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ค ำน ำ 
  
  คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา เล่มนี้ 
ได้จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณประจ าปีของส านักงานพัฒนานักศึกษา  สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้   เป็นมาตรฐานเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณประจ าปี
ของส านักงานพัฒนานักศึกษา  ครอบคลุมเนื้อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณประจ าปี        
ระดับส านักงาน และหน่วยงานภายใน  ตั้งแต่ขั้นตอน  การวิเคราะห์งานตามภารกิจ การวางแผนการจัดท า
งบประมาณ  การจัดท างบประมาณ  การแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณ  การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึก
ข้อมูลโครงการกิจกรรม และก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา ส าหรับการปฏิบัติงาน  
มุ่งเน้นการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คู่มือเล่มนี้  ได้
รวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่ 
  บทที่ 1 บทน า 
  บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
  บทที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  บทที่ 4 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
           ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษาเล่มนี้  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน  สามารถน าไปศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป    
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายด้าน เช่น สังคม ข่าวสาร เศรฐกิจ 
การศึกษา และการท างาน มีความเชื่องโยงกันของเครือข่ายข้อมูลที่จ าเป็นของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
และภาคเอกชน  บุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  การท างานมีการน าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกมากขึ้น ส านักงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลาชธานี  
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักด้านการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนงานนโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  สนับสนุนงานด้านวิชาการ ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  ส านักงานพัฒนานักศึกษาแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งาน ดังนี้  งานบริหารทั่วไป  งานกิจกรรม
นักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษา  งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา และงานประกันคุณภาพและนวัตกรรมสื่อ   
งานแผนและงบประมาณ  ภายใต้งานบริหารทั่วไปของส านักงานพัฒนานักศึกษา  จ าเป็นต้องปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน  มีการน าระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความยุ่งยากซับซ้อน  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ส านักงานพัฒนานักศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนงานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้น  ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ด้านแผนและงบประมาณ  มีการคิด
วิเคราะห์ การใช้หลักการเหตุผล แนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวาง เช่น ศึกษานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ศึกษาแผนงบประมาณของส านักงานที่
เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาปัจจุบัน เป็นต้น  วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ส านักงาน  เพ่ือน ามาปรับและวางแผนการจัดท างบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับภารกิจและแผนงานของ
หน่วยงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ส านักงานพัฒนานักศึกษา  จ านวน 38 โครงการ  แบ่งออกเป็นงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย   จ านวน 32  โครงการ งบประมาณรายจ่ายกิจกรรมโครงการจากเงินงบประมาณ จ านวน 
6  โครงการรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานพัฒนานักศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น 21,311,640 บาท 
(ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  จากการด าเนินงานดังกล่าวมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนค่อนข้างมาก เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ ของส านักงานพัฒนานักศึกษาเข้าใจใน
ขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานพัฒนานักศึกษามากขึ้น  สามารถปฏิบัติงานแทน
กันได้  มีมาตรฐานเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์
งานตามภารกิจ การวางแผนการจัดท างบประมาณ  การจัดท างบประมาณ  การแก้ไข -เพ่ิม-ลดงบประมาณ  
การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม และก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผน
งบประมาณ จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนที่ปฏิบัติงานด้านแผนและ
งบประมาณ ตระหนักถึงความส าคัญและมีความสนใจจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง  การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา   
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2.  วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา   

สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา   

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนา

นักศึกษา   
3.  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

 คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา  เล่มนี้ครอบคลุม
เนื้อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณระดับส านักงาน และหน่วยงานภายใน            
ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์งานตามภารกิจ การวางแผนการจัดท างบประมาณ  การจัดท างบประมาณ         
การแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณ  การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม และก ากับ 
ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ  โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา ในการปฏิบัติงาน   

 

4.  นิยำมศัพท์ ค ำจ ำกัดควำม 
 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ส านักงาน” หมายความว่า   ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
“หน่วยงาน” หมายความว่า   งานตามการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน

สังกัดส านักงานอธิการบดี 
“แผนและงบประมาณ” หมายความว่า แผนงานที่แสดงโครงการกิจกรรมของส านักงานตาม

ปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
“รายจ่าย” หมายความว่า รายการที่ต้องจ่ายเงินตามหมวดรายจ่าย 
“งบประมาณ” หมายความว่า   จ านวนเงินที่คาดไว้ว่าจะต้องจ่ายโดยการคิดไว้

ล่วงหน้า  
“โครงการกิจกรรม” หมายความว่า   กิจกรรมที่ก าหนดจัดขึ้นมีรูปแบบกิจกรรมที่

หลากหลายตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด         
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

“การวางแผน” หมายความว่า   การก าหนดเป้าหมายโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

“การจัดท างบประมาณ” หมายความว่า   การจัดท ารายละเอียดโครงการกิจกรรมของ
ส านักงาน 

“แก้ไขเพ่ิมเติม” หมายความว่า   การแก้ไข เพ่ิมเติม รายละเอียดข้อมูล โครงการ
กิจกรรม  

“บันทึกงบประมาณ” หมายความว่า   การน าข้อมูลโครงการกิจกรรม บันทึกรายละเอียดลง
ใน โป รแกรมบั น ทึ ก ข้ อมู ล โค รงก ารกิ จก รรม        
(Data Projects) Version 1.1.0 
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“โปรแกรมบันทึกข้อมูล” หมายความว่า   โปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data 
Projects) Version 1.1.0 ท างานภายใต้พ้ืนฐาน 
Microsoft office Microsoft Excel (version 
2013 ขึ้นไป) 

“ก ากับ ติดตาม” หมายความว่า   กระบวนการก ากับ ติดตาม ควบคุมและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดเป็นประจ า 
แบบต่อเนื่อง 

“รายงาน” หมายความว่า   การศึกษาค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลผลการ
ด าเนินงานมาน าเสนอต่อ หัวหน้าส านักงาน 
ผู้บังคับบัญชา หรือในที่ประชุมให้ทราบ 

“ปรับแผน” หมายความว่า   การปรับแผนงานที่ก าหนดไว้เดิม ไปเป็นแผนงาน
ใหม่ที่มีความจ าเป็น และส าคัญมากกว่าใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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บทที่ 2 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

  คู่มือปฏิบัติงาน  เรื่อง  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา             
มีหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนการวิเคราะห์งานตามภารกิจ การวางแผนการ
จัดท างบประมาณ  การจัดท างบประมาณ  การแก้ไข -เพ่ิม-ลดงบประมาณ  การบันทึกงบประมาณใน
โปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม และก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ โดยรวบรวม
ได้ ดังนี้  

1. การวิเคราะห์งานตามภารกิจ 
1.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา 

2. การวางแผนการจัดท างบประมาณ 
2.1 นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2 แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.3 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

3. การจัดท างบประมาณ 
3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
3.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 

 

4. การแก้ไข-เพิ่ม-ลดงบประมาณ   
4.1 แนวปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหา 

 

5. การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม 
5.1 แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (2560-2564) 
5.2 การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Projects) Version 1.1.0 

 

6. ก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ 
     6.1 หลักการติดตามและประเมินโครงการ 
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2.1 กฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
1. การวิเคราะห์งานตามภารกิจ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สาระส าคัญ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

เป้าประสงค์ : 1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ พร้อมท างานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ : 2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็น
ผู้ประกอบการ 

เป้าประสงค์ : 3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
เป้าประสงค์ : 4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์ : 1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่และยกระดับ

เศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง 
เป้าประสงค์ : 2. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล

ได ้
เป้าประสงค์ : 3. รายได้จากการท างานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
เป้าประสงค์ : 1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 
เป้าประสงค์ : 2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : 1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 
เป้าประสงค์ : 2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : 1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

อย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ 
เป้าประสงค์ : 2. บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล

สารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ : 1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทาง
วิชาการ 

เป้าประสงค์ : 2. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ : 3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : 4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจาก

อบายมุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ : 1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ : 2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จ

ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ : 3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการ

พัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ : 1. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
เป้าประสงค์ : 2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลง 
เป้าประสงค์ : 3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ : 4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
สาระส าคัญ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส านักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ (Mission) 
1. สร้างองค์กรคุณภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2. พัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีประสิทธิภาพในทุกด้านและสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 
3. จัดบริการสวัสดิการ และสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเอ้ือต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
 

2. การวางแผนการจัดท างบประมาณ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
สาระส าคัญ 
ก.  การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินที่ ได้รับ

จัดสรรจากส านักงานประมาณ ดังนี้ 
6. เงินอุดหนุนโครงการอาสาพัฒนาชนบท : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลางของนักศึกษา 

(ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักงานพัฒนานักศึกษา) 
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       ข.  การจัดท าและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึดถือนโยบายและ 
หลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ว่า  
“เงินรายได้” หมายถึง เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 
ประเภทเงินรายได้ประกอบด้วย  
 1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้  
 2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 3. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย  
 4. เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว  
 5. เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 6. เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตาม
อ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ  

 3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้  
  3.1 กรณีคณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง รายการ
งบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 
ที ่

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้มีอ านาจหน้าที ่

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
1 การโอนงบประมาณ รายจ่ ายและ 

เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณ 
รายจ่ าย  ภ าย ใต้ งบด า เนิ น งาน ใน 
โครงการเดียวกัน (ข้อ 26 (1)) 

ใ ห้ ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น เ ส น อ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช าสู งสุ ด ข อ งค ณ ะ /
หน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ 
 

คณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามระเบียบฯ 

2 การโอนงบประมาณ รายจ่ ายและ 
เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณ 
รายจ่ายทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) 
(ข้อ 26 (2)) 

ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ 1) คณ ะ/หน่ วยงานส่ งเรื่ อ งมาที่ กอง
แผนงาน เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ าย แล ะ เป ลี่ ย น แ ป ล งรายก าร
งบประมาณรายจ่ายโดยระบุเหตุผลความ
จ าเป็นประกอบการ พิจารณา 
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่าย
และ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายใน ระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้
กองคลัง และคณะ/ หน่วยงานท่ีเสนอเรื่อง
ทราบเพื่อด าเนินการ เบิกจ่ายงบประมาณ
ต่อไป 

3 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
จากแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่

ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ 1) คณ ะ/หน่ วยงานส่ งเรื่ องมาที่ กอง
แผนงาน เพื่อขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
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ที ่

 
การด าเนินงาน 

 
ผู้มีอ านาจหน้าที ่

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ

ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย กรณี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของแหล่งทุนฯ (ข้อ22) 

รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นป
พร้อมแนบส าเนาใบน าส่งเงินและส าเนา
สัญ ญ าโค รงก าร  เพื่ อป ระก อบ การ 
พิจารณา 
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3 ) ก อ งแผน งาน บั น ทึ กก ารตั้ งแ ผ น
งบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS 
ตามผลการพิ จารณ าอนุ มั ติ และแจ้ ง
รายละ เอี ยด ให้ กองคลั ง และคณ ะ/ 
ห น่ ว ย ง า น ที่ เส น อ เรื่ อ งท ร า บ เพื่ อ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
สาระส าคัญ 
 1. ค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ าที่ควรประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ก่อนพิจารณาตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายส าหรับกิจกรรม/โครงการ อ่ืนๆ  
 1.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน  
  1) ค่าสาธารณูปโภค 
  2) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด  
  3) หนี้ค่าไฟฟ้าค้างช าระ (กรณีมีหนี้ค้างช าระ)  
 1.2 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับบุคลากร  
  1) ค่าจ้างพนักงาน  
  2) ค่าจ้างชั่วคราว  
  3) เงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร  
  4) เงินประจ าต าแหนง่ทางวิชาการ  
  5) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน  
  6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
  7) ค่าจ้างเหมาคนสวน/คนงาน  
 1.3 งบด้านการพัฒนานักศึกษา ควรตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 11 จาก
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ท้ังนี้ไม่รวมค่าอาหารท าการนอกเวลา)  
 2. การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสม  
  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ กรณีที่เป็นงบลงทุน 
ต้องมีแบบรูปสิ่งก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และใบเสนอราคา
ครุภัณฑ์อย่างน้อย 2 ร้านค้า ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20  
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 3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท าและสรุปผลการพิจารณาแผนการจัดหาครุภัณฑ์
ด้าน ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่  15 กรกฎาคม 2563 เพ่ือ           
กองแผนงานจักได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป 

