรหิำรงบประมำณประจ ำปี 

ข้อ 5 ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามรายการที่ระบุไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และด าเนินการตามระเบียบสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และหรือ

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงนิจัดสรรให้หนว่ยงานผา่นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร

องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของมหาวิทยาลัยเต็มจ านวนตามที่ได้รับจัดสรรในแต่ละงบ

รายจ่าย 

ข้อ 7 การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การออกแบบรูปรายการให้เป็นไปตาม

ความเหมาะสม โปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 8 การใชจ้า่ยงบประมาณ ตามงบรายจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

8.1 งบบุคลากรให้น าวาระการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร อาทิเงินเดือนเงิน

ประจ าต าแหน่ง ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖6 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน (ตามประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ข้อ 8) เพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

8.2 งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค รายการใดที่

สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผน่ดิน ให้หนว่ยงานเบิกจ่ายงบประมาณแผน่ดินก่อนแล้วจึงเบิกจ่ายจาก

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  

8.3 งบลงทุน  

(ก) การจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา

และสถานที่รองรับครุภัณฑ ์รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(ข) การจัดหาจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง หนว่ยงานตอ้งมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขต

ของงาน แบบรูปรายการ งบประมาณ ราคา สถานที่รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

(ค) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง หรอืการด าเนินการตามโครงการจะต้องได้รับอนุมัติ

ในหลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการ ผู้รับผิดชอบและ 

ผูด้ าเนนิการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้  
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8.4 งบเงินอุดหนุน 

ให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ระบุไว้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้

วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งนีส้ามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่อธิการบดีอนุมัติ 

8.5 งบรายจา่ยอื่น 

ให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการที่ระบุไว้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายใต้

วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งนีส้ามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่อธิการบดีอนุมัติ 

8.6 งบกลาง 

การใชจ้า่ยงบกลางให้เป็นการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน เร่งดว่น จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา 

หรอืรายการที่ไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้หรอืตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ และให้อยู่ในดุลยพินจิของอธิการบดี 

8.7 การขอใช้เงินสะสมของหน่วยงานจัดการศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินการบันทึกงบประมาณผ่านระบบ ERP หลังได้รับการอนุมัติจาก

สภา มหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 ก าหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่าย งบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตอนที่ 3 

กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ำย 

ข้อ 10 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่มี

การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรอืการโอนจากรายการอื่นเป็น

งบลงทุนและรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติตอ่ไป 

ข้อ 11 หา้มการโอนเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนพัฒนาหนว่ยงานในทุกกรณี 

ข้อ 12 ในการด าเนินการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรไม่ตรงตามเอกสารงบประมาณ เช่น การขอ

อนุมัติอัตราระหว่างปี การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา 

ฯลฯให้หน่วยงานเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน) และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งแต่ต้น

ปีงบประมาณกรณีหน่วยงานในก ากับให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ านวยการ 

และอธิการบดีเพื่อพิจารณาตามล าดับ และแจ้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ  

ข้อ 13 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการทุกประเภทให้เสนอผ่านกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ต้องเป็น

การโอนภายใต้กลุ่มกองทุนเดียวกันเท่านั้น  
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1) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคที่

เป็นการโอนงบประมาณในหมวดเดียวกัน ให้ถือเป็นอ านาจของอธิการบดีที่จะอนุมัตไิด้ ทั้งนีต้้องได้รับความ

เห็นชอบจากหัวหน้าหนว่ยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผดิชอบ  

2) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนของหน่วยงานใหถ้ือเป็นอ านาจ

ของคณะกรรมการตามข้อ 10 หรืออธิการบดีอนุมัติได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน

คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ กรณีรายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียด

ประกอบหรือกรณีรายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่แบบรูปรายการและใบแสดง ราคา

กลางประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอื่น ให้หน่วยงานเสนอ โดยได้รับการ

อนุมัตจิากอธิการบดีทั้งนี้ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหนว่ยงาน หรอืรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ  

ข้อ 14 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่มีความจ าเป็น

เร่งด่วน รายการเพื่อแก้ไขปัญหา รายการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดย

ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีเท่านั้น 

ข้อ 15 หา้มโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปีในทุกกรณี 

ข้อ 16 หา้มโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินคงคลังในทุกกรณี 

ข้อ 17 ก าหนดให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอน

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบลงทุน และวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ใน

การขออนุมัตโิอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบด าเนินการ หรอืตามความเห็นสมควรของอธิการบดี 

ตอนที่ 4 

กำรก ำกับ และติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

ข้อ 18 ให้หน่วยงานบันทึกวางแผนและติดตามการปฏิบัติงาน  (SNAEDT08) ก่อนการใช้จ่าย

งบประมาณ โดยระบุกิจกรรมหรือโครงการย่อย และประมวลผลการเบิกจ่ายกิจกรรม หรือโครงการย่อย

พร้อมรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อ 19 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ ให้กองนโยบายและแผนและกองคลังด าเนินการ

เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริงเป็นประจ าทุก

ภาคเรียน 

ข้อ 20 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผลการ

ใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากร

องค์ กร  (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่ อ วิ เ คราะห์ และประ เมิ นผล  และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
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ข้อ 21 ให้กองคลังและกองนโยบายและแผน  ตรวจสอบรายรับจริง-รายจ่ายจริง  ณ สิ้น

ปีงบประมาณ เพื่อน าผลการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานจัดการศกึษามาจัดสรรเป็นเงินสะสม

ตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย หรอืตามนโยบายที่อธิการบดีเห็นชอบ 

ข้อ 22 ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัยตีความ กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหาร

งบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี ้

แนวทำงกำรติดตำม และประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติงำน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและการแระเมินผลส าเร็จของการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการด าเนินของคณะและ

มหาวิทยาลัยฯ 

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบผล

การใช้จ่ายงบประมารผ่านระบบต่างๆ แก่หน่วยงานภายใน เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและ

สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3. คณะมีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เพื่อสนับสนุนการ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุก

ระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท ากิจกรรม/โครงการ และการติดตาม

ประเมินผลเชื่อมโยงสูก่ารตัดสินใจทางการบริหาร 

4. คณะมีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆเดือน พร้อมทั้งจัดท ารายงาน 

ปัญหา อุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งมีแนวทางใน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 4.1 สรุปรายละเอียดตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

 4.2 ก าหนดผู้รับผดิชอบแตล่ะตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน 

 4.3 ผู้บริหาร /สาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการใน

กิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย 

 4.4 รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ให้

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีตามก าหนดทุกเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
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4.5 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กระทรวงการคลัง และตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

4.6  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 

พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม  

4.7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการ

บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ 

SSRU ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการการบริหารของ

หนว่ยงานตอ่ไป 
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บทท่ี 4 

เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

วิธีกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณแผ่นดิน และเงินนอก

งบประมำณ (เงนิรำยได้) ในระบบ SSRU ERP 

ตำรำงที่ 1 กระบวนการ/กิจกรรมในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณแผ่นดิน และ

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในระบบ SSRU ERP 

กระบวนกำร กิจกรรม ระยะเวลำ 

1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าค า

ขอตั้งงบประมาณ เงนินอก

งบประมาณ (เงินรายได้) ตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้มีจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ เงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี   

มถิุนายน 

2. สรุปรายการงบลงทุนที่จะ

ด าเนนิการจัดซื้อ 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ได้สรุปรายการงบลงทุน

ที่จะด าเนินการจัดซื้อ ประจ าปีงบประมาณ 

 

มิถุนายน 

 

3. จัดเตรียมเอกสาร

รายละเอียดงบลงทุนมาตรฐาน

ครุภัณฑต์ามส านักงบประมาณ 

และกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้จัดเตรียมเอกสาร

รายละเอียดงบลงทุนมาตรฐานครุภัณฑ์ตามส านัก

งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารให้กับสาขาวิชา/แขนงวิชา/ฝ่ายต่าง ๆ น าไปเป็น

ข้อมูลในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณงบลงทุน  

มิถุนายน 

4. ประสานงานกับหนว่ยงาน

ภายในคณะและสาขาวิชา เพื่อ

ขอรายละเอียดค าขอตั้ง

งบประมาณ (งบลงทุน) และ

กิจกรรมโครงการ  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ประสานงานกับ

