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ค าน า 
 
 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม 
การยุบเลิก และการแบ่งหน่วยงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ข้อ 36 การจัดตั้ง การรวม และการยุบหน่วยงาน
ภายใต้ส่วนราชการและหน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงาน ให้อธิการบดีออกประกาศโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยในกอง 
ส านักงานอธิการบดี ประกาศ ณ วันที่  22 มีนาคม 2564 (3) กองนโยบายและแผน แบ่งหน่วยงานย่อย 
ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานแผนยุทธศาสตร์ งานแผนงบประมาณ งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
งานข้อมูลและสารสนเทศ งานนโยบายและแผนวิทยาเขตจันทบุรี  งานนโยบายและแผนเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 
งานนโยบายและแผนเขตพ้ืนที่อุเทนถวาย จึงได้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ตรงกัน รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดมาตรฐานในการ
ด าเนินงาน และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าคู่มือฉบับนี้ 
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บทท่ี 1 บทน ำ 

ควำมเป็นมำ/ควำมส ำคัญ 

กองนโยบายและแผนถือเป็นศูนย์กลางของระบบงานนโยบายและแผนโดยอาศัยแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งภารกิจภายในกองนโยบาย  
และแผน ประกอบด้วย  งานบริหารงานทั่วไป งานแผนยุทธศาสตร์ งานแผนงบประมาณ งานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน งานข้อมูลและสารสนเทศ งานนโยบายและแผนวิทยาเขตจันทบุรี งานนโยบาย 
และแผนเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ งานนโยบายและแผนเขตพ้ืนที่อุเทนถวาย ซึ่งแต่ละภารกิจมีกระบวนการ
ท างานที่แตกต่างกันและมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกองนโยบายและแผนขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานภายในกองนโยบายและแผนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานที่รับผิดชอบโดยการใช้ “การจัดการความรู้” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จและบุคลากรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสามารถน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติเพ่ือให้ การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดยีวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่งแสดงถึงรายละเอียด
ขั้นตอน การปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

 2. เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ หรือ
เพ่ือให้บรรลุตามข้อก าหนดของกระบวนการนั้นๆ 

 3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกระบวนงานของแต่ละงาน 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างเป็นลายลักษณ์อังษร ก่อให้เกิดประโยชน์
ในการบริหารจัดการ 

 2. มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  2.1 มาตรฐานต่อหน่วยงาน 

   - ท าให้การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 

   - ใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการฏิบัติงาน 

   - ช่วยในการปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่ 

2



  2.2 มาตรฐานต่อบุคลากร 

   - ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมาย 

   - ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้น ทั้งส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีการปรับเปลี่ยน
งานใหม ่

   - สามารถสร้างความช านาญหรือความเป็นมืออาชีพในงานที่ปฏิบัติ 

 3. บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกระบวนงานของแต่ละงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 ขอ้มูลพื้นฐำน 
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บทท่ี 2 ข้อมลูพื้นฐำน 

ชื่อหน่วยงาน 

 กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ที่ตั้ง  

ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 
โทรศัพท์ 033-136099 ต่อ 1141,1143,1144,1145,1146,1147,1148 
http://planning.rmutto.ac.th/ 
E-mail : plan@rmutto.ac.th 

ประวัติควำมเป็นมำ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 5 ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามพระราชบัญญัติสถาบัน เทคโนโลยี  
ราชมงคล พ.ศ. 2518 เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 และต่อมาได้มี กฎกระทรวง
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ านวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย 
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยี
สังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านั กส่ งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 59 ง หน้า 15 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2550 ก าหนดให้กองนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการในสังกัดส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 
2550 เป็นต้นมา 

 กองนโยบายและแผน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ 
วิเคราะห์และประสานการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์นโยบาย การจัดท าแผนงานและแผน 
งบประมาณ และจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะน าไปสู่ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้มีความก้าวหน้า เป็นที่พ่ึงทางวิชาการและวิชาชีพของ 
ประชนชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ของการ 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  
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ภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

 เนื่องจากกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ด้านการบริการวิชาการ, และด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

(1) การเสนอแนะนโยบาย จัดท ากลยุทธ์ บูรณาการการจัดแผนพัฒนา แผงผังการใช้พ้ืนที่ แผนปฏิบัติ
การประจ าปี แผนการรับนักศึกษา แผนหลักสูตร และแผนอื่นๆ เพ่ือผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้ง ยุบรวม ยกเลิก ส่วนงาน หน่วยงาน หน่วยงานย่อย 
(3) วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ ก าหนดมาตรฐาน ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผน

ความต้องการทรัพยากร ประกอบด้วยงบประมาณ อัตราก าลัง และวางระบบการจัดสรรทรัพยากรให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

(4) ประเมินผลส าเร็จของมหาวิทยาลัยและประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และ
แผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

(5) จัดท าสถิติ  สารสนเทศ รายงานการวิเคราะห์ผลด าเนินการ เพ่ือใช้จัดท าแผนต่างๆ และ
ประเมินผล 

(6) สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(7) อ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักของกอง 
ดังนั้นกองนโยบายและแผน จึงได้ปรับโครงสร้างภารกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับภารงานที่รับผิดชอบและ

สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป  
  ภาระหน้าที่รับผิดชอบด้านเลขานุการผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน งานด้านสารบรรณ 

งานการประชุม งานบุคลากรและงานสวัสดิการ และงานติดต่อประสานงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ านวยการ
ความสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน การจัดท าค าเสนอของบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ ควบคุมงบประมาณ
ประจ าปี การบริหารจัดการด้านพัสดุ และการรายงานด้านการเงิน พัสดุ งบประมาณ รายงานประจ าปี 
เว็บไซต์ และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบงานจัดท าข้อมูล
ด้านการฝึกอบรม/ดูงานและการพัฒนา วิเคราะห์ บริหารงานบุคคล และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึง
ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม เพ่ื อให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. งำนแผนยุทธศำสตร์ 

  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/
ส านักงานอธิการบดี แผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจ าปี และประสานงานโครงการตามยุทธศาสตร์ จั งหวัด 
ภาค และอ่ืนๆ จัดท าแผนร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ติดตาม เร่งรัด และ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องในบริบทของมหาวิทยาลัย 
จัดท า/ปรับปรุงโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จัดท ากรอบแผนอัตราก าลัง การวิเคราะห์อัตราก าลังเน้นการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้หน่วยงาน

6



ภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน และปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. งำนแผนงบประมำณ 

  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานจัดหา จัดสรรและจัดท าแผนงบประมาณ ทั้ง
งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  การก าหนดระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นกลไกขับเคลื่อนให้บรรลุตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ทั้งพันธกิจ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ชาติ และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายในการบริหารและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้
ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยืดถือปฏิบัติเป็นไปทิศทาง
เดยีวกัน 

4. งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 

  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานติดตามเร่งรัด และประมวลผล วิเคราะห์สังเคราะห์ 
ผลการใช้จ่ายและการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การรายงานผลการด าเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และเพ่ือใช้ในการวางแผน
งบประมาณและแผนด าเนินงานในปีถัดไป และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยืดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน และปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่
ได้รับมอบหมาย 

5. งำนข้อมูลและสำรสนเทศ 

  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และน าไปใช้ในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดท ารายงานต่างๆ เพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานสถิติ รายงานประจ าปีของกองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย งานพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์ของกองนโยบายและแผน  เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน แพร่ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย ข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับ
งานของกองนโยบายและแผน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและผู้สนใจ และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
ก าหนดนโยบายในการบริหารและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและแนวทางในการยืดถือปฏิบัติเป็นไปทิศทางเดี่ยวกัน 

6. งำนนโยบำยและแผนวิทยำเขตจันทบุรี 
  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุภารกิจหลักของ 

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริการ 
วิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ จัดท าแผนพัฒนา ประสานนโยบาย จัดท ากลยุทธ์ บูรณา 
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การการจัดท าแผนพัฒนา แผนผังการใช้พ้ืนที่ แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภายในวิทยาเขต เสนอ
การ จัดตั้ง ยุบรวม ยกเลิก ส่วนงาน หน่วยงาน หน่วยงานย่อย วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ ตามยุทธศาสตร์
ของ มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนความต้องการทรัพยากร ประกอบด้วยงบประมาณ อัตราก าลัง และวาง
ระบบการ จัดสรรทรัพยากรให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาเขต /มหาวิทยาลัย ประเมินผลส าเร็จของ
หน่วยงาน ภายในวิทยาเขต และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนต่าง ๆ  ติดตาม 
เร่งรัด และประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการใช้จ่ายและการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี การรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายในวิทยาเขต จัดท า
สถิติ สารสนเทศ รายงานการวิเคราะห์ผลด าเนินการ เพ่ือใช้จัดท าแผนต่างๆ และประเมินผลของหน่วยงาน
ภายใน วิทยาเขตรวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
รวมถึง ก าหนดนโยบายในการบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม
เพ่ือให้ หน่วยงานภายในวิทยาเขตมีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดย
สอดคล้อง กับนโยบายมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

7. งำนนโยบำยและแผนเขตพื้นที่จักรพงษภูวนำรถ 

  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุภารกิจหลักของ 
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริการ 
วิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ จัดท าแผนพัฒนา ประสานนโยบาย จัดท ากลยุทธ์ บูรณา 
การการจัดท าแผนพัฒนา แผนผังการใช้พื้นที่ แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภายในเขตพ้ืนที่ เสนอการ 
จัดตั้ง ยุบรวม ยกเลิก ส่วนงาน หน่วยงาน หน่วยงานย่อย วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ ตามยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนความต้องการทรัพยากร ประกอบด้วยงบประมาณ อัตราก าลัง และวางระบบการ 
จัดสรรทรัพยากรให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่ มหาวิทยาลัย ประเมินผลส าเร็จของหน่วยงาน 
ภายในเขตพ้ืนที่ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ติดตามเร่งรัด และ 
ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการใช้จ่ายและการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การ รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายในเขตพ้ืนที่ จัดท าสถิติ 
สารสนเทศ รายงาน การวิเคราะห์ผลด าเนินการ เพ่ือใช้จัดท าแผนต่างๆ และประเมินผลของหน่วยงานภายใน
เขตพ้ืนที่ รวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
ก าหนด นโยบายในการบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้
หน่วยงาน ภายในเขตพ้ืนที่ มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสอดคล้อง
กับนโยบาย มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. งำนนโยบำยและแผนเขตพื้นที่อุเทนถวำย 

  มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุภารกิจหลักของ 
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการบริการ 
วิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ จัดท าแผนพัฒนา ประสานนโยบาย จัดท ากลยุทธ์ บูรณา 
การการจัดท าแผนพัฒนา แผนผังการใช้พื้นที่ แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภายในเขตพ้ืนที่ เสนอการ 
จัดตั้ง ยุบรวม ยกเลิก ส่วนงาน หน่วยงาน หน่วยงานย่อย วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ ตามยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนความต้องการทรัพยากร ประกอบด้วยงบประมาณ อัตราก าลัง และวางระบบการ 
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จัดสรรทรัพยากรให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเขตพ้ืนที่ /มหาวิทยาลัย ประเมินผลส าเร็จของหน่วยงาน 
ภายในเขตพ้ืนที่ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ติดตามเร่งรัด  
และ ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการใช้จ่ายและการด าเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การ รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานภายในเขตพ้ืนที่ จัดท าสถิติ 
สารสนเทศ รายงาน การวิเคราะห์ผลด าเนินการ เพ่ือใช้จัดท าแผนต่างๆ และประเมินผลของหน่วยงานภายใน
เขตพ้ืนที่ รวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึง
ก าหนด นโยบายในการบริหารงานและการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมเพ่ือให้
หน่วยงาน ภายในเขตพ้ืนที่ มีมาตรฐานและแนวทางในการยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยสอดคล้อง
กับนโยบาย มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะท่ีส ำคัญของหน่วยงำน 

ปรัชญำ 
   ช านาญงาน ประสานนโยบาย เน้นคุณธรรม น าองค์กร 

วิสัยทัศน์ 
   เป็นหน่วยงานที่บริหารแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

พันธกิจ 
   1. พัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
   2. จัดสรรทรัพยากรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   3. พัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
   4. ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
   5. สนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นยุทธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ : ระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 : บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 : พัฒนากระบวนการท างานให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งระบบ 
เป้ำประสงค์ที่ 2 : มีคลังข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมทุกด้าน 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 : พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการด าเนินงานและเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ

ในการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
เป้ำประสงค์ที่ 3 : มีกระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 : พัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  ค่ำนิยมองค์กร 
 “Professionalism” หรือ “พัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ” 
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 Professionalism คือ ความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากล พร้อมนี้กองนโยบายและแผนได้ก าหนดหลักปฏิบัติตาม
ค าหลักคือ “PLANNING” ดังนี้ 

 P = Plan มีระบบแผนที่ครบวงจร (แผนแปลงแผนสู่การปฏิบัติแผนทรัพยากรและประเมินผล) 
 L = Learning & Skill for Develop มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการได้รับประสบการณ์ในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยกระบวนการที่หลากหลายจนเกิดการพัฒนาเป็นความรู้ทักษะ แนวคิดและเจตคติที่ดี 
 A = Accountability มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในหน้าที่โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานที่รับผิดชอบ

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมรับผิดชอบในภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน 
 N = Networking มีการแสวงหาโอกาสเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่พึงรู้จักในสายอาชีพและ  
แวดวงเดียวกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดการ ยอมรับ

ศรัทธาและไว้เนื้อเชื่อใจในเครือข่ายวิชาชีพ 
 N = Nation มุ่งเป็นองค์กรชั้นน าด้านแผนของสถาบันอุดมศึกษาระดับประเทศ 
 I = Integrated & Information มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการท างานเป็นทีมที่มีคุณภาพ

และมีระบบสารสนเทศด้านแผนงบประมาณการติดตามและประเมินผล 
 N = New Organization เป็นองค์กรยุคใหม่มีระบบบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 G = Good Governance มีระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
สมรรถนะหลัก 
“การแปลงแนวคิด/ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

บุคลำกร 
 บุคลากรในกองนโยบายและแผน ณ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 27 คน รายละเอียดดังนี้ 

- จ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 

 
ภำรกิจ 

ประเภท 
ข้ำรำชกำร พนักงำนใน

สถำบันฯ 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

รวม 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน - 1 - - - 1 
งานบริหารงานท่ัวไป - 3 - - - 3 
งานแผนยุทธศาสตร ์ - 1 - - 2 3 
งานแผนงบประมาณ - 5 - - 1 6 
งานติดตามประเมินผลและรายงาน - 2 - - - 2 
งานข้อมูลสารสนเทศ - 2 - - 1 3 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขตจันทบุรี - 3 - - - 3 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

- 3 - - - 3 

งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย - 3 - - - 3 
รวม - 23 - - 4 27 
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 - จ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภำรกิจ ระดับกำรศึกษำ 
ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
รวม 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน - 1 - - 1 
งานบริหารงานท่ัวไป - - 3 - 3 
งานแผนยุทธศาสตร ์ - 2 1 - 3 
งานแผนงบประมาณ - 1 5 - 6 
งานติดตามประเมินผลและรายงาน - - 2 - 2 
งานข้อมูลสารสนเทศ - 1 1 1 3 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขตจันทบุรี - 3 - - 3 
งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ี 
จักรพงษภูวนารถ 

- - 3 - 3 

งานนโยบายและแผนเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย - 1 2 - 3 
รวม - 9 17 1 27 

หมายเหตุ : ตามกรอบอัตราก าลังที่กองนโยบายและแผนได้รับการจดัสรรอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและลูกจ้าง
ช่ัวคราว ข้อมูล ณ วันท่ี  5 พฤศจิกายน 2564   
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บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำน 
ค ำจ ำกัดควำม 

 1. 01 หมายถึง งานบริหารงานทั่วไป 
 2. 02 หมายถึง งานแผนยุทธศาสตร์ 
 3. 03 หมายถึง งานแผนงบประมาณ 
 4. 04 หมายถึง งานติดตามประเมินผลและรายงาน 
 5. 05 หมายถึง งานข้อมูลและสารสนเทศ 
 6. 06 หมายถึง งานนโยบายและแผนวิทยาเขตจันทบุรี 
 7. 07 หมายถึง งานนโยบายและแผนเขตพ้ืนที่จักรพงษภูวนารถ 

 8. 08 หมายถึง งานนโยบายและแผนเขตพ้ืนที่อุเทนถวาย 
ใช้สัญลักษณ์ดังตำรำงที่แนบมำนี้ 
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01 งำนบริหำรงำนทั่วไป 
001 การปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
002 การรับหนังสือราชการ 
003 การร่างหนังสือราชการ 
004  การส่งหนังสือราชการ 
005 การส่งหนังสือส่งภายนอก 
006 การจัดประชุม 
007 การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 
008 การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ 
009 การลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว 
010 การลาพักผ่อน 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานที่บริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไปของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ
ขัน้ตอนและกระบวนการ การปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของหนังสือราชการทีด่ าเนินการ (รับ-ส่ง) ด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 95 หรือมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ในการที่ต้องแก้ไข 

ขอบเขตงำน : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยาม
ค าว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ในข้อ 6 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน ““ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูล
ข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน
ใดตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการก าหนดด้วย” 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

อิเล็กทรอนิกส์ และค าว่า "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสาร หรือ
หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป : ตรวจสอบความถูกต้อง  
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : ด าเนินการ รับ-ส่ง ด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564    
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
4. ค าอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2533 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
7. พ.ร.บ. ธุรการอิเล็กทรอนิกส์ 
8. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
9. แจ้งแนวปฏิบัติ ในการรับส่ งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสารบรรณ  ตามหนั งสือที่  
อว 0651.101(1)/202 
10. ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. หนังสือภายนอก  
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานที่บริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

2. หนังสือภายใน  
3. หนังสือประทับตรา  
4. ค าสั่ง  
5. ระเบียบ  
6. ข้อบังคับ  
7. ประกาศ  
8. แถลงการณ์  
9. ข่าว  
10. หนังสือรับรอง  
11. รายงานการประชุม  

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือราชการ งานบริหารงานทั่วไป ห้องจัดเก็บเอกสารของ

หน่วยงาน 
5 ปี เรียงตามวันที่ 

(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น 
 

 
Infographic ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  1. ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2564 
(ข้อ 8) “หนังสือรับ”คือ หนังสือที่
รับเข้ามาจากภายนอก(หรือหนังสือที่
รับมาจากภายในส่วนราชการเดียวกัน
ก็ได้) 
2. การรับหนังสือที่มีชั้นความลับดว้ย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ 
เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษาความ
ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วย การรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ด้วย การรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 

 
 

รับหนังสือจากหนว่ยงานภายในและ
ภายนอก 
 

1 นาท ี

2 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 จ าแนกประเภทหนังสือเข้าและคัด
แยกความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
 

1 นาท ี

3 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 

 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
 

2 นาท ี

4 หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

         
              
 
 
 

  

เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
และมอบหมายหนว่ยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 
2 นาท ี

 
 

5 
 
 

 

หัวหน้างาน
งาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

 เสนอหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม 

5 นาท ี

6 ผู้อ านวยการ 
 
 
 

 

 เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 
 
 
 
 

10-20 นาที 

7 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 
 
 

 มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป และถ่ายเอกสาร
ส าเนาเก็บและให้ต้นฉบับหนว่ยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

 

 
 
 

   
 

  

 
 
 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

รับหนังสือในระบบ e-manage.rmutto 

 

 

เร่ิมต้น 

สรุป/ย่อ/เกษียนหนังสือ 

มอบผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการ 

 

เสนอผ่านหัวหนา้และผู้อ านวยการ 

ตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้ง 
ของหนังสือ 

ลงทะเบียนรับหนังสือในเล่ม 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรับหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานที่บริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้าและป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
2. เพ่ือให้งานสารบรรณเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : 1. ร้อยละของจ านวนหนังสือที่ได้รับหนังสือถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 
2. ร้อยละของจ านวนหนังสือที่มีการแก้ไข (ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ในการที่ต้องแก้ไข) 

ขอบเขตงำน : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ 
ส่วนที่ การรับหนังสือ ข้อ 35 ครอบคลุมขั้นตอนการรับหนังสือ การเกษียณเรื่องเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร  
การออกเลขหนังสือ การจัดเก็บหนังสือ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

หนังสือรับ คือ หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก (หรือหนังสือที่รับมาจากภายในส่วนราชการเดียวกันก็ได้)  
การรับหนังสือท่ีมีชั้นความลับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ  
ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป : ตรวจสอบความถูกต้อง  
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : ด าเนินการ ลงทะเบียนรับหนังสือ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564    
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
4. ค าอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2533 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
7. แจ้งแนวปฏิบัติ ในการรับส่ งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสารบรรณ  ตามหนั งสือที่  
อว 0651.101(1)/202 
8. ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ทะเบียนหนังสือรับ  

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือราชการ งานบริหารงานทั่วไป ห้องจัดเก็บเอกสารของ

หน่วยงาน 
5 ปี เรียงตามวันที่ 

(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การรับหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานที่บริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

1. การรับ-ส่งหนังสือภายนอกหน่วยงาน จากหน่วยงานกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยระบบสาร
บรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การับ-ส่งหนังสือภายใน โดยการรับจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งรับ
ด้วยระบบสารบรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การรับหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
        1. จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
        2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนหากไม่ถูกต้อง ติดต่อเจ้าของเรื่อง และบันทึกข้อบกพร่อง 
        3. ประทับตรารับ มุมบนด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วัน เดือน ปี เวลา  
        4. ลงทะเบียนรับหนังสือ ในเล่มทะเบียนหนังสือรับ 
        5. จัดแยกหนังสือ ส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยลงในช่องการปฏิบัติ 
4. การจัดเก็บหนังสือ สแกนไฟล์หนังสือแล้วน าไปจัดเก็บใน google drive เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา ส่วน
หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วการท าลายให้ท าลายเมื่อถึงอายุการจัดเก็บหนังสือครบตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรรับหนังสือรำชกำร 

  

20



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  1. ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2564 
(ข้อ 8) “หนังสือรับ”คือ หนังสือที่
รับเข้ามาจากภายนอก(หรือหนังสือที่
รับมาจากภายในส่วนราชการเดียวกัน
ก็ได้) 
2. การรับหนังสือที่มีชั้นความลับดว้ย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ 
เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษาความ
ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วย การรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 และระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย การ
รักษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 
2552 

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 

 
 

รับหนังสือจากหนว่ยงานภายในและ
ภายนอก 
 

1 นาท ี

2 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 จ าแนกประเภทหนังสือเข้าและคัด
แยกความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อ
จัดส่งให้หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 
 
 
 

1 นาท ี

3 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 

 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
 

2 นาท ี

4 หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

         
              
 
 
 

  

เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
และมอบหมายหนว่ยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป 
 
 
 

 
2 นาท ี

 
 

5 
 
 

 

หัวหน้างาน
งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 เสนอหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม 

5 นาท ี

6 ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 

 

 เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

10-20 นาที 

7 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 

 มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไปและถา่ยเอกสาร
ส าเนาเก็บและให้ต้นฉบับหนว่ยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

5 นาท ี

 
 
 

   
 

  

 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ลงนาม 

สรุป/ย่อ/เกษณียน
หนังสือ 

เสนอผ่านหัวหนา้และผู้อ านวยการ 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

เร่ิมต้น 

ถูกต้อง 

รับหนังสือจากหนว่ยงานภายใน/
ภายนอก เอกสารทั่วไป เอกสารลับ 

ไปรษณีย์ และอื่นๆ 

 

 ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง 

ของหนังสือ 

 
ของหนังสือ 

จบ 

ลงนาม 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

 

มอบผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การร่างหนังสือราชการเพื่อลงนาม 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานที่บริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไปของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ
ขัน้ตอนและกระบวนการจัดท าร่างหนังสือราชการ  

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดของหนังสือราชการที่ส่งออกไปยังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 
(ไม่เกินร้อยละ 3)  

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการร่างหนังสือราชการ ได้ถูกแบบ ถูกหลักภาษา ถูกเนื้อหา ถูกความนิยม  ครอบคลุมถึงขั้นตอน  
การลงนามของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

กำรร่ำงหนังสือ คือ กำรเรียบเรียงข้อควำมขึ้นต้นตำมเรื่องท่ีจะแจ้งควำมประสงค์ไปยังผู้ที่รับ หรือผู้ที่ต้อง
ทรำบหนังสือนั้นก่อนที่จะใช้จัดท ำเป็นต้นฉบับ 
หลักกำรร่ำงหนังสือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล และความมุ่งหมายที่จะท า
หนังสือนั้น โดยตั้ งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่าอะไร เมื่อไร ที่ ไหน ใคร ท าไม อย่างไร เป็นข้อๆ  
ไว้ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายควรใช้ถ้อยค าสั้นแต่เข้าใจง่าย ที่ไม่มีความหมายได้
หลายทาง ส านวนที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นส านวนหนังสือไม่ควรใช้ ควรระวังอักขรวิธีตัวสะกด การันต์ 
และวรรคตอนให้ถูกต้องข้อส าคัญต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่า เข้าใจถูกต้องตาม 
ความประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 
การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี  
1. เขียนให้ถูกต้อง โดยเขียนให้ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม 
2. เขียนให้ชัดเจน โดยชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค์ และกระจ่างในวรรคตอน 
3. เขียนให้รัดกุม โดยเขียนให้มีความหมายแน่นอนดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ให้โต้แย้ง . เขียนให้กะทัดรัด โดย
เขียนให้สั้น หรือใช้ถ้อยค าพุ่มเฟือยโดยไม่จ าเป็น เขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี โดยเขียนให้ผู้รับ
เข้าใจว่า ผู้มีหนังสือต้องการอะไร จะให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติอย่างไร 
การเขียนให้ถูกต้อง  
1. เขียนให้ถูกแบบ ก าหนดได้ 3 แบบ คือ 
   - แบบหนังสือภายนอก 
   - แบบหนังสือภายใน 
   - แบบหนังสือประทับตรา 
2. การเขียนให้ถูกเนื้อหา ประกอบด้วย 
   - เหตุที่มีหนังสือไป 
   - จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป : ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามผู้ตรวจทานหนังสือราชการ 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา และพิมพ์หนังสือราชการ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การร่างหนังสือราชการเพื่อลงนาม 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานที่บริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
3. ค าอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2533 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 
5. ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
6. พ.ร.บ. ธุรการอิเล็กทรอนิกส์ 
7. คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
8. เลขหนังสือของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64 ประทับตรา_
ประกาศก าหนดเลขท่ีหนังสือหน่วยงานฯ  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ข้อบังคับ  
2. ระเบียบ 
3. ประกาศ  
4. ค าสั่ง  
5. หนังสือประทับตรา 
6. หนังสือรับรอง 
7. รายงานการประชุม  
8. ข่าว 
9. แถลงการณ์ 
10. หนังสือภายนอก  
11. หนังสือภายใน  

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือราชการ งานบริหารงานทั่วไป ห้องจัดเก็บเอกสารของ

หน่วยงาน 
5 ปี เรียงตามวันที่ 

(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น 
 

Infographic ขั้นตอนงำนร่ำงหนังสือรำชกำร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 
 

 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 
รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

 
 
 

5-10 นาท ี  

2 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไปจัดท า
ร่างหนังสือราชการ 
 
 

10-20 นาที ร่างหนังสือราชการ 

3 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 เสนอร่างหนังสือราชการต่อหวัหน้า
งานบริหารงานทั่วไป 
 
 

5 นาท ี ร่างหนังสือราชการ 

4 หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

         
              
 
 
 

  

 
เสนอหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ตรวจสอบความถูกต้องและลงนามผู้
ตรวจทานหนังสือราชการในค าสั่ง  
 
 
 
 
 

 
5-15 นาท ี

 
 

 
ร่างหนังสือราชการ 

5 
 
 
 
 

หัวหน้างาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 เสนอร่างหนังสือราชการต่อ 
ผู้อ านวยการ 
 
 

5 นาท ี ร่างหนังสือราชการ 

6 ผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการ  พจิารณาลงนามหนังสือ
ราชการ 
 
 
 
 
 

10-20 นาที ร่างหนังสือราชการ 

 
 
 

     

 

ไม่ถูกต้อง 

ลงนาม 

ถูกต้อง 

ไม่ลงนาม 

รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา 

เร่ิมต้น 

พิจารณา 
ตรวจสอบความถูกต้อง  

พิจารณา 
ลงนามหนังสือราชการ 

 

จบ 

เสนอหนังสือราชการ 

จัดท าร่าง และพิมพ์หนังสือราชการ 

เสนอหนังสือราชการ 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การส่งหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานระบบสารบรรณเกี่ยวกับการส่งหนังสือราชการให้สามารถ
จัดส่งหนังสือได้ทันตามความต้องการของหน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละหนังสือที่ส่งออกจากไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกได้ทันตามเวลาที่ก าหนด (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80) 

ขอบเขตงำน : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ 
ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ ข้อ 41 การจัดส่งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
การจัดส่งหนังสือเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) และการจัดส่งทางไปรษณีย์ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

หนังสือส่ง หมายถึง หนังสือที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดหรือส่วน
ราชการอ่ืนที่มีหนังสือถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก 
หน่วยงานภายใน หมายถึง ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
หน่วยงานภายนอก หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ทะเบียนส่ง หมายถึง เล่มทะเบียนที่ใช้สาหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจ าวัน โดยเรียงล าดับลงมา
ตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ  
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป : ตรวจสอบความถูกต้อง  
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : ด าเนินการ ลงทะเบียนรับหนังสือ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2564    
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
4. ค าอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2533 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
7. แจ้งแนวปฏิบัติ ในการรับส่ งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสารบรรณ  ตามหนั งสือที่  
อว 0651.101(1)/202 
8. ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ทะเบียนหนังสือรับ  

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ส าเนาคู่ฉบับ งานบริหารงานทั่วไป ห้องจัดเก็บเอกสารของ

หน่วยงาน 
10 ปี ระบบเอกสาร

อิเลคทรอนิกส์ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การส่งหนังสือราชการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น 
1. การรับ-ส่งหนังสือภายนอกหน่วยงาน จากหน่วยงานกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยระบบสาร
บรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การับ-ส่งหนังสือภายใน โดยการรับจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้งรับ
ด้วยระบบสารบรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. การจัดเก็บหนังสือ สแกนไฟล์หนังสือแล้วน าไปจัดเก็บใน google drive เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา ส่วน
หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วการท าลายให้ท าลายเมื่อถึงอายุการจัดเก็บหนังสือครบตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรส่งหนังสือรำชกำร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  1. ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย งานสารบรรณ(ฉบับที ่4) พ.ศ. 
2564 
(ข้อ 8) “หนังสือรับ”คือ หนังสือที่
รับเข้ามาจากภายนอก(หรือหนังสือที่
รับมาจากภายในส่วนราชการเดียวกัน
ก็ได้) 
2. การรับหนังสือที่มีชั้นความลับดว้ย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการ
แต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ 
เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษาความ
ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วย การรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 และระเบยีบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ย การ
รักษาความปลอดภยัแห่งชาต ิพ.ศ. 
2552 

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

รับหนังสือส่งหน่วยงานภายนอก/
หน่วยงานภายในที่ผู้บริหาร ลงนาม
แล้ว 

1 นาท ี

2 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
หนังสือและเอกสารแนบ 
(ถ้ามี) กรณีไม่ถูกต้องหรือเอกสารไม่
ครบถ้วน ส่งคืนหน่วยงานเจา้ของเร่ือง 
แก้ไขจัดท าเพิ่มเติมเอกสาร 
 

1 นาท ี

3 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 ออกเลขที่หนังสือส่งของหน่วยงาน ใน
เล่มทะเบียนหนังสือส่ง โดยออกเลขที่
หนังสือเรียงตามล าดับ และลงวันที่
ปัจจุบัน 

2 นาท ี

4 หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

         
              
 
 
 

  

1. กรณีหน่วยงานเจา้ของเร่ือง
ต้องการน าส่งหนังสือด้วยตนเอง 
- ส่งคืนส าเนาคู่ฉบับจ านวน 1 ชุด คืน
ให้แก่เจ้าของเรื่อง 
2. กรณีหน่วยงานเจา้ของเร่ือง
ต้องการให้แผนกสารบรรณ น าส่งถึง
หน่วยงานภายในด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) 
- แสกนหนังสือและเอกสารแนบ  
(ถ้ามี) แลว้น าไฟล์ส่งผ่านระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-manage) 

 
2 นาท ี

 
 

5 
 
 

 

หัวหน้างาน
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

 เสนอหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนาม 
 
 
 
 
 

5 นาท ี

6 ผู้อ านวยการ 
 
 
 

 

 เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 
 

10-20 นาที 

7 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการต่อไป 

5 นาท ี

 
 
 

   
 

  

 

รับหนังสือที่ผู้บริหารลงนามแล้ว 

 

 
ตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง 
ของหนังสือ 

ออกเลขหนังสือส่งและลงทะเบียนส่งหนงัสือ 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 

 

น าส่งหนังสือและเอกสารที่เกีย่วขอ้ง 

จบ 

เสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

น าส่งหนังสือและเอกสารที่เกีย่วขอ้ง 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การส่งหนังสือส่งภายนอก 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการส่งหนังสือเข้าและป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
2. เพ่ือให้งานสารบรรณเป็นระบบง่ายต่อการสืบค้น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : 1. ร้อยละของจ านวนหนังสือที่ได้ส่งหนังสือถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 
2. ร้อยละของจ านวนหนังสือที่มีการแก้ไข (ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ในการที่ต้องแก้ไข) 

ขอบเขตงำน : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564  หมวด 2 การรับและส่งหนังสือ 
ส่วนที่ 2 การส่งหนังสือ ข้อ 41 ครอบคลุมขั้นตอนการส่งหนังสือภายนอก การออกเลขหนังสือ การจัดเก็บ
ส าเนาหนังสือ การส่งหนังสือทางไปรษณีย์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธีโดยใช้กระดาษครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ
หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดท าตามแบบ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ : พิจารณาลงนามหนังสือราชการ 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป : ตรวจสอบความถูกต้อง  
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : ด าเนินการ ลงทะเบียนรับหนังสือ จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564    
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และภาคผนวก (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2543 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) 
4. ค าอธิบายระเบียบงานสารบรรณเพ่ิมเติม พ.ศ. 2533 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2548 
6. ระเบียบ ว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
7. แจ้งแนวปฏิบัติ ในการรับส่ งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสารบรรณ  ตามหนั งสือที่  
อว 0651.101(1)/202 
8. ประกาศ มทร.ตะวันออก เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและส่งเอกสารด้วยระบบ e-manage ในระบบสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือที่ อว 0651.104(2)/0861 ลงวันที่ 25 มี.ค. 64  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ทะเบียนหนังสือรับ  

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
การส่งหนังสือส่ง

ภายนอก 
งานบริหารงานทั่วไป ระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์และหอ้ง
จัดเก็บเอกสารของ

หน่วยงาน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การส่งหนังสือส่งภายนอก 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น 
1. การรับ-ส่งหนังสือภายนอกหน่วยงาน จากหน่วยงานกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยระบบสาร
บรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การจัดเก็บหนังสือ สแกนไฟล์หนังสือแล้วน าไปจัดเก็บใน google drive เพ่ือให้สะดวกต่อการค้นหา ส่วน
หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วการท าลายให้ท าลายเมื่อถึงอายุการจัดเก็บหนังสือครบตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

Infographic ขั้นตอนกำรส่งหนังสือส่งภำยนอก 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  1. ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 
(ข้อ 11) หนังสือภายนอก คือ หนังสือ
ติดต่อราชการที่เป็นพิธโีดยใช้กระดาษ
ครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วน
ราชการหรือสว่นราชการมีถึง
หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดท า
ตามแบบ 

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 

 
 

น าเร่ืองใส่แฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา/
อนุมัติและน าเร่ืองต่างๆคืนเจ้าของ
เร่ืองเพื่อด าเนินการต่อไป 

5 นาท ี

2 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 
 

 เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
ลงนามหนังสือ 

1 วัน 

3 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 

 ด าเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งและ
ส าเนาหนังสือไว้ที่หน่วยงานเจ้าของ
เร่ืองเก็บไว้ 1 ชุด 

1 นาท ี

4 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 
 
 
 
 

         
              
 
 
 

  

ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ
และสิ่งที่ส่งมาด้วย ก่อนจัดส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 นาท ี

 
 

5 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 

 1. จัดส่งทางไปรษณีย์ 
2. จัดส่งโดยตรงให้หน่วยงาน 
3. ส่งด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
4. ส่งต้นฉบับให้หน่วยงาน 

5 นาท ี

6 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 ถ่ายเอกสารสาเนาเก็บหน่วยงาน
ส่วนกลางไว้เป็นหลักฐาน 

5 นาท ี

 
 
 

   
 

  

 

ไม่ถูกต้อง 

เสนอผู้บริหาร 

ลงนามพิจารณา 

เร่ิมต้น 

พิมพ์หนังสือส่งภายนอกหน่วยงาน 

 

ออกเลขหนังสือส่งภายนอก 
(ส่วนกลาง) วัน เดือน ปี 

จัดส่งทางไปรษณีย์/ส่งทางอีเมล/ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

จบ 

พิจารณาตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของ

หนังสือก่อนส่ง (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย) 

ส าเนาหนังสือเก็บส่วนกลาง 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดประชุม 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
01-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือชี้แจง และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการจัดประชุมให้มีความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรค์ตลอดจนสิ้นสุดการจัดประชุม ร้อยละ 95 
 

ขอบเขตงำน : การบริหารจัดการการจัดประชุมคลอบคลุมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการจัดประชุม 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

คณะกรรมการ : เป็นกลุ่มที่เกิดจากการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ มีอ านาจหน้าที่หรือภาระท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างชัดเจน อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นการถาวรหรือเป็นหน่วยเฉพาะกิจก็ได้ 

ประธานกรมการ : ผู้ได้รับการมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เป็นประธานในการ ประชุมต่าง ๆ 
กรรมการ :  ผู้เข้าร่วมเป็นองค์ประชุมหรือผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุม 
กรรมการและเลขานุการ : ผู้ท าหน้าที่จดบันทึกการประชุมและเตรียมการประชุมนอกเหนือไปจากการท า

หน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการคนอื่นๆ 
ผู้ช่วยเลขานุการ :  ผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยเลขานุการ 
การประชุม : การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นตามวันเวลา

และสถานที่ทีก่ าหนดอย่างเป็นระบบและมีจุดม่งหมาย 
องค์ประชุม : จ านวนผู้เข้าประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่า ต้องมีอย่างน้อยกี่คนจึงจะเปิดการประชุมและ 

ด าเนินการประชุมได้ ค าว่าครบองค์ประชุมหมายถึง จ านวนผู้เข้าประชุมครบตามท่ีระบุไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับโดยทั่วไป ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก หากการประชุมมี
ไม่ครบองค์ประชุม มติที่ได้ถือเป็นโมฆะ (โมฆะ แปลว่า สูญเปล่า)  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ/กรรมการและเลขานุการ : พิจารณาลงนามหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม 
ตรวจสอบวาระการประชุม 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : ด าเนินการ ขอความอนุเคราะห์ระบบZOOM ขอความอนุเคราะห์ห้อง
ประชุม (กรณีประชุมคนละเขตพ้ืนที่) ขอความอนุเคราะห์ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม หนังสือเชิญประชุม 
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ยืมเงินทดรองราชการ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีอยู่คนละ
เขตพ้ืนที่)  จัดเดตรียมเอกสารเคลียรเ์งิน จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม  

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ข้อที่ 25 รายงานการประชุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. ทะเบียนหนังสือราชการ วาระการประชุม  

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
การจัดประชุม งานบริหารงานทั่วไป ห้องจัดเก็บเอกสารของ

หน่วยงาน 
5 ปี เรียงตามวันที่ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดประชุม 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
01-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

(เป็นการชี้แจงให้ผู้อ่านทราบว่าบันทึกใดบ้างที่ต้องจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลหรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้นๆ 
พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานที่ ระยะเวลา และวิธีการจัดเก็บ) เช่น 
1. ส่งหนังสือภายในหน่วยงาน ถึงประธาน กรรมการ ชุดต่างๆที่ได้รับมอบหมาย หนังสือขอความอนุเคราะห์
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดประชุม จัดส่งด้วยระบบสารบรรณ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
2. การับหนังสือภายใน ที่หน่วยงานภายในเสนอวาระเข้าที่ประชุม รับด้วยระบบสารบรรณ และสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนจัดล าดับเรื่องราวต่างๆ ที่น ามาพิจารณาในที่ประชุม ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   
 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดประชุม 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 กรรมการ/
เลขานุการที่

ประชุม 

 
 
 

กรรมการ/เลขานุการที่ประชุมก าหนดวนั เวลา 
และสถานที่ในการประชุม 
 
 

  

2 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

 

 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด าเนินการดงันี้ 
1. จองห้องประชุมในระบบ MIS (กรณีต่างวิทยา
เขต ท าหนังสือขอความอนุเคราะหห์้องประชุม
และจัดอาหารวา่งพร้อมเครื่องดื่ม ถึงผู้อ านวยการ
ส านักวิทยาเขต/เขตพื้นที่)  
2. รหัสประชุมผ่าน ZOOM (กรณีมีกรรมการ
ประชุมออนไลน์)  
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ทั้งกรรมการภายใน
และภายนอก   
4. แจ้งก าหนดการประชุมให้หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อน าเสนอวาระเข้าที่ประชุม  
3. ส่งหนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจดัประชุม 
และขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
4. ท าเร่ืองยืมเงินทดรองราชการในการจัดประชุม  

1 ชั่วโมง  

3 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 สรุประเบียบวาระการประชุมและรวบรวมเอกสาร
ประกอบการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

2 วัน  

4 ผู้อ านวยการ/
เลขานุการ 

 
 
 
 

         
              
 
 
 

  

ผู้อ านวยการ/เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ
ระเบียบวาระการประชุม 
 
 
 

 
1 วัน 

 
 

 

5 
 
 

 

เจ้าบริหารงาน
ทั่วไป 

 จัดท าเล่มวาระการประชุมตามจ านวน
คณะกรรมการและจัดส่งเล่ม/ไฟล์ให้
คณะกรรมการก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน 
ทาง e-mail ไปรษณีย์ 

1 วัน  

6 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 

 - จัดเตรียมห้องประชุม อ านวยความสะดวกให้
คณะกรรมการชุดต่างๆประชุมได้อย่างเรียบร้อย  
- เตรียมเอกสารการเบิกจา่ยในการจัดประชุม เช่น 
เบี้ยประชุม ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อ
ดื่มของคณะกรรมการ  

1 วัน/ตาม
ระยะเวลาใน

การ
ด าเนินการ

ประชุม 

 

 
 
 

   
 

   

เร่ิมต้น 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

จัดท าหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุม 

 

 

ตรวจสอบระเบียบ
วาระการประชุม
กรรมการและ
เลขานุการ 

 

จัดท าเล่มระเบียบวาระการประชุม 

จัดท าระเบียบวาระการประชุม 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการประชุม 

การนัดหมายการประชุม 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

7 คณะกรรมการ/
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

 
 
 

คณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณา
ให้ความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อที่ประชุม  
 
 
 
 

1 วัน/ตาม
ระยะเวลาใน

การ
ด าเนินการ

ประชุม 

 

8 ผู้อ านวยการ/
เลขานุการ 

 
 

 
 

ผู้อ านวยการ/เลขานกุาร จัดท ารายงานการ
ประชุมฉบับสมบูรณ์ ส่งให้คณะกรรมการรับรอง
รายงานการผระชุม ไม่เกิน 3-7 วัน 

3 - 7 วัน  

9 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน

ทั่วไป 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปท าบันทกึข้อความแจ้ง
เวียนคณะกรรมการฯ เพือ่รับรองรายงานการ
ประชุม ผ่านระบบ E-mail และ ระบบ  
e-manage 

15 นาที  

10 คณะกรรมการ/
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

 
 
 

         
              
 
 
 

  

คณะกรรมการพิจารณารองรองรายงานการ
ประชุม ทั้งนี้ หากเลยก าหนดเวลา 3 - 7 วัน ถอื
ว่าท่านรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 

 
 3 - 7 วัน 

 
 

 

11 
 
 

 

เลขานุการ/เจ้า
บริหารงาน

ทั่วไป 

 เลขานุการคัดมติที่ประชุม /เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปท าบันทึกขอ้ความแจ้งเวียนหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

1 ชั่วโมง  

 
 
 

   
 

   

 

รับรอง 

แก้ไข 

จบ 

จัดท ารายงานการประชุม 

 

 

พิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 

แจ้งเวียนมตคิณะกรรมการ 

แจ้งเวียนคณะกรรมการ 

พิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม
กรรมการและ
เลขานุการ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) 

การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของกองนโยบายและแผน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ตั้งแต่ กระบวนการทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่ 
กระบวนการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
“ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร” หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
 “แผนงำน” หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น 
ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
“แผนงำนพื้นฐำน” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ปกติประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
“ แผนงำนยุทธศำสตร์” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนต่างๆของประเทศ โดยควรจะจัดท า
งบประมาณในลักษณะ Project based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 
“แผนงำนบูรณำกำร” หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่าย
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
กระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 
“แผนบุคลำกรภำครัฐ” หมายถึง  แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้
ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 
“นโยบำยจัดสรรงบประมำณ” หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้ งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรื อ
สิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้ง
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) 

การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : (ถ้ามี) 

ค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของ
โครงการที่แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำเนินงำน”  หมายถึง รายจ่ายที่ ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ าได้แก่  รายจ่าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“อว” คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัย :  
   1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
   2. รับทราบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย : 
   1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
   2. รับทราบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย :  
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) 

การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : (ถ้ามี) 

   1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
      2.ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน :  
      1. จัดท าร่างปฏิทินการท างานภายในมทร.ตอ.  
      2. จัดท าร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
      3. ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่าประจ าปีของหน่วยงา
4. จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปยังส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
คณะ/หน่วยงาน : จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมวิทยา
เขต 
งานนโยบายและแผน/เขตพ้ืนที่ : ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน  ให้กองนโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่งบประมาณประจ าหน่วยงาน : จัดท า
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน   

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1..บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน (Standard Operation 
Procedure: SOP) 

การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
แผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : (ถ้ามี) 

11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/
เจ้าหน้าที่งบประมาณของ
หน่วยงาน 

ห้องเอกสารกอง
นโยบายและแผน 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณแผ่นดิน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป/
เจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ของหน่วยงาน 

 
 

 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่
งบประมาณของหน่วยงาน จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงานตามปฏิทิน/แนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั โดย
สอบถามความประสงค์ทุกภารกิจของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

5 วัน - คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรารยจ่ายประจ าปี 
- แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณ 
- ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

2 
 
 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/
เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงาน 
เสนอค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงานต่อที่ประชุม
ของหน่วยงาน/ผูอ้ านวยการกอง
นโยบายและแผน 
2. ที่ประชุมกองนโยบายและแผน
พิจารณา/ตรวจสอบค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงาน 

1 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของหน่วยงาน 

3 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป/
เจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ของหน่วยงาน 

 

         
              
 
 
 

  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่งค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน เพื่อให้งานแผน
งบประมาณกองนโยบายและแผน 
รวบรวม สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเป็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และน าเขา้
สู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

5-15 นาท ี
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงาน 
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 

 
 

     

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงานตามปฏิทิน/ 

แนวทางการจัดท างบประมารรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

เร่ิมต้น 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของหน่วยงาน 

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงิน

รายได้ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของกองนโยบายและแผน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่กระบวนการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง เงินนอกงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยก าหนด
รายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
“แผนงำน” หมายถึง แผนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนก
งบประมาณประเภทรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของ
โครงการที่แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำเนินงำน” หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ือการบริหารงานประจ าได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงิน

รายได้ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัย  : 1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท า 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   2. ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย :  
                        1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย : 1.ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแน
ทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
กองนโยบายและแผน : 1. จัดท าร่างปฏิทินการท างานภายในมทร.ตอ.  

