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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงบประมาณนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สามารถนำกระบวนการบริหารงบประมาณไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณ

คณะผู้จัดทำ
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FM- FIT -01 แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ครุภัณฑ์ (งบประมาณ
แผ่นดิน)

FM- FIT -02
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น สิ่งก่อสร้าง (งบประมาณ
แผ่นดิน)
FM- FIT -03
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FM- FIT -05
แบบฟอร์มการทบทวนวิ สัย ทั ศน์ เป้าหมายการให้ บริก ารกระทรวง/
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและตัวชี้วัดผลสำเร็จของส่วนราชการ
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คณะผู้จัดทำ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการบริหารงบประมาณ สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุง คุณภาพกระบวนการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนในการบริหารงบประมาณ โดยเริ่มตั้ง แต่การจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น รายได้ ) ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึ ง สิ ่ ง ที ่ เ อาเป็ น เกณฑ์ ส ำหรั บ เที ยบกำหนด ทั ้ ง ในด้ า นปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน
อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้อง
กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากรที่
มุ่งเน้นให้ภารกิจเกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีผลเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการให้เกิด
แก่ผู้รับบริการ
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ยิ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทำจำเป็นต้องกำหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ยุทธศาสตร์
ที่ได้ออกมานั้นตรงตามความต้องการ และดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

พันธกิจ หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานของหน่วยงาน การกำหนดพันธกิจ สามารถทำได้
โดยนำภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้ง แต่แรกก่อตั้ง มาเป็น
แนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดทำต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขตแค่ไหน และแต่
ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวกและ
ถูกต้อง
วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงานเป็น ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ โดยการจัดทำ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน ควรกระทำเมื่อเราได้กำหนดพันธกิจของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น จึงนำ
พันธกิจทั้งหมด มาพิจารณาในภาพรวม ว่าหน่วยงานจักต้องดำเนินการในเรื่องใดบ้าง และเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถบรรลุพันธกิจได้ครบถ้วนทุกข้อ หน่วยงานต้องมีความเป็นเลิศในด้านใด หรือควรมุ่งเน้นไปในทิศทางใด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง ประเด็ น หลั ก ที ่ ต ้ อ งคำนึ ง ถึ ง ต้ อ งพั ฒ นา ต้ อ งมุ ่ ง เน้ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์นี้ สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการ
ดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผล
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
เป้าประสงค์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนำประเด็นยุทธศาสตร์มาพิจารณา
ว่า หากสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อแล้ว ใครเป็นผู้ไ ด้รับ
ผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เป้าประสงค์ของกรมสรรพากร ประการหนึ่ง คือ รั ฐ
มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพียงพอในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จากตัวอย่างนี้ ผู้ได้รับประโยชน์ คือ
ภาครัฐ โดยได้ประโยชน์คือ สามารถจัดเก็บภาษีได้มากพอที่จะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้
ตัวชี้วัด หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ไ ด้
หรือไม่ ขั้นตอนนี้ เราจะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของ
คำจำกัดความและการระบุขอบเขต เช่น “จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในหนึ่งเดือน” เป็นต้น โดยตัวชี้วัด
นี้จะถูกนำเป็นหลักในการกำหนดค่าเป้าหมายในลำดับต่อไป

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุขั้นตอนนี้
เป็นขั้นตอนของการกำหนด หรือ ระบุว่า ในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการทำอะไร ให้ได้เป็นจำนวนเท่าไร
และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนักสังคมสงเคราะห์เพิ่มเป็นจำนวน
1,250 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น
กลยุทธ์ หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์นี้จะกำหนดขึ้น
จากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical success factors) เป็นสำคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าใน
การที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และเราจำเป็นต้องทำอย่างไร จึง
จะไปสู่จุดนั้นได้
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานระดับ
กรม หรือเมื่อดำเนินการจัดทำผลผลิต/โครงการตามที่กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการ
ให้บริการ
ผลผลิต หมายถึง ผลของการดำเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการ
ให้บริการ (Service) ที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐหรือการตอบคำถามว่าหน่วยงานของรัฐจัดทำบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Provider) ให้กับประชาชนเป้าหมายตามความต้องการของรัฐบาลใน
ฐานะผู้ซื้อบริการ (Service purchaser) ให้กับประชาชน ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการ
ใช้วัตถุสิ่งของและหรือสิ่งก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่องค์กรภายนอกหน่วยงานหรือประชาชน
โดยมีตัวชี้วัดผลสำเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือที่กำหนด
ขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย เพื่อ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ

งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์จำแนกประเภทรายจ่ายที่สำนัก
งบประมาณกำหนด ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะดังกล่าว
งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อเป็นค่าบำรุงหรือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงาน และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ
(2) คณะกรรมการประจำ
คณะ

(3) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ /
คณบดี

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณาคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ
3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ
4. พิจารณารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. พิจารณา (ร่าง) คำขอตั้งงบประมาณ
2. พิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด
3. ดำเนินการกำกับ ติดตามการจัดทำประมาณการหน่วยงาน
4. พิจารณาติดตามผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
2. พิจารณาขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่าย
3. ดำเนินการกำกับ ติดตามการจัดทำประมาณการหน่วยงาน
4. กำหนด/พิจารณา และจัดทำยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด
5. พิจารณาลงนามหนังสือติดตามผลการรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
(4) ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รวบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัด
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
3. เสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณต่อผู้บริหาร
4. จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. จัดทำประมาณการรับ-รายจ่าย
6. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ

ผู้ส่งมอบ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้รับบริการ : อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : คู่ความร่วมมือ : -

ความต้องการ

ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณตามแผนการ
บริหารงบประมาณการเบิกจ่ายของคณะ
ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณตามแผนการ
บริหารงบประมาณการเบิกจ่ายของคณะ
-

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานประมาณ ประกอบไปด้วย การทำคำของบประมาณรายจ่าย การเบิกจ่ายงบประมาณ
การรายงานผลการเบิกจ่ายและการปฏิบัติการ ตลอดจนการลงบัญชี ซึ่งมีระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติง าน
ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลังและประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ระเบียบสำนักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

ข้อกำหนดที่สำคัญ

ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้ส่งมอบ

การบริหารงบประมาณตามแผนการ



กฎหมาย

ผู้เรียน/ผู้รับ

ผู้มีส่วนได้/

คู่ความ

ระเบียบ

บริการ

ส่วนเสีย

ร่วมมือ

ข้อบังคับ

-

-





เบิกจ่ายของคณะ

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)
7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณแผ่นดิน

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ........

งาน....วิเคราะห์แผนงาน - งบประมาณ....
FM-xx-yy

เริ่มต้น สินสุ
้ ด

ขัน้ ตอน

กำรป ิบัตงิ ำนทั่ว ป

กำรตัดสิน ใจ

แบบ อร์ม

กิจกรรมหลัก ….การจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – งบประมาณแผ่นดิน ....

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......8......วัน.......2...... ชั่วโมง.......30.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จุดเ ื่อมโยง

คูม่ ือป ิบัตงิ ำน

รำยละเอียด (งำนทีส่ มั พันธ์)

กิจกรรมรอง

เจ้าเจ้าที่ฝ่ายแผนงาน ฯ

จัดเตรียม ทบทวนทำฐำนข้อมูลรำยกำร
งบลงทุนของหน่วยงำนในปี ทผี่ ่ำนมำ

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดี

สำยงำนหลัก

กำรสือ่ สำร

เวลา
คณบดี

กองนโยบายและแผน

นาที

สำยงำนย้อนกลับ

สำยงำน ปและกลับ

หมำยเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

3

รายงานข้อมูลงบลงทุน

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของรายงานข้อมูลงบลงทุน

ร้อยละ 100

รายงาน
ข้อมูลงบลงทุน
มีความถูกต้อง

2

มาตรฐานรายการครุภัณฑ์

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของมาตรฐานรายการครุภัณฑ์

ร้อยละ 100

มาตรฐาน
รายการครุภัณฑ์

3

คาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของคาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

คาขอตัง้
งบประมาณ

วาระการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของเอกสาร

1

เอกสารการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

2

รายงานคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

2

รายงานคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของเอกสาร

ข้อมูลคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

ชม.