หน่วยงานภายในคณะและสาขาวิชา เพื่อขอรายละเอียดค า

ขอตั้งงบประมาณ (งบลงทุน) และกิจกรรมโครงการ 

กรกฎาคม 
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กระบวนกำร กิจกรรม ระยะเวลำ 

5. รวบรวม วเิคราะหข์้อมูลค า

ขอตั้งงบประมาณเงนินอก

งบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อ

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ

ประจ าปี  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้รวบรวม วิเคราะห์

ข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อจัดท าค าขอตั้ง

งบประมาณประจ าปี 

กรกฎาคม 

6. น าเสนอผูบ้ริหารหน่วยงาน  ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้น าเสนอผู้บริหาร

หน่วยงานเพื่อพิจารณา (รา่ง) ค าขอตั้งงบประมาณ 

กรกฎาคม 

7. น าเสนอคณะกรรมการ

ประจ าหน่วยงาน 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพน าเสนอ(ร่าง) ค าขอตั้ง

งบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

กรกฎาคม 

8.  บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ค า ข อ ตั้ ง

งบประมาณ ตามขั้นตอนผ่าน

ระบบ SSRU ERP และตรวจสอบ

รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ 

ในระบบ SSRU ERP  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้บันทึกข้อมูลค าขอตั้ง

งบประมาณ ตามขั้นตอนผ่านระบบ  SSRU ERP และ

ตรวจสอบรายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณ ในระบบ SSRU 

ERP 

กรกฎาคม – 

สิงหาคม 

9. ท าบันทึกข้อความแจ้งผลการ

บั นทึ กค า ขอตั้ ง งบประมาณ

ประจ าปีผ่านระบบ e-office ไป

ยังกองนโยบายและแผน  

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้ท าบันทึกข้อความแจ้ง

ผลการบันทึกค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีผ่านระบบ e-

office ไปยังกองนโยบายและแผน 

สิงหาคม 

10.บันทึกข้อมูลวางแผนขั้นตอน

การปฏิบัติงานผ่านระบบ SSRU 

ERP และตรวจสอบรายละเอียด

ค าขอตั้งงบประมาณในระบบ 

SSRU ERP  

ส่วนงานแผนงานและงบประมาณได้บันทึกข้อมูลวางแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบ SSRU ERP และตรวจสอบ

รายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณในระบบ SSRU ERP   

กันยายน 
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4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
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บทที่ 5 

ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ 

 การด าเนินงานในการจัดทำกระบวนกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) ในระบบ SSRU ERP มีข้อจำกัด และ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

การรายงานการด าเนินตามตัวชี้วัดในระบบ SSRU 

ERP ไม่ตรงกับผลการด าเนินงานในรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 

 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบการรายงานการ

ด าเนนิตามตัวชีว้ัดในระบบ SSRU ERP ให้มกีาร 

link ข้อมูลไปยังรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

http://www.ssruplan.ssru.ac.th/ 
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ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

เรื่อง 

แนวปฏิบัติกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยเงนินอกงบประมำณ (เงินรำยได้) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

___________________________

เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖6 เปนไปโดยเรยีบรอย อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินราย
ได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ขอ ๑ ประกาศนีใ้หมผีลบงัคบัใชในการบรหิารงบประมาณรายจายเงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป

ขอ ๒ ในประกาศนี้ "หนวยงาน" หมายถึง คณะหรือหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณราย
จายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจํางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

"การโอนงบประมาณรายจาย" หมายถึง การโอนเงินงบประมาณรายจายที่ไดรับจัดสรรงบ
ประมาณของผลผลิตหรือโครงการใด ไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจายเดียวกัน หรือ การโอนเงิน

 ตางงบรายจายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตกลุมกองทุนเดียวกัน "การเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณ" หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือวงเงินภายใตงบรายจายของแผนงาน ผลผลิต
เดียวกัน

"การโอนภายในหมวดเดียวกัน" หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเฉพาะที่
ไดรับจัดสรรเปนคาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ

