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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) 
นิยามศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม 
และใหม่) 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

1. วัตถปุระสงค์     

 1.1 เพ่ือทบทวนทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน วางแผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ตลอดจนเผยแพร่ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นที่รู้จักต่อประชาคม 
 1.2 เพ่ือวางแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก มีการ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการด าเนินงาน   
      
2. ขอบเขตของกระบวนการ   

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานแผนและงบประมาณ จ านวน 
20 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1)  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบรายได ้
 2)  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบลงทุน 
 3)  ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ประจ าปี (งบประมาณแผ่นดิน) 
 4)  จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 
 5)  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 
 6)  การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 7)  จัดสรรงบประมาณที่ได้รับตามค าขอตั้งงบประมาณ 
 8)  จัดท าโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 9)  ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือก าหนดแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 10)  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 11)  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 12)  จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 13)  บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 
 14)  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 15)  การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 16)  บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานในระบบ ERP 
 17)  จัดประชุมเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนการด าเนินงานประจ าปี 
 18)  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และการใช้จ่ายงบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 
 19)  เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินจากกองนโยบายและแผน 
 20)  ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามกระบวนการงานแผนงานและงบประมาณ 
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3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

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

กระบวนการปฏิบัติงาน หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ท า โดยน า
หัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง มาเขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของ
ต าแหน่งงานประกอบด้วย ขั้นตอน เวลา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในต าแหน่ง
งานของตนได้อย่างถูกต้อง 

งานแผนและงบประมาณ หมายถึง งานที่มีกรอบภาระงานเกี่ยวกับการวางแผนงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ 
การบริหารทางการเงินและรายงานการเงิน และการตรวจสอบ ติดตามและผลการด าเนินงาน   

คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดย
แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อย่างเป็นล าดับขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

อธิการบดี 1) อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ า
งบประมาณ 

2) อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1) อนุมัติโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
2) ก ากับดูแล ติดตาม และผลักดันผลการบริหารแผนและ

งบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1) การวางแผนยุทธศาสตร์  

2) การจัดสรรงบประมาณ  
3) การบริหารทางการเงินและรายงานการเงิน  
4) การตรวจสอบ ติดตาม และผลการด าเนินงานตามแผน 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 
ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ :  กองนโยบายและแผน แนวทางการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

ผู้รับบริการ : หน่วยงานภายในส านักศิลปะฯ ข้อมูลของแผนงานและข้อมูลทางการเงิน 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความส าเร็จของการด าเนินงานตามภารกิจ

หลักท่ีได้รับมอบหมาย 
คู่ความร่วมมือ : กองนโยบายและแผน การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป

ตามแผนการใช้จ่ายประจ าปี 
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5.2.1 ระบบการจัดการคุณภาพและการบริหารกระบวนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ
ของ Deming (PDCA) 

 5.2.2 หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
(SWOT) 

 5.2.3 ระบบการจัดการคุณภาพและการแปลวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่
ชุดของการวัดผลส าเร็จ ประกอบด้วย 

  1) วงจรของการจัดท าแผนผังเชิงยุทธศาสตร์ 
  2) มุมมอง 4 มิติของ Balanced Scorecard 
 5.2.4 นโยบายด้านงบประมาณของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
  1) ด้านปฏิบัติการตามลักษณะงาน 
  2) วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
  3) ยุทธศาสตร์ทางการเงิน  
  4) เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน 
  5) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
  6) แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
 5.2.5 ตัวชี้วัดปฏิบัติการประจ าปีที่เกี่ยวข้อง 
 5.2.6 กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นต้น 
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6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

การด าเนินงานตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน
แผนงานและงบประมาณ 

กอง
นโยบาย
และแผน 

หน่วยงาน
ภายในส านัก

ศิลปะฯ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน

สุนันทา 

กองนโยบาย
และแผน 

- 

 
 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure : QWP 
  7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
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 7 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

  7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 
 

 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
   



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 

 
7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

  
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
งานแผนและงบประมาณ 

ค าจ ากัดความ 

งานแผนและงบประมาณ หมายถึง งานที่มีกรอบภาระงานเกี่ยวกับการวางแผนงานและการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบมาณ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหารทางการเงินและรายงานการเงิน และการตรวจสอบ ติดตามและผลการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี – งบรายได้ 

3 วัน 
2 ชั่วโมง 
25 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความน าส่งค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี 

2. ค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบ
รายได้ 

2. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี – งบลงทุน 

3 วัน 
3 ชั่วโมง 
50 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความน าส่งค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี 

2. ค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบ
ลงทุน 

3. ข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3. ทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 
กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลส าเร็จประจ าปี 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1 วัน 
4 ชั่วโมง 
20 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความน าส่งผลการทบทวน
และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต 
กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเรจ็ประจ าปี  

2. ผลการทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย 
กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลส าเร็จประจ าปี 

4. จัดท าข้อมูลประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณประจ าปี 
– งบแผ่นดิน 

4 วัน  
5 ชั่วโมง  
25 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความน าส่งข้อมูล
ประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี 
– งบแผ่นดิน 

2. ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ
ประจ าปี – งบแผ่นดิน 

5. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ประจ าปี – งบแผ่นดิน 

2 วัน 
6 ชั่วโมง 
20 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความน าส่งค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 

2. ขอตั้งงบประมาณประจ าปี – งบ
แผ่นดิน 

6. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

9 วัน 
1 ชั่วโมง 
10 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลง
นามค าสั่ง 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี 

3. ผลการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การด าเนินงานตามแผน   กลยุทธ์ 

4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5. บันทึกข้อความน าส่งเล่มแผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 

7. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
ตามค าขอตั้งงบประมาณ 

3 วัน 
6 ชั่วโมง 
20 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการจัดสรร
งบประมาณทีได้รับประจ าปี 

2. ผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ
ประจ าปี 

3. บันทึกข้อความน าส่งรายงานผลการ
จัดสรรงบประมาณโครงการตามท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

8. จัดท าโครงการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

7 วัน 
4 ชั่วโมง 
5 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. ค าสั่งไปราชการ 
4. เอกสารประกอบการจัดประเชิมเชิง

ปฏิบัติการ 
5. เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
6. สรุปผลการจัดโครงการทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

9. ส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อก าหนด
แผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

13 วัน 
2 ชั่วโมง 
35 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แบบส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. สรุปผลการส ารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. บันทึกข้อความรายงานผลการส ารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

10. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2 ชั่วโมง 
15 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลง
นามในค าสั่ง 

2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

11. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 
ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

44 วัน 
2 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. ปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก 

3. ผลการวิเคราะห์ SWOT 
4. ผลการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ 

5. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   6. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (A3) 

7. เล่มแผนยุทธศาสตร์5 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

8. บันทึกข้อความน าส่งแผนยุทธศาสตร์5 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

9. แบบส ารวจการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

10. ผลการส ารวจการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

11. แผนปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และ
เข้าใจทิศทางการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

12. บันทึกข้อความน าส่งแผนปรับปรุง
และพัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศ
ทางการด าเนินงานของหน่วยงาน 

12. จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 

4 วัน 
6 ชั่วโมง 
55 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. แผนการด าเนินงานประจ าปี 
3. เอกสารน าเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการประจ า 

13. บันทึกข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณในระบบ 
ERP 

7 วัน 
6 ชั่วโมง 
35 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แนวทางการใช้ระบบ ERP 
2. แผนการด าเนินงานประจ าปี 
3. บันทึกข้อความแจ้งผู้บริหารตรวจสอบ

ข้อมูลและอนุมัติในระบบ ERP 
4. บันทึกข้อความแจ้งผลการบันทึกข้อมูล

การจัดสรรงบประมาณในระบบ ERP 
5. โครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 

14. จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

1 วัน 
3 ชั่วโมง 
20 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ 
งบประมาณแผนดิน และงบลงทุน 

2. บันทึกข้อความเสนอแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รายได้ งบประมาณแผน
ดิน และงบลงทุน 

 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

15. การติดตามและรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

51 วัน 
6 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้/
งบประมาณแผ่นดิน/งบลงทุน) 
ประจ าเดือน 

2. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีเดือน 

3. เอกสารน าเสนอวาระการประชุม
บุคลากร 

4. เอกสารน าเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า 

5. บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

16. บันทึกข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในระบบ ERP 

13 วัน 
 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม
ด าเนินงาน 

2. ข้อมูลการโอนงบประมาณระหว่างปี 
3. สรุปผลตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของ

ส านักงบประมาณประจ าเดือน 
4. สรุปผลตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายผลการ

ปฏิบัติราชการ 

17. จัดประชุมเร่งรัดผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณและ
ผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

17 วัน 
1 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. เอกสารน าเสนอวาระการประชุม 
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. ผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

18. เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
แผนงานและประกัน
คุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบแนวทางการ
ด าเนินงาน การติดตาม 
และการใช้จ่าย
งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 

 

5 วัน 
1 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความขอเชิญประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

19. เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินจากกองนโยบาย
และแผน 

 

1 วัน 
5 ชั่วโมง 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกข้อความขอเชิญประชุมเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

20. ประเมินความส าเร็จของ
การด าเนินงานตาม
กระบวนการงานแผนงาน
และงบประมาณ 

8 วัน 
3 ชั่วโมง 
25 นาที 

ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

1. แนวทางการปฏิบัติงานของงาน
แผนงานและงบประมาณ 

2. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงาน
แผนงานและงบประมาณ (เดิม) 

3. ผลการด าเนินงานตามกระบวนการงาน
แผนงานและงบประมาณ 

4. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการงานแผนงานและ
งบประมาณ 

5. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงาน
แผนงานและงบประมาณ (ใหม่) 

 
 

 
  



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
001 ค าขอตั้งงบประมาณ 
002 การทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด

ผลส าเร็จประจ าปี 
003 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 
004 การเขียนโครงการ 
005 โครงการหน้าเดียว 
006 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี (A3) 
007 เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
008 ปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศทางการด าเนินงาน 
009 เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
010 แผนการด าเนินงานประจ าปี 
011 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 
012 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
013 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานประจ าเดือน 
014 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
015 คู่มือปฏิบัติงาน 