 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
สาระส าคัญ 

วัน-เดือน-ปี 
ขั้นตอนและกจิกรรม 
(เงินงบประมาณ) 

 

ขั้นและกจิกรรม 
(เงินรายได้) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

4 มิถุนายน 2563 
 

ประชุมชี้แจงการจัดทาแผนปฏบิัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ร่วมกับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรอืผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของ 
คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 

กองแผนงาน/คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก 

10-17มิถุนายน 2563 
 

 จัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้  
จากเงินผลประโยชน์ จากการด าเนินงาน
ห รื อ ราย รับ อื่ น  ๆ  น อก เห นื อ จ าก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุง
การศึกษาที่ เก็บจากนักศึกษา  ตาม
แบบฟอร์ม PROJECT 1 และจัดส่งกอง
แผนงาน 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 

10-30มิถุนายน 2563 
 

 คณ ะ/วิทยาลั ย /ส านั ก  จั ดท าแผน
ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เงินรายได้ ในแบบฟอร์ม DATA 
PROJECT 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 
 

1 กรกฎาคม 2563 
 

 น าส่งไฟล์ข้อมลูท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้ ตาม
แบบฟอร์ม DATA PROJECT ทาง
เอกสารอย่างเป็นทางการและในรปูแบบ
ไฟล์บันทึกข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ให้กอง
แผนงานรวบรวม สรุป วิเคราะห ์

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 
 

24 -29กรกฎาคม
2563 

 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก จัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ปรับปรุงแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามมติ
คณะกรรมการนโยบาย มหาวิทยาลัย 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 
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วัน-เดือน-ปี 
ขั้นตอนและกจิกรรม 
(เงินงบประมาณ) 

 

ขั้นและกจิกรรม 
(เงินรายได้) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

2564  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตามแบบฟอร์ม 
DATA PROJECT และจดัท า
แผนความต้องการในการจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

29กรกฎาคม 2563 
 

น าส่งไฟล์ข้อมลูท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตาม
แบบฟอร์ม DATA 
PROJECT ทางเอกสารอยา่ง
เป็นทางการ และในรปูแบบ
ไฟล์บันทึกข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กอง
แผนงานรวบรวม วิเคราะห์ 
สรุป 

 

น าส่งไฟล์ข้อมลูท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได ้ตาม
แบบฟอร์ม DATA PROJECT ทาง
เอกสารอย่างเป็นทางการ และใน
รูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้กองแผนงานรวบรวม วิเคราะห ์สรุป 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 
 

17 -21  สิ งห าค ม 
2563 

 

น าส่งไฟล์ข้อมลูท าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตาม
แบบฟอร์ม DATA PROJECT 
ทางเอกสารอย่างเป็นทางการ 
และในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กองแผนงาน
รวบรวม วิเคราะห์ สรุป  
(ครั้งท่ี 2) 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก น าส่งไฟล์
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เงินรายได้ (ครั้งท่ี2) 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 

2-11 กันยายน 2563 คณะ/วิทยาลยั/ส านัก บันทึก
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ในระบบ 
UBUFMIS 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก บันทึกแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
รายได้ ในระบบ UBUFMIS 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 

ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 
 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 
 

สิ้นไตรมาสที ่1 
 

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ครั้งท่ี 1) 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 
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วัน-เดือน-ปี 
ขั้นตอนและกจิกรรม 
(เงินงบประมาณ) 

 

ขั้นและกจิกรรม 
(เงินรายได้) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

สัปดาห์แรกเดือน 
ม.ค.2564,เม.ย. 
2564,ก.ค.2564, 
ต.ค 2564 

 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏบิัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก 
 

สิ้นไตรมาสที ่2 
 

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ครั้งท่ี 2) 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก  

สิ้นไตรมาสที ่3 
 

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ครั้งท่ี 3) 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก  

 
3. การจัดท างบประมาณ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
สาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นพระราชบัญญัติที่ให้
ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระ เบียบ ข้อบังคับ  
ประกาศ  ข้อบัญญัติ  และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 กล่าวคือ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ทั้งกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้ใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 แทน โดยเหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
น าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและ
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้
งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่ง
เป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับ
มาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการท างานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
สาระส าคัญ 
 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถือ
เป็นกฎหมายล าดับรอง มีด้วยกันหลายฉบับ ซึ่งเป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
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และแนวท างานปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เช่น กฎกระทรวง ก าหนดให้
หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  ก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  ก าหนดพัสดุที่รับต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่พัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง  ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อในการ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา  ก าหนดอัตรา
ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก าหนอัตราเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงาน
ของรัฐที่ใช่สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
สาระส าคัญ 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 เป็น
ระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถือ
ว่าเป็นกฎหมายล าดับรอง ที่เป็นการก าหนดรายละเอียด ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวท างานปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องยึดถือ ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ให้
เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
สาระส าคัญ 

หมวดที่ 4 
รายจ่าย 

-------------------- 
ข้อ 14 การใช้จ่ายเงินรายได้ ต้องใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 
ข้อ 15 เว้นแต่ระเบียบนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การใช้เงินรายได้ให้ใช้จ่ายเพ่ือการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการ ดังนี้ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารในกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการ 
(2) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเพ่ิมค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเพื่อ

การพัฒนาบุคลากร เช่น ทุนการศึกษาฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการแก่บุคลากร 
(3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารการศึกษาและส่งเสริมวิชาการด้านการเรียนการสอน และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
(4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เช่น ทุน

สนับสนุนการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 



คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา 13 
 

(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษา การให้ทุนการศึกษา การจัดบริการให้แก่นักศึกษาตลอดจนการ
จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ 

(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่าง ๆ 

(8) ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

(9) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
(10)  ค่าใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(11)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 
การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้น าระเบียบราชการที่เก่ียวข้องมาบังคับโดยอนุโลม หากไม่มีระเบียบ

ก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
หมวด 5 

วิธีการงบประมาณ 
------------------- 

ข้อ 18 ปีงบประมาณเงินรายได้ ให้เป็นไปตามปีงบประมาณแผ่นดิน 
ข้อ 19 ให้มหาวิทยาลัยส่วนราชการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 7 และที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของส่วนราชการตามข้อ 10 ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่จัดท าแผนตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือของส่วนราชการเสนอต่อกอง
แผนงานภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีดังกล่าวให้จัดท าตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ให้กองแผนงานรวบรวม สรุป วิเคราะห์แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามวรรคหนึ่งให้เสร็จสิ้น
ภายในเดือนสิงหาคมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับ
ในแต่ละป ี

ในขณะเมื่อจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ
เป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้
เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 

ข้อ 21 กรณีที่แผนงบประมาณเงินรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีใดประกาศใช้ไม่
ทันปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วง
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มาไปพลางก่อน เฉพาะหมวดรายจ่ายที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามปกติ ทั้งนี้ ต้องไม่ เกินกึ่งหนึ่งของ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที่ล่วงมา 

ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน ให้อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว 
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส 

ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผล
และความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย 

ข้อ 24 มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการอาจตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ไว้เป็นเงินทุนส ารอง ทั้งนี้ตามสัดส่วนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

เงินทุนส ารองตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 
(1) สมทบงบประมาณแผ่นดินหรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อเติม หรือ

ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 
(2) ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
(4) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพ่ือการลงทุนในการด าเนินงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยใน

ลักษณะที่หน่วยงานนั้นมีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายคืน 
(5) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่าง

ร้ายแรง 
(6) อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

การขอใช้หรือยืมเงินจากเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 25 มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการ
จัดสรรเงินรายได้เพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้ง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

ข้อ 26 การโอนงบประมาณรายจ่ายทุกประเภทให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานในโครงการเดียวกันของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วน

ราชการเป็นผู้อนุมัติ 
(2) การโอนงบประมาณทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ 
(3) การโอนหมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือการโอนรายจ่ายใน

หมวดรายจ่ายต่าง ๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
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รายการในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท ให้เสนอ
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้านถึงห้าล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ และ กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม(1) (2) และ (3) ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 27 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่ในกรณี
ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้มหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีเพ่ือกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีตามภาระผูกพันนั้น
ได ้

ข้อ 28 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายตามรายการที่
ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณไว้ ถ้า
มีงบประมาณเหลือจ่าย ให้โอนเป็นรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการนั้น 

 

4.  การแก้ไข-เพิ่ม-ลดงบประมาณ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : แนวปฏิบัติพื้นฐานในการแก้ปัญหา 
สาระส าคัญ 

McNamara (1999) กล่าวว่าวิธีการแก้ปัญหามีหลากหลายวิธี ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดที่จะ
สามารถแก้ปัญหาทุกเรื่องได้ แต่มีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ โดยต้องมีการฝึก
ใช้เสียก่อน เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ  ขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้ 
          1.  ระบุปัญหา  ขั้นนี้เป็นขั้นที่คนส่วนใหญ่มักจะสับสน กล่าวคือ จะเริ่มด้วยการคิดว่าสิ่งนั้นเป็น
ปัญหา แทนที่จะท าความเข้าใจให้ถ่องแท้เสียก่อนว่าท าไมจึงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา การระบุปัญหาต้อง
อาศัยข้อมูลจากตนเองและผู้อื่น ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการตั้งค าถาม อาทิ อะไรคือสิ่งที่เห็นว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้
คิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้น  ปัญหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นที่ไหน  เกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นเมื่อใด ก าลังเกิดขึ้นกับใคร และ
ท าไมจึงเกิดขึ้น จากนั้นให้เขียนอธิบายว่าสิ่งที่ก าลังเกิดในขณะนั้น โดยแท้จริงควรจะเป็นอย่างไร           
ต้องพยายามอธิบายให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ เขียนอย่างเจาะจง และครอบคลุมประเด็นว่า อะไร ที่ไหน  
อย่างไร กับใคร และท าไม 
               1.1 เมื่อถึงจุดนี้ หากปัญหายังดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนควรระบุปัญหาให้กระจาย
ออกมาแบบย่อยๆลงไปอีก โดยตั้งค าถามซ้ าอย่างเดิมจนกว่าจะได้ค าอธิบายส าหรับปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
มากพอ  
               1.2 ท าการตรวจสอบว่าความเข้าใจที่มีต่อปัญหาต่างๆนั้น มีความถูกต้องเพียงใดโดยการหารือ
กับสมาชิกในกลุ่มหรือบุคคลอ่ืน 
               1.3 น าปัญหาต่างๆมาจัดความส าคัญ  หากพบว่ามีปัญหาต่างๆที่เก่ียวข้องกันจ านวนหลาย
ปัญหาให้พิจารณาว่าปัญหาใดควรจัดการก่อนปัญหาใดจัดการทีหลัง ทั้งนี้ต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างปัญหา
ที่มีความส าคัญกับปัญหาที่เป็นเรื่องฉุกเฉินเพราะปัญหาที่มีความส าคัญเป็นปัญหาที่ต้องจัดการก่อน 
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               1.4 ท าความเข้าใจกับบทบาทของตนเองในปัญหานั้นให้ถูกต้องเพราะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
รับรู้บทบาทของผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น เมื่อตนเองเครียดก็อาจมองว่าผู้อ่ืนเครียดเช่นเดียวกันซึ่งความจริงอาจไม่
เป็นเช่นนั้น 
          2. มองหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ในขั้นนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับข้อมูลน าเข้าจากบุคคล
อ่ืนซึ่งรับรู้ปัญหาและจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเก็บข้อมูลควรท าเป็นรายบุคคลจะได้ข้อมูล
มากกว่า ให้จดบันทึกสิ่งที่เป็นความคิดเห็นของตนเองและสิ่งที่ได้ยินมาจากผู้อ่ืน จากนั้นเขียนอธิบายสาเหตุ
ของปัญหาในลักษณะที่ว่าอะไรก าลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดอย่างไรกับใครและท าไม 
          3. แจกแจงทางเลือกต่างๆ ส าหรับวิธีการที่จะใช้แก้ปัญหา ในขั้นนี้ควรให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่วม ยกเว้นในกรณีที่ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว ให้ระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้
ทางเลอืกหลายๆทางแล้วน ามาคัดกรองเพ่ือหาแนวคิดท่ีดีที่สุด การได้มาซึ่งความคิดท่ีหลากหลายนั้นต้อง
ระวังที่จะไม่ตัดสินว่าความคิดเหล่านั้นดีหรือไม่ดี ให้จดบันทึกตามที่ได้ยินมาเท่านั้นทักษะที่เหมาะสมที่สุด
ในการจ าแนกสาเหตุของปัญหาคือการคิดเชิงระบบ (systems thinking) 
          4. เลือกวิธีการแก้ปัญหา  ในการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา ควรพิจารณาดังนี้ 
               4.1 วธิีการใดท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว 
               4.2 วธิีการใดท่ีมีความเป็นจริงมากท่ีสุดในการแก้ปัญหาได้ส าเร็จ ในขณะนี้มีทรัพยากรส าหรับ
การแก้ปัญหาหรือไม่ จะจัดหามาใช้ได้หรือไม่ มีเวลาเพียงพอที่จะใช้วิธีการนี้หรือไม่ 
               4.3 อะไรคือความเสี่ยงของทางเลือกแต่ละวิธี 
          5. วางแผนน าทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดไปปฏิบัติหรือจัดท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งใน
ขั้นนี้มีสิ่งที่ต้องพิจารณาคือ 
               5.1  สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว 
               5.2 มีข้ันตอนอะไรที่จะต้องท าในการน าทางเลือกท่ีดีที่สุดไปแก้ปัญหา มีระบบหรือ
กระบวนการอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง 
               5.3 จะรู้ได้อย่างไรว่าขั้นตอนต่างๆ มีการปฏิบัติ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผน 
               5.4 ทรัพยากรอะไรบ้างที่ต้องการ ในประเด็นของบคุลากร เงิน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
               5.5 ต้องใช้เวลานานเท่าใดในการน าวิธีการแก้ปัญหาไปปฏิบัติให้เขียนตารางที่แสดงเวลาตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุด และเวลาที่คาดหวังว่าจะเห็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จปรากฏขึ้น 
               5.6 ใครคือผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน 
               5.7 เขียนค าตอบส าหรับค าถามที่กล่าวมาแล้ว และให้ถือว่านี่คือแผนปฏิบัติการ 
               5.8 สื่อสารท าความเข้าใจแผนนี้กับบุคคลที่เก่ียวข้องในการน าแผนไปปฏิบัติ ปัจจัยส าคัญของ
ขั้นตอนนี้คือ การสังเกตและการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 

