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ระเบยีบว่าดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2552 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2554 ก าหนดหลกัการ

ส าคญั ขอ้ 5 ใหม้เีครือ่งมอืในการบรหิารงบประมาณ ขอ้ 6 ใหม้กีารบรหิารงบประมาณสอดคลอ้ง

กบัหลกัการธรรมาภบิาล คอื ใหก้ารใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมคีวามรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ  

มคีวามคุม้ค่า มคีวามโปรง่ใส สามารถตรวจสอบ และเปิดเผยต่อสาธารณะได้ คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตรเ์ป็นส่วนราชการตามโครงสร้างของมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง ที่ได้รบัการ

จดัสรรงบประมาณ จงึได้ด าเนินการบรหิารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบยีบ หลกัการส าคญั 

วธิกีารทีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่มอืปฏิบตัิงานหลกั เรื่อง “กำรจดัท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี”   

เล่มนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   

พ.ศ. 2553 เป็นเอกสารแสดงเส้นทางการปฏบิตังิานในงานหลกัของต าแหน่ง ตัง้แต่จุดเริม่ต้น 

จนสิน้สุดกระบวนการ โดยระบุขัน้ตอนและรายละเอยีดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏบิตังิาน 

ตลอดจนกฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบในการปฏบิตัิงาน และแนวทางแก้ไข พร้อมทัง้

ข้อเสนอแนะในแต่ละขัน้ตอน ของการจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตามมติิ  

ด้านต่าง ๆ ที่รวดเรว็ เป็นปัจจุบนั ทนัต่อการใช้งาน จากหลกัการ แนวคดิ และประสบการณ์    

ของผูเ้ขยีน ทีป่ฏบิตังิานดา้นแผนงานและงบประมาณ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 

ผู้เขยีน หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า คู่มอืปฏบิตัิงานหลกัเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบตัิ    

งานแทนหรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง รวมไปถงึผูท้ีส่นใจ สามารถน าไปปฏบิตัติามขัน้ตอนต่าง ๆ ของการ

จดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และขอขอบพระคุณ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง รวมไปถึงผู้มีส่วน

เกีย่วขอ้งทุกท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุน จนคู่มอืปฏบิตังิานหลกัเล่มนี้ ส าเรจ็ลุล่วงอยา่งสมบรูณ์ 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

