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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติง านของจัดทํา แผนและงบประมาณสํา หรั บบุ ค ลากรที่
เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการจัดทําแผนและ
งบประมาณของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนจัดทําแผนและงบประมาณ การจัดทําเอกสารคําขอตั้ง
งบประมาณ การจั ดทําแผนการดํ าเนินงาน การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และการจัดทํา
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ ERP

3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
การจัดทําเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ หมายถึง การรวบรวมทบทวนเอกสาร การจัดทําคํา
ขอตั้งงบประมาณ การบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP
การจัดทําแผนการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และพันธกิจ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนที่ได้จดั ทํา
การจัดทํารายงานการใช้จา่ ยงบประมาณในระบบ ERP หมายถึง การรวบรวมจัดทํา
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบ ERP

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
(ผู้อํานวยการ)
หน่วยงาน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบและลงนาม
1.จัดทําคําขอตัง้ งบประมาณ
2.จัดทําแผนการดําเนินงาน
3.จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
4.จัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ

4

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1. เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ E-Office จากกองนโยบายและแผน
2. มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
ข้อ 1 (10) ติดตาม วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ และข้อ 4 – ข้อ 10 (จ) ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ

6. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ข้อกําหนดที่สําคัญ

ความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่มาของข้อกําหนด
ตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับข้อกําหนด คํานึงถึงประสิทธิภาพ
ของผู้รับบริการและผู้มี ด้านกฎหมาย ระเบียบ/ ของกระบวนการ ความ
ส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อบังคับของ
คุ้มค่า และการลด
มหาวิทยาลัย
ต้นทุน
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7. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.1 กระบวนการปฏิบัตงิ านที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)

การจัดทําเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ

ขั้นตอน

กระบวนการปฏิบัติงาน : จัดทําแผนและงบประมาณ
กระบวนการก่อนหน้า

ข้อมูลงบประมาณ
ปีก่อนหน้า

กระบวนการถัดไป

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด (KQI)

จุดควบคุม

เป้าหมาย

30 วัน

1.

ข้อมูลงบประมาณปี
ก่อนหน้า

1.

ผ่านการพิจารณา
จากผู้บริหาร

1.

เอกสารคําขอตั้ง
งบประมาณได้ถูก
จัดทํา

การจัดทําเอกสารคําขอตั้ง
งบประมาณ

30 วัน

2.

ข้อมูลการดําเนินงานปี
ก่อนหน้า

2.

ผ่านการพิจารณา
จากผู้บริหาร

2.

แผนการดําเนินงาน
ได้ถูกจัดทํา

การจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน

7 วัน

3.

เอกสารการดําเนินงาน

3.

ผ่านการพิจารณา
จากผู้บริหาร

3.

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานได้ถูก
จัดทํา

การจัดทําสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน

7 วัน

4.

เอกสารการใช้จา่ ย

4.

ผ่านการพิจารณา
จากผู้บริหาร

4.

สรุปรายงานการใช้
จ่ายได้ถูกจัดทํา

การจัดทําสรุปรายงานการ
ใช้จ่าย

ตัวชี้วัดที่
สําคัญ(KQI)

เป้าหมาย

ทบทวน/รวบรวม/จัดทํา
เอกสารคําขอตั้งงบประมาณ

จัดทํารายงานคําขอตั้ง
งบประมาณ

การจัดทําแผนการดําเนินงาน
การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน

ผู้อํานวยการ

คีย์ลงระบบ ERP

ข้อมูลการ
ดําเนินงานปีก่อน

การจัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระบบ ERP

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ตรวจสอบ
และลงนาม

นําส่งกองนโยบายและแผนเพื่อ
ขออนุมัติ

ทบทวน/รวบรวม/จัดทํา
แผนการดําเนินงาน

คีย์ลงระบบ ERP

จัดทํารายงานแผนการ
ดําเนินงาน

เอกสารการ
ดําเนินงาน

นําส่งกองนโยบายและแผนเพื่อ
ขออนุมัติ

รวบรวม/สรุปผลแบบ
ประเมินผลการดําเนินงาน

จัดทํารายงานการดําเนินงาน

เอกสารการใช้
จ่าย

ตรวจสอบ
และลงนาม

นําส่งกองนโยบายและแผน
ตรวจสอบ
และลงนาม

ทบทวน/รวบรวมเอกสารการ
ใช้จ่าย

คีย์ลงระบบ ERP

จัดทํารายงานการใช้จ่าย

นําส่งกองนโยบายและแผน
ตรวจสอบ
และลงนาม

ผู้อนุมัติ ……………………………………………………………………
( อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ )
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
วันที่
20 /ส.ค. / 2558