"การโอนขามหนวยงาน" หมายถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จากหนวยงานหนึ่ง ไป หนวยงานหนึ่ง เชน หนวยงาน ก ไป หนวยงาน ข เปนตน

"รายการกันเงินเหลื่อมป" หมายถึง รายการงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหจายเงินงบประมาณ
รายจายขามปงบประมาณ

ตอนที่ ๑

การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ

ขอ ๓ ใหหนวยงานจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายเดือนใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) ภายใตงบ
ประมาณที่ไดรับจัดสรรตามนโยบายของหนวยงานที่กําหนดและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ขอ ๔ ใหกองนโยบายและแผน จดัสรรประมาณการรายจายผานระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร
ทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) โดยใหแบงงวดการจัดสรรไมนอยกวา ๒ งวด
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-  ๒  -

ตอนที่ ๒

การบริหารงบประมาณประจําป

ขอ ๕ ใหใชจายงบประมาณตามรายการที่ระบุไวในแผนการใชจายงบประมาณในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) และดําเนินการตาม
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 และหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

ขอ ๖ มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงินจัดสรรใหหนวยงานผานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของมหาวิทยาลัยเต็มจํานวนตามที่ไดรับจัดสรร
ในแตละงบรายจาย

ขอ ๗ การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ การออกแบบรูปรายการใหเปนไป
ตามความเหมาะสม โปรงใส คุมคาและประหยัด รวมทั้งเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

ขอ ๘ การใชจายงบประมาณ ตามงบรายจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้

       ๘.๑ งบบุคลากรใหนําวาระการพิจารณาอนุมัติคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร อาทิ 
 เงินเดือนเงินประจําตําแหนง ประจําปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖6 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน 

 (ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหนวยงาน 
 ขอ ๘) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

              ๘.๒ งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รายการ
ใดที่สามารถเบิกจายจากงบประมาณแผนดิน ใหหนวยงานเบิกจายงบประมาณแผนดินกอนแลวจึงเบิกจายจาก
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได)

      ๘.๓ งบลงทุน

      (ก) การจัดหาครุภัณฑ หนวยงานตองมีความพรอมเกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลการสืบราคา
และสถานที่รองรับครุภัณฑ รวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

      (ข) การจดัหาจดัจางสิง่กอสราง หนวยงานตองมคีวามพรอมเกีย่วกบัขอกาํหนดและขอบเขต
ของงาน แบบรูปรายการ งบประมาณ ราคา สถานที่ รวมถึงการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

             (ค) การดําเนินการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง หรือการดําเนินการตามโครงการจะตองไดรับ
อนุมัติในหลักการกอน กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไมปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการ ผูรับผิดชอบ
และผูดําเนินการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

      ๘.๔ งบเงินอุดหนุน
ใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามรายการที่ระบุไวและเปนไปตามวัตถุประสงคภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร
ทั้งนี้ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่อธิการบดีอนุมัติ

      ๘.๕ งบรายจายอื่น
ใหดําเนินการเบิกจายงบประมาณตามรายการที่ระบุไวและเปนไปตามวัตถุประสงคภายใตวงเงินที่ไดรับจัดสรร
ทั้งนี้ สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่อธิการบดีอนุมัติ

      ๘.๖ งบกลาง
การใชจายงบกลางใหเปนการดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน เรงดวน จําเปนตองแกไขปญหา
หรือรายการที่ไมไดตั้งงบประมาณไวหรือตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอ และใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี

     ๘.๗ การขอใชเงินสะสมของหนวยงานจัดการศึกษาใหปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ และตองดําเนินการบันทึกงบประมาณผานระบบ ERP หลังไดรับการอนุมัติจาก
สภา มหาวิทยาลัย
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ขอ ๙ กําหนดใหวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖6 เปนวันสุดทายของหนวยงาน ในการเบิกจาย 
 งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
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-  ๓  -

ตอนที่ ๓

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย

ขอ ๑๐ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
กรณีที่มีการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เปนการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอนจากรายการอื่น
เปนงบลงทุนและรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติตอไป

ขอ ๑๑ หามการโอนเปลี่ยนแปลงเงินกองทุนพัฒนาหนวยงานในทุกกรณี

ขอ ๑๒ ในการดําเนินการคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรไมตรงตามเอกสารงบประมาณ เชน 
 การขออนมุตัอิตัราระหวางป การขออนมุตัเิปลีย่นชือ่ตาํแหนง การขออนมุตัปิรบัอตัราคาจางตามวฒุกิารศกึษา ฯลฯ

ใหหนวยงานเสนอผานคณะกรรมการบริหารกองทุน (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 เรื่อง การจัดตั้งและบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหนวยงาน) และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งแตตนป

 งบประมาณกรณีหนวยงานในกํากับใหเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอํานวยการ 
 และอธิการบดี เพื่อพิจารณาตามลําดับ และแจงกองบริหารงานบุคคลเพื่อทราบ

                       ขอ ๑๓ การโอนเปลีย่นแปลงรายการทกุประเภทใหเสนอผานกองนโยบายและแผน ทัง้นี้
ตองเปนการโอนภายใตกลุมกองทุนเดียวกันเทานั้น

           ๑) การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
 ที่เปนการโอนงบประมาณในหมวดเดียวกัน ใหถือเปนอํานาจของอธิการบดีที่จะอนุมัติได ทั้งนี้ ตองไดรับความ

เห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

           ๒) การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวของกับงบลงทุนของหนวยงานใหถือเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการตามขอ ๑๐ หรืออธิการบดีอนุมัติได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน
คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ กรณีรายการครุภัณฑ ตองแนบใบเสนอราคาพรอมรายละเอียดประกอบ
หรือกรณีรายการสิ่งกอสราง ตองแนบรายละเอียดการใชพื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดง ราคากลาง
ประกอบการโอนเปลี่ยนแปลงในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น ใหหนวยงานเสนอ โดยไดรับการอนุมัติจาก
อธิการบดี ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

  ขอ ๑๔ การโอนเปลีย่นแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลีย่นแปลงเปนรายการทีม่คีวาม
จําเปนเรงดวน รายการเพื่อแกไขปญหา รายการที่ตั้งงบประมาณไวไมเพียงพอ หรือไมไดตั้งงบประมาณไวโดย
ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดีเทานั้น

ขอ ๑๕ หามโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปในทุกกรณี
ขอ 16 หามโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินคงคลังในทุกกรณี

ขอ ๑๗ กําหนดใหวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖6 เปนวันสุดทายของหนวยงาน ในการขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบลงทุน และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖6 เปนวันสุดทายของหนวยงาน 

 ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณงบดําเนินการ หรือตามความเห็นสมควรของอธิการบดี
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-  ๔  -

ตอนที่ ๔

การกํากับ และติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานบนัทกึวางแผนและตดิตามการปฏบิตังิาน (SNAEDT๐๘) กอนการใชจาย
 งบประมาณ โดยระบุกิจกรรมหรือโครงการยอย และประมวลผลการเบิกจายกิจกรรม หรือโครงการยอยพรอม

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนประจําทุกเดือน

ขอ ๑๙ เพือ่ประโยชนในการบรหิารงบประมาณ ใหกองนโยบายและแผนและกองคลงัดาํเนนิการ
เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจายกับรายจายจริงเปนประจําทุก

 ภาคเรียน

ขอ ๒๐ เพื่อประโยชนในการติดตามและประเมินผล ใหกองนโยบายและแผนจัดทํารายงาน
ผลการใชจายงบประมาณเปนรายเดอืนทกุเดอืน โดยใชขอมลูจากระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนทรพัยากร
องคกร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อวิเคราะหและประเมินผล และรายงานผลตอคณะ
กรรมการกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส

ขอ ๒๑ ใหกองคลงัและกองนโยบายและแผน ตรวจสอบรายรบัจรงิ-รายจายจรงิ ณ สิน้
ปงบประมาณ เพื่อนําผลการบริหารจัดการงบประมาณของหนวยงานจัดการศึกษามาจัดสรรเปนเงินสะสม

 ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย หรือตามนโยบายที่อธิการบดีเห็นชอบ

ขอ ๒๒ ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ กรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหาร
งบประมาณรายจายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 นี้
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