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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงบประมาณนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สามารถน ากระบวนการบริหาร
งบประมาณไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

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

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

1. วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือปฏิบัติการ “การบริหารงบประมาณ” ฉบับนี้ จะครอบคลุมเนื้อหาการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับส านักงบประมาณ 
คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ตั้งแต่การ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดสรรงบประมาณ
ให้ส่วนงานที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ รวมถึงการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย และรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณ ตลอดจนการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดพิจารณาจากความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าคู่มือ 
เพ่ือสนับสนุนการท างานของ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกิดประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า ในกระบวนการงบประมาณก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท างบประมาณ  
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ  
ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  
ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ รัฐบาลจะก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ 

มหาวิทยาลัยใช้เป็นนโยบายการจัดท าค าของบประมาณ ส่งให้ส านักงบประมาณจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ น าเข้าสู่กระบวนการ
อนุมัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ  เป็นขั้นตอนที่รัฐสภา 
(กรรมาธิการและวุฒิสภา) พิจารณาให้เห็นชอบ และอนุมัติร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามวาระที่ 1-3 ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  เป็นขั้นตอนที่ส่วนราชการจะต้องน า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปใช้จ่าย โดยจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย  งบประมาณ
ประจ าปี ภายใต้ผลผลิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้
จ่าย งบประมาณต่อส านักงบประมาณ คู่มือการปฏิบัติการการจัดการความรู้ “ กระบวนการบริหาร
งบประมาณ” ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่รัฐบาลต้องติดตามผลการใช้จ่าย
งบประมาณของทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามร่าง  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ทุกส่วนงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณต่อส านักงบประมาณ ตามแบบรายงานของส านักงบประมาณก าหนด (รายงาน สงป.) 
เป็นรายไตรมาส และให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
 
 
 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการ

ปฏิบัติงาน และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในรอบปีงบประมาณ  

การใช้จ่ายงบประมาณ  หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพ่ือด าเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปี  

การจัดสรรงบประมาณ  หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ให้ส่วนงานใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจ ด าเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจ างวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามที่ส 
านักงบประมาณก าหนด  

เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชน
และประเทศ 

 แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในรอบ ปีงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายส าหรับ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ  

ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 โครงการ หมายถึง โครงการที่ที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่าง
ปีงบประมาณ  

งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการจ าแนก
ประเภท รายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนกงบรายจ่ายตามหลักจ าแนกประเภทงบประมาณตามงบ
รายจ่าย ดังนี้  

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายในลักษณะ เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใน ลักษณะดังกล่าว  

งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค คู่มือการปฏิบัติงาน “ กระบวนการ
บริหารงบประมาณ”  

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง  



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน
การด าเนินงาน ของหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐองค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศบิติบุคคล 
เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบ พระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  

งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่ ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 

 (1) เงินลับ 
 (2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
 (3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา 

หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง  
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  
(5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 

  (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู ้ 
(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน  
การโอนงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรร

งบประมาณของ ผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกันหรือ
การโอนเงินต่างงบรายจ่ายใน ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน  

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส่วน
งานที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ ไปยัง โดยส่วนราชการอื่นคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจ านวน
เงินของรายการ ที่ก าหนดไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน  

งบประมาณเหลือจ่าย หมายถึง จ านวนเงินที่เหลือจ่าย จากการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร
งบประมาณได้ ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีแล้วเสร็จ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี ก าหนด  

รายการ สงป. หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าได้
การบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2548 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ส านักงบประมาณ สกอ. 
กรมบัญชีกลาง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

น านโยบายหรือแนวทางมาด าเนินการบริหาร 
งบประมาณ 

ผู้รับบริการ : หลักสูตร/ฝ่ายงานในก ากับ  ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อส่งผลให้
การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย เบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

คู่ความร่วมมือ : - - 
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5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารงานประมาณ ประกอบไปด้วย การทาคาของบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่าย

งบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ่ายและการปฏิบัติการ ตลอดจนการลงบัญชี ซึ่งมีระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2. ระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 

   
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 

 
  
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

มีแผนงาน/ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่จดัท าแตล่ะงบประมาณ 

   - ตาม
ก าหนดกา
รที่วางไว ้

 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การรับและรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชมเชย 

ค าจ ากัดความ 
 ระบบและวิธีการปฏบิัติงานในการจัดทาคาของบประมาณรายจา่ยประจาปี (งบประมาณแผ่นดนิ) 
ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับงานคาของบประมาณรายจา่ยประจาปี (งบประมาณแผ่นดนิ) ให้กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 
 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
 หน่วยงานจะใช้แบบฟอร์มตามที่กองนโยบายและแผนก าหนด 
  
 
7.4 เอกสารอ้างอิง 
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารมหาวิทยาลัย และว่าด้วย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 8(1)(ง) พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

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

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

1(10) ติดตามวิเคราะห์ และรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ และข้อ 4 – ข้อ 10(จ) ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ให้บริการ 

5. คู่มือเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
6. คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ระบบ

ฐานขอ้มลูแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 
7. คู่ มื อระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร์ 

(สถาบันอุดมศึกษา) 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ร้อยละเงินนอกงบประมาณคงเหลือต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี (≥ ร้อยละ 
10.00)  
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการด าเนนิงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแล
ของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย น า
กระบวนการปฏิบัติงานงบประมาณมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
ต้นไป 
 

              ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
      
          
              (นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ) 

                                                             หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าป ี
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การจัดท าประมาณการรายรับงบประมาณประจ าปี 
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การรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
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การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ความคุมติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
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การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
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การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบลงทุน) 
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การรายงานการควบคุมภายใน 
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การจัดท ารายงานต้นทุนต่อหน่วย 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 
 
 

 
 
 

การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 
 

 

 
 
 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 
 
 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ 

 
 

1 ผศ.ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2 ดร.พลอยทราย  โอฮาม่า  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3 นางสาวณัฐริกานต์  แก้วโกลฐาฏ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

4  นางเกษรา  ตรีไพชยนต์ศักดิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


