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ส่วนที่ 1 

บริบทมหาวิทยาลัย 

 

ประวัติมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (สถาบันราชภัฏสุรินทร์, วิทยาลัยครูสุรินทร์) ได้รับการ สถาปนา
เมื ่อว ันที ่  29 กันยายน พ.ศ. 2516 ในส ังก ัดกรมการฝ ึกห ัดคร ู กระทรวงศึกษาธ ิการ ต ่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นาม”สถาบัน
ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 36 แห่ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 และได้จัดตั้งเป็น
สถาบันราชภัฏสุรินทร์ แทนวิทยาลัยครูสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตั้งแต่
ว ันที ่  25 มกราคม พ.ศ. 2538 และได้ร ับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏส ุร ินทร์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4 ประการ รวมทั้งประกอบสัมมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืนของประเทศชาติ  
 

 “ความรู้ดี มีคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ” 
 

          ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตมีความรู้ และนำความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
และประเทศชาติให้ก้าวสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
          มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของคน
ไทย    4 ประการ อันได้แก่ มีทัศนคติที่ดีท่ีถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง มีงานทำ มีอาชีพ และ
เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 

ประกอบสัมมาชีพ  หมายถึง บัณฑิตประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
จิตอาสาและคำนึงถึงความเป็นธรรมของสังคม 

สีประจำมหาวิทยาลัย 

ม่วง – เขียว 
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

  

 

 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คือ อินทนิล 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 32000 

เนื้อที ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนื้อที่ท้ังหมด 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญา 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
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วิสัยทัศน์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั ้นนำด้านการผลิตบัณฑิตพัฒนาครู และ
ยกระดับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  

คำอธิบายวิสัยทัศน์  

ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยเน้นการนำในเรื่อง
ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาการวิจัย ทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และการบริหารจัดการที ่ดี         
มีธรรมาภิบาล พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ บุคลากรมี ความรู้
ความสามารถสูง มีคุณภาพชีว ิตและสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีในการทำงาน เป็นองค์กรที ่มีส ุขภาวะที ่ดี               
มีบรรยากาศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความผูกพันต่อองค์กร 

พันธกิจ :  
1. ผลิตบัณฑิตสายครูและสายอื่น ๆ ที่มีคุณภาพตอบสนองต้องความต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
2. การวิจัยเป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
3. การบริการวิชาการ แก่สังคมอย่างยั่งยืน 
4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาล 
6. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ 

ในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์หลัก  :  
1. บัณฑิตมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด   

1.1 อัตราการได้งานทำ/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ในระยะเวลา 1 ปีเพ่ิมข้ึน 

1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจของสถาน 
ประกอบการเพ่ิมขึ้น 

1.3 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีเมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR สูงขึ้น 
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2. เป็นศูนย์กลางในการผลิตและพัฒนาครู 
 ตัวชี้วัด   

2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่เป็นต้นแบบความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ 
2.2 ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย และ

ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
2.3 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
2.4 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่สอบบรรจุครูได้ในการ

สอบครั้งแรก 
2.5 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีมีคะแนนผลสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
2.6 ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน ระดับชาติและ

นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น 
2.7 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไป

ใช้ประโยชน์ 
3. เป็นแหล่งที่พ่ึงพาของสังคม/ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด   

3.1 จำนวนองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน 

3.2 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
3.3 จำนวนแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นแกนนำมาจำนวนเพิ่มมาก

ขึ้น 
3.4 ร้อยละของการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ทำงานของ

บุคลากรทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการศึกษา  
3.5 ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่สามารถ

อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน 
3.6 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ดำเนินการเพ่ือส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของ

ท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3.7 ร้อยละของประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
3.8 จำนวนโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
3.9 จำนวนวิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการใหม่ที่เพ่ิมขึ้นในท้องถิ่น 
3.10 รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
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3.11 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย 
เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น สังคมท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.2562 – 2564 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการทบทวนทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ และอีกครั้งหนึ ่งเมื ่อวันที ่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมล้านช้าง อาคารฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งศึกษาจากสภาวการณ์
ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์
นี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไว้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 : ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการบริหารจัดการในระดับ
มาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High  performance organization) มีธรรมาภิบาล 
และมีแนวทางการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้อง
กับภารกิจ   

  เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ที่เก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็น
ปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์ :  บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม 
มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมทำงานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

เป้าประสงค์ :  ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ 

นานาชาติ และมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 : พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University 
Social Engagement) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ 
เป็นที่พึ ่งทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ :  อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนและการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

  เป้าประสงค์ :  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการ
วิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

  เป้าประสงค์ :  พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัด
ใกล้เคียง 
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เทียบประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม (พ.ศ.2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ (พ.ศ.2562 – 2564) 
1. การพัฒนาระบบบริการจัดการองค์การด้วย
เทคโนโลยี และธรรมาภิบาล 

1. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาลเพื ่อประสิทธิภาพและความ
ยั่งยืน 

 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้
สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสู่มืออาชีพ 3. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
3. การพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการ
สอนที่มีมาตรฐานทันสมัย 

4. พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

4. วิจัยเข้มแข็งแหล่งภูมิปัญญาพัฒนาท้องถิ่น 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการ
วิจัย 

5. ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น 6. พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม (University Social Engagement) เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 7. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 
6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สภาวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี 

หน่วยงานบริหาร 

สำนักงานอธิการบดี 
1. กองกลาง 
2. กองนโยบายและแผน 
3. กองพัฒนานักศึกษา 
4. กองบริหารงานบุคคล 
5. กองคลัง 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
4. สำนักวิทยบริการและงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. คณะครุศาสตร์ 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
3. คณะวิทยาการจัดการ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร 
 

หน่วยงานสนับสนุนและ
บริการ 

หน่วยงานวิชาการ 
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ส่วนที่  ๒  บริบทของหน่วยงาน 

โครงสร้างของสำนักงานอธิการบด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี ที่มา : กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์) 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง 

กองคลัง กองบริหารงานบุคคล 
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บริบทของสำนักงานสำนักงานอธิการบดี 

       

วิสัยทัศน ์

 

           เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารและการบริการชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส และเป็นเลิศในระดับประเทศ 

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์ 

 

        ศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารและการบริการชั ้นนำ  หมายถึง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสุรินทร์ เป็นหน่วยงานกลางหรือเป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารงาน และ 
กระจายการให้บริการตามภารกิจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้บริการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของคณะ / หน่วยงาน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการสนับสนุนการบริหารและการบริการ และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะ / หน่วยงาน 

        เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย  หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ทันสมัยในการสนับสนุนการบริหารและการบริการให้เกิดผลิตภาพสูงสุด 

       โปร่งใส หมายถึง การเป็นหน่วยงานที่ยึดหลักและปฏิบัติตามระบบธรรมมาภิบาล อย่างเคร่งครัด 
ทั่วทั้งองค์กร 

       เป็นเลิศในระดับประเทศ หมายถึง การเป็นต้นแบบของสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัย ที่
มีระบบการสนับสนุนการบริหารและการบริการชั้นนำ และได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
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พันธกิจ 

 

    1. สนับสนุนและบริการด้านการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะหรือ
หน่วยงาน 

    2. พัฒนาการสนับสนุนและบริการงานด้านบริหารและธุรการ การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กฎหมายและนิติการ การคลังและพัสดุ การบริการการศึกษา การพัฒนานักศึกษา การ
วิเทศสัมพันธ์ นโยบายและแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และการ
บริการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยและคณะหรือหน่วยงาน 

 

โครงสร้างของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอธิการบดี 

กองนโยบายและแผน 

งานงบประมาณ ติดตาม 
ประเมินผล และสารสนเทศ 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานพัสดุ งานกายภาพและออกแบบ 

งานวางแผนและยุทธศาสตร์ 

งานวิเทศสัมพันธ์ 
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ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน มีดังนี้ 
1. ดำเนินงานด้านงานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป 
2. ดำเนินงานด้านวางแผนและยุทธศาสตร์ 
3. ดำเนินงานด้านงบประมาณ ติดตามประเมินผล และสารสนเทศ 
4. ดำเนินงานด้านพัสดุ  
5. ดำเนินงานด้านกายภาพและออกแบบ 
6. ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 

 
กองนโยบายและแผน แบ่งงานภายในออกเป็น 4 งานดังนี้ 

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
1.1 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้ 
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการของกองนโยบายและแผน 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของกองนโยบายและแผน 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารการประชุมของกองนโยบายและแผน 
4. ดำเนินการเก่ียวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุของกองนโยบายและแผน 
5. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ ชี้แจงและแก้ปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานวางแผนและยุทธศาสตร์ 
2.1 กลุ่มงานวางแผนและยุทธศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้ 
1. จัดทำกรอบทิศทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
2. ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะยาวของกองฯ,สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนกลยุทธ์ระยะสั้นของกองนโยบายและแผน , สำนักงาน

อธิการบดีและมหาวิทยาลัย 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย 
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ แผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผน 
6. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
7. ทบทวนและปรับปรุงโครงการ แผนงานของกองนโยบายและแผน และมหาวิทยาลัย 
8. ดำเนินการโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
9. ทบทวนและจัดทำแผนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 
10. วิเคราะห์ (Performance Assessment Rating Tool : PART) 
11. วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อนการขอรับจัดสรร 
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12. ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 

13. จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
14. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจงและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
3. งานงบประมาณ ติดตาม ประเมินผล และสารสนเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการ

ดังนี้ 
 งานจัดทำงบประมาณ 
1.  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีของ

มหาวิทยาลัย 
2.  ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3.  ดำเนินการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
4. จัดทำฐานข้อมูลงบประมาณในระบบ PBBS (3 มิติ) ของมหาวิทยาลัยทั้งงบประมาณเงินรายได้

และงบประมาณแผ่นดิน 
5. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจงและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
7.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
งานติดตามประเมินผล และสารสนเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามและประเมินผลแผนการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทุก

ประเภทของกองและมหาวิทยาลัย 
2. ดำเนินการงานตัวชี้วัดและประเมินผล 
3. ดำเนินการงานจัดสรรเงินรางวัล 
4. ดำเนินการงานติดตามประเมินผลการ 
5. ปฏิบัติงาน 
6. คำนวณต้นทุนกิจกรรมตามแนวทางของสำนักงบประมาณ 
7. สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาสเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ,

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ 
8. ดำเนินงานประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัย 
9. ดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมมาภิบาล 
10. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล/สารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์

กองนโยบายและแผน 
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11. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้น
ไตรมาส 

12. รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน
สิ้นไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

13. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี, แผนงานบูรณาการ, แผนงาน
บุคลากร 

14. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ ชี้แจงและแก้ปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

 
4. งานพัสดุ  
 งานพัสดุ  รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้    

1. ศึกษา วิเคราะห์  กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการ  ส่วนกลางและมหาวิทยาลัยกำหนด  เพื่อปฏิบัติและแนะนำให้
คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2. ดำเนินงานจัดหาพัสดุ 
3. ควบคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
4. จำหน่ายพัสดุ – ครุภัณฑ์ 
5. ให้คำปรึกษาแนะนำตอบชี้แจงและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5 งานกายภาพและออกแบบ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้ 

1.  ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับที่เกี ่ยวกับงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบทั้งที่ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อปฏิบัติและแนะนำให้
คำปรึกษาแก่หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2. กำกับดูแลการออกแบบและการประมาณราคางานวิศวกรรมไฟฟ้าและงานระบบ 
3. สำรวจพื้นที่ตรวจสอบพ้ืนที่เก็บข้อมูลความต้องการถ่ายรูปสถานที่ประมาณการเบื้องต้น 
4. ออกแบบ, เขียนแบบ, ถอดแบบก่อสร้าง 
5. ประมาณราคาการก่อสร้างปรับปรุงโดยอ้างอิงราคากลางของรัฐ 
6. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
7. ให้คำปรึกษาแนะนำตอบชี้แจงและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6. งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการดังนี้  
1. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ แนะนำงาน ในส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2. กำกับดูแลงานด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และหน่วยงานด้านการ

