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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงบประมาณนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ครอบคลุมขั้นตอนในการบริหารงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 
การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายและการปฏิบัติการ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถน ากระบวนการบริหาร
งบประมาณไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนในการบริหารงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดท าค า 
ของบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายและการปฏิบัติการ การ 
ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ตลอดจนการลงบัญชี 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรที่มุ่งเน้นให้ภารกิจเกิดผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีผลเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่ 
วิทยาลัยฯ ต้องการให้เกิดแก่ผู้รับบริการ 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญยิ่งในการจัดทายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าจ าเป็นต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของหน่วยงาน การก าหนดพันธกิจ
สามารถท าได้โดยน าภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่
แรกก่อตั้ง มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดท าต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมาย
ครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 

ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง 
วิสยัทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยการ

จัดท าวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระท าเมื่อเราได้ก าหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น จึงน าพันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจักต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง
และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด
หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น ประเด็น
ยุทธศาสตร์นี้ สามารถท าได้โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

หน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

เป้าประสงค์ 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 “จานวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” 
เป็นต้น โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนาเป็นหลักในการก าหนดค่าเป้าหมายในล าดับต่อไป 

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการก าหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการทาอะไร ให้
ได้เป็นจ านวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนัก
สังคมสงเคราะห์เพิ่มเป็นจ านวน 1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 

กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะดาเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะ
ก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ
ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จ และ
เราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยงานระดับกรม หรือเมื่อด าเนินการจัดท าผลผลิต/โครงการตามที่
ก าหนด ซึ่งจะน าไปสู่ความส 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 เพ่ือนาไปใช้ในการให้บริการแก่
องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
เพ่ือด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์จ าแนกประเภทรายจ่าย
ที่สานักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจ่ายอื่น 

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบ
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ด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่า 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ

ดังกล่าว 
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือเป็นค่าบ ารุงหรือช่วยเหลือสนับสนุน

การด าเนินงานของหน่วยงาน และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) ผู้บริหารระดับวิทยาลัย 
(คณบดีและรองคณบดี) 

1. พิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2. พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณ 
3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ 
4. พิจารณารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(2) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
2. พิจารณาขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจา่ย 
3. ด าเนินการก ากับ ติดตามการจัดท าประมาณการหน่วยงาน 
4. ก าหนด/พิจารณา และจัดท ายุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ และ 
ตัวชี้วัด 

(3) ฝ่ายแผนงานและ 
งบประมาณ 

1. รวบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด 
2. จัดท าแผนยทุธศาสตร์ และแผนปฏบิัติการ 
3. เสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
4. จัดท าค าของบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
5. จัดท าประมาณการรับ-รายจา่ย 
6. จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ
ราชการ 

(4) คณะกรรมการบริหาร 
วิทยาลัยฯ 

1. พิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
2. พิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

(5) สภามหาวิทยาลยั  พิจารณาอนุมัตงิบประมาณประจ าป ี
(6) ฝ่ายการเงนิ  1.คีย์เบิกจ่ายงบประมาณ 

2.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รบับริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ส านักงบประมาณ, กรมบัญชีกลาง,   
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิ จั ย  
และนวัตกรรม (อว.), ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

น านโยบายหรือแนวทางมาด าเนินการบริหาร
งบประมาณ 

ผู้รับบริการ : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย เบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ และบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

คู่ความร่วมมือ : -  - 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2. ระเบียบส านักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 
 

6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/
ผู้รับ 

บริการ 

ผู้มีส่วน
ได้/ 

ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

1. มีงบประมาณในการบริหารทนัก่อน
เปิดปีงบประมาณใหม่ 

  - -  

2. การเบิกจ่ายคล่องตัวและถูกต้อง
ตามระเบียบ 

  - -  

3. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายและ
ผลการปฏบิัติการตรงเวลา 

-   -  
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

     
 
 
 
 

FM-WM-03 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  

 
 
 
 
 
 
    
 
 

FM-WM-03 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
ค าของบแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) 

ค าจ ากัดความ ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าค าของบแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.จัดท าและวิเคราะห์แผนความ
ต้องการและความพร้อมของงบลงทุน
เบื้องต้น 

ต.ค.-พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

แผนความต้องการงบลงทุน
เบื้องต้น (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

2.จัดเตรียมเอกสารรายละเอียดงบ
ลงทุน มาตรฐานรายการครุภัณฑ์ตาม
ส านักงบประมาณ และกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

เอกสารรายละเอียดงบลงทุน 
มาตรฐานรายการครุภัณฑ์
ตามส านักงบประมาณและ
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลการขอตั้ง
งบประมาณ (งบลงทุน) 

พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

เอกสารข้อมูลการขอตั้ง
งบประมาณ 

4.ประชุมการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณแผน่ดิน(งบลงทนุ) 

พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

วาระการประชุม 

5.ประสานงานกับพัสดุเพื่อขอ
รายละเอียดครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค าขอ
ตั้งงบประมาณ (งบลงทนุ) 

พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

แบบฟอร์มรายละเอียดความ
ต้องการรายการครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง 

6.จัดท าบันทึกข้อความส่งกองนโยบาย
และแผน 

พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

บันทึกข้อความ 

7.บันทึกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ 
(งบลงทุน) ตามขั้นตอนผ่านระบบ ERP
และตรวจสอบรายละเอียดค าขอตั้ง
งบประมาณ (งบลงทุน) ในระบบ ERP 

พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

ข้อมูลในระบบ ERP 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปี เงนินอกงบประมาณ (เงนิรายได)้ 

ค าจ ากัดความ 
       ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินนอกงบประมาณ       
(เงินรายได้) ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับงานค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินนอกงบประมาณ    
(เงินรายได้) ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. เข้าร่วมอบรมการบันทึกค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

เอกสารประกอบการอบรม
ก า ร บั น ทึ ก ค า ข อ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. จัดท าข้อมูลวางแผน
งบประมาณ ส าหรับค่าใช้จา่ยแยก
ตามยุทธศาสตร์ ค่าใช้จา่ยบุคลากร
ภาครัฐ ตามงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร เพื่อจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปี 

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
แผนปฏิบัติการ A3 

3. บันทึกปรับปรุงยุทธศาสตร์
ระดับหน่วยงาน บันทึกปรับปรุง
นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของหน่วยงาน ในระบบ ERP 

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

ฐานข้อมูลในระบบ ERP 

3. บันทึกรายละเอียดกิจกรรมย่อย
ประจ าปี บนัทึกรายละเอียด
งบประมาณประจ าปี ตัวชีว้ัด
ประจ าป ี

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

ฐานข้อมูลในระบบ ERP 

4. ตรวจสอบค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 
ก่อนส่งให้ผู้บริหารกดคลิกอนุมัติ 

ก.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

ฐานข้อมูลในระบบ ERP 

5. ปรับแก้ไขค าของบประมาณเงิน
นอกงบประมาณ (เงินรายได)้  
ตามข้อเสนอแนะจากกองนโยบาย
และแผน 

ก.ค.-ส.ค. ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

ฐานข้อมูลในระบบ ERP 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ค าจ ากัดความ 
    การปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ก าหนดไว ้และถูกต้อง
ตามตามระเบยีบ/ประกาศ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่าย
และแยกประเภทและเบิกจ่าย งบประ
ประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) 

ทุกเดือน 
 

ฝา่ยการเงิน เอกสารการเบิกจ่าย 

2. ลงบัญชีประจ าวัน ทุกเดือน ฝา่ยการเงิน ฎีกาเบิกจ่าย 
3. จัดท ารายงานทางการเงิน ทุกเดือน ฝา่ยการเงิน เอกสารรายงานทาง

การเงิน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การรายงานผลการเบิกจ่าย 

ค าจ ากัดความ 
    การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคใน
ด าเนินงานและการเบิกจา่ยงบประมาณตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ทบทวนปฏิทินและคู่มือในการ
ก ากับติดตามรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลกา รปฏิบั ติ
ราชการของหน่วยงาน 

ก.ค.-ก.ย. ฝ่ า ย แ ผ น ง า น แ ล ะ
งบประมาณ 

1 .  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ รายไตรมาส
จากระบบ ERP 
2.  แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร
เบิกจ่ายงบประมาณ 

2. ติดตามและสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงานทุก
เดือน 

ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน 
 

ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน 

3 .  จั ดท า รายงานผลการใช้จ่ าย
งบประมาณ 

ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงานต่อคณบดีทุก
เดือน 

ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการ
ปฏิบัติงาน 

5. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แ ล ะ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต่ อ
คณะกรรมการอ านวยการทุกไตรมาส 

ทุกไตรมาส - ฝ่ายการเงิน 
-  ฝ่ า ย แผน งานและ
งบประมาณ 

รายงานการประชุม 

 
 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-BUB-01 แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (งบประมาณแผ่นดิน) 
FM-BUB-02 แบบฟอร์มรายละเอียดความต้องการรายการครุภัณฑ์ 
FM-BUB-03 แบบฟอร์มรายละเอียดความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง 
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 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารมหาวิทยาลัย และว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 8(1)(ง) พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องเก่ียวกับงบประมาณ การบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35(1) 
ก าหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การวัด
และตัวชี้วัดผลส าเร็จตามที่ก าหนดไว้  

3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงบประมาณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 ข้อ 

1(10) ติดตามวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ และข้อ 4 – ข้อ 10 (จ) ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลง
การให้บริการ 

5. คู่มือเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6. คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกผลการปฏิบัติงาน/ผลการใชจายงบประมาณ ระบบฐาน    

ขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ  
7.  คู่มือระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร์  

(สถาบันอุดมศึกษา) 
 
    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม (≥ ร้อยละ 96.00) 

2. ร้อยละเงินนอกงบประมาณคงเหลือต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี (≥ ร้อยละ 
5.00) 
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณนั้น มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของ กระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณใน
ฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพน า
กระบวนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.
2564 เป็นต้นไป   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่  30 ธันวาคม 2564 
      
          
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส 

                                                            (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดความต้องการรายการครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ................... 
 (1 รายการ/1 ชุด)  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายการครุภัณฑ์ 

1.1 วิเคราะห์ผลผลิตและความสอดคล้องของโครงการ 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของรายการครุภัณฑ์ 

2.1 ประเภทของครุภัณฑ์ .......................................... (เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ) 

2.2 ระบุมาตรฐาน  ตามมาตรฐาน   นอกมาตรฐาน 
2.3 รายละเอียดครุภัณฑ์ 

ชื่อครุภัณฑ์ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

วงเงินทั้งสิ้น 
(บาท 

 
 
 

    

2.4 จังหวัด……………………………………. 
 

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของรายการครุภัณฑ์ 
3.1 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์  
 ทดแทนของเดิม    เพิ่มประสิทธิภาพ    ประจ าอาคาร ….(ระบุชื่ออาคาร) ........ปีที่สร้างเสร็จ
.......... 
3.2 ระบุอายุการใช้งาน ตั้งแต่ เริ่มต้นปี................. จนสิ้นสุดปี................  
3.3 สาขาวิชาที่ใช้............................/จ านวนนักศึกษาของสาขาวิชาที่ใช้ …………………….คน 
3.4 เหตุผลความจ าเป็น 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
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ใบแสดงคุณลักษณะรายการ………………………………. 
จ านวน..............................วงเงินต่อหน่วย.....................บาท 

รวมเงินทั้งสิ้น................................บาท 
 
รายละเอียดดังนี้  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
หมายเหตุ *** ห้ามระบุรุ่น ยี่ห้อของรายการ** 
 

รายละเอียดทีต่้องแนบ 
1.ใบเสนอราคาของครภุัณฑ์  
(จ านวน 3 ราย) 
2.รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) 
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รายละเอียดความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ .................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายการสิ่งก่อสร้าง 
1.1 วิเคราะห์ผลผลิตและความสอดคล้องของโครงการ 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์  
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของรายการสิ่งก่อสร้าง 
2.1 ชื่อรายการ…………………………………………………………………………………… 
2.2 ประเภทสิ่งก่อสร้าง  
 สิ่งก่อสร้างปีเดียว  (ปรับปรงุ/ต่อเติม/ซ่อมแซม) วงเงินก่อสร้าง..............................บาท 
 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ รายละเอียดดังนี ้
 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ 
(บาท) 

สมทบเงินนอกงบประมาณ 
(17.5% ของวงเงินก่อสร้าง) 

รวมวงเงินก่อสร้าง
ทั้งสิ้น (บาท) 

ปี....................    
ปี....................    
ปี....................    

วงเงินรวมทั้งสิ้น    
 
2.3 สถานที่ก่อสร้าง (ห้อง อาคาร จงัหวัด)……………………………………………. 
2.4 รายละเอียดโครงการ (ระบ ุห้อง ขนาดพื้นที่ใชส้อย ฯลฯ) 

จ านวน............ชั้น/…………ห้อง/ขนาดพื้นที่ใช้สอย.....................ตร.ม. 
2.5 ความพร้อมในการด าเนินงาน (ระยะเวลาการท าสัญญา/รายละเอียดงวดงาน) 

- ท าสัญญาวันที่..............เดือน..............พ.ศ................... 
- จ านวน.....................วัน/จ านวน.................งวดงาน 
- รายละเอียดงวดงาน 
 

งวดงานที ่ จ านวนวัน เดือน วงเงิน 
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ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของรายการสิ่งก่อสร้าง 
3.1 ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ เริ่มต้นปี.................. จนสิ้นสุดปี................. 
3.2 จ านวนผู้ใช้ …………………….คน/สาขาวิชา............................/

หน่วยงาน……………………………………………….. 
3.3 เหตุผลความจ าเป็น/ประโยชน์ใชส้อย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

รายละเอียดทีต่้องแนบ 
1.ข้อก าหนดของผู้ว่าจา้ง (TOR) 
2.บัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุ และค่าแรงงาน (BOQ) 
3.แบบรูปรายการ……………………… 
4.รูปภาพประกอบ  
(บริเวณท่ีจะปรับปรุง/ซ่อมแซม หรอืทดแทนของเดิม) 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

คณะผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 
1. นายนพปฎล อินยาศรี    หัวหน้าส านักงาน 
2. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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