วัน

เริ่มต้น

1
จัดเตรียมข้อมูล

จัดเตรียมเอกสำรรำยละเอียดงบลงทุน
มำตรฐำนรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ตำมสำนัก
2

งบประมำณ และกระทรวงเทคโนโลยี

มาตรฐานรายการครุภัณฑ์

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

จัดเตรียมเอกสำรข้อมูลกำรขอตัง้
3

งบประมำณ

คาขอตั้งงบประมาณ

จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการ
ประชุม
4

1

เอกสารการประชุม

ความถูกต้องของ
วาระการประชุม

ร้อยละ 100 วาระการประชุม

-

ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม /
ประสานงานผูเ้ ข้าร่วมประชุม
5

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

1

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของ
บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

ดาเนินการประชุมการจัดทาคาขอตัง้
6

งบประมาณแผ่นดิน

เข้าร่วมประชุม

ความถูกต้องของ
รายงานการประชุม

ร้อยละ 100

เอกสารการ
ประชุม

ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะ
เพื่อขอรายละเอียดคาขอตัง้ งบประมาณ
คาขอตั้งงบประมาณ

7

คาขอตั้งงบประมาณ

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

รายงานคาขอ
ตัง้ งบประมาณ

รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทาขอตัง้
8

คาขอตั้งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

รายงานคาขอ
ตัง้ งบประมาณ

จัดทาบันทึกรายงานกองนโยบายและแผน
บันทึกข้อความ
No

9

No

ลงนาม

30

ลงนาม
Yes

ความถูกต้องของ
บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

Yes

บันทึกข้อมูลคาขอตัง้ งบประมาณ ตาม
ขัน้ ตอนผ่านระบบ ERP
10

1

บันทึกข้อมูล

รวม

หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ัดทา ..............................
(ตาแหน่ง ...........................)
ผูค้ วบคุม .............................

30

2

8

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KQI)
คาขอตัง้ งบประมาณ

...........................
..........................
......../....../.......

(ตาแหน่ง ..................................)

7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมูลคาขอตัง้
งบประมาณ

คาขอตัง้
งบประมาณ

คู่มือการปฏิบตั งิ าน Work Instructions (WI)
ฝ่าย......แผนงานและประกันคุณภาพ........

งาน....วิเคราะห์แผนงาน - งบประมาณ....

กิจกรรมหลัก ….การจัดทาคาขอตัง้ งบประมาณประจาปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)....

FM-xx-yy

เริ่มต้น สินสุ
้ ด

ขัน้ ตอน

กำรตัดสิน ใจ

กำรป ิบัตงิ ำนทั่ว ป

กิจกรรมรอง
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคำขอตัง้
งบประมำณ เงินรำย ด้ตำมแผนป บิ ตั ิ

แบบ อร์ม

ระยะเวลาทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ าน/หน่วย/ ครั้ง ......17......วัน.......5...... ชั่วโมง.......45.......นาที

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

i.j.k
จุดเ ื่อมโยง

คูม่ ือป ิบัตงิ ำน

สำยงำนหลัก

กำรสือ่ สำร

รำยละเอียด (งำนทีส่ มั พันธ์)
เจ้าเจ้าที่ฝ่ายแผนงาน ฯ

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา

ผูบ้ ริหารหน่วยงาน

เวลา
คณะกรรมการประจาคณะ/อานวยการวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

นาที

ชม.

สำยงำนย้อนกลับ

สำยงำน ปและกลับ

หมำยเลขดั นีว ัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (รหัส)

จุดควบคุม (control item)

ตัวชี้วดั (kpi)

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

แบบฟอร์มข้อมูลคาขอตัง้
งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของแบบฟอร์ม
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

แบบฟอร์ม
ข้อมูลคาขอตัง้
งบประมาณมี
ความถูกต้อง

รายการงบลงทุน

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของรายงานงบลงทุน

ร้อยละ 100 รายการงบลงทุน

มาตรฐานรายการครุภัณฑ์

ความถูกต้องของเอกสาร

ความถูกต้อง และครบถ้วน
ของมาตรฐานรายการครุภัณฑ์

วาระการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของเอกสาร

1

เอกสารการประชุม

ความถูกต้องของเอกสาร

6

รายงานคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

1

รายงานคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

1

รายงานคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

5

ข้อมูลคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของเอกสาร

ข้อมูลคาขอตัง้ งบประมาณ

ความถูกต้องของเอกสาร

วัน

เริ่มต้น

กำรประจำปี
1

3
จัดเตรียมข้อมูล

สรุปรำยกำรงบลงทุนทีจ่ ะดำเนินกำรจัดซือ้
2

1

ข้อมูลงบลงทุน

จัดเตรียมเอกสำรรำยละเอียดงบลงทุน
มำตรฐำนรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ตำมสำนัก
3