        6. ดูแลควบคุมการปฏิบัติตามแผน โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ 
               6.1 เห็นสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนตามตัวบ่งชี้หรือไม่ 
               6.2 แผนมีการด าเนินงานตามตารางที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
               6.3 ถ้าแผนไม่ได้ด าเนินไปตามที่คาดหวังไว้ ให้พิจารณาว่า แผนมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่มี
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ทรัพยากรเพียงพอที่จะท าให้แผนส าเร็จตามก าหนดการหรือไม่ ควรมีสิ่งอ่ืนที่ต้องท าก่อนสิ่งที่ก าหนดไว้แต่
เดิมในแผนหรือไม่ควรเปลี่ยนแผนหรือไม่ 
          7. ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่   ในขั้นนี้ วิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในการ
ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ คือการกลับคืนสู่การปฏิบัติงามตามปกติ แล้ว
สังเกตสถานการณ์  นอกจากนั้นมีประเด็นที่ควรพิจารณาเพ่ิมเติมดังนี้  
               7.1 ควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นอีก 
               7.2 อะไรคือบทเรียนที่ได้จากการแก้ปัญหาครั้งนี้ ในเชิงความรู้ ความเข้าใจ และ/หรือทักษะ 
               7.3 ควรมีการเขียนบันทึกสั้นๆ ถึงเหตุการณ์เด่น ที่เป็นความส าเร็จในการพยายามแก้ปัญหา 
และสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้เรียนรู้  แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้อง 
           แนวปฏิบัติพื้นฐานนี้ มีการพัฒนาเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาทั่วไป (general problem 
solving model) เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งด าเนินงานให้บริการโดยบริษัท 
Cisco Systems (2002) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนคือ  

1) ระบุปัญหาในลักษณะของกลุ่มอาการผิดปกติหรือสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุของความผิดปกติ  
2) รวบรวมข้อเท็จจริงที่จ าเป็นส าหรับการคัดแยกสิ่งที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงออกมา  
3) พิจารณาหาความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาโดยตัดทอนปัญหาที่ไม่เก่ียวข้องออกไปจากข้อเท็จจริงใน
รายการที่รวบรวมไว้  
4) สร้างแผนปฏิบัติการจากปัญหาที่เหลืออยู่ โดยวางแผนจัดการกับปัญหาเพียงครั้งละตัวแปรเดียว  
5) น าแผนไปปฏิบัติทีละข้ันตอนอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่าอาการผิดปกติหายไป
หรือไม่  
6) เมื่อเปลี่ยนตัวแปรที่ท าการแก้ไข ให้เก็บผลลัพธ์ของแต่ละครั้ง เพ่ือคัดแยกว่าสิ่งใดที่เป็นและไม่เป็น
ปัญหา และ  
7) วิเคราะห์ผลเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ถ้าใช่ก็แสดงว่าประบวนการ
แก้ไขส าเร็จเรียบร้อยแล้ว    
   

5.  การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : แผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
สาระส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  

1. องค์กรมีการพัฒนาและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย และสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริกร 
3. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์  
ส านักงานอธิการบดีมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง สามารถ 
ขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Projects)  
Version 1.1.0 
สาระส าคัญ 

โปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Projects) Version 1.1.0 ท างานภานใต้พ้ืนฐาน 
Microsoft office Application Microsoft Excel (version 2013 ขึ้ น ไป ) ซึ่ งห ลั ก การท างาน ขอ ง
โปรแกรมผู้ใช้งานต้องเปิดการใช้งานของ Excle Macro เพ่ือใช้งานโดยเลือกจากตัวเลือก (Option) ของ 
MS Excel 

 
6. ก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : หลักการติดตามและประเมินโครงการ 
สาระส าคัญ 

“การติดตาม”(Monitoring) หมายถึง (จิรพันธ์ ไตรทิพจรัส,2549;3) การก ากับดูแลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยวิธีการที่ใช้ในการติดตาม ได้แก่ 

1) การประชุมและให้รายงานการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการในที่ประชุม 
2) การให้เขียนรายงานผลเป็นครั้งคราว เช่น รายงานรายไตรมาส 
3) การให้กรอกแบบฟอร์มเพ่ือรายงาน 
4) การติดตามสังเกต สอบภาม โดยผู้บริหาร เป็นต้น 

  การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า 
(input) การด าเนินงาน (process) และผลการด าเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการเพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback system) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะด าเนินโครงการ 

การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า        
(Value Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็นสารสนเทศ
ส าหรับการปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการและพัฒนาโครงการต่อไป 
  การติดตามและประเมินจึงเป็นกลไกและเครื่องมือส าคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

2.2 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

แนวคิด ทฤษฎี PDCA เป็นแนวคิดหนึ่ง ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเพียงแค่การวางแผน แต่แนวคิดนี้
เน้นให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิด PDCA 
ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการ
อุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เมื่อปรมาจารย์ด้านการบริหาร
คุณภาพอย่าง W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ ให้เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนงาน 
วงจรนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Deming Cycle” 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม  Erwin (อ้างอิงใน ยุพาพร รูปงาม5 2545, หน้า 6) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมไว้ว่า คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา      
ร่วมคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของ บุคคล แก้ไขปัญหา
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ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano’s Taxonomy) 
 มาร์ซาโน (Marzano. 2001: 11-12) อธิบายว่า รูปแบบพฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 
ระบบ ได้แก่ ระบบแห่งตน ระบบบูรณาการ และระบบสติปัญญา ระบบแห่งตนตัดสินการยอมรับการ
เรียนรู้เรื่องใหม่ เมื่อระบบแห่งตนรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ ระบบแห่งตนจะตัดสินใจว่าจะท าตามพฤติกรรม
เช่นปัจจุบันหรือเข้าร่วมในกิจกรรมใหม่ ระบบบูรณาการจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายของ
การเรียนรู้นั้น โดยการออกแบบกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายแห่งการเรียนรู้และติดตามว่าจะท าได้
ดีเพียงใด จากนั้นระบบสติปัญญาจะท าหน้าที่จัดกระท ากับข้อมูลในลักษณะของการวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูล
ที่จ าเป็นตามขอบเขตความรู้ในเนื้อหา ดังนั้น ปริมาณความรู้ของนักเรียนแต่ละคนจึงมีผลต่อความส าเร็จ
อย่างสูงในการเรียนรู้เรื่องใหม่ ซึ่งความรู้ใหม่สามารถต่อยอดจากความรู้เดิมได้อย่างกว้างขวาง 

ทฤษฎีการแก้ปัญหา 
          ทฤษฎีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผลงานเรื่องนักแก้ปัญหาทั่วไป (general problem 
solver) ของ Ernest & Newell (1969) และ Newell & Simon (1972) ซึ่งเป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาของ
มนุษย์ (human problem solving) ในรูปแบบของโปรแกรมที่เป็นสถานการณ์จ าลอง  ผลงานนี้ช่วย
วางรากฐานกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการประมวลสารสนเทศส าหรับศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหา หลักการของ
ทฤษฎีนี้คือ พฤติกรรมการแก้ปัญหาประกอบด้วย “วิธีการ-ปลายทาง-วิเคราะห์” ซึ่งเป็นการน าปัญหามา
แตกออกเป็นองค์ประกอบหรือเป้าหมายย่อยๆ  แล้วจึงจัดการแก้ไขเป้าหมายย่อยๆเหล่านั้นทีละ
เรื่อง แนวคิดนี้ตรงกันข้ามกับ Wertheimer (1959) นักจิตวิทยาในกลุ่มทฤษฎีเกสตอลต์ ซึ่งท าการวิจัย
เรื่องการแก้ปัญหาและให้ความส าคัญด้านความเข้าใจเรื่องโครงสร้างของปัญหาโดยเชื่อว่าพฤติกรรมกา ร
แก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จเป็นเพราะบุคคลผู้นั้นสามารถมองเห็นโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดของปัญหา 
หลักการของทฤษฎีนี้คือผู้เรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการค้นพบธรรมชาติของปัญหาหรือประเด็น
หัวข้อที่ต้องการแก้ไข  สิ่งที่เป็นช่องว่าง  ความไม่ลงรอยกัน หรือสิ่งรบกวนต่างๆ เป็นสิ่งเร้าที่ส าคัญต่อการ
เรียนรู้ การเรียนการสอนจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎองค์กร ประกอบด้วย ความใกล้เคียง การปกปิดความ 
คล้ายคลึงและความเรียบง่าย 
          DeBono (1971 และ 1991) เสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้วิธีการคิดแบบนอก
กรอบ โดยเชื่อว่าปัญหาส่วนใหญ่ต้องการมุมมองที่แตกต่างจึงจะแก้ไขได้ส าเร็จ วิธีการที่จะท าให้ได้มุมมองที่
แตกต่างเกี่ยวกับปัญหาคือ การแยกปัญหาเป็นส่วนๆ แล้วน ากลับมารวมกลุ่มเข้าด้วยกันในลักษณะที่
แตกต่างไปจากเดิมหรือสุ่มบางส่วนมารวมกัน  หลักการนี้เสนอองค์ประกอบ ในการแก้ปัญหา 4 ประการ
คือ 1) ค้นหาความคิดเด่นๆ ที่เป็นหลักในท าความเข้าใจกับปัญหา 2) ค้นหาวิธีการที่แตกต่างออกไปในการ
มองปัญหา 3) ปล่อยวางการคิดแบบยึดติด และ 4) ให้โอกาสตนเองในการเปิดรับความคิดอ่ืนๆ  
 