 2. จัดท าร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3. ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการจัดท าค าเสนอของบประมาณราย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงาน : จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมวิทยาเขต 
งานนโยบายและแผน/เขตพ้ืนที่ : ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน   
                                       ให้กองนโยบายและแผน 
งานบริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่งบประมาณประจ าหน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน   

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงิน

รายได้ 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนดประเภทรายได้ 
5. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 
16. แบบฟอร์มสรุปวงเงินรายรับ 
17. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 
18. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) 
19. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (คณะ) 
20. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (เฉพาะกองคลัง) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป/เจ้าหน้าที่
งบประมาณของ

หน่วยงาน 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณเงินรำยได้ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป/
เจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ของหน่วยงาน 

 
 

 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าหน้าที่
งบประมาณของหน่วยงาน จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงานตามปฏิทิน/แนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั โดย
สอบถามความประสงค์ทุกภารกิจของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

5 วัน - คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรารยจ่ายประจ าปี 
- แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณ 
- ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

2 
 
 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/
เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงาน 
เสนอค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงานต่อที่ประชุม
ของหน่วยงาน 
2. ที่ประชุมกองนโยบายและแผน
พิจารณา/ตรวจสอบค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงาน 
 
 

1 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของหน่วยงาน 

3 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป/
เจ้าหน้าที่
งบประมาณ
ของหน่วยงาน 

 
 

         
              
 
 
 

  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่งค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน เพื่อให้งานแผน
งบประมาณกองนโยบายและแผน 
รวบรวม สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเป็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และน าเขา้
สู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

5-15 นาท ี
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงาน 
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 

 
 

     

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงานตามปฏิทิน/ 

แนวทางการจัดท างบประมารรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

เร่ิมต้น 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีของหน่วยงาน 

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ 

ลากิจส่วนตัว 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-009 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :   ผู้อ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการลาป่วย / ลาคลอดบุตร / ลากิจส่วนตัว และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
ของส่วนราชการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการด าเนินการ (ไม่เกินร้อยละ 1) 

ขอบเขตงำน : เป็นการจัดท าขั้นตอนในการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ให้ถูกต้อง 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

การลาป่วย หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยและหลังคลอด 
การคลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด 
การลากิจส่วนตัว หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการเพื่อท ากิจธุระส่วนตัว เช่น ลาหยุด ราชการเพ่ือ
ดูแลรักษาผู้ป่วย ไปติดต่อราชการที่หน่วยงานอื่น เป็นต้น 
การลาพักผ่อน หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือพักผ่อนประจ าปี 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบอนุญาตหรือไม่อนุญาตการลา 
หัวหน้าส านักงาน : ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตการลาในชั้นต้น 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : ตรวจสอบสถิติการลาและวันลาสะสม 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วันเวลาทางาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่าย
ค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณโดยได้รับค่าจ้าง 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.1 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
1.2 ส าเนาใบรับรองแพทย์ 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร 
ลากิจส่วนตวั 

งานบริหารงานทั่วไป ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์และหอ้ง
จัดเก็บเอกสารของ
หน่วยงาน 

5 ปี เรียงตามเลขอัตรา 

 
Infographic ขั้นตอนกำรลำป่วย/ลำคลอดบุตร/ลำกิจส่วนตัว 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
  - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร 

ลากิจส่วนตวั 

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

- รับใบลาปว่ย/ลาคลอดบุตร/ลากิจ
ส่วนตัว จากพนักงาน/ลูกจ้าง 

1 นาท ี

2 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

 - เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไปตรวจเช็ค
สถิติการลาของผู้ยื่นใบลาป่วย/ 
ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตวั 

3 นาท ี

3 หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 
 
 

         
              
 
 
 

  
 

- หวัหน้า/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
พิจารณาเสนอเห็นควรอนุญาต/ไม่
อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 นาท ี

 
 

4 
 
 

 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ผู้มีอานาจลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลา
กิจส่วนตัว พิจารณาอนุญาต/ 
ไม่อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

5 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 

 

 - สาเนาเอกสารแจ้งเจ้าตวั 
- เก็บเอกสารเข้าแฟ้มการลา 
รายบุคคล 
- ลงรายงานการลาลงไฟล์ 
เอกสารการลารายบุคคล 

10 นาที 

 
 
 

   
 

  

 

พนักงาน/ลูกจา้งยื่นใบลา 

เร่ิมต้น 

เก็บหลักฐาน/ส าเนาแจ้งเจ้าตัว 

ตรวจเช็คสถิติการลาของผู้ยื่นใบลา 

จบ 

พิจารณาเสนอการลา
ใบลาป่วย/ลาคลอด
บุตร/ลากิจส่วนตวั 

พิจารณาเสนอการลา
ใบลาป่วย/ลาคลอด
บุตร/ลากิจส่วนตวั 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการลาพักผ่อน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

01-010 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การขออนุมัติการลาพักผ่อนเป็นไปตามข้ันตอนและถูกต้องตามระเบียบการลาพักผ่อนและเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดในการด าเนินการ (ไม่เกินร้อยละ 1) 

ขอบเขตงำน : เป็นการจัดท าขั้นตอนการขอลาพักผ่อนของบุคลากรในสังกัด 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

การลาป่วย หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยและหลังคลอด 
การคลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด 
การลากิจส่วนตัว หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการเพื่อท ากิจธุระส่วนตัว เช่น ลาหยุด ราชการเพ่ือ
ดูแลรักษาผู้ป่วย ไปติดต่อราชการที่หน่วยงานอื่น เป็นต้น 
การลาพักผ่อน หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือพักผ่อนประจ าปี 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบอนุญาตหรือไม่อนุญาตการลา 
หัวหน้าส านักงาน : ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตการลาในชั้นต้น 
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป : ตรวจสอบสถิติการลาและวันลาสะสม 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วันเวลาท างาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่าย
ค่าตอบแทนระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
3. ประกาศข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563  
เรื่อง สิทธิการลาของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ในปีงบประมาณโดยได้รับค่าจ้าง 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2563  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.1 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ใบลาพักผ่อน งานบริหารงานทั่วไป ระบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์และหอ้ง
จัดเก็บเอกสารของ

หน่วยงาน 

5 ปี เรียงตามเลขอัตรา 

 
Infographic ขั้นตอนกำรลำพักผ่อน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  - แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร 
ลากิจส่วนตวั 

1 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

- รับใบลาพกัผ่อนจากพนกังาน/
ลูกจ้าง 

1 นาท ี

2 
 
 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

 - เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไปตรวจเช็ค
สถิติการลาของผู้ยื่นใบลา 

3 นาท ี

3 หัวหน้างาน 
 
 
 
 
 
 
 

         
              
 
 
 

  
 

- หวัหน้า/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
พิจารณาเห็นควรอนุญาต/ไม่อนุญาต 
 
 
 

 
5 นาท ี

 
 

4 
 
 

 

ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ผู้มีอานาจลาพิจารณาอนุญาต/ 
ไม่อนุญาต 

1 วัน 

5 เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 
 

 

 - สาเนาเอกสารแจ้งเจ้าตวั 
- เก็บเอกสารเข้าแฟ้มการลา 
รายบุคคล 
- ลงรายงานการลาลงไฟล์ 
เอกสารการลารายบุคคล 

10 นาที 

 
 
 

   
 

  

 

พนักงาน/ลูกจา้งยื่นใบลาพกัผ่อน 

เร่ิมต้น 

เก็บหลักฐาน/ส าเนาแจ้งเจ้าตัว 

ตรวจเช็คสถิติการลาของผู้ยื่นใบลา 

จบ 

พิจารณาเสนอการลา
พักผ่อน 

พิจารณาการลาพักผอ่น 
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02 งำนแผนยุทธศำสตร ์
001 การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/แผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
002 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
003 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

มหาวิทยาลัย 
004 การเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานภายใน หรือ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย / 
แผนพัฒนาวทิยาเขต/เขตพื้นที/่หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย /แผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการจัดท าแผนและมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดของการด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 10) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย   
การเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การจัดท าร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการประชาพิจารณ์ การอนุมัติแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน การจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน การจัดท าแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน การอนุมัติแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าขึ้นสอดรับกับ 
แผนต่างๆ ของประเทศ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนพัฒนำวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ที่
จัดท าขึ้นสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียด ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
วิสัยทัศน์ หมายถึง ทิศทางที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวางแผนว่าจะไปให้ถึงในอนาคต วิสัยทัศน์เป็นแรง
บันดาลใจหรือแรงจูงใจที่ผู้น าองค์กรใช้ในการกระตุ้นและขับเคลื่อนพนักงานทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน 
เป็นการแสดงเป้าหมายขององค์กรที่สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป 
การสร้างวิสัยทัศน์ต้องมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถจับต้องได้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลที่จะสร้างผลกระทบให้มหาวิทยาลัยหรือ ได้รับผลกระทบจากองค์กร 
ถ้าหากองค์กรนั้นด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบ
ต่อองค์กร กลุ่มคนเหล่านั้น เป็น คนภายในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ผู้เรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ที่จะด าเนินการใน
ระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการจะเป็น และ
บางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักท่ีต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อ
มาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้
ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายจ าเพาะ หรือ แนวทางที่ท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย / 
แผนพัฒนาวทิยาเขต/เขตพื้นที/่หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตาม
ประเภทของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
สภำมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
รวมทั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 
กรอบนโยบำยกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัย หมายถึง ทิศทางหรือนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ทีส่อดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษา รวมถึงนโยบายของรัฐ/ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
กำรประชำพิจำรณ์ หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเพ่ือน ามาประกอบการลงมติ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. สภามหาวิทยาลัย : อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย : อนุมัติแผนพัฒนาหน่วยงาน 
3. อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย : จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
5. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน(ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
6. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
7. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
8. กองนโยบายและแผน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : ประชาพิจารณ์ร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
10. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 
11. ส่วนงานภายในหน่วยงาน : งานหรือภารกิจที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน เทียบเท่าระดับ กอง หรือส านักงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย / 
แผนพัฒนาวทิยาเขต/เขตพื้นที/่หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
10. แผนปฏิรูปประเทศ 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์ม SWOT (plan-01) 
2. แบบฟอร์ม ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาหน่วยงาน (plan-02) 
3. แบบฟอร์ม รูปเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (plan-03) 
4. แบบฟอร์มในการประชาพิจารณ์ (plan-04) 
5. บันทึกข้อความเสนอแผน (plan-05) 
6. แบบฟอร์ม ค ารับรองปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ....  
(plan-06) 
7. บันทึกข้อความเสนอแผน/แจ้งเวียนแผน (plan-07) 
8. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (plan-08) 
9. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-09) 
10. บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (plan-10) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน 
5 ปี เรียงตามวันที่ 

แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/

หน่วยงาน 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 
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Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย/แผนพัฒนำวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 

 
 

1. กองนโยบายและแผนจัดท ารา่ง
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 

1 วัน 1.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

2 อธิการบดี 
 
 

         
              
 
 
 

  

1.เสนออธิการบดีพจิารณาให้ความ
เห็นชอบร่างค าสั่ง 
2.อธิการบดีลงนามในค าสั่ง (กรณีให้
ความเห็นชอบ) 
 
 
 
 
 

 
1-3 วัน 

 
1 วัน 

1.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2.ค าสั่งฉบับลงนาม 

3 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 

1. กองนโยบายและแผนจัดท ารา่ง
ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1. ร่างปฏิทินการจัดท า 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

4 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 1. เสนอคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบปฏิทินพรอ้มทั้งก าหนดกรอบ
นโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
 

1 วัน 1. ร่างปฏิทินการจัดท า 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. มติคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบและก าหนดกรอบนโยบาย
การบริหารงานมหาวิทยาลยั 

5 กองนโยบาย
และแผน  

 
 

  
  

1. กองนโยบายและแผนศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน วิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  

30 วัน 1. ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวง 
นโยบายการอุดมศึกษา 
3. ข้อมูลนโยบายตา่งๆของรัฐบาล 
3. ข้อมูลแผนพัฒนาภาค/จังหวัด 
4. กรอบนโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

6 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

 

1. กองนโยบายและแผนจัดท าหนังสือ
เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
2. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตาม
วันเวลาที่ก าหนด 
3.คณะกรรมการร่วมกันจัดท าร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและร่าง
ค าอธิบายตัวชีว้ัดตามร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

2-3 วัน 
 

1 วัน 
 

2 วัน 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. เอกสารสรุปผลการประชุม 
4. เอกสารร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
5. เอกสารร่างค าอธิบายตวัชี้วัดตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 

  
 

   

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

เร่ิมต้น 

จัดท าปฏิทินการจัดท า 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

พิจารณาให้ความ 
เห็นชอบร่างค าสั่งและ

ลงนามในค าสั่ง 

พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ

มหาวิทยาลัย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

ประชุมเพื่อจัดท า 
ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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7 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จัดท าแบบฟอร์มในการประชา
พิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในรูปแบเอกสารและระบบออนไลน ์
2. น าร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ประชาพิจารณ์แจ้งเวียนต่อผู้มีสว่นได้
เสีย อาท ินักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
หน่วยงานภายนอก ประชาชนทัว่ไป 
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประชา
พิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. สรุปข้อเสนอแนะจากการประชา
พิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

5-20 วัน 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. เผยแพร่ลงในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเพื่อให้
หน่วยงานภายนอก ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
ในการประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
3. เอกสารร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพร้อม
แบบฟอร์มในการประชาพิจารณ์ 
4. รายงานสรุปข้อเสนอแนะจากการประชา
พิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

8 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยั
ตามข้อเสนอแนะจากการ 
ประชาพิจารณ์ 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก
การประชาพิจารณ์ 
 

9 คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

พิจารณา 
ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 

 

1. กองนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผา่น
ความเห็นชอบจาก รองอธิการบดีด้าน
แผน อธกิารบดี ก่อน เสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
2. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมัติ 

1-5 วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. หนังสือกองนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนามหาวทิยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบจาก รองอธกิารบดีดา้นแผน 
อธิการบดี ก่อนเสนอเข้าที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนามหาวทิยาลัย 
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
จากการประชาพิจารณ ์
3. มติคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

10 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยั
ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

11 คณะกรรมการ
สภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 

1. กองนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัต ิ

1-3 วัน 1. หนังสือกองนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนามหาวทิยาลัย เสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนามหาวทิยาลัย 
3. มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อนุมตัิแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

12 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยั
ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

    
 
 
 

  

พิจารณาร่างแผนพัฒนา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาร่างแผนพัฒนา 

ประชาพิจารณ์ 
ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 
ตามข้อเสนอแนะจากการ 

ประชาพิจารณ์ 
ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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13 อธิการบดี  
 
 
 
 
 

 

1. กองนโยบายและแผนจัดท ารูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ 
2. เสนอต่อรองอธิการบดีดา้นแผน
และอธกิารบดีให้ความเห็นชอบ 
3. ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัต ิ
4. เผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลยั 

3-5 วัน 
 

1 วัน 
 

1 วัน 
1 วัน 

1. เอกสารเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. หนังสือเสนอขอความเห็นชอบต่อรอง
อธิการบดีด้านแผนและอธิการบดีก่อน
เผยแพร่เพื่อให้ทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ 
3. แบบฟอร์มค ารับรองปฏิบัติราชการของ
หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของหน่วยงานภายใน 
4. เผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยลงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

14 หัวหน้า
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

1. ประชุมเพื่อท าความตกลงค่าเป้าตัวชี้วัด
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

3-5 วัน 1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์ 
2. เอกสารค ารับรองปฏิบัติราชการของ
หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของหน่วยงานภายใน 

15 หัวหน้า
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลยั/ 
คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่/หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานน าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดตอ่อาจารย์และบุคลากร
นักศกึษาภายในหน่วยงาน 
2. จัดท าร่างแผนพัฒนาของหน่วยงานให้
ตอบสนองต่อแผนพฒันามหาวิทยาลัย 
3. ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาของ
หน่วยงาน/ประสานงานกับ 
กองนโยบายและแผนให้ช่วยตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งของแผน 

30 วัน 
 
 

1 วัน 
 

1 วัน 

1. เอกสารค ารับรองปฏิบตัิราชการของ
หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ
หน่วยงานภายใน 
2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 

16 คณะกรรมการ
ประจ าวทิยา

เขต/เขตพืน้ที่/
หน่วยงาน 

 
 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หน่วยงาน ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
2. มติคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 
 

17 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่/หน่วยงาน 

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของหน่วยงาน ตามขอ้เสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/หน่วยงาน 
2. งานแผนยุทธศาสตร์กองนโยบาย
และแผน ตรวจสอบร่างแผนพัฒนา
หน่วยงานก่อนเสนออธิการบดีเพือ่
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย(CEO) 

1 วัน 
 
 
 

3-5 วัน 

1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/หน่วยงาน 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
3. บันทึกข้อความเสนออธกิารบดีเพื่อ
เสนอเข้าที่ประชุม CEO/กนผ./มติ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/หน่วยงาน 

18 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 
 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
 
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
2. มติคณะกรรมการอนุมัติแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
 

19 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนพัฒนา
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่/หน่วยงาน 

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของหน่วยงาน ตามขอ้เสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หน่วยงาน ตามขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

      

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

พิจารณารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ 

 
 

จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 
 

 

จัดท าร่างแผนของหน่วยงานให้สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
 
 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน 

 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

20 หัวหน้า
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
  

1. หัวหน้าหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยถ่ายทอดแผน 
ลงสู่ส่วนงานภายในหนว่ยงาน 

3 วัน 1. เล่มแผนพัฒนาหน่วยงาน 
2. แบบฟอร์มการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
3. ค ารับรองปฏิบัติราชการกับหวัหน้า
ส่วนงานภายในหน่วยงาน 
4. ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
 

 
 
 

    

 

จบ 

ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัต ิ
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของมหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพรายปี ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ
ขัน้ตอนและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานทีเ่ป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละข้อผิดพลาดของการด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ไม่เกินร้อยละ 10) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการก าหนดนโยบาย การจัดท ารายละเอียดที่ชัดเจนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานรายปี มาจ าแนกตามแผนการใชจายงบประมาณ แผนงาน รายการ ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม เป้าหมายที่จะด าเนินการ พรอมทั้งระบุแหลงเงินงบประมาณ ก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน รวมถึงการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นรายไตรมาส และสิ้นสุดปีงบประมาณ  

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หมายถึง แผนปฏิบัติการรายปีซ่ึงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วน
ราชการ (กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนพัฒนา
ของส่วนราชการ แต่จัดท าแผนประจ าปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดว่าจะต้องท าให้ได้ 
สภำมหำวิทยำลัย หมำยถึง คณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  
คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง คณะกรรมการบริหารของวิทยาเขต/เขต
พ้ืนที่/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
รวมทั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. สภามหาวิทยาลัย : อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย : อนุมัติแผนพัฒนาหน่วยงาน 
3. อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : พิจารณาการจัดท าร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน 
5. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน(ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนา
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของมหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

หน่วยงาน 
6. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
7. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี : จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
8. กองนโยบายและแผน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
9. งานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
10. ส่วนงานภายในหน่วยงาน : งานหรือภารกิจที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน เทียบเท่าระดับ กอง หรือส านักงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
10. แผนปฏิรูปประเทศ 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. ......... 
17. พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้และเอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
18. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความเสนอแผน/แจ้งเวียนแผน (plan-07) 
2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (plan-09) 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของมหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

3. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-08)  

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
กองนโยบายและแผน ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/

หน่วยงาน 

ห้องเอกสารวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

  Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย/ วิทยำเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 
 
 

ส านัก
งบประมาณ/ 
สภา
มหาวิทยาลัย 

 พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใชแ้ละสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและ
งบประมาณเงินรายได้ประจ าป ี

1 วัน 1. พระราชบัญญัติงบประมาณ 
2. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2 กองนโยบาย
และแผน 

         
              
 
 
 

  

1.เสนออธิการบดีพจิารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ค าสั่ง 
2.อธิการบดีลงนามในค าสั่ง 
(กรณีให้ความเห็นชอบ) 
 
 
 
 

1 วัน 
 

1 วัน 

1.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
ของมหาวิทยาลยั 
2.ค าสั่งฉบับลงนาม 

3 กองนโยบาย
และแผน 

 
 

1. กองนโยบายและแผนจัดท ารา่งปฏิทนิการ
จัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

10 วัน 
 
 
 

1. ร่างปฏิทินการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

4 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

 1. เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยัให้ความเห็นชอบ
ปฏิทินพร้อมทั้งก าหนดกรอบนโยบายการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
 
 

1 วัน 1. ร่างปฏิทินการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
2. มติคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบและก าหนดกรอบ
นโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

5 กองนโยบาย
และแผน  

 
 

  
  

1. กองนโยบายและแผนศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  

5 วัน 1. ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวง 
นโยบายการอุดมศึกษา 
3. ข้อมูลนโยบายตา่งๆของ
รัฐบาล 
3. ข้อมูลแผนพัฒนาภาค/จังหวัด 
4. กรอบนโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 

6 
 

คณะกรรมการ
จัดท า

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กองนโยบายและแผนจัดท าหนังสือเชิญ
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม/คณะกรรมการเข้า
ร่วมประชุมตามวันเวลาที่ก าหนด/ร่วมกนัจัดท า
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
2. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย นโยบายการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และตามเอกสารการจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

1 วัน 
 
 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. เอกสารสรุปผลการประชุม 
4. (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี(แบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (plan-12) 

   
 

   

เร่ิมต้น 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท าปฏิทินการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของมหาวิทยาลยั 
 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

เช่ือมโยงแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการ
จัดสรรงบประมาณ 

ประชุมเพื่อจัดท า 
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

ของมหาวิทยาลยั 

พรบ.งบประมาณ/มติสภามหาวิทยาลัย  
อนุมัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

ไม่เห็นชอบ 

พิจารณาให้ควาเห็นชอบ
ร่างค าสั่งและลงนาม 

ในค าสั่ง 

เห็นชอบ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

7 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 
 
 

พิจารณา 
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

มหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพื้นที่/หนว่ยงาน 
 
 

 

1. กองนโยบายและแผนเสนอร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลยั โดยผ่านความ
เห็นชอบจาก รองอธกิารบดีด้านแผน อธิการบด ี
ก่อน เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. หนังสือกองนโยบายและแผน
เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของมหาวทิยาลัยโดยผ่านความ
เห็นชอบจาก รองอธกิารบดีดา้นแผน 
อธิการบดี ก่อนเสนอเข้าที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวทิยาลัย 
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
จากการประชาพิจารณ ์
3. มติคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 

8 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยัโดยกองนโยบายและ
แผนปรับปรุงร่างแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย ตามขอ้เสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3 วัน 1. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 
ฉบับปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

9 สภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 

1. กองนโยบายและแผนเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวทิยาลัยต่อสภามหาวทิยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

1 วัน 1. หนังสือกองนโยบายและแผน
เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยัเสนอ
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั 
2. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 
3. มติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

10 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยัโดยกองนโยบายและ
แผนปรับปรุงร่างแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณต์ามตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยัฉบับ
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะสภา
มหาวิทยาลัย 
 

11 อธิการบดี  
 
 
 
 
 

 

1. กองนโยบายและแผนจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยฉบับสมบรูณ ์
2. เสนอต่อรองอธกิารบดีด้านแผนและอธิการบดีให้
ความเห็นชอบ 
3. ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ 
4. เผยแพรแ่ผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

3-5 วัน 
 

1 วัน 
 

1 วัน 
1 วัน 

1. เอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 
2. หนังสือเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อรองอธิการบดีดา้นแผนและ
อธิการบดีก่อนเผยแพร่เพื่อให้ทุก
หน่วยงานยึดถือปฏิบัต ิ
3. เผยแพร่แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลยัลง
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่อ
สาธารณชน 
 
 

    
 

  
 

พิจารณาร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 
ตามข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัยและจัดท ารูปเล่มฉบบั
สมบูรณ์ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 

ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพื้นที่/

หน่วยงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

เห็นชอบ 

พิจารณาร่างแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

พิจารณารูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์ 
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12 หัวหน้า
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย/ 
คณะกรรมการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปีของ
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่/หน่วยงาน 

 
 

1. หน่วยงานน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยถ่ายทอดต่ออาจารย์และบคุลากร
นักศึกษาภายในหน่วยงาน 
2. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงานให้ตอบสนองต่อ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

7 วัน 
 
 

1 วัน 
 

1 วัน 

1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
2. ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน 
3. เอกสารค ารับรองปฏิบตัิราชการ
ของหัวหน้าหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกับผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัดของหน่วยงานภายใน 
 

13 คณะกรรมการ
บริหารวิทยา

เขต/เขตพืน้ที่/
หน่วยงาน 

 
 

1. คณะกรรมการบริหารวทิยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงานให้ความเห็นชอบแผนปฏบิัติราชการ
ประจ าป ี
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน 
2. มติคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน 
 
 
 

14 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปีวทิยา
เขต/เขตพืน้ที่/
หน่วยงาน 
 

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน 
 

5 วัน 1. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/หน่วยงาน 
 

15 คณะกรรมการ
ประจ าวทิยา

เขต/เขตพืน้ที่/
หน่วยงาน 

 คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
2. มติคณะกรรมการอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

16 คณะกรรมการ
จัดท า
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปีวทิยา
เขต/เขตพืน้ที่/
หน่วยงาน 

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน ให้เป็น  
(ฉบับสมบูรณ์) 
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หน่วยงานให้เป็น (ฉบับ
สมบูรณ์) 

    
 

  

จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับให้ตอบสนองต่อ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี

หน่วยงาน 
 
 

 

พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี

หน่วยงาน 
 
 

 

ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
หน่วยงานตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน 

ไม่เห็นชอบ 

ปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
หน่วยงานตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน 

 
 

ไม่อนุมัติ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

17 หัวหน้า
หน่วยงาน 

 
  

1. หน่วยงานถา่ยทอดแผน 
ลงสู่ส่วนงานภายในหนว่ยงาน 

3 วัน 1. เล่มแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปวีิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน  
(ฉบับสมบูรณ์) 
2. แบบฟอร์มการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

 
 

 
 
 

    

 

จบ 

ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัต ิ
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ. 

02-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : (ถ้า

มี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลัย 
ในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์  
2. เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงส าหรับการวางแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างเหมาะสม
กับความศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมถึงใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ที่บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนด (ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของมหาวิทยาลั ย  ตามประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ตั วชี้ วัด  ของมหาวิทยาลั ย  
ตามความรับผิดชอบที่ได้จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ เมื่อสิ้นรายไตรมาส และสิ้นสุดปีงบประมาณ  

ค ำจ ำกัดควำม 
:  
 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าขึ้นสอดรับกับ แผน
ต่างๆของประเทศ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หมายถึง แผนปฏิบัติการรายปีซ่ึงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ 
(กระทรวง/กรม) ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนพัฒนาของส่วน
ราชการ แต่จัดท าแผนประจ าปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบใน
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมี
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดว่าจะต้องท าให้ส าเร็จ 
สภำมหำวิทยำลัย หมำยถึง คณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กำรติดตำมตัวชี้วัดตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
กำรติดตำมตัวชี้ วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของมหำวิทยำลัย  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. สภามหาวิทยาลัย : อนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย : อนุมัติแผนพัฒนาหน่วยงาน 
3. อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัย 
4. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี : จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ. 

02-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : (ถ้า

มี) 

ของมหาวิทยาลัย/ วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
5. กองนโยบายและแผน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6. งานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
7. ส่วนงานภายในหน่วยงาน : งานหรือภารกิจที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน เทียบเท่าระดับ กอง หรือส านักงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
: 

1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
2. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
3. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
4. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
6. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
7. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. ......... 
8. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
9. พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปี 
10. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่
ใช้ : 

1. บันทึกข้อความเสนอแผน/แจ้งเวียนแผน (plan-07) 
2. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (plan-08) 
3. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-09) 
4. บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (plan-10) 

เอกสำรบันทึก 
: 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
กองนโยบายและแผน ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/

หน่วยงาน 

ห้องเอกสารวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ/แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีของมหำวิทยำลัย 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 จัดท าหนังสือบันทึกขอ้ความแจ้งให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นที่/
คณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ตาม
แบบฟอร์มและระยะเวลาที่ก าหนด 
(รอบ 6เดือน, 9เดือน, 12เดือน) 

1 วัน 1. บันทึกข้อความติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ (plan-10) 
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-09) 

3 วิทยาเขต/เขต
พื้นที่/คณะ/
หน่วยงาน 

 
 

1. วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ/
หน่วยงาน รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/คณะ/หน่วยงาน ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
มายังกองนโยบายและแผน 

15 วัน 
 
 
 

1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-09) 

4 กองนโยบาย
และแผน 

 1. น าผลการปฏบิัติงานมาพจิารณา
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
ข้อมูลการด าเนินงานที่ได้รับผิดชอบ
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

5 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-09) 

5 กองนโยบาย
และแผน/

คณะกรรมการ  

 
 

  
  

1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
  

5 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-09) 

7 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

พิจารณาผลการด าเนินงานตาม 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัต ิ

ราชการประจ าป ี
 
 

 

1. กองนโยบายและแผนเสนอผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบจาก รองอธกิารบดีด้าน
แผน อธกิารบดี ก่อน เสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/ขอ้เสนอแนะ ก่อนเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพือ่ให้ข้อเสนอแนะ 

5 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  
3. มติคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ/
ข้อเสนอแนะ 

   
 

   

เร่ิมต้น 

สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง 

พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าป ี

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ฯ/แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าป ี
 

แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชีว้ัด 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
เขตพื้นที่/คณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     

8 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

1. กองนโยบายและแผนจัดท าวาระ
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
 
 

1 วัน 1. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 

9 สภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

 

1. กองนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยตอ่สภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะเพือ่ไป
ปรับแผนฯ ในปีถัดไป 

1-3 วัน 1. หนังสือกองนโยบายและแผนเสนอ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเสนอเขา้ที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
2. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
3. มติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะเพือ่ไป
ปรับแผนฯ ในปีถัดไป 

10 กองนโยบาย
และแผน 

 1. แจ้งรายผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่ผา่น
การพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ
จากที่ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้ง (CEO, สภามหาวิทยาลยั) 
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องน าข้อเสนอแนะไป
ปรับแผนฯ ในปีถัดไป 
2. แจ้งให้คณะหน่วยงานที่
ด าเนินการตัวชี้วัดที่รับผิดชอบยังไม่
บรรลุเป้าหมาย เพื่อปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานให้บรรลุใน
ปีต่อไป 

1-3 วัน 1. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 
 2. จัดท า infographic รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

11  
 
 

 
 
 
 

   

 

อนุมัติ 

 
แจ้งผู้เกี่ยวขอ้ง 

 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ/

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

จบ 

เสนอวาระผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา
มหาวิทยาลัยฯ/แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Standard 
Operation Procedure: SOP) 

การเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานภายใน หรือ 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน       

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการการจัดท าโครงการจัดตั้ง
หน่วยงานภายในหรือ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการด าเนินงานตามขั้นตอนการจัดท าโครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวันออกครบถ้วน 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการ 
ด าเนินงาน ตามขั้นตอนการจัดท าโครงการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ตั้งแต่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือแนว
ปฏิบัติที่รัฐมีความจ าเป็นเร่งด่วนของพ้ืนที่/ชุมชน โดยจัดท าเอกสารเสนอโครงการจัดตั้งหน่วยงานตาม
แบบฟอร์ม 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

กำรจัดตั้งหน่วยงำน  หมายถึง การด าเนินการให้เกิดหน่วยงานใหม่โดย อาจมีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานระดับ 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง/ส านักงาน/ศูนย์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยประกาศจัดตั้ง  
หน่วยงำน หมายถึง ส่วนราชการและส่วนงาน 
หน่วยงำนภำยใน หมายถึง หน่วยงานย่อยภายใต้ส่วนราชการ หรือ ส่วนงาน 
ผู้บริหำรหน่วยงำน หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนงาน เช่น คณบดี/ผู้อ านวยการ 
พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ที่จะด าเนินการใน
ระยะยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการจะเป็น และ
บางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ 
ภำรกิจหน่วยงำน หมำยถึง งานที่หน่วยงานต้องท า  
สภำมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะบุคคลคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล กฎหมาย ระเบียบ หรือตราสารที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
รวมทั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 
กรอบนโยบำยกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัย หมายถึง ทิศทางหรือนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ทีส่อดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษา รวมถึงนโยบายของรัฐ/ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
กำรประชำพิจำรณ์ หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเพ่ือน ามาประกอบการลงมติ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. สภามหาวิทยาลัย : ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงาน 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย : ให้ความเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยงาน 
3. อธิการบดี : ลงนามประกาศการจัดตั้งหน่วยงาน ตามท่ีสภาให้ความเห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน (Standard 
Operation Procedure: SOP) 

การเสนอขอจัดตั้งหน่วยงานภายใน หรือ 
เปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

02-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน       

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

4. หน่วยงาน : จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มเพ่ือเสนอจัดท าการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 
5. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน(ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าการจัดตั้ง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 
7. กองนโยบายและแผน : ศึกษา ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบของการจัดตั้งหน่วยงานและให้ข้อคิดเห็นตามที่
วิเคราะห์ข้อมูล 
8. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก 
และการแบ่งหน่วยงาน 

2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 17 (6) ที่พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และ
การยุบเลิก ส านักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว  

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (plan-901) 
2. บันทึกข้อความเสนอการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ (plan-07) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
1.ประกาศการจัดตั้ง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
2.แบบฟอร์มการจัดตั้ง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

กองนโยบายและแผน ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

1.ประกาศการจัดตั้ง
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/

หน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงาน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอขอจัดตั้งหน่วยงำนภำยใน หรือ เปลี่ยนชื่อหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเสนอขอจัดตั้งหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก  

ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 
ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1. หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการจัดท าการจัดตั้ง
หน่วยงาน ตามรายละเอียด
แบบฟอร์มเอกสารเสนอการ
จัดตั้งหน่วยงานตามแบบฟอร์ม 

1 วัน 1.แบบฟอร์มการ
จัดตั้งหน่วยงาน 
(คณะ/ส านัก/
สถาบัน) 

2. คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
หน่วยงาน 

 
 

1.เสนอคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เบื้องต้นการจัดตั้งหน่วยงาน 

1 วัน 1.บันทึกข้อความ
เสนอเรื่องเข้าที่
ประชุม 
2.รายละเอียด
โครงการจัดตั้ง
หน่วยงานตาม
แบบฟอร์ม 

3. หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 1.หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยส่งเร่ืองขออนุมัติ
จัดตั้งหน่วยงานภายใน เข้า
มหาวิทยาลัย 

15 นาที 1.บันทึกข้อความ
เสนอ 
2.มติคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
หน่วยงาน 
3.รายละเอียด
โครงการจัดตั้ง
หน่วยงานตาม
แบบฟอร์ม 

4. กองกลาง 
 
 

 1. รับเรื่อง และส่งต่อให้ 
กองนโยบายและแผน
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

15 นาที  

5. กองนโยบาย
และแผน 

         
              
 
 
  

1. ข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบ
ของการจัดตั้งหน่วยงาน 
2. ให้ข้อคิดเห็นตามที่วิเคราะห์
ข้อมูล ด้านแผนยุทธศาสตร์และ
แผนงบประมาณ 

30 นาที  

6 กอง
บริหารงาน

บุคคล 
 

 1. ตรวจสอบ และวิเคราะห์
ข้อมูลกรอบและบริหาร
อัตราก าลังของบุคลากร 
2. ให้ข้อคิดเห็นตามที่วิเคราะห์
ข้อมูล 

1 วัน  

      

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 

คณะ/หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบจัดท า
การจัดตั้งหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประจ าคณะ/
หน่วยงาน 

 

รับเรื่อง 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

หน่วยงาน 

 

ตรวจสอบ และวิเคราะหข์้อมูลกรอบ
และบริหารอัตราก าลังของบุคลากร 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) 
ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียด

งำน 
ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

7. คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

 1. ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

1 วัน  

8. ส านักงาน
อธิการบดี 

 

 1.ชงวาระเข้าสภามหาวิทยาลยั 
พร้อมแนบมติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  

15 นาที 1.บันทึกข้อความ
เสนอ 
2.มติคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
หน่วยงาน/
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
3.รายละเอียด
โครงการจัดตั้ง
หน่วยงานตาม
แบบฟอร์ม 

9. คณะกรรมการ
สภา

มหาวิทยาลัย 

 1. ที่ประชุมพิจารณาใน
เบื้องต้น หากเห็นชอบจะให้
ข้อเสนอแนะ กับมหาวิทยาลัย
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 
2. และหากเป็นเรื่องส าคัญที่
มหาวิทยาลัยตอ้งการขอ
ข้อคิดเห็นจากสภา
มหาวิทยาลัยก็ให้อธิการบดี
พิจารณาน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยและขอข้อคิดเห็น
จากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

1 วัน 1. รายละเอียด
โครงการจัดตั้ง
หน่วยงานตาม
แบบฟอร์ม 
2.มติคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

10. กอง
บริหารงาน

บุคคล 

 
 
 

 

1. จัดท าประกาศตามความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 
เสนออธิการบดีลงนาม 
2. แจ้งเวียนประกาศโครงการ
จัดตั้งหน่วยงาน 

1 วัน 1. บันทึกแจ้งเวียน
ประกาศโครงการ
จัดตั้ง..... 