ต่างประเทศ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3. จัดทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษ และหนังสือทูตให้แก่บุคลากรทั่วไปตามที่ได้รับหนังสือขอ

ความอนุเคราะห์ 
4. แปล และรับรองหนังสือราชการ หรืองานข่าวประชาสัมพันธ์อื ่นๆ ของมหาวิทยาลัยจาก

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
5.  ประชุมกับหน่วยงานด้านการต่างประเทศภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตามท่ีได้รับคำสั่ง 
6.  วางแผนงาน โครงการต่าง ๆ และปรับปรุงงานให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
7.   ประสานงานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานต่างประเทศภายนอกมหาวิทยาลัยและต่างประเทศ

เรื่องทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
8.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำกิจกรรมเกี่ยวกับการต่างประเทศอันเกิดประโยชน์ต่อ

การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาในด้านต่างๆ มาสู่มหาวิทยาลัย 
9. ให้คำปรึกษาแนะนำตอบชี้แจงและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2553 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการ
กำหนดนโยบาย 
  (2) จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 (3) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. ด้านการวางแผน 
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  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
 (1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้
เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้  
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ 
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
 (1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน  หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
 (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงานและใช้ประกอบการ
พิจารณากำหนด นโยบายและแผน แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
 
 หน่วยจัดทำงบประมาณแผ่นดิน 

1. ศึกษาว ิเคราะห์เก ี ่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีของ
มหาวิทยาลัย 

2. ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
3. "จัดทำงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำ นำเสนอ สำนักงบประมาณ และสำนักคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ผ่านระบบ Fixed Cost และอ่ืนๆ ตามข้อกำหนด"  
4. การทบทวนและปรับปรุงเพิ่ม/ลดงบประมาณ นำเสนอต่อ สำนักงบประมาณ และกระทรวง

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
5. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
6. ประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ

สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ในการจัดทำงบประมาณและจัดทำข้อมูลต่างๆ  
7. จัดทำคำขอแปรญัตติงบประมาณเพ่ิมเติม 
8. จัดทำข้อมูลระบบโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเสนอสำนักงบประมาณ 
9. จัดทำรายละเอียดประกอบการชี้แจงและข้อมูล เพื่อเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
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10. ประสานงานหน่วยเบิกจ่ายจัดทำข้อมูลตรวจสอบข้อมูล และการรายงานข้อมูลและจัดทำการกัน
เงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS และนำเสนอรายงานหรือการอุทธรณ์การกันเงิน และ
ขยายเงินกันงบประมาณแผ่นดิน 

11. จัดสรรงบประมาณในระบบ 3 มิติ ตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรอนุมัติงบประมาณผ่านระบบ 
ประสานงานผู้รับผิดชอบงบประมาณตั้งรหัสการเบิกจ่าย GFMIS  

12. ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของ สำนักงานอธิการบดี ทั้ งในเอกสาร
และในระบบ 3 มิต ิ

13. จัดทำข้อมูล บันทึก โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตรวจสอบรายการ การเปลี่ยนแปลงรายการ 
การเพิ่ม-ลดงบประมาณ การโอนเงินเหลือจ่าย การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ผ่านระบบ 
GFMIS และ ระบบ 3 มิต ิ

14. ตั้งรหัสกิจกรรมงบประมาณระหว่างปี โครงการเบิกจ่ายแทนกัน ของหน่วยงานภายนอก  
15. ดำเนินการโอน/เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติแล้วในระบบ 3 มิต ิ
16. จัดทำรายงานการกันเงินเหลื่อมปีและขยายเงินกันเหลื่อมปี 
17. ตั้งรหัสกิจกรรมงบประมาณระหว่างปี (งบบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก) โครงการต่าง 

ๆ ที่หักเข้ามหาวิทยาลัย 20 % 
18. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามเป้าหมาย

หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
19. รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้น

ไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที ่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

20. รายงานการโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี , แผนงานบูรณาการ, แผนงาน
บุคลากร 

21. วิเคราะห์ (Performance Assessment Rating Tool : PART) 
22. วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการก่อนการขอรับจัดสรร 
23. ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 
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การปฏิบัติงาน  
เรื่อง  การจดัทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผน่ดิน 

 
ความเป็นมาและความสำคัญในการจัดทำคู่มือ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ  โดยเริ่มจากการ
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อรัฐบาล  ตามแผนงานที่ต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ, เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และใช้ผลผลิตเป็นหน่วยกำกับการใช้งบประมาณตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 สำนักงบประมาณได้
กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ขึ้นบังคับใช้ เพื่อบริหารงบประมาณแผ่นดิน 
ซึ่งมีสาระสำคัญในส่วนที่มีการมอบอำนาจความรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายไปที่ส่ วน
ราชการมากขึ้น พร้อมทั้งใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือทำงานในกระบวนการงบประมาณ 
ตลอดจนปรับวิธีการในการจัดสรรงบประมาณให้ ส่วนราชการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตั ้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตามกระบวนการ
งบประมาณ 4 ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

 กระบวนการงบประมาณ ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  เป็นขั้นตอนที่
สำคัญที่สุด ขั้นตอนหนึ่ง กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องกำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณ โดย
ต้องนำงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไปใช้จ่าย และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ 
จะต้องใช้ตามรายการประมาณการรายจ่ายที่ส่วนราชการได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่ได้รับจากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายงบกลางที ่ระบุตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต ภายใต้งานที่ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภา
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิธ ีการจัดงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงานทางยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   จึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ เพ่ือกำหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำกระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญ    
โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน  เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิง   มิให้เกิดความ
ผิดพลาดในการทำงาน   และสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดความพึงพอใจ   ซึ ่งคู ่มือการปฏิบัติงาน



19 
 

ประกอบด้วยแผนผังกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงาน   ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงานทั้งใน 
เชิงคุณภาพและปริมาณ 

คำจำกัดความเบื้องต้น 

 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการ
ปฏิบัติงาน  และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในรอบปีงบประมาณ 

 การใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์เพื่อดำเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี 

 การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ให้ส่วนราชการใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพัน  ทั้งนี้  อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสำนัก
งบประมาณกำหนด 

 เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชน
และประเทศ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  หมายถึง เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   หมายถึง  แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามที่กำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

แผนงบประมาณ   หมายถึง  แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในรอบ
ปีงบประมาณ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เพ่ือดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 

 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม  หรือที ่กำหนดขึ ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 โครงการ   หมายถึง  โครงการที่ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 งบรายจ่าย   หมายถึง  กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย  ที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 จำแนกงบรายจ่ายตามหลักจำแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่าย
ในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว 

งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุง หรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล   เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนัก
งบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่ สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 
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(1) เงินราชการลับ 
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา 

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินหรือสิ่งก่อสร้าง 
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือการ
โอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน 

 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส่วน
ราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไปยัง  โดยส่วนราชการอ่ืนคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจำนวนเงิน
ของรายการที่กำหนดไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน 

 งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง จำนวนเงินที่เหลือจ่าย จากการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณได้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแล้วเสร็จ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

 รายการ สงป. หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าได้
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 หัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   เป็นผู้อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทุกส่วนราชการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ / ข้าราชการ ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ 
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 ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยนำส่งผลผลิต จะต้องจัดทำแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ได้รับงบประมาณประจำปี  เจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานข้างต้น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย คณะกรรมการพัฒนานโยบายและแผนแผนงาน (กพง.) และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  กำหนดมาตรการเพื่อถือปฏิบัติ ตามปฏิทินการทำงานตาม
ไตรมาส ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ / ข้าราชการ ทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติ 

กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดทำและส่ง
รายงานการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตาม
แบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนด 

 กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดทำรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยเสนอสำนักงบประมาณ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร ินทร์ โดยกองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี  กำหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ  งบดำเนินงาน เพ่ือการบริหารงานประจำ (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำกับ ดูแล การบริหารงบประมาณ งบดำเนินงานรายการ
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

หน่วยงานภายในส่วนราชการ ได้แก่ คณะ / สำนัก / สถาบัน / โรงเรียน  ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  บริหารงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  หรือตามที่ได้รับจากจังหวัดสุรินทร์ ให้ปรับแผนการ
ปฏิบัติงานฯ โดยถือตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 อธิการบดีมีอำนาจโอนและเปลี ่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที ่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน  เพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงการตาม
เป้าหมายที่ระบุในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   หรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  หรือเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าวให้บรรลุ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  หรือเป้าหมายตามแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ  แต่ต้องไม่
ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
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 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง   ต้องไม่เป็นการ
กำหนดอัตราบุคลากร   ตั ้งใหม่  รายการค่าที ่ดิน  หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ      และในกรณีที่
เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมี    วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้าน
บาทและต่ำกว่าสิบล้านบาทตามลำดับ 

 อธิการบดีมีอำนาจในการแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
แล้วแต่กรณี  ได้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการดังกล่าว 

 คลังจังหวัดสุรินทร์  และกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กำกับ ดูแล เร่งรัดให้มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 3. ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 5. หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 6. ระเบียบการบริหารงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ม.33) 
 7. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 8. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 
 9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ (ว.14) 
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (ว.51) 
 11. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 12. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 
 
ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ 

ในภารกิจหลักของงานด้านการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน ที่ กองนโยบายและแผน  ได้
ดําเนินการ นอกจากการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณแล้ว ยังต้องมีงานด้านวิเคราะห์งบประมาณ
เพ่ือการสนับสนุนและเป็นข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการบริหารจัดการด้าน
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งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการจัดทํา
คําของบประมาณแผ่นดิน  รัฐบาลจะกำหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ใช้เป็นนโยบายการจัดทำคำของบประมาณ ส่งให้สำนักงบประมาณจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นำเข้าสู่กระบวนการอนุมัติงบประมาณ
ของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้  

 
1. การจัดทํารายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 

การจัดทํางบประมาณแผ่นดินประจําปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะดําเนินการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของส่วนราชการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจําปีที ่มีอยู ่อย่างจํากัด มหาวิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณในแต่ละปี  ประกอบด้วย  

1) คณะครุศาสตร์  
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4) คณะวิทยาการจัดการ    
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6) สำนักงานอธิการบดี  
7) สำนักวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
9) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
10)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
11)  คณะเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
12)  โรงเรียนสาธิต 

 
2. แนวทางการจัดทําคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน)  

1) ดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ตามกรอบยุทธศาสตร์ของแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

2) พิจารณาทบทวน กําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ ให้มี
ความชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3) ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และจัดทําประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำ ที่จำเป็นที่สอดคล้องกับฐานขอมูลรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลางโดยอยู่ภายใต้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่อย่างจำกัด  
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4) ดําเนินการตามข้ันตอนปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   

3. รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี  

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
แบบฟอร์มในการจัดทํางบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

1. แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย   
 1) วิสัยทัศน์  กองนโยบายและแผน 
 2) พันธกิจ กองนโยบายและแผน 
 3) ความเชื่อมโยงกับการบริหารแผ่นดิน และกระทรวง กองนโยบายและแผน 
 4) สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงาน จำแนก
ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม  

กองนโยบายและแผน 

 5) ข้อมูลพื้นฐานของผลผลิต มี 6 ผลผลิต 2 โครงการ ได้แก่     
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                  
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                                   
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                                   
- ผลงานการให้บริการวิชาการ                                                                 
- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม                                                                
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้                                                              
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                       
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                         