การด าเนินงานด้วยหลักพ้ืนฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ 
               (1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของตัวบุคคล 

     (2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึด
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อม

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2
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กัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเป็นนิ สัยประจ า
ชาติ 

     (3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ส ะดวกและมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
               (4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การแสดง
ประชามติ หรืออ่ืนๆ 

     (5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

     (6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า และบริการที่มี
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน  
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ช านาญการ  ในลักษณะการศึกษาวิเคราะห์  การจัดท าแผนและ
งบประมาณ  การน าเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงาน การติดตามประเมินผล สรุปข้อมูล การให้ค าปรึกษา แนะน า
เบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านแผนและงบประมาณของส านักงาน จัดท าเอกสาร รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์  

3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
คู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา” มีขั้นตอนงาน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์งานตามภารกิจ 
      การวิเคราะห์งานตามภารกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี เป็นขั้นตอน
กระบวนงานที่มีความส าคัญและจ าเป็นในด าเนินงานตามภารกิจของส านักงาน  โดยเฉพาะการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้น ต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์งานตามการแบ่งส่วนงานโครงสร้างภายในของ
ส านักงานพัฒนานักศึกษา  ปัจจุบันแบ่งงานออกเป็น 4 งาน ดังนี้  งานบริหารทั่วไป งานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา  งานพัฒนาทักษะนักศึกษาและงานศิษย์เก่าสัมพันธ์  เพ่ือขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น ก่อนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ส านักงานต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์โครงการ
กิจกรรมการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา  ข้อมูลการส ารวจสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง   การด าเนินงาน และการ
บริหารจัดการงานตามพันธกิจด้านการพัฒนานักศึกษาที่ให้บริการงานในปัจจุบัน  มาก าหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรม (เดิม) และโครงการกิจกรรม (ใหม่) ก่อนการจัดท างบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ส านักงาน และพันธกิจของหน่วยงาน  เช่น วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ
กิจกรรม  การส ารวจความต้องการความคาดหวังการให้บริการของส านักงาน ความพึงพอใจไม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของส านักงาน ความผูกพันองค์การการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC)              
การน าเสนอข้อมูลรายงานในที่ประชุม การจัดท าบันทึกร้องเรียน  เป็นต้น  ท าให้ส านักงานได้รับทราบข้อมูล
ข้อเท็จจริงในปัจจุบันและความต้องการในอนาคต  ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์งานมาก าหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการกิจกรรม วัตถุประสงค์  ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  ของส านักงานได้อย่างชัดเจน                  
ท าให้ส านักงานด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินงานของส านักงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น  การวิเคราะห์งานตามภารกิจของ
ส านักงาน การหาวิธีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และการติดตาม ประเมินผล รายงานการวิเคราะห์ 
(วิเคราะห์งานและวิเคราะห์งบประมาณ) ที่ดีย่อมน ามาสู่ความส าเร็จของส านักงาน 
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แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :    การวิเคราะห์งานตามภารกิจ 
  

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต
เอกสาร 
อ้างอิง 

1  

 

 

 

 

 

1. ศึกษา วิเคราะห์งานของส านักงาน 
ตามการแบ่งส่วนงาน นโยบายความ
จ าเป็นเร่งด่วน โครงการกิจกรรมตาม
ภารกิจ แบบสอบถาม แบบส ารวจ       
ช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC)  
อื่นๆ ที่ส านักงานได้ด าเนินการ  
2.  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ร ว บร วม  จ า แนก 
แยกแยะ จัดรูปแบบ ออกแบบการ
วิเคราะห์  ล าดับความส าคัญงานและ
ข้อมูลหน่วยงาน  เพื่ อ ง่ายต่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
3. ผู้รับผิดชอบน าเสนอข้อมูลการ
วิเคราะห์ภารกิจงานเบื้องต้นให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งตรวจสอบขอ้มูลการวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง ที่ได้รวบรวม ส ารวจ เก็บ
หลักฐาน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
(ถ้ามี) 
4. ผู้รับผิดชอบประสานผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง และจัดท ารายงานการศึกษา
วิเคราะห์งานตามภารกิจให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบข้อมูลในเบื้องต้น 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้บังคับบัญชา 

5 วัน -แบบ
ส ารวจ 

-
แบบสอบ
ถาม 

-ระบบรับ
ฟังเสียง 

 

-รายงาน
แบบส ารวจ/ 
สอบถาม 

-รายงานผล
ด าเนินงาน
ตามกลยุทธ ์

-รายงาน
การใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

2  

 

 

 

 

 

1. ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์งานจากผลการ
ด าเนินงานตามภารกจิและโครงการ
กิจกรรมที่ผ่านมา  
2. ผู้รับผิดชอบสรุปผลการวิเคราะห์งาน
จากผลการด าเนินงานตามภารกิจและ
โครงการกิจกรรมที่ผ่านมา 
3. ผู้รับผิดชอบรายงานสรุปผลการ
วิเคราะห์งานจากผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจและโครงการกจิกรรมที่ผ่าน 
เสนอผู้บังคับชา  

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผู้บังคับชา 

14 วัน 
 

-  
 
 
 
 
 

-รายงาน
การ
วิเคราะห ์

 

3  

 

 

 
1. ผู้รับผิดชอบ ค้นหาวธิีการด าเนินงาน
พัฒนาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
กระบวนงาน จากข้อมูลการวิเคราะห์
งานที่ได้น าเสนอผู้บังคับบัญชา 
2. ผู้รับผิดชอบ คัดเลือก น าวิธกีาร
ด าเนินงาน พัฒนาแก้ไข ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เช่น ปรับโครงสร้างงาน 
ปรับกระบวนงาน ปรับเปลี่ยนงาน     
ปรับงบประมาณ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบจากทรัพยากรส านักงานที่มี

 
ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าส่วนงาน 

15 วัน 
  
- -สรุป

รูปแบบ
วิธีการที่
น ามาพัฒนา
แก้ไข 
ปรับปรุง 
เปลี่ยน   
แปลงการ
ด าเนินงาน 

ศึกษาและวิเคราะห ์
งานตามภารกจิ 

 

การวิเคราะห์งาน 
ตามภารกิจ 

A 

การหาวิธกีารพัฒนางาน
จากการวิเคราะห์งานตาม

ภารกิจ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต
เอกสาร 
อ้างอิง 

อยู่อย่างจ ากัด เช่น งบประมาณ 
บุคลากร เป็นต้น 
3. แจ้งวิธกีารพัฒนางานจากการ
วิเคราะห์งานตามภารกิจให้ผู้มีสว่น
เกี่ยวขอ้ง หัวหน้าส านกังาน หวัหนา้ส่วน
งานเพื่อทราบและด าเนินการ 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หวัหน้าส านักงาน 
หัวหน้าสว่นงานน าวิธกีารพัฒนางาน
จากการวิเคราะห์งานตามภารกิจไป
ด าเนินงานแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
การด าเนินงานให้มีประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น 
5. สรุปผลการน าวธิีการพัฒนางานแก้ไข 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน 
พร้อมจัดรายงานปญัหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ(ถา้มี) 
 

4  

 

 

 

 

1. ผู้รับผิดชอบ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การวิเคราะห์งานตาม
ภารกิจ  
2. ผู้รับผิดชอบรวบรวมผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล  การ
วิเคราะห์งานตามภารกิจ ที่ไดพ้ัฒนา
งานจากการวิเคราะห ์
3. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล  การ
วิเคราะห์งานตามภารกิจ ที่ได้พัฒนา
งานจากการวิเคราะห์ให้ผูบ้ังบัญชา
ทราบ ตามล าดับ 
4. ผู้รับผิดชอบแจ้งเวียนรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การวิเคราะห์งานตามภารกิจ ผู้มีสว่น
เกี่ยวขอ้งทราบและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หัวหน้าส านักงาน 

หัวหน้าส่วนงาน 

-รายไตร
มาส 

 

- -บันทึก
รายงาน 

-รายงาน
การประชุม 

-รายงานผล
การ
ด าเนินงาน  

-รายงาน
ประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการ
วิเคราะห์งานตาม

ภารกิจ 

A 
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ตัวอย่าง :  
 ข้อร้องเรียน : ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับทราบข้อร้องเรียนจากองค์การนักศึกษา เรื่อง สนาม
บาสเกตบอล ช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้  
 การวิเคราะห์งานตามภารกิจ : ส านักงานพัฒนานักศึกษารับทราบข้อร้องเรียน วิเคราะห์มอบหมาย
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ลงพื้นที่ส ารวจสนามบาสเกตบอลตามข้อร้องเรียน  จัดเก็บข้อมูล (รูปภาพ) 
รายงานข้อเท็จจริง พร้อมน าเสนอวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้ผู้บังคับบัญชาทราบ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เช่น ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
กองแผนงาน องค์การนักศึกษา ส านักงานกฎหมายและนิติการ เป็นต้น ก าหนดแผนการด าเนินงาน แผน
งบประมาณ จัดท าข้อเสนอโครงการ ด าเนินโครงการ ติดตามประเมินผล รายงานประเมินผลโครงการ  และ
แจ้งผลกลับผู้ร้องเรียน 
  
ตัวอย่าง :  
 ความจ าเป็นเร่งด่วนของงาน : ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานด้านการ
ให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา (หน่วยกู้ชีพ)  
 การวิเคราะห์งานตามภารกิจ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา  วิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมายงาน
พบว่าส านักงานพัฒนานักศึกษาไม่มีรถกู้ชีพฉุกเฉินให้บริการ  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชานี  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการที่ได้รับมอบหมายสามารถด าเนินงานได้ จึงได้วิเคราะห์ความพร้อม
ของทรัพยากรในส านักงาน เช่น บุคลากร นักศึกษาชมรม จิตอาสา รถกู้ชีพ เป็นต้น  ก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานการให้บริการงาน (หน่วยกู้ชีพ)   ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับส่วน
งานที่สามารถร่วมกันปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการด าเนินงาน แผนงบประมาณ จัดท า
ข้อเสนอโครงการ ด าเนินโครงการ ติดตามประเมินผล รายงานประเมินผลโครงการ  และก าหนดเป็นภารกิจ
ของส านักงานพัฒนานักศึกษาในปีงบประมาณถัดไป  
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการจัดท างบประมาณ 
 

การวางแผนงานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นกระบวนการก าหนดรายละเอียดโครงการ
กิจกรรมที่จะต้องท าด าเนินงานในปีงบประมาณ  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี และพันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
กิจกรรมที่ก าหนด การวางแผนเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานล่วงหน้าที่จะด าเนินการโครงการกิจกรรม              
เป็นการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจก่อนการปฏิบัติงาน  การวางแผนการด าเนินงานจะด าเนินการก่อนถึง
ปีงบประมาณถัดไป  และครอบคลุมปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงทิศทาง แนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานที่เป็นงานประจ าตามภารกิจ  งานเชิงนโยบาย และงานนโยบายเร่งด่วน ก าหนดกิจกรรมโครงการ
งบประมาณ  จ านวนกิจกรรมโครงการ  รายละเอียดโครงการกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
เป็นต้น  ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือน าไปสู่ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ก าหนด  

 
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :    การวางแผนการจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต
เอกสาร 
อ้างอิง 

1  

 

 

 

 

 

1. ศึกษาข้อมูลการจัดท าแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
ส านักงาน 
2. ศึกษาเง่ือนไข ข้อก าหนด แนวทาง 
การจัดท าแผนงาน และความเชื่อมโยง
แผนโครงการกิจกรรมกับการพัฒนา
นักศึกษา 
3. วิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการจัดท า
แผนงานประจ าปี ด าเนินงานตามปฏิทิน
การจัดท าแผนงาน รับทราบนโยบาย 
และด าเนินงานตามหนังสือสั่งการจาก
ผู้บังคับบัญชา  
 