   
 

   

 

 

 

จบ 

ประกาศมหาวิทยาลัย 

 

พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 
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03 งำนแผนงบประมำณ 
001 การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 
002 การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ 
003 การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
004 การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 
005 การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 
006 การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
007 การขออนุมัติยกเลิกโครงการ 
008 การขออนุมัติคืนงบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564.กนผ 
03-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท า
ค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและการอนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
“ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร” หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ 
 “แผนงำน” หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น 
ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
“แผนงำนพื้นฐำน” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
“ แผนงำนยุทธศำสตร์” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
เฉพาะกิจ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่างๆของประเทศ โดยควรจะจัดท างบประมาณในลักษณะ 
Project based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 
“แผนงำนบูรณำกำร” หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่าย
บูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
กระทรวงเดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 
“แผนบุคลำกรภำครัฐ” หมายถึง  แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้ใน
งบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 
“นโยบำยจัดสรรงบประมำณ” หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564.กนผ 
03-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของ
โครงการที่แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำ เนินงำน” หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ือการบริหารงานประจ าได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ  องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“อว” คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย :  
1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.รับทราบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สิน :  
1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.รับทราบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

74



มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564.กนผ 
03-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย : 
1.ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
กองนโยบำยและแผน :  
1.จัดท าร่างปฏิทินการท างานภายในมทร.ตอ.  
2.จัดท าร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 
4.จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปยังส านักงบประมาณและอว. 
คณะ/หน่วยงาน จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมวิทยาเขต 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1..บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดิน 

 
รหัสเอกสาร 
2564.กนผ 
03-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
เล่มค าเสนอขอ

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณแผ่นดิน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณแผ่นดิน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 กองนโยบาย
และแผน 

 
 

 
 

- จัดท ารา่งปฏิทินการท างานภายใน 
มทร.ตอ. 
- จัดท ารา่งแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 
 

10 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

2 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการ
ท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

1 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

3 คณะกรรมการ
บริหารการเงิน
และทรัพย์สิน 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทิน
การท างานภายใน มทร.ตอ.และร่าง
แนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

1 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

4 คณะกรรมการ
สภา

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ให้
ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างาน
ภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

5 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 

จัดท าคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 - ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 
 - การทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย 
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม และ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จของมหาวิทยาลัย  
 - นโยบายการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
 - หลกัเกณฑ์การจัดสรรและการตั้ง
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 - การจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
 - แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ 

10 วัน - คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

   
 
 

   

เร่ิมต้น 

จัดท าร่างปฏิทิน/แนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 
 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท าคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

6 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่งคู่มือ
การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

15 นาที - บันทึกข้อความจัดส่งคู่มือการจัดท า
ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

7 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานจัดท ารวบรวมตรวจสอบ
และสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 
 

30 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

8 
 
 

หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 
 

เสนอวาระต่อคณะคณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงานเพือ่พิจารณา 
 
 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

9 คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา

เขต/
คณะกรรมการ

ประจ า
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

10 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่งค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของหน่วยงาน 

15 นาที - บันทึกข้อความเพือ่จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงาน 

11 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงาน 

15 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

12 คณะกรรมการ
บริหาร

งบประมาณ
รายจ่ายฯ 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายฯ พจิารณาค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 
 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

   
 
 
 
 

   

จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

จัดส่งคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงานเพือ่พิจารณา 

เสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลการจัดท าค าเสนอขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงานเพื่อพิจารณา 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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13 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของมหาวิทยาลยั 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

14 คณะกรรมการ
บริหารการเงิน
และทรัพย์สินฯ 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินฯ รับทราบค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

15 สภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย รับทราบค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

16 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 

ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

17 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 

ปฏิทินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณของประเทศ 

1 วัน - ปฏิทินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณของประเทศ ตามที ่
ครม.เห็นชอบ 

18 กองนโยบาย
และแผน/กอง
บริหารงาน

บุคคล/กองคลัง
เสนอส านัก
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
เบื้องต้น (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) 

10 วัน - ข้อมูลเกีย่วกับกรอบอัตราก าลัง และ
โครงสร้างบุคลากร 
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

19 กองนโยบาย
และแผน/กอง
คลังเสนอส านัก
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
เบื้องต้น (รายจ่ายขั้นต่ าทีจ่ าเป็น) 
Pre-Celling 

5 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

   
 
 
 
 
 
 

   

การจัดท าค าของบประมาณเบื้องต้น 
(รายจ่ายขั้นต่ าทีจ่ าเป็น) Pre-Celling 

เสนอเพื่อทราบ 

เสนอเพื่อทราบ 

เสนอเพื่อทราบ 

เตรียมจัดส่งค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

รับทราบปฏิทินงบประมาณประจ าป ี

การจัดท าค าของบประมาณเบื้องต้น 
(แผนบุคลากรฯ) 
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20 กองนโยบาย
และแผนเสนอ

หน่วยงาน
เจ้าภาพหลัก 

 
 
 
 
 

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

5 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

21 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ
ผ่านระบบ e-budgeting 

5 วัน - คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

22 อว/สงป.  
 
 
 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณโดย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมและส านัก
งบประมาณโดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาเบื้องต้นตามปฏิทิน
งบประมาณของประเทศ 

7 เดือน - เอกสารงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 

23 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

รับทราบงบประมาณที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาเบื้องต้นและ
เตรียมข้อมูลค าเสนอของบประมาณ
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงตามที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณา 

5 วัน - เอกสารงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 

24 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณา
และวุฒิสภาฯ 

5 วัน - แบบฟอร์มเอกสารประกอบการ
ชี้แจงงบประมาณตามแบบ สกอ.และ 
สงป. ก าหนด 

25 อธิการบดีและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาและวุฒิสภาฯ 

3 วัน - รายชือ่ผู้เข้าร่วมชีแ้จงงบประมาณ 

26 ส านัก
เลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 

น าพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขึ้นทูลเกลา้ฯถวาย
เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฏหมาย
ต่อไป 

1 วัน - พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

27 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 

สรุปผลการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายเสนอต่ออธิการบดีแจ้งทุก
หน่วยงานเพือ่ใช้เป็นแผนปฎิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ยงบประมาณของ
หน่วยงานต่อไป 

5 วัน - รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี
 - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

   
 
 

   

 

การจัดท าค าของบประมาณลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

การจัดท าค าของบประมาณผ่าน
ระบบ e-budgeting 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ 

รับทราบงบประมาณที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาเบื้องต้น 

จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณ 

เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณ 

ประกาศเป็นราชกจิจานุเบกษา 

สรุปและรายงานและการพจิารณา
จัดท ารูปเล่มเอกสารรายละเอียด

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงิน

รายได้ 

 
รหัสเอกสาร 
2564.กนผ
03-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท า
ค าเสนอของบประมาณเงินรายไดข้องมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและการอนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง เงินนอกงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยก าหนด
รายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
“แผนงำน” หมายถึง แผนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนก
งบประมาณประเภทรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของ
โครงการที่แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำเนินงำน” หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ือการบริหารงานประจ าได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงิน

รายได้ 

 
รหัสเอกสาร 
2564.กนผ
03-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย :  
1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย :  
1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมกำรมหำวิทยำลัย : 
1.ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
2.ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
กองนโยบำยและแผน : 
1. จัดท าร่างปฏิทินการท างานภายในมทร.ตอ.  
2.จัดท าร่างแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3.ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 
คณะ/หน่วยงาน จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ให้ความเห็นชอบค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมวิทยาเขต 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนดประเภทรายได้ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงิน

รายได้ 

 
รหัสเอกสาร 
2564.กนผ
03-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

5. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1..บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 
16. แบบฟอร์มสรุปวงเงินรายรับ 
17. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 
18. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) 
19. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (คณะ) 
20. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (เฉพาะกองคลัง) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
เล่มค าเสนอขอ

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณเงินรำยได้ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณเงินรำยได้ 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

 
 

- จัดท ารา่งปฏิทินการท างานภายใน 
มทร.ตอ. 
- จัดท าร่างแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 

10 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

2 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ให้ความเห็นชอบร่างปฏิทินการ
ท างานภายใน มทร.ตอ.และร่างแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

1 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

3 คณะกรรมการ
บริหารการเงินและ

ทรัพย์สิน 

 
 
 

คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ให้ความเห็นชอบร่าง
ปฏิทินการท างานภายใน มทร.ตอ.
และร่างแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

1 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

4 คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั ให้
ความเห็นชอบร่างปฏิทินการท างาน
ภายใน มทร.ตอ.และร่างแนว
ทางการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

1 วัน - ร่างปฏิทินการท างานของ มทร.ตอ. 
- ร่างแนวทางการจัดท างบประมาณ 
   รายจา่ยประจ าป ี

5 กองนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 
 

จัดท าคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 - ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 - การทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
มหาวิทยาลัย  
 - นโยบายการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
 - หลกัเกณฑ์การจัดสรรและการตั้ง
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
 - การจัดท างบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ 
 - แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ 

10 วัน - คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

   
 
 
 

   

เร่ิมต้น 

จัดท าร่างปฏิทิน/แนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าป ี

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท าคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

6 กองนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่งคู่มือ
การจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

15 นาที - บันทึกข้อความจัดส่งคู่มือการจัดท า
ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

7 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานจัดท ารวบรวมตรวจสอบ
และสรุปงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 

30 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

8 
 
 

หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

เสนอวาระต่อคณะคณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงานเพือ่พิจารณา 
 
 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

9 คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต/
คณะกรรมการ

ประจ าหนว่ยงาน 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบค า
เสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

10 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่งค า
เสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

15 นาที - บันทึกข้อความเพือ่จัดส่งค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน 

11 กองนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงาน 

15 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงาน 

12 คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีง
ปม.แผ่นดิน และ  
งปม. รายได้ฯ 

 
 
 
 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งบประมาณรายจา่ย พิจารณาค า
เสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

   
 
 
 
 

   

จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

จัดส่งคู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

น าเสนอวาระต่อคณะคณะกรรมการ
ประจ าหนว่ยงานเพือ่พิจารณา 

เสนอเพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลการจัดท าค าเสนอขอ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงานเพือ่พิจารณา 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 
 

   

13 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารฯ รับทราบค า
เสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

1 วัน - ค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

14 กองนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าข้อมูล
ประกอบการชี้แจงงบประมาณเพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินฯพิจารณา 

1 วัน - รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

15 คณะกรรมการ
บริหารการเงินและ

ทรัพย์สิน 

 
 
 
 

- อธิการบดแีละคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเขา้ชี้แจงฯ 
 - คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน ให้ความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของมหาวิทยาลยั 

1 วัน - รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

16 กองนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าข้อมูล
ประกอบการชี้แจงงบประมาณเพื่อ
เสนอคณสภามหาวิทยาลยัพิจารณา 

5 วัน - รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

17 สภามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 

- อธิการบดแีละคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเขา้ชี้แจงฯ 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ให้ความเห็นชอบรายละเอยีด
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย 

1 วัน - รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี

18 กองนโยบายและ
แผน 

 
 
 
 
 

สรุปผลการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้เสนอต่ออธกิารบดี
แจ้งทุกหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแผน
ปฎิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณของหน่วยงานต่อไป 

5 วัน - รายละเอียดงบประมาณรายจา่ย
ประจ าป ี
 - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

   
 
 

   

 

 
 

สรุปและรายงานและการพจิารณา
จัดท ารูปเล่มเอกสารรายละเอียด

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

จบ 

เสนอเพื่อทราบ 

จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท าข้อมูลประกอบการชี้แจง
งบประมาณ 

 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

การด าเนินโครงการรายไตรมาสเป็นไปตามแผนร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติโครงการ ที่มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ  
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

ค ำจ ำกัดควำม ยุทธศำสตร์ชำติ หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่างๆ ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หมายถึง การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดจ้ัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บท หมายถึง แผนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นพลวัต การ
วางแผนแม่บทจะต้องมีการวิเคราะห์ครอบคลุมทุกสภาพแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ  หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
ยุทธศำสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจส าคัญ  
ต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการก าหนดไว้ 
พันธกิจมหำวิทยำลัย  หมายถึง  ขอบเขตภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ 
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ
ส าคัญต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
โครงกำรสนับสนุนแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง กระบวนการท างานที่ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
จะมีการก าหนดตัวชี้วัด ระยะเวลา และงบประมาณ  ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการ ตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว 
ผลผลิต/โครงกำร  หมายถึง ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงาน หรือ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ชื่อโครงกำร  หมายถึง ชื่อกิจกรรมควรมีลักษณะชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย อ่านแล้วรู้เลยว่าโครงการนี้
ต้องการท าอะไร 
ประเภทโครงกำร หมายถึง ลักษณะประเภทของโครงการที่จัด 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบโครงการนั้น 
หลักกำรและเหตุผล หมายถึง ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญที่ต้องการด าเนิน
โครงการนี้  ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา  จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอยู่  หรือ
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น  ชี้แจงให้เห็นว่าท าไมถึงต้องด าเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ืออะไร  หาเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา  พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
วัตถุประสงค์  หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ  
แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน หมายถึง การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ
เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอโครงการควรระบุวิธีการ เครื่องมือ 
แนวทาง และระยะเวลาใดจึงจะเหมาะสม 
สถำนที่ด ำเนินโครงกำร หมายถึง ระบุสถานที่ให้ชัดเจนและแน่นอนในการด าเนินโครงการ 
วันที่ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร หมายถึง วันที่จะด าเนินโครงการ 
งบประมำณ หมายถึง รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรจ าแนกรายการให้ชัดเจน 
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดงบประมำณ หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุแล้วกล่าวถึงความส าเร็จของโครงการว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในทางตรงและทางอ้อม 
ปัญหำ/อุปสรรค  หมายถึง คาดว่าจะเกิดปัญหา/อุปสรรค  อะไรบ้างที่ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ  
ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  หมายถึง จากปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบ
โครงการมีแนวแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา ให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
อย่างไร 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการ 
หัวหน้าส านักงาน : ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
เจ้าหน้าทีแ่ผนงบประมาณหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. คู่มือการเขียนโครงการ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. เล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
4. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
5. คู่มือเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
6. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้/มาตรการประหยัด และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี  
3. ตารางรายละเอียดประกอบการพิจารณา 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการงบประมาณ

ประจ าป ี

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 
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ไม่อนุมัติ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติโครงกำร 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

ก่อนถึงการ
ด าเนิน

โครงการอย่าง
น้อย 15 วัน 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

2 งานสารบรรณ
หน่วยงาน 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติโครงการ
เพื่อเสนอหัวหนา้หน่วยงาน 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

3 หัวหน้า
หน่วยงาน 

 พิจารณาให้ความเห็นการเสนอขอ
อนุมัติโครงการและเสนอมายัง
มหาวิทยาลัย 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 รับเอกสารการขออนุมัติโครงการ
เพื่อในงานที่เกี่ยวขอ้ง 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

5 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงาน ให้ข้อเสนอแนะและ
เสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

6 กองคลัง  
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการ
เบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ให้
เป็นไปตามระเบียบข้อเสนอแนะ
และเสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ 
 
 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

8 กองคลัง  
 

รับทราบการอนุมัติโครงการ 15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

9 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

บันทึกการอนุมัตโิครงการและสรุป
เป็นภาพรวมรายไตรมาส 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

10 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนิน
โครงการหลังจากได้รับอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

ตามวันเวลาที่
ก าหนด 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติ
โครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

      

 

เร่ิมต้น 

เสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

รับทราบการอนุมัติโครงการ 

 

ด าเนินโครงการ 

 

บันทึกการอนุมัตโิครงการ 

 

จบ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย รบัทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (กรณีข้ามไตรมาส) 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย  
งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4.เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (กรณีข้ำมไตรมำส) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

92



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (กรณีข้ำมไตรมำส) 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 
 

 
 

หน่วยงานภายในแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอต่อกองนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

2 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 รับเอกสารการการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

3 
 

 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 
 

พิจารณาบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

4 กองคลัง 
 

 
 

- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- ตรวจสอบความถกูต้อง 
- เสนอผู้บริหาร 
 
 
 

2 วัน 
 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

5 
 
 

 

อธิการบดี/รอง
อธิการบดี 

 อธิการบดี/รองอธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- รายงานงบประมาณ 
- เอกสารประกอบการพจิารณา 

6 กองคลัง  
 

รับทราบการปรับแผนฯ และบริหาร
จัดการตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

7 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 

บันทึกการปรับแผนพร้อมทั้งแจ้งการ
อนุมัติปรับแผนฯ ไปยังงานนโยบาย
และแผนคณะ/เขตพื้นที่  

1 วัน - บันทึกข้อความการปรับแผนฯ 

8 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 หน่วยงานด าเนินงานหลักจากได้
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันและ
เวลาที่ขอ
อนุมติ 

- บันทึกข้อความการปรับแผนฯ 

9 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

เสนอวาระการประชุมต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ฯ เพื่อทราบ 
 
 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 
 

10 คณะกรรมการ
บริหารการเงิน
และทรัพย์สินฯ 

 คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน รับทราบ 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 
- เอกสารการประกอบการประชุม 
 

      

เร่ิมต้น 

ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตรวจสอบแผนงบประมาณ 

ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

รับทราบการปรับแผนฯ 

 
บันทึกการปรับแผนฯ 

 

ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

 

จบ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

น าเสนอวาระต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและ

ทรัพย์สินฯ เพื่อทราบ 

รับทราบการปรับแผนฯ 

 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ
003-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย    
                           งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3.ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4.เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่ 1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและ

การใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ
003-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ใช้ 2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
(กรณีไม่ข้ำมไตรมำส) 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (กรณีไม่ข้ำมไตรมำส) 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 
 

 
 

หน่วยงานภายในแสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
เสนอต่อกองนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ

2 
 
 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 
 

พิจารณาบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป
ตามระเบียบ 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

3 กองคลัง 
 

 
 

- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- ตรวจสอบความถกูต้อง 
- เสนอผู้บริหาร 
 
 

2 วัน 
 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

4 
 
 

 

หัวหน้า
หน่วยงาน 

 หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัต ิ 2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- รายงานงบประมาณ 
- เอกสารประกอบการพจิารณา 

5 กองคลัง  
 

รับทราบการปรับแผนฯ และบริหาร
จัดการตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ 
- เอกสารประกอบข้อมูลการวิเคราะห์ 

6 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 

บันทึกการปรับแผนพร้อมทั้งแจ้งการ
อนุมัติปรับแผนฯ ไปยังงานนโยบาย
และแผนคณะ/เขตพื้นที่  

1 วัน - บันทึกข้อความการปรับแผนฯ 

7 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

 หน่วยงานด าเนินงานหลักจากได้
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

1 วัน - บันทึกข้อความการปรับแผนฯ 

   
 
 

   

 

 

 

เร่ิมต้น 

ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตรวจสอบแผนงบประมาณ 

ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้
เป็นไปตามระเบียบฯ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

รับทราบการปรับแผนฯ 

 
บันทึกการปรับแผนฯ 

 

ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

 

จบ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีกรณีอยู่ในอ านาจอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการจัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีเป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อย
ละ 80 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีภายใต้วงเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณ” หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป 
ตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
“งบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี” หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
“เงินจัดสรร” หมายถึง ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ผูกผันในระยะเวลาหนึ่ง 
“งบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์
และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน/เขตพ้ืนที่  จัดท าและตรวจสอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานก่อนส่งต่อให้  
กองนโยบายและแผนด าเนินงานต่อไป 
กองคลัง  1. ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 
            2. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพ่ิมเติมให้หน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน  ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
ของหน่วยงาน 
คณะ/หน่วยงาน จัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
   พ.ศ. 2563  
2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
2. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
3. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
4. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
5. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

6. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
7. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
8. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
9. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
10. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
11. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
12. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
13. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
14. ตารางสรุป แบบแสดงภาระงาน 
15. แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี  (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม) ที่มี
การจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม 
16. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
บันทึกข้อความขออนุมัติ

งบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติงบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 
 

 
 

หัวหน้าหน่วยงานเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี

ก่อนถึงการ
ด าเนินงาน
อย่างน้อย 
15 วัน 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

2 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 

 
 
 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพิ่มเสนองาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และ
ความจ าเป็นในการอนุมัติ เช่น สวส. 
พิจารณารายการเกีย่วกับ IT 

 - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

4 
 
 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดเหตุผล ความ
จ าเป็นที่ตอบสนองต่อพันธกิจและ
นโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งนี้กรณีที่
มีการแก้ไขหนว่ยงานตอ้งให้รีบ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้เสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด พรอ้มทั้งกอง
นโยบายและแผนต้องด าเนินการ
ติดตามเอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีไม่มี
แก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 กองคลัง 
 

 

 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจา่ย
งบประมาณเพื่อประกอบการ
พิจารณาพร้อมทั้งเสนอแหล่ง
งบประมาณ ทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไข
หน่วยงานต้องรีบด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
และกองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีไม่มี
แก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   

เร่ิมต้น 

เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

ตรวจสอบรายละเอียดที่เกีย่วขอ้ง 
 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

พิจารณาบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

6 
 
 

 

อธิการบดี/รอง
อธิการบดี 

 อธิการบดี/รองอธิการบดี พจิารณา
อนุมัติและมอบกองนโยบายและแผน
ด าเนินการแจ้งจัดสรรสู่หน่วยงานและ
มอบกองคลังโอนเงินให้หน่วยงาน 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

7 กองคลัง  
 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เพิ่มเติมให้หน่วยงาน 
 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

8 
 
 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 

บันทึกการยอดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมให้
หน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติไป
ยังงานนโยบายและแผนคณะ/เขต
พื้นที่ 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

9 หน่วยงาน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 หน่วยงานด าเนินงานหลักจากได้
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันและ
เวลาที่ขอ
อนุมัติ 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์พร้อม
เอกสารการวิเคราะห ์

   
 

   

 

 

 

 
 

  

 

 

เสนอเพื่อพิจารณา 

จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน 

 

บันทึกการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

 

ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง 

 

จบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการยกเลิกการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติยกเลิกโครงการ ที่มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม ยกเลิก หมายถึง การคืนโครงการที่ไม่ประสงค์ด าเนินการ 
โครงกำร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ  งบประมาณที่ใช้ และ
ผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลกระทบและอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัตยิกเลิกโครงการ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มโครงการงบประมาณประจ าปี  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติยกเลิกโครงกำร 
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ไม่อนุมัติ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติยกเลิกโครงกำร 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการและแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นในการยกเลิกโครงการ 

ก่อนถึงการ
ด าเนิน

โครงการอย่าง
น้อย 15 วัน 

 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

2 งานสารบรรณ
หน่วยงาน 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิก
โครงการเพื่อเสนอหัวหนา้
หน่วยงาน 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

3 หัวหน้า
หน่วยงาน 

 พิจารณาให้ความเห็นการเสนอขอ
อนุมัติยกเลิกโครงการและเสนอ
มายังมหาวิทยาลัย 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิก
โครงการเพื่อในงานที่เกี่ยวขอ้ง 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

5 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ 
ผลกระทบต่อแผนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลยั ให้ขอ้เสนอแนะ
และเสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

6 กองคลัง  
 

ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ
โครงการ ผลกระทบต่อการแผน
งบประมาณ ให้ข้อเสนอแนะและ
เสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

  รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ 
 
 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

6 กองคลัง  
 

รับทราบยกเลิกโครงการ 1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

7 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

บันทึกยกเลิกโครงการและสรุปเป็น
ภาพรวมรายไตรมาส 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

8 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 รับทราบการยกเลิกโครงการ 1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 
- แบบฟอร์มโครงการ 

      

 

เร่ิมต้น 

เสนอขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

ตรวจสอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้
เป็นไปตามระเบียบฯ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

รับทราบการยกเลิกโครงการ 

 

รับทราบการยกเลิกโครงการ 

 

บันทึกการยกเลิกโครงการ 

 

จบ 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติคืนงบประมาณ 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ

03-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานแผนงบประมาณ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการคืนงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติคืนงบประมาณ ที่มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม คืนงบประมำณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่
หมด และมีความประสงค์ส่งคืนมหาวิทยาลัย 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลการด าเนินงาน ผลกระทบหรืออุปสรรคที่ไมไ่ด้ใช้จ่ายงบประมาณ  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัตคิืนงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกคืนงบประมาณเพ่ือเสนอในงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
คืนงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
 

Infographic ขั้นตอนขออนุมัติคืนงบประมำณ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรขออนุมัติคืนงบประมำณ 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานภายในขออนุมัติคืน
งบประมาณเสนอต่อกองนโยบาย
และแผนตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1 วัน 
 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

2 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติคืน
งบประมาณเพื่อเสนอในงานที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

3 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดการคืน
งบประมาณ ผลกระทบต่อแผนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยั ให้
ข้อเสนอแนะและเสนอผู้บรหิาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

4 กองคลัง  
 

ตรวจสอบรายละเอียดการคืน
งบประมาณ ผลกระทบต่อการแผน
งบประมาณ ให้ข้อเสนอแนะและ
เสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

5 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ 
 
 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

6 กองคลัง  
 

รับทราบคืนงบประมาณ 1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

7 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

รับทราบคืนงบประมาณและสรุป
เป็นภาพรวมรายไตรมาส 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

8 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 รับทราบการคืนงบประมาณ 1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัติคืน
งบประมาณ 

9   
 

   

 

 

 

เร่ิมต้น 

ขออนุมัติคืนงบประมาณ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

ตรวจสอบแผนการด าเนินงาน 

ไม่อนุมัติ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

จบ 

รับทราบการคืนงบประมาณ 

 

รับทราบการคืนงบประมาณ 

 

รับทราบการคืนงบประมาณ 

 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 
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04 งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
001 การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบ 

สงป. 301 สงป. 302 รายเดือน 
002 การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามแบบ 

สงป. 301 สงป. 302 รายไตรมาส 
003 การติดตามผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายเดือน 
004 การติดตามผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส 
005 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ เป็นรายเดือน 
006 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ เป็นรายไตรมาส 
007 การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้นโครงการ 45 วัน  

หลังสิ้นไตรมาส 
008 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ราชมงคลตะวันออก เป็นรายไตรมาส 
009 การติดตามรายงานตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ สิ้นไตรมาส 4 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามแบบ สงป. 301 สงป. 302  
รายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล 

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : รายงานถึงผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านัก
งบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละเดือน  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามแบบ สงป. 301 สงป. 302  
รายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล 

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของกองคลัง   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  รายงานตามแบบฟอร์มติดตามงบรายจ่าย (ต.1) ตามแบบสงป.301 สงป.302 และลงแบบฟอร์ม 
(ต.1) ไว้ในระบบ Google Drive  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน  
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.1)  
และลงแบบฟอร์ม (ต.1) ไว้ในระบบ Google Drive 
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน (สงป.301) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(สงป.302)          
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามแบบ สงป. 301 สงป. 302  
รายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล 

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานผลตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนใช้

จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ของกองนโยบาย

และแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ตำมแบบ สงป. 301 สงป. 302 รำยเดือน 
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ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

  
 
 

  

1 

 
เจ้าหน้าที่งาน
ติดตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการ
กองคลัง เพื่อรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณให้กับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกรอกในระบบ 
Google Drive ให้รายงาน ทุกวันที่ 10 
ของเดือนถัดไป 

15 นาที 

บันทึกข้อความแจ้งให้กองคลัง
รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

2 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบใน
การรายงาน
ผลของกอง

คลัง 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรายงานผล
ของกองคลัง เข้าระบบกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

2 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ (ต.1) และ
แบบฟอร์มรายงานสงป.301 
สงป.302 หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

3 

เจ้าหน้าที่งาน
ติตตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 
 

     1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการ
รายงานเข้ามาในระบบ Google Drive 
ว่ามีการรายงานเข้ามาครบทุกหนว่ยงาน
หรือไม่  
     2.ประสานงานกับกองคลังหากมี
รายงานไม่ครบถ้วนทุกหนว่ยงาน 

1 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ (ต.1) และ
แบบฟอร์มรายงานสงป.301 
สงป.302 หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

4 

เจ้าหน้าที่งาน
ติตตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 

     1.รวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานให้ครบถ้วน
ทุกส่วนราชการ 
     2.น าผลการใช้จ่ายงบประมาณ มา
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
เพื่อแสดงถึงการใช้จ่ายงบประมาณ 
     3.สรุปปัญหาเพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

3 วัน 

เอกสารการรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

5 

เจ้าหน้าที่งาน
ติตตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

      1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนจัดท าหนังสือเรียน
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณให้กับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รับทราบผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานผลตาม
แผนการปฏบิัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รายเดือน 

  
 
 

 
 

 

ไม่เห็นชอบ 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการกองคลัง 
เพื่อรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณให้กับทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งกรอก
ในระบบ Google Drive ให้รายงาน 

ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

เข้าระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
การรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

 

ตรวจสอบ/ประสานงานกับกองคลัง 

รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะหข์้อมูล/
สรุปปัญหาแนวทางการแก้ไข 

จัดท ารายงานการติดตามผลตาม
แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ 
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6 
ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  
- กรณีที่เห็นชอบจัดท ารายงานในส่วนที่
เกี่ยวต่อไป                   
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

1 วัน 

เอกสารรายงานผลตามแผนการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ รายเดือน 

7 

เจ้าหน้าที่งาน
ติตตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จา่ย
งบประมาณ เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์กอง
นโยบายและแผน เป็นรายเดือน 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. รายงานผลตามแผนการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ รายเดือน เผยแพร่
ลงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จัดท ารายงานผลการปฏบิัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

เป็นรายเดือน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามแบบ สงป. 301 สงป. 302  
รายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : รายงานถึงผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านัก
งบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจง
เหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามแบบ สงป. 301 สงป. 302  
รายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของกองคลัง   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  รายงานตามแบบฟอร์มติดตามงบรายจ่าย (ต.1) ตามแบบสงป.301 สงป.302 และลงแบบฟอร์ม 
(ต.1) ไว้ในระบบ Google Drive  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน  
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ต.1)  
และลงแบบฟอร์ม (ต.1) ไว้ในระบบ Google Drive 
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน (สงป.301) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
(สงป.302)          
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตามแบบ สงป. 301 สงป. 302  
รายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานผลตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนใช้

จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ตำมแบบ สงป. 301 สงป. 302 รำยไตรมำส 
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ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

  
 
 

  

1 

 
เจ้าหน้าที่งาน
ติดตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการ
กองคลัง เพื่อรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณให้กับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกรอกในระบบ 
Google Drive ให้รายงาน ทุกวันที่ 7 
ของเดือนถัดไป 

15 นาที 

บันทึกข้อความแจ้งให้กองคลัง
รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

2 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบใน
การรายงาน
ผลของกอง

คลัง 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรายงานผล
ของกองคลัง เข้าระบบกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

2 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ (ต.1) และ
แบบฟอร์มรายงานสงป. 301 
สงป. 302 หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

3 

เจ้าหน้าที่งาน
ติดตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 
 

     1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการ
รายงานเข้ามาในระบบ Google Drive 
ว่ามีการรายงานเข้ามาครบทุกหนว่ยงาน
หรือไม่  
     2.ประสานงานกับกองคลังหากมี
รายงานไม่ครบถ้วนทุกหนว่ยงาน 

1 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ (ต.1) และ
แบบฟอร์มรายงานสงป. 301 
สงป.302 หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

4 

เจ้าหน้าที่งาน
ติดตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 

     1.รวบรวมรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานให้ครบถ้วน
ทุกส่วนราชการ 
     2.น าผลการใช้จ่ายงบประมาณ มา
วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
เพื่อแสดงถึงการใช้จ่ายงบประมาณ 
     3.สรุปปัญหาเพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

3 วัน 

เอกสารการรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 

5 

เจ้าหน้าที่งาน
ติตตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

      1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนจัดท าหนังสือเรียน
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณให้กับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รับทราบผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานผลตาม
แผนการปฏบิัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

  
 
 

   

จัดท ารายงานการติดตามผล 
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายไตรมาส 

ไม่เห็นชอบ 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการกองคลัง 
เพื่อรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ ให้กับทกุหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งกรอก
ในระบบ Google Drive ให้รายงาน 

ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

เข้าระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
การรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive  

 

ตรวจสอบ/ประสานงานกับกองคลัง 

รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะหข์้อมูล/
สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางการ

แก้ไข 
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6 
ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ  เพื่อรายงานต่อ
อธิการบดี 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี                  
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน               
2. เอกสารรายงานผลตาม
แผนการปฏบิัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

7 อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานการติดตามผลการปฏบิัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง                                                 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ความเห็นชอบของอธิการบด ี
2. รายงานผลตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ รายไตรมาส 

8 
 

คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ รายไตรมาส 

9 

เจ้าหน้าที่งาน
ติตตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

 

     1. แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
พิจารณา จากคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ 
     2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯใน
ปีถัดไป 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขรายงานผลการปฏิบัตแิละ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยั 

เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานสถานะ 

งบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 100 

ขอบเขตงำน : รายงานถึงสถานะผลการด าเนินงานของงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัด
ที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละ
เดือน  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ครุภัณฑ์” หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
“ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง” หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตรึง
กับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานสถานะ 

งบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุของกองคลัง   รายงานผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน รายงานตาม
แบบฟอร์มติดตามสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน (ต.2) และลงแบบฟอร์ม (ต.2) ไว้ในระบบ Google Drive 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน 
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
2. แบบฟอร์มรายงานสถานะการด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน (ต.2) ไว้ในระบบ Google Drive   
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานสถานะ 

งบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานผลสถานะงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนสถำนะงบลงทุน/ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เป็นรำยเดือน 
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ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

1 

 
เจ้าหน้าที่

งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการ
กองคลัง เพื่อรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
ให้กับทุกหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งกรอกในระบบ Google Drive 
ให้รายงาน ทกุวันที่ 10 เดือนของเดือน
ถัดไป  
 
 

15 นาที 

บันทึกข้อความแจ้งให้กองคลัง
รายงานสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 

2 
เจ้าหน้าที่
งานพัสดุ

ของกองคลัง 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุของกองคลัง เข้า
ระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการ
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ หรือ
กรอกผ่านระบบ Google Drive 

2 วัน 

แบบฟอร์มรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน (ต.2) และลงแบบฟอร์มไว้
ในระบบ Google Drive 

3 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 

     1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการ
กรอกรายงานเข้ามาในระบบ Google 
Drive ว่ามีการรายงานเข้ามาครบทุก
หน่วยงานหรือไม่  
     2.ประสานงานกับกองคลังหากมี
รายงานไม่ครบถ้วนทุกหนว่ยงาน 
 
 

1 วัน 

แบบฟอร์มรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน (ต.2) และลงแบบฟอร์มไว้
ในระบบ Google Drive 

4 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 

     1.รวบรวมและตรวจสอบรายงานผล
การด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกรายการงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
     2.น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลความถูกตอ้งเพื่อแสดง
ถึงการด าเนินงานตามแผน 
     3.สรุปปัญหาเพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
 

3 วัน 

เอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน 

  
 

 
 
 
 

 

 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการกองคลัง 
เพื่อรายงานสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน ให้กับทกุ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งกรอกในระบบ Google 
Drive ให้รายงาน ทุกวันที่ 10 เดือน
ของเดือนถัดไป 

เข้าระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
การรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

 

ตรวจสอบ/ประสานงานกับ 
กองคลัง 

รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะหข์้อมูล/
สรุปปัญหา อุปสรรคและแนว

ทางการแก้ไข 
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5 

 
 
 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

     1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนจัดท าหนังสือเรียน
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
ให้กับทุกหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุนรายเดือน 

6 

ผู้อ านวย 
การกอง
นโยบาย
และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน  
- กรณีที่เห็นชอบจัดท ารายงานในส่วนที่
เกี่ยวต่อไป      
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน 

รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
งบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน ราย
เดือน 

7 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผล
การติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน เพือ่
เผยแพร่ลงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. รายงานผลตามสถานะงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน รายเดือน 
เผยแพร่ลงเว็บไซต์กองนโยบาย
และแผน 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย

งบประมาณ เป็นรายเดือน และ
เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์กองนโยบาย

และแผน 

จบ 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายเดือน 

เห็นชอบ 

120



มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานสถานะ 

งบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-004  

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 100 

ขอบเขตงำน : รายงานถึงสถานะผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นระยะเวลา
ในแต่ละไตรมาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ครุภัณฑ์” หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้
งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
“ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง” หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตรึง
กับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯ
และให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานสถานะ 

งบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-004  

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่งำนพัสดุของกองคลัง   รายงานผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน รายงานตาม
แบบฟอร์มติดตามสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน (ต.2) และลงแบบฟอร์ม (ต.2) ไว้ในระบบ Google Drive 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน 
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการด าเนินงานสถานะงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
2. แบบฟอร์มรายงานสถานะการด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน (ต.2) ไว้ในระบบ Google Drive   

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานผลสถานะงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 

122



Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนสถำนะงบลงทุน/ค่ำใช้จ่ำยลงทุน เป็นรำยไตรมำส 
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

1 

 
เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการ
กองคลัง เพื่อรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
ให้กับทุกหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งกรอกในระบบ Google Drive 
ให้รายงาน ทกุวันที่ 7 เดือนของเดือน
ถัดไป  
 
 

15 นาที 

บันทึกข้อความแจ้งให้กองคลัง
รายงานสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 

2 
เจ้าหน้าที่
งานพัสดุ
ของกองคลัง 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุของกองคลัง เข้า
ระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการ
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ หรือ
กรอกผ่านระบบ Google Drive 

2 วัน 

แบบฟอร์มรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน (ต.2) และลงแบบฟอร์มไว้
ในระบบ Google Drive 

3 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 

     1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลว่ามี
การกรอกรายงานเข้ามาในระบบ 
Google Drive ว่ามกีารรายงานเข้ามา
ครบทุกหน่วยงานหรือไม่  
     2.ประสานงานกับกองคลังหากมี
รายงานไม่ครบถ้วนทุกหนว่ยงาน 
 
 

1 วัน 

แบบฟอร์มรายงานสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน (ต.2) และลงแบบฟอร์มไว้
ในระบบ Google Drive 

4 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 

     1.รวบรวมและตรวจสอบรายงานผล
การด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกรายการงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
     2.น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลความถูกตอ้ง เพื่อแสดง
ถึงการด าเนินงานตามแผน 
     3.สรุปปัญหาเพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
 

3 วัน 

เอกสารการรายงานผลการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการกองคลัง 
เพื่อรายงานสถานะการด าเนินงานงบ

ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน ให้กับทกุ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งกรอกในระบบ Google 
Drive ให้รายงาน ทุกวันที่ 7 เดือน

ของเดือนถัดไป 

เข้าระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
การรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ หรือกรอกผ่านระบบ 
Google Drive 

 

ตรวจสอบ/ประสานงานกับ 
กองคลัง 

รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะหข์้อมูล/
สรุปปัญหาแนวทางการแก้ไข 
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5 

 
 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

     1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนจัดท าหนังสือเรียน
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน 
ให้กับทุกหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 
รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานผลตาม
แผนการปฏบิัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

6 

ผู้อ านวย 
การกอง
นโยบาย
และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
สถานะการด าเนินงานงบลงทุน/
ค่าใช้จ่ายลงทุน  เพือ่รายงานตอ่
อธิการบดี 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี                  
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. เอกสารรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน รายไตรมาส 

7 อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลสถานะการด าเนินงานงบ
ลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน เพื่อรายงานตอ่
คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง                
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ความเห็นชอบของอธิการบด ี
2. เอกสารรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ลงทุน รายไตรมาส 

8 

 
คณะกรรม 
การที่
เกี่ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานงบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน  
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
งบลงทุน/ค่าใช้จ่ายลงทุน ราย
ไตรมาส 

9 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 

 

     1. แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
พิจารณา จากคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ 
     2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯใน
ปีถัดไป 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขรายงานผลการปฏิบัตแิละ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  
 
 

   

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานการติดตามผลรายงาน
ผลสถานะการด าเนินงานงบลงทุน/
ค่าใช้จ่ายลงทุน เป็นรายไตรมาส 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

เป็นรายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล        

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : รายงานถึงสถานะผลการด าเนินงานโครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือ
ตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละเดือน  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

เป็นรายเดือน 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล        

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของกองคลัง   รายงานผลการด าเนินงานโครงการ รายงานตามแบบฟอร์มติดตาม
สถานะการด าเนินงานโครงการ (ต.3) และลงแบบฟอร์ม (ต.3) ไว้ในระบบ Google Drive  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน  
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานสถานะการด าเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มรายงานสถานะการด าเนินงานโครงการ (ต.3) ไว้ในระบบ Google Drive     

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร เป็นรำยเดือน 
 
 

 

127



ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

1 

 
เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการ
กองคลัง เพื่อรายงานสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ ให้กับทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งกรอกใน
ระบบ Google Drive ให้รายงาน ทุก
วันที่ 10 เดือนของเดือนถัดไป  
 
 
 

15 นาที 

บันทึกข้อความแจ้งให้กองคลัง
รายงานสถานะการด าเนินงาน
โครงการ 
 

2 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
ในการ
รายงานผล
ของกองคลัง 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรายงานผล
สถานะการด าเนินงานโครงการ ประจ า
รายเดือน ตามแบบฟอร์ม (ต.3) หรือ
กรอกผ่านระบบ Google Drive 
 
 
 

2 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายเดือน
ตามแบบฟอร์ม (ต.3)  หรือกรอก
ผ่านระบบ Google Drive 

3 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 

     1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการ
กรอกรายงานเข้ามาในระบบ Google 
Drive ว่ามีการรายงานเข้ามาครบทุก
หน่วยงานหรือไม่  
     2.ประสานงานกับกองคลังหากมี
รายงานไม่ครบถ้วนทุกหนว่ยงาน 
 
 

1 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายเดือน 
ตามแบบฟอร์ม (ต.3) หรือกรอก
ผ่านระบบ Google Drive 

4 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 

     1.รวบรวมและตรวจสอบรายงานผล
การด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกโครงการ 
     2.น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลความถูกตอ้ง เพื่อแสดง
ถึงการด าเนินงานตามแผน 
     3.สรุปปัญหาเพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

2 วัน 

เอกสารการรายงานผล
สถานะการด าเนินงานโครงการ 
รายเดือน 

  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการกองคลัง 
เพื่อผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการ รายเดือน ใหก้ับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งกรอกในระบบ Google 
Drive ให้รายงาน ทุกวันที่ 10  ของ

เดือนถัดไป 

เข้าระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
การรายงานผลสถานะการ

ด าเนินงานโครงการ ประจ าราย
เดือน ตามแบบฟอร์ม (ต.3) หรือ
กรอกผ่านระบบ Google Drive 

ตรวจสอบ/ประสานงานกับ 
กองคลัง 

รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะหข์้อมูล/
สรุปปัญหา อุปสรรคและแนว

ทางการแก้ไข 

128



  
 
 
 

 
 

 

5 

 
 
 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

     1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผน จัดท าหนังสือเรียน
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการด าเนิน
โครงการให้กับทุกหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รับทราบผลการด าเนิน
โครงการ 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานผลตาม
แผนการปฏบิัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ รายเดือน 

6 

ผู้อ านวย 
การกอง
นโยบาย
และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณ   
- กรณีที่เห็นชอบจัดท ารายงานในส่วนที่
เกี่ยวต่อไป     
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน 

รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการ รายเดือน 

7 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผล
สถานะการด าเนินงานโครงการ เป็นราย
เดือน เพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์กอง
นโยบายและแผน 1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งผลการ
ด าเนินงานโครงการ แจ้งส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัย                           
2. รายงานผลตามสถานะการ
ด าเนินโครงการ รายเดือน 
เผยแพร่ลงเว็บไซต์กองนโยบาย
และแผน 

  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

เห็นชอบ 

จัดท ารายงานผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการเป็นรายเดือน และเผยแพร่

ข้อมูลลงเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

จบ 

จัดท ารายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ เป็นรายเดือน 

ไม่เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

เป็นรายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
04-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล       

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : รายงานถึงสถานะผลการด าเนินงานโครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือ
ตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตร
มาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

เป็นรายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
04-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล       

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของกองคลัง   รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานตามแบบฟอร์มติดตามโครงการ (ต.3) และลงแบบฟอร์ม (ต.3) ไว้ใน
ระบบ Google Drive  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน 
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานสถานะการด าเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มรายงานสถานะการด าเนินงานโครงการ (ต.3) ไว้ในระบบ Google Drive   

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร เป็นรำยไตรมำส 
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ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

1 

 
เจ้าหน้าที่

งาน
ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการ
กองคลัง เพื่อรายงานสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ ให้กับทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งกรอกใน
ระบบ Google Drive ให้รายงาน ทุก
วันที่ 7 เดือนของเดือนถัดไป  
 
 
 
 

15 นาที 

บันทึกข้อความแจ้งให้กองคลัง
รายงานสถานะการด าเนินงาน
โครงการ 

2 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

ในการ
รายงานผล
ของกองคลัง 

 
 
 
 
 

 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการรายงานผล
สถานะการด าเนินงานโครงการ ประจ า
รายไตรมาส ตามแบบฟอร์ม (ต.3) หรือ
กรอกผ่านระบบ Google Drive  
 
 
 
 

2 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส
ตามแบบฟอร์ม (ต.3)  หรือกรอก
ผ่านระบบ Google Drive 

3 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 

     1.ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลการ
กรอกรายงานเข้ามาในระบบ Google 
Drive ว่ามีการรายงานเข้ามาครบทุก
หน่วยงานหรือไม่  
     2.ประสานงานกับกองคลังหากมี
รายงานไม่ครบถ้วนทุกหนว่ยงาน 
 
 

1 วัน 

แบบฟอร์มรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส
ตามแบบฟอร์ม (ต.3)  หรือกรอก
ผ่านระบบ Google Drive 

4 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 

     1.รวบรวมและตรวจสอบรายงานผล
การด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกโครงการ 
     2.น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลความถูกตอ้งเพื่อแสดง
ถึงการด าเนินงานตามแผน 
     3.สรุปปัญหาเพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

2 วัน 

รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการ รายไตรมาส 

  
 
 

 
 
 

 
 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือเรียนผู้อ านวยการกองคลัง 
เพื่อผลสถานะการด าเนินงาน