1. ทันเวลาใช้
2. ตอบสนองพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

คําขอตั้งงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงาน
รายงานการใช้จ่าย
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7.2 วิธีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI )
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การจัดทําเอกสารคําขอตั้งงบประมาณ
คําจํากัดความ
การจัดทําเอกสารคําขอตัง้ งบประมาณ หมายถึง การรวบรวมทบทวนเอกสาร การจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณ การบันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
1. ทบทวน/รวบรวมจัดทําเอกสารจัดทําคํา
14 วัน
นักวิเคราะห์ - เอกสารจัดทําคําขอตั้ง
ขอตัง้ งบประมาณ
นโยบายและแผน งบประมาณ
2. บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP
7 วัน
นักวิเคราะห์ - ข้อมูลจัดทําคําขอตัง้
นโยบายและแผน งบประมาณ
3. รายงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
7 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานจัดทําคําขอตั้ง
นโยบายและแผน งบประมาณ
4. ตรวจสอบและลงนามรายงานจัดทําคําขอ
1 วัน
ผู้อํานวยการ - รายงานจัดทําคําขอตั้ง
ตั้งงบประมาณ
งบประมาณที่ลงนาม
แล้ว
5. นําส่งรายงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
1 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานจัดทําคําขอตั้ง
นโยบายและแผน งบประมาณ

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การจัดทําแผนการดําเนินงาน
คําจํากัดความ
การจัดทําแผนการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และพันธกิจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
1. ทบทวน/รวบรวมจัดทําแผนการ
14 วัน
นักวิเคราะห์ - แผนการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
นโยบายและแผน
2. บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP
7 วัน
นักวิเคราะห์ - ข้อมูลแผนการ
นโยบายและแผน ดําเนินงาน
3. รายงานแผนการดําเนินงาน
7 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานแผนการ
นโยบายและแผน ดําเนินงาน
4. ตรวจสอบและลงนามรายงานแผนการ
1 วัน
ผู้อํานวยการ - รายงานแผนการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงานที่ลงนามแล้ว
5. นําส่งรายงานแผนการดําเนินงาน
1 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานแผนการ
นโยบายและแผน ดําเนินงาน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
คําจํากัดความ
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน หมายถึง การรวบรวมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนที่ได้จัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
1. รวบรวมเอกสาร/สรุปแบบประเมินผล
4 วัน
นักวิเคราะห์ - เอกสาร/สรุปแบบ
การดําเนินงาน
นโยบายและแผน ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
2. จัดทํารายงานการดําเนินงาน
1 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานการดําเนินงาน
นโยบายและแผน
3. ตรวจสอบและลงนาม
1 วัน
ผู้อํานวยการ - รายงานการดําเนินงาน
ที่ลงนามแล้ว
4. นําส่งรายงานการดําเนินงาน
1 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานการดําเนินงาน
นโยบายและแผน

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การจัดทํารายงานการใช้จา่ ยงบประมาณในระบบ ERP
คําจํากัดความ
การจัดทํารายงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ ERP หมายถึง การรวบรวมจัดทํารายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบ ERP
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการ
1. ทบทวน/รวบรวมเอกสารการใช้จ่าย
4 วัน
นักวิเคราะห์ - เอกสาราการใช้จ่าย
นโยบายและแผน
2. จัดทํารายงานการใช้จ่าย
1 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานการใช้จ่าย
นโยบายและแผน
3. ตรวจสอบและลงนาม
1 วัน
ผู้อํานวยการ - รายงานการใช้จ่ายที่ลง
นามแล้ว
4. นําส่งรายงานการใช้จ่าย
1 วัน
นักวิเคราะห์ - รายงานการใช้จ่าย
นโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส
-

ชื่อแบบฟอร์ม
-

7.4 เอกสารอ้างอิง
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545
ข้อ 1 (10) ติดตาม วิเคราะห์ รายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายงบประมาณ และข้อ 4 – ข้อ 10 (จ) ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการ

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ทันเวลาใช้
2. ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย

9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณนั้น มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล ตุลาคม
ผู้อํานวยการ
การดําเนินงานของกระบวนการ
2. ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ธันวาคม, มีนาคม,
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
ของกระบวนการ
กรกฎาคม, กันยายน และแผน
3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล ธันวาคม, มีนาคม,
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
การดําเนินงานของกระบวนการ
กรกฎาคม, กันยายน และแผน
4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ธันวาคม, มีนาคม,
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
ดําเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
กรกฎาคม, กันยายน และแผน
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
5. นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ
ธันวาคม, มีนาคม,
ฝ่ายนโยบายและแผน
กรกฎาคม, กันยายน
6. ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตุลาคมของปีถัดไป
ผู้อํานวยการ
หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการให้ระบุเดือนที่ดําเนินการ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด
นครปฐม ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานจัดทําแผนและงบประมาณในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด
โดยยินยอมให้ ฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ อํานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัด นําก
ระบวนการ ปฏิบัติงานจัดทําแผนและงบประมาณมาใช้ในหน่วยงานตัง้ แต่วันที่ 20 เดือน ตุล
าคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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คณะผู้จัดทํา
คู่มือปฏิบตั ิงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
1. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร

ที่ปรึกษา

2. นางสาวมยุรี กันยาเลิศ

หัวหน้าสํานักงาน

3. น.ส.ณัฐชา ลี้ปัญญาพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณ
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