งบประมำณ และกระทรวงเทคโนโลยี

มาตรฐานรายการครุภัณฑ์

2

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

ร้อยละ 100

มาตรฐาน
รายการครุภัณฑ์

จัดทาวาระการประชุม และเอกสารการ
ประชุม
4

1

เอกสารการประชุม

ความถูกต้องของ
วาระการประชุม

ร้อยละ 100 วาระการประชุม

-

ทาบันทึกข้อความขอเชิญประชุม /
ประสานงานผูเ้ ข้าร่วมประชุม
5

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ

เข้าร่วมประชุม

เข้าร่วมประชุม

30

บันทึกข้อความ

ความถูกต้องของ
บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

ดาเนินการจัดประชุมผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
6

เข้าร่วมประชุม

ความถูกต้องของ
รายงานการประชุม

ร้อยละ 100

เอกสารการ
ประชุม

รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูลคาขอตัง้
งบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อจัดทาคา
7

ขอตัง้ งบประมาณประจาปี

คาขอตั้งงบประมาณ

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

รายงานคาขอ
ตัง้ งบประมาณ

นาเสนอผูบ้ ริหารคณะและวิทยาลัย
No

8

ลงนาม

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

รายงานคาขอ
ตัง้ งบประมาณ

Yes

นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ /
No

อานวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
9

ลงนาม

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

รายงานคาขอ
ตัง้ งบประมาณ

Yes

บันทึกข้อมูลคาขอตัง้ งบประมาณตาม
ขัน้ ตอนผ่านระบบ ERP
คาขอตั้งงบประมาณ

10

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

ข้อมูลคาขอตัง้
งบประมาณ

บันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกคาขอ
ตัง้ งบประมาณประจาปี ผ่านระบบ
e-office ไปยังกองนโยบายและแผน

บันทึกข้อความ

No

ลงนาม

11

15

ความถูกต้องของ
บันทึกข้อความ

ร้อยละ 100 บันทึกข้อความ

Yes
No

ลงนาม
Yes

บันทึกข้อมูลวางแผนขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานผ่านระบบ ERP
12

1

บันทึกข้อมูล

รวม

หมายเหตุ

1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ปี
2. กาหนดให้ 1 วัน = 7 ชั่วโมงทาการ
3. กาหนดให้ 1 คน ทางาน 230 วัน/ปี

ผูจ้ ัดทา ..............................
(ตาแหน่ง ...........................)
ผูค้ วบคุม .............................

45

5

17
...........................
..........................
......../....../.......

(ตาแหน่ง ..................................)

7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction: QWI)

ความถูกต้องของ
คาขอตัง้ งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KQI)
คาขอตัง้ งบประมาณ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ข้อมูลคาขอตัง้
งบประมาณ