โครงการ รายไตรมาส ใหก้ับทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

พร้อมทั้งกรอกในระบบ Google 
Drive ให้รายงาน ทุกวันที่ 7 ของ

เดือนถัดไป 

เข้าระบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
การรายงานผลสถานะการ

ด าเนินงานโครงการ ประจ ารายไตร
มาส ตามแบบฟอร์ม (ต.3) หรือ
กรอกผ่านระบบ Google Drive 

ตรวจสอบ/ประสานงานกับ 
กองคลัง 

รวบรวม/ตรวจสอบ/วิเคราะหข์้อมูล/
สรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทาง

การแก้ไข 
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5 

 
 
 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

     1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผน จัดท าหนังสือเรียน
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการด าเนิน
โครงการให้กับทุกหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รับทราบผลการด าเนิน
โครงการ 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส 

6 

ผู้อ านวย 
การกอง
นโยบาย
และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการ รายไตรมาส  เพือ่รายงานตอ่
อธิการบดี 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี                  
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดี ผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. เอกสารรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส 

7 อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการ รายไตรมาส เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง                   
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ความเห็นชอบของอธิการบดี  
2. เอกสารรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส 

8 

 
คณะกรรม 

การที่
เกี่ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลสถานะการด าเนินงาน
โครงการ รายไตรมาส 

9 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 

 

     1. แจ้งรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาสที่ผ่าน
การพิจารณา จากคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ 
     2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯใน
ปีถัดไป 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขรายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส 

  
 
 
 

 
 

 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานผลสถานะการ
ด าเนินงานโครงการ รายไตรมาส 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้น

โครงการ 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
04-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล 

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

จ านวนเล่มโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ขอบเขตงำน : รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังเสร็จสิ้นโครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้น

โครงการ 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
04-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล 

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงำน   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้น
โครงการ 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส รายงานตามแบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) 
และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4)  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน 
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4) ไว้ที่
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน   

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 45 
วัน 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 
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Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ หลังสิ้นโครงกำร 
45 วัน หลังสิ้นไตรมำส 
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ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 

   

1 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน จัดท าบันทึกขอ้ความติดตาม
รายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส ให้กบัทกุ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้
รายงาน ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส
ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 

2 

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

ของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

 

     1. ลงรับ หนังสือ เสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการ 
     2. จัดท าหนังสือแจ้งเวยีน สาขา ให้
รายงานการด าเนินโครงการหลังเสร็จสิ้น
โครงการ 45 วัน   

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงาน
ผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส
ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 

3 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

    1.รวบรวมรายงานผลฯของสาขา  
    2.จัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ 
มายังกองนโยบายและแผน เพื่อมอบ
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
แบบฟอร์ม ว่าถูกต้องหรือมกีารแก้ไข 

20 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผล
โครงการหลังเสร็จสิ้น โครงการ 
45 วัน /รายไตรมาสของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.4 
3. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.5 

4 

เจ้าหน้า
บริหารงาน
ทั่วไป กอง
นโยบาย
และแผน 

 
 

    1.ลงรับ บันทึกข้อความแจ้งให้
ตรวจสอบรายงานผลฯ 
    2.สนอผู้อ านวยการกองนโยบายและ
แผนมอบเจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบในส่วน
คณะ 
 

5 นาท ี

1. บันทึกข้อความรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 
45 วัน /รายไตรมาสของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.4 
3. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.5 

5 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 

     1.ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้อง
ของทุกรายการตามแบบฟอร์มฯ  
     2.หากมีการแก้ไขต้องประสานกับ
สาขาที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขเอกสาร
ดังกล่าวจนกว่าถกูต้องและเสร็จสมบูรณ์ 
     3. จัดเก็บข้อมูล 
 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 
45 วัน /รายไตรมาสของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.4 
3. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

เร่ิมต้น 

จัดท าบันทึกขอ้ความติดตามรายงาน
ผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 

45 วัน /รายไตรมาส ให้กับทกุ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้
รายงาน ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 

รับหนังสือและแจ้งเวียนสาขา 

รวบรวมข้อมูลและจัดท าบันทกึ
ข้อความ 

รับหนังสือและเสนอผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน 

รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/สรุปปัญหาและอุปสรรค แนว

ทางการแก้ไข 
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5 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

     1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผน จัดท ารายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 45 วัน 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 

6 

ผู้อ านวย 
การกอง
นโยบาย
และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน 
/รายไตรมาส เพื่อรายงานต่ออธิการบด ี
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี                  
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 

7 อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง                   
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 
 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ความเห็นชอบของอธิการบดี                     
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 

8 

 
คณะกรรม 

การที่
เกี่ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส 

9 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของกอง
นโยบาย
และแผน 

 
 
 

 

     1. แจ้งรายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส 
ที่ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ 
     2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯใน
ปีถัดไป 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขรายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /ราย
ไตรมาส 

  
 
 
 

 
 

 

 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ

ตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชมงคลตะวันออก เป็นรายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
04-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานโครงการที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการด าเนินงานโครงการร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : รายงานถึงสถานะผลการด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ  และ
มหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ 
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ

ตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชมงคลตะวันออก เป็นรายไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.
04-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงำน   รายงานผลการด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก รายงานตามแบบฟอร์มติดตามโครงการ (ต.8)  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน  
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ราชมงคลตะวันออก 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการโครงการตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคล
ตะวันออก (ต.8) ไว้ที่เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน   

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานผลด าเนินงาน
โครงการตอบสนองต่อ

แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชมงคล

ตะวันออก 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

140



Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตอบสนองต่อแผนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำช
มงคลตะวันออก เป็นรำยไตรมำส 
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ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

1 

 
เจ้าหน้าที่

งาน
ติดตามฯ

ของ 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน ท าหนังสือติดตามรายงานผล
การด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ รายไตร
มาส ให้กับทกุหนว่ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ให้รายงาน ทุกวันที่ 7 
ของเดือนถัดไป 
 
 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานการด าเนินงานโครงการ
ตอบสนองต่อแผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ/รายไตรมาส 
2. แบบฟอร์ม ต.8 

2 

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ

ของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

 

     1. ลงรับ หนังสือ เสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการ 
     2. จัดท าหนังสือแจ้งเวยีน
ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้รายงานการ
ด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ/รายไตร
มาส ตามแบบฟอร์ม (ต.8)  
 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตอบสนองต่อแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ/รายไตร
มาส 
2. แบบฟอร์ม ต.8 

3 

เจ้าหน้า
บริหารงาน
ทั่วไปของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

     1.รวบรวมรายงานผลฯ 
     2.จัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ 
มายังกองนโยบายและแผน เพื่อมอบ
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
แบบฟอร์ม ว่าถูกต้องหรือมกีารแก้ไข 

20 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ/
รายไตรมาส 
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.8 

4 

เจ้าหน้า
บริหารงาน

ทั่วไป  
กองนโยบาย

และแผน 

 
 

    1.ลงรับ บันทึกข้อความแจ้งให้
ตรวจสอบรายงานผลฯ 
    2.เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน มอบเจ้าหนา้ที่ที่รับผิดชอบใน
ส่วนคณะตรวจสอบข้อมูล 
 

5 นาท ี

1. บันทึกข้อความรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ/
รายไตรมาส 
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.8 

5 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

ของ 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 

     1.ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้อง
ของทุกรายการตามแบบฟอร์มฯ  
     2.หากมีการแก้ไขต้องประสานกับ
สาขาที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขเอกสาร
ดังกล่าวจนกว่าถกูต้องและเสร็จสมบูรณ์ 
     3. จัดเก็บข้อมูล 
 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการที่ตอบสนอง
ต่อแผนฯ/รายไตรมาส 
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต.8 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ รายไตร
มาส ให้กับทกุหนว่ยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ให้รายงาน ทุกวันที่ 7 
ของเดือนถัดไป 

รับหนังสือและแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

รวบรวมข้อมูลและจัดท าบันทกึ
ข้อความ 

รับหนังสือและเสนอผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน 

รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/สรุปปัญหาและอุปสรรค แนว

ทางการแก้ไข 
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5 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของ 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

     1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผน จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการที่ตอบสนองต่อแผนฯ 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ/
รายไตรมาส  

6 

ผู้อ านวย 
การ 

กองนโยบาย
และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานโครงการที่ตอบสนองต่อ
แผนฯ/รายไตรมาส เพื่อรายงานต่อ
อธิการบดี 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี                  
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ/
รายไตรมาส 

7 อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่
ตอบสนองต่อแผนฯ/รายไตรมาส 
 เพื่อรายงานตอ่คณะกรรมการฯ ที่
เกี่ยวขอ้ง           
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
ความเห็นชอบของอธิการบดี  
2. เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตอบสนองต่อ
แผนการพัฒนามหาวิทยาลยัฯ/
รายไตรมาส 

8 

 
คณะกรรม 

การที่
เกี่ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการที่ตอบสนองต่อแผนฯ/รายไตร
มาส 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการตอบสนองต่อแผนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ/รายไตร
มาส 

9 

เจ้าหน้าที่
งาน

ติดตามฯ
ของ 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 

 

     1. แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
พิจารณา จากคณะกรรมการให้
ข้อเสนอแนะ 
     2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯใน
ปีถัดไป 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการที่ตอบสนองต่อแผนฯ/
รายไตรมาส 

  
 
 
 

 
 

 

 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการที่ตอบสนองต่อแผนฯ/ราย

ไตรมาส 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ สิ้นไตรมาส 4 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-009 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ ให้บรรลุตามแผนตัวชี้วัดที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ผลการการด าเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุตามแผนตัวชี้วัด ร้อยละ 100 

ขอบเขตงำน : รายงานสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ สิ้นไตรมาส 4 

 
รหัสเอกสาร 
2564 กนผ.

04-009 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานติดตามประเมินผล

และรายงาน 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงำน   รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ 
รายงานตามแบบฟอร์ม (ต.6) หรือ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (ต.6) ในระบบ Google Drive 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน 
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.8) ไว้ที่เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน   
       

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานผลการ

ด าเนินงานตัวชี้วัด
ผลผลิตต/โครงการ 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 
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Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงกำร สิ้นไตรมำส 4 
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ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน 

ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีาร/รายละเอียด ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

1 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของ 
กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานติดตามฯของกองนโยบาย
และแผน จัดท าหนังสือติดตามรายงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ ของ
ให้รายงาน ทกุวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
สิ้นไตรมาส 4 หรือให้กรอกในระบบ 
Google Drive กับหนว่ยงานที่
รับผิดชอบตามตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 
 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต/
โครงการ  
2. แบบฟอร์ม ต. 6 หรือกรอกใน
ระบบ Google Drive 

2 

เจ้าหน้าที่
สารบรรณ
ของ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

 

     1. ลงรับ หนังสือ เสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการ 
     2. แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบรายงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตาม
แบบฟอร์ม (ต.6) 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต/
โครงการ  
2. แบบฟอร์ม ต. 6 หรือกรอกใน
ระบบ Google Drive 

3 

เจ้าหน้าที่
บริหาร
ทั่วไปของ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 

    1.รวบรวมรายงานผลฯ 
    2.จัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ 
มายังกองนโยบายและแผน เพื่อมอบ
เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ตามแบบฟอร์ม วา่ถูกต้องหรือมกีาร
แก้ไข 
 

20 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผล
รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต/
โครงการ  
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต. 6 

4 

เจ้าหน้า
บริหารงาน
ทั่วไป  
กองนโยบาย
และแผน 

 
 

    1.ลงรับ บันทึกข้อความแจ้งให้
ตรวจสอบรายงานผลฯ 
    2.เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผนมอบเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบใน
ส่วนคณะตรวจสอบข้อมูล 
 

5 นาท ี

1. บันทึกข้อความรายงานผล
รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต/
โครงการ  
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต. 6 

5 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
ของ 
กองนโยบาย
และแผน 

 
 

     1.รวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ครบถ้วนทุกตัวชีว้ัด 
     2.น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมูลความถูกตอ้งเพื่อแสดง
ถึงการด าเนินงานตามแผน 
     3.สรุปปัญหาเพือ่หาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความรายงานผล
รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต/
โครงการ  
2. รายงานผลฯตามแบบฟอร์ม 
ต. 6 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

เร่ิมต้น 

ท าหนังสือติดตามรายงานตวัชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ของให้
รายงาน ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
สิ้นไตรมาส 4 หรือให้กรอกในระบบ 

Google Drive 

รับหนังสือและเสนอผู้อ านวยการของ
หน่วยงาน 

รวบรวมข้อมูลและจัดท าบันทกึ
ข้อความ 

รับหนังสือและเสนอผู้อ านวยการ
กองนโยบายและแผน 

รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล/สรุปปัญหาและอุปสรรค แนว

ทางการแก้ไข 
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6 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของ 
กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 

     1. เจ้าหน้าที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนจัดท าหนังสือเรียน
หน่วยงาน เพื่อรายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณให้กับทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย รับทราบผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด 
     2. หนว่ยงานสามารถเข้าไปดูผล
รายงานจากระบบ Google Drive ได้ 
และเจ้าหนา้ที่งานติดตามของกอง
นโยบายและแผนมีการเผยแพร่ ที่หนา้
เว็บกองนโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความรายงานผลฯ
เสนอผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน        
2. เอกสารรายงานตวัชี้วัด
เป้าหมายผลผลิต/โครงการ 

7 

ผู้อ านวย 
การ 
กองนโยบาย
และแผน 

 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต/โครงการ  เพื่อ
รายงานต่ออธิการบด ี
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่ออธกิารบดี                  
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการ 

8 อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต/
โครงการ เพื่อรายงานตอ่คณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง           
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่ไม่เห็นชอบต้องตรวจสอบ
เอกสารอีกครั้ง 

3 วัน 

1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                    
2. รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการ 

9 

 
คณะกรรม 
การที่
เกี่ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานตัวชีว้ัดเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการ  
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานตัวชีว้ัดเป้าหมายผลผลิต/
โครงการ 

10 

เจ้าหน้าที่
งาน
ติดตามฯ
ของ 
กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 

 

     1. แจ้งรายงานตัวชีว้ัดเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการ ที่ผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ 
     2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯใน
ปีถัดไป 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
แก้ไขรายงานตวัชี้วัดเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการ 

  

 
 
 
 

 

 

 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

จัดท ารายงานตวัชี้วัดเป้าหมาย
ผลผลิต/โครงการ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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05 งำนข้อมูลและสำรสนเทศ 
001 การจัดท าการดูแลเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
002 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
003 การจัดท าการบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
004 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
005 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
006 การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 
007 การจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท าการดูแลเว็บไซต์                      

ของกองนโยบายและแผน 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-001 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบของหน่วยงานดูแลปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้องต่อสถานการณ์ ซึ่งให้บุคคลที่สนใจสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดก่อนน าข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์กองนโยบายและแผน  
(ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกอง
นโยบายและแผน และเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

เว็บไซต์ หมายถึง สื่อน าเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ่ง
เชื่อมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web Browser โดยถูกจัดเก็บ
ไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์นั้นถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ โดยเว็บไซต์นั้นมีไว้เพ่ือแสดงข้อมูลที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ท าเว็บไซต์นั้นๆ เช่น แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ , ข้อมูลองค์กร , 
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น 
ดูแลเว็บไซต์ หมายถึง ข้อมูลหรือเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทันต่อตลาดดิจิทัล และสร้าง
แรงดึงดูดให้กับคนที่เข้าเว็บไซต์ เกิด Content และสาระใหม่ ๆ ที่น่าติดตามในเว็บไซต์คุณอยู่เสมอ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเผยแพร่เว็บไซต์บนกองนโยบายและแผน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท าและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์                
กองนโยบายและแผน 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศท่ีประสงค์เผยแพร่บนเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศท่ีประสงค์เผยแพร่บนเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
ต.ค.-ก.ย. เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนขั้นตอนกำรจัดท ำกำรดูแลเว็บไซต์ของกองนโยบำยและแผน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 

   

2 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 

เข้าเว็บไซต์ของกองฯ ทั้งโดยตรงและ
ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาในการเข้าถึง
เว็บไซต์หรือข้อมูลต่างๆ รวมทั้งภาพ
กิจกรรม หรือไม่ โดยทดสอบเป็น
ประจ าทุกวัน 

ทุกวัน เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

3 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

หากพบปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ 
จะประสานงานใหห้น่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งด าเนินการแก้ไขปญัหา
โดยเร็วที่สุด 

1 วัน เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

4 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงรูปแบบ
การน าเสนอ ในส่วนข้อมูลและภาพ
กิจกรรม 

1 วัน เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

5 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

แจ้งให้บุคลลากรในกองฯ ร่วมกัน
ตรวจสอบเว็บไซต์ หลังจากมีการ
แก้ไขหรือปรับปรุงรูปแบบการ
น าเสนอ 

15 นาที เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

6  
 

 
 

   

 

เร่ิมต้น 

มีการแก้ไข 

ไม่มีการแก้ไข 

ประสานกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

แก้ไข/ปรับปรุงรูปแบบ 
การน าเสนอ 

จบ 

แจ้งบุคลากรในกองฯ 
ร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ 

ตรวจสอบข้อมูลตา่งๆ 
บนเว็บไซต์ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์

นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-002 

วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                     
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการน าข้อมูลเอกสารรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
นักศึกษำใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระดับชั้นการศึกษาปีที่ 1  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องปฏิทินการศึกษา 
2. ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์สู่สาธารณะ 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการวิเคราะห์

นักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 
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Infographic ขั้นตอนขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์นักศึกษำใหม่ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี 
รำชมงคลตะวันออก 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
1 

กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 

   

2 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

 
 
3 

 

หน่วยงาน
ภายใน 

 
หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

5 วัน ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ในแต่ละป ี

4 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

20 วัน ข้อมูลนักศึกษาใหม่ทั้ง 4 เขตพื้นที ่

5 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 

จัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษา
ใหม่ 

5 วัน รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 

 
6 
 
 
 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

 ให้ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์นักศึกษาใหม ่
 
 
 
 

   2 วัน 
ให้ควาเห็นชอบรายงานการก่อนเสนอ
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อ
อธิการบดี/รองอธิการบด ี

7 
อธิการบดี/

รองอธิการบด ี

 
 
 
 
 
 

พิจารณาและขออนุญาตเผยแพร่
รายงาน 
 
 
 
 
 

2 วัน 
- รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 

8 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม 
- เผยแพร่ใหแ้ก่หนว่ยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 วัน - รายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 

  
 

 
 

   

 

เร่ิมต้น 

ท าบันทึกข้อความ 

จัดท ารายงาน 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

เสนอผู้อ านวยการ 
ให้ความเห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

จบ 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท าการบริหารข้อมูล 

บนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบของหน่วยงานดูแลปรับปรุงข้อมูลการเผยแพร่บน เว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันและ
ถูกต้องต่อสถานการณ์ ซึ่งให้บุคคลที่สนใจสามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดก่อนน าข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์กองนโยบายและแผน  
(ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกอง
นโยบายและแผน และเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

บริหำรข้อมูลเว็บไซต์ หมายถึง การก าหนดรูปแบบของเว็บไซต์รองรับการท างานจากผู้ใช้งานหลายคนได้
พร้อมกันบนมาตรฐานของเว็บไซต์เพ่ิมศักยภาพในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งาน ตลอดจน
สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเผยแพร่เว็บไซต์บนกองนโยบายและแผน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท าและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์                
กองนโยบายและแผน 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศท่ีประสงค์เผยแพร่บนเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศท่ีประสงค์เผยแพร่บนเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
เว็บไซต ์

กองนโยบายและแผน 
กองนโยบายและแผน เว็บไซต ์

กองนโยบายและแผน 
ต.ค.-ก.ย. เรียงตามวันท่ี 

 
Infographic ขั้นตอนขั้นตอนกำรจัดท ำกำรบริหำรข้อมูลบนเว็บไซต์ของกองนโยบำยและแผน 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

   

2 
เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

รับข้อมูล/รูปภาพกิจกรรม จากผู้ที่
เกี่ยวขอ้งที่ต้องการเผยแพร่ขอ้มูลบน
เว็บไซต์ 

15 นาที 
ไฟล์ข้อมูลหรือภาพกิจกรรมที่ต้องการ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

3 
เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ปรับแต่งภาพกจิกรรมเพื่อความ
สวยงาม 
- แปลงไฟส์ข้อมูล 

1 วัน 
ไฟล์ข้อมูลหรือภาพกิจกรรมที่ต้องการ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 
 
4 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 

แจ้งให้ผู้เกี่ยวขอ้งตรวจสอบขอ้มูล/
ภาพกิจกรรม เพือ่ความถกูต้อง บน
เว็บไซต์ของกองฯ 

15 นาที เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

5 
ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 
 

ให้ความเห็นชอบการเผยแพร่ขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 

20 นาที เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

  

 
 

 
   

 

เริ่มต้น 

มีการแก้ไข 

ไม่มีการแก้ไข 

ตรวจสอบ/วิเคราะห ์

จบ 

เสนอผู้อ านวยการให้
ความเห็นชอบ 

รับข้อมูล/รูปภาพกิจกรรม 
จากผู้ที่เกีย่วขอ้ง 

ปรับรูปแบบการน าเสนอ/ 
แปลงไฟล์ข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ภาระงานสอนของอาจารย์ 

 
รหัสเอกสาร 
2564  กนผ.

05-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 
แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ได้ครอบคลุมถึงข้ันตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้
เป็นเอกสารประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณารับทราบก่อนน าข้อมูล
เอกสารรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
ภำระงำนสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน ภาระงานที่เก่ียวเนื่องกับการจัดการเรียน 
การสอน และภาระงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเผยแพร่รายงานลงเว็บไซต์ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1.แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.02) 
2. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์สู่สาธารณะ 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการวิเคราะห์
ภาระงานสอนของ

อาจารย ์

กองนโยบายและแผน เว็บไซต ์
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 
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Infographic ขั้นตอนขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ภำระงำนสอนของอำจำรย์ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

   

2 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

 
 
3 

 

หน่วยงาน
ภายใน 

 หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

5 วัน 
ข้อมูลตารางสอนของอาจารย ์
ประจ าปกีารศึกษา 

4 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

20 วัน 
ภาระงานสอนของอาจารย์ ทั้ง 4 เขต
พื้นที่ 

5 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ภาระงาน
สอนของอาจารย ์

5 วัน 
รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอน
ของอาจารย ์

 
 
6 
 
 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

 ให้ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย ์
 
 
 
 

2 วัน 
ให้ควาเห็นชอบรายงานการก่อนเสนอ
ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อ
อธิการบดี/รองอธิการบด ี

7 
อธิการบดี/

รองอธิการบด ี

 
 
 
 
 
 

พิจารณาและ 
ขออนุญาตการในเผยแพร่รายงาน 

2 วัน 

- รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอน
ของอาจารย ์
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
  

8 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม 
- เผยแพร่ใหแ้ก่หนว่ยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 วัน 
- รายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอน
ของอาจารย ์
  

  
 

 
 

   

 

ท าบันทึกข้อความ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

เร่ิมต้น 

จัดท ารายงาน 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

จบ 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

เสนอผู้อ านวยการ 
ให้ความเห็นชอบ 

ไม่อนุมัติ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์               

ค่าสาธารณูปโภค 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้
เป็นเอกสารประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการเสนอเข้าที่ประชุมทราบก่อนน าข้อมูลเอกสารรายงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
ค่ำสำธำรณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีเป็นต้นตามรายการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์  
ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : รายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.01)  
2. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
3. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์               

ค่าสาธารณูปโภค 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-005 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการวิเคราะห์               

ค่าสาธารณูปโภค 
กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

Infographic ขั้นตอนขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ค่ำสำธำรณูปโภค 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

   

2 
เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

 
 
3 

 

หน่วยงาน
ภายใน 

 หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 

5 วัน 
ข้อมูลการใช้ น้ าประปา ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต ในแต่
ละปี 

4 
เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

20 วัน ค่าสาธารณูปโภค ทั้ง 4 เขตพื้นที ่

5 
เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค 

5 วัน รายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 

 
 
6 
 
 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

 ให้ความเห็นชอบรายงานการ
วิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
 
 
 
 

2 วัน 
ให้ควาเห็นชอบรายงานการก่อนเสนอ
เข้าที่ประชุม 

7 
อธิการบดี/

รองอธิการบด ี

 
 
 
 
 
 

พิจารณารายงานเข้าที่ประชุม 
- คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 
 

9 วัน 

- รายงานการวิเคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค 
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
 

8 
เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม 
- เผยแพร่ใหแ้ก่หนว่ยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 วัน 
- รายงานการวิเคราะห์ค่า
สาธารณูปโภค 
  

  

 
 

 
   

 

ท าบันทึกข้อความ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

เร่ิมต้น 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

อนุมัติ 

จัดท ารายงาน 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

ไม่เห็นชอบ 

จบ 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

 

เสนอผู้อ านวยการ 
ให้ความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

162



มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่อาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ได้ครอบคลุมถึงข้ันตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้
เป็นเอกสารประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณารับทราบก่อนน าข้อมูล
เอกสารรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
ควบคุมกำรใช้อำคำร หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลสามารถเข้าใช้สอยได้ และมีความหมายรวมถึง 
สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน หรือที่สร้างเพ่ือติดต่อกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคล
ทั่วไปได้ใช้สอย ตลอดจนมีการเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในอาคารและจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้พ้ืนที่อาคารนั้นๆ
ตลอดปีงบประมาณเพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลการเข้าใช้งานต่อไป 
 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเผยแพร่รายงานลงเว็บไซต์ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท ารายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ พ้ืนที่อาคาร อ่ืนๆ                       
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคารประกอบอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคาร
ประกอบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.03) 
2. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์สู่สาธารณะ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้

พื้นที่อาคาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต ์
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันท่ี 

 
 

Infographic ขั้นตอนขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้พื้นที่อำคำร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 

   

2 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อรวบรวมขอ้มูลมา
วิเคราะห ์
- ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

 
 
3 

 

กองนโยบาย
และแผน 

 

ตรวจสอบและสังเคราะห์ขอ้มูล 5 วัน 
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- พื้นที่อาคาร ทั้ง 4 เขตพื้นที ่

4 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 

ส ารวจการใช้ประโยชนพ์ื้นที่ของแต่ละ
อาคาร ทั้ง 4 เขตพื้นที ่

20 วัน แบบแปลนอาคารทั้ง 4 เขตพื้นที ่

5 
กองนโยบาย

และแผน 

 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ประมวลผล 

5 วัน ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที ่

6 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 

5 วัน รายงาน 

7 
อธิการบดี/

รองอธิการบด ี

 
 
 
 
 
 

พิจารณาและขออนุญาตการเผยแพร ่ 2 วัน 

- รายงานการวิเคราะห์ประสิทธภิาพ
การใช้พื้นที่อาคาร 
- หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
 
 
 

8 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 
 

- ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม 
- เผยแพร่ใหแ้ก่หนว่ยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 วัน 
- รายงานการวิเคราะห์ประสิทธภิาพ
การใช้พื้นที่อาคาร 

  
 

 
 

   

 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

รวบรวมข้อมูล 

ส ารวจการใช้ประโยชนพ์ื้นที ่

อนุมัติ 

เร่ิมต้น 

จัดท ารายงาน 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

จบ 

ตรวจสอบ/สังเคราะห์ข้อมูล 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 
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มทร. ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/

รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 
 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี รายงานสถิติทางการศึกษา และรายงานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณารับทราบก่อนน าข้อมูลเอกสารรายงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
รำยงำนประจ ำปี หมายถึง คือรายงานแสดงความเข้าใจของกิจกรรมของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงาน
ประจ าปีท ามาเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
และข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา เช่น 
สถิติจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สถิติจ านวนนักศึกษาทั้งหมด สถิติจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี/รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประเด็นนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. สรุปการทบทวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/

รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

 
รหัสเอกสาร 
2564. กนผ.

05-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานขอ้มูลและสารสนเทศ
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) ของอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

4. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มรายงานผลข้อมูลสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.04) 
2. แบบฟอร์มโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก               
(ส.05) 
3. แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการท่ีโดดเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.06) 
4. แบบฟอร์มผลงานวิจัยที่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.07) 
5. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปี  
6. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
7. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผูบ้ริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

Infographic ขั้นตอนขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี/รำยงำนสถิติกำรศึกษำ/รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ
ส ำหรับผู้บริหำร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

   

2 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
เพื่อรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห ์
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล
ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

3 
หน่วยงาน
ภายใน 

 
 
 
 
 

หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 10 วัน 

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- นักศึกษา/งบประมาณ/อัตราก าลัง
บุคลากร/การจัดการศึกษา/การวิจัย/
การบริการวิชาการ/การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม/อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 
4 
 
 

เจ้าหน้าที ่
งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
20 วัน 

ข้อมูลต่างๆทีเกี่ยวข้อง 

5 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 

จัดท ารายงาน 30 วัน 
- รายงานรายงานประจ าป ี
- รายงานสถิติการศึกษา 
- รายงานสารสนเทศผู้บริหาร 

 
 
6 
 
 
 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย

และแผน 

 

ให้ความเห็นชอบรายงาน 2 วัน 
ให้ควาเห็นชอบรายงานการก่อนเสนอ
เข้าที่ประชุม 

7 

 
 
 

อธิการบดี/
รองอธิการบด ี

 
 

 
 
 
 
 

 

พิจารณารายงานเข้าที่ประชุม 
- คณะกรรมการบริหารส านักงาน
อธิการบดี 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

9 วัน 

- รายงาน 
 - หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 
  

8 
เจ้าหน้าที ่

งานข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 

- ออกแบบและจัดท ารูปเล่ม 
 - เผยแพร่ให้แกห่น่วยงานภายใน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

10 วัน 
- รายงานรายงานประจ าป ี
- รายงานสถิติการศึกษา 
- รายงานสารสนเทศผู้บริหาร 

 
  

 
 

   

 

ท าบันทึกข้อความ 

เร่ิมต้น 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

 

จัดท ารายงาน 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

เสนอเพื่อพิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร ่

เสนอผู้อ านวยการ 
ให้ความเห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จบ 
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งำนนโยบำยและแผนวิทยำเขตจันทบุรี 
001 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน          
002 ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน)     
003 ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน (งบประมาณเงินรายได้)     
004 ขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินงานโครงการ          
005 ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต 

/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
006 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีของหน่วยงาน       
007 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกรณีข้ามไตรมาสของหน่วยงาน     
008 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกรณีอยู่ในไตรมาสเดียวกันของหน่วยงาน    
009 ขั้นตอนการขออนุมัติยกเลิกโครงการ          
010 ขั้นตอนการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ         
011 ขั้นตอนการติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ      
012 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าเล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ / การวิเคราะห์ภาระงานสอนของ

อาจารย์ / การวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค/การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร     
013 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าเล่มรายงานประจ าปี / รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล 

และสารสนเทศ  
014 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน          

015 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการรับจ้างท าของ) (งานวิจัยรับจ้าง) 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.06-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ
จัดท าแผนและมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละข้อผิดพลาดในการจัดท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน ได้ครอบคลุม สอดคล้องถึงขั้นตอน การก าหนดนโยบายของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การจัดท าร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย การประชาพิจารณ์ 
การอนุมัติแผนพัฒนาของหน่วยงาน การถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน การจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน การจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน การอนุมัติแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ค ำจ ำกัดควำม 
:  
 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าขึ้นสอดรับกับ แผน
ต่างๆของประเทศ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนพัฒนำวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ที่จัดท าขึ้น
สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
วิสัยทัศน์ หมายถึง ทิศทางที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวางแผนว่าจะไปให้ถึงในอนาคต วิสัยทัศน์เป็นแรงบันดาลใจ
หรือแรงจูงใจที่ผู้น าองค์กรใช้ในการกระตุ้นและขับเคลื่อนพนักงานทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการแสดง
เป้าหมายขององค์กรที่สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป การสร้างวิสัยทัศน์
ต้องมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถจับต้องได้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลที่จะสร้างผลกระทบให้มหาวิทยาลัยหรือ ได้รับผลกระทบจากองค์กร  
ถ้าหากองค์กรนั้นด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบต่อ
องค์กร กลุ่มคนเหล่านั้น เป็น คนภายในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ผู้เรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ที่จะด าเนินการในระยะ
ยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะ
แสดง สิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมา
พิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายจ าเพาะ หรือ แนวทางที่ท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.06-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามประเภทของ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน รวมทั้ง
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
กรอบนโยบำยกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัย หมายถึง ทิศทางหรือนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษา รวมถึงนโยบายของรัฐ/ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
กำรประชำพิจำรณ์ หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเพ่ือน ามาประกอบการลงมติ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน
(ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน 
2. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/
คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
4. งานนโยบายและแผน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนาหน่วยงาน  
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
6. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ : จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
7. ส่วนงานภายในหน่วยงาน : งานหรือภารกิจที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน เทียบเท่าระดับ กอง หรือส านักงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
: 

1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.06-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

10. แผนปฏิรูปประเทศ 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่
ใช้ : 

1. แบบฟอร์ม SWOT (plan-01) 
2. แบบฟอร์ม ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาหน่วยงาน (plan-02) 
3. แบบฟอร์ม รูปเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (plan-03) 
4. แบบฟอร์มในการประชาพิจารณ์ (plan-04) 
5. บันทึกข้อความเสนอแผน (plan-05) 
6. แบบฟอร์ม ค ารับรองปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ .. (plan-06) 
7. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-07)  

เอกสำรบันทึก 
: 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและแผน 

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ตู้เก็บเอกสาร 

งานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของหน่วยงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
 

   

1 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. รับการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ
และเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยกองนโยบายและแผนจัดท าบันทกึ
ข้อความแจ้งเวียนลงนามโดย
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งให้ทุกหนว่ยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวขอ้งทราบและด าเนินการจัดท า
แผนให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย
ตามกระบวนการต่อไป 
 

1 วัน 
 
 
 

1. เอกสารเล่มแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
2. หนังสือบันทกึข้อความแจ้ง
หน่วยงานเพือ่ให้ทกุหน่วยงาน
ยึดถือปฏิบัติ 
3. แบบฟอร์มค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ
หน่วยงานภายใน 
4. เผยแพรแ่ผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยลงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

2 งานบริหารงาน
ทั่วไป ของ 
คณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 

1. จัดท าร่างค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของ 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
โดยงานนโยบายและแผน วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเลขา 
 
 

15-30 
นาที 

1.ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

         
              
 
 
 

  

1.เสนอคณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ ผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงาน/หัวหน้าส านกังาน พิจารณาให้
ความเห็นเบ้ืองตน้ 
2.คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ ลงนามในค าสั่ง 
(กรณีให้ความเห็นชอบ/กรณทีี่ไม่เห็นชอบ
ให้ปรับแก้) 
 
 

 
1 วัน 

 
 

1 วัน 

1.ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
2.ค าสั่งฉบับลงนาม 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 

1. ประชุมเพื่อท าความตกลงค่าเป้า
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ จัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1 วัน 
 

1 วัน 

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับ
สมบูรณ์ 
2. เอกสารค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ 
คณะ/ส านกังานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที ่
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 

เร่ิมต้น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ค าสั่งและลงนามในค าสั่ง 

รับการถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลยั/
จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

     

5 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 
 

 
 

  
  

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  

2 วัน 1. ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวง 
นโยบายการอดุมศกึษา 
3. ข้อมูลนโยบายต่างๆของรัฐบาล 
4. กรอบนโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
5. กรอบนโยบายการบริหารงาน
ของ คณะ/ส านกังานวทิยาเขต/ 
เขตพื้นที ่

6 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 

 
 

 

1. งานบรหิารงานทั่วไปของคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพืน้ที่/ 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
เป็นผู้ช่วยเลขา จัดท าหนังสือเชญิ
คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 
2. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตาม
วันเวลาที่ก าหนด 
3.คณะกรรมการร่วมกันจัดท าร่าง
แผนพัฒนาหน่วยงานและรา่ง
ค าอธิบายตัวชีว้ัดตามร่างแผนพัฒนา
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 นาที 
 
 
 

1 วัน 
 
 

2 วัน 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. เอกสารสรุปผลการประชุม 
4. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
5. เอกสารร่างค าอธิบายตัวชี้วัด
ตามแผนพัฒนา คณะ/ส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

7 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 

1. จัดท าร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

7 วัน 
 
 
 

1. เอกสารค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ
หน่วยงานภายใน 
2. แผนพัฒนามหาวทิยาลัย 
3. ข้อมูลพืน้ฐานคณะ/ส านกังาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

8 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 1. ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาของ
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่
แจ้งเวียนต่อผู้มีส่วนได้เสีย/
ประสานงานกับกองนโยบายและแผน
ให้ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผน 

7 วัน 1. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายในเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาของ 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 

9 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านัก 
งาน วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
หน่วยงาน โดยงานนโยบายและแผน
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
จากการประชาพิจารณ ์

      

ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

ประชุมเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา  
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนา คณะ/ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

จัดท าร่างแผนพัฒนา  
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 

 

การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาของคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่แจ้งเวียนต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

10 คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 

 
 
 
 
 
 

1. งานนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนาของ คณะ/ส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่โดยผา่นความ
เห็นชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ก่อน 
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย/กรณีที่ไม่
เห็นชอบ ให้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1-5 วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. หนังสืองานนโยบายและแผน
เสนอร่างแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ กอ่นเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต ของคณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที่
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
จากการประชาพิจารณ ์
3. มติคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบ 
 

11 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านกั 
งาน วทิยาเขต/ 
เขตพื้นที ่

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต  
2. งานนโยบายและแผน ด าเนินการ
จัดท าเล่มแผนพัฒนา เสนอไปยัง 
กองนโยบายและแผน (งานแผน
ยุทธศาสตร์) เพื่อให้งานแผน
ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 
ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน
ก่อนเสนออธกิารบดีเพื่อเสนอเขา้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(CEO) 
 

1 วัน 
 
 
 
 

3-5 วัน 

1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของ
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนา 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
3. บันทึกข้อความเสนอ
อธิการบดีเพื่อเสนอเข้าที่
ประชุม CEO/กนผ./มติ
คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบริหารเขต
พื้นที่/คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

12 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
 
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
2. มติคณะกรรมการอนุมัติ
แผนพัฒนา คณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

      

พิจารณาร่างแผนพัฒนา
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/

เขตพื้นท่ี 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของคณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต กรณีเห็นชอบแล้ว  
ด าเนินการจัดท าเล่มแผนพัฒนาหน่วยงานเสนอ
กองแผน (งานแผนยุทธศาสตร์) 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

13 คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 
 

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการจัดท าเล่มแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ฉบับสมบูรณ์และถา่ยทอด
แผนสู่การปฏบิัติต่อไป 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

14 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
  

1. หน่วยงานถา่ยทอดแผน 
ลงสู่ส่วนงานภายในหนว่ยงาน 

3 วัน 1. เล่มแผนพัฒนาคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. แบบฟอร์มการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนาคณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
3. ค ารับรองปฏิบัติราชการกับ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
4. ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 

  

จบ 

ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัต ิ

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.06-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของงานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้ได้ขอมูลที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

1. ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณที่เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณ  ร้อยละ 85 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการทบทวน
งบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่กระบวนการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
“ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร” หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ 
 “แผนงำน” หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น 
ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
“แผนงำนพื้นฐำน” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
“ แผนงำนยุทธศำสตร์” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่างๆของประเทศ โดยควรจะจัดท างบประมาณในลักษณะ Project 
based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 
“แผนงำนบูรณำกำร” หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณา
การที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวง
เดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 
“แผนบุคลำกรภำครัฐ” หมายถึง  แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้ในงบ
บุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 
“นโยบำยจัดสรรงบประมำณ” หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการอะไร 
(What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service 
Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.06-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการ
ให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กร
ภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่
แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำ เนิ น งำน ”  หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ื อการบ ริห ารงานประจ า ได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงิน
อุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“อว” คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมวิทยาเขต 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน/ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน/จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กองนโยบายและแผนด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.06-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1..บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและ
แผนของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ห้องเอกสาร 
กองนโยบายและแผน/ 
งานนโยบายและแผน
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณแผ่นดิน) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณแผ่นดิน) 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความให้คณบดี/ 
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที ่ลงนาม 
พร้อมแนบคู่มือการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้
จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานตาม
ปฏิทิน/แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย  

5-15 นาท ี 1. บันทึกข้อความแจ้งการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี 
ส่งให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2. คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
3. แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

2 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ  
(ถ้าไม่ถูกต้องประสานงานเพื่อแก้
แก้ไข) และจัดท าการสรุปค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 
 
 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. เสนอการสรุปค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงานต่อทีป่ระชุมของคณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่โดยเสนอผา่น
ความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/ผู้อ านวยการ
เขตพื้นที่/คณบดี เพื่อพิจารณา 
 

1 วัน 
 

1. สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

4 
 
 
 
 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่  
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

5 งาน
บริหารงาน
ทั่วไปของ
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 

         
              
 
 
 

  

1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ ตอ่
คณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน โดยเสนอผา่นความ
เห็นชอบของ คณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

1 วัน 
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 

      

จัดท าบันทึกขอ้ความการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณพร้อมแนบคู่มือการจัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เร่ิมต้น 

สรุปและจัดท าวาระการประชุมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของวิทยา

เขต/เขตพื้นที่/คณะ 

 

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่ 
เสนอต่อ คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 
 

เห็นชอบ 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของวิทยาเขต/เขต

พื้นท่ี/คณะ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

6 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/ 
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอ
ผ่านรองอธิการบดีประจ าวิทยา
เขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที่ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

5 - 15 นาท ี 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

7 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา
เขต/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ โดย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าคณะ 
- กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

8 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปของ 
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

         
              
 
 
 
  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่ง
ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อให้งานแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน รวบรวม 
สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเป็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
น าเข้าสู่กระบวนการของ
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

5-15 นาท ี
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของคณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นทีไ่ป

ยังกองนโยบายและแผน 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณฯของ คณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นที่ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

น าวาระค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ เสนอผ่านรองอธกิารบดีประจ า
วิทยาเขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที ่
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของงานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ 
2. เพื่อให้ได้ขอมูลที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ให้กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

1. ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ที่เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณเงินรายได้  
ร้อยละ 85 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่กระบวนการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง เงินนอกงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยก าหนด
รายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
“แผนงำน” หมายถึง แผนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนก
งบประมาณประเภทรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของ
โครงการที่แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำเนินงำน” หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ือการบริหารงานประจ าได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ กิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบ
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายไดภ้าพรวมวิทยาเขต 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน/ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน/จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้กองนโยบายและแผนด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณเงินรายได้
ต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนดประเภทรายได้ 
5. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 
16. แบบฟอร์มสรุปวงเงินรายรับ 
17. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 
18. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) 
19. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (คณะ) 
20. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (เฉพาะกองคลัง) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ 
เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผนของวิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 

ห้องเอกสาร 
กองนโยบายและแผน/ 
งานนโยบายและแผน
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณเงินรำยได้) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณเงินรำยได้) 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความให้คณบดี/ 
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที ่ลงนาม 
พร้อมแนบคู่มือการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้
จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
ตามปฏิทิน/แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

5-15 นาท ี 1. บันทึกข้อความแจ้งการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้
ส่งให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ 
2. คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้
3. แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้

2 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ  
(ถ้าไม่ถูกต้องประสานงานเพื่อแก้
แก้ไข) และและจัดท าการสรุปค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปขีองคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

15 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 
 
 
 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. เสนอการสรุปค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้
ประจ าปีของหน่วยงานต่อที่ประชุม
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ โดย
เสนอผ่านความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่/คณบดี เพื่อ
พิจารณา 
 

1 วัน 
 

1. สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

4 
 
 
 
 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

5 งาน
บริหารงาน
ทั่วไปของ
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 

         
              
 
 
 

  