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

2 วัน - -แผนงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยา  
ลัย  

-กลยุทธ์
ส านักงาน
อธิการบดี 

-วิสัยทัศน์      
พันธกิจ  
เป้าหมาย
ส านักงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

2  

 

 

 

 

 

 

-จัดท าแผนงาน (Action Plan ) การ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
ของส านักงานพัฒนานกัศึกษา  แยก
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยและ
เงินงบประมาณแผ่น  

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

3 วัน 
 

Action 
Plan 
 
 
 
 
 

-นโยบาย
และแนว
ทางการ
จัดสรร
งบประมาณ 
-แนวทาง
จัดท า
แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่าย

ศึกษาข้อมูลการจัดท า
แผนงานและ
งบประมาณ 

 

จัดท าแผนงาน  
(Action Plan ) 

 การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

 

B 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต
เอกสาร 
อ้างอิง 

 งบประมาณ 
-ปฏิทินการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ  

3  
1. น าเสนอแผนงาน (Action Plan )  
2. เสนอผู้บริหารตามล าดับ 
3. น าเข้าที่ประชุมหวัหน้างาน 
4. น าเข้าที่ประชุมส านกังาน 
 
 
 
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

7-15 วัน 
 

Action 
Plan 

- 

4  

 

 

 
1. ผู้รับผิดชอบแจ้งเวียนแผนงาน
(Action Plan ) ให้หวัหนา้ส่วนงาน
ทราบและถือปฏิบัต ิ
2. หัวหน้าสว่นงานน าแผนงาน (Action 
Plan ) ไปพิจารณาก าหนดกิจกรรม
โครงการตามภาจกิจงานที่รับผิดชอบ 
 

 
ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์
 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หัวหน้าส านักงาน 
หัวหน้าส่วนงาน 

15 วัน 
 

Action 
Plan 

(ร่าง) 
แผนงาน 
โครงการ
กิจกรรม 

5  

 

 

 

 

1.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
แผนงานที่หัวหนา้หน่วยงานน าไปปฏิบัติ
และการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงาน
(Action Plan) หรือไม่ อยางไร 
2. ปรับปรุงแผนงานหากเกิดปัญหาและ
อุปสรรค ก่อน-ระหว่าง-หลัง การ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
(Action Plan) 
3. ประเมินความส าเร็จของแผนงาน
(Action Plan) ที่ก าหนด 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หัวหน้าส านักงาน 

หัวหน้าส่วนงาน 

ระยะ    
เวลา
ด าเนิน
โครงการ 

 

Action 
Plan 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าแผนงาน  
(Action Plan ) ไปปฏบิัต ิ

ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินแผนงาน 
 

น าเสนอแผนงาน 
(Action Plan ) 

B 
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดท างบประมาณ 
 

 การด าเนินงานการจัดท างบประมาณ  เป็นกระบวนงานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน (ข้ันตอนที่ 
1) การวางแผนการจัดท างบประมาณ ขั้นตอนที่ 2 จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ค้นคว้าท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปี  แนวทางจัดท า
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ประจ าปี  และปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก จากมหาวิทยาลัย และกอง
แผนงาน จะก าหนดรายละเอียดการจัดท างบประมาณในภาพรวมเพ่ือให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการตาม
กรอบระยะเวลา  ขั้นตอนการจัดท างบประมาณนี้ผู้รับผิดชอบต้องใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถ  ด้านการ
จัดการข้อมูลและการค านวณ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท างบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และ
ขั้นตอนนี้ต้องจัดท าเป็นแผนงานฉบับ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานก่อน  โดยแยกกลุ่มงาน
โครงการกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้   

-โครงการกิจกรรมตามภารกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษา (แผนงานประจ า) 
-โครงการกิจกรรมเชิงนโยบาย (แผนงานเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร  เชิงรุก การพัฒนางาน            
การพัฒนาส านักงาน)  
-โครงการกิจกรรมพ้ืนฐาน (แผนงานเร่งด่วน แก้ไขปัญหาระยะสั้น และแก้ไขปัญหาระยะยาว) 

การด าเนินงานขั้นตอนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลรายโครงการกิจกรรมได ้
 
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :   การจัดท างบประมาณ 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างอิง 

1  

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษานโยบายการจัดท างบประมาณ 
ของมหาวิทยาลัย ส านัก ส านักงาน 
2. ศึกษาข้อมูลการจัดท างบประมาณ 
3. รั บ น โ ย บ ายจาก ผู้ บั ง คั บบัญชา       
การจัดท างบประมาณของส านักงานใน
ปีปัจจุบัน 
4. ประสานงาน ปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่
ก อ ง แ ผ น ง า น  ด้ า น ก า ร จั ด ท า
งบประมาณ 

ผู้บังคับบัญชา 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

2 วัน 
 

- www.ubu.
ac.th/web
/planning 

2  
1. ประสาน รวบรวม (ร่าง)โครงการ
กิจกรรม(เดิม) และกิจกรรม(ใหม่)จาก
ทุกงานในส านักงาน 
2. จัดท าข้อมูลเทียบเทียบงบประมาณ
โครงการกิจกรรมของส านักงาน 3 ปี
ย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณา
งบประมาณ 
3. จัดท า (ร่าง) งบประมาณโครงการ
กิจกรรมของส านักงาน 

หัวหน้าสว่นงาน 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

  

5 วัน 
 

Micro 
soft 
Excle 

-ข้อมูลเทียบ
เทียบ
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรม 

 -(ร่าง) 
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรม 

ศึกษา นโยบาย 
แนวทาง ปฏิทินการ
ด าเนินงานการจัดท า

งบประมาณ 

จัดท าข้อมูล (รา่ง)
งบประมาณโครงการ

กิจกรรม 

C 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างอิง 

3  

 

 

 

 

1. ประชุมหัวหนา้ส่วนงาน หัวหน้า
ส านักงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้มีสว่น
เกี่ยวขอ้ง  
2. พิจารณา (ร่าง) งบประมาณโครงการ
กิจกรรมของส านักงาน รายโครงการ
กิจกรรมตามภารกิจ 
3. ที่ประชุมเสนอแนะ เพิ่มเติม 
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม ลด งบประมาณ 
และรายละเอยีดโครงการกิจกรรม 
4. บันทึกข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม ลด งบประมาณ 
และรายละเอยีดโครงการกิจกรรมเพื่อ
น ามาปรับแก้ไข 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชา 

หัวหน้า
ส านักงาน 

หัวหน้าสว่นงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

1 วัน 
 

เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม 
  

 

-รายงาน
การประชุม 
-บันทึกการ
ประชุม 

 

4  

 

 

 

1. จัดท างบประมาณโครงการกิจกรรม
ของส านักงาน 
2. น าข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม 
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่ม ลด งบประมาณ 
และรายละเอียดโครงการกิจกรรมจากที่
ประชุมน ามาปรับแก้ไข 
3. จัดพิมพ์เอกสารข้อมูลงบประมาณ
โครงการกิจกรรมของส านักงาน 
4. น าเสนอข้อมูลงบประมาณโครงการ
กิจกรรมให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
-กรณีไม่ให้ความเห็นชอบด าเนินการ
ขั้นตอนที่ 3  
-กรณีให้ความเห็นชอบด า เนินการ
ขั้นตอนที่ 4  
 

ผู้บังคับบัญชา 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

 

10วัน 
 

DATA 
PRO 
JECT 

รายงาน
ข้อมูล
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรมของ
ส านักงาน 

C 

จัดประชุม
พิจารณา (ร่าง) 
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรม
ของ

ส ำนกังำน 

จัดท างบประมาณ
โครงการกิจกรรม  
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ขั้นตอนที่ 4 การแก้ไข-เพิ่ม-ลดงบประมาณ   
 การแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณ เป็นขั้นตอนการแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณจาก (ขั้นตอนที่2) ที่ได้
แผนงานฉบับ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน แล้วนั้น  และมีความส าคัญที่จะต้องตัดสินใจ
ก่อนจะด าเนินการ (ขั้นตอน4) ท าการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในโครงการกิจกรรมให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
กรณีมีการแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณ นั้น  ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบ
งบประมาณเดิม หรือหากมีงบประมาณที่มากกว่ากรอบงบประมาณเดิม จ าเป็นต้องเปรียบเทียบข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 3 ปีงบประมาณ และแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ก าหนดโครงการกิจกรรมใหม่
เพ่ิมเติม หรือก าหนดงบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม เป็นต้น รวมถึงก าหนดรายละเอียดข้อมูลให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี และส านักงานพัฒนานักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ      
ต้องน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม ปรับปรุง แก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณ และรายละเอียดโครงการกิจกรรม
จากผู้บังคับบัญชามาด าเนินการแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณโครงการกิจกรรมก่อนบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม 
(Data Projects) Version 1.1.0 เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ ลดความผิดพลาด และความซ้ าซ้อนของข้อมูล        
ที่อาจเกิดข้ึนได ้
 
แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :    การแก้ไข-เพิ่ม-ลดงบประมาณ   

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างองิ 

1  

 

 

 

 

 

ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบการ
แก้ไข-เพิ่ม-ลดงบประมาณ  ตามรูปแบบ
รายละเอียดงาน ลักษณะโครงการ
กิจกรรม  การก าหนดโครงการกิจกรรม
เพิ่มเติม และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การจัดท างบประมาณ  

 

 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

2 วัน - - 

2  

 

 

 

ด าเนินงานแก้ไข-เพิ่ม-ลดงบประมาณ  
โครงการกิจกรรม พจิารณาปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้กอ่นล่วงหน้า ซ่ึงเป็น
การคาดการณ์ ให้ได้ข้อมูลงบประมาณที่
ถูกต้องหรือใกล้เคียงงบประมาณที่ใช้
จ่ายจริงมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน์  

2 วัน 
 

DATA 
PRO 
JECT 

 

รายงานการ
แก้ไข-เพิ่ม-
ลด
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรม 

ศึกษา วิเคราะห์ และ
ตรวจสอบข้อมูลการ

แก้ไข-เพิ่ม-ลด
งบประมาณ   

แก้ไข-เพิ่ม-ลด
งบประมาณ 

D 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างองิ 

3 

 

 

 

 

 

 

 
1.ผู้บังคับบัญชาพิจารณางบประมาณ
โครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ แก้ไข-
เพิ่ม-ลดงบประมาณและรายละเอียดใน
โครงการกิจกรรม เช่น การก าหนด
หมวดรายจ่าย รายการค่าใช้จา่ย 
จ านวนเงิน เป็นต้น  
2.ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น 
-กรณีไม่ให้ความเห็นชอบ (ผู้รับผิดชอบ
กลับไปด าเนินการ(ขั้นตอนที ่3)) 
-กรณีให้ความเห็นชอบ(ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ(ขั้นตอนที่ 4)) 
 
 
 

 
ผู้บังคับบัญชา 
 
ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์
 
 

2 วัน 
 

Micro 
soft 

Excle 
 

DATA 
PRO 
JECT 

 

รายงาน
ข้อมูล

งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรม

ของ
ส านักงาน 

4  

 

 

 

1. จัดประชุมการจัดท างบประมาณ
โครงการกิจกรรมของส านักงาน เพื่อ
ทบทวนและเปิดโอกาสให้ไดแ้สดงความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 
2. น าปัญหา อุปสรรค ด้านแผนและ
งบประมาณไปพิจารณาก าหนดขั้นตอน
งาน กระบวนงาน และแก้ไขปรับปรุงให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. ได้ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดท า
งบประมาณโครงการกิจกรรมของ
ส านักงาน 

ผู้บังคับบัญชา 

หัวหน้า
ส านักงาน 

หัวหน้าสว่นงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

1 วัน 
 

- 
 

แนวทางการ
จัดท า
งบประมาณ
โครงการ
กิจกรรมที่ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอข้อมูล 
แก้ไข-เพิ่ม-