ส่วนท่ี 1 
บริบทมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

 
ประวติัความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีชื่อเดิมว่า  "วิทยาลัยครูล าปาง" ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 9 
มถุินายน 2514 ตัง้อยู่เลขที่ 119 ถนนล าปาง – แม่ทะ บา้นหนองหวัหงอก หมู่ที ่9 ต าบลชมพู 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง วิทยาลยัครูล าปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ.  2515       
ในระดบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาการศกึษา (ป.กศ.) ปี พ.ศ. 2516 เริม่เปิดสอนในระดบั
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาการศึกษาชัน้สูง (ป.กศ.สูง) มกีารประกาศใช้ "พระราชบญัญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ใน            
ปี พ.ศ. 2519 วทิยาลยัครลู าปาง จงึไดเ้ปิดสอนในระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาการศกึษา ต่อมา
เมื่อมกีารประกาศใช ้"พระราชบญัญตัวิทิยาลยัครู (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2527" กฏหมายก าหนดให้
วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน              
ปี พ.ศ. 2529 ดงันัน้วิทยาลัยครูล าปางจึงได้เปิดสอนในระดบัปรญิญาตรีสาขาศิลปศาสตร์        
และสาขาวทิยาศาสตร์ ขณะทีส่ถาบนัราชภฏัล าปางยงัใช้ชื่อวทิยาลยัครูล าปางอยู่นัน้ ไดม้กีาร
ประสานการด าเนินงานร่วมกบัวทิยาลยัครูอื่น ๆ โดยรวมกนัเป็นกลุ่มวทิยาลยัครู วทิยาลยัครู
ล าปางซึง่ตัง้อยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ไดร้่วมกบัวทิยาลยัครเูชยีงใหม่ วทิยาลยัครเูชยีงราย 
และวทิยาลยัครูอุตรดติถ์ เป็นกลุ่มวทิยาลยัครูภาคเหนือตอนบน  ได้พฒันาเป็น "สหวทิยาลยั
ลา้นนา" ตามขอ้บงัคบัของสภาการฝึกหดัครวู่าดว้ยกลุ่มวทิยาลยัคร ูพ.ศ. 2528 และวทิยาลยัครู
ล าปางไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นทีต่ ัง้ส านกังานคณะกรรมการสหวทิยาลยัลา้นนา 
 วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2535 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที่ 9 
ไดพ้ระราชทานนามวทิยาลยัครใูหม่ว่า "สถาบนัราชภฏั" วทิยาลยัครลู าปางจงึไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น 
"สถาบนัราชภฏัล าปาง" ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา หลงัจากมี
การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 ส่งผลใหส้ถาบนัเกดิการเปลีย่นแปลง
ในหลายดา้น และสามารถเปิดสอนในระดบัสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี
 ปี พ.ศ. 2542 สถาบนัราชภฏัล าปางไดเ้ปิดสอนระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรปรญิญาโท   
ครศุาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา และปี พ.ศ. 2543 ไดเ้ปิดสอนในหลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวชิาชพีครู (ป.บณัฑติ) ปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลกัสูตรปรญิญาโท
ครุศาสตรมหาบณัฑติสาขาวทิยาศาสตรศ์กึษา สาขาหลกัสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์  
การพฒันา ปี พ.ศ. 2548 เปิดสาขาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ (การจดัการทัว่ไป : MBA) และปี 
พ.ศ. 2549 เปิดสาขาวัดประเมินและวิจยัทางการศึกษา และหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร
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มหาบณัฑติด้านการจดัการศกึษาร่วมกบัสถาบนัอื่นนัน้ ปี พ.ศ. 2536 ไดร้บัวทิยาลยัพลศกึษา
จงัหวดัล าปางเขา้รว่มโครงการสมทบในสถาบนัราชภฏัล าปาง 
 ปี พ.ศ. 2534 - 2539 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เปิดสอนหลักสูตร 
ปรญิญาโท สาขาการเมอืงการปกครองส าหรบันกับรหิาร พ.ศ. 2543 รว่มมอืกบัวทิยาลยัเทคนิค
ล าพูนเปิดโครงการจดัการศกึษาส าหรบับุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)ณ วทิยาลยัเทคนิคล าพูน 
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
พ.ศ. 2547" ท าให้สถาบนัราชภฏัล าปางปรบัเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง"
(Lampang Rajabhat University) 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปางมปีณิธานและความมุ่งหวงัที่จะเป็น  "สถาบนัอุดมศึกษา   
ชัน้น าของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน"  โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 8              
แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 โดยสรุป คอื มุ่งพฒันาการจดัการศึกษา
วชิาการ และวชิาชพีชัน้สงู ด าเนินการวจิยัการสรา้งและพฒันาองคค์วามรูใ้หเ้ป็นองคก์รแห่งการ
เรยีนรู้ของสงัคม ให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม ส่งเสรมิวชิาชพีครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวฒันธรรม ศึกษาส่งเสรมิสบืสานโครงการอนัเนื่อง    
มาจากแนวพระราชด าร ิสนบัสนุนการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาต ิ
 
ปรชัญา 

มหาวทิยาลยัเพื่อการพฒันาทอ้งถิน่ 
 
วิสยัทศัน์ 

เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้สรา้งสรรคปั์ญญา เพื่อพฒันาทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนื 
 
พนัธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสารภาษาองักฤษ 

2. ผลติและพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นคนดคีรเูก่ง 
3. วจิยัเพื่อพฒันาสร้างองค์ความรู้และนวตักรรม อนัจะน าไปพฒันาและแก้ไขปัญหา