คาขอตัง้
งบประมาณ

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณแผ่นดิน
คำจำกัดความ
ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนการให้ความรู้
เกี่ยวกับงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณแผ่นดิน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.จัดเตรียม ทบทวนทำฐานข้อมูลรายการงบ
1 วัน
นักวิเคราะห์น โยบายและ เอกสารรายการงบ
ลงทุนของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
แผน
ลงทุนของ
หน่วยงานในปี
ที่ผ่านมา
2. จัดเตรียมเอกสารรายละเอี ยดงบลงทุ น
3 ชั่วโมง
นักวิเคราะห์น โยบายและ 1. มาตรฐาน
มาตรฐานรายการครุ ภ ั ณ ฑ์ ต ามสำนั ก
แผน
รายการครุภัณฑ์
งบประมาณ และกระทรวงเทคโนโลยี
ตามสำนัก
สารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ
2. มาตรฐาน
รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสาร
3. จั ด เตรี ย มเอกสารข้ อ มู ล การขอตั้ ง
3 ชั่วโมง
นักวิเคราะห์น โยบายและ เอกสารข้อมูลการ
งบประมาณ (งบลงทุน)
แผน
ขอตั้งงบประมาณ
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะเพื่อ
2 เดือน
นักวิเคราะห์น โยบายและ เอกสารรายการ
ขอรายละเอี ย ดคำขอตั ้ ง งบประมาณ (งบ
แผน
ครุภัณฑ์
ลงทุน)
5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำขอตั้ง
14 วัน
นักวิเคราะห์น โยบายและ คำขอตั้ง
งบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน)
แผน
งบประมาณ
6. จัดทำบันทึกข้อความส่งกองนโยบายและ
1 ชั่งโมง
ผู ้ บ ริ ห าร / นั ก วิ เ คราะห์ บันทึกข้อความ
แผน
นโยบายและแผน

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณแผ่นดิน
คำจำกัดความ
ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนการให้ความรู้
เกี่ยวกับงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณแผ่นดิน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล คำขอตั ้ ง งบประมาณ (งบ
3 วัน
นักวิเคราะห์น โยบายและ ข้อมูลในระบบ
ลงทุ น ) ตามขั ้ น ตอนผ่ า นระบบ ERP และ
แผน
ERP
ตรวจสอบรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ
(งบลงทุน) ในระบบ ERP

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)
คำจำกัดความ
ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)
ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)คำ
ของบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินนอกงบประมาณ) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1.จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เพื ่ อ จั ด ทำคำขอตั้ ง
1 วัน
นักวิเคราะห์น โยบายและ
งบประมาณ เงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการ
แผน
ประจำปี
2. สรุปรายการงบลงทุนที่จะดำเนินการจัดซือ้

3 ชั่วโมง

3. จัดเตรียมเอกสารรายละเอี ยดงบลงทุ น
มาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ์ ต ามสำนั ก งบประมาณ
และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

3 ชั่วโมง

4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในคณะเพื่อ
ขอรายละเอี ย ดคำขอตั ้ ง งบประมาณ (งบ
ลงทุน) และกิจกรรมโครงการ
5. รวบรวม วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล คำขอตั้ ง
งบประมาณ (เงินรายได้) เพื่อจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณประจำปี
6. นำเสนอผู้บริหารคณะและวิทยาลัย

1 เดือน

14 วัน

1 ชั่วโมง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับ
งบประมาณ

นักวิเคราะห์น โยบายและ
แผน
นักวิเคราะห์น โยบายและ
แผน

เอกสารสรุป
รายการงบลงทุน
1. มาตรฐาน
รายการครุภัณฑ์
ตามสำนัก
งบประมาณ
2. มาตรฐาน
รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสาร
นักวิเคราะห์น โยบายและ เอกสารแผนการ
แผน
จัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ
นักวิเคราะห์น โยบายและ (ร่าง) คำขอตั้ง
แผน
งบประมาณ
ผู ้ บ ริ ห าร / นั ก วิ เ คราะห์ (ร่าง) คำขอตั้ง
นโยบายและแผน
งบประมาณ

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)
คำจำกัดความ
ระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)
ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับงานการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี – งบประมาณเงินนอกงบประมาณ (รายได้)คำ
ของบประมาณรายจ่ายประจำปี (เงินนอกงบประมาณ) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการปฏิบัติ

ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
7. นำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ
3 ชั่วโมง
ผู ้ บ ริ ห าร / นั ก วิ เ คราะห์
นโยบายและแผน
8. บัน ทึกข้อมูล คำขอตั้ งงบประมาณ ตาม
5 วัน
นักวิเคราะห์น โยบายและ
ขั ้ น ตอนผ่ า นระบบ ERP และตรวจสอบ
แผน
รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ในระบบ
ERP
9. ทำบันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกคำขอ
30 นาที
นักวิเคราะห์น โยบายและ
ตั้งงบประมาณประจำปีผ่านระบบ e-office
แผน
ไปยังกองนโยบายและแผน
10. บั น ทึ ก ข้ อ มู ล วางแผนขั ้ น ตอนการ
1 วัน
นักวิเคราะห์น โยบายและ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ ERP และตรวจสอบ
แผน
รายละเอีย ดคำขอตั้ งงบประมาณในระบบ
ERP