กองนโยบายและแผน 

6) แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย ระดับ
ผลผลิต  (1 ชุด : 1 ผลผลิต / โครงการ)                                                    
- งบบุคลากร                                                                                         
- งบดําเนินงาน                                                                                   
- งบลงทุน                                                                                               
- งบเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                           
- งบรายจ่ายอื่น 

กองนโยบายและแผน 
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4. หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 โดยได้รับการจัดสรรแยกเป็นหมวดการใช้จ่าย คือ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และเงิน
อุดหนุน โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

รายการ หลักเกณฑ์ 
งบบุคลากร การคิดเงินเดือน แยกออกเป็น 2 ประเภท 

  1.  คิดส่วนอัตราเดิมของปีก่อน (ข้ันต่ำ) วิธีคิด                                               
-  อัตราเดิมปีก่อน                                                                        
หัก   เงินประจำตำแหน่งปีก่อนออก                                                         
บวก  อัตราใหม่ท่ีได้ปีก่อนให้เต็มปี                                                         
บวก  เงินเลื่อนขั้น 6 %                                                                              

 รวมทั้งหมดก็จะเป็นเงินเดือนอัตราเดิมของปีปัจจุบัน 

  2.  คิดส่วนเงินเดือนอัตราใหม่ (เป้าหมายใหม่) วิธีคิดแยกออกเป็น              
1.  สายวิชาการ คิดตามสัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์                                       
ด้านสังคมศาสตร์                         คิด  25 : 1                         
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คิด  20  :  1                                     
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ               คิด   8    : 1                                    
ทั้งหมดใช้จำนวนนักศึกษาคงอยู่คิดหาจำนวนแต่ละสาย                                    
2.  สายปฏิบัติการ คิดตามสัดส่วนอาจารย์ต่อพนักงาน  คิด  2  :  1              
3.  พนักงานมหาวิทยาลัย                                                                        
**  เกณฑ์เงินเดือนอัตราใหม่อิงตามเกณฑ์กพ.  คูณ 1.7 และ 1.5 **                   
-  สายวิชาการ แยกออกเป็น ป.เอก  35,700  บาท ป.โท  29,750  
บาท                                                                                                   
-  สายสนับสนุน แยกออกเป็น ป.ตรี  22,500  บาท ป. โท 26,250  
บาท                                                                                              
- หักประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง ทุกอัตรา จำนวน 750 บาท  

 การคิดเงินประจำตำแหน่ง  

     1.  เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ  มีเกณฑ์การคิดดังนี้                                
-  ศาสตราจารย์             31,200   บาท/เดือน                                  
-  รองศาสตราจารย์       19,800    บาท/เดือน                         
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์     11,200   บาท/เดือน                               
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รายการ หลักเกณฑ์ 
ใช้ข้อมูลจำนวนผู้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการจากส่วนการ
เจ้าหน้าที่ 

     2.  เงินประจำตำแหน่งบริหาร  มีเกณฑ์การคิดดังนี้                                   
-  อธิการบดี               30,000  บาท/เดือน                                
-   รองอธิการบดี            20,000  บาท/เดือน                                  
-   นายกสภา                22,400  บาท/เดือน                              
-  ผู้ช่วยอธิการบดี           11,200  บาท/เดือน                                    
-   คณบดี                     20,000  บาท/เดือน                                     
-   รองคณบดี                 11,200  บาท/เดือน                                  
-  ผอ.สถาบัน/โครงการ      20,000  บาท/เดือน                                     
-  รองผอ.สถาบัน/โครงการ 11,200  บาท/เดือน                                     
-  เลขานุการคณะ/กอง      11,200  บาท/เดือน                                     
-  หัวหน้าภาควิชา/ผอ.กอง 11,200  บาท/เดือน 

 การคิดเงินเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง มีเกณฑ์คิด ดังนี้                                 
-  อธิการบดี           31,800  บาท/เดือน                                   
-  รองอธิการบดี      25,400  บาท/เดือน                             
ได้รับการจัดสรรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในกำกับ คือ อธิการบดี 1 
อัตรา และรองอธิการบดี 5 อัตรา                                                     
(มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดสรรแยกเป็นค่ารถประจำตำแหน่ง แต่จะรวมอยู่
ในเงินเดือนของผู้บริหาร) 

การคิดค่าจ้างเหมาบริการ                                                                       
คิดจากพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารต่าง ๆในมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้น                      
(เดิม+ใหม่)     พ้ืนที่ใช้สอย(ตร.ม.) x 5 บาท 

 การคิดค่าวัสดุการศึกษา คิดตามจำนวนนักศึกษาโดยมีวิธีคิดดังนี้                         
สายสังคมศาสตร์คิดต่อหัว       800   บาท                                                  
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคิดต่อหัว 3,000  บาท                                      
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพคิดต่อหัว    6,000  บาท 

 การคิดค่าสาธารณูปโภค มีวธิีคิดดังนี ้                                                            
-  คิดจากพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารต่างๆในมหาวิทยาลัย กรณีเป็นพ้ืนที่
เดิมจะถือว่าเป็นขั้นต่ำที่สำนักงบประมาณจะต้องให้เป็นประจำทุกปี                         
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รายการ หลักเกณฑ์ 
-  ถ้าเป็นกรณีเป็นพ้ืนที่ใหม่ ถือเป็นเป้าหมายใหม่คิดจากพ้ืนที่ใช้สอย
ของอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ในปีนั้น หรือที่แล้วเสร็จไปแล้วกำลังจะเปิดใช้
อาคารดังกล่าว 

 การคิดค่าครภุัณฑ์ 

     ขอข้อมูลจากหน่วยงานกลางในมหาวิทยาลัย โดยประมาณเดือน
ตุลาคมจะดำเนินการทำบันทึกข้อความถึงหน่วยงานกลางในการจัดทำ
คำของบประมาณแผ่นดิน(เฉพาะงบลงทุน) ส ่วนปีต ่อ  ๆ ไป จะ
ดำเนินการเพิ ่มจากฐานเดิม 10 % เนื ่องจากหน่วยงานกลางไม่ได้
ประมาณการในปีต่อ ๆ ไปให้ 

 การคิดค่าสิ่งก่อสร้าง แยกออกเป็น 3 ประเภท                                                
-  สิ่งก่อสร้างผูกพัน (ผูกพันตามสัญญา และ ม.23)                                          
-  สิ่งก่อสร้างใหม ่                                                                                  
-  สิ่งก่อสร้างปีเดียว 

        (ขอข้อมูลจากส่วนอาคารสถานที่) 
 การคิดหมวดเงินอุดหนุน แยกออกเป็นรายการดังนี้                                           

-  เงินอุดหนุนวิจัย   ได้รับข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
โครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ขอไปที่ วช. โดยต้องได้รับการ
อนุมัต ิ                                                                                           
-  เงินอุดหนุนบริการวิชาการ   ได้รับข้อมูลจาก คณะ สำนัก สถาบัน                     
-  เงินอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ได้รับข้อมูลจากสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

        ส่วนแผนงานเสนอตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบาย
ของกระทรวงต้นสังกัดเพ่ือให้สอดรับกับข้อมูลของโครงการตามนโยบาย
เร่งด่วน 
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5. แนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
 - น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการขับเคลื ่อนแผนงาน
โครงการระหว่างดำเนินการโดยเน้นการพัฒนาที่สมดุลมุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
 - แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 - ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่
 - ต้องแสดงวัตถุประสงค์ความจำเป็นผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง MTEF รายงาน
เกี่ยวกับสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมา
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 - ภารกิจที่ยื่นคำขอตั้งงบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ. ศ. 25XX โดยให้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นความพร้อม
ความสามารถใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ 
 - กรณีรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปให้ยื่นคำขอตั้งงบประมาณเฉพาะ
รายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไว้เท่านั้น 
 - ให้พิจารณานำเงินนอกงบประมาณท่ีมีอยู่มาสมทบตามความเหมาะสม 
 - ทบทวนวิสัยทัศน์/พันธกิจภารกิจเป้าหมายการให้บริการผลผลิต/โครงการกิจกรรมตัวชี้วัด
สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผ่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ. ศ. 25XX และ
โครงสร้างแผนงานตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 
 - งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐต้องขอตั้งเท่าที่จำเป็น
และเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องการลดขนาดกำลังคน 
 - งบประมาณ Area ให้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นคำนึงถึงหลักความเป็นธรรมและให้มีการ
กระจายงบประมาณอย่างเหมาะสมและระบุพ้ืนที่ดำเนินงานตั้งแต่การขอตั้งงบประมาณ 
 - ต้องจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโครงการ 
 - หากต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายก่อนดำเนินการเช่นข้อกำหนดเกี ่ยวกับผังเมือง 
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อน 
 - นำข้อสังเกตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายในปีที่ผ่านมามาใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณปี 25XX ด้วย 
 - นำผลการใช้จ่ายงบประมาณปีก่อนหน้า  มาใช้ประกอบการพิจารณาตามมาตรการด้าน
การงบประมาณ ฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 
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6. ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ 

1.1 การทบทวนงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดทำคำของบประมาณ และกำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล ดังนี้ 
การดำเนินงาน 
 1.1.1 กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
  1. กองนโยบายและแผนกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย เป็นการกำหนดแผนและขั ้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำ
งบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล 
และแจ้งให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกันยายน 

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
มหาวิทยาลัย และกำหนดปฏิทินฯ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับปฏิทินฯ ของมหาวิทยาลัย 
  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกันยายน 
 1.1.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่
ผ่านมา 
  1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และส่งให้กองนโยบายและแผนสรุปในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม  
  2. กองนโยบายและแผนสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาตามแบบฟอร์มกำหนด และนำเสนอให้ผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย  สำนัก
งบประมาณ และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อทราบ 
  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
 
1.2 การวางแผนงบประมาณ 
วัตถุประสงค ์ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื ่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป 
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การดำเนินงาน 
 1.2.1  จัดทำแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด 
  1. กองนโยบายและแผนพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  2. ผู ้บริหารกำหนดนโยบายและถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายระดับมหาวิทยลัย ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทราบ 
  3. กองนโยบายและแผนจัดทำคู่มือการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พร้อมทั้ง
กำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และแจ้ งให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
  4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด
ระดับหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
  5. สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงแนวทางการ
จัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX ตามมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณนำเสนอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบ ใช้เป็นแนวทางประกอบการ
วางแผน การดำเนินงาน และการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25XX ดังภาพที่ 1-2 
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ภาพที่ 1-1 หนังสือจากกระทรวง ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
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ภาพที่ 1-2 หนังสือจากกระทรวง ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
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ภาพที่ 2-1 หนังสือจากสำนักงบประมาณเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แนวทางการจัดทำ
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
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ภาพที่ 2-2 หนังสือจากสำนักงบประมาณเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แนวทางการจัดทำ
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
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ภาพที่ 2-3 หนังสือจากสำนักงบประมาณเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แนวทางการจัดทำ
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
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  6. สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือสั่งการให้
มหาวิทยาลัยจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นฯ เฉพาะที่เกี ่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณู ปโภค และ
ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน (ลักษณะรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) สำหรับข้อเสนอที่เป็นคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 3-7 
 

 
ภาพที่ 3 หนังสือจากสำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นฯ 
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ภาพที่ 4 หนังสือจากกระทรวง ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นฯ ในรูปแบบ ไฟล์เอก
เซล ตามแบบฟอร์ม สป.อว. กำหนด 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX (ชื่อ
ฟอร์ม แบบ ม.ส.XX-3) ตามแบบฟอร์ม สป.อว. กำหนด 
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ภาพที่ 6 แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX (ชื่อ
ฟอร์ม แบบ ง.001) ตามแบบฟอร์ม สำนักงบประมาณ กำหนด 
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ภาพที่ 7 แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX ตาม
แบบฟอร์ม สำนักงบประมาณ กำหนด 
 