ลด
งบประมาณ 

ประชุมการจัดท า
งบประมาณ

โครงการกิจกรรม 
 

D 
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ขั้นตอนที่ 5 การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม 
     การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม เป็นการบันทึกรายละเอียด
โครงการกิจกรรมในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Projects) Version 1.1.0 ขั้นตอนนี้
ความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน  ข้อมูลโครงการ
กิจกรรมที่จะน ามาบันทึกต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา เป็นขั้นตอนกระบวนการที่ต้องมีความรู้
ความเข้าใจข้อมูลรายละเอียดโครงการกิจกรรมทั้งหมดของส านักงาน เข้าใจวิธีการบันทึกโปรแกรมบันทึก
ข้อมูลโครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  และผู้รับชอบจะต้องมีความละเอียดรอบครอบ  
 
การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Projects) Version 1.1.0 จากหน้าเว็บ 
กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี https://www.ubu.ac.th/web/planning (ดังภาพ 1) 

 

2. กด START SYSTEM  >> เลือก ฉันเข้าใจ (ดังภาพ 2)  

     

 

ภาพ 1 

ภาพ 2 

https://www.ubu.ac.th/web/planning
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3. กด เริ่มใช้งานโปรแกรม (ดังภาพ 3)  

 

4. เมื่อด าเนินการตาม (1)-(3) หน้าจอจะปรากฏ (ดังภาพ 4) เป็นหน้าหลักการบันทึกงบประมาณ
โครงการกิจกรรมของส านักงาน  มีรายละเอียดการบันทึกงบประมาณแสดง แบ่งออกเป็น 3 คอลัมน์ 
ดังนี้  

-คอลัมน์ 1 >> แสดงข้อมูลหลักระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

-คอลัมน์ 2 >> แสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการกิจกรรม 

-คอลัมน์ 3 >> แสดงข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน 

 
 
 
 

ภาพ 3 

ภาพ 4 
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5. บันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม ตัวอย่างรายการที่เก่ียวข้องหลักของส านักงาน ดังนี้ 
5.1 ชื่อหน่วยงานหลัก >>   10 | ส านักงานอธิการบดี 
5.2 ชื่อหน่วยงานย่อย >>   1007 | ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
5.3 แหล่งงบประมาณ >>   2 | เงินรายได้  
5.4 แหล่งงบประมาณย่อย >>  2 | เงินรายได้ (ต้องระบุแหล่งรายได้) 
5.5 ชื่อกองทุน  >>  1 | กองทุนบริหาร 

     8 | กองทุนกิจการนักศึกษา 

5.6 พันธกิจหลัก >> 1 | ด้านการผลิตบัณฑิต 

     5 | ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

5.7 ยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย >> 1 | ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 
5.8 เป้าประสงคย์ุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย >> 101 | บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์

ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมท างานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
5.9 กลยุทธ์/มาตรการ >> 10103 | ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 
5.10 นโยบายการจัดสรร >> 102 | งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา 
5.11 งาน /โครงการ >> 412 | งานกิจการนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
5.12 โครงการย่อย >> 4010001 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร 
5.13 ชื่อกิจกรรม/โครงการ >> 40100010001 | โครงการกองทุนบ ารุงกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวย่าง : การบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการกิจกรรม คอลัมน์ 1 >> แสดงข้อมูลหลักระดับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก (ดังภาพ 5)  

 

5.14 เพ่ิมกิจกรรม/โครงการ >> กรณีไม่มีรายการใน (ข้อ 5.13 ) หรือต้องการเพ่ิมกิจกรรม /
โครงการใหม่ในระบบ  

5.15 ชื่อกิจกรรมย่อย >> เพ่ิมรายการชื่อกิจกรรมย่อยจากกิจกรรม/โครงการ 
5.16 ประเภทโครงการ >> 2 | โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน 
5.17 ประเภทงบประมาณและหมวดรายจ่าย >> 1 | งบด าเนินงาน   

101 | ค่าตอบแทน 
102 | ค่าใช้สอย 
103 | ค่าวัสดุ 

5.18 หมวดรายจ่ายย่อย >> แสดงรายละเอียดรายการต่าง ๆ  จากหมวดรายจ่ายแยกตามประเภท 
5.19 ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง (เฉพาะ 7 | กองทุนสินทรัพย์ถาวร)  >> แสดงรายการครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้างจากหมวดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จ าแนกตาม ประเภท เช่น ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

5.20 เพ่ิมรายการใหม่ (กรณีไม่มีรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)  >>  เพ่ิมรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างเมื่อไม่มีรายการในแต่ละประเภทจาก (ข้อ 5.19) 

5.21 รายละเอียดเพ่ิมเติม >>  เพ่ิมรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือการอธิบายรายการ 
5.22 อัตราต่อหน่วย >> กรอกจ านวนอัตราต่อหน่วย (ตัวเลข) 
5.23 หน่วยนับ >> ระบุหน่วยนับของรายการ (หากไม่มีหน่วยนับจากรายการที่ให้เลือกสามารถ

พิมพ์เพ่ิมเข้าไปได้ 
5.24 จ านวนต่อหน่วย >> ระบุจ านวนต่อหน่วยของรายการ 
5.25 จ านวนครั้ง >> ระบุจ านวนครั้งของรายการ 
5.26 กรอกจ านวนเงินงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายตามรายการ จ าแนกรายเดือน รายไตรมาส (ตัวเลข) 

ภาพ 5 
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ตัวย่าง : การบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการกิจกรรม คอลัมน์ 2 >>แสดงข้อมูลรายละเอียดโครงการ
กิจกรรม (ดังภาพ 6)  

 

5.27 กลยุทธ์ของหน่วยงาน >> ระบุกลยุทธ์ของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรม/
โครงการของหน่วยงาน 

5.28 เป้าประสงค์ของหน่วยงาน >> ระบุเป้าประสงค์ภายใต้กลยุทธ์ของหน่วยงานที่มีความสอดกับ
กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน 

5.29 วัตถุประสงค์ของโครงการ >> ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ด าเนินการ (กรณีวัตถุประสงค์
มีจ านวนมากกว่า 1 ข้อ ให้ใส่หมายเลขก ากับ เช่น 1) เพ่ือถ่ายทอดความรู้  2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
สามารถปฏิบัติได้ เป็นต้น 

5.30 ประเภทตัวชี้วัด/ชื่อตัวชี้วัดที่  >> ประเภทตัวชี้วัด มี 2 ประเภท คือ เชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  

ชื่อตัวชี้วัด ต้องเลือกจากรายการที่ก าหนดให้ซึ่งจะสอดคล่องกับโครงการหลักตามยุทะศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (ยกเว้นกรณีไม่มีรายชื่อตัวชี้วัดหรือไม่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักของ
มหาวิทยาลัย สามารถพิมพ์เพ่ิมเข้าไปได้ การบันทึกตัวชี้วัดของโครงการอาจมี 1-2 ตัว หากเป็น
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ จากที่ก าหนดให้พิมพ์เพ่ิมเข้าไปได้ในตัวชี้วัดที่ 3  

5.31 หน่วยนับ >> ระบุหน่วยนับจากค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
5.32 ค่าเป้าหมาย >> ระบุค่าเป้าหมายการด าเนินงานโครงการ (ตัวเลข) 
5.33 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก /รอง >> ระบุชื่อหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ปละหน่วยงานรอง

ที่รับผิดชอบโครงการ 
5.34 ชื่อผู้รับผิดชอบ >> ระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงการที่สามารถติดตามผลการด าเนินงานโครงการ

ของหน่วยงานได้ ( ห้ามระบุรองฯ ที่ก ากับดูแล หรือผู้บังคับบัญชา) 
5.35 ระยะเวลาด าเนินการ >> ระบุระยะเวลาการด าเนินงานโครงการ กดปุ่มเพ่ือเลือกวันที่

ด าเนินงานหรือวันที่สิ้นสุดการด าเนินงาน สามารถเลือกวันได้จากปฏิทิน 

ภาพ 6 
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ตัวย่าง : การบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการกิจกรรม คอลัมน์ 3 >> แสดงข้อมูลรายละเอียดของหน่วยงาน    
(ดังภาพ 7) 

 

6. บันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรมที่ได้ด าเนินการใน (ข้อ5) ให้กดปุ่มบันทึก >> โปรแกรมจะให้ยืนยันการ
บันทึกข้อมูล (ดังภาพ 8) 
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7. ตรวจสอบรายการข้อมูลโครงการกิจกรรมที่บันทึกข้อมูล ได้ด าเนินการถูกต้องหรือไม่  (ดังภาพ 9) 

 

8. ตรวจสอบรายงานในโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม (Data Projects) Version 1.1.0          
(ดังภาพ 10-14) 

 

 

 

ภาพ 9 
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9. จัดพิมพ์และเสนอเอกสารรายงานการจัดท างบประมาณประจ าปีน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและ
จัดท าบันทึกข้อความจัดส่งกองแผนงาน 

ขั้นตอนที่ 6  ก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ 

  การก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ เป็นขั้นตอนกระบวนงานที่ด าเนินงานระหว่าง
ปีงบประมาณ ( เดือนตุลาคม – เดือนกันยายน ) เป็นการก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ
ตามนโยบาย ข้อสั่งการ ความจ าเป็นเร่งด่วน ของภาครัฐ กระทรวง มหาวิทยาลัย ส านักงาน และผู้บังคับบัญชา
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และส านักงาน เพ่ิมคุณภาพ ประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
การให้บริการ แก้ไขปัญหาการด าเนินงาน ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบ               
ต้องตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม รายงาน การด าเนินงานโครงการกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมาย ไม่เป็นประโยชน์หากด าเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น   การด าเนินงาน        
ไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานที่วางไว้  และอ่ืนๆ  ต้องวิเคราะห์ปรับเปลี่ยน
แผนการด าเนินงานใหม่  ทั้งนี้การแบ่งงานด าเนินงานโครงการกิจกรรมของส านักงาน  จัดท าเป็นรายเดือน     
และรายไตรมาส ดังนี้   ไตรมาสที่  1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ) ไตรมาสที่  2 (เดือนมกราคม – มีนาคม)     
ไตรมาสที่  3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน) และ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) และขั้นตอนก ากับ 
ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน ส านักงานจะพิจารณาด าเนินการ
เป็นรายโครงการตลอดการด าเนินงานตามปีงบประมาณ  
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แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow   :  ก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

แบบ 
พิมพ ์

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างอิง 

1  

 

 

 

 

 

1. ศึกษารายละเอียดแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติให้ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
2. จัดเรียงแผนงานเป็นรายเดือนราย
ไตรมาสเพื่อง่ายต่อการก ากับ ติดตาม 
รายงาน และปรับแผนงบประมาณ 
3. รายงานแผนงานให้ผู้บังคับบัญชา
และบุคลากรทุกคนได้รับทราบแผนงาน
ของส านักงาน 
 
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้บังคับบัญชา 

 

3 วัน 
 

- -แผนงาน
ตามระบบ  
UBU FMIS 

2  
1.  ก าหนดแผนงานก ากับ ติดตาม 
รายงาน และปรับแผนงบประมาณของ
ส านักงาน เช่น ก าหนดแผนการก ากับ 
ติดตามเป็นรายเดือน รายไตรมาส เป็น
ต้น 
2. แจ้ งแผนงานการก ากับ ติดตาม 
รายงาน และปรับแผนงบประมาณของ
ส านักงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ผู้บังคับบัญชา 

 

5 วัน 
 

- -แผนงาน
ก ากับ 
ติดตาม 
รายงาน 
และปรับ
แผน
งบประมาณ 

3  

 

 

 

 

1. ก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับ
แผนงบประมาณโครงการ ตามแผนงาน
ที่ก าหนด 
2. ประสานงาน และรวบรวม ข้อมูลผล
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
กิจกรรม  
3. จัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม 
รายงาน และปรับแผนงบประมาณ
โครงการ ตามแผนงานที่ก าหนด เสนอ
หัวหน้าส านักงาน และผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
หากพบปัญหาอุปสรรค หรือผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือค่าเป้าหมาย ระหวา่งสรุปข้อมูล
เพื่อจัดท ารายงาน ผู้รับผิดชอบต้อง
น าเสนอข้อมูล ขอ้เท็จจริง ข้อเสนอแนะ
แนว ทางการด าเนินงานแก้ไขปรับปรุง
ประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
ในการปรับแผนงานได้ทันที 
 