1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ ตอ่
คณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน โดยเสนอผา่นความ
เห็นชอบของ คณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

1 วัน 
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 

      

จัดท าบันทึกขอ้ความการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้พร้อมแนบ
คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และแจ้งเวียนให้หนว่ยงาน
ในสังกัดให้จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าป ี

 

 

เร่ิมต้น 

สรุปและจัดท าวาระการประชุมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของวิทยาเขต/

เขตพื้นที่/คณะ 

 

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่  

เสนอต่อ คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 
 

เห็นชอบ 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของวิทยาเขต/เขต

พื้นท่ี/คณะ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

6 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอ
ผ่านรองอธิการบดีประจ าวิทยา
เขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที่ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

5-15 นาท ี 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

7 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา
เขต/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ โดย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

8 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปของ 
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

         
              
 
 
 
  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่ง
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อให้งานแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน รวบรวม 
สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
น าเข้าสู่กระบวนการของ
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

5-15 นาท ี
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

     

 

  

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ยเงิน
รายไดข้อง คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ไปยัง 

กองนโยบายและแผน  
 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณฯของ คณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นที่ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

น าเสนอวาระค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ เสนอผ่านรองอธกิารบดีประจ า
วิทยาเขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที ่
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละการด าเนินโครงการที่เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 80) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเพ่ือด าเนินโครงการ ที่มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

ค ำจ ำกัดควำม ยุทธศำสตร์ชำติ หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่างๆ ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หมายถึง การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทุ กขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดจ้ัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บท หมายถึง แผนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นพลวัต การ
วางแผนแม่บทจะต้องมีการวิเคราะห์ครอบคลุมทุกสภาพแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ  หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
ยุทธศำสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจส าคัญ  
ต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการก าหนดไว้ 
พันธกิจมหำวิทยำลัย  หมายถึง  ขอบเขตภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ 
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ
ส าคัญต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
โครงกำรสนับสนุนแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง กระบวนการท างานที่ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
จะมีการก าหนดตัวชี้วัด ระยะเวลา และงบประมาณ  ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการ ตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้งข้ึนเรียบร้อยแล้ว 
ผลผลิต/โครงกำร  หมายถึง ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงาน หรือ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ชื่อโครงกำร  หมายถึง ชื่อกิจกรรมควรมีลักษณะชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย อ่านแล้วรู้เลยว่าโครงการนี้
ต้องการท าอะไร 
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ประเภทโครงกำร หมายถึง ลักษณะประเภทของโครงการที่จัด 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบโครงการนั้น 
หลักกำรและเหตุผล หมายถึง ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญที่ต้องการด าเนิน
โครงการนี้  ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอยู่ หรือ
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น ชี้แจงให้เห็นว่าท าไมถึงต้องด าเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ืออะไร หาเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ  
แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน หมายถึง การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ
เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอโครงการควรระบุวิธีการ เครื่องมือ 
แนวทาง และระยะเวลาใดจึงจะเหมาะสม 
สถำนที่ด ำเนินโครงกำร หมายถึง ระบุสถานที่ให้ชัดเจนและแน่นอนในการด าเนินโครงการ 
วันที่ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร หมายถึง วันที่จะด าเนินโครงการ 
งบประมำณ หมายถึง รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรจ าแนกรายการให้ชัดเจน 
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดงบประมำณ หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุแล้วกล่าวถึงความส าเร็จของโครงการว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในทางตรงและทางอ้อม 
ปัญหำ/อุปสรรค  หมายถึง คาดว่าจะเกิดปัญหา/อุปสรรค  อะไรบ้างที่ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ  
ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  หมายถึง จากปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบ
โครงการมีแนวแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา ให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
อย่างไร 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการ 
ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้าส านักงาน : ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน : ตรวจสอบแหล่งงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. คู่มือการเขียนโครงการ 
3. เล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
4. เล่มแผนพัฒนาหน่วยงาน 
5. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
6. คู่มือเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้/มาตรการประหยัด และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี  
3. ตารางรายละเอียดประกอบการพิจารณา 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการงบประมาณ

ประจ าป ี

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

Google Drive 
งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189



ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อ
ประสานงานกับงานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ เพื่อให้
รายละเอียดโครงการที่จะ 
เสนอขออนุมัติด าเนินการ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า15 
วัน 

- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนิน
โครงการตามแบบฟอร์ม
เสนอค าขอโครงการ 

2 งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

 
                          
                                                  
                                    
                           
 
                         
       
      

งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ รับเรื่องและจัดท า
รายละเอียด การเชื่อมโยงแผนงาน 
ตามยุทธศาสตร์  
กลยุทธ ์ตัวชีว้ัด ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์และงบประมาณ เป้าหมาย
ผลผลิต การจัดสรรงบประมาณ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏบิัติงาน
และแผนการใช้จา่ยเงิน เมื่อมีการ
แก้ไขผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

1 ชั่วโมง(กรณี
ไม่แก้ไข) 

1-2 วัน(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

3 เจ้าหน้าที่
การเงิน
ประจ า
หน่วยงาน 

                               
                                                 
 
 
 
 
               

เจ้าหน้าที่การเงิน ของแผนก
การเงินและเบิกจ่ายตรวจสอบ
แหล่งงบประมาณและตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายตามระเบยีบฯ เมื่อมกีาร
แก้ไขผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

1 วัน(กรณีไม่
แก้ไข) 

1-2 วัน(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

4 แผนกสาร
บรรณ
หน่วยงาน 

 แผนกสารบรรณหน่วยงานรับ
เอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการ
และให้ความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อ
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณบด ี 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

5 หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด/ีวิทยา
เขต/เขตพื้นที่  
(ไม่มีหัวหน้า
ส านักงาน) 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
กรณีวิทยาเขต/เขตพื้นที ่ไม่มี
หัวหน้าส านักงาน ให้ยกเว้น/ข้าม
ขั้นตอนนี้ 
- กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

แจ้งความต้องการในการเสนอขออนุมัติ
ด าเนินโครงการต่องานนโยบายและแผน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการขอ
อนุมัติด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณของหน่วยงาน 

ตรวจสอบรายละเอียดโครงการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบยีบ 

เสนอเพื่อ
พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินโครงการ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

   
 
 

  

6 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 
                              
 
 
 
 
      
 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/รองอธิการบดีเขต
พื้นที่ พิจารณาอนุมัต ิ
- กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

7 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนิน
โครงการหลังจากได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

 
 

  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

พิจารณา 

ด าเนินงานโครงการ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 

เขตพื้นท่ี/หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน           

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน  

ในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์  
2. เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงส าหรับการวางแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไปได้อย่าง

เหมาะสม 

กับความศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของของวิทยาเขต/คณะ รวมถึงใช้เป็นข้อมูล 

สารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : 1. ร้อยละข้อผิดพลาดของการด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/ 

แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ (ไม่เกินร้อยละ 10) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงานที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ
วิทยาเขต/คณะ และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตามความ
รับผิดชอบของวิทยาเขต/คณะ และตามความรับผิดชอบที่ได้จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นรายไตรมาส  
และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

แผนพัฒนำของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาของวิทยา
เขต/ 
เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน จัดท าขึ้นสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนต่างๆ ของประเทศ อันมีลักษณะ 
เป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีโดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง แผนปฏิบัติการรายปีซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใด
ปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ แต่จัดท าแผนประจ าปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดว่าจะต้อง
ท าให้ส าเร็จ 
คณะกรรมกำรบริหำร หมายถึง คณะกรรมการบริหารของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
 

192



 
 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 

เขตพื้นท่ี/หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน           

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

คณะกรรมกำรประจ ำ หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ หรือ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของวิทยำเขต/คณะ และ
แผนพัฒนำของวิทยำเขต/คณะ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต
พ้ืนที่/หน่วยงาน ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาเขต/คณะ และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ หรือก าหนด
วิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน (ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน  
2. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
3. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน และเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน : จัดท าการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของ
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
6. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : รวบรวม สรุปรายงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 

เขตพื้นท่ี/หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน           

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

10. แผนปฏิรูปประเทศ 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. ......... 
17. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
18. พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ

เงินรายได้ประจ าปี 
19. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต
พ้ืนที่/หน่วยงาน (plan-11) 
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน (plan-12) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี/แผนพัฒนาของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/

หน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ห้องเอกสารวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำของวิทยำ
เขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี 

 
 

1. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความเพื่อแจ้ง
ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี/คณะ ใหร้ายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนา
ของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

15 
นาที 

 
 
 

1. บันทกึข้อความติดตามผลการ
ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวทิยาเขต/
เขตพื้นที่/คณะ (plan-11) 
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ (plan-12) 

2 ผู้รับผดิชอบ
ตัวช้ีวัดตาม
แผนพัฒนา 
ของคณะ/
วิทยาเขต/เขต
พื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนา 
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของคณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี และส่งให้กับงานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ (plan-12) 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 2. รวบรวม สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพืน้ที่/คณะ (plan-12) 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. พิจารณาสรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี 
ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ/ 
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/ เขตพืน้ที ่(plan-12) 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/
คณะ 
 

5 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

1. สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
 
 

1 วัน 1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
คณะ 

    
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน  
 

ปรับรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนา
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ  
ตาม ข้อเสนอของผู้อ านวยการ/คณบด ี

จัดท าหนังสือบันทึกขอ้ความเพือ่แจ้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/คณะ 

รวบรวม สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ

วิทยาเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของคณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นท่ี 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

6 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นท่ี/
คณะกรรมการ 
ประจ าวิทยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ
ด าเนินงานตามสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

1 วัน 
 

1. รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวทิยาเขต/คณะ  
ในภาพรวมของหน่วยงาน  
2. มติคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต/คณะ (ถ้ามี)ให้ความเห็นชอบ/
ข้อเสนอแนะ 
 

7 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

1. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปด าเนินการจัดท า
แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผ้ลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ ให้
บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดต่อไป 
 
 
 
 

1 วัน 1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
คณะ 
2. มติคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต/คณะ (ถ้ามี)ให้ความเห็นชอบ/
ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี/คณะ 

 
 

   
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

พิจารณาผลการด าเนินงาน  
และให้ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

จบ 

น าตามมติ/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา

เขต/เขตพื้นที่/คณะ แจ้งเวียนให้
ผู้รับผิดชอบน าไปจัดท าแนวทางการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.06-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีกรณีอยู่ในอ านาจอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการจัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีเป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อย
ละ 80 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีภายใต้วงเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณ” หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป 
ตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
“งบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี” หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
“เงินจัดสรร” หมายถึง ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ผูกผันในระยะเวลาหนึ่ง 
“งบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์
และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน/เขตพ้ืนที่ : จัดท าและตรวจสอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานก่อนส่งต่อให้   
กองนโยบายและแผนด าเนินงานต่อไป 
กองคลัง : 1. ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 
             2. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพ่ิมเติมให้หน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน : ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
ของหน่วยงาน 
คณะ/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
   พ.ศ. 2563  
2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
2. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
3. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
4. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
5. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
6. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.06-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

7. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
8. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
9. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
10. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
11. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
12. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
13. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
14. ตารางสรุป แบบแสดงภาระงาน 
15. แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี  (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม) ที่มี
การจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม 
16. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
บันทึกข้อความขออนุมัติ

งบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 
 
 
 
 
 

ผูต้้องการขอ
งบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่าง
ปีของคณะ/
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 

ผู้ต้องการของบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ติดต่อประสานงานกบังาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ เพื่อให้รายละเอียดการ
เสนอของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 15 
วัน 

- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีตาม
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ 
 

2 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ จัดท ารายละเอียด
การเสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปีของคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวา่งปี
และให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบเสนอ
ผ่านรองอธิการบดปีระจ าวิทยาเขต/รอง
อธกิารบดีเขตพื้นที่กอ่นเสนออธิการบด ี 
 - กรณีทีไ่ม่อนุมัต ิด าเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในสว่นที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีตาม
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ ที่เกีย่วขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

5 หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และ
ความจ าเป็นในการอนุมัติ เช่น สวส. 
จะพิจารณารายการเกี่ยวกับ IT 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการให้
เป็นไปตามวิธีการงบประมาณตาม
ระเบียบฯ ที่เกีย่วขอ้ง และ
ตรวจสอบแบบฟอร์มเอกสารแนบ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพือ่
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
เสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

      

เร่ิมต้น 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ระหว่างปี ของหน่วยงาน 

 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งความต้องการในการเสนอขอ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีต่องาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

อนุมัติ 

พิจารณาการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่าง

ปี 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปีให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

 กองคลัง 
  (งาน

งบประมาณ) 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 
 

รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ และมอบกองนโยบายและ
แผนด าเนินงานแจ้งจัดสรรสู่
หน่วยงานและมอบกองคลังโอนเงิน
ให้หน่วยงาน 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

8 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เพิ่มเติมให้หน่วยงาน 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

9 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

บันทึกยอดการจัดสรรงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมให้หน่วยงาน 
พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติไปยังงาน
นโยบายและแผนคณะ / เขตพื้นที ่

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

10 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของคณะ / 
เขตพื้นที่ ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ให้ด าเนินการ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

11 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 

      

 
 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้
หน่วยงาน 

บันทึกยอดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ให้หน่วยงาน 

แจ้งการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้
หน่วยงานด าเนินงาน 

จบ 

ด าเนินงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.06-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและ 

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (กรณีข้ามไตรมาส) 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย    
งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.06-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีข้ำมไตรมำสของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีข้ำมไตรมำสของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงานภายใน
ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

หน่วยงานภายในของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ติดต่อประสานงาน
กับกับงานนโยบายและแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ พร้อมอธบิายเหตุผล
ความจ าเป็นในการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

30 นาที 
 

- บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของ คณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่จัดท าและ
ตรวจสอบการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพือ่ลงนามในบันทกึข้อความ 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการ
ขออนุมัติปรับแผนการปฏบิัติงาน
และการใช้จา่ยงบประมาณของ 
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอผ่าน
รองอธกิารบดีประจ าวิทยาเขต/รอง
อธกิารบดีเขตพื้นที่กอ่นเสนออธกิารบด ี
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ ขออนมุัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 กองนโยบาย 
และแผน 

 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ความเหมาะสม  
ความถูกต้องและเสนอให้ผูบ้ริหาร  

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

6         กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
 - ตรวจสอบความถูกต้อง 
 - เสนอผู้บริหาร 

1 วัน 
 

- บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

      

เร่ิมต้น 

แจ้งความต้องการพรอ้มเหตุผลในการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ต่องานนโยบายและแผน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

พิจารณาการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

พิจารณาบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
การขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ  

 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนามการขอ 
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 - รองอธกิารบดีที่เกีย่วขอ้ง/
อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 
 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

8         กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 
 

รับทราบการปรับแผนฯและบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนฯ ที่
ได้รับอนุมัติ 

15 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

9 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าบันทึก
แจ้งการได้รับการอนุมัติปรับแผนฯ 
ไปยังหน่วยงาน 

15 นาที - บันทกึขอ้ความบันทกึแจ้งการได้รับ
การอนุมตัิปรับแผนฯ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

10 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดในการ

ขออนุมัต ิ

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

11 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

เสนอวาระการประชุมต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 
(กรณีข้ามไตรมาส) 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

12 คณะกรรมการ
บริหารการเงิน
และทรัพย์สิน
ประจ า
มหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินเพื่อทราบ 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

      

  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

รับทราบการปรับแผนฯ 

 

จบ 

น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ 

จัดท าบันทึกการได้รับการอนุมัติให้ปรับ
แผนฯ แจ้งไปยังหน่วยงาน 

 

 
ด าเนินงาน 

 

รับทราบการปรับแผนฯ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย    
                           งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีอยู่ในไตรมำสเดียวกันของหน่วยงำน 
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 ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีอยู่ในไตรมำสเดียวกันของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

หน่วยงานภายในประสานงานและให้
รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่องานนโยบายและแผนวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพื่อจัดท าการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยให้รายละเอยีดของ
ข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ  

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

2 
 
 
 
 

งานคลัง  
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 - ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- ตรวจสอบความถกูต้อง 
- เสนอผู้บริหาร 
 
 
 

30 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ 

 คณบดี/ผู้อ านวยการ  พิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

4 
 
 

งานคลัง  
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 รับทราบการปรับแผนฯและบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนฯ ที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

5 นาท ี - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 บันทึกการปรับแผนฯ พร้อมทั้งแจ้ง
การอนุมัติปรับแผนฯไปยัง 
กองนโยบายและแผน ทกุวันที ่10 
ของเดือน 

5 นาท ี - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

   
 
 

   

 

  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

เร่ิมต้น 

- รับเรื่องและรายละเอียดในการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ต่องานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ๆ  
- จัดท าการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ
งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กบั
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

พิจารณาบริหารงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไปตามระเบียบ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

รับทราบการปรับแผน 

บันทึกการปรับแผน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-009 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการยกเลิกการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติยกเลิกโครงการ ที่มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม ยกเลิก หมายถึง การคืนโครงการที่ไม่ประสงค์ด าเนินการ 
โครงกำร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ  งบประมาณที่ใช้ และ
ผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลกระทบและอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มโครงการงบประมาณประจ าปี  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติยกเลิกโครงกำร 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานและ
ให้รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการ เสนอขออนุมัติยกเลิก
การด าเนินการโครงการ ต่องาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
เพื่อจัดท าการขออนุมัตยิกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ  

15 วัน 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 

รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่
เกี่ยวขอ้ง ตรวจสอบ ผลกระทบ จาก
การยกเลิกการด าเนินโครงการ ว่า
ส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจา่ย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

3 แผนกสารบรรณ
คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หัวหนา้
ส านักงานคณบดี 

                               
                                                 
 
 
             

แผนกสารบรรณหน่วยงานรับเอกสาร
ขออนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการ 
เพื่อเสนอคณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ผา่น
หัวหน้าส านักงาน เพื่อให้ความคิดเห็น
เบื้องต้น 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
                                
 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอผ่าน 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/รอง
อธิการบดีเขตพื้นที่ก่อนเสนออธิการบด ี 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

5 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอใน
งานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบยกเลิกการด าเนินงาน
โครงการ ผลกระทบ จากการยกเลิก
การด าเนินโครงการ ให้ขอ้เสนอแนะ
และเสนอให้ผู้บริหาร 

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

    
 
 
 
 

  

เริ่มตน้ 

แจ้งความต้องการพรอ้มเหตุผลในการขอ
อนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกการด าเนิน
โครงการ 

 

รับรายละเอียดและจัดท าการขออนุมัตยิกเลิก
การด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาการยกเลิกโครงการให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

7 กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น ตรวจสอบ 
ผลกระทบจากการยกเลิกการด าเนิน
โครงการ เพื่อเสนอต่ออธิการบด ี

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 
 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ  

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

9 กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 กองคลังรับทราบการยกเลิกโครงการ 15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

10 กองนโยบาย 
และแผน 

 กองนโยบายและแผน ด าเนินการ
บันทึกรายละเอยีดการยกเลิกโครงการ
เพื่อสรุปเป็นภาพรวมรายไตรมาส 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

11 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/งานคลังวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/งานคลังวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
กองคลังสรุปงบประมาณเพื่อผลักเข้า
เงินเหลือจ่าย/กองทุน/อื่นๆ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน
ที่ได้รับอนุมัติ 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

   
 
 

   

 

  

รับทราบการยกเลิกโครงการฯ 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการบันทึกรายละเอยีดการยกเลิก
โครงการ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติคืนงบประมาณ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-010 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการคืนงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติคืนงบประมาณ ที่มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม คืนงบประมำณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่
หมด และมีความประสงค์ส่งคืนมหาวิทยาลัย 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลการด าเนินงาน ผลกระทบหรืออุปสรรคที่ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัติคืนงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกคืนงบประมาณเพ่ือเสนอในงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
คืนงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติคืนเงินงบประมำณ 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติคืนเงินงบประมำณ 
ล ำดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงานภายใน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานและ
ให้รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการ เสนอขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณต่องานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่เพื่อจัดท าการขอ
อนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ  

15 วัน 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 

รับเอกสารการขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ เพื่อเสนอในงานที่
เกี่ยวขอ้ง ตรวจสอบ ผลกระทบ  
จากการคืนเงินงบประมาณ ว่าส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

3 แผนกสารบรรณ
คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หัวหนา้
ส านักงานคณบดี 

                               
                                                 
 
 
             

แผนกสารบรรณหน่วยงานรับเอกสาร
ขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ เพื่อเสนอ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ผ่านหัวหน้าส านกังาน 
เพื่อให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
                                
 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอผา่นรอง
อธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต/รองอธกิารบดี
เขตพื้นที่กอ่นเสนออธกิารบดี - กรณีที่ไม่
เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

5 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอใน
งานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบการคืนเงินงบประมาณ 
ผลกระทบ จากการคืนเงินงบประมาณ 
ให้ข้อเสนอแนะและเสนอให้ผู้บริหาร 

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

      

เริ่มตน้ 

เสนอขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

 

รับรายละเอียดและจัดท าการขออนุมัตคืินเงิน
งบประมาณ ให้เป็นไประเบียบฯ ของ

มหาวิทยาลัย 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาการคืนเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบฯ 

212



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

7 กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น ตรวจสอบ 
ผลกระทบจากการคืนเงินงบประมาณ 
เพื่อเสนอต่ออธกิารบด ี

30 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ  

1 วัน - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

9 กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 กองคลังรับทราบการคืนเงิน
งบประมาณ 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

10 กองนโยบายและ
แผน 

 กองนโยบายและแผน ด าเนินการ
บันทึกรายละเอยีดการคืนเงิน
งบประมาณเพื่อสรุปเป็นภาพรวมราย
ไตรมาส 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

11 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/งานคลังวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/งานคลังวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
กองคลังสรุปงบประมาณเพื่อผลักเข้า
เงินเหลือจ่าย/กองทุน/อื่นๆ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน
ที่ได้รับอนุมัติ 

- บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

   
 
 

   

  

รับทราบการคืนเงินงบประมาณ 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการบันทึกรายละเอยีดการคืนเงิน
งบประมาณ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้นโครงการ 45 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-011 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

จ านวนเล่มโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ขอบเขตงำน : รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังเสร็จสิ้นโครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้นโครงการ 45 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-011 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงำน   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้น
โครงการ 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส รายงานตามแบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) 
และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4)  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน  
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4) ไว้ที่
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน   

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 45 
วัน 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographicขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ หลังสิ้นโครงกำร 45 วัน 
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ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ หลังสิ้นโครงกำร 45 วัน 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 

   

1 
กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าบันทึก
ข้อความติดตามรายงานผลโครงการ
หลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /ราย
ไตรมาส โดยให้ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผนลงนาม เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบโครงการภายในของวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี/คณะ รายงาน ทกุวันที่ 
7 ของเดือนถัดไป และส าเนาแจ้งงาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ
ภายในของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/
คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

2 
เจ้าหน้าที่สาร
บรรณของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 

1. ลงรับ หนังสือ เสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการ 
 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

3 
หัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

 
 
 
 
 
 

ให้ความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อเสนอน า
พิจารณาอนุมัติให้คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
ผ่านหัวหนา้ส านักงานคณบดี เพือ่
พิจารณา 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

4 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/ 
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
45 วัน /รายไตรมาสเสนอผา่น รอง
อธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต/รองอธกิารบดี
เขตพื้นที่กอ่นรายงานตอ่อธิการบด ี 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ให้ส่งกลับ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานเจา้ของต้น
เร่ือง 
 - กรณีที่อนุมัติให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความ เสนอ
คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อพจิารณา 
2. รายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /
รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  
 

 

 

 

เร่ิมต้น 

จัดท าบันทึกขอ้ความติดตามรายงาน
ผลโครงการหลังเสร็จสิ้น โครงการ 

45 วัน 

รับหนังสือเข้าระบบสารบรรณ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เพื่อพิจารณา 
 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

  
  

 
 

 
 

5 
เจ้าหน้าที่สาร
บรรณของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 

1. แจ้งเวียน สาขา/เจา้ของโครงการ 
ให้รายงานการด าเนินโครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 45 วัน   
2. แจ้งเจ้าที่ประสานงานของคณะ /
หน่วยงาน เพื่อรวมรวมส่งกอง
นโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
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งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมเล่มรายงานผลโครงการ จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการภายในของวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/คณะ 
 2. ตรวจสอบ วิเคราะห ์ความถกูต้องของ
ทุกรายการตามแบบฟอร์มฯ  
 3. หากมีการแก้ไขต้องประสานกับสาขา/
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกีย่วข้องใหแ้ก้ไข
เอกสารดังกล่าวจนกว่าถกูต้องและเสร็จ
สมบูรณ ์
 4. จัดเก็บขอ้มูล 
 5. น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบขอ้มูลความถกูต้องเพือ่แสดงถึง
การด าเนินงานตามแผน 
 6. สรุปปญัหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

1 วัน 1. บันทึกข้อความ เสนอ
คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อพจิารณา 
2. รายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /
รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
7 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย
และแผน 

 
                              
 
 
 
 
      
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 
วัน /รายไตรมาส เพื่อรายงานต่อ
อธิการบดี 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อ
อธิการบดี                  
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสาร
อีกครั้ง 

15 นาที 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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อธิการบดี 
 
 
 

 อธกิารบดพีิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 
45 วัน /รายไตรมาส เพือ่รายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวขอ้ง                   
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่แก้ไขตอ้งตรวจสอบเอกสารอกี
ครั้ง 

3 วัน 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธกิารบดีผา่นผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วนั /รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพือ่หาแนว
ทางแก้ไข ปญัหาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

    
 

 

รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปปัญหาและ

อุปสรรคแนวทางแก้ไข และจัดท า
รายงานผลโครงการรายไตรมาส 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้งเวียน 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
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คณะกรรม 
การที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 

10 

เจ้าหน้าที่งาน
ติดตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

 

1. แจ้งรายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส ที่
ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ 
2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯในปี
ถัดไป 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการ 

- เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
- เล่มรายงานการวิเคราะหภ์าระงานสอนของ
อาจารย ์
- เล่มรายงานการวิเคราะหค์่าสาธารณูปโภค 
- เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-012 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน         

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                     
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการน าข้อมูลเอกสารรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
นักศึกษำใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระดับชั้นการศึกษาปีที่ 1  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องปฏิทินการศึกษา 
2. ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา 
3. ข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. ข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 5. ข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคารประกอบอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์สู่สาธารณะ 
2. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.02) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการ 

- เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
- เล่มรายงานการวิเคราะหภ์าระงานสอนของ
อาจารย ์
- เล่มรายงานการวิเคราะหค์่าสาธารณูปโภค 
- เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-012 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน         

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ส.01) 
4. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคาร
ประกอบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.03) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการวิเคราะห์

นักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
1. เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
2. เล่มรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
3. เล่มรายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
4. เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่อาคาร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
2. เล่มรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
3. เล่มรายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
4. เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 

 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

   

2 
งานนโยบาย

และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

 
 
3 

 

หน่วยงาน
ภายใน 

 

หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

5 วัน 

- ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ในแต่ละป ี
- ข้อมูลตารางสอนของอาจารย ์

ประจ าปกีารศึกษา 
- ข้อมูลการใช้ น้ าประปา ไฟฟ้า 

โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต 
ในแต่ละปี 

- พื้นที่อาคาร ทั้ง 4 เขตพื้นที ่

4 
งานนโยบาย

และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้ง
ต่อไป 

3 วัน 

- ข้อมูลนักศึกษาใหม่ทั้ง 4 เขต
พื้นที่ 

- ภาระงานสอนของอาจารย์ ทั้ง 4 
เขตพื้นที่ 

- ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ทั้ง 4 
เขตพื้นที่ 

- แบบแปลนอาคารทั้ง 4 เขตพื้นที ่

5 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ประมวลผล 

1 วัน 

- รายงานการวิเคราะห์นักศึกษา
ใหม่ 

- รายงานการวิเคราะห์ภาระงาน
สอนของอาจารย ์

- ค่าสาธารณูปโภค ทั้ง 4 เขตพื้นที ่
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที ่

 
6 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 รวบรวมข้อมูล เมื่อด าเนินการตาม
กระบวนการแล้วเสร็จ น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจัดท าหนังสือแจ้ง
ให้หน่วยงานทราบ 

2 วัน ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

  
 

 
 

   

  

เร่ิมต้น 

จบ 

ท าบันทึกข้อความ 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

วิเคราะห์ฐานข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติ

การศึกษา/รายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-013 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน      

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 
 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี รายงานสถิติทางการศึกษา และรายงานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณารับทราบก่อนน าข้อมูลเอกสารรายงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
รำยงำนประจ ำปี หมายถึง คือรายงานแสดงความเข้าใจของกิจกรรมของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงาน
ประจ าปีท ามาเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
และข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา เช่น 
สถิติจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สถิติจ านวนนักศึกษาทั้งหมด สถิติจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี/รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประเด็นนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. สรุปการทบทวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติ

การศึกษา/รายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-013 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน      

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) ของอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

4. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มรายงานผลข้อมูลสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.04) 
2. แบบฟอร์มโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก               
(ส.05) 
3. แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการท่ีโดดเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.06) 
4. แบบฟอร์มผลงานวิจัยที่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.07) 
5. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปี  
6. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
7. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
1. เล่มรายงานประจ าปี 
2. เล่มรายงานสถิติการศึกษา 
3. เล่มรายงานข้อมูลและสารสนเทศ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. เล่มรายงานประจ าปี 
2. เล่มรายงานสถิติการศึกษา 
3. เล่มรายงานข้อมูลและสารสนเทศ 

ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

   

2 

งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพื่อรวบรวม
ข้อมูล 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

5 วัน 

บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อ
จัดท ารายงานฯ 

3 
หน่วยงาน
ภายใน 

 
 
 
 
 

หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 10 วัน 

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- นักศึกษา/งบประมาณ/
อัตราก าลังบุคลากร/การ
จัดการศึกษา/การวิจัย/การ
บริการวิชาการ/การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/อื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
4 
 
 

งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 
ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
3 วัน 

ข้อมูลต่างๆทีเกี่ยวข้อง 

5 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการประมวลผล 1 วัน 

- รายงานรายงานประจ าป ี
- รายงานสถิติการศึกษา 
- รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

 
 
6 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
รวบรวมข้อมูล เมื่อด าเนินการตามกระบวนการแล้ว
เสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบ 

2 วัน เก็บรวบรวมฐานขอ้มูล 

7 
  

 
 

   

 
 
 
 
 
 

ท าบันทึกข้อความ 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

 

เร่ิมต้น 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

จบ 

วิเคราะห์ฐานข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-014 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเสนอ
ของบประมาณกองทุน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการเสนอของบประมาณกองทุนเป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน คลอบคลุมไปถึงการเสนอของบประมาณกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอประธานกรรมการกองทุน/กองทุนย่อยเพื่ออนุมัติ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะกรรมการกองทุนย่อย หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนย่อยระดับหน่วยงาน 
กองทุน หมายความว่า กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กองทุนย่อย หมายความว่า กองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน หรือกองทุนในระดับคณะ 
ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 
และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ประธานกองทุนและกองทุนย่อย เป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์แต่ละกองทุน 
กองคลัง รับผิดชอบการเบิกจ่ายกองทุน และกองทุนย่อย พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
และรายงานรายรับรายจ่ายกองทุน และกองทุนย่อยทุกไตรมาส เพ่ือให้กองนโยบายและแผน  มีข้อมูลเสนอ
ทบทวนและก าหนดนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและกองทุนย่อยเพ่ือบริหารจัดการ
งบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับจริง 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. 2563 
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ. 2563 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ตามกองทุนย่อยนั้นๆ) 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย
เงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ตามกองทุนย่อยนั้นๆ) 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้
จ่ายกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
2. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 

225



มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-014 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. แบบฟอร์ม ง.2-1 (ครุภัณฑ์) 
4. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
5. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
6. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
7. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
8. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
9. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
10. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
11. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
12. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
13. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
14. แบบฟอร์มเสนอโครงการงบประมาณประจ าปี 
15. แบบฟอร์มอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการกองทุนต่างๆก าหนด 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณกองทุน 
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ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณกองทุน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ฝ่ายเลขานุการ
กองทุน 

 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนต่อคณะกรรมการฯ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

ภายใน 1
เดือนแรก

ของ
ปีงบประมาณ 

- เอกสารวาระการประชุม 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 

2 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน 
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 
  

ฝ่ายเลขานุการ ติดต่อประสานงาน
กับกองนโยบายและแผน/งาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ เพื่อให้รายละเอียดการ
เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุน 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

3 ฝ่ายเลขานุการ
กองทุน 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณกองทุนต่อประธาน
กองทุน ผ่านกองคลัง/งานคลัง 
วิทยาเขต/ เขตพื้นที ่

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

4 กองคลัง 
  /งานคลัง วิทยา
เขต/ เขตพื้นที่ 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
ทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขหน่วยงาน
ต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีไม่มี
แก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

7 ประธาน
คณะกรรมการ
กองทุน/กองทุน

ย่อย 

 
 

ประธานกองทุน/กองทุนยอ่ย
พิจารณาอนุมัติ  

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

8 กองทุน  
 

กองทุนด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามแผนที่
ก าหนด 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

   
 
 

   

 

เร่ิมต้น 

พิจารณาเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุน 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการเสนอ
ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

จบ 

ด าเนินงาน 

ไม่อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหา
รายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหา

รายได้) 
 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-015 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการการ
เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหารายได้) 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหารายได้) 
เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเพ่ือด าเนินโครงการหารายได้ ที่มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินโครงการบริการวิชาการหารายได้ 
ชื่อโครงกำร หมายถึง ชื่อกิจกรรมควรมีลักษณะบริการวิชาการหารายได้ที่ชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย อ่าน
แล้วรู้เลยว่าโครงการนี้ต้องการท าอะไร 
ประเภทโครงกำร หมายถึง ลักษณะประเภทของโครงการบริการวิชาการที่จัด 
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะของงำน หมายถึง แนวทางและรายละเอียดที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
โครงการบริการวิชาการที่จัด 
ผู้รับบริกำร หมำยถึง บุคคลทั่วไปที่เข้ารับบริการ 
หลักกำรและเหตุผล หมายถึง ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญที่ต้องการด าเนิน
โครงการนี้  ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอยู่ หรือ
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น ชี้แจงให้เห็นว่าท าไมถึงต้องด าเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ืออะไร หาเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง ทิศทางของโครงการที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สามารถวัด
และประเมินผลได้  
เป้ำหมำย/ผลผลิต หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุแล้วกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของ
โครงการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางตรงและทางอ้อมในการด าเนินโครงการที่จัด 
แผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานที่มีวิธีการด าเนินการ ขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ สถานที่จัดโครงการที่ชัดเจน วันที่จะการด าเนินโครงการ 
งบประมำณ หมายถึง รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรจ าแนกรายการให้
ชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง หัวหน้าโครงการทีร่ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการนั้น 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหา
รายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหา

รายได้) 
 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.06-015 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน

วิทยาเขตจันทบุรี 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาเห็นชอบและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการต่ออธิการบดีต่อไป 
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้าส านักงาน : ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
    พ.ศ. 2563  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบฟอร์มที่ใช้/เอกสำรประกอบ 
1. บันทึกข้อความด าเนินโครงการบริการวิชาการ/วิจัย (หารายได้) 
2. แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรหำรำยได้ (บริกำรวิชำกำรหำรำยได้)  
(งำนวิจัยหำรำยได้) 
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ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรหำรำยได้  
(บริกำรวิชำกำรหำรำยได้) (งำนวิจัยหำรำยได้) 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 
 
 
 
 
 

ผูด้ าเนินการวิจยั/
บริการวิชาการ 

 
 
 

ผู้ต้องการจ้างให้ท าของ/จ้างวิจยั 
ติดต่อประสานงาน/ท าหนังสือแจ้ง
มายัง คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
เพื่อต้องการจ้างให้ท าของ/จ้างวจิัย 

1 วัน - รายละเอียดที่ต้องการจ้างให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 
 

2 กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 

กองนโยบายและแผน/งานนโยบาย
และแผนของวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
จัดท ารายละเอยีดต้องการจ้างให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนดของคณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่เพื่อเสนอต่อ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/
รองอธิการบดี
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการ
เสนอขออนุมัติโครงการหารายได้
และให้ความเห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบ เสนอผา่นรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/รองอธกิารบดีเขต
พื้นที่ก่อนเสนออธกิารบด ี 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

5 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

สวพ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ความเหมาะสม และความจ าเป็นใน
การอนุมัติ  
 
 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 
 

    
 
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
จ้างให้ท าของ/จา้งวิจัย 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

แจ้งความต้องการในการจ้างให้ท าของ/จ้าง
วิจัย ต่อคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

อนุมัติ 

พิจารณาการเสนอขออนุมัติ
โครงการหารายได้ 

ไม่อนุมัติ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
หารายได้ ใหถู้กต้องตามระเบยีบ
และเสนอผู้บริหาร 
 
 
 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

7 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 
 

รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ และมอบกองนโยบายและ
แผนด าเนินงานแจ้งการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ต่อหน่วยงานและ
มอบกองคลังจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป - กรณีที่ไม่อนุมัติ 
ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ  - กรณีที่อนุมัติให้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

9 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

บันทึกยอดการการจ้างให้ท าของ/
จ้างวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติไปยัง
งานนโยบายและแผนคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

10 กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 

กองนโยบายและแผน/งานนโยบาย
และแผนวิทยาเขต/ เขตพื้นที่
ด าเนินการแจ้งหนว่ยงานให้
ด าเนินการ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

11 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

      

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

บันทึกยอดงบประมาณการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยัให้หนว่ยงาน 

 

แจ้งการอนุมัติโครงการหารายได้ให้
หน่วยงานด าเนินงาน 

 

จบ 

ด าเนินงาน 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 

พิจารณาการขออนุมัติโครงการ 
หารายได้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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งำนนโยบำยและแผนเขตพื้นที่จักรพงษภูวนำรถ 

001 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน          
002 ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน)     
003 ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน (งบประมาณเงินรายได้)     
004 ขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินงานโครงการ          
005 ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต 

/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
006 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีของหน่วยงาน       
007 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกรณีข้ามไตรมาสของหน่วยงาน     
008 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกรณีอยู่ในไตรมาสเดียวกันของหน่วยงาน    
009 ขั้นตอนการขออนุมัติยกเลิกโครงการ          
010 ขั้นตอนการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ         
011 ขั้นตอนการติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ      
012 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าเล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ / การวิเคราะห์ภาระงานสอนของ

อาจารย์ / การวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค/การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร     
013 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าเล่มรายงานประจ าปี / รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล 

และสารสนเทศ  
014 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน          

015 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการรับจ้างท าของ) (งานวิจัยรับจ้าง) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.07-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
               และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ
จัดท าแผนและมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละข้อผิดพลาดในการจัดท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน ได้ครอบคลุม สอดคล้องถึงขั้นตอน การก าหนดนโยบายของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การจัดท าร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย การประชาพิจารณ์ 
การอนุมัติแผนพัฒนาของหน่วยงาน การถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน การจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน การจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน การอนุมัติแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ค ำจ ำกัดควำม 
:  
 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าขึ้นสอดรับกับ แผน
ต่างๆของประเทศ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนพัฒนำวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ที่จัดท าขึ้น
สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
วิสัยทัศน์ หมายถึง ทิศทางที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวางแผนว่าจะไปให้ถึงในอนาคต วิสัยทัศน์เป็นแรงบันดาลใจ
หรือแรงจูงใจที่ผู้น าองค์กรใช้ในการกระตุ้นและขับเคลื่อนพนักงานทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการแสดง
เป้าหมายขององค์กรที่สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป การสร้างวิสัยทัศน์
ต้องมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถจับต้องได้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลที่จะสร้างผลกระทบให้มหาวิทยาลัยหรือ ได้รับผลกระทบจากองค์กร  
ถ้าหากองค์กรนั้นด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบต่อ
องค์กร กลุ่มคนเหล่านั้น เป็น คนภายในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ผู้เรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ที่จะด าเนินการในระยะ
ยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะ
แสดง สิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมา
พิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายจ าเพาะ หรือ แนวทางที่ท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.07-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
               และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามประเภทของ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน รวมทั้ง
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
กรอบนโยบำยกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัย หมายถึง ทิศทางหรือนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษา รวมถึงนโยบายของรัฐ/ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
กำรประชำพิจำรณ์ หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเพ่ือน ามาประกอบการลงมติ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน
(ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน 
2. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/
คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
4. งานนโยบายและแผน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนาหน่วยงาน  
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
6. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ : จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
7. ส่วนงานภายในหน่วยงาน : งานหรือภารกิจที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน เทียบเท่าระดับ กอง หรือส านักงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
: 

1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.07-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
               และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

10. แผนปฏิรูปประเทศ 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่
ใช้ : 

1. แบบฟอร์ม SWOT (plan-01) 
2. แบบฟอร์ม ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาหน่วยงาน (plan-02) 
3. แบบฟอร์ม รูปเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (plan-03) 
4. แบบฟอร์มในการประชาพิจารณ์ (plan-04) 
5. บันทึกข้อความเสนอแผน (plan-05) 
6. แบบฟอร์ม ค ารับรองปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ .. (plan-06) 
7. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-07)  

เอกสำรบันทึก 
: 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและแผน 

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ตู้เก็บเอกสาร 

งานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของหน่วยงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
 

   

1 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. รับการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ
และเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยกองนโยบายและแผนจัดท าบันทกึ
ข้อความแจ้งเวียนลงนามโดย
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งให้ทุกหนว่ยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวขอ้งทราบและด าเนินการจัดท า
แผนให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย
ตามกระบวนการต่อไป 
 

1 วัน 
 
 
 

1. เอกสารเล่มแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
2. หนังสือบันทกึข้อความแจ้ง
หน่วยงานเพือ่ให้ทกุหน่วยงาน
ยึดถือปฏิบัติ 
3. แบบฟอร์มค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ
หน่วยงานภายใน 
4. เผยแพรแ่ผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยลงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

2 งานบริหารงาน
ทั่วไป ของ 
คณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 

1. จัดท าร่างค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของ 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
โดยงานนโยบายและแผน วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเลขา 
 
 

15-30 
นาที 

1.ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

         
              
 
 
 

  

1.เสนอคณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ ผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงาน/หัวหน้าส านกังาน พิจารณาให้
ความเห็นเบ้ืองตน้ 
2.คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ ลงนามในค าสั่ง 
(กรณีให้ความเห็นชอบ/กรณทีี่ไม่เห็นชอบ
ให้ปรับแก้) 
 
 

 
1 วัน 

 
 

1 วัน 

1.ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
2.ค าสั่งฉบับลงนาม 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 

1. ประชุมเพื่อท าความตกลงค่าเป้า
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ จัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1 วัน 
 

1 วัน 

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับ
สมบูรณ์ 
2. เอกสารค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ 
คณะ/ส านกังานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที ่
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 

เร่ิมต้น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ค าสั่งและลงนามในค าสั่ง 

รับการถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลยั/
จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

     

5 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 
 

 
 

  
  

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  

2 วัน 1. ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวง 
นโยบายการอดุมศกึษา 
3. ข้อมูลนโยบายต่างๆของรัฐบาล 
4. กรอบนโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
5. กรอบนโยบายการบริหารงาน
ของ คณะ/ส านกังานวทิยาเขต/ 
เขตพื้นที ่

6 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 

 
 

 

1. งานบรหิารงานทั่วไปของคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพืน้ที่/ 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
เป็นผู้ช่วยเลขา จัดท าหนังสือเชญิ
คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 
2. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตาม
วันเวลาที่ก าหนด 
3.คณะกรรมการร่วมกันจัดท าร่าง
แผนพัฒนาหน่วยงานและรา่ง
ค าอธิบายตัวชีว้ัดตามร่างแผนพัฒนา
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 นาที 
 