 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 

 7.4.1 กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2562 ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 7.4.2 คู่มือการปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย   
 

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ร้อยละของการด าเนินงานตามงานแผนงานและงบประมาณ ร้อยละ 80 
 
  



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการจัดประชุมนั้น มรีะบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการงานแผนและ
งบประมาณ 

ตุลาคม ผู้อ านวยการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวน

สุนันทา 

2. ติดตามประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานของกระบวนการงาน
แผนและงบประมาณ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการ 

3. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการงาน
แผนและงบประมาณต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการ 

4. รายงานผลการก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้
มหาวิทยาลัยทราบ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการ 

5. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
งานแผนและงบประมาณ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการ 

6. ประเมินผลความส าเร็ขของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

ผู้อ านวยการ 

 

 
 
 
 

 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 
 

 
 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

  
 
 
 

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า นายอนันตชัย  เอกะ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการงานแผนและงบประมาณ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของ
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม น า
กระบวนการงานแผนและงบประมาณ มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป   
 

                     ให้ไว้  ณ  วันที่ 2 มกราคม 2563 

      
        นายอนันตชัย  เอกะ 
            (ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

  



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 001 ค าขอตั้งงบประมาณ 
 

รายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

     
หน่วย : บาท 

ล าดับ     จ านวน   
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้เข้าร่วม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หัวหน้า
โครงการ ที่สังกัด 

      โครงการ       
  รวมจ านวน ........ โครงการ         
       
       
       
       
       
       

 
 

รายละเอียดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 
(งบนอกประมาณ) 

     
หน่วย : บาท 

ล าดับ     จ านวน   
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้เข้าร่วม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หัวหน้า
โครงการ ที่สังกัด 

      โครงการ       
  รวมจ านวน ........ โครงการ         
       
       
       
       
       
       

  



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 002 การทบทวน และปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จประจ าปี 
 

 
 
 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 

  



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 003 ข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณประจ าปี – งบแผ่นดิน 
 

 
ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
งบประมาณ 2562 จ านวนโครงการ 

  
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

........................................................ระบผุลการด าเนนิงานโดยสรปุ........................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................  
 
 
1. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
   
   
   
   
   
   

รวมงบประมาณ  
 
2. โครงการพัฒนาผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ 
   
   
   
   
   

รวมงบประมาณ  
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 

 
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบ ขส. 60 - 5 

 แบบฟอร์มแตกตวัคณู     
 ผลผลิต/โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
 หมายเหต ุ: ไม่รวมงบประมาณในแผนงานบคุลากรภาครัฐ     

           ล าดับ 
ท่ี 

รายการงบประมาณ/กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ จ านวนครั้ง รวมท้ังสิ้น

(บาท) จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ เงิน บาท จ านวน ครั้ง 
  โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                  
1 รายการงบประมาณ : โครงการ………                  
  1. รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน                   
            
  2. รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย          
            
            
  3. รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ          
.           
2 รายการงบประมาณ : โครงการ………          
  1. รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน          
            
  2. รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย          
            
            
  3. รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ          
.           
3 รายการงบประมาณ : โครงการ………          
  1. รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน          
            
  2. รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย          
            
            
  3. รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ                   
.           

  



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 004 การเขียนโครงการ 
 
 

 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

  



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 005 โครงการหน้าเดียว 
 

  



 

 33 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 006 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี (A3) 
 

      



 

 34 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 007 เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

 



 

 35 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 36 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 37 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 38 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 39 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 40 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 41 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 



 

 42 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 43 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 
 



 

 44 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 45 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
 



 

 46 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 47 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 48 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 49 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 50 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 51 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 52 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 53 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 54 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 55 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

  



 

 56 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 008 ปรับปรุงและพัฒนาการรับรู้และเข้าใจทิศทางการด าเนินงาน 
 

               



 

 57 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 009 เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
 

 



 

 58 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 59 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 60 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 61 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 62 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 63 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 64 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 65 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 66 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 67 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 68 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 69 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 70 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 71 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 72 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 73 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 74 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 75 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 76 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 77 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 78 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 79 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 80 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 81 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 82 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 83 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 84 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 85 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 86 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 87 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

  



 

 88 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 010 แผนการด าเนินงานประจ าปี 
 

   



 

 89 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 011 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมด าเนินงาน 
 
 

 



 

 90 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 91 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 92 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

  



 

 93 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 012 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

    



 

 94 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 
        



 

 95 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 013 รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานประจ าเดือน 
 

  



 

 96 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 014 การปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

 



 

 97 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 



 

 98 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 99 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 100 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 



 

 101 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 102 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 
  



 

 103 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

แบบฟอร์ม 015 คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 



 

 104 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 



 

 105 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 106 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 107 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 108 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 109 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 110 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 111 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 112 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 113 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 114 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 115 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 



 

 116 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

 

 



 

 117 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานแผนและงบประมาณ 
 
 

นางสาวจิตรานุช  เวสา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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