 
 
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผูร้ับผิดชอบ
โครงการ 

หัวหน้าสว่นงาน 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผู้บังคับบัญชา 

 

5 วัน 
 

-แบบ
รายงาน 
  

-(ร่าง)
รายงาน
ข้อมูลการ
ก ากับ 
ติดตาม 
รายงาน 
และปรับ
แผน
งบประมาณ
โครงการ  

ศึกษารายละเอียด
แผนงานที่ได้รับ

อนุมัติให้ด าเนินการ 

E 

วางแผนก าหนดการก ากบั 
ติดตาม รายงาน และปรับ

แผนงบประมาณ 

ก ากับ ติดตาม 
รายงาน และปรับ
แผนงบประมาณ

โครงการ
กิจกรรมของ
ส ำนกังำน 
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ตัวอย่าง : การปรับแผนงบประมาณ 

การปรับแผนเพิ่มเติมโครงการ(ใหม่) : โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล A 
 -ปรับแผนจากโครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา และโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   รวมจ านวนเงิน  441,169.06 บาท  (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยหกสิบเก้าบาทหกสตางค์)  เพ่ือด าเนินงานโครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล A                                            

- เนื่องจากส านักงานมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงสนามบาสเกตบอล สนาม A  เพ่ือรองรับการ
ให้บริการและสวัสดิการนักศึกษาและผู้ใช้บริการ  ให้สนามมีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสนามฯ 
ดังกล่าว ปัจจุบันช ารุดเสียหาย  เสื่อมโทรม ตามสภาพอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน   ไม่สามารถใช้งานได้
เต็มประสิทธิภาพ  เป็นการเพ่ิมทางเลือกการออกก าลังกาย   ประกอบการเรียนการสอน  ตลอดจนการฝึกซ้อม
พัฒนาความสามารถด้านการกีฬาของนักศึกษา การปรับแผนเพ่ิมเติมรายการค่าใช้จ่ายโครงการ(เดิม) 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดการปฏบิัติงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ระยะ 

เวลา 

แบบ 

พิมพ ์

ผลผลิต/
เอกสาร 
อ้างอิง 

4  

 

 

 

1.  เสนอรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรม รายเดือนหรือราย 
ไตรมาส 
-  กรณีผลการด า เนินงานโครงการ
กิจกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ค่าเป้าหมาย ให้ด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการกิจกรรมต่อไป 
-  กรณีผลการด า เนินงานโครงการ
กิจกรรม ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ค่า เป้ าหมาย  จ า เป็นต้องปรับแผน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบต้องศึกษา
ข้อมูล วิเคราะห์งานเดิม วิเคราะห์งาน
ใหม่  ( ร่ า ง )  แผนงานโครงการ ใหม่  
ประสานผู้รับผิดชอบ ชี้แจง สร้างความ
เข้าใจ  การด าเนินงานหากจ าเป็นต้อง
ป รั บ แ ผ น ง า น โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร รม             
ไม่จ าเป็นเป็นรอเมื่อสิ้นไตรมาส หรือสิ้น
ปีงบประมาณ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน การก ากับ 
ติ ด ต า ม  ร า ย ง า น  แ ล ะ ป รั บ แ ผน
งบประมาณโครงการให้หน่วยงาน และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 
3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
จั ดท า ข้ อ มู ล วิ เ ค ร า ะห์ ก า ร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ ประกอบการด าเนินงาน
จัดท างบประมาณในปีงบประมาณต่อไป 
พร้อมข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส านักงาน เพื่อการบริหาร
จัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

ธัญญพัทธ ์      
ในเกษตร
ธนพัฒน ์

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

หัวหน้าสว่นงาน 

หัวหน้า
ส านักงาน 

ผู้บังคับบัญชา 

7วัน 
 
-บันทึก
ข้อความ 
-ข้อเสนอ
โครงการ 
-
รายละเอียด
งาน 
-
รายละเอียด
ครุภัณฑ์ 
(ถ้าม-ีใบ
เสนอราคา 
(ถ้ามี)  
-รูปภาพ
ประกอบ 
 

-รายงาน
ข้อมูลการ
ก ากับ 
ติดตาม 
รายงาน 
และปรับ
แผน
งบประมาณ
โครงการ 

-แผนงาน
โครงการ
กิจกรรม
(ใหม่)  

น าเสนอรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 
และปรับแผนงาน
โครงการกิจกรรม 

E 
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การปรับแผนเพิ่มเติมหมวดรายจ่ายโครงการ(เดิม) : โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ   2563 
-ปรับแผนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ   2563 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

หมวดรายจ่าย เป็นหมวดค่าใช้สอย ปรับแผนเพิ่มเติม เป็นหมวดรายจ่าย เป็นหมวดค่าตอบแทน  
-เนื่องจากส านักงานมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาท างาน

ระหว่างเรียน  เพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 
การปรับแผนงบประมาณจากโครงการ(เดิม) กรณีโครงการด าเนินการเรียบร้อยแล้วไปยังโครงการ

(ใหม่) : โครงการเช่ารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
-ปรับแผนจากโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา รวมจ านวนเงิน  84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พัน     

บาทถ้วน)  เพ่ือด าเนินงานโครงการเช่ารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
-เนื่องจากส านักงานมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดเช่ารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าว เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษา ในห้วงเปิดภาคการศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษากลับมายังที่ตั้งจ านวนเพ่ิมขึ้น  เพื่อ
เป็นการรองรับนักศึกษา บุคลากร หรือประชาชนรอบพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันท่วงที ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต อันเป็นนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ   

 
การปรับแผนงบประมาณจากโครงการ(เดิม) กรณีโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการไปยังโครงการ

(เดิม) เพิ่มงบประมาณ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
-ปรับแผนจากโครงการเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมและกีฬา  รวมจ านวน

เงิน   104,300 บาท (หนึ่งแสนสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 

-เนื่องจากส านักงานมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการปรับแผน เพ่ือซ่อมแซมอาคารสถาน
กีฬา ให้มีความพร้อมใช้งานเกิดความปลอดภัยกับนักศึกษาและผู้รับบริการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา 42 

 

 การเขียน Flowchart ในขั้นตอนที่ 1 -3 จะใช้สัญลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ มาเรียงต่อกันเป็น
แผนภาพเพ่ือสื่อสาร   ให้เข้าใจตรงกันซึ่งใช้สัญลักษณ์ ดังตัวอย่าง 
 
              สัญลักษณ์       ความหมาย 

 
 
 

จุดเริ่มต้น / จุดสิ้นสุด 

 
 
 

ประมวลผล 

 
 
 

การตัดสินใจหรือเงื่อนไขทางเลือก 

 
 
 

จุดเชื่อมต่อ 

 
 

ลูกศรแสดงทิศทางการท างาน 
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3.3 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ  

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษา ระดับช านาญการ จ าเป็นต้องมีสมรรถนะความสามารถ และทักษะที่
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ทักษะการจัดการข้อมูล 
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์   
3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
4. ทักษะการค านวณ  

1. ทักษะการจัดการข้อมูล หมายถึง ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประโยชน์ในงาน 

ระดับที่ 1 สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น 
ระดับท่ี 2 มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
ระดับที่ 3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสีย ฯลฯ โดย
อ้างอิงจากข้อมลูที่มีอยู่ได ้
ระดับที่ 4 มีทักษะระดับที่ 3 และสามารถพยากรณ์ หรือสร้างแบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์หรือตีความโดยอ้างอิง
จากข้อมูลที่มีอยู่ 
ระดับที่ 5 มีทักษะระดับที่ 4 และสามารถออกแบบเลือกใช้หรือประยุกต์วิธีการในการจัดท าแบบจ าลองต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  หมายถึง ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันการปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการท างานของยุคเทคโนโลยี ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนต้องรู้เรื่องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

ระดับท่ี 1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ 
ระดับท่ี 2 มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถใช้โปรแกรมข้ันพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ระดับท่ี 3 มีทักษะระดับท่ี 2 และสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว 
ระดับที่ 4 มีทักษะระดับที่ 3 และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมที่ใช้ หรือสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรม
เพ่ือน ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 
ระดับที่ 5 มีทักษะระดับที่ 4 และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในโปรแกรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือ
สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ 
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3. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทักษะในการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน  "Word 
Language" 

ระดับท่ี 1 สามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นและสื่อสารให้เข้าใจได้ 
ระดับท่ี 2   มีทักษะระดับท่ี 1 และสามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญ
ของเนื้อหาต่าง ๆ ได ้
ระดับท่ี 3  สามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นและสื่อสารให้เข้าใจได้ 
ระดับที่ 2  มีทักษะระดับที่ 1 และสามารถพูด เขียน อ่านและฟังภาษาอังกฤษ และท าความเข้าใจสาระส าคัญ
ของเนื้อหาต่าง ๆ ได ้
ระดับที่ 3 มีทักษะระดับที่ 2 และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้โดยถูก
หลักไวยากรณ์ 
ระดับที่ 4 มีทักษะระดับที่ 3 และเข้าใจส านวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้
อย่างถูกต้อง ทั้งในหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา 
ระดับท่ี 5 มีทักษะระดับท่ี 4 และมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซ้ึง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา 
สามารถประยุกต์โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องและสละสลวย อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญศัพท์
เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง 

4. ทักษะการค านวณ หมายถึง ทักษะในการท าความเข้าใจและคิดค านวณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ระดับท่ี 1 มีทักษะในการคิดค านวณขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
ระดับท่ี 2 มีทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในระดับท่ี 1 และสามารถท าความเข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้อย่างถูกต้อง 
ระดับที่ 3 มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 2 และสามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการ
ค านวณข้อมูลด้านตัวเลขได้ 
ระดับท่ี 4 มีทักษะตามท่ีก าหนดไว้ในระดับท่ี 3 และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและตัวเลขที่ซับซ้อนได้ 
ระดับที่ 5 มีทักษะตามที่ก าหนดไว้ในระดับที่ 4 และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลตัวเลขได้ เข้าใจข้อมูล
ต่าง ๆ ในภาพรวม และอธิบายชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจได ้
 

เงื่อนไข /ข้อสังเกต /ข้อควรระวัง / สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
เงื่อนไข 

1. การวิเคราะห์ภารกิจของส านักงานต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
2. ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีถัดไปภายในไตรมาส 3              
4.   ด าเนินการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการตามโปรแกรมบันทึกข้อมูลโครงการกิจกรรม  

  (Data Projects) Version 1.1.0 
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5. การก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 

 

ข้อสังเกตในการปฏิบัติงาน  
1. การปฏิบัติงานมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี 
2. การด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีการแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณหรือปรับ

แผนการด าเนินงานจนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย 
3. การด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องมแีผนการปฏิบัติงานหลักและแผนการ

ปฏิบัติงานรองหากมีการปรับแผนงาน 
 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  
1. ต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ จรรยาบรรณบุคลากร อย่างเคร่งครัด 
2. จัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของส านักงานพัฒนานักศึกษาและสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. ก าหนดหมวดรายจ่ายในโครงการกิจกรรมให้ครบถ้วน 
4. ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ 

 

สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
1. จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3 ปี ประกอบการพิจารณาการจัดท า

งบประมาณทุกปี 
2. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ประสานการด าเนินงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อน-ระหว่าง-หลัง การจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
 

จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 
  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องประพฤติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552  
(กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ, 2 มีนาคม
2558,http://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011080111112192.pdf) 