  7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม มีหนังสือสั ่งการให้
มหาวิทยาลัยดำเนินกรอกข้อมูลค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดระดับกระทรวงประกอบการจัดทำแบบรายงานคำ
ของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX ระดับกระทรวง ดังภาพที่ 8-10 



41 
 

 
 
ภาพที่ 8 หนังสือสั่งการจากกระทรวงกรอกข้อมูลค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระดับกระทรวง 
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ภาพที่ 9 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระดับกระทรวง 
 

 
 
ภาพที่ 10 คำอธิบายตัวชี้วัด ต่าง ๆ ของค่าเป้าหมาย ในระดับกระทรวง  
 
 1.2.2  การปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า 
  กองนโยบายและแผน ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลางซึ ่งเป็นการจัดทำกรอบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 3 – 5 ปี ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏ ิบ ัต ิราชการ 4 ป ี  ตามแบบฟอร ์มท ี ่สำน ักงบประมาณกำหนด สามารถส ืบค ้นได ้ที่  
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http://www.bb.go.th เพื่อจัดส่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนัก
งบประมาณ เพ่ือให้รัฐบาลทราบภาระงบประมาณของประเทศ 
  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 
 1.2.3  จัดทำประมาณการรายจ่ายข้ันต่ำที่จำเป็น 
  กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่ายขั ้นต่ำที ่จำเป็นที่
สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ได้แก่ รายจ่าย เงินเดือน เงินตำแหน่งวิชาการ 
ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร ค่าสาธารณูปโภค และอื ่น ๆ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที ่สำนัก
งบประมาณกำหนด จัดส่งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และสำนักงบประมาณ 
เพ่ือให้รัฐบาลใช้เป็นกรอบในการกำหนดทางเลือกและจัดลำดับความสำคัญประกอบการตัดสินใจในการ
จัดสรรงบประมาณภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม 
 
 ปัญหา/ความเสี ่ยง : ในการจัดทำงบบุคลากรต้องนำข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
เนื่องจากจะทำให้มีปัญหาในการขอรับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย  
 แนวทางแก้ไขปัญหา : นำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากกองบริหารงานบุคคลตรวจสอบให้ละเอียด
ก่อนที่จะสรุปส่งสำนักงบประมาณ 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปรายจ่ายประจำข้ันต่ำ(งบบุคลากร) 

http://www.bb.go.th/
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ภาพที ่12 ตัวอย่างแบบฟอร์มสรุปรายจ่ายประจำข้ันต่ำ(ค่าสาธารณูปโภค) 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการจัดทำงบประมาณ 

2.1 การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน   

  กองนโยบายและแผน ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำงบลงทุน ระยะ 5 ปี และงบลงทุนรายปี
เอกสารสำคัญสำหรับรายการงบลงทุนที่ต้องจัดส่งให้สำนักงบประมาณ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ
ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดของสำนักงบประมาณ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่  http://www.bb.go.th 
โดยสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุนได้ในภาคผนวกของคู่มือฯ 

 ครุภัณฑ์ ชื่อรายการครุภัณฑ์ให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทยเท่านั้น และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษไว้
ด้านหลัง ถ้ารายการดังกล่าวเคยจัดซื้อแล้วให้ใช้ชื่อรายการเดิม การเรียงลำดับรายการให้เรียงตามลำดับ
ความสำคัญ ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้  

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของรายการครุภัณฑ์ 
3. ใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์ 
4. จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย 
5.  กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณ เกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน 

http://www.bb.go.th/
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สิ่งก่อสร้าง กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ การเรียงลำดับรายการให้เรียงตามลำดับ
ความสำคัญ ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ดังนี้ 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference) 
3. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities) 
4. การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน 
5. รูปแบบรายการก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดหาครุภัณฑ์ มีดังนี ้
➢ ครุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 
1. ครุภัณฑ์เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ / คุณภาพผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพ / ปรับปรุงคุณภาพ / มาตรฐานของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หรือข้อกำหนด รวมถึงนโยบายมหาวิทยาลัย 

2. ครุภัณฑ์เพื ่อเพิ่มผลผลิตใหม่ : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ 
(ผลผลิตใหม่ / ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

3. ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่งพนักงาน : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ขั้นต่ำตามมาตรฐานตำแหน่ง
พนักงานที่หน่วยงานควรมี และหน่วยงานยังไม่เคยมีมาก่อน 

4. ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต : เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงาน
ที่เพ่ิมมากข้ึนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 
➢ครุภัณฑ์ทดแทน ได้แก่ ครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนของเดิม (เพ่ือรักษาปริมาณผลผลิตเดิม) : เป็น
การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หน่วยงานเคยมีแต่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ 
หรือชำรุดเสียหาย ไม่อาจใช้งานได้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ 
 
ปัญหา/ความเสี่ยง : หน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลคำของบลงทุนส่วนมากจะลงรายละเอียดไม่

ครบถ้วน ทำให้กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และจะทำให้การจัดส่งข้อมูลต่อสำนัก
งบประมาณล่าช้า 
 แนวทางแก้ไขปัญหา : แจ้งหน่วยงานให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ : ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารให้
ตัดสินใจ และพิจารณาคำของบลงทุนต่อสำนักงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีความจำเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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 2.2 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ในภาพรวม) 
 กองนโยบายและแผน ทำหนังสือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดส่งคำขอตั้งงบประมาณ
ประจำปี ตามแบบฟอร์มที ่กองนโยบายและแผนกำหนด และกองนโยบายและแผน สรุปคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และจัดส่งสรุปคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25XX 
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว โดยจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
จัดส่งให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ ตามลำดับ 
 ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมกราคม 
 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพรวมของระบบ E-Budgeting 
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ภาพที่ 14 ขีการจัดทำรายละเอียดคำขอระดับรายการ 
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ภาพที่ 15 หน้าระบบ E-Budgeting 

 

ภาพที่ 16 เมนรูะบบจัดทำงบประมาณในระบบ E-Budgeting 
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ภาพที่ 17 การบันทึกจัดทำงบประมาณในระบบ E-Budgeting จำแนกตามผลผลิต และกิจกรรม 

 

ภาพที่ 18 การบันทึกจัดทำงบประมาณในระบบ E-Budgeting จำแนกตามผลผลิต และกิจกรรม ลงสู่
ระดับรายการ 
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ภาพที่ 19 เมนูการนำส่งข้อมูล (Sign Off ระบบ E-Budgeting) 

 

ภาพที่ 20 การนำส่งข้อมูล (Sign Off ระบบ E-Budgeting) ขั้นคำขอหน่วยปฏิบัติ 

 

 



51 
 

 

ภาพที่ 21 การนำส่งข้อมูล (Sign Off ระบบ E-Budgeting) ขั้นคำขอกรม 

ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอขึ้นมาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด
โดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติ มีอำนาจที่จะวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และชี้แนะแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขแก่หน่วยงาน 

การดำเนินงาน 

 3.1 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อมหาวิทยาลัยรับทราบวงเงินที่สำนักงบประมาณเสนอตั้งให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวงเงินที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเร ียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนปรับปรุงรายละเอียดรายการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรเสนอต่อกระทรวงอุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเมษายน 
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 3.2 จัดทำข้อมูลเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร 

 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม
แบบฟอร ์มท ี ่ กำหนดแบบฟอร ์มท ี ่ สำน ักงบประมาณก ำหนด / สามารถดาวน ์ โหลดได ้ที่  
http://www.bb.go.th  

 ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม – มิถุนายน  

 2. กองนโยบายและแผน ประมวลสรุปข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแบบฟอร์ม
ที ่กำหนด ส่งกระทรวงอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม สำนักงบประมาณ และ
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มที่สำนักงบประมาณกำหนด / สามารถดาวน์โหลดได้
ที่ http://www.bb.go.th 

 ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม – มิถุนายน 

 3. คณะผู ้บร ิหาร มหาว ิทยาล ัย และเจ ้าหน้าที ่กองนโยบายและแผน เข ้าช ี ้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 ระยะเวลาดำเนินการ : กรกฎาคม – สิงหาคม 

 4. กองนโยบายและแผน ปรับปรุงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
กรณีถูกปรับลดงบประมาณในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 

ปัญหา/ความเสี่ยง : เนื่องจากขั้นตอนนี้เป็นขั ้นตอนการจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาวิสามัญพระราชบัญญัติงบประมาณ ซึ่งจะมี
เอกสารของหน่วยงานอื่นเป็นจำนวนมาก และทำให้เจ้าหน้าที่รัฐสภารับเอกสารและมีการเคลื่อนย้าย
เอกสารเพื่อเตรียมให้คณะกรรมาธิการฯเพ่ือตรวจสอบ ซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เอกสารสูญหายได้ 
 แนวทางแก้ไขปัญหา : การจัดส่งเอกสารชี ้แจงงบประมาณควรจัดส่งด้วยตนเองและให้
เจ้าหน้าที่รัฐสภาเซ็นรับเอกสารชี้แจง เพ่ือป้องกันเอกสารสูญหาย 
 

http://www.bb.go.th/
http://www.bb.go.th/


53 
 

 
 
ภาพที่  22 แบบฟอร์มรายนามผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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ภาพที่ 23-1 แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  



55 
 

ภาพที่ 23-2 แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี หน้าสารบัญ 
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ภาพที่ 23-3 แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี สารบัญต่อ 
 

 
 
ภาพที่  23-4 แบบฟอร์มชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายชื่อผู้ชี้แจง 



57 
 

 

ภาพที่ 24 เมนูการเข้าใช้ระบบและบันทึกข้อมูลการแปรญัตติ 
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ภาพที่ 25 เมนูการเข้าใช้ระบบและบันทึกข้อมูลการแปรญัตติ  
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ภาพที่ 26 บันทึกข้อมูลการแปรญัตติ และนำส่งข้อมูล Sign Off ขั้นกรมเสนอ 

 

 3.3 จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ BB EVMIS 

 1. สำนักงบประมาณแจ้งมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในระบบ BB EVMIS หนังสือสั่งการจากสำนักงบประมาณกำหนด / สามารถดาวน์โหลดได้
ที่ http://www.bb.go.th 

 ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 

 2. กองนโยบายและแผน ทราบหลักเกณฑ์การจัดแผน ร่วมวางแผนกับผู้บริหารและหน่วยงาน 
และบันทึกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 

 ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 

 3. กองนโยบายและแผน จัดทำรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้
ผู้บริหารลงนามและนำส่งสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ 

http://www.bb.go.th/
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 ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 

5. สำนักงบประมาณแจ้งใบจัดสรรและอนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 

 

 

ภาพที่ 27 หน้าจอระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (EVMIS) 
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ภาพที่ 28 เมนูการใช้งานระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (EVMIS) 

 

ภาพที่ 29 แบบฟอร์มรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป 301 
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ภาพที่ 30 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป 302 

 

ภาพที่ 31 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป 302_1 
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             สิ้นสุดกระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเข้าสู่กระบวนการบริหาร
งบประมาณ และการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ต่อไป 

ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ 

 เป็นขั้นตอนที่รัฐสภา (กรรมาธิการและวุฒิสภา) พิจารณาให้เห็นชอบ และอนุมัติร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามวาระที่ 1-3  
 วาระท่ี 1 รับหลักการ,ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 
 วาระท่ี 2 พิจารณารายมาตราตามท่ีคณะกรรมาธิการฯเสนอ 
 วาระท่ี 3 เห็นชอบทั้งฉบับ 
 

ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ 

 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ/รายการ ที่ได้รับอนุมัติจาก
ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อป้องกันการใช้จ่ายที่ไม่มีความคุ้มค่า ประหยัด หรือไม่มีประสิทธิภาพโดยการควบคุม
การใช้จ่ายและเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบที่กำหนด และเป็นขั้นตอนที่ส่วนราชการจะต้อง
นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้จ่าย  โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ภายใต้ผลผลิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ  และต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 เป็นขั้นตอนท่ีรัฐบาลต้องติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ  ตามแบบรายงาน
ของสำนักงบประมาณกำหนด (รายงาน สงป.) เป็นรายไตรมาส  และให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลกำหนด 
 1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS  นำเสนอ อธิการบดี และที่
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ 
 2. สรุปรายงาน สงป.ประจำเดือนนำเสนอ อธิการบดีและแจ้งสรุปผลรายงาน สงป.ประจำเดือน
ให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทราบ 
 3. สรุปรายงาน สงป. รายไตรมาสนำเสนออธิการบดีส่งสำนักงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
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 4. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และจัดส่งให้สำนักงบประมาณภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 

 5. รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันสิ้นไตรมาส และรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภายใน 
45 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 
7. ผังกระบวนการ การจัดทำคำของบประมาณประจำปี 

  เป็นผังกระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับปฏิทินการ
จัดทำงบประมาณประจำปี แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงาน และความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในแต่ละช่วงเวลาของทุก ๆ ปีงบประมาณ มีรายละเอียดใน
การปฏิบัติงานแสดงถึงผู้รับผิดชอบ ตามแผนภูมิสายงาน ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 

ความหมายของสัญลักษณ์ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

                      หมายถึง เริ่มต้น / จบ 

   หมายถึงกระบวนการ 

   หมายถึง การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 

   หมายถึง จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน 

   หมายถึง จุดเชื่อมต่อในหน้าอื่น 

 
 
 
 
 
 
 



65 
 

ขั้นตอนของการตั้งคำของบประมาณ ดังนี้ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 

  

งานติดตาม 
และ
ประเมินผล  

 

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน และผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจาํปีของ
ปีงบประมาณท่ี ผ่านมา 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ ส่ง
สํานักงบประมาณ 

รายงานผลการดําเนินงาน
และ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- จัดทําร่างปฏิทินการ
จัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี                         
- จัดทําวาระเสนอ
คณะกรรมการ นโยบาย
และการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

ปฏิทินการจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

คณะกรรมการ 
นโยบายและ
การ พัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

                      ไม่เห็นชอบ            

เห็นชอบ 

 

คณะกรรมการนโยบาย
และการ พัฒนา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 
ปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

มติคณะกรรมการนโยบาย
และ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

    

เริ่มต้น 

รายงานผลการดําเนินงาน

และผลการ ใช้จ่าย

งบประมาณของปีที่ผ่าน

มา 

จัดทําร่างปฏิทินการจัดทํา 

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 

พิจารณา 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานจัดทำ
งบประมาณ/ 
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

- แจ้งปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณ รายจ่าย
ประจาํปีให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทราบ เพ่ือ
เตรียมการ ดําเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง                        
- เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

บันทึกข้อความแจ้ง
หน่วยงาน 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

ดําเนินการทบทวนการ
กําหนด เป้าหมาย      
กลยุทธ์ ผลผลิต 
กิจกรรม และตัวชี้วัด 

รายละเอียดการทบทวน
การ กําหนดเป้าหมาย กล
ยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 
และตัวชี้วัด 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- จัดทําแผนความ
ต้องการงบ ลงทุน
ประจําปี                                 
- บันทึกข้อมูลแผนความ
ต้องการ งบลงทุนใน
ระบบ E-Budgeting 
ของสํานักงบประมาณ                
- ทําหนังสือนําส่งพร้อม
พิมพ์ รายงานเพื่อนําส่ง 
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ ฯ และ
สํานักงบประมาณ 

แผนความต้องการงบ
ลงทุนประจําปี 

    

แจ้งหน่วยงาน 

A 

ทบทวนการกําหนด

เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 

กิจกรรม และตัวชี้วัด                   

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 1) 

จัดทําแผนความต้องการงบ

ลงทุน                                        

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 2) 

B 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

จัดทําประมาณการ
รายจ่ายขั้นต่ำที่จําเป็น
และงบประมาณรายจ่าย 
ที่ผูกพันจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

- ประมาณการรายจ่ายขั้น
ต่ำที ่จําเป็น                                     
- รายละเอียดรายการ 
งบประมาณท่ีผูกพันจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                  
- ส่งรายละเอียด
โครงการวิจัยที่ ขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ จาก วช.                  
- ส่งโครงการบริการ
วิชาการท่ี ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 
จากเงินแผ่นดิน                      
- ส่งรายละเอียดผลการ
พิจารณาโครงการทํานุ
บำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่
ขอรับการ สนับสนุน
งบประมาณจากเงิน 
แผ่นดิน                               
- กองนโยบายและแผน
สรุปโครงการเพื่อ จัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณ  

 

- รายละเอียด
โครงการวิจัย                      
- รายละเอียดโครงการ
บริการ วิชาการ                             
- รายละเอียดโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  

 

  

B 

จัดทําประมาณการรายจ่ายขั้น

ต่ำที่จําเป็น                          

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 3 ) 

รวบรวมข้อมูล

โครงการวิจัย/ โครงการ

บริการวิชาการ/ โครงการ

ทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

C 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- ดําเนินการรวบรวม
และ สังเคราะห์คําขอทุก
หมวด รายจ่าย ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี สํานัก
งบประมาณกําหนด                    
- จัดทําประมาณการ
รายจ่าย ล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง ๕ ปี                         
- บันทึกข้อมูลใน ระบบ 
E-Budgeting                       
- พิมพ์รายงานจากระบบ 
E-Budgeting/
ตรวจสอบ/จัดทํา เป็น
รูปเล่ม         

- เล่มคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปี                                 
- ข้อมูลในระบบ                
E-Budgeting 

อธิการบดี ไม่เห็นชอบ 

 

 

เห็นชอบ 

 

 

 

- พิจารณาคําขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี                                 
- ลงนามในหนังสือ 

- เล่มคําของบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี                                
- หนังสือนําส่ง 

  

 

  

C 

พิจารณา 

จัดทํารายละเอียดคําขอ

งบประมาณ ในภาพรวม

ประจําปีและจัดทํา 

ประมาณการรายจ่าย

ล่วงหน้า ระยะปานกลาง 

๕ ปี   (ดรูายละเอียด

เพ่ิมเติม 4) 

D 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 
งานจัดทำ
งบประมาณ /
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

- ส่งรายละเอียดคําขอ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีไปยังสํานัก 
งบประมาณ และ
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม                             
- Sign off ข้อมูลใน
ระบบ 

- เล่มคําของบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี                             
- ข้อมูลในระบบ                           
E-Budgeting 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ 

จัดส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

D 
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ขั้นตอน ที่ 2 การทบทวนการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จ ดังนี้ 
 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานติดตาม 
ประเมินผล 
และ
สารสนเทศ 

 

จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน และผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีของ
ปีงบประมาณท่ี ผ่านมา 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ ส่ง
สํานักงบประมาณ 

รายงานผลการดําเนินงาน
และ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปี 

สำนัก
งบประมาณ 

 

สํานักงบประมาณแจ้ง
หลักเกณฑ ์การทบทวน
การกําหนดเป้าหมาย กล
ยุทธ์ผลผลิต กิจกรรม 
และ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

หลักเกณฑ์การทบทวนฯ 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

รับทราบหลักเกณฑ์การ
ทบทวน จากสํานัก
งบประมาณ 

- หลักเกณฑ์การทบทวนฯ                            
- แบบฟอร์ม 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

ตรวจสอบผลการ
ดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา 
ดังนี้                                  
- ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ระดับเป้าหมาย
การให้บริการ หน่วยงาน                                 
- ผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ระดับผลผลิต                                  
- ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
และผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ของปีที่ผ่าน
มา 

เริ่มต้น 

รายงานผลการดําเนินงาน

และผลการ ใช้จ่าย

งบประมาณของปีที่ผ่าน

มา 

หลักเกณฑ์การทบทวนฯ 

รับทราบหลักเกณฑ์การ

ทบทวนฯ 

ตรวจสอบผลการดำเนินงานในปี

ที่ผ่านมา 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- จัดทํารายละเอียดการ
ทบทวนฯตามแบบฟอร์ม
ที่กําหนด                                    
- ทําหนังสือนําส่งสํานัก
งบประมาณ 

รายละเอียดการทบทวนฯ
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

อธิการบดี                       ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ลงนามในหนังสือนําส่ง - หนังสือนําส่ง                            
- รายละเอียดการทบทวน
ฯตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

กองนโยบายและแผนส่ง
ข้อมูลให้สํานัก
งบประมาณและ 
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 

รายละเอียดการทบทวนฯ
ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

    

 
 
 
 
 

A 

จัดทํารายละเอียดการ

ทบทวนฯ 

พิจารณา 

จัดส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

จบ 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน (ขั้นตอน 2 ) ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานจัดทำ
งบประมาณ/
งานติดตาม 
ประเมินผล 
และ
สารสนเทศ 

 

- กองนโยบายและแผน
ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อ มูลพ้ืนฐานในระบบฯ 
ในส่วนของ ข้อมูล
พ้ืนฐาน ความเชื่อมโยง                             
- โปรแกรมเมอร์ปรับปรุง
โปรแกรมฯ                          
- ปรับปรุงคําของบลงทุน
ของปีที่ผ่านมา โดยเฟส
รายการที่ยังไม่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ
ถัดไป 

- ข้อมูลแผนงาน
หนว่ยงานกองทุน            
- ข้อมลูยุทธศาสตร์           
- ตัวชี้วัด                          
- ข้อมูลคําของบลงทุน 
ปีที่ ผ่านมา 

หนว่ยงาน 

 

- กองนโยบายและแผน
ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย
ประจําป ี                  
- เจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนเข้าร่วม
อบรมฯ 

 

ภาพกิจกรรมการ
อบรมฯ/ชี้แจง 

งานจัดทำ
งบประมาณ  

กองนโยบายและแผน
แจ้งให้หน่วยงาน จัดทํา
คําของบลงทุน 

บันทึกข้อความแจ้ง
หน่วยงาน 

    

เริ่ม 

A 

ปรับปรุงโปรแกรมการ

จัดทําคําของบลงทุน 

อบรมการใช้โปรแกรมการ

จัดทำคำของบลงทุน 

แจ้งหน่วยงาน 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

หนว่ยงาน 

 

หน่วยงานต่าง ๆ จัดทํา 
รายละเอียดคําของบ
ลงทุน ล่วงหน้า ๕ ปี                      
- ทำบันทึกข้อความส่ง
กองนโยบายและแผน 
พร้อมพิมพ์รายงานแนบ 

รายละเอียดคําของบ
ลงทุนล่วงหน้า ๕ ปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- รวบรวม สังเคราะห์
กลั่นกรอง คําของบ
ลงทุน                                     
- สรุปข้อมูลเสนอ
คณะกรรมการ นโยบาย
และการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

รายงานการสังเคราะห์
คําของบ ลงทุนของ
หน่วยงานต่าง ๆ 
จําแนกตามหน่วยงาน 

คณะกรรมการ 
นโยบายและ
การ พัฒนา 
มหาวิทยาลัย 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาแนวทางการขอ
ตั้งงบ ลงทุน และกําหนด
รายการ สิ่งก่อสร้าง
ผูกพันใหม่ที่จะเสนอ 
ขอรับการจัดสรรเงิน
แผ่นดิน 

มติ
คณะกรรมการนโยบาย
และ การพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

สำนัก
งบประมาณ 

 

สํานักงบประมาณแจ้งให้
จัดทํา แผนความต้องการ
งบลงทุน 

หนังสือจากสํานัก
งบประมาณ 

    