 
 

1 วัน 
 
 

2 วัน 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. เอกสารสรุปผลการประชุม 
4. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
5. เอกสารร่างค าอธิบายตัวชี้วัด
ตามแผนพัฒนา คณะ/ส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

7 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 

1. จัดท าร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

7 วัน 
 
 
 

1. เอกสารค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ
หน่วยงานภายใน 
2. แผนพัฒนามหาวทิยาลัย 
3. ข้อมูลพืน้ฐานคณะ/ส านกังาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

8 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 1. ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาของ
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่
แจ้งเวียนต่อผู้มีส่วนได้เสีย/
ประสานงานกับกองนโยบายและแผน
ให้ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผน 

7 วัน 1. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายในเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาของ 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 

9 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านัก 
งาน วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
หน่วยงาน โดยงานนโยบายและแผน
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
จากการประชาพิจารณ ์

      

ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

ประชุมเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา  
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนา คณะ/ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

จัดท าร่างแผนพัฒนา  
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 

 

การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาของคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่แจ้งเวียนต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

10 คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 

 
 
 
 
 
 

1. งานนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนาของ คณะ/ส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่โดยผา่นความ
เห็นชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ก่อน 
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย/กรณีที่ไม่
เห็นชอบ ให้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1-5 วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. หนังสืองานนโยบายและแผน
เสนอร่างแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ กอ่นเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต ของคณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที่
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
จากการประชาพิจารณ ์
3. มติคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 

11 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านกั 
งาน วทิยาเขต/ 
เขตพื้นที ่

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต  
2. งานนโยบายและแผน ด าเนินการ
จัดท าเล่มแผนพัฒนา เสนอไปยัง 
กองนโยบายและแผน (งานแผน
ยุทธศาสตร์) เพื่อให้งานแผน
ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 
ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน
ก่อนเสนออธกิารบดีเพื่อเสนอเขา้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(CEO) 
 

1 วัน 
 
 
 
 

3-5 วัน 

1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของ
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนา 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
3. บันทึกข้อความเสนอ
อธิการบดีเพื่อเสนอเข้าที่
ประชุม CEO/กนผ./มติ
คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบริหารเขต
พื้นที่/คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

12 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
 
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
2. มติคณะกรรมการอนุมัติ
แผนพัฒนา คณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

      

พิจารณาร่างแผนพัฒนา
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/

เขตพื้นท่ี 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของคณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต กรณีเห็นชอบแล้ว  
ด าเนินการจัดท าเล่มแผนพัฒนาหน่วยงานเสนอ
กองแผน (งานแผนยุทธศาสตร์) 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

13 คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 
 

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการจัดท าเล่มแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ฉบับสมบูรณ์และถา่ยทอด
แผนสู่การปฏบิัติต่อไป 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

14 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
  

1. หน่วยงานถา่ยทอดแผน 
ลงสู่ส่วนงานภายในหนว่ยงาน 

3 วัน 1. เล่มแผนพัฒนาคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. แบบฟอร์มการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนาคณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
3. ค ารับรองปฏิบัติราชการกับ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
4. ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 

  

จบ 

ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัต ิ

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.07-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   
               เขตพื้นที่จกัรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของงานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้ได้ขอมูลที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

1. ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณที่เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณ  ร้อยละ 85 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการทบทวน
งบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่กระบวนการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
“ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร” หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ 
 “แผนงำน” หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น 
ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
“แผนงำนพื้นฐำน” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
“ แผนงำนยุทธศำสตร์” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่างๆของประเทศ โดยควรจะจัดท างบประมาณในลักษณะ Project 
based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 
“แผนงำนบูรณำกำร” หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณา
การที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวง
เดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 
“แผนบุคลำกรภำครัฐ” หมายถึง  แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้ในงบ
บุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 
“นโยบำยจัดสรรงบประมำณ” หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการอะไร 
(What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service 
Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.07-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   
               เขตพื้นที่จกัรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการ
ให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กร
ภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่
แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำ เนิ น งำน ”  หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ื อการบ ริห ารงานประจ า ได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงิน
อุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“อว” คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมวิทยาเขต 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน/ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน/จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กองนโยบายและแผนด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.07-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   
               เขตพื้นที่จกัรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1..บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและ
แผนของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ห้องเอกสาร 
กองนโยบายและแผน/ 
งานนโยบายและแผน
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณแผ่นดิน) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณแผ่นดิน) 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความให้คณบดี/ 
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที ่ลงนาม 
พร้อมแนบคู่มือการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้
จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานตาม
ปฏิทิน/แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย  

5-15 นาท ี 1. บันทึกข้อความแจ้งการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี 
ส่งให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2. คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
3. แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

2 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ  
(ถ้าไม่ถูกต้องประสานงานเพื่อแก้
แก้ไข) และจัดท าการสรุปค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 
 
 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. เสนอการสรุปค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงานต่อทีป่ระชุมของคณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่โดยเสนอผา่น
ความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/ผู้อ านวยการ
เขตพื้นที่/คณบดี เพื่อพิจารณา 
 

1 วัน 
 

1. สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

4 
 
 
 
 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่  
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

5 งาน
บริหารงาน
ทั่วไปของ
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 

         
              
 
 
 

  

1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ ตอ่
คณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน โดยเสนอผา่นความ
เห็นชอบของ คณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

1 วัน 
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 

      

จัดท าบันทึกขอ้ความการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณพร้อมแนบคู่มือการจัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เร่ิมต้น 

สรุปและจัดท าวาระการประชุมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของวิทยา

เขต/เขตพื้นที่/คณะ 

 

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่ 
เสนอต่อ คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 
 

เห็นชอบ 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของวิทยาเขต/เขต

พื้นท่ี/คณะ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

6 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/ 
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอ
ผ่านรองอธิการบดีประจ าวิทยา
เขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที่ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

5 - 15 นาท ี 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

7 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา
เขต/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ โดย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าคณะ 
- กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

8 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปของ 
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

         
              
 
 
 
  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่ง
ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อให้งานแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน รวบรวม 
สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเป็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
น าเข้าสู่กระบวนการของ
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

5-15 นาท ี
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของคณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นทีไ่ป

ยังกองนโยบายและแผน 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณฯของ คณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นที่ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

น าวาระค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ เสนอผ่านรองอธกิารบดีประจ า
วิทยาเขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที ่
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       
เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 

ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย  
และแผน 

อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของงานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ 
2. เพื่อให้ได้ขอมูลที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ให้กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

1. ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ที่เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณเงินรายได้  
ร้อยละ 85 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่กระบวนการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง เงินนอกงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยก าหนด
รายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
“แผนงำน” หมายถึง แผนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนก
งบประมาณประเภทรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของ
โครงการที่แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำเนินงำน” หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ือการบริหารงานประจ าได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       
เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 

ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย  
และแผน 

อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ กิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบ
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายไดภ้าพรวมวิทยาเขต 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน/ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน/จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้กองนโยบายและแผนด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณเงินรายได้
ต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนดประเภทรายได้ 
5. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       
เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 

ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย  
และแผน 

อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 
16. แบบฟอร์มสรุปวงเงินรายรับ 
17. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 
18. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) 
19. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (คณะ) 
20. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (เฉพาะกองคลัง) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ 
เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผนของวิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 

ห้องเอกสาร 
กองนโยบายและแผน/ 
งานนโยบายและแผน
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณเงินรำยได้) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณเงินรำยได้) 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความให้คณบดี/ 
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที ่ลงนาม 
พร้อมแนบคู่มือการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้
จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
ตามปฏิทิน/แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

5-15 นาท ี 1. บันทึกข้อความแจ้งการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้
ส่งให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ 
2. คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้
3. แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้

2 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ  
(ถ้าไม่ถูกต้องประสานงานเพื่อแก้
แก้ไข) และและจัดท าการสรุปค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปขีองคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

15 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 
 
 
 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. เสนอการสรุปค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้
ประจ าปีของหน่วยงานต่อที่ประชุม
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ โดย
เสนอผ่านความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่/คณบดี เพื่อ
พิจารณา 
 

1 วัน 
 

1. สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

4 
 
 
 
 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

5 งาน
บริหารงาน
ทั่วไปของ
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 

         
              
 
 
 

  

1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ ตอ่
คณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน โดยเสนอผา่นความ
เห็นชอบของ คณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

1 วัน 
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 

      

จัดท าบันทึกขอ้ความการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้พร้อมแนบ
คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และแจ้งเวียนให้หนว่ยงาน
ในสังกัดให้จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าป ี

 

 

เร่ิมต้น 

สรุปและจัดท าวาระการประชุมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของวิทยาเขต/

เขตพื้นที่/คณะ 

 

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่  

เสนอต่อ คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 
 

เห็นชอบ 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของวิทยาเขต/เขต

พื้นท่ี/คณะ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

6 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอ
ผ่านรองอธิการบดีประจ าวิทยา
เขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที่ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

5-15 นาท ี 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

7 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา
เขต/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ โดย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

8 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปของ 
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

         
              
 
 
 
  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่ง
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อให้งานแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน รวบรวม 
สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
น าเข้าสู่กระบวนการของ
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

5-15 นาท ี
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

     

 

  

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ยเงิน
รายไดข้อง คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ไปยัง 

กองนโยบายและแผน  
 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณฯของ คณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นที่ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

น าเสนอวาระค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ เสนอผ่านรองอธกิารบดีประจ า
วิทยาเขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที ่
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละการด าเนินโครงการที่เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 80) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเพ่ือด าเนินโครงการ ที่มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

ค ำจ ำกัดควำม ยุทธศำสตร์ชำติ หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่างๆ ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หมายถึง การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทุ กขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดจ้ัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บท หมายถึง แผนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นพลวัต การ
วางแผนแม่บทจะต้องมีการวิเคราะห์ครอบคลุมทุกสภาพแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ  หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
ยุทธศำสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจส าคัญ  
ต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการก าหนดไว้ 
พันธกิจมหำวิทยำลัย  หมายถึง  ขอบเขตภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ 
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ
ส าคัญต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
โครงกำรสนับสนุนแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง กระบวนการท างานที่ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
จะมีการก าหนดตัวชี้วัด ระยะเวลา และงบประมาณ  ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการ ตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้งข้ึนเรียบร้อยแล้ว 
ผลผลิต/โครงกำร  หมายถึง ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงาน หรือ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ชื่อโครงกำร  หมายถึง ชื่อกิจกรรมควรมีลักษณะชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย อ่านแล้วรู้เลยว่าโครงการนี้
ต้องการท าอะไร 
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ประเภทโครงกำร หมายถึง ลักษณะประเภทของโครงการที่จัด 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบโครงการนั้น 
หลักกำรและเหตุผล หมายถึง ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญที่ต้องการด าเนิน
โครงการนี้  ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอยู่ หรือ
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น ชี้แจงให้เห็นว่าท าไมถึงต้องด าเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ืออะไร หาเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ  
แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน หมายถึง การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ
เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอโครงการควรระบุวิธีการ เครื่องมือ 
แนวทาง และระยะเวลาใดจึงจะเหมาะสม 
สถำนที่ด ำเนินโครงกำร หมายถึง ระบุสถานที่ให้ชัดเจนและแน่นอนในการด าเนินโครงการ 
วันที่ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร หมายถึง วันที่จะด าเนินโครงการ 
งบประมำณ หมายถึง รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรจ าแนกรายการให้ชัดเจน 
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดงบประมำณ หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุแล้วกล่าวถึงความส าเร็จของโครงการว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในทางตรงและทางอ้อม 
ปัญหำ/อุปสรรค  หมายถึง คาดว่าจะเกิดปัญหา/อุปสรรค  อะไรบ้างที่ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ  
ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  หมายถึง จากปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบ
โครงการมีแนวแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา ให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
อย่างไร 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการ 
ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้าส านักงาน : ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน : ตรวจสอบแหล่งงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. คู่มือการเขียนโครงการ 
3. เล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
4. เล่มแผนพัฒนาหน่วยงาน 
5. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
6. คู่มือเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้/มาตรการประหยัด และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี  
3. ตารางรายละเอียดประกอบการพิจารณา 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการงบประมาณ

ประจ าป ี

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

Google Drive 
งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อ
ประสานงานกับงานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ เพื่อให้
รายละเอียดโครงการที่จะ 
เสนอขออนุมัติด าเนินการ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า15 
วัน 

- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนิน
โครงการตามแบบฟอร์ม
เสนอค าขอโครงการ 

2 งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

 
                          
                                                  
                                    
                           
 
                         
       
      

งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ รับเรื่องและจัดท า
รายละเอียด การเชื่อมโยงแผนงาน 
ตามยุทธศาสตร์  
กลยุทธ ์ตัวชีว้ัด ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์และงบประมาณ เป้าหมาย
ผลผลิต การจัดสรรงบประมาณ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏบิัติงาน
และแผนการใช้จา่ยเงิน เมื่อมีการ
แก้ไขผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

1 ชั่วโมง(กรณี
ไม่แก้ไข) 

1-2 วัน(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

3 เจ้าหน้าที่
การเงิน
ประจ า
หน่วยงาน 

                               
                                                 
 
 
 
 
               

เจ้าหน้าที่การเงิน ของแผนก
การเงินและเบิกจ่ายตรวจสอบ
แหล่งงบประมาณและตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายตามระเบยีบฯ เมื่อมกีาร
แก้ไขผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

1 วัน(กรณีไม่
แก้ไข) 

1-2 วัน(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

4 แผนกสาร
บรรณ
หน่วยงาน 

 แผนกสารบรรณหน่วยงานรับ
เอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการ
และให้ความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อ
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณบด ี 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

5 หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด/ีวิทยา
เขต/เขตพื้นที่  
(ไม่มีหัวหน้า
ส านักงาน) 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
กรณีวิทยาเขต/เขตพื้นที ่ไม่มี
หัวหน้าส านักงาน ให้ยกเว้น/ข้าม
ขั้นตอนนี้ 
- กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

แจ้งความต้องการในการเสนอขออนุมัติ
ด าเนินโครงการต่องานนโยบายและแผน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการขอ
อนุมัติด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณของหน่วยงาน 

ตรวจสอบรายละเอียดโครงการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบยีบ 

เสนอเพื่อ
พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินโครงการ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

   
 
 

  

6 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 
                              
 
 
 
 
      
 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/รองอธิการบดีเขต
พื้นที่ พิจารณาอนุมัต ิ
- กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

7 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนิน
โครงการหลังจากได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

 
 

  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

พิจารณา 

ด าเนินงานโครงการ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจ าป/ี
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต

พื้นที่/หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังานอธกิารบด ีแก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน ในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์  
2. เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงส าหรับการวางแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไปได้อย่าง
เหมาะสมกับความศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของของวิทยาเขต/คณะ รวมถึง
ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

1. ร้อยละข้อผิดพลาดของการด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ (ไม่เกินร้อยละ 10) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงานที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของวิทยาเขต/คณะ และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตาม
ความรับผิดชอบของวิทยาเขต/คณะ และตามความรับผิดชอบที่ได้จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ของ
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นรายไตรมาส และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม 
:  
 

แผนพัฒนำของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาของ
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน จัดท าขึ้นสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนต่างๆ ของประเทศ 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง แผนปฏิบัติการรายปีซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการ
ในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ แต่จัดท าแผนประจ าปีที่ละเอียดและ
ชัดเจนขึ้น เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดว่าจะต้องท าให้ส าเร็จ 
คณะกรรมกำรบริหำร หมายถึง คณะกรรมการบริหารของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะกรรมกำรประจ ำ หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของวิทยำเขต/คณะ และ
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจ าป/ี
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต

พื้นที่/หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังานอธกิารบด ีแก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

แผนพัฒนำของวิทยำเขต/คณะ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาเขต/คณะ และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/
คณะ หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน (ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน  
2. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
3. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน และเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต
พ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดท าการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และ
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
6. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : รวบรวม สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
: 

1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 

5.1 
4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่  1 ประเด็นที่  1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
10. แผนปฏิรูปประเทศ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัตริาชการประจ าป/ี
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต

พื้นที่/หน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังานอธกิารบด ีแก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ามี) 

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. ......... 
17. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
18. พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและ

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
19. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่
ใช้ : 

1. บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน (plan-11) 
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน (plan-12) 

เอกสำรบันทึก 
: 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี/แผนพัฒนา
ของวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/หน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ห้องเอกสารวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำของวิทยำ
เขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี 

 
 

1. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความเพื่อแจ้ง
ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี/คณะ ใหร้ายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนา
ของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

15 
นาที 

 
 
 

1. บันทกึข้อความติดตามผลการ
ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวทิยาเขต/
เขตพื้นที่/คณะ (plan-11) 
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ (plan-12) 

2 ผู้รับผดิชอบ
ตัวช้ีวัดตาม
แผนพัฒนา 
ของคณะ/
วิทยาเขต/เขต
พื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนา 
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของคณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี และส่งให้กับงานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ (plan-12) 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 2. รวบรวม สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพืน้ที่/คณะ (plan-12) 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. พิจารณาสรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี 
ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ/ 
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/ เขตพืน้ที ่(plan-12) 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/
คณะ 
 

5 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

1. สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
 
 

1 วัน 1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
คณะ 

    
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน  
 

ปรับรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนา
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ  
ตาม ข้อเสนอของผู้อ านวยการ/คณบด ี

จัดท าหนังสือบันทึกขอ้ความเพือ่แจ้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/คณะ 

รวบรวม สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ

วิทยาเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของคณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นท่ี 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

6 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นท่ี/
คณะกรรมการ 
ประจ าวิทยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ
ด าเนินงานตามสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

1 วัน 
 

1. รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวทิยาเขต/คณะ  
ในภาพรวมของหน่วยงาน  
2. มติคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต/คณะ (ถ้ามี)ให้ความเห็นชอบ/
ข้อเสนอแนะ 
 

7 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

1. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปด าเนินการจัดท า
แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผ้ลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ ให้
บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดต่อไป 
 
 
 
 

1 วัน 1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
คณะ 
2. มติคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต/คณะ (ถ้ามี)ให้ความเห็นชอบ/
ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี/คณะ 

 
 

   
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

พิจารณาผลการด าเนินงาน  
และให้ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

จบ 

น าตามมติ/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา

เขต/เขตพื้นที่/คณะ แจ้งเวียนให้
ผู้รับผิดชอบน าไปจัดท าแนวทางการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.07-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีกรณีอยู่ในอ านาจอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการจัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีเป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อย
ละ 80 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีภายใต้วงเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณ” หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป 
ตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
“งบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี” หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
“เงินจัดสรร” หมายถึง ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ผูกผันในระยะเวลาหนึ่ง 
“งบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์
และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน/เขตพ้ืนที่ : จัดท าและตรวจสอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานก่อนส่งต่อให้   
กองนโยบายและแผนด าเนินงานต่อไป 
กองคลัง : 1. ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 
             2. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพ่ิมเติมให้หน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน : ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
ของหน่วยงาน 
คณะ/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
   พ.ศ. 2563  
2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
2. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
3. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
4. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
5. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
6. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.07-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

7. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
8. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
9. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
10. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
11. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
12. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
13. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
14. ตารางสรุป แบบแสดงภาระงาน 
15. แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี  (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม) ที่มี
การจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม 
16. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
บันทึกข้อความขออนุมัติ

งบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 
 
 
 
 
 

ผูต้้องการขอ
งบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่าง
ปีของคณะ/
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 

ผู้ต้องการของบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ติดต่อประสานงานกบังาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ เพื่อให้รายละเอียดการ
เสนอของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 15 
วัน 

- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีตาม
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ 
 

2 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ จัดท ารายละเอียด
การเสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปีของคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวา่งปี
และให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบเสนอ
ผ่านรองอธิการบดปีระจ าวิทยาเขต/รอง
อธกิารบดีเขตพื้นที่กอ่นเสนออธิการบด ี 
 - กรณีทีไ่ม่อนุมัต ิด าเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในสว่นที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีตาม
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ ที่เกีย่วขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

5 หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และ
ความจ าเป็นในการอนุมัติ เช่น สวส. 
จะพิจารณารายการเกี่ยวกับ IT 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการให้
เป็นไปตามวิธีการงบประมาณตาม
ระเบียบฯ ที่เกีย่วขอ้ง และ
ตรวจสอบแบบฟอร์มเอกสารแนบ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพือ่
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
เสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

      

เร่ิมต้น 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ระหว่างปี ของหน่วยงาน 

 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งความต้องการในการเสนอขอ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีต่องาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

อนุมัติ 

พิจารณาการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่าง

ปี 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปีให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

 กองคลัง 
  (งาน

งบประมาณ) 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 
 

รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ และมอบกองนโยบายและ
แผนด าเนินงานแจ้งจัดสรรสู่
หน่วยงานและมอบกองคลังโอนเงิน
ให้หน่วยงาน 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

8 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เพิ่มเติมให้หน่วยงาน 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

9 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

บันทึกยอดการจัดสรรงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมให้หน่วยงาน 
พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติไปยังงาน
นโยบายและแผนคณะ / เขตพื้นที ่

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

10 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของคณะ / 
เขตพื้นที่ ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ให้ด าเนินการ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

11 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 

      

 
 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้
หน่วยงาน 

บันทึกยอดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ให้หน่วยงาน 

แจ้งการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้
หน่วยงานด าเนินงาน 

จบ 

ด าเนินงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.07-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน          

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและ 

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (กรณีข้ามไตรมาส) 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย    
งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.07-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน          

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีข้ำมไตรมำสของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีข้ำมไตรมำสของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงานภายใน
ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

หน่วยงานภายในของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ติดต่อประสานงาน
กับกับงานนโยบายและแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ พร้อมอธบิายเหตุผล
ความจ าเป็นในการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

30 นาที 
 

- บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของ คณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่จัดท าและ
ตรวจสอบการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพือ่ลงนามในบันทกึข้อความ 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการ
ขออนุมัติปรับแผนการปฏบิัติงาน
และการใช้จา่ยงบประมาณของ 
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอผ่าน
รองอธกิารบดีประจ าวิทยาเขต/รอง
อธกิารบดีเขตพื้นที่กอ่นเสนออธกิารบด ี
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ ขออนมุัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 กองนโยบาย 
และแผน 

 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ความเหมาะสม  
ความถูกต้องและเสนอให้ผูบ้ริหาร  

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

6         กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
 - ตรวจสอบความถูกต้อง 
 - เสนอผู้บริหาร 

1 วัน 
 

- บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

      

เร่ิมต้น 

แจ้งความต้องการพรอ้มเหตุผลในการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ต่องานนโยบายและแผน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

พิจารณาการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

พิจารณาบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
การขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ  

 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนามการขอ 
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 - รองอธกิารบดีที่เกีย่วขอ้ง/
อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 
 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

8         กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 
 

รับทราบการปรับแผนฯและบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนฯ ที่
ได้รับอนุมัติ 

15 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

9 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าบันทึก
แจ้งการได้รับการอนุมัติปรับแผนฯ 
ไปยังหน่วยงาน 

15 นาที - บันทกึขอ้ความบันทกึแจ้งการได้รับ
การอนุมตัิปรับแผนฯ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

10 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดในการ

ขออนุมัต ิ

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

11 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

เสนอวาระการประชุมต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 
(กรณีข้ามไตรมาส) 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

12 คณะกรรมการ
บริหารการเงิน
และทรัพย์สิน
ประจ า
มหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินเพื่อทราบ 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

      

  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

รับทราบการปรับแผนฯ 

 

จบ 

น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ 

จัดท าบันทึกการได้รับการอนุมัติให้ปรับ
แผนฯ แจ้งไปยังหน่วยงาน 

 

 
ด าเนินงาน 

 

รับทราบการปรับแผนฯ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน    

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย    
                           งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน    

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีอยู่ในไตรมำสเดียวกันของหน่วยงำน 
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 ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีอยู่ในไตรมำสเดียวกันของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

หน่วยงานภายในประสานงานและให้
รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่องานนโยบายและแผนวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพื่อจัดท าการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยให้รายละเอยีดของ
ข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ  

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

2 
 
 
 
 

งานคลัง  
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 - ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- ตรวจสอบความถกูต้อง 
- เสนอผู้บริหาร 
 
 
 

30 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ 

 คณบดี/ผู้อ านวยการ  พิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

4 
 
 

งานคลัง  
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 รับทราบการปรับแผนฯและบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนฯ ที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

5 นาท ี - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 บันทึกการปรับแผนฯ พร้อมทั้งแจ้ง
การอนุมัติปรับแผนฯไปยัง 
กองนโยบายและแผน ทกุวันที ่10 
ของเดือน 

5 นาท ี - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

   
 
 

   

 

  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

เร่ิมต้น 

- รับเรื่องและรายละเอียดในการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ต่องานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ๆ  
- จัดท าการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ
งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กบั
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

พิจารณาบริหารงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไปตามระเบียบ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

รับทราบการปรับแผน 

บันทึกการปรับแผน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-009 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการยกเลิกการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติยกเลิกโครงการ ที่มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม ยกเลิก หมายถึง การคืนโครงการที่ไม่ประสงค์ด าเนินการ 
โครงกำร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ  งบประมาณที่ใช้ และ
ผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลกระทบและอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มโครงการงบประมาณประจ าปี  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร 
ล ำดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานและ
ให้รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการ เสนอขออนุมัติยกเลิก
การด าเนินการโครงการ ต่องาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
เพื่อจัดท าการขออนุมัตยิกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ  

15 วัน 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 

รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่
เกี่ยวขอ้ง ตรวจสอบ ผลกระทบ จาก
การยกเลิกการด าเนินโครงการ ว่า
ส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจา่ย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

3 แผนกสารบรรณ
คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หัวหนา้
ส านักงานคณบดี 

                               
                                                 
 
 
             

แผนกสารบรรณหน่วยงานรับเอกสาร
ขออนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการ 
เพื่อเสนอคณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ผา่น
หัวหน้าส านักงาน เพื่อให้ความคิดเห็น
เบื้องต้น 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
                                
 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอผ่าน 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/รอง
อธิการบดีเขตพื้นที่ก่อนเสนออธิการบด ี 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

5 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอใน
งานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบยกเลิกการด าเนินงาน
โครงการ ผลกระทบ จากการยกเลิก
การด าเนินโครงการ ให้ขอ้เสนอแนะ
และเสนอให้ผู้บริหาร 

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

    
 
 
 
 

  

เริ่มตน้ 

แจ้งความต้องการพรอ้มเหตุผลในการขอ
อนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกการด าเนิน
โครงการ 

 

รับรายละเอียดและจัดท าการขออนุมัตยิกเลิก
การด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาการยกเลิกโครงการให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

7 กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น ตรวจสอบ 
ผลกระทบจากการยกเลิกการด าเนิน
โครงการ เพื่อเสนอต่ออธิการบด ี

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 
 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ  

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

9 กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 กองคลังรับทราบการยกเลิกโครงการ 15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

10 กองนโยบาย 
และแผน 

 กองนโยบายและแผน ด าเนินการ
บันทึกรายละเอยีดการยกเลิกโครงการ
เพื่อสรุปเป็นภาพรวมรายไตรมาส 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

11 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/งานคลังวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/งานคลังวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
กองคลังสรุปงบประมาณเพื่อผลักเข้า
เงินเหลือจ่าย/กองทุน/อื่นๆ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน
ที่ได้รับอนุมัติ 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

   
 
 

   

 

  

รับทราบการยกเลิกโครงการฯ 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการบันทึกรายละเอยีดการยกเลิก
โครงการ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติคืนงบประมาณ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-010 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
              เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการคืนงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติคืนงบประมาณ ที่มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม คืนงบประมำณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่
หมด และมีความประสงค์ส่งคืนมหาวิทยาลัย 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลการด าเนินงาน ผลกระทบหรืออุปสรรคที่ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัติคืนงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกคืนงบประมาณเพ่ือเสนอในงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
คืนงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติคืนเงินงบประมำณ 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติคืนเงินงบประมำณ 
ล ำดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงานภายใน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานและ
ให้รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการ เสนอขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณต่องานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่เพื่อจัดท าการขอ
อนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ  

15 วัน 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 

รับเอกสารการขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ เพื่อเสนอในงานที่
เกี่ยวขอ้ง ตรวจสอบ ผลกระทบ  
จากการคืนเงินงบประมาณ ว่าส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

3 แผนกสารบรรณ
คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หัวหนา้
ส านักงานคณบดี 

                               
                                                 
 
 
             

แผนกสารบรรณหน่วยงานรับเอกสาร
ขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ เพื่อเสนอ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ผ่านหัวหน้าส านกังาน 
เพื่อให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
                                
 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอผา่นรอง
อธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต/รองอธกิารบดี
เขตพื้นที่กอ่นเสนออธกิารบดี - กรณีที่ไม่
เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

5 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอใน
งานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบการคืนเงินงบประมาณ 
ผลกระทบ จากการคืนเงินงบประมาณ 
ให้ข้อเสนอแนะและเสนอให้ผู้บริหาร 

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

      

เริ่มตน้ 

เสนอขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

 

รับรายละเอียดและจัดท าการขออนุมัตคืินเงิน
งบประมาณ ให้เป็นไประเบียบฯ ของ

มหาวิทยาลัย 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาการคืนเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

7 กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น ตรวจสอบ 
ผลกระทบจากการคืนเงินงบประมาณ 
เพื่อเสนอต่ออธกิารบด ี

30 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ  

1 วัน - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

9 กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 กองคลังรับทราบการคืนเงิน
งบประมาณ 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

10 กองนโยบายและ
แผน 

 กองนโยบายและแผน ด าเนินการ
บันทึกรายละเอยีดการคืนเงิน
งบประมาณเพื่อสรุปเป็นภาพรวมราย
ไตรมาส 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

11 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/งานคลังวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/งานคลังวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
กองคลังสรุปงบประมาณเพื่อผลักเข้า
เงินเหลือจ่าย/กองทุน/อื่นๆ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน
ที่ได้รับอนุมัติ 

- บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

   
 
 

   

  

รับทราบการคืนเงินงบประมาณ 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการบันทึกรายละเอยีดการคืนเงิน
งบประมาณ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้นโครงการ 45 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-011 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

จ านวนเล่มโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ขอบเขตงำน : รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังเสร็จสิ้นโครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้นโครงการ 45 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-011 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงำน   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้น
โครงการ 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส รายงานตามแบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) 
และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4)  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน  
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4) ไว้ที่
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน   

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 45 
วัน 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographicขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ หลังสิ้นโครงกำร 45 วัน 
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ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ หลังสิ้นโครงกำร 45 วัน 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 

   

1 
กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าบันทึก
ข้อความติดตามรายงานผลโครงการ
หลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /ราย
ไตรมาส โดยให้ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผนลงนาม เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบโครงการภายในของวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี/คณะ รายงาน ทกุวันที่ 
7 ของเดือนถัดไป และส าเนาแจ้งงาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ
ภายในของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/
คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

2 
เจ้าหน้าที่สาร
บรรณของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 

1. ลงรับ หนังสือ เสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการ 
 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

3 
หัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

 
 
 
 
 
 

ให้ความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อเสนอน า
พิจารณาอนุมัติให้คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
ผ่านหัวหนา้ส านักงานคณบดี เพือ่
พิจารณา 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

4 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/ 
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
45 วัน /รายไตรมาสเสนอผา่น รอง
อธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต/รองอธกิารบดี
เขตพื้นที่กอ่นรายงานตอ่อธิการบด ี 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ให้ส่งกลับ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานเจา้ของต้น
เร่ือง 
 - กรณีที่อนุมัติให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความ เสนอ
คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อพจิารณา 
2. รายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /
รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  
 

 

 

 

เร่ิมต้น 

จัดท าบันทึกขอ้ความติดตามรายงาน
ผลโครงการหลังเสร็จสิ้น โครงการ 

45 วัน 

รับหนังสือเข้าระบบสารบรรณ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เพื่อพิจารณา 
 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

  
  

 
 

 
 

5 
เจ้าหน้าที่สาร
บรรณของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 

1. แจ้งเวียน สาขา/เจา้ของโครงการ 
ให้รายงานการด าเนินโครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 45 วัน   
2. แจ้งเจ้าที่ประสานงานของคณะ /
หน่วยงาน เพื่อรวมรวมส่งกอง
นโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 

 
 
 
6 

งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมเล่มรายงานผลโครงการ จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการภายในของวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/คณะ 
 2. ตรวจสอบ วิเคราะห ์ความถกูต้องของ
ทุกรายการตามแบบฟอร์มฯ  
 3. หากมีการแก้ไขต้องประสานกับสาขา/
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกีย่วข้องใหแ้ก้ไข
เอกสารดังกล่าวจนกว่าถกูต้องและเสร็จ
สมบูรณ ์
 4. จัดเก็บขอ้มูล 
 5. น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบขอ้มูลความถกูต้องเพือ่แสดงถึง
การด าเนินงานตามแผน 
 6. สรุปปญัหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

1 วัน 1. บันทึกข้อความ เสนอ
คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อพจิารณา 
2. รายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /
รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
7 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย
และแผน 

 
                              
 
 
 
 
      
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 
วัน /รายไตรมาส เพื่อรายงานต่อ
อธิการบดี 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อ
อธิการบดี                  
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสาร
อีกครั้ง 

15 นาที 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
 
 
8 

 
 
 
อธิการบดี 
 
 
 

 อธกิารบดพีิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 
45 วัน /รายไตรมาส เพือ่รายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวขอ้ง                   
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่แก้ไขตอ้งตรวจสอบเอกสารอกี
ครั้ง 

3 วัน 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธกิารบดีผา่นผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วนั /รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพือ่หาแนว
ทางแก้ไข ปญัหาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

    
 

 

รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปปัญหาและ

อุปสรรคแนวทางแก้ไข และจัดท า
รายงานผลโครงการรายไตรมาส 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้งเวียน 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

    
 
 
 

 

 

 
 
 
9 

 
 
 

คณะกรรม 
การที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 

10 

เจ้าหน้าที่งาน
ติดตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

 

1. แจ้งรายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส ที่
ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ 
2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯในปี
ถัดไป 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการ 

- เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
- เล่มรายงานการวิเคราะหภ์าระงานสอนของ
อาจารย ์
- เล่มรายงานการวิเคราะหค์่าสาธารณูปโภค 
- เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-012 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน        

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                   และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                     
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการน าข้อมูลเอกสารรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
นักศึกษำใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระดับชั้นการศึกษาปีที่ 1  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องปฏิทินการศึกษา 
2. ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา 
3. ข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. ข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 5. ข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคารประกอบอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์สู่สาธารณะ 
2. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.02) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการ 

- เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
- เล่มรายงานการวิเคราะหภ์าระงานสอนของ
อาจารย ์
- เล่มรายงานการวิเคราะหค์่าสาธารณูปโภค 
- เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-012 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน        

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                   และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ส.01) 
4. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคาร
ประกอบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.03) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการวิเคราะห์

นักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
1. เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
2. เล่มรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
3. เล่มรายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
4. เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่อาคาร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
2. เล่มรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
3. เล่มรายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
4. เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 

 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

   

2 
งานนโยบาย

และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

 
 
3 

 

หน่วยงาน
ภายใน 

 

หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

5 วัน 

- ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ในแต่ละป ี
- ข้อมูลตารางสอนของอาจารย ์

ประจ าปกีารศึกษา 
- ข้อมูลการใช้ น้ าประปา ไฟฟ้า 

โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต 
ในแต่ละปี 

- พื้นที่อาคาร ทั้ง 4 เขตพื้นที ่

4 
งานนโยบาย

และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้ง
ต่อไป 

3 วัน 

- ข้อมูลนักศึกษาใหม่ทั้ง 4 เขต
พื้นที่ 

- ภาระงานสอนของอาจารย์ ทั้ง 4 
เขตพื้นที่ 

- ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ทั้ง 4 
เขตพื้นที่ 

- แบบแปลนอาคารทั้ง 4 เขตพื้นที ่

5 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ประมวลผล 

1 วัน 

- รายงานการวิเคราะห์นักศึกษา
ใหม่ 

- รายงานการวิเคราะห์ภาระงาน
สอนของอาจารย ์

- ค่าสาธารณูปโภค ทั้ง 4 เขตพื้นที ่
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที ่

 
6 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 รวบรวมข้อมูล เมื่อด าเนินการตาม
กระบวนการแล้วเสร็จ น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจัดท าหนังสือแจ้ง
ให้หน่วยงานทราบ 

2 วัน ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

  
 

 
 

   

  

เร่ิมต้น 

จบ 

ท าบันทึกข้อความ 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

วิเคราะห์ฐานข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติ

การศึกษา/รายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-013 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 
 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี รายงานสถิติทางการศึกษา และรายงานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณารับทราบก่อนน าข้อมูลเอกสารรายงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
รำยงำนประจ ำปี หมายถึง คือรายงานแสดงความเข้าใจของกิจกรรมของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงาน
ประจ าปีท ามาเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
และข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา เช่น 
สถิติจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สถิติจ านวนนักศึกษาทั้งหมด สถิติจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี/รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประเด็นนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. สรุปการทบทวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติ

การศึกษา/รายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-013 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน       

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                  และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) ของอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

4. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มรายงานผลข้อมูลสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.04) 
2. แบบฟอร์มโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก               
(ส.05) 
3. แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการท่ีโดดเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.06) 
4. แบบฟอร์มผลงานวิจัยที่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.07) 
5. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปี  
6. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
7. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
1. เล่มรายงานประจ าปี 
2. เล่มรายงานสถิติการศึกษา 
3. เล่มรายงานข้อมูลและสารสนเทศ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. เล่มรายงานประจ าปี 
2. เล่มรายงานสถิติการศึกษา 
3. เล่มรายงานข้อมูลและสารสนเทศ 

ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

   

2 

งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพื่อรวบรวม
ข้อมูล 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

5 วัน 

บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อ
จัดท ารายงานฯ 

3 
หน่วยงาน
ภายใน 

 
 
 
 
 

หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 10 วัน 

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- นักศึกษา/งบประมาณ/
อัตราก าลังบุคลากร/การ
จัดการศึกษา/การวิจัย/การ
บริการวิชาการ/การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/อื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
4 
 
 

งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 
ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
3 วัน 

ข้อมูลต่างๆทีเกี่ยวข้อง 

5 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการประมวลผล 1 วัน 

- รายงานรายงานประจ าป ี
- รายงานสถิติการศึกษา 
- รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

 
 
6 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
รวบรวมข้อมูล เมื่อด าเนินการตามกระบวนการแล้ว
เสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบ 

2 วัน เก็บรวบรวมฐานขอ้มูล 

7 
  

 
 

   

 
 
 
 
 
 

ท าบันทึกข้อความ 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

 

เร่ิมต้น 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

จบ 

วิเคราะห์ฐานข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-014 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน      

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเสนอ
ของบประมาณกองทุน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการเสนอของบประมาณกองทุนเป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน คลอบคลุมไปถึงการเสนอของบประมาณกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอประธานกรรมการกองทุน/กองทุนย่อยเพื่ออนุมัติ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะกรรมการกองทุนย่อย หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนย่อยระดับหน่วยงาน 
กองทุน หมายความว่า กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กองทุนย่อย หมายความว่า กองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน หรือกองทุนในระดับคณะ 
ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 
และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ประธานกองทุนและกองทุนย่อย เป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์แต่ละกองทุน 
กองคลัง รับผิดชอบการเบิกจ่ายกองทุน และกองทุนย่อย พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
และรายงานรายรับรายจ่ายกองทุน และกองทุนย่อยทุกไตรมาส เพ่ือให้กองนโยบายและแผน  มีข้อมูลเสนอ
ทบทวนและก าหนดนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและกองทุนย่อยเพ่ือบริหารจัดการ
งบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับจริง 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. 2563 
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ. 2563 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ตามกองทุนย่อยนั้นๆ) 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย
เงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ตามกองทุนย่อยนั้นๆ) 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้
จ่ายกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
2. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-014 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่จักรพงษภวูนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน      

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. แบบฟอร์ม ง.2-1 (ครุภัณฑ์) 
4. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
5. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
6. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
7. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
8. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
9. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
10. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
11. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
12. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
13. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
14. แบบฟอร์มเสนอโครงการงบประมาณประจ าปี 
15. แบบฟอร์มอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการกองทุนต่างๆก าหนด 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณกองทุน 
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ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณกองทุน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ฝ่ายเลขานุการ
กองทุน 

 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนต่อคณะกรรมการฯ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

ภายใน 1
เดือนแรก

ของ
ปีงบประมาณ 

- เอกสารวาระการประชุม 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 

2 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน 
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 
  

ฝ่ายเลขานุการ ติดต่อประสานงาน
กับกองนโยบายและแผน/งาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ เพื่อให้รายละเอียดการ
เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุน 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

3 ฝ่ายเลขานุการ
กองทุน 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณกองทุนต่อประธาน
กองทุน ผ่านกองคลัง/งานคลัง 
วิทยาเขต/ เขตพื้นที ่

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

4 กองคลัง 
  /งานคลัง วิทยา
เขต/ เขตพื้นที่ 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
ทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขหน่วยงาน
ต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีไม่มี
แก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

7 ประธาน
คณะกรรมการ
กองทุน/กองทุน

ย่อย 

 
 

ประธานกองทุน/กองทุนยอ่ย
พิจารณาอนุมัติ  

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

8 กองทุน  
 

กองทุนด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามแผนที่
ก าหนด 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

   
 
 

   

 

เร่ิมต้น 

พิจารณาเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุน 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการเสนอ
ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

จบ 

ด าเนินงาน 

ไม่อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหา
รายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหา
รายได้) 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-015 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
              เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการการ
เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหารายได้) 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหารายได้) 
เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเพ่ือด าเนินโครงการหารายได้ ที่มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินโครงการบริการวิชาการหารายได้ 
ชื่อโครงกำร หมายถึง ชื่อกิจกรรมควรมีลักษณะบริการวิชาการหารายได้ที่ชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย อ่าน
แล้วรู้เลยว่าโครงการนี้ต้องการท าอะไร 
ประเภทโครงกำร หมายถึง ลักษณะประเภทของโครงการบริการวิชาการที่จัด 
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะของงำน หมายถึง แนวทางและรายละเอียดที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
โครงการบริการวิชาการที่จัด 
ผู้รับบริกำร หมำยถึง บุคคลทั่วไปที่เข้ารับบริการ 
หลักกำรและเหตุผล หมายถึง ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญที่ต้องการด าเนิน
โครงการนี้  ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอยู่ หรือ
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น ชี้แจงให้เห็นว่าท าไมถึงต้องด าเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ืออะไร หาเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง ทิศทางของโครงการที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สามารถวัด
และประเมินผลได้  
เป้ำหมำย/ผลผลิต หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุแล้วกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของ
โครงการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางตรงและทางอ้อมในการด าเนินโครงการที่จัด 
แผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานที่มีวิธีการด าเนินการ ขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ สถานที่จัดโครงการที่ชัดเจน วันที่จะการด าเนินโครงการ 
งบประมำณ หมายถึง รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรจ าแนกรายการให้
ชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง หัวหน้าโครงการทีร่ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการนั้น 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหา
รายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหา
รายได้) 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.07-015 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
              เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาเห็นชอบและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการต่ออธิการบดีต่อไป 
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้าส านักงาน : ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
    พ.ศ. 2563  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบฟอร์มที่ใช้/เอกสำรประกอบ 
1. บันทึกข้อความด าเนินโครงการบริการวิชาการ/วิจัย (หารายได้) 
2. แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรหำรำยได้ (บริกำรวิชำกำรหำรำยได้)  
(งำนวิจัยหำรำยได้) 
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ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรหำรำยได้  
(บริกำรวิชำกำรหำรำยได้) (งำนวิจัยหำรำยได้) 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 
 