หมวด 2 
จรรยาบรรณ 

ส่วนที่ 1 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข้อ 7 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอพียง 
ข้อ 8 บุคลากรพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่กระท าการ
ใด ๆ ให้เกิดความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง 
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ข้อ 9 บุคลากรพึงปฏิบัติตนถูกต้องตามท านองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงตนโดยปราศจากอคติ 
ไม่เลือกปฏิบัติต่อผื่นเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง 
ข้อ 10 บุคลากรต้องไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัย ไปกล่าวอ้างเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจแห่งตนหรือผู้อื่น หรือในทางท่ีท าให้มหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง 
ข้อ 11 บุคลากรพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณี
ที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
 การใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ซื่อสัตย์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยกระท า
การแก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษา หรือตนมีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผยข้อสอบเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ข้อ 12 บุคลากรพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการท างาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

ส่วนที่ 2 
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน 

ข้อ 13 บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ข้อ 14 บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ ในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และต้องฝึกฝน
ตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 
ข้อ 15 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
ข้อ 16 บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร 
ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ 17 บุคลากรประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ 
ข้อ 18 บุคลากรพึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

ส่วนที่ 3 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 

ข้อ 19 ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
ข้อ 20 บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจไมตรีเอ้ือ
อาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี 
ข้อ 21 บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กลุ่มงานของตน และ
ส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
ข้อ 22 บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม 
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ข้อ 23 บุคลากรต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน
ทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้างวาน หรือใช้ผู้อ่ืนท าผลงานทาง
วิชาการ เพื่อน าไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่ง หรือการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือในการอ่ืนใด 
ข้อ 24 บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของเพ่ือนร่วมงาน 
การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักศึกษา หรือประชาชน อย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ส่วนที่ 4 
จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 

ข้อ 25 บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็น
ธรรม และใช้ภาษา ถ้อยค า ส านวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่าย ในการสื่อความหมายต่อนักศึกษา
และผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 
ข้อ 26 บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ
เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการใด 
ข้อ 27 บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืน
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ข้อ 28 บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจาก
ความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
ข้อ 29 บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 

ส่วนที่ 5 
จรรยาบรรณต่อประชาชน และสังคม 

ข้อ 30 บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็น
ธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผล หรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบ
ว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 
ข้อ 31 บุคลากรพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ 32 บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดย
เสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 
 หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรต่อไป 
ข้อ 33 บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ อันมี
ลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา 48 

 

3.4 ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน  
รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 
รายงานประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา 
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บทที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 

  ปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา ช านาญการ ลักษณะการศึกษาวิเคราะห์  การจัดท าแผนและ
งบประมาณ  การน าเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงาน การติดตามประเมินผล สรุปข้อมูล การให้ค าปรึกษา แนะน า
เบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ด้านแผนและงบประมาณของส านักงาน จัดท าเอกสาร รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ  เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่  คู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีส านักงานพัฒนานักศึกษา” ผู้เขียน
ได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค    แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน  จากการปฏิบัติงานจริงและ
จากการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยสรุปไว้ดังนี้ 
 
 4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
 

ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
การวิเคราะห์งานตามภารกิจ 
-การวิเคราะห์งานของส านักงานเพ่ือจัดท าแผนงาน
งบประมาณโครงการกิจกรรม เป็นการวิเคราะห์งาน
ตามภารกิจหลักของส านักงาน ท าให้การวิเคราะห์
ภารกิจเพ่ือจัดท าแผนงานงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่ครอบคลุมงานตามนโยบาย ข้อสั่งการ
เร่งด่วนของรัฐ หรือกระทรวง รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น การปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคารสถานกีฬา เป็นต้น 
 

 

การวางแผนการจัดท างบประมาณ 
-หน่วยงานด้านแผนแจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กระชั้น
ชิดท าให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการวิ เคราะห์
งบประมาณ ปีที่ ผ่ าน เพ่ื อ เป็ นข้อมูลจั ดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงานค่อนข้าง
น้อย   
 

-จัดท า(ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
ของส านักงานก่อนไตรมาส 3 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
แผนงานเดิม ประกอบการก าหนดแผนงานใหม่ให้
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ของส านักงาน 

-การวางแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส านักงานไม่เป็นไปตามแผนงานและปฏิทินที่
ก าหนด  ท าให้ไม่สามารถก าหนดแผนงานสิ้นสุดได้ 

-จัดท าแผนงานและปฏิทินการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส านักงานอย่างละเอียด   และให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานและ
ปฏิทินการจัดท างบประมาณ  เช่น หั วหน้างาน 
หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 

-ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์งานของส านักงาน 
ให้ครอบคลุมงานตามภารกิจให้ครบถ้วน โดยการ
วิเคราะห์งานที่ผ่านมา  การวิเคราะห์งานใน
ปัจจุบัน และการวิเคราะห์งานในอนาคต เพื่อ
จัดท าแผนงานงบประมาณโครงการกิจกรรมได้
อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ
เร่งด่วนของรัฐ หรือกระทรวง และมหาวิทยาลัย 
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ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
การจัดท างบประมาณ 
-การจัดท างบประมาณรายละเอียดโครงการกิจกรรม
จ าเป็นต้องรอการประมาณการรายรับของส านักงาน 
และกองแผนงานเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน      
ท าให้ ไม่สามารถคาดการณ์ งบประมาณไว้ก่อน
ล่วงหน้าได ้

-หน่วยงาน วิ เคราะห์  คาดการณ์  ประมาณการ 
งบประมาณรายรับของส านักงานล่วงหน้า ให้ได้ข้อมูล     
ก่อนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
ส านักงาน  และประสานงานกองแผนงานล่วงหน้า
เพ่ือให้ทราบข้อมูลการตั้งแผนรายจ่ายสอดคล้องกับ
แผนรายรับ  หรือให้ได้ค่าประมาณการ งบประมาณ
ใกล้เคียงมากที่สุด 
 

-การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
บางโครงการกิจกรรมไม่ ได้ระบุหมวดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณให้ครบถ้วน  ตามลักษณะโครงการ
กิจกรรมที่ปฏิบัติงานจริง เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าพัสดุ ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น  ท าให้มีปัญหาอุปสรรค
ด้านการเงินทั้งในเรื่องการขออนุมัติและการเบิกจ่าย
โครงการ กรณีท่ีไม่มีหมวดค่าใช้จ่ายในโครงการ 
 

-การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน 
หน่วยงานต้องพิจารณาให้มีรายการหมวดค่าใช้จ่าย
งบประมาณให้ครบถ้วน   ทุกโครงการกิจกรรม       
เพ่ือไม่ให้ เกิดปัญหาอุปสรรคด้านการเงิน เมื่อจัก
ด าเนินโครงการต้องปรับหมวดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท าให้
เพ่ิมระยะเวลาและข้ันตอนการด าเนินงาน 

การแก้ไข-เพิ่ม-ลดงบประมาณ 
-การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน
ควรพิจารณาจัดท างบประมาณให้ เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจที่ ได้รับมอบหมายและจะต้อง
ด าเนิ นการ ซึ่ งลดปัญ หาในการแก้ ไข -เพ่ิ ม -ลด
งบประมาณใหม ่
 

-หน่วยงานต้องจัดท างบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและจะต้อง
ด า เนิ น งาน โค รงก ารกิ จ ก รรม ต าม ที่ ได้ จั ด ท า
งบประมาณในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

-ผู้ปฏิบัติงานควรระมัดระวังในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปีของส านั กงาน ในขั้นตอนการ
ด าเนินงานแก้ไข-เพ่ิม-ลดงบประมาณก่อนบันทึก
งบประมาณในโปรแกรมเพ่ือลดผิดพลาด และการ
ท างานที่ซ้ าซ้อน 

-ศึกษาข้อมูลการจัดท างบประมาณปีที่ผ่านมา 1-2-3 
ปีย้อนหลัง วิเคราะห์ประเด็นปัญหา คาดการณ์ปัญหา 
และวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้า หากมีการ
แก้ไขเพ่ิม-ลดงบประมาณ 
-เตรียมข้อมูลให้พร้อมส าหรับการแก้ไข -เพ่ิม-ลด
งบประมาณไม่ต้องรอให้ปัญหาเกิดขึ้นก่อนค่อยแก้ไข  
-จั ด ท า แ ผ น ส า รอ งห าก มี ก า รแ ก้ ไข -เ พ่ิ ม -ล ด
งบประมาณ 

การบันทึกงบประมาณในโปรแกรม 
-การบันทึกงบประมาณในโปรแกรมผู้ปฏิบัติงานยังไม่
มีความช านาญ  
 

-ศึกษาคู่มือเพ่ิมเติม เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ทดลองใช้
และประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในการบันทึกข้อมูลโครงกิจกรรมของหน่วยงาน 
ได้ถูกต้อง 
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ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน 
-ผู้ปฏิบัติงานก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และกลยุทธ์ของส านักงานอธิการบดีไม่ถูกต้องท าให้
รหัสข้อมูลโครงการกิจกรรมไม่ปรากฏในในโปรแกรม
บันทึกโครงการกิจกรรม 
 

-ศึกษายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และกลยุทธ์ของ
ส านักงานอธิการบดี ให้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อน
การบันทึ กงบประมาณในโปรแกรม เพ่ือ จักได้
ด าเนินการบันทึกรายละเอียดข้อมูลโครงการกิจกรรม
ได้อย่างถูกต้องถูกต้อง 
 

-การบั น ทึ ก งบ ป ระม าณ ใน โป รแก รม ให้ ระบุ
รายละเอียดโครงการกิจกรรมให้ครบถ้วน เช่น 
โครงการกิจกรรมย่อย รายการค่าใช้จ่าย แผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายเดือน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถพิจารณางบประมาณในแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีได้อย่างรวดเร็ว 
 

-บันทึกข้อมูลและรายละเอียดโครงการกิจกรรมให้
ถูกต้อง สมบูรณ์  ครบถ้วน  เพ่ือน าเสนอข้อมูล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้ผู้บริหาร
พิจารณาและส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว 

ก ากับ ติดตาม รายงาน และปรับแผนงบประมาณ 
-ผู้ รับผิดชอบโครงการขาดการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการกับงานแผนและงบประมาณเมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการ 
 

-ก าหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผล
การด าเนินงานโครงการรายเดือนหรือรายไตรมาส 

-ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โค ร งก ารกิ จ ก ร รม ยั ง ไม่ เข้ า ใจ
กระบวนงานการปรับแผนงบประมาณของส านักงาน 
โดย เฉพ าะการจั ด เต รี ยมข้ อมู ล  และ เอกสาร
ประกอบการปรับแผนงบประมาณโครงการกิจกรรม
แบบเร่งด่วน 

-จัดท าขั้นตอนกระบวนงาน พร้อมระบุแบบฟอร์ม
เอกสารประกอบการปรับแผนงบประมาณโครงการ
กิจกรรมของส านักงาน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ครบถ้วนของเอกสาร  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถตัดสินใจ เสนอความเห็นชอบ และพิจารณา
ข้อมูลหรือเอกสารประกอบตามความจ าเป็นเร่งด่วน
ของงานได้อย่างรวดเร็ว  
 

  
4.2 ข้อเสนอแนะ 

  การปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ช านาญการ ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ 
เป็นหลัก ดังนั้นจากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ  ของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
จึงมขี้อเสนอแนะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ดังนี้ 

1. เพ่ิมทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ โดยการเข้าร่วมอบรมกับผู้เชี่ยวชาญ 
2. ควรพัฒนาทักษะด้านการบริหารและจัดการข้อมูลด้านแผนและงบประมาณ ให้เกิดรู้ความ

เข้าใจในการบริหารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน   
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3. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผน
และงบประมาณ  กับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของส านักงานอธิการบดี  

4. ควรมีการประชุมร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินด้านแผนและงบประมาณภายใน
ส านักงาน 

5. ควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืนอยู่เสมอ เพ่ือน ามาวิเคราะห์  ปรับปรุง การปฏิบัติงานการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีประสิทธิภาพ 

6. ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
รักษาประโยชน์ขององค์การ หน่วยงานทางราชการ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  
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