A 

จัดทําคำของบลงทุน 

รวบรวม สังเคราะห์

กลั่นกรอง คําของบลงทุน 

พิจารณา 

แจ้งให้มหาวิทยาลัยจัดทํา 

แผนความต้องการงบ

ลงทุน 

B 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- จัดทําแผนความ
ต้องการงบลงทุน ตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย                       
- จัดทํารายละเอียดตาม
แบบฟอร์ม ที่สํานัก
งบประมาณกําหนด           
- บันทึกข้อมูลใน ระบบ 
E-Budgeting 

- รายละเอียดแผนงบ
ลงทุน                      
- ข้อมูลในระบบ       
E-Budgeting 

อธิการบดี                        ไม่เห็นชอบ 

 

 

เห็นชอบ 

- พิจารณาแผนงบลงทุน 
- ลงนามในหนังสือนําส่ง 

รายละเอียดแผนงบ
ลงทุน 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

- ส่งแผนความต้องการ
งบลงทุนไป ยังกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และ 
สํานักงบประมาณ                                                       
- Sign off ข้อมูลใน
ระบบ 

- หนังสือนำส่ง                  
- รายละเอียดแผนงบ
ลงทุน 

    

B 

จบ 

จัดทําแผนความต้องการ

งบลงทุน 

พิจารณา 

จัดส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการจัดทำประมาณการรายจ่ายข้ันต่ำที่จำเป็น (ขั้นตอน 3 ) ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 
คือ                                    
- ข้อมูลการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ประจําปี               
- ข้อ มูลรายจ่ายจริงของ 
ปีงบประมาณก่อนหน้า        
- ข้อ มูล ข้าราชการและ 
ลูกจ้างประจําที่
เกษียณอายุ ราชการ                               
- ข้อมูลตําแหน่งทาง
วิชาการของ บุคลากร                       
- ข้อมูล ข้าราชการที่
เปลี่ยน สถานภาพในแต่
ละป ีและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- รายละเอียดการ
เลื่อนขั้น เงินเดือน
ประจําปี                              
- รายจ่ายจริงของ
ปีงบประมาณ ที่ผ่าน
มา                              
- ข้อมูล ข้าราชการ
และ ลูกจ้างประจํา 
ฯลฯ 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

ปรับปรุงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้เป็น ปัจจุบัน
เพ่ือเตรียมการคํานวณ 
ประมาณการรายจ่ายขั้น
ต่ำที ่จําเป็น 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

    

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่

เกี่ยวข้อง 

A 

ปรับปรุงข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

ให้เป็นปัจจุบัน 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 
สํานัก
งบประมาณ 

 

แจ้งคู่มือและแนวทาง
หลักเกณฑ ์การจัดทํา
ประมาณการรายจ่ายขั้น
ต่ำที่จําเป็น 

- หนังสือจากสํานัก
งบประมาณ                     
- คู่มือและแนวทาง
หลักเกณฑ ์การจัด ทํา
ประมาณการ รายจ่าย
ขั้นต่ำที่จําเป็น 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- จัดทําประมาณการ
รายจ่าย ขั้นต่ำที่จําเป็น
ในภาพรวมของ 
มหาวิทยาลัย                
- ทําหนังสือนําส่งข้อมูล
เสนอ กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมและ 
สํานักงบประมาณ 

- รายละเอียดการ
คํานวณ รายจ่ายขั้นต่ำ
ที่จําเป็น                  
- ข้อมูลประมาณการ
รายจ่ายขั้นต่ำที่จําเป็น
ตามแบบ ฟอร์ม ของ
สำนักงบประมาณ             
- หนังสือนําส่ง 

อธิการบดี ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

- พิจารณารายจ่าย
ประจําขั้นต่ำที่จําเป็น                          
- ลงนามในหนังสือนําส่ง 

- หนังสือนําส่ง                  
- รายละเอียด
ประมาณการ รายจ่าย
ขั้นต่ำที่จําเป็น 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ส่งรายละเอียดประมาณ
การ รายจ่ายขั้นต่ำไปยัง
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสํานัก 
งบประมาณ 

- หนังสือนําส่ง                  
- รายละเอียด
ประมาณการ รายจ่าย
ขั้นต่ำที่จําเป็น 

    

A 

แจ้งคู่มือและแนวทาง

หลักเกณฑ์ การจัดทํา

ประมาณการรายจ่าย ขั้น

ต่ำที่จําเป็น 

จบ 

จัดทําประมาณการ

รายจ่าย ขั้นต่ำที่จําเป็น 

พิจารณา 

จัดส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการจัดทำคําของบประมาณเงินแผ่นดินในภาพรวมและการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ระยะปานกลาง (ขั้นตอน 4) ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น                         
– ข้อมูลแผนจํานวน
นักศึกษา                   
- ข้อมูลนักเรียนทุน              
- ข้อมูลอาคารและพ้ืนที่       
- ข้อมูลอัตรากําลัง
ทั้งหมด                                   
- ข้อมูลการเบิก จ่ายจริง
ของ อาคารที่กําลัง
ก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

- แผนจํานวนนักศึกษา           
- ข้อมูลบุคลากร                    
- ข้อมูลอาคารและ
พ้ืนที่ 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

 

 

 

จัดทําคําของบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีทุก
หมวดรายจ่าย 

รายละเอียดคําขอ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

    

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่

เกี่ยวข้อง 

จัดทําคำของบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

สํานัก
งบประมาณ 

 

 

แจ้งคู่มือการจัดทํา
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีและแนวทาง 
หลักเกณฑ์การจัดทํา
ประมาณการ รายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง 
๕ ปีและให้จัดส่งคําขอ
งบประมาณ ในภาพรวม 

- หนังสือจากสํานัก
งบประมาณ                       
- คู่มือการจัดทํา
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีและแนวทาง 
หลักเกณฑ์การจัดทํา
ประมาณ การรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปาน 
กลาง 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

 

จัดทําประมาณการ
รายจ่าย ล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง ๕ ปี 

รายละเอียดประมาณ
การรายจ่าย ล่วงหน้า
ระยะปานกลาง  ๕ ปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

 

บันทึกข้อมูลคําขอ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีและประมาณ
การ รายจ่ายล่วงระยะ
ปานกลาง ๕ ปี จําแนก
ตามรายการ ทุกหมวด 
รายจ่าย 

ข้อมูลในระบบ        
E-Budgeting 

    

แจ้งคู่มือการจัดทํา

งบประมาณ รายจ่าย

ประจําปีและแนวทาง 

หลักเกณฑ์การจัดทํา

ประมาณการ รายจ่าย

ล่วงหน้าระยะปานกลาง 

A 

จัดทําประมาณการ

รายจ่าย ล่วงหน้าระยะ

ปานกลาง 

บันทึกข้อมูลคําขอฯและ

ประมาณการรายจ่าย

ล่วงหน้าฯ ในระบบ                  

E-Budgeting 

B 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

                                              

  

งานจัดทำ
งบประมาณ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ในระบบ     
E-Budgeting 

ข้อมูลในระบบ        
E-Budgeting 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- พิมพ์รายงานจากระบบ
ฯ                                            
- ทําหนังสือนําส่ง
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสํานัก 
งบประมาณ 

- รายละเอียดคําขอ
งบประมาณ                                 
- หนังสือนําส่ง 

อธิการบดี ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

- พิจารณาคําขอ
งบประมาณ                             
- ลงนามในหนังสือนําส่ง 

- หนังสือนําส่ง                            
- เล่มคําขอ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป /                     
งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

- ส่งคําของบประมาณให้
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสํานัก 
งบประมาณ                                    
- Sign off ข้อมูลคําขอ
งบประมาณ ในระบบฯ 

- หนังสือนําส่ง                         
- เล่มคําขอ
งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี 

    

B 

ตรวจสอบ

ข้อมูล 

พิมพ์รายงานจากระบบฯ 

พิจารณา 

จัดส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

จบ 
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ขั้นตอนการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

สํานัก
งบประมาณ 

 

แจ้งนโยบายและแนว
ทางการ ปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี 

หนงัสือจากสํานัก
งบประมาณ 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

ดําเนินการปรับปรุง
รายละเอียด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  

ข้อมูลการปรับปรุง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

 

- ปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีในระบบ                   
E-Budgeting                                    
- จัดทําเอกสารเสนอ
อธิการบดี 

เอกสารการขอ
ปรับปรุงเพื่อเสนอ 
สํานักงบประมาณ 

อธิการบดี ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

- พิจารณารายละเอียด
การ ปรับปรุง
งบประมาณฯ                      
- ลงนามในหนังสือนําส่ง 

- หนังสือนําส่ง                            
- เอกสารการขอ
ปรับปรุงเพื่อ เสนอ
สํานักงบประมาณ 

    

เริ่มต้น 

แจ้งนโยบายและแนว

ทางการ ปรับปรุง

รายละเอียดงบประมาณ 

รายจ่ายประจําปี 

พิจารณา 

A 

ปรับปรุงรายละเอียด 

งบประมาณรายจ่าย 

ปรับปรุงข้อมูลในระบบ                          

E-Budgeting 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานจัดทำ
งบประมาณ /
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

- ส่งรายละเอียดการ
ปรับปรุงฯ ให้ กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และ
สํานักงบประมาณ                          
- Sign off ข้อมูล
งบประมาณใน ระบบ   
E-Budgeting 

- หนังสือนําส่ง                                 
- เอกสารการขอ
ปรับปรุงเพื่อเสนอ 
สํานักงบประมาณ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดส่งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

จบ 

A 
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ขั้นตอนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

สํานัก
งบประมาณ 

 

จัดทําร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

สํานัก
งบประมาณ 

 

สํานักงบประมาณ
ประสานกับ ผู้รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัยให้ 
ตรวจสอบ ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

ร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

ตรวจสอบ ร่าง 
พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ร่วมกับสํานัก
งบประมาณ 

ร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

ดําเนินการปรับปรุงและ
แก้ไข 

ร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

    

เริ่มต้น 

จัดทําร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 

ประสานกับผู้รับผิดชอบ 

ของมหาวิทยาลัย 

ตรวจร่างพระราชบัญญัติฯ 

ร่วมกับสํานักงบประมาณ 

ปรับปรุงและแก้ไข 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

ส่งรายละเอียดการ
ปรับปรุงฯ ให้สํานัก
งบประมาณ 

ร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

สํานัก
งบประมาณ 

 

จัดพิมพ์ร่าง
พระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีใน ภาพรวมของ
ประเทศ 

ร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

สํานัก
งบประมาณ 

 

เมื่อดําเนินการจัดพิมพ์
ร่าง พระราชบัญญัติฯ
แล้วเสร็จ สํานัก
งบประมาณจะประสาน
ให้ มหาวิทยาลัย รับ
เอกสารงบประมาณ 

ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

จัดทําหนังสือเพ่ือขอรับ
เอกสาร ร่าง 
พระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

หนังสือนําส่งสํานัก
งบประมาณ 

อธิการบดี ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณาลงนามใน
หนังสือนําส่ง 

หนังสือนําส่งสํานัก
งบประมาณ 

    

A 

จัดส่งเอกสารให้สํานัก

งบประมาณ 

จัดพิมพ์ร่าง

พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 

ประสานให้มหาวิทยาลัย

รับเอกสารร่าง

พระราชบัญญัติฯ 

ดําเนินการเพ่ือรับเอกสาร 

ร่าง พระราชบัญญัติฯ 

พิจารณา 

B 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

สํานัก
งบประมาณ 

 

สํานักงบประมาณส่ง
เอกสารหรือ เจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย
เดินทาง ไปรับเอกสาร
ด้วยตนเอง 

ร่าง พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

งานจัดทำ
งบประมาณ/
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

กองนโยบายและแผนรับ
เอกสารและแจ้ง 
ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง 

ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

ส่งเอกสาร 

รับเอกสาร/แจ้ง

ผู้บริหาร 

จบ 
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ขั้นตอนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   

 

  

กระทรวง
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แจ้ง
มหาวิทยาลัยให้ จัด ส่ง
รายชื่อ ผู้ชี้แจงและผู้ 
ประสานงานตาม
แบบฟอร์มที่กําหนด 

- หนังสือจากกระทรวง
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรรม                                         
- แบบฟอร์มเสนอ
รายชื่อผู้ชี้แจง และผู้
ประสานงาน 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

แจ้งรายชื่อ ผู้ชี้แจงและผู้ 
ประสานงานต่อ
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

หนังสือนําส่ง 

สํานัก
งบประมาณ 

 

กําหนดแบบฟอร์มจัดทํา
ข้อมูล ประกอบการ
ชี้แจงให้หน่วยงาน ต่าง 
ๆ ดําเนินการ 

- หนังสือจากสํานัก
งบประมาณ                                   
- คู่มือ/แบบฟอร์มการ
จัดทําข้อมูล 
ประกอบการชี้แจง 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

 

จัดทําข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงฯ ตามแบบฟอร์มที่
กําหนด 

ข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณฯ 

    

เริ่มต้น 

แจ้งให้ส่งรายชื่อผู้ชี้แจง

และ ผู้ประสานงาน 

แจ้งรายชื่อ 

กําหนดแบบฟอร์มและ

แจ้งให้ หน่วยงานจัดทํา

ข้อมูลประกอบการชี้แจงฯ 

จัดทําข้อมูลประกอบการ

ชี้แจงฯ 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

อธิการบดี                       ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ลงนามในหนังสือนําส่ง - หนังสือนําส่ง                            
- ข้อมูลประกอบการ
ชี้แจง งบประมาณฯ                  
- CD พร้อมบันทึก
ข้อมูล 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

กองนโยบายและแผนส่ง
ข้อมูลประกอบการ ชี้
แจงฯ ให้                          
- สํานักงบประมาณ                          
- กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม                                   
- สภาผู้แทนราษฎร 

- หนังสือนําส่ง                            
- ข้อมูลประกอบการ
ชี้แจง งบประมาณฯ                             
- CD พร้อมบันทึก
ข้อมูล 

อธิการบดี/ 
ผู้บริหาร ที่
เกี่ยวข้อง 

 

- คณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ฯ พิจารณา                                           
- อธิการบดีชี้แจง
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณฯ 

สํานัก
งบประมาณ 

  

สำนักงบประมาณแจ้งผล
การพิจารณาให้ 
มหาวิทยาลัยทราบ 

 

    

พิจารณา 

A 

จัดส่งเอกสารให้

ผู้เกี่ยวข้อง 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ต่อคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ 

แจ้งผลการพิจารณา 

B 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

สํานัก
งบประมาณ 

 

แจ้งให้มหาวิทยาลัย
ทราบและ เตรียมการ
ชี้แจงฯ กรณีที่วุฒิสภา 
คัดเลือกให้เข้าชี้แจง
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปีต่อวุฒิสภา 

 

อธิการบดี/ 
ผู้บริหาร 

 

- จัด ทําเอกสารและข้อ 
มูล ประกอบการชี้แจง                         
- เข้าร่วมชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ต่อ
วุฒิสภา 

ข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณฯ 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งหน่วยงาน (กรณีถูก

คัดเลือก ให้ชี้แจงต่อ

วุฒิสภา) 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ต่อวุฒิสภา 

จบ 

B 
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ขั้นตอนการขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจําปีการขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ดังนี้  

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

  

กระทรวง
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แจ้ง
มหาวิทยาลัยให้ จัด ส่ง
รายการขอแปรญัตติ 
งบประมาณเพ่ิมเติมต่อ
สภา ผู้แทนราษฎรตาม
แบบฟอร์มที่ กําหนด                                     
- กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กําหนด
แบบฟอร์ม 

- หนังสือจากกระทรวง
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม                                
- แบบฟอร์มขอแปร
ญัตติ งบประมาณ
เพ่ิมเติม 

อธิการบดี/ 
ผู้บริหาร ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

คัดเลือกรายการที่จะขอ
แปรญัตติ จากรายการ
คําขอที่ไม่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ ตามร่าง 
พระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย
ประจําปี 

 

  

 

  

เริ่มต้น 

แจ้งมหาวิทยาลัย 

กําหนดรายการขอ 

แปรญัตติ 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

จัดทํารายละเอียดคําขอ
แปรญัตติ ตาม
แบบฟอร์มที่ สํานัก
งบประมาณและ     
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

รายละเอียดคําขอแปร
ญัตติงบประมาณ
เพ่ิมเติม 

อธิการบดี                        ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณารายละเอียดคํา
ขอ แปรญัตติและลงนาม
ในหนังสือ นําส่ง 

- หนังสือนําส่ง                           
- รายละเอียดคําขอ
แปรญัตติ งบประมาณ
เพ่ิมเติม 

กองนโยบาย
และแผน (งาน
บริหารงาน
ทั่วไป)  

ส่งข้อมูลคําขอแปรญัตติ
ให้สํานัก งบประมาณ
และ  กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

- หนังสือนําส่ง                                
- รายละเอียดคําขอ
แปรญัตติ งบประมาณ
เพ่ิมเติม 

    

 

 

 

 

A 

จัดทํารายละเอียดคําขอ

แปรญัตติ 

พิจารณา 

ส่งเอกสารให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

จบ 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

  

สำนัก
งบประมาณ 

 

 

 

- สํานักงบประมาณแจ้ง
มหาวิทยาลัยให้ จัด ส่ง
แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณตาม
แบบฟอร์มที่ กําหนด                                      

- หนังสือจากสํานัก
งบประมาณ                           
- แบบฟอร์มแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

รับทราบหลักเกณฑ์การ
จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากสำนัก
งบประมาณ 

หลักเกณฑ์การจัดทำ
แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจากสำนัก
งบประมาณ 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

 

บันทึกแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบของสำนัก
งบประมาณ 

คู่มือการใช้ระบบ BB 
EVMIS 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

รวบรวมข้อมูลที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือคำนวณ

วิเคราะห์และวางแผน

งบประมาณและนำ

ข้อมูลไปบันทึกในระบบ 

BB EVMIS 

รายละเอียดแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

    

เริ่มต้น 

แจ้งมหาวิทยาลัย 

รับทราบนโยบาย 

หลักเกณฑ์การวางแผน

งบประมาณประจำปี 

A 

ศึกษาระบบฐานข้อมูล         

BB EVMIS 

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คำนวณวิเคราะห์และ

วางแผนงบประมาณ 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 

  

งานจัดทำ
งบประมาณ 

 

นำข้อมูลบันทึกข้อมูลใน
ระบบ BB EVMIS 

รายงานแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานจัดทำ
งบประมาณ 

                       ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
บันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง                        
- กรณีถูกต้องเรียก
รายงานให้ ผู้บริหาร
พิจารณา 

รายงานแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผอ.กอง
นโยบายและ
แผน 

  ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้งาน
งบประมาณแก้ไขข้อมูล
และบันทึกข้อมูลใหม่อีก
ครั้ง                                      
- กรณีถูกต้องให้นำเสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

อธิการบดี                        ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้งาน
งบประมาณแก้ไขข้อมูล
และบันทึกข้อมูลใหม่อีก
ครั้ง                                                                      
- กรณีถูกต้องผู้บริหารลง
นาม 

รายงานแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

    

A 

บันทึกข้อมูลในระบบ                  

BB EVMIS  

ตรวจสอบ

ข้อมูล 

พิจารณา 

พิจารณา 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

กองนโยบาย
และแผน (งาน
บริหารงาน
ทั่วไป) 

 

ส่งแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้สํานัก 
งบประมาณและ
กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

- หนังสือนําส่ง                                 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเอกสารให้สำนัก

งบประมาณให้ความ

เห็นชอบ 

จบ 

A 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

รวบรวมเอกสาร                        
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร                        
- เรียงลำดับเอกสาร                    
- สแกนเอกสาร 

เอกสารประกอบการ
จัดทำ PART 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

วิเคราะห์เอกสาร
ประกอบการ จัดทำ 
PART 

เอกสารประกอบการ
จัดทำ PART 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

บันทึกข้อมูลในระบบ
รายงานผล การวิเคราะห์
ระดับความสำเร็จ ของ
การดำเนินงานจากการ
ใช้จ่าย งบประมาณ 
(PART) ของสำนัก 
งบประมาณ 

เอกสารประกอบการ

จัดทำ PART 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์ เอกสาร
ประกอบการจัดทำ 
PART ใหม่อีกครั้ง                               
- กรณีถูกต้อง ส่ง 
รายงานให้ ผู้บริหาร
พิจารณา 

รายงานประกอบการ
จัดทำ PART 

    

เริ่มต้น 

ประสานและรวบรวม

เอกสาร ประกอบการ

จัดทำ PART 

วิเคราะห์เอกสารประกอบ 

การจัดทำ PART 

บันทึกข้อมูลในระบบ 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ผอ.กอง
นโยบายและ

แผน 

                        ไม่ถูกต้อง 

 

 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                    
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้รองอธิการบดี
พิจารณา 

รายงาน PART 

รองอธิการบดี     ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                     
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบดี พิจารณาลง
นาม 

รายงาน PART 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป  

จัดส่งรายงาน PART ให้
สำนักงบประมาณ 

รายงาน PART 

    

 

 

 

 

 

พิจารณา 

พิจารณา 

จัดส่งรายงาน 

จบ 

A 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานต้นทุนต่อหน่วย  

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

รวบรวมเอกสาร
ประกอบการวิเคราะห์
รายงานต้นทุนต่อหน่วย 

- งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี (ขาวคาด
แดง)                                      
- งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

- วิเคราะห์งบประมาณ
ต่อสัดส่วน ผลผลิตที่
กำหนด                                     
- จัดทำแบบฟอร์มเกณฑ์
การกระจายต้นทุน 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี (ขาวคาด
แดง)                                      
- งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์                        
- แบบฟอร์มเกณฑ์การ
กระจาย ต้นทุน 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

บันทึกข้อมูลในระบบ
รายงานต้นทุนต่อหน่วย 
ของสำนักงบประมาณ 

แบบฟอร์ม เกณฑ์การ
กระจายต้นทุน 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

                      ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์ เอกสาร
ประกอบรายงานต้นทุน 
ต่อหน่วยใหม่อีกครั้ง                   
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานต้นทุนต่อ
หน่วย 

      

เริ่มต้น 

รวบรวมเอกสาร 

วิเคราะห์เอกสารประกอบ 

การรายงานต้นทุนต่อ

หน่วย 

บันทึกข้อมูลในระบบ 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ผอ.กอง
นโยบายและ
แผน 

                        ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                     
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ รองอธิการบดี
พิจารณา 

รายงานต้นทุนต่อ
หน่วย 

รองอธิการบดี ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                        
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบดี พิจารณา/ลง
นาม 

รายงานต้นทุนต่อ
หน่วย 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

จัดส่งรายงานต้นทุนต่อ
หน่วยให้สำนัก
งบประมาณ 

รายงานต้นทุนต่อ
หน่วย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

พิจารณา 

A 

พิจารณา 

จัดส่งรายงาน 

จบ 
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ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานการประเมินความคุ้มค่า 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

รวบรวมเอกสาร
ประกอบการวิเคราะห์
รายงานความคุ้มค่า 

เอกสารประกอบการ
จัดทำรายงาน การ
ประเมินความคุ้มค่า 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

 

- วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล                                     
- จัดทำแผนภูมิแสดง
ความสัมพันธ์ของแต่ละ
ผลผลิต 

เอกสารประกอบการ
จัดทำรายงาน การ
ประเมินความคุ้มค่า 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