 
 
 
 

ผูด้ าเนินการวิจยั/
บริการวิชาการ 

 
 
 

ผู้ต้องการจ้างให้ท าของ/จ้างวิจยั 
ติดต่อประสานงาน/ท าหนังสือแจ้ง
มายัง คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
เพื่อต้องการจ้างให้ท าของ/จ้างวจิัย 

1 วัน - รายละเอียดที่ต้องการจ้างให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 
 

2 กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 

กองนโยบายและแผน/งานนโยบาย
และแผนของวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
จัดท ารายละเอยีดต้องการจ้างให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนดของคณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่เพื่อเสนอต่อ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/
รองอธิการบดี
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการ
เสนอขออนุมัติโครงการหารายได้
และให้ความเห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบ เสนอผา่นรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/รองอธกิารบดีเขต
พื้นที่ก่อนเสนออธกิารบด ี 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

5 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

สวพ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ความเหมาะสม และความจ าเป็นใน
การอนุมัติ  
 
 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 
 

    
 
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
จ้างให้ท าของ/จา้งวิจัย 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

แจ้งความต้องการในการจ้างให้ท าของ/จ้าง
วิจัย ต่อคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

อนุมัติ 

พิจารณาการเสนอขออนุมัติ
โครงการหารายได้ 

ไม่อนุมัติ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
หารายได้ ใหถู้กต้องตามระเบยีบ
และเสนอผู้บริหาร 
 
 
 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

7 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 
 

รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ และมอบกองนโยบายและ
แผนด าเนินงานแจ้งการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ต่อหน่วยงานและ
มอบกองคลังจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป - กรณีที่ไม่อนุมัติ 
ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ  - กรณีที่อนุมัติให้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

9 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

บันทึกยอดการการจ้างให้ท าของ/
จ้างวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติไปยัง
งานนโยบายและแผนคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

10 กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 

กองนโยบายและแผน/งานนโยบาย
และแผนวิทยาเขต/ เขตพื้นที่
ด าเนินการแจ้งหนว่ยงานให้
ด าเนินการ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

11 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก า ห น ด ใ น
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
อนุมัติ 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

      

  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

บันทึกยอดงบประมาณการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยัให้หนว่ยงาน 

 

แจ้งการอนุมัติโครงการหารายได้ให้
หน่วยงานด าเนินงาน 

 

จบ 

ด าเนินงาน 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 

พิจารณาการขออนุมัติโครงการ 
หารายได้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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งำนนโยบำยและแผนเขตพื้นที่อุเทนถวำย 

001 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน          
002 ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน (งบประมาณแผ่นดิน)     
003 ขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณของหน่วยงาน (งบประมาณเงินรายได้)     
004 ขั้นตอนการขออนุมัติด าเนินงานโครงการ          
005 ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต 

/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
006 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีของหน่วยงาน       
007 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกรณีข้ามไตรมาสของหน่วยงาน     
008 ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานกรณีอยู่ในไตรมาสเดียวกันของหน่วยงาน    
009 ขั้นตอนการขออนุมัติยกเลิกโครงการ          
010 ขั้นตอนการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ         
011 ขั้นตอนการติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ      
012 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าเล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ / การวิเคราะห์ภาระงานสอนของ

อาจารย์ / การวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค/การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร     
013 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดท าเล่มรายงานประจ าปี / รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล 

และสารสนเทศ  
014 ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน          

015 ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการรับจ้างท าของ) (งานวิจัยรับจ้าง) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.08-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
              เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการ
จัดท าแผนและมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละข้อผิดพลาดในการจัดท าแผน (ไม่เกินร้อยละ 3) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน ได้ครอบคลุม สอดคล้องถึงขั้นตอน การก าหนดนโยบายของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การจัดท าร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย การประชาพิจารณ์ 
การอนุมัติแผนพัฒนาของหน่วยงาน การถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน การจัดท าค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน การจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน การอนุมัติแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ค ำจ ำกัดควำม 
:  
 

แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย จัดท าขึ้นสอดรับกับ แผน
ต่างๆของประเทศ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนพัฒนำวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน ที่จัดท าขึ้น
สอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
วิสัยทัศน์ หมายถึง ทิศทางที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานวางแผนว่าจะไปให้ถึงในอนาคต วิสัยทัศน์เป็นแรงบันดาลใจ
หรือแรงจูงใจที่ผู้น าองค์กรใช้ในการกระตุ้นและขับเคลื่อนพนักงานทุกคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการแสดง
เป้าหมายขององค์กรที่สื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป การสร้างวิสัยทัศน์
ต้องมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดขึ้น และสามารถจับต้องได้ 
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กลุ่มหรือบุคคลที่จะสร้างผลกระทบให้มหาวิทยาลัยหรือ ได้รับผลกระทบจากองค์กร  
ถ้าหากองค์กรนั้นด าเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย หรือบุคคลหรือกลุ่มคนที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบต่อ
องค์กร กลุ่มคนเหล่านั้น เป็น คนภายในและนอกมหาวิทยาลัย เช่น ผู้เรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
พันธกิจ หมายถึง ความมุ่งหมายพ้ืนฐานในการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยหรือคณะ/หน่วยงาน ที่จะด าเนินการในระยะ
ยาว หรือเป็นขอบเขตในการด าเนินงาน ดังนั้นพันธกิจจะบ่งบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการจะเป็น และบางครั้งอาจจะ
แสดง สิ่งที่องค์กรก าลังให้บริการแก่ลูกค้าอยู่ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น โดยการน าพันธกิจแต่ละข้อมา
พิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้นหน่วยงานต้องการด าเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ด าเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายจ าเพาะ หรือ แนวทางที่ท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.08-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
              เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

ตัวชี้วัด หมายถึง ข้อมูลที่แสดงหรือบอกให้รู้ว่าผลการด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามประเภทของ
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย หมายถึง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน รวมทั้ง
คณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หรือ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
กรอบนโยบำยกำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัย หมายถึง ทิศทางหรือนโยบายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาอุดมศึกษา รวมถึงนโยบายของรัฐ/ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
กำรประชำพิจำรณ์ หมายถึง การรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนเพ่ือน ามาประกอบการลงมติ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน
(ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบในการจัดท าร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน 
2. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/
คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
4. งานนโยบายและแผน : จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนาหน่วยงาน  
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
6. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ : จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้ งหมดที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
7. ส่วนงานภายในหน่วยงาน : งานหรือภารกิจที่เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน เทียบเท่าระดับ กอง หรือส านักงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง 
: 

1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 

การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.08-001 

 
วันท่ีบังคับใช้ 
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
              เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งท่ี : (ถ้ามี) 

10. แผนปฏิรูปประเทศ 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่
ใช้ : 

1. แบบฟอร์ม SWOT (plan-01) 
2. แบบฟอร์ม ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาหน่วยงาน (plan-02) 
3. แบบฟอร์ม รูปเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (plan-03) 
4. แบบฟอร์มในการประชาพิจารณ์ (plan-04) 
5. บันทึกข้อความเสนอแผน (plan-05) 
6. แบบฟอร์ม ค ารับรองปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ .. (plan-06) 
7. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (plan-07)  

เอกสำรบันทึก 
: 

ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน งานนโยบายและแผน 

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ตู้เก็บเอกสาร 

งานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำของหน่วยงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
 

   

1 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. รับการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ
และเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยกองนโยบายและแผนจัดท าบันทกึ
ข้อความแจ้งเวียนลงนามโดย
อธิการบดี/รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งให้ทุกหนว่ยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวขอ้งทราบและด าเนินการจัดท า
แผนให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย
ตามกระบวนการต่อไป 
 

1 วัน 
 
 
 

1. เอกสารเล่มแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
2. หนังสือบันทกึข้อความแจ้ง
หน่วยงานเพือ่ให้ทกุหน่วยงาน
ยึดถือปฏิบัติ 
3. แบบฟอร์มค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ
หน่วยงานภายใน 
4. เผยแพรแ่ผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยลงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน 

2 งานบริหารงาน
ทั่วไป ของ 
คณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 

1. จัดท าร่างค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาของ 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
โดยงานนโยบายและแผน วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เป็นผู้ช่วยเลขา 
 
 

15-30 
นาที 

1.ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

         
              
 
 
 

  

1.เสนอคณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ ผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงาน/หัวหน้าส านกังาน พิจารณาให้
ความเห็นเบ้ืองตน้ 
2.คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ ลงนามในค าสั่ง 
(กรณีให้ความเห็นชอบ/กรณทีี่ไม่เห็นชอบ
ให้ปรับแก้) 
 
 

 
1 วัน 

 
 

1 วัน 

1.ร่างค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
2.ค าสั่งฉบับลงนาม 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 

1. ประชุมเพื่อท าความตกลงค่าเป้า
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ จัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

1 วัน 
 

1 วัน 

1. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับ
สมบูรณ์ 
2. เอกสารค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ 
คณะ/ส านกังานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที ่
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 

เร่ิมต้น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
ค าสั่งและลงนามในค าสั่ง 

รับการถ่ายทอดแผนพัฒนามหาวิทยาลยั/
จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

     

5 งานนโยบายและ
แผน วิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 
 

 
 

  
  

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  

2 วัน 1. ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาต ิ
2. ข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวง 
นโยบายการอดุมศกึษา 
3. ข้อมูลนโยบายต่างๆของรัฐบาล 
4. กรอบนโยบายการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย 
5. กรอบนโยบายการบริหารงาน
ของ คณะ/ส านกังานวทิยาเขต/ 
เขตพื้นที ่

6 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 

 
 

 

1. งานบรหิารงานทั่วไปของคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพืน้ที่/ 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
เป็นผู้ช่วยเลขา จัดท าหนังสือเชญิ
คณะกรรมการเขา้ร่วมประชุม 
2. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมตาม
วันเวลาที่ก าหนด 
3.คณะกรรมการร่วมกันจัดท าร่าง
แผนพัฒนาหน่วยงานและรา่ง
ค าอธิบายตัวชีว้ัดตามร่างแผนพัฒนา
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 นาที 
 
 
 

1 วัน 
 
 

2 วัน 

1. หนังสือเชิญประชุม 
2. เอกสารประกอบการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. เอกสารสรุปผลการประชุม 
4. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
5. เอกสารร่างค าอธิบายตัวชี้วัด
ตามแผนพัฒนา คณะ/ส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

7 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 

1. จัดท าร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน
ให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

7 วัน 
 
 
 

1. เอกสารค ารับรองปฏิบัติ
ราชการของคณบดี/ผูอ้ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ภายในมหาวิทยาลัยตาม
แผนพัฒนามหาวทิยาลัยของ
หน่วยงานภายใน 
2. แผนพัฒนามหาวทิยาลัย 
3. ข้อมูลพืน้ฐานคณะ/ส านกังาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

8 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 1. ประชาพิจารณ์แผนพัฒนาของ
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่
แจ้งเวียนต่อผู้มีส่วนได้เสีย/
ประสานงานกับกองนโยบายและแผน
ให้ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผน 

7 วัน 1. หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
ภายในเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาของ 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 

9 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านัก 
งาน วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
หน่วยงาน โดยงานนโยบายและแผน
ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ตาม
ข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
จากการประชาพิจารณ ์

      

ศึกษา/วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

ประชุมเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา  
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนา คณะ/ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะจากการ
ประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 

จัดท าร่างแผนพัฒนา  
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลยั 

 

การประชาพิจารณ์แผนพัฒนาของคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่แจ้งเวียนต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

10 คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 

 
 
 
 
 
 

1. งานนโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนาของ คณะ/ส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่โดยผา่นความ
เห็นชอบจากคณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ก่อน 
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวขอ้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
ก่อนเสนอมหาวิทยาลัย/กรณีที่ไม่
เห็นชอบ ให้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ ก่อนน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1-5 วัน 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

1. หนังสืองานนโยบายและแผน
เสนอร่างแผนพัฒนาของ คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ กอ่นเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต ของคณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนา คณะ/
ส านักงานวทิยาเขต/เขตพืน้ที่
ฉบับปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
จากการประชาพิจารณ ์
3. มติคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 

11 คณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
ของ คณะ/ส านกั 
งาน วทิยาเขต/ 
เขตพื้นที ่

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต  
2. งานนโยบายและแผน ด าเนินการ
จัดท าเล่มแผนพัฒนา เสนอไปยัง 
กองนโยบายและแผน (งานแผน
ยุทธศาสตร์) เพื่อให้งานแผน
ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน 
ตรวจสอบร่างแผนพัฒนาหน่วยงาน
ก่อนเสนออธกิารบดีเพื่อเสนอเขา้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(CEO) 
 

1 วัน 
 
 
 
 

3-5 วัน 

1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของ
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ า
คณะ/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 
2. เอกสารร่างแผนพัฒนา 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
3. บันทึกข้อความเสนอ
อธิการบดีเพื่อเสนอเข้าที่
ประชุม CEO/กนผ./มติ
คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบริหารเขต
พื้นที่/คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

12 คณะกรรมการ
บริหาร

มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติแผนพัฒนาหนว่ยงาน 
 
 
 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
2. มติคณะกรรมการอนุมัติ
แผนพัฒนา คณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

      

พิจารณาร่างแผนพัฒนา
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/

เขตพื้นท่ี 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

 
 

 

เห็นชอบ 

 

ไม่เห็นชอบ 

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของคณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต กรณีเห็นชอบแล้ว  
ด าเนินการจัดท าเล่มแผนพัฒนาหน่วยงานเสนอ
กองแผน (งานแผนยุทธศาสตร์) 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

13 คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าวทิยาเขต 
 

 1. หน่วยงานปรับปรุงร่างแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการจัดท าเล่มแผนพัฒนา
ของคณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ฉบับสมบูรณ์และถา่ยทอด
แผนสู่การปฏบิัติต่อไป 

1 วัน 1. เอกสารร่างแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

14 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
  

1. หน่วยงานถา่ยทอดแผน 
ลงสู่ส่วนงานภายในหนว่ยงาน 

3 วัน 1. เล่มแผนพัฒนาคณะ/
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. แบบฟอร์มการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนาคณะ/ส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
3. ค ารับรองปฏิบัติราชการกับ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
4. ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา 
คณะ/ส านักงานวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

 
 

 
 

  

จบ 

ถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัต ิ

ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
ตามข้อเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.08-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   
             เขตพื้นทีอุ่เทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของงานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้ได้ขอมูลที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณให้กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

1. ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณที่เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณ  ร้อยละ 85 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการทบทวน
งบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่กระบวนการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
“ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร” หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่คณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ 
 “แผนงำน” หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณจัดท าขึ้น 
ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
“แผนงำนพื้นฐำน” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจ าตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
“ แผนงำนยุทธศำสตร์” หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามภารกิจยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่างๆของประเทศ โดยควรจะจัดท างบประมาณในลักษณะ Project 
based ที่แสดงค่าใช้จ่าย เป้าหมาย ตัวชี้วัด และระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน 
“แผนงำนบูรณำกำร” หมายถึง แผนงานที่จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณา
การที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวง
เดียวกัน ร่วมกันรับผิดชอบด าเนินการ 
“แผนบุคลำกรภำครัฐ” หมายถึง  แผนงานที่แสดงรายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ที่ก าหนดไว้ในงบ
บุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้งงบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 
“นโยบำยจัดสรรงบประมำณ” หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผลส า เร็จในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการอะไร 
(What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ (Service 
Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.08-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   
             เขตพื้นทีอุ่เทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของการ
ให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน องค์กร
ภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของโครงการที่
แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำ เนิ น งำน ”  หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ื อการบ ริห ารงานประจ า ได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงิน
อุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“อว” คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีภาพรวมวิทยาเขต 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน/ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน/จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กองนโยบายและแผนด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4. คูม่ือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณแผ่นดินของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564 
กนผ.08-002 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน   
             เขตพื้นทีอุ่เทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงานอธกิารบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1..บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
เจ้าหน้าที่งานนโยบายและ
แผนของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ห้องเอกสาร 
กองนโยบายและแผน/ 
งานนโยบายและแผน
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณแผ่นดิน) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณแผ่นดิน) 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความให้คณบดี/ 
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที ่ลงนาม 
พร้อมแนบคู่มือการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้
จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานตาม
ปฏิทิน/แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย  

5-15 นาท ี 1. บันทึกข้อความแจ้งการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี 
ส่งให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2. คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี
3. แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี

2 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ  
(ถ้าไม่ถูกต้องประสานงานเพื่อแก้
แก้ไข) และจัดท าการสรุปค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 
 
 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. เสนอการสรุปค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
หน่วยงานต่อทีป่ระชุมของคณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่โดยเสนอผา่น
ความเห็นชอบของผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/ผู้อ านวยการ
เขตพื้นที่/คณบดี เพื่อพิจารณา 
 

1 วัน 
 

1. สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

4 
 
 
 
 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่  
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

5 งาน
บริหารงาน
ทั่วไปของ
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที ่

 

         
              
 
 
 

  

1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ ตอ่
คณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน โดยเสนอผา่นความ
เห็นชอบของ คณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

1 วัน 
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 

      

จัดท าบันทึกขอ้ความการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณพร้อมแนบคู่มือการจัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เร่ิมต้น 

สรุปและจัดท าวาระการประชุมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของวิทยา

เขต/เขตพื้นที่/คณะ 

 

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่ 
เสนอต่อ คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 
 

เห็นชอบ 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของวิทยาเขต/เขต

พื้นท่ี/คณะ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

6 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/ 
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอ
ผ่านรองอธิการบดีประจ าวิทยา
เขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที่ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

5 - 15 นาท ี 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
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คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา
เขต/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ โดย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าคณะ 
- กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

8 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปของ 
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

         
              
 
 
 
  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่ง
ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อให้งานแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน รวบรวม 
สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานเป็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
น าเข้าสู่กระบวนการของ
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

5-15 นาท ี
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของคณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นทีไ่ป

ยังกองนโยบายและแผน 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณฯของ คณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นที่ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

น าวาระค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ เสนอผ่านรองอธกิารบดีประจ า
วิทยาเขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที ่
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน        

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของงานนโยบายและแผน 
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ 
2. เพื่อให้ได้ขอมูลที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ให้กับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

1. ร้อยละของการจัดส่งค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ที่เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 85 
2. ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบตามแบบฟอร์มค าเสนอของบประมาณเงนิรายได้  
ร้อยละ 85 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ตั้งแต่ กระบวนการ
ทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณและน าส่งเข้าสู่กระบวนการในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง เงินนอกงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยก าหนด
รายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเก่ียวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
“แผนงำน” หมายถึง แผนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนก
งบประมาณประเภทรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
“ผลผลิต” หมายถึง ผลของการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยรับงบประมาณหรือการตอบค าถามว่าหน่วยรับงบประมาณจัดท าบริการ
อะไร (What) ในฐานะผู้จัดหาบริการ (Service Provider)ตามความต้องการของรัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการ 
(Service Purchaser) ทั้งในรูปแบบของการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารองค์กร โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
“โครงกำร”หมายถึง ผลผลิตของหน่วยรับงบประมาณที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบของ
การให้บริการโดยตรง หรือ โดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือน าไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน 
องค์กรภายนอกหน่วยรับงบประมาณ โดยมีการก าหนด เป้าหมาย ระยะเวลา และวงเงิ นงบประมาณของ
โครงการที่แน่นอน 
“งบบุคลำกร” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบด ำเนินงำน” หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้ จ่ าย เพ่ือการบริหารงานประจ าได้ แก่  รายจ่ าย 
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนด ให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
“งบลงทุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน        

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

“งบเงินอุดหนุน” หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยรับงบประมาณของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยรับงบประมาณในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
“งบรำยจ่ำยอ่ืน” หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่/คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต : ให้ความเห็นชอบ
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายไดภ้าพรวมวิทยาเขต 
งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
หน่วยงาน/ตรวจสอบและจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน/จัดส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้กองนโยบายและแผนด าเนินการตามกระบวนการงบประมาณเงินรายได้
ต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2563 
3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนดประเภทรายได้ 
5. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความจัดส่งค าเสนอของบประมาณ 
2. แบบสรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ…… 
3. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
4. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
5. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
6. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
7. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
8. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
9. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การจัดท าค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ของ

งานนโยบายและแผน วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-003 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน        

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

10. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
11. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
12. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
13. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
14. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
15. แบบทบทวนตัวชี้วัด 
16. แบบฟอร์มสรุปวงเงินรายรับ 
17. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคปกติ) 
18. แบบฟอร์มการจัดท าประมาณการรายรับเงินงบประมาณเงินรายได้ (ภาคสมทบ) 
19. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (คณะ) 
20. แบบฟอร์มประมาณการรายรับอื่นๆ (เฉพาะกองคลัง) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
ค าเสนอของบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ 
เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผนของวิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 

ห้องเอกสาร 
กองนโยบายและแผน/ 
งานนโยบายและแผน
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณเงินรำยได้) 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณของหน่วยงำน (งบประมำณเงินรำยได้) 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

 
 

จัดท าบันทึกขอ้ความให้คณบดี/ 
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที ่ลงนาม 
พร้อมแนบคู่มือการจัดท าค าเสนอ
ของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
แจ้งเวียนให้หนว่ยงานในสังกัดให้
จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
ตามปฏิทิน/แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

5-15 นาท ี 1. บันทึกข้อความแจ้งการจัดท า
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้
ส่งให้หน่วยงานในสังกัด จัดท าค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ 
2. คู่มือการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้
3. แบบฟอร์มการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได ้

2 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ  
(ถ้าไม่ถูกต้องประสานงานเพื่อแก้
แก้ไข) และและจัดท าการสรุปค า
เสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปขีองคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

15 วัน 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 
 
 
 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 1. เสนอการสรุปค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้
ประจ าปีของหน่วยงานต่อที่ประชุม
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ โดย
เสนอผ่านความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่/คณบดี เพื่อ
พิจารณา 
 

1 วัน 
 

1. สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

4 
 
 
 
 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

5 งาน
บริหารงาน
ทั่วไปของ
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 

         
              
 
 
 

  

1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ ตอ่
คณะกรรมการบริหารของ
หน่วยงาน โดยเสนอผา่นความ
เห็นชอบของ คณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

1 วัน 
 
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 
 

      

จัดท าบันทึกขอ้ความการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้พร้อมแนบ
คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และแจ้งเวียนให้หนว่ยงาน
ในสังกัดให้จัดท าค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ประจ าป ี

 

 

เร่ิมต้น 

สรุปและจัดท าวาระการประชุมค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

จัดท า รวบรวม ตรวจสอบ ค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของวิทยาเขต/

เขตพื้นที่/คณะ 

 

สรุปค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่  

เสนอต่อ คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 
 

เห็นชอบ 

พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของวิทยาเขต/เขต

พื้นท่ี/คณะ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

      

6 
 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. เสนอวาระการจัดท าค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอ
ผ่านรองอธิการบดีประจ าวิทยา
เขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที่ ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต/คณะกรรมการบริหาร
เขตพื้นที่/คณะกรรมการประจ า
คณะ 

5-15 นาท ี 1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของหน่วยงาน 
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

7 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าวิทยา
เขต/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นที่/
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 1. พิจารณาค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ โดย 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่/
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

1 วัน 
 

1. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. มติที่ประชุมของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

8 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไปของ 
คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 
 

         
              
 
 
 
  

1. จัดท าบันทึกขอ้ความเพือ่จัดส่ง
ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อให้งานแผนงบประมาณ
กองนโยบายและแผน รวบรวม 
สรุปค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน
เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และ
น าเข้าสู่กระบวนการของ
มหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

5-15 นาท ี
 

1. บันทึกข้อความส่งค าเสนอขอ
งบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ของ
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
2. ค าเสนอของบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ของ คณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 
 

 
 

     

 

  

จบ 

จัดส่งค าเสนอของบประมาณรายจา่ยเงิน
รายไดข้อง คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ไปยัง 

กองนโยบายและแผน  
 

พิจารณาค าเสนอขอ
งบประมาณฯของ คณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นที่ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

น าเสนอวาระค าเสนอของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ เสนอผ่านรองอธกิารบดีประจ า
วิทยาเขต/รองอธิการบดีเขตพื้นที ่
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละการด าเนินโครงการที่เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 80) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเพ่ือด าเนินโครงการ ที่มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
งบประมาณที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

ค ำจ ำกัดควำม ยุทธศำสตร์ชำติ หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนต่างๆ ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หมายถึง การก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน
อย่างเป็นระบบ ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดจ้ัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
แผนแม่บท หมายถึง แผนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ มีลักษณะเป็นพลวัต การ
วางแผนแม่บทจะต้องมีการวิเคราะห์ครอบคลุมทุกสภาพแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ 
ยุทธศำสตร์กระทรวง หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจส าคัญ  
ต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่ได้มีการก าหนดไว้ 
พันธกิจมหำวิทยำลัย  หมายถึง  ขอบเขตภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ 
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์หน่วยงำน หมายถึง แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจ
ส าคัญต่อการบรรลุตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
โครงกำรสนับสนุนแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย หมายถึง กระบวนการท างานที่ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
จะมีการก าหนดตัวชี้วัด ระยะเวลา และงบประมาณ  ทั้งนี้ต้องเป็นโครงการ ตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการที่หน่วยงานแต่งตั้งข้ึนเรียบร้อยแล้ว 
ผลผลิต/โครงกำร  หมายถึง ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ซึ่งอาจเป็นผลผลิต (Product) หรือการให้บริการ 
(Service) ที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อน าไปใช้ในการให้บริการองค์กรภายนอกหน่วยงาน หรือ
ประชาชน โดยมีตัวชี้วัดผลส าเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั้งค่าใช้จ่าย 
ชื่อโครงกำร  หมายถึง ชื่อกิจกรรมควรมีลักษณะชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย อ่านแล้วรู้เลยว่าโครงการนี้
ต้องการท าอะไร 
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

ประเภทโครงกำร หมายถึง ลักษณะประเภทของโครงการที่จัด 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบโครงการนั้น 
หลักกำรและเหตุผล หมายถึง ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญที่ต้องการด าเนิน
โครงการนี้  ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอยู่ หรือ
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น ชี้แจงให้เห็นว่าท าไมถึงต้องด าเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ืออะไร หาเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง ตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ  
แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน หมายถึง การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ
เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เสนอโครงการควรระบุวิธีการ เครื่องมือ 
แนวทาง และระยะเวลาใดจึงจะเหมาะสม 
สถำนที่ด ำเนินโครงกำร หมายถึง ระบุสถานที่ให้ชัดเจนและแน่นอนในการด าเนินโครงการ 
วันที่ด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร หมายถึง วันที่จะด าเนินโครงการ 
งบประมำณ หมายถึง รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรจ าแนกรายการให้ชัดเจน 
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดงบประมำณ หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุแล้วกล่าวถึงความส าเร็จของโครงการว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในทางตรงและทางอ้อม 
ปัญหำ/อุปสรรค  หมายถึง คาดว่าจะเกิดปัญหา/อุปสรรค  อะไรบ้างที่ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จ  
ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  หมายถึง จากปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบ
โครงการมีแนวแนวทางในการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา ให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้
อย่างไร 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาอนุมัติด าเนินโครงการ 
ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้าส านักงาน : ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน : ตรวจสอบแหล่งงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 
เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 
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มทร.ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 

Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-004 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. คู่มือการเขียนโครงการ 
3. เล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
4. เล่มแผนพัฒนาหน่วยงาน 
5. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
6. คู่มือเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินรายได้/มาตรการประหยัด และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการงบประมาณประจ าปี  
3. ตารางรายละเอียดประกอบการพิจารณา 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการงบประมาณ

ประจ าป ี

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

Google Drive 
งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

10 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
 

Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำร 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อ
ประสานงานกับงานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ เพื่อให้
รายละเอียดโครงการที่จะ 
เสนอขออนุมัติด าเนินการ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า15 
วัน 

- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนิน
โครงการตามแบบฟอร์ม
เสนอค าขอโครงการ 

2 งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 
 

 
                          
                                                  
                                    
                           
 
                         
       
      

งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ รับเรื่องและจัดท า
รายละเอียด การเชื่อมโยงแผนงาน 
ตามยุทธศาสตร์  
กลยุทธ ์ตัวชีว้ัด ชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลลัพธ์และงบประมาณ เป้าหมาย
ผลผลิต การจัดสรรงบประมาณ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏบิัติงาน
และแผนการใช้จา่ยเงิน เมื่อมีการ
แก้ไขผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

1 ชั่วโมง(กรณี
ไม่แก้ไข) 

1-2 วัน(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

3 เจ้าหน้าที่
การเงิน
ประจ า
หน่วยงาน 

                               
                                                 
 
 
 
 
               

เจ้าหน้าที่การเงิน ของแผนก
การเงินและเบิกจ่ายตรวจสอบ
แหล่งงบประมาณและตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายตามระเบยีบฯ เมื่อมกีาร
แก้ไขผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด 

1 วัน(กรณีไม่
แก้ไข) 

1-2 วัน(กรณีมี
แก้ไข) 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

4 แผนกสาร
บรรณ
หน่วยงาน 

 แผนกสารบรรณหน่วยงานรับ
เอกสารขออนุมัติด าเนินโครงการ
และให้ความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อ
เสนอต่อผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณบด ี 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

5 หัวหน้า
ส านักงาน
คณบด/ีวิทยา
เขต/เขตพื้นที่  
(ไม่มีหัวหน้า
ส านักงาน) 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
กรณีวิทยาเขต/เขตพื้นที ่ไม่มี
หัวหน้าส านักงาน ให้ยกเว้น/ข้าม
ขั้นตอนนี้ 
- กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

แจ้งความต้องการในการเสนอขออนุมัติ
ด าเนินโครงการต่องานนโยบายและแผน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการขอ
อนุมัติด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณของหน่วยงาน 

ตรวจสอบรายละเอียดโครงการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบยีบ 

เสนอเพื่อ
พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินโครงการ 
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ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

   
 
 

  

6 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 
                              
 
 
 
 
      
 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/รองอธิการบดีเขต
พื้นที่ พิจารณาอนุมัต ิ
- กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

7 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนิน
โครงการหลังจากได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

- บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
ด าเนินโครงการ 
- รายละเอียดโครงการที่จะ
เสนอขออนุมัติด าเนินการ
ตามแบบฟอร์มเสนอค าขอ
โครงการ 

 
 

  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จบ 

พิจารณา 

ด าเนินงานโครงการ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 

เขตพื้นท่ี/หนว่ยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน ในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์  
2. เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปปรับปรุงส าหรับการวางแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไปได้อย่าง
เหมาะสมกับความศักยภาพของหน่วยงาน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของของวิทยาเขต/คณะ รวมถึงใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : 1. ร้อยละข้อผิดพลาดของการด าเนินงานตามขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ในด้านกระบวนการ และผลลัพธ์ (ไม่เกินร้อยละ 10) 
2. ร้อยละความส าเร็จของการติดตามและประเมินผล ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงานที่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีของ
วิทยาเขต/คณะ และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ตามความ
รับผิดชอบของวิทยาเขต/คณะ และตามความรับผิดชอบที่ได้จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นรายไตรมาส และสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

แผนพัฒนำของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน จัดท าข้ึนสอดรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนต่างๆ ของประเทศ อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 5 
ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน หมายถึง แผนปฏิบัติการรายปีซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะด าเนินการในปีใด
ปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ แต่จัดท าแผนประจ าปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เพื่อ
น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นกรอบในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรวมถึงการ
รายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดว่าจะต้อง
ท าให้ส าเร็จ 
คณะกรรมกำรบริหำร หมายถึง คณะกรรมการบริหารของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะกรรมกำรประจ ำ หมายถึง คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ท าหน้าที่คณะกรรมการประจ าส่วน
ราชการ หรือ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของวิทยำเขต/คณะ และ
แผนพัฒนำของวิทยำเขต/คณะ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 

เขตพื้นท่ี/หนว่ยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

พ้ืนที่/หน่วยงาน ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของวิทยาเขต/คณะ และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/คณะ หรือก าหนด
วิธีการด าเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

1. คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน (ถ้ามี) : ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน  
2. คณะกรรมการบริหารวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
3. คณบดี/ผู้อ านวยการ : ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน และเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
5. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/
หน่วยงาน : จัดท าการรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนพัฒนาของ
วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
6. งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน : รวบรวม สรุปรายงานและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. พระราชกฤษฎีการบริหารบ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้ท าแผน 
2. พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตราที่ 27 ที่ก าหนดให้ต้องท าแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาหน่วยงาน  
3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
4. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1.1 ตัวชี้วัดตามคู่มือประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ส านักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานอุดมศึกษาตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

5. คู่มือระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส่วนที่ 1 ประเด็นที่ 1 .2 ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งผลลัพธ์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

6. มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
7. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
8. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
9. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
10. แผนปฏิรูปประเทศ 
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ... 
12. ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2570 
14. ประกาศนโยบายคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

319



 
 
 
 
 
 

มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 

เขตพื้นท่ี/หนว่ยงาน 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-005 

 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

15. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว พ.ศ. 2561 – 2580 
16. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. ......... 
17. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน 
18. พระราชบัญญัติงบประมาณประกาศใช้และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ

เงินรายได้ประจ าปี 
19. กฎหมายหรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขต
พ้ืนที่/หน่วยงาน (plan-11) 
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพ้ืนที่/หน่วยงาน (plan-12) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี/แผนพัฒนาของ
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/

หน่วยงาน 

งานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

ห้องเอกสารวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำของวิทยำ
เขต/เขตพื้นที่/หน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320



ขั้นตอนกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี/แผนพัฒนำของวิทยำเขต/เขตพื้นที่/
หน่วยงำน 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี 

 
 

1. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความเพื่อแจ้ง
ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี/คณะ ใหร้ายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนา
ของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

15 
นาที 

 
 
 

1. บันทกึข้อความติดตามผลการ
ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวทิยาเขต/
เขตพื้นที่/คณะ (plan-11) 
2. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ (plan-12) 

2 ผู้รับผดิชอบ
ตัวช้ีวัดตาม
แผนพัฒนา 
ของคณะ/
วิทยาเขต/เขต
พื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 

1. ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนา 
ของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของคณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี และส่งให้กับงานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ 
วิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ (plan-12) 

3 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 2. รวบรวม สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/เขตพืน้ที่/คณะ (plan-12) 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/รอง
อธิการบดีเขต
พื้นที่ 

 1. พิจารณาสรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี 
ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะ/ 
คณะกรรมการบริหารเขตพื้นท่ี/
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

1 วัน 1. แบบฟอร์ม รายงานผลการ
ด าเนนิงานตามตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา
เขต/ เขตพืน้ที ่(plan-12) 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/
คณะ 
 

5 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

1. สรุปรายงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
 
 

1 วัน 1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
คณะ 

    
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
พิจารณาผลการ

ด าเนินงาน  
 

ปรับรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนา
ของวิทยาเขต/เขตพื้นที่/คณะ  
ตาม ข้อเสนอของผู้อ านวยการ/คณบด ี

จัดท าหนังสือบันทึกขอ้ความเพือ่แจ้ง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/คณะ 

รวบรวม สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของ

วิทยาเขต/เขตพื้นที่/หน่วยงาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของคณะ/วิทยา

เขต/เขตพื้นท่ี 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะ 
เวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

   

6 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/
คณะกรรมการ
บริหารเขต
พื้นท่ี/
คณะกรรมการ 
ประจ าวทิยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 

1. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการ
ด าเนินงานตามสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรงุ
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งต่อไป 
 

1 วัน 
 

1. รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวทิยาเขต/คณะ  
ในภาพรวมของหน่วยงาน  
2. มติคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต/คณะ (ถ้ามี)ให้ความเห็นชอบ/
ข้อเสนอแนะ 
 

7 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี 

 
 
 
 

1. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปด าเนินการจัดท า
แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผ้ลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/คณะ ให้
บรรลุผลตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดต่อไป 
 
 
 
 

1 วัน 1. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยาเขต/
คณะ 
2. มติคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต/คณะ (ถ้ามี)ให้ความเห็นชอบ/
ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของตัวช้ีวัดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี/
แผนพัฒนาของวิทยาเขต/ 
เขตพื้นท่ี/คณะ 

 
 

   
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

พิจารณาผลการด าเนินงาน  
และให้ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

จบ 

น าตามมติ/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการรายงาน

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี/แผนพัฒนาของวิทยา

เขต/เขตพื้นที่/คณะ แจ้งเวียนให้
ผู้รับผิดชอบน าไปจัดท าแนวทางการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.08-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีกรณีอยู่ในอ านาจอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการจัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีเป็นไปตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อย
ละ 80 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีภายใต้วงเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณ” หมายถึง แผนงานหรืองานส าหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูป 
ตัวเลขจ านวนเงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
“งบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี” หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
“เงินจัดสรร” หมายถึง ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่ายหรือให้ผูกผันในระยะเวลาหนึ่ง 
“งบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์
และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน/เขตพ้ืนที่ : จัดท าและตรวจสอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานก่อนส่งต่อให้   
กองนโยบายและแผนด าเนินงานต่อไป 
กองคลัง : 1. ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 
             2. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเพ่ิมเติมให้หน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน : ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
ของหน่วยงาน 
คณะ/หน่วยงาน : จัดท าค าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 

เอกสำรอ้ำงอิง 1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
   พ.ศ. 2563  
2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. คู่มือการจัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
2. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
3. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
4. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
5. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
6. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ระหว่างปี  

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.08-006 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

7. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
8. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
9. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
10. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
11. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
12. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
13. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
14. ตารางสรุป แบบแสดงภาระงาน 
15. แบบฟอร์มประกอบการพิจารณาการของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี  (กรณีปรับปรุง/ซ่อมแซม) ที่มี
การจ้างเหมาปรับปรุง/ซ่อมแซม 
16. แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
บันทึกข้อความขออนุมัติ

งบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

ห้องเอกสารกองนโยบาย
และแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปีของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 
 
 
 
 
 

ผูต้้องการขอ
งบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่าง
ปีของคณะ/
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 

ผู้ต้องการของบประมาณเพิ่มเติม
ระหว่างปีของ คณะ/วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ ติดต่อประสานงานกบังาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ เพื่อให้รายละเอียดการ
เสนอของบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ ไม่
น้อยกว่า 15 
วัน 

- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีตาม
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ 
 

2 งานนโยบายและ
แผน วทิยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ จัดท ารายละเอียด
การเสนอขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปีของคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมระหวา่งปี
และให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบเสนอ
ผ่านรองอธิการบดปีระจ าวิทยาเขต/รอง
อธกิารบดีเขตพื้นที่กอ่นเสนออธิการบด ี 
 - กรณีทีไ่ม่อนุมัต ิด าเนินการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในสว่นที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ ขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างป ี
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีตาม
แบบฟอร์มเสนอค าขอโครงการ 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แบบฟอร์มฯ ที่เกีย่วขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

5 หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
 

หน่วยงานที่เกีย่วข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ความเหมาะสม และ
ความจ าเป็นในการอนุมัติ เช่น สวส. 
จะพิจารณารายการเกี่ยวกับ IT 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการให้
เป็นไปตามวิธีการงบประมาณตาม
ระเบียบฯ ที่เกีย่วขอ้ง และ
ตรวจสอบแบบฟอร์มเอกสารแนบ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพือ่
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
เสนอผู้บริหาร 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

      

เร่ิมต้น 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
เสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม

ระหว่างปี ของหน่วยงาน 

 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งความต้องการในการเสนอขอ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีต่องาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

อนุมัติ 

พิจารณาการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่าง

ปี 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหว่างปีให้เป็นไปตาม

ระเบียบฯ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

 กองคลัง 
  (งาน

งบประมาณ) 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 
 

รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ และมอบกองนโยบายและ
แผนด าเนินงานแจ้งจัดสรรสู่
หน่วยงานและมอบกองคลังโอนเงิน
ให้หน่วยงาน 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

8 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
เพิ่มเติมให้หน่วยงาน 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

9 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

บันทึกยอดการจัดสรรงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมให้หน่วยงาน 
พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติไปยังงาน
นโยบายและแผนคณะ / เขตพื้นที ่

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - บันทกึข้อความการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม 

10 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของคณะ / 
เขตพื้นที่ ด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ให้ด าเนินการ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

11 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 

      

 
 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้
หน่วยงาน 

บันทึกยอดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ให้หน่วยงาน 

แจ้งการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้
หน่วยงานด าเนินงาน 

จบ 

ด าเนินงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการ
เบกิจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.08-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริหำรกำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและ 

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (กรณีข้ามไตรมาส) 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย    
งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีข้ามไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564.  
กนผ.08-007 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
                อธกิารบด ี

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1.บันทึกข้อความขออนุมัตปิรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีข้ำมไตรมำสของหน่วยงำน 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีข้ำมไตรมำสของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงานภายใน
ของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

หน่วยงานภายในของ คณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ติดต่อประสานงาน
กับกับงานนโยบายและแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ พร้อมอธบิายเหตุผล
ความจ าเป็นในการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

30 นาที 
 

- บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/

เขตพื้นที่ 

 
 

งานนโยบายและแผนของ คณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่จัดท าและ
ตรวจสอบการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพื่อเสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพือ่ลงนามในบันทกึข้อความ 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขต
พื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการ
ขออนุมัติปรับแผนการปฏบิัติงาน
และการใช้จา่ยงบประมาณของ 
คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ เสนอผ่าน
รองอธกิารบดีประจ าวิทยาเขต/รอง
อธกิารบดีเขตพื้นที่กอ่นเสนออธกิารบด ี
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ ขออนมุัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 กองนโยบาย 
และแผน 

 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ความเหมาะสม  
ความถูกต้องและเสนอให้ผูบ้ริหาร  

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

6         กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
 - ตรวจสอบความถูกต้อง 
 - เสนอผู้บริหาร 

1 วัน 
 

- บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

      

เริ่มต้น 

แจ้งความต้องการพรอ้มเหตุผลในการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ต่องานนโยบายและแผน

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

พิจารณาการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

พิจารณาบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
การขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ  

 

เห็นชอบ 

พิจารณาและลงนามการขอ 
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ  

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

7 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 - รองอธกิารบดีที่เกีย่วขอ้ง/
อธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 
 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัต ิ
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

8         กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 
 

รับทราบการปรับแผนฯและบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนฯ ที่
ได้รับอนุมัติ 

15 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

9 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าบันทึก
แจ้งการได้รับการอนุมัติปรับแผนฯ 
ไปยังหน่วยงาน 

15 นาที - บันทกึขอ้ความบันทกึแจ้งการได้รับ
การอนุมตัิปรับแผนฯ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

10 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดในการ

ขออนุมัต ิ

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

11 กองนโยบายและ
แผน 

 
 

เสนอวาระการประชุมต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส 
(กรณีข้ามไตรมาส) 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

12 คณะกรรมการ
บริหารการเงิน
และทรัพย์สิน
ประจ า
มหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินเพื่อทราบ 

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- รายละเอียดที่เสนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณตามแบบฟอร์มที่
เกี่ยวขอ้ง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
พร้อมเอกสารการวิเคราะห์ 

      

  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

รับทราบการปรับแผนฯ 

 

จบ 

น าเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ 

จัดท าบันทึกการได้รับการอนุมัติให้ปรับ
แผนฯ แจ้งไปยังหน่วยงาน 

 

 
ด าเนินงาน 

 

รับทราบการปรับแผนฯ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทราบและเข้าใจในกระบวนการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณสามารถด าเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้ามไตรมาส) 