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ร่าง) คำขอตั้ง
งบประมาณ
ข้อมูลในระบบ
ERP

ข้อมูลในระบบ
ERP
ข้อมูลในระบบ
ERP

รหัส
FM- FIT -01
FM- FIT -02
FM- FIT -03
FM- FIT -04
FM- FIT -05

ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ครุภัณฑ์ (งบประมาณแผ่นดิน)
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น สิ่งก่อสร้าง (งบประมาณแผ่นดิน)
แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญรายการครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดิน
แบบฟอร์มการจัดลำดับความสำคัญรายการสิ่งก่อสร้างงบประมาณแผ่นดิน
แบบฟอร์มการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/
โครงการและตัวชี้วัดผลสำเร็จของส่วนราชการ

FM- FIT -06
FM- FIT -07
FM- FIT -08
FM- FIT -09
FM- FIT -10

รายละเอียดโครงการ
แบบฟอร์มประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น
แบบฟอร์มข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีเบื้องต้น
แบบฟอร์มบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
แบบฟอร์มเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร

7.4 เอกสารอ้างอิง
1. ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ น ั น ทา ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ข้อ 8(1)(ง) พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
เกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35(1) กำหนดให้
ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การวัดและตัวชี้วั ด
ผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 ข้อ 1(10)
ติ ด ตามวิ เ คราะห์ และรายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ฯ เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายงบประมาณ และข้อ 4 – ข้อ 10(จ) ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อ ตกลงการ
ให้บริการ
5. คู่มือเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี]
6. คูมือการปฏิบัติงาน การบันทึกผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระบบฐานข้อมูลแผน/
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
7. คู่มือระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร์ (สถาบันอุดมศึกษา)

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม (≥ ร้อยละ 96.00)
2. ร้อยละเงินนอกงบประมาณคงเหลือต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี (≥ ร้อยละ 10.00)
9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 . ก ำหน ดผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ แ ล ะ ตุลาคม
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
การดำเนินงานของ กระบวนการ
2. ดำเนิ น การติด ตามประเมินผล ธั น วาคม, มี น าคม,
การดำเนินงานของกระบวนการ
กันยายน
กิจกรรม

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม มีนาคม, กันยายน
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
กระบวนการ
4 . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ิ ด ต า ม มีนาคม, กันยายน
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของ
กระบวนการต่ อ ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กระบวนการ
5. นำข้ อ เสนอแนะมาปรั บ ปรุ ง มีนาคม, กันยายน
กระบวนการ
6. ประเมินผลความสำเร็จของการ ตุลาคมของปีถัดไป
ดำเนิ น งานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กำกับ

รองคณบดีฝ่าย
คณบดี
แผนงานและประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน รองคณบดี ฝ ่ า ย
และประกันคุณภาพ แ ผ น ง า น แ ล ะ
ประกันคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน รองคณบดี ฝ ่ า ย
และประกันคุณภาพ แ ผ น ง า น แ ล ะ
ประกันคุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน รองคณบดี ฝ ่ า ย
และประกันคุณภาพ แ ผ น ง า น แ ล ะ
ประกันคุณภาพ

ฝ่ า ย แผน ง าน และ รองคณบดี ฝ ่ า ย
ประกันคุณภาพ
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
ร อ ง ค ณ บ ด ี ฝ ่ า ย คณบดี
แผนงานและประกัน
คุณภาพ

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดำเนินการให้ระบุเดือนที่ดำเนินการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า........................................................ตำแหน่ง .................................................
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงาน..................................................................ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่าย.......................................คณะ/สำนัก/กอง............................................
โดยยินยอมให้ฝ่าย...................................... คณะ/สำนัก/กอง..........................................
นำกระบวนการปฏิบัติงาน........................มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่.......เดือน......... พ.ศ................. เป็นต้น
ไป
ให้ไว้ ณ วันที่

………………..........

...............................................
(……………....................……………)

ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คณะผู้จัดทำ
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการบริหารงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

1.นางสาวพรัชษกรณ์ เกตุลิขิตกุล

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