บันทึกข้อมูลตามแบบ
รูปแบบ ที่สำนัก
งบประมาณกำหนด 

เอกสารประกอบการ
จัดทำรายงาน การ
ประเมินความคุ้มค่า 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

                          ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์และ สังเคราะห์
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง                        
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่า 

    

เริ่มต้น 

รวบรวมเอกสาร 

วิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล 

บันทึกข้อมูล 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ผอ.กอง
นโยบายและ
แผน 

                     ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                    
- กรณีถูกต้อง ส่งรายงาน
ให้ รองอธิการบดี
พิจารณา 

รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่า 

รองอธิการบดี ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                       
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบด ีพิจารณาลง
นาม 

รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่า 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

จัดทำรายงานรูปเล่ม
รายงานการ ประเมิน
ความคุ้มค่า 

รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่า 

    

 

 

 

 

 

 

พิจารณา 

พิจารณา 

จัดทำรูปเล่ม 

จบ 

A 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (รายงาน สป.อว./สงป.) 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

รวบรวมเอกสารประกอบ
ผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่าย งบประมาณ
รายไตรมาส 

เอกสารประกอบการ
รายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

- วิเคราะห์ข้อมูล                       
- สรุปรายงานผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล 

เอกสารประกอบการ
รายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

บันทึกข้อมูลรายงานผล
การปฏิบัติงานฯในระบบ 
ของ กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และสำนัก
งบประมาณ 

รายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

                   ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์ ข้อมูลและสรุป
รายงานผลการ วิเคราะห์
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง                           
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส 

    

เริ่มต้น 

รวบรวมเอกสาร 

วิเคราะห์และสรุปผล

ข้อมูล 

บันทึกข้อมูลในระบบ 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ผอ.กอง
นโยบายและ
แผน 

ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                  
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ รองอธิการบดี
พิจารณา 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส 

รองอธิการบดี      ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                          
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบดี พิจารณาลง
นาม 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไตรมาส 

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

ส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ ให้กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และ
สำนักงบประมาณ 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานฯ 

    

 

พิจารณา 

A 

พิจารณา 

ส่งรายงานแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

จบ 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน  

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

รวบรวมข้อมูลผลการใช้
จ่าย งบประมาณจาก
ระบบ 3 มิติ 

รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จาก
ระบบ 3 มิติ 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณจากระบบ 3 
มิต ิ

รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณจากระบบ 
3 มิต ิ                                    
- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

บันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ 

รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณจากระบบ 
3 มิต ิ                                       
- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

                       ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์ ข้อมูลและสรุป
รายงานผลการ วิเคราะห์
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง                      
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายเดือน 

    

เริ่มต้น 

รวบรวมผลการใช้จ่าย 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 

บันทึกข้อมูล 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ผอ.กอง
นโยบายแผน 

ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                   
- กรณีถูกต้อง ส่งรายงาน
ให้รอง อธิการบดี
พิจารณา 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายเดือน 

รองอธิการบดี    ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                      
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบดี พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายเดือน 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

ดำเนินการปรับปรุง/
แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายเดือน 

    

 
 
 
 

พิจารณา 

A 

พิจารณา 

ดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ 

จบ 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

-รวบรวมข้อมูลผลการใช้
จ่าย งบประมาณจาก
ระบบ 3 มิติ 

-รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จาก
ระบบ 3 มิติ 

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

-วิเคราะห์ผลการใช้จ่าย
งบประมาณจากระบบ 3 
มิต ิ

-รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จาก
ระบบ 3 มิต ิ                         
- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

บันทึกข้อมูลใน
แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ 

- รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณจาก
ระบบ 3 มิต ิ                         
- แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

                          ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์ ข้อมูลและสรุป
รายงานผลการ วิเคราะห์
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง                      
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายไตรมาส 

    

เริ่มต้น 

รวบรวมผลการใช้จ่าย 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 

บันทึกข้อมูล 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ผอ.กอง
นโยบายแผน 

                        ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                   
- กรณีถูกต้อง ส่งรายงาน
ให้รอง อธิการบดี
พิจารณา 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายไตรมาส 

รองอธิการบดี    ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                      
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบดี พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายไตรมาส 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

ดำเนินการปรับปรุง/
แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ 

รายงานติดตามผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ
รายไตรมาส 

    

 

 

พิจารณา 

A 

พิจารณา 

ดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะ 

จบ 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

รวบรวมเอกสาร
ประกอบการ วิเคราะห์
และประเมินผลการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 

เอกสารประกอบการ
วิเคราะห์และ 
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์และ 
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

เอกสารประกอบการ
วิเคราะห์และ 
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

จัดทำรายงาน
ประกอบการวิเคราะห์
และประเมินผลการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 

เอกสารประกอบการ
วิเคราะห์และ 
ประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์ ข้อมูลและสรุป
รายงานผลการ วิเคราะห์
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง                      
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานการวิเคราะห์
และประเมิน ผลการใช้
จ่ายงบประมาณฯ 

  

 

  

เริ่มต้น 

รวบรวมเอกสาร 

วิเคราะห์/สังเคราะห์

ข้อมูล 

จัดทำรายงาน 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

ผอ.กอง
นโยบายแผน 

ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                   
- กรณีถูกต้อง ส่งรายงาน
ให้รอง อธิการบดี
พิจารณา 

รายงานการวิเคราะห์
และประเมิน ผลการใช้
จ่ายงบประมาณฯ 

รองอธิการบดี   ไม่ถูกต้อง 

 

ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                      
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบดี พิจารณาลง
นาม 

รายงานการวิเคราะห์
และประเมิน ผลการใช้
จ่ายงบประมาณฯ 

งานติดตาม 
ประเมินผล/
งาน
สารสนเทศ 

 

- จัดทำรูปเล่ม                  
- เผยแพร่ 

รายงานการวิเคราะห์
และประเมิน ผลการใช้
จ่ายงบประมาณฯ 

    

 

 

 

พิจารณา 

พิจารณา 

จัดทำรูปเล่ม/เผยแพร่ 

จบ 

A 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามรูปแบบของสำนัก
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล 

 

ร่วมปรึกษาหารือกับ
ผู้บริหาร เพ่ือกำหนด
รายการสิ่งก่อสร้าง ที่จะ
วิเคราะห์ความเสี่ยง 

หนังสือแจ้งจากสำนัก
งบประมาณ ให้
รายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงฯ 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 

จัดทำแบบฟอร์ม 
รูปแบบ และ ตัวอย่าง 
เพ่ือส่งให้หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องรายงานข้อมูล 

- แบบฟอร์มสำหรับ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงฯ 
- ตัวอย่างการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงาน ข้อมูลตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด 

แบบฟอร์มสำหรับ 
วิเคราะห์ ความเสี่ยงฯ 

งานติดตาม 
ประเมินผล  

 ไม่ถูกต้อง 

                        ถูกต้อง 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ รายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รายงานผลมายังกอง
นโยบายและแผน 

แบบฟอร์มรายงาน
วิเคราะห์ ความเสี่ยงฯ 

 

 

บันทึกข้อมูลในระบบการ
วิเคราะห์ ความเสี่ยงฯ 
ของสำนักงบประมาณ 

แบบฟอร์มสำหรับ 
วิเคราะห์ ความเสี่ยงฯ 

    

เริ่มต้น 

กำหนดรายการสิ่งก่อสร้าง 

จัดทำแบบฟอร์ม 

รายงานข้อมูลตาม

แบบฟอร์ม 

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

บันทึกข้อมูล 

A 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งานติดตาม 
ประเมินผล  

                                                         
ไม่ถูกต้อง  

 

            ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง จะ
วิเคราะห์ ข้อมูลและสรุป
รายงานผลการ วิเคราะห์
ข้อมูลใหม่อีกครั้ง                      
- กรณีถูกต้องส่งรายงาน
ให้ ผู้บริหารพิจารณา 

รายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของ การขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 

ผอ.กอง
นโยบายและ
แผน 

                                           
ไม่ถูกต้อง     

             ถูกต้อง 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                   
- กรณีถูกต้อง ส่งรายงาน
ให้รอง อธิการบดี
พิจารณา 

รายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของ การขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 

รองอธิการบดี                                                                     
ไม่ถูกต้อง 

 

            ถูกต้อง 

 

- กรณีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
ใหม ่                                      
- กรณีถูกต้อง รอง
อธิการบดี พิจารณาลง
นาม 

รายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของ การขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 

    

ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

พิจารณา 

พิจารณา 

A 

B 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน(Flowchart) ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
    

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 จัดส่งรายงานวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณ
ต่อสำนักงบประมาณ 

รายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของ การขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดส่งรายงาน 

จบ 

B 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ 

กระบวนการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ความต้องการ

ของ
ผู้รับบริการ 

ความ
ต้องการ
ของผู้มี

ส่วนได้ส่วน
เสีย 

ข้อกำหนดด้าน
กฎหมาย 

ประสิทธิภาพ
ของ

กระบวนการ 

ความคุ้มค่า
และการลด

ต้นทุน 

การบริหาร
งบประมาณ 

 -  ได้รับ
งบประมาณ
ตรงตาม
วัตถุประสงค์/
เป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

 -  ได้รับ
งบประมาณ
เพียงพอต่อ
การใช้จ่าย 

-  ได้รับการ
จ่ายเงินที่
ครบถ้วน
และตาม
เวลาที่
กำหนด 

-  การใช้
งบประมาณ
มีความ
คุ้มค่าและ
เกิด
ประโยชน์
สูงสุด 

-  หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทำแผน/
รายงานการ
ปฏิบัติงานและใช้
จ่ายงบประมาณ
ตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.
2562 

-  หนังสือเวียน
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 

-  การใช้จ่าย
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ 

-  ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
รัฐบาลกำหนด
และการ
รายงานผล
การเบิกจ่าย
ถูกต้อง 
ครบถ้วนและ
สำเร็จภายใน
เวลาที่กำหนด 

-  ลดความ
ซ้ำซ้อนใน
การ
ปฏิบัติงาน 
ส่งผลให้เกิด
ความ
สะดวก  
รวดเร็วใน
การ
ปฏิบัติงาน 

 

 

ผลลัพธ์ :   

1.  มีแผนการ
ปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2. มีผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
รัฐบาลกำหนด 

3. มีการ
รายงานผลการ
เบิกจ่ายตามที่
กำหนด ถูกต้อง
และสำเร็จ
ภายในเวลาที่
กำหนด 
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กระบวนการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
ความต้องการ

ของ
ผู้รับบริการ 

ความ
ต้องการ
ของผู้มี

ส่วนได้ส่วน
เสีย 

ข้อกำหนดด้าน
กฎหมาย 

ประสิทธิภาพ
ของ

กระบวนการ 

ความคุ้มค่า
และการลด

ต้นทุน 

ตัวช้ีวัด : 

1.   ร้อยละ
การเบิกจ่าย
งบประมาณท่ี
สำเร็จตาม
แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ 

2.  ร้อยละผล
การเบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
รัฐบาลกำหนด 

3.  ร้อยละการ
รายงานผลการ
เบิกจ่ายที่
ถูกต้องและ
สำเร็จภายใน
เวลาที่กำหนด 
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ประวัติผู้จัดทำ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวพนิดา  โสนทอง 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Panida Sanothong 
สถานที่เกิด    จังหวัดสุรินทร์ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่ 9 บ้านไทย หมู่ 3   ตำบลนอกเมือง   

     อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 32000 
ตำแหน่ง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  เริ่มปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

    วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงาน 
    มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  ปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลาตั้งแต่เริ่ม 
  ปฏิบัติงาน รวม 13 ปี 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน   กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ 1 ตำบลนอกเมือง 
     อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 
ประวัติการศึกษา   ระดับบริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ)  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
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