ค ำจ ำกัดควำม “แผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 
และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในรอบ 
ปีงบประมาณ 
“กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ” หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
“กำรเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจ านวนของเงินจัดสรรที่ได้รับ
อนุมัติเงินจัดสรร 
“กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย” หมายถึง การโอนจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายจากแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการใดๆไปตั้งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงาน หรือผลผลิต หรือโครงการ หรือรายการอื่น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

กองนโยบำยและแผน ตรวจสอบ/วิเคราะห์/สังเคราะห์การปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย    
                           งบประมาณของหน่วยงาน 

กองคลัง ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหาร 

คณะ/หน่วยงำน จัดท าค าขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เอกสำรอ้ำงอิง 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2563  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร      
   งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  
4. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่ใช้ 1.บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.รายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้

จ่ายงบประมาณ (กรณีไม่ข้าม 
ไตรมาส) 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-008 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย : ผูอ้ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย : ผูอ้ านวยการส านักงาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือการขออนุมัตปิรับ
แผนการปฏบิัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีอยู่ในไตรมำสเดียวกันของหน่วยงำน 
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 ขั้นตอนกำรขออนุมัติปรับแผนกำรด ำเนินงำนกรณีอยู่ในไตรมำสเดียวกันของหน่วยงำน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 

หน่วยงานภายในประสานงานและให้
รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการขออนุมัติปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ต่องานนโยบายและแผนวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ เพื่อจัดท าการขออนุมัติปรับ
แผนการปฏบิัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยให้รายละเอยีดของ
ข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบ  

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัต ิ
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

2 
 
 
 
 

งานคลัง  
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 - ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- ตรวจสอบความถกูต้อง 
- เสนอผู้บริหาร 
 
 
 

30 นาที - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ 

 คณบดี/ผู้อ านวยการ  พิจารณาอนุมัต ิ
 
 
 
 

1 วัน - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

4 
 
 

งานคลัง  
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 รับทราบการปรับแผนฯและบริหาร
จัดการงบประมาณตามแผนฯ ที่ได้รับ
อนุมัติ 
 

5 นาท ี - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

5 งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 บันทึกการปรับแผนฯ พร้อมทั้งแจ้ง
การอนุมัติปรับแผนฯไปยัง 
กองนโยบายและแผน ทกุวันที ่10 
ของเดือน 

5 นาท ี - บันทกึขอ้ความการขออนมุัติ 
- รายละเอียดทีเ่สนอขออนุมัติปรับ
แผนการปฏิบัติงานและการใชจ้่าย
งบประมาณตามแบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้อง 
- ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์พรอ้ม
เอกสารการวิเคราะห ์

   
 
 

   

 

  

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

เร่ิมต้น 

- รับเรื่องและรายละเอียดในการขอ
อนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ต่องานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ๆ  
- จัดท าการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ
งานแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กบั
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

พิจารณาบริหารงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไปตามระเบียบ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

รับทราบการปรับแผน 

บันทึกการปรับแผน 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-009 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี ให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการยกเลิกการด าเนินงานโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติยกเลิกโครงการ ที่มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม ยกเลิก หมายถึง การคืนโครงการทีไ่ม่ประสงค์ด าเนินการ 
โครงกำร หมายถึง การด าเนินกิจกรรมที่ประกอบด้วยแผนงานย่อย ที่ระบุรายละเอียดได้ชัดเจน เช่น 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน กรอบระยะเวลาต้องมีการเริ่มต้นและจุดจบ  งบประมาณที่ใช้ และ
ผลลัพธ์ที่วัดหรือประเมินผลได้ 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการด าเนินโครงการโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลกระทบและอุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัติยกเลิกโครงการ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณประจ าปี 
2. แบบฟอร์มโครงการงบประมาณประจ าปี  

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
ยกเลิกโครงการ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำร 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานและ
ให้รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการ เสนอขออนุมัติยกเลิก
การด าเนินการโครงการ ต่องาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
เพื่อจัดท าการขออนุมัตยิกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ  

15 วัน 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 

รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่
เกี่ยวขอ้ง ตรวจสอบ ผลกระทบ จาก
การยกเลิกการด าเนินโครงการ ว่า
ส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจา่ย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

3 แผนกสารบรรณ
คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หัวหนา้
ส านักงานคณบดี 

                               
                                                 
 
 
             

แผนกสารบรรณหน่วยงานรับเอกสาร
ขออนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการ 
เพื่อเสนอคณบดี/ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ ผา่น
หัวหน้าส านักงาน เพื่อให้ความคิดเห็น
เบื้องต้น 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
                                
 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอผ่าน 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต/รอง
อธิการบดีเขตพื้นที่ก่อนเสนออธิการบด ี 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

5 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอใน
งานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบยกเลิกการด าเนินงาน
โครงการ ผลกระทบ จากการยกเลิก
การด าเนินโครงการ ให้ขอ้เสนอแนะ
และเสนอให้ผู้บริหาร 

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

    
 
 
 
 

  

เริ่มตน้ 

แจ้งความต้องการพรอ้มเหตุผลในการขอ
อนุมัติยกเลิกการด าเนินโครงการ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกการด าเนิน
โครงการ 

 

รับรายละเอียดและจัดท าการขออนุมัตยิกเลิก
การด าเนินโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณของ คณะ/

วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาการยกเลิกโครงการให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

7 กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น ตรวจสอบ 
ผลกระทบจากการยกเลิกการด าเนิน
โครงการ เพื่อเสนอต่ออธิการบด ี

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 
 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ  

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

9 กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 กองคลังรับทราบการยกเลิกโครงการ 15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

10 กองนโยบาย 
และแผน 

 กองนโยบายและแผน ด าเนินการ
บันทึกรายละเอยีดการยกเลิกโครงการ
เพื่อสรุปเป็นภาพรวมรายไตรมาส 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

11 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/งานคลังวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/งานคลังวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
กองคลังสรุปงบประมาณเพื่อผลักเข้า
เงินเหลือจ่าย/กองทุน/อื่นๆ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน
ที่ได้รับอนุมัติ 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติยกเลิกการ
ด าเนินโครงการ 
- แบบฟอร์มเสนอค า
ขอโครงการ 

   
 
 

   

 

  

รับทราบการยกเลิกโครงการฯ 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการบันทึกรายละเอยีดการยกเลิก
โครงการ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การขออนุมัตคิืนงบประมาณ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-010 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน 
               อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการการขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี ให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว  

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

ร้อยละของการคืนงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติคืนงบประมาณ ที่ มีเหตุผลความจ าเป็นและกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  

ค ำจ ำกัดควำม คืนงบประมำณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับจากมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่
หมด และมีความประสงค์ส่งคืนมหาวิทยาลัย 
เหตุผลและควำมจ ำเป็น หมายถึง เหตุหรือข้อขัดข้องที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณโดยระบุให้ชัดเจนถึง
ผลการด าเนินงาน ผลกระทบหรืออุปสรรคที่ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยงาน : เสนอพิจารณาอนุมัติคืนงบประมาณ 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติยกเลิกคืนงบประมาณเพ่ือเสนอในงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

เอกสำรอ้ำงอิง 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. เล่มจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความขออนุมัติคืนงบประมาณประจ าปี 

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
หนังสือขออนุมัติ
คืนงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งานแผน
งบประมาณ 

Google Drive 5 ปี ไฟล์เอกสาร 

 
Infographic ขั้นตอนกำรขออนุมัติคืนเงินงบประมำณ 
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ขั้นตอนกำรขออนุมัติคืนเงินงบประมำณ 
ล ำดับ

ที ่
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 หน่วยงานภายใน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานและ
ให้รายละเอียดเพือ่แสดงเหตุผลความ
จ าเป็นในการ เสนอขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณต่องานนโยบายและแผน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่เพื่อจัดท าการขอ
อนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

ก่อนถึงวัน
ด าเนินการ  

15 วัน 

- บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

2 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 

รับเอกสารการขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ เพื่อเสนอในงานที่
เกี่ยวขอ้ง ตรวจสอบ ผลกระทบ  
จากการคืนเงินงบประมาณ ว่าส่งผล
กระทบต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ 
 

1 วัน - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

3 แผนกสารบรรณ
คณะ/วิทยาเขต/
เขตพื้นที่/หัวหนา้
ส านักงานคณบดี 

                               
                                                 
 
 
             

แผนกสารบรรณหน่วยงานรับเอกสาร
ขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ เพื่อเสนอ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ ผ่านหัวหน้าส านกังาน 
เพื่อให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

4 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/รอง
อธิการบดีประจ า
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 
                                
 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น เสนอผา่นรอง
อธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต/รองอธกิารบดี
เขตพื้นที่กอ่นเสนออธกิารบดี - กรณีที่ไม่
เห็นชอบ ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัตคืินเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

5 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอใน
งานที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบการคืนเงินงบประมาณ 
ผลกระทบ จากการคืนเงินงบประมาณ 
ให้ข้อเสนอแนะและเสนอให้ผู้บริหาร 

30 นาที - บันทึกข้อความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทึกข้อความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดิม) 

      

เริ่มตน้ 

เสนอขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

รับเอกสารการขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ 

 

รับรายละเอียดและจัดท าการขออนุมัตคืินเงิน
งบประมาณ ให้เป็นไประเบียบฯ ของ

มหาวิทยาลัย 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาการคืนเงินงบประมาณให้
เป็นไปตามระเบียบฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

      

7 กองคลัง 
  (งานบประมาณ) 

 
 

พิจารณาให้ความคิดเห็น ตรวจสอบ 
ผลกระทบจากการคืนเงินงบประมาณ 
เพื่อเสนอต่ออธกิารบด ี

30 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบดีที่

เกี่ยวขอ้ง 

 รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ  

1 วัน - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

9 กองคลัง 
 (งานงบประมาณ) 

 กองคลังรับทราบการคืนเงิน
งบประมาณ 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

10 กองนโยบายและ
แผน 

 กองนโยบายและแผน ด าเนินการ
บันทึกรายละเอยีดการคืนเงิน
งบประมาณเพื่อสรุปเป็นภาพรวมราย
ไตรมาส 

15 นาที - บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

11 งานนโยบายและ
แผนวิทยาเขต/เขต
พื้นที่/งานคลังวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 งานนโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/งานคลังวิทยาเขต/เขตพื้นที ่
กองคลังสรุปงบประมาณเพื่อผลักเข้า
เงินเหลือจ่าย/กองทุน/อื่นๆ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน

แผนปฏิบัติงาน
ที่ไดร้ับอนุมัติ 

- บันทกึขอ้ความ  
ขออนุมัติคืนเงิน
งบประมาณ 
- บันทกึขอ้ความ  
ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ (เรื่องเดมิ) 

   
 
 

   

  

รับทราบการคืนเงินงบประมาณ 

ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการบันทึกรายละเอยีดการคืนเงิน
งบประมาณ 

เสนอเพื่อพจิารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

พิจารณาการบริหารงบประมาณและ
ตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูลให้เป็นไป

ตามระเบียบฯ 

จบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้นโครงการ 45 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-011 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่
ส ำคัญ : 

จ านวนเล่มโครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนด 

ขอบเขตงำน : รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังเสร็จสิ้นโครงการ ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับส านักงบประมาณ และมหาวิทยาลัย ภายใต้แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลประกอบ อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
เมือ่สิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส  

ค ำจ ำกัดควำม “งบประมำณแผ่นดิน” หมายถึง งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
“งบประมำณเงินรำยได้” หมายถึง งบประมาณที่มาจากรายได้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการศึกษา 
งานฟาร์ม และรายจ่ายอื่นๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
การอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
“แผนกำรปฏิบัติงำน” หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.301) 
“แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง  แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับหน่วยงานเพ่ือ
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ (สงป.302) 
“ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ” หมายถึง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ทราบว่าได้มีการใช้จ่าย           
งบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดสรรที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้อาจมีการรายงานผลเป็นรายเดือน และรายไตร
มาส พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
“ส่วนรำชกำร” หมายถึง ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
“หน่วยงำน” หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ 

สภำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรำรเงินและทรัพย์สินประจ ำมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ  
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลฯและให้ข้อเสนอแนะ 
ผอ.กองนโยบำยและแผน   รับทราบการรายงานผลฯภายรวมของหน่วยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อ
อธิการบดีและคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 
กองนโยบำยและแผน   แจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบของกองคลัง ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสน าผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ลงเผยแพร่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
การติดตามรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้นโครงการ 45 วัน 

หลังสิ้นไตรมาส 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-011 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

เจ้ำหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบของหน่วยงำน   รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ หลังสิ้น
โครงการ 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส รายงานตามแบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) 
และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4)  

เอกสำรอ้ำงอิง 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหาร  
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 
2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  
   พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 
4. หลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัย 
   เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  
5. แนวทางการติดตามประเมินและรายงานผลประจ าปีงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผน  
   การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
6. เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

แบบฟอร์มที่
ใช้ 

1. บันทึกข้อความติดตามรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
2. แบบฟอร์มเล่มสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ (ต.5) และแบบฟอร์มสรุปผลโครงการ (ต.4) ไว้ที่
เว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน   

เอกสำรบันทึก ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ 45 
วัน 

เจ้าหน้าที่งานติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน 

Google Drive และ 
ห้องเอกสารกองนโยบาย

และแผน และหน้า
เว็บไซต์ขอองกอง
นโยบายและแผน 

5 ปี เรียงตามวันที่ 

 
Infographicขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ หลังสิ้นโครงกำร 45 วัน 
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ขั้นตอนกำรติดตำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ หลังสิ้นโครงกำร 45 วัน 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
 

   

1 
กองนโยบาย
และแผน 

 
 
 
 

กองนโยบายและแผนจัดท าบันทึก
ข้อความติดตามรายงานผลโครงการ
หลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /ราย
ไตรมาส โดยให้ผู้อ านวยการ 
กองนโยบายและแผนลงนาม เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบโครงการภายในของวิทยา
เขต/เขตพื้นท่ี/คณะ รายงาน ทกุวันที่ 
7 ของเดือนถัดไป และส าเนาแจ้งงาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/เขตพื้นที ่

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตามผล
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ
ภายในของวิทยาเขต/เขตพื้นท่ี/
คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

2 
เจ้าหน้าที่สาร
บรรณของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 

1. ลงรับ หนังสือ เสนอต่อคณบดี/
ผู้อ านวยการ 
 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

3 
หัวหน้า

ส านักงานคณบดี 

 
 
 
 
 
 

ให้ความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อเสนอน า
พิจารณาอนุมัติให้คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
ผ่านหัวหนา้ส านักงานคณบดี เพือ่
พิจารณา 
 - กรณีที่ไม่เห็นชอบ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่เห็นชอบให้ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 
 

4 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/ 
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 คณบดี/ผู้อ านวยการส านกังานวิทยาเขต/
เขตพื้นที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
45 วัน /รายไตรมาสเสนอผา่น รอง
อธกิารบดปีระจ าวทิยาเขต/รองอธกิารบดี
เขตพื้นที่กอ่นรายงานตอ่อธิการบด ี 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ให้ส่งกลับ
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานเจา้ของต้น
เร่ือง 
 - กรณีที่อนุมัติให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความ เสนอ
คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อพจิารณา 
2. รายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /
รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  
 

 

 

 

เร่ิมต้น 

จัดท าบันทึกขอ้ความติดตามรายงาน
ผลโครงการหลังเสร็จสิ้น โครงการ 

45 วัน 

รับหนังสือเข้าระบบสารบรรณ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เพื่อพิจารณา 
 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

  
  

 
 

 
 

5 
เจ้าหน้าที่สาร
บรรณของ
หน่วยงาน 

 
 
 

 

1. แจ้งเวียน สาขา/เจา้ของโครงการ 
ให้รายงานการด าเนินโครงการหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 45 วัน   
2. แจ้งเจ้าที่ประสานงานของคณะ /
หน่วยงาน เพื่อรวมรวมส่งกอง
นโยบายและแผน 

15 นาที 

1. บันทึกข้อความติดตาม
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาสแจ้งสาขา/ผู้รับผิดชอบ
โครงการภายในของวิทยาเขต/
เขตพื้นท่ี/คณะ 
2. แบบฟอร์ม ต.4 
3. แบบฟอร์ม ต.5 

 
 
 
6 

งานนโยบาย
และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

1. รวบรวมเล่มรายงานผลโครงการ จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการภายในของวิทยา
เขต/เขตพื้นที่/คณะ 
 2. ตรวจสอบ วิเคราะห ์ความถกูต้องของ
ทุกรายการตามแบบฟอร์มฯ  
 3. หากมีการแก้ไขต้องประสานกับสาขา/
ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกีย่วข้องใหแ้ก้ไข
เอกสารดังกล่าวจนกว่าถกูต้องและเสร็จ
สมบูรณ ์
 4. จัดเก็บขอ้มูล 
 5. น าผลการด าเนินงาน มาวิเคราะห์
ตรวจสอบขอ้มูลความถกูต้องเพือ่แสดงถึง
การด าเนินงานตามแผน 
 6. สรุปปญัหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ยิ่งขึ้น 

1 วัน 1. บันทึกข้อความ เสนอ
คณบดี/ผู้อ านวย 
การส านักงานวิทยาเขต/เขต
พื้นที่ เพื่อพจิารณา 
2. รายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /
รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
7 

ผู้อ านวยการ
กองนโยบาย
และแผน 

 
                              
 
 
 
 
      
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 45 
วัน /รายไตรมาส เพื่อรายงานต่อ
อธิการบดี 
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อ
อธิการบดี                  
- กรณีที่แก้ไขต้องตรวจสอบเอกสาร
อีกครั้ง 

15 นาที 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธิการบดีผ่านผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพื่อหา
แนวทางแก้ไข ปัญหาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 
 
 
8 

 
 
 
อธิการบดี 
 
 
 

 อธกิารบดพีิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลโครงการ หลังเสร็จสิ้น โครงการ 
45 วัน /รายไตรมาส เพือ่รายงานต่อคณะ
กรรมการฯ ที่เกี่ยวขอ้ง                   
- กรณีที่เห็นชอบให้เสนอต่อคณะ
กรรมการฯ          
- กรณีที่แก้ไขตอ้งตรวจสอบเอกสารอกี
ครั้ง 

3 วัน 1. บันทึกข้อความเสนอต่อ
อธกิารบดีผา่นผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน                   
2. รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วนั /รายไตรมาส 
3. สรุปรายงานปัญหาเพือ่หาแนว
ทางแก้ไข ปญัหาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 

    
 

 

รวบรวม/ตรวจสอบข้อมูล/
วิเคราะห์ข้อมูล/สรุปปัญหาและ

อุปสรรคแนวทางแก้ไข และจัดท า
รายงานผลโครงการรายไตรมาส 

พิจารณาผล 
การด าเนินงาน 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

แจ้งเวียน 
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ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flow Chart) ขั้นตอน/วิธกีำร/รำยละเอียด ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

    
 
 
 

 

 

 
 
 
9 

 
 
 

คณะกรรม 
การที่เกี่ยวข้อง 

 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะรายงานผลโครงการ หลัง
เสร็จสิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจ ามหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ตามที่มีการ
จัดประชุม
คณะกรรม 

การฯ 

รายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตร
มาส 

10 

เจ้าหน้าที่งาน
ติดตามฯของ
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

 

1. แจ้งรายงานผลโครงการ หลังเสร็จ
สิ้น โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส ที่
ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ 
2. น าข้อเสนอแนะไปปรับแผนฯในปี
ถัดไป 
 

1 วัน 

1. บันทึกข้อความแจ้งมติและ
ข้อเสนอแนะ แจ้งส่วนราชการ
ภายในมหาวิทยาลยั                           
2. มติ/ข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานผล
โครงการ หลังเสร็จสิ้น 
โครงการ 45 วัน /รายไตรมาส 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งมติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ ให้แก่   
ส่วนราชการภายในมหาวิทยาลยัเพื่อ

ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพือ่
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

จบ 

พิจารณาผลการ
ด าเนินงานและให้

ข้อเสนอแนะ 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการ 

- เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
- เล่มรายงานการวิเคราะหภ์าระงานสอนของ
อาจารย ์
- เล่มรายงานการวิเคราะหค์่าสาธารณูปโภค 
- เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-012 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                     
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการน าข้อมูลเอกสารรายงานเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
นักศึกษำใหม่ หมายถึง นักศึกษาที่ก าลังศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระดับชั้นการศึกษาปีที่ 1  ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท ารายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องปฏิทินการศึกษา 
2. ปฏิทินรับสมัครนักศึกษา 
3. ข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. ข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 5. ข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคารประกอบอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานบนเว็บไซต์สู่สาธารณะ 
2. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลภาระงานสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.02) 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการ 

- เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
- เล่มรายงานการวิเคราะหภ์าระงานสอนของ
อาจารย ์
- เล่มรายงานการวิเคราะหค์่าสาธารณูปโภค 
- เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พื้นที่อาคาร 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-012 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 

และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก(ส.01) 
4. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลอาคารเรียน อาคารปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน โรงจอดรถ หอพักบ้านพักอาคาร
ประกอบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.03) 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานการวิเคราะห์

นักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
1. เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
2. เล่มรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
3. เล่มรายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
4. เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนที่อาคาร 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. เล่มรายงานการวิเคราะห์นักศึกษาใหม่ 
2. เล่มรายงานการวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ 
3. เล่มรายงานการวิเคราะห์ค่าสาธารณูปโภค 
4. เล่มรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร 

 
ล ำดับ

ที่ 
ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 

   

2 
งานนโยบาย

และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อขอข้อมูลมาวิเคราะห ์
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 วัน 
บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดท ารายงานฯ 

 
 
3 

 

หน่วยงาน
ภายใน 

 

หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

5 วัน 

- ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ในแต่ละป ี
- ข้อมูลตารางสอนของอาจารย ์

ประจ าปกีารศึกษา 
- ข้อมูลการใช้ น้ าประปา ไฟฟ้า 

โทรศัพท์ ไปรษณีย์ อินเตอร์เน็ต 
ในแต่ละปี 

- พื้นที่อาคาร ทั้ง 4 เขตพื้นที ่

4 
งานนโยบาย

และแผนวิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้ง
ต่อไป 

3 วัน 

- ข้อมูลนักศึกษาใหม่ทั้ง 4 เขต
พื้นที่ 

- ภาระงานสอนของอาจารย์ ทั้ง 4 
เขตพื้นที่ 

- ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ทั้ง 4 
เขตพื้นที่ 

- แบบแปลนอาคารทั้ง 4 เขตพื้นที ่

5 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการ
ประมวลผล 

1 วัน 

- รายงานการวิเคราะห์นักศึกษา
ใหม่ 

- รายงานการวิเคราะห์ภาระงาน
สอนของอาจารย ์

- ค่าสาธารณูปโภค ทั้ง 4 เขตพื้นที ่
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที ่

 
6 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 รวบรวมข้อมูล เมื่อด าเนินการตาม
กระบวนการแล้วเสร็จ น าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจัดท าหนังสือแจ้ง
ให้หน่วยงานทราบ 

2 วัน ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

  
 

 
 

   

  

เร่ิมต้น 

จบ 

ท าบันทึกข้อความ 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

วิเคราะห์ฐานข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติ

การศึกษา/รายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-013 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน     

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดท ารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : จ านวนครั้งของข้อมูลที่ผิดพลาดในรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ (ไม่เกิน 1 ครั้ง) 
 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี รายงานสถิติทางการศึกษา และรายงานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 
ได้ครอบคลุมถึงขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์การจัดท าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบเล่มรายงานดังกล่าว และจนถึงการเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณารับทราบก่อนน าข้อมูลเอกสารรายงาน
เผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ใน
รูปแบบที่ เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและการประมวลผลซึ่งข้อมูลอาจจะได้มาจากการ
สังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริง
และต่อเนื่องตัวอย่างของข้อมูล เช่น คะแนนสอบ ชื่อนักเรียน เพศ อายุ เป็นต้น 
สำรสนเทศ หมายถึง คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลดิบ (Rau data) ด้วยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ งต่ างๆ  และน าผลที่ ได้มาผ่านการกระบวนการประเมินผล  ไม่ว่าจะเป็นการจัดกลุ่มข้อมูล                    
การเรียงล าดับข้อมูล  การค านวณและสรุปผล  จากนั้นก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่ก่อเกิดประโยชน์การด าเนินชีวิตของมนุษย์  ไม่ว่าจะเป็นด้านของชีวิตประจ าวัน  ข่าวสาร  ความรู้ด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
รำยงำนประจ ำปี หมายถึง คือรายงานแสดงความเข้าใจของกิจกรรมของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา รายงาน
ประจ าปีท ามาเพ่ือรายงานต่อผู้บริหารและผู้ที่สนใจ ให้ข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมและผลประกอบการทางการเงิน
และข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเรื่องต่างๆ ที่เราต้องการศึกษา เช่น 
สถิติจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สถิติจ านวนนักศึกษาทั้งหมด สถิติจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

อธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี : ให้ความเห็นชอบเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อธิการบดี 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน : ให้ความเห็นชอบเสนอขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท ารายงาน 
บุคลากรกองนโยบายและแผน : จัดท าเอกสารรายงานประจ าปี/รายงานสถิติการศึกษา/รายงานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ประเด็นนโยบาย เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
2. สรุปการทบทวนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563-2565 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการจัดท ารายงานประจ าปี/รายงานสถิติ

การศึกษา/รายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-013 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน     

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) ของอธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

4. ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์มรายงานผลข้อมูลสถิตินักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.04) 
2. แบบฟอร์มโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก               
(ส.05) 
3. แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการท่ีโดดเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.06) 
4. แบบฟอร์มผลงานวิจัยที่ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ส.07) 
5. บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปี  
6. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี 
7. แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เอกสำรบันทึก : ชือ่เอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรจัดท ำ 
1. เล่มรายงานประจ าปี 
2. เล่มรายงานสถิติการศึกษา 
3. เล่มรายงานข้อมูลและสารสนเทศ 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. เล่มรายงานประจ าปี 
2. เล่มรายงานสถิติการศึกษา 
3. เล่มรายงานข้อมูลและสารสนเทศ 

ล ำดับ
ที่ 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

1 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

   

2 

งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 

- ประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องเพื่อรวบรวม
ข้อมูล 
 - ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

5 วัน 

บันทึกข้อความขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูลส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อ
จัดท ารายงานฯ 

3 
หน่วยงาน
ภายใน 

 
 
 
 
 

หน่วยงานภายในจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 10 วัน 

ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
- นักศึกษา/งบประมาณ/
อัตราก าลังบุคลากร/การ
จัดการศึกษา/การวิจัย/การ
บริการวิชาการ/การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/อื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

 
4 
 
 

งานนโยบาย
และแผน
วิทยาเขต/
เขตพื้นที่ 

 
ตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
3 วัน 

ข้อมูลต่างๆทีเกี่ยวข้อง 

5 
กองนโยบาย

และแผน 

 
 
 
 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการประมวลผล 1 วัน 

- รายงานรายงานประจ าป ี
- รายงานสถิติการศึกษา 
- รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

 
 
6 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 
รวบรวมข้อมูล เมื่อด าเนินการตามกระบวนการแล้ว
เสร็จ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบ 

2 วัน เก็บรวบรวมฐานขอ้มูล 

7 
  

 
 

   

 
 
 
 
 
 

ท าบันทึกข้อความ 

ท าบันทึกข้อความ 
จัดส่งข้อมูล 

 

เร่ิมต้น 

บันทึก/วิเคราะห์ขอ้มูล 

ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 

 

จบ 

วิเคราะห์ฐานข้อมูล 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-014 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการเสนอ
ของบประมาณกองทุน 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการเสนอของบประมาณกองทุนเป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน คลอบคลุมไปถึงการเสนอของบประมาณกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนเห็นชอบ
ก่อนน าเสนอประธานกรรมการกองทุน/กองทุนย่อยเพื่ออนุมัติ 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
คณะกรรมการกองทุนย่อย หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนย่อยระดับหน่วยงาน 
กองทุน หมายความว่า กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กองทุนย่อย หมายความว่า กองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน หรือกองทุนในระดับคณะ 
ปีงบประมาณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 
และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ประธานกองทุนและกองทุนย่อย เป็นผู้อนุมัติการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์แต่ละกองทุน 
กองคลัง รับผิดชอบการเบิกจ่ายกองทุน และกองทุนย่อย พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
และรายงานรายรับรายจ่ายกองทุน และกองทุนย่อยทุกไตรมาส เพ่ือให้กองนโยบายและแผน  มีข้อมูลเสนอ
ทบทวนและก าหนดนโยบายในการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนและกองทุนย่อยเพ่ือบริหารจัดการ
งบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับจริง 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. 2563 
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารกองทุนย่อยระดับคณะ พ.ศ. 2563 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง อัตราการจ่ายค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนใดจากเงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การบริหารกองทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ตามกองทุนย่อยนั้นๆ) 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่าย
เงินกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ตามกองทุนย่อยนั้นๆ) 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้
จ่ายกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2564 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 1. แบบฟอร์ม ง.1 (ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน) 
2. แบบฟอร์ม ง.2 (สรุปครุภัณฑ์) 
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มทร. ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอของบประมาณกองทุน 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-014 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน  

เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
                 และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

3. แบบฟอร์ม ง.2-1 (ครุภัณฑ์) 
4. แบบฟอร์ม ง.3 (สรุปสิ่งก่อสร้าง) 
5. แบบฟอร์ม ง.4 (สรุปโครงการวิจัย) 
6. แบบฟอร์ม ง.5 (สรุปโครงการ) 
7. แบบฟอร์ม ง.6 (ค านวณค่าสอน) 
8. แบบฟอร์ม ง.7 (ยานพาหนะ) 
9. แบบฟอร์ม ง.8 (ค่าซ่อมครุภัณฑ์) 
10. แบบฟอร์ม ง.9 (ค่าจ้างบุคลากร) 
11. แบบฟอร์ม ง.10 (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) 
12. แบบฟอร์ม ง.11 (หารายได้) 
13. แบบฟอร์ม ง.12 (ทุนการศึกษา) 
14. แบบฟอร์มเสนอโครงการงบประมาณประจ าปี 
15. แบบฟอร์มอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการกองทุนต่างๆก าหนด 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณกองทุน 
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ขั้นตอนกำรเสนอของบประมำณกองทุน 
ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

   

1 ฝ่ายเลขานุการ
กองทุน 

 เสนอแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกองทุนต่อคณะกรรมการฯ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

ภายใน 1
เดือนแรก

ของ
ปีงบประมาณ 

- เอกสารวาระการประชุม 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 

2 
 
 
 
 
 

กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน 
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 
  

ฝ่ายเลขานุการ ติดต่อประสานงาน
กับกองนโยบายและแผน/งาน
นโยบายและแผนวิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่ เพื่อให้รายละเอียดการ
เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุน 

2 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

3 ฝ่ายเลขานุการ
กองทุน 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณกองทุนต่อประธาน
กองทุน ผ่านกองคลัง/งานคลัง 
วิทยาเขต/ เขตพื้นที ่

1 วัน - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

4 กองคลัง 
  /งานคลัง วิทยา
เขต/ เขตพื้นที่ 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบ 
ทั้งนี้กรณีที่มีการแก้ไขหน่วยงาน
ต้องรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีไม่มี
แก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

7 ประธาน
คณะกรรมการ
กองทุน/กองทุน

ย่อย 

 
 

ประธานกองทุน/กองทุนยอ่ย
พิจารณาอนุมัติ  

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

8 กองทุน  
 

กองทุนด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามแผนที่
ก าหนด 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
กองทุน 
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนฯ 

   
 
 

   

 

เร่ิมต้น 

พิจารณาเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของกองทุน 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการเสนอ
ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

จบ 

ด าเนินงาน 

ไม่อนุมัติ 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหา
รายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหา
รายได้) 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-015 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             เขตพื้นทีอุ่เทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
               และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน  

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบภายในวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการการ
เสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหารายได้) 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : ร้อยละของการการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหารายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหารายได้) 
เป็นไปตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนดร้อยละ 80 

ขอบเขตงำน : ขั้นตอนกระบวนการขออนุมัติเพ่ือด าเนินโครงการหารายได้ ที่มีหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งบประมาณ
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หน่วยงาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร หมายถึง หน่วยงานที่ด าเนินโครงการบริการวิชาการหารายได้ 
ชื่อโครงกำร หมายถึง ชื่อกิจกรรมควรมีลักษณะบริการวิชาการหารายได้ที่ชัดเจน รัดกุม และเข้าใจง่าย อ่าน
แล้วรู้เลยว่าโครงการนี้ต้องการท าอะไร 
ประเภทโครงกำร หมายถึง ลักษณะประเภทของโครงการบริการวิชาการที่จัด 
รำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะของงำน หมายถึง แนวทางและรายละเอียดที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
โครงการบริการวิชาการที่จัด 
ผู้รับบริกำร หมำยถึง บุคคลทั่วไปที่เข้ารับบริการ 
หลักกำรและเหตุผล หมายถึง ความเป็นมา เหตุผล ปัญหา ความจ าเป็น ความส าคัญที่ต้องการด าเนิน
โครงการนี้  ระบุให้ชัดเจนว่าจัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ที่เป็นอยู่ หรือ
จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่ให้ดีขึ้น ชี้แจงให้เห็นว่าท าไมถึงต้องด าเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ืออะไร หาเหตุผล
ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ 
วัตถุประสงค์ หมายถึง ทิศทางของโครงการที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สามารถวัด
และประเมินผลได้  
เป้ำหมำย/ผลผลิต หมายถึง หน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด หมายถึง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้เข้ารับบริการ และคณะผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินการโครงการ  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากโครงการบรรลุแล้วกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ของความส าเร็จของ
โครงการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในทางตรงและทางอ้อมในการด าเนินโครงการที่จัด 
แผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานที่มีวิธีการด าเนินการ ขั้นตอนการ
ด าเนินโครงการ สถานที่จัดโครงการที่ชัดเจน วันที่จะการด าเนินโครงการ 
งบประมำณ หมายถึง รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดของโครงการ ควรจ าแนกรายการให้
ชัดเจน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร หมายถึง หัวหน้าโครงการทีร่ับผิดชอบโครงการบริการวิชาการนั้น 
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มทร. ตะวันออก 
กองนโยบายและแผน 

 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการหา
รายได้ (บริการวิชาการหารายได้) (งานวิจัยหา
รายได้) 

 

 
รหัสเอกสาร 

2564. 
กนผ.08-015 

 
วันที่บงัคับใช ้
4/1/2565 

 
เขียนโดย : หัวหน้างานนโยบายและแผน 
             เขตพื้นทีอุ่เทนถวาย 
ควบคุมโดย :  ผู้อ านวยการกองนโยบาย 
               และแผน 
อนุมัติโดย :  ผู้อ านวยการส านกังาน  

อธิการบดี 

แก้ไขครั้งที่ : 
(ถ้ามี) 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

หัวหน้าหน่วยงาน : พิจารณาเห็นชอบและเสนอขออนุมัติด าเนินโครงการต่ออธิการบดีต่อไป 
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน/หัวหน้าส านักงาน : ให้ความคิดเห็นเบื้องต้น 
งานสารบรรณหน่วยงาน : รับเอกสารการขออนุมัติด าเนินงานโครงการเพื่อเสนอในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เจ้าหน้าที่แผนงบประมาณหน่วยงาน : ตรวจสอบรายละเอียดรายการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการเป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   
    พ.ศ. 2563  
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการ
วิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 

แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบฟอร์มที่ใช้/เอกสำรประกอบ 
1. บันทึกข้อความด าเนินโครงการบริการวิชาการ/วิจัย (หารายได้) 
2. แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการสังคม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 

เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 
รายงานประจ าป ี กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 

กองนโยบายและแผน 
1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสถิติการศึกษา กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

รายงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร 

กองนโยบายและแผน เว็บไซต์ 
กองนโยบายและแผน 

1 ปี เรียงตามวันที่ 

 
 
Infographic ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรหำรำยได้ (บริกำรวิชำกำรหำรำยได้)  
(งำนวิจัยหำรำยได้) 
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ขั้นตอนกำรเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรหำรำยได้  
(บริกำรวิชำกำรหำรำยได้) (งำนวิจัยหำรำยได้) 

ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
   

 
   

1 
 
 
 
 
 

ผูด้ าเนินการวิจยั/
บริการวิชาการ 

 
 
 

ผู้ต้องการจ้างให้ท าของ/จ้างวิจยั 
ติดต่อประสานงาน/ท าหนังสือแจ้ง
มายัง คณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
เพื่อต้องการจ้างให้ท าของ/จ้างวจิัย 

1 วัน - รายละเอียดที่ต้องการจ้างให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 
 

2 กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 

กองนโยบายและแผน/งานนโยบาย
และแผนของวิทยาเขต/เขตพื้นที่ 
จัดท ารายละเอยีดต้องการจ้างให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนดของคณะ/
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่เพื่อเสนอต่อ
คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่
 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

3 คณบดี/
ผู้อ านวยการ
ส านักงาน 
วิทยาเขต/ 
เขตพื้นที่/  
รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/
รองอธิการบดี
เขตพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

 

คณบดี/ผู้อ านวยการส านักงาน 
วิทยาเขต/เขตพื้นที ่พิจารณาการ
เสนอขออนุมัติโครงการหารายได้
และให้ความเห็นชอบ/ 
ไม่เห็นชอบ เสนอผา่นรองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต/รองอธกิารบดีเขต
พื้นที่ก่อนเสนออธกิารบด ี 
 - กรณีที่ไม่อนุมัติ ด าเนินการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 - กรณีที่อนุมัติให้ด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

4 งานสารบรรณ
กองกลาง 

 
 

รับเอกสารการขออนุมัติเพื่อเสนอ
ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที - บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

5 สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

 
 

สวพ. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ความเหมาะสม และความจ าเป็นใน
การอนุมัติ  
 
 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 
 

    
 
 
 
 

  

เร่ิมต้น 

รับเรื่องและจัดท ารายละเอยีดการ
จ้างให้ท าของ/จา้งวิจัย 

รับเอกสารการขออนุมัต ิ

พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

แจ้งความต้องการในการจ้างให้ท าของ/จ้าง
วิจัย ต่อคณะ/วิทยาเขต/เขตพื้นที ่

 

อนุมัติ 

พิจารณาการเสนอขออนุมัติ
โครงการหารายได้ 

ไม่อนุมัติ 
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ล ำดับที ่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีกำร/รำยละเอียดงำน ระยะเวลำ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
      

6 กองนโยบาย 
และแผน 

 
 
 

กองนโยบายและแผนพิจารณา
ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
หารายได้ ใหถู้กต้องตามระเบยีบ
และเสนอผู้บริหาร 
 
 
 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

- บันทึกข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

7 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการใน
การเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบพร้อมกับแนบผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อ
ประกอบการพิจารณาทั้งนี้กรณีที่มี
การแก้ไขหนว่ยงานตอ้งเร่ง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แลว้
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และ 
กองคลังต้องด าเนินการติดตาม
เอกสารให้ครบถ้วน 

2 วัน 
(กรณีไม่มี

แก้ไข) 
5 วัน 

(กรณีมีแก้ไข) 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

8 อธิการบดี/ 
รองอธิการบด ี

 
 

รองอธิการบดี/อธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ และมอบกองนโยบายและ
แผนด าเนินงานแจ้งการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ต่อหน่วยงานและ
มอบกองคลังจัดเก็บเงินเข้ากองทุน
ที่เกี่ยวขอ้งต่อไป - กรณีที่ไม่อนุมัติ 
ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ  - กรณีที่อนุมัติให้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

15 นาที  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

9 กองคลัง 
  (งานงบประมาณ) 

 
 

บันทึกยอดการการจ้างให้ท าของ/
จ้างวิจยั ตามงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งการอนุมัติไปยัง
งานนโยบายและแผนคณะ/วิทยา
เขต/เขตพื้นที่ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

10 กองนโยบายและ
แผน/งาน

นโยบายและแผน
วิทยาเขต/ เขต

พื้นที่ 

 
 

กองนโยบายและแผน/งานนโยบาย
และแผนวิทยาเขต/ เขตพื้นที่
ด าเนินการแจ้งหนว่ยงานให้
ด าเนินการ 

1 วัน  - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

11 หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
 

หน่วยงานด าเนินงานหลังจากได้รับ
อนุมัติเรียบร้อยแลว้ 

ตามวันเวลาที่
ก าหนดใน
แผนปฏิบัติ
งานที่ได้รับ

อนุมัติ 

 - บันทกึข้อความการขออนุมัต ิ
 - แบบฟอร์มฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 - รายละเอยีดที่ต้องการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยั ตามแบบฟอร์มเสนอ
ค าขอโครงการ/ที่ก าหนด 

      

  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เสนอเพื่อพิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

บันทึกยอดงบประมาณการจา้งให้ท า
ของ/จ้างวิจยัให้หนว่ยงาน 

 

แจ้งการอนุมัติโครงการหารายได้ให้
หน่วยงานด าเนินงาน 

 

จบ 

ด าเนินงาน 

ตรวจสอบรายละเอียดรายการในการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม

ระเบียบพร้อมกบัแนบผลการเบิกจา่ย
งบประมาณ 

พิจารณาการขออนุมัติโครงการ 
หารายได้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบประมาณ 
ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยงบประมาณทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงค์ และกระบวนการใน
การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลที่สอดคล้องและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศไทยเป็นระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดยเป็นระบบ
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลเป็นหลัก
ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเพ่ิมบทบาท
และความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการงบประมาณ และค านึงถึงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

งบประมาณเงินรายได้ 

งบประมาณเงินรายได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 6 เงินและทรัพย์สินที่เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยที่
ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว อาจจ าแนกได้ตามประเภทและแหล่งที่มาได้ ดังนี้   

1. เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ จากการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

2. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล หรือ  
ใช้ประโยชน์ 

3. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย เช่น เงินบริจาค เงินที่มีผู้ให้เพ่ือสนับสนุน 
4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
5. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอ่ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับ 
6. รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การจัดการ
ศึกษา งานฟาร์ม และรายจ่ายอ่ืนๆ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

งบประมาณแผ่นดิน (พรบ. ระเบียบ) 
1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
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3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
5. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่าง
หน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
8. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
พ.ศ.2562 
9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานกิจกรรมเพ่ือการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณเงินรายได้ (ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ) 
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยเงินรายได้ ฉบับ 1-3 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลตะวันออก 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางใน  

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พ.ศ. 2564 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้
จ่ายส าหรับโครงการที่ตอบสนองต่อแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้แก่
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

8.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
และค่าเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ กรณี การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

9.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจาก
เงินรายได้ กรณีการจัดโครงการฝึกอบรมที่ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
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10.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2563 

11.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

12.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
วิชาการ การประชุมวิชาการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

13.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 

14.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนดการใช้เงินรายรับที่มิได้ตั้ง
งบประมาณไว้ล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2563 

15.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (เงินรายได้) สูงกว่างบประมาณรายรับประจ าปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

16.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจ้างจัดฝึกอบรมและหรือดูงาน ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

17.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร พ.ศ. 2563 

18.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่าย
ได้จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

19.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง เรื่อง การรับเงินการเก็บรักษาเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยและการน ารายได้ส่งคืนส่วนกลางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

20.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง  หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 

21.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนกงบประมาณประเภท
รายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

22.  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การจ าแนกงบประมาณประเภท
รายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
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ซักซ้อมแนวทางการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับงบประมาณ  
1. แจ้งแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 (COVID-19) 
2. แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. แจ้งเวียนแนวทางการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปี 
4. แจ้งแนวทางซักซ้อมความเข้าใจตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
5. ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางการเสนอขอโครงการที่ตอบสนองต่อแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
6. แจ้งการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 
7. แจ้งแนวทางซักซ้อมความเข้าใจตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์และแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อ 18 

8. ซักซ้อมแนวทางการเสนอของบประมาณรายจ่ายในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย 
9. แนวทางการติดตามประเมินผลและรายและการใช้แบบฟอร์มค าเสนอขอโครงการงบประมาณประจ าปี 
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