ของทอ้งถิน่อยา่งยา่งยนื 
4. บรกิารวชิาการเพื่อพฒันาศกัยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

ใหม้จีติส านึกในการรกัษาธรรมชาตสิงิแวดลอ้ม และร่วมสบืสานโครงการในพระราชด าร ิ
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์     

โดยคงไวซ้ึง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
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6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลัก       
ธรรมาภบิาล 
 
อตัลกัษณ์ 
 บณัฑติจติอาสา มคีุณธรรม น าสงัคม 
 
โครงสร้างการแบง่ส่วนราชการ 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง มโีครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามกฎกระทรวง
จดัตัง้ส่วนราชการในมหาวทิยาลยั ดงันี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 

คณะครศุาสตร ์ ส านกังานอธกิารบด ี

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

คณะวทิยาการจดัการ 

คณะวทิยาศาสตร ์

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

ส านกัศลิปะและวฒันธรรม 

ส านกัวทิยบรกิาร 

และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
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ส่วนท่ี 2 
บริบทคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 
ประวติัความเป็นมา 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เกิดขึ้นครัง้แรกตามพระราชบญัญตัิวทิยาลยัครู       
พ .ศ . 2518 มีภาควิชาสังกัดอยู่  11 ภาควิชา  ได้แ ก่  ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ ภาควชิาบรรณารกัษ์ศาสตร ์ภาควชิาศลิปะ ภาควชิาดนตร ีภาควชิานาฏศลิป์ 
ภาควิชาปรชัญา และศาสนา ภาควิชาสงัคมศึกษาวิทยา ภาควิชาประวตัิศาสตร์ ภาควิชา
ภูมศิาสตร์ ภาควชิารฐัศาสตร์ และนิติศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาระดบั ป.กศ.สูง ทัง้ภาคปกติ 
และภาคต่อเนื่อง (ภาคค ่า) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นครัง้แรกในปี
การศกึษา 2522 คอื วชิาเอกสงัคมศกึษา และจากแผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ระยะที ่4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มผีลใหส้ภาการฝึกหดัครอูนุมตัใิหว้ทิยาลยัครลู าปางด าเนินการ
โครงการฝึกหดัอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) โดยเปิดสอนระดับ     
ป.กศ.สงู และ ค.บ. 2 ปี ในวนัเสาร ์– อาทติย ์ 

ปีการศึกษา 2528 วิทยาลยัครูล าปางได้เปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพอื่นนอกจากสาขา
วิชาชีพครูและ “โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ (อปค.)” สิ้นสุดลง    
เกดิ “โครงการจดัการศกึษาส าหรบับุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)” ขึน้มาแทน คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์เปิดสอน กศ.บป. ครัง้แรกในปีการศกึษา 2529   

ในช่วงปี พ .ศ. 2528 – 2534 แม้ว่าวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกจาก 
วชิาชพีครู แต่คนส่วนใหญ่ยงัคงเขา้ใจว่าผลติแต่ครูเพราะชื่อ  “วทิยาลยัครู” กรมการฝึกหดัครู  
กระทรวงศกึษาธกิารจงึได้ขอพระราชทาน ชื่อใหม่วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2535 ไดเ้ปลีย่นชื่อจาก
วิทยาลยัครูเป็น “สถาบนัราชภฏั” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
พระราชทานนามวทิยาลยัครลู าปางจงึมชีื่อใหมว่่า “สถาบนัราชภฏัล าปาง”   

ปี พ.ศ. 2543 ก าหนดใหก้ารบรหิารวชิาการโดยคณะบุคคลม ี3 ระดบั คอื คณะกรรมการ
บรหิารวชิาการสถาบนั คณะกรรมการบรหิารคณะ และคณะกรรมการบรหิารโปรแกรมวชิา   

พระราชบญัญตัิสถาบนัราชภฏั พ.ศ. 2538 เปิดกว้างให้สถาบนัสามารถให้การศึกษา
วชิาการ และวชิาชพีชัน้สูงในระดบัที่สูงกว่าระดบัปรญิญาตรไีด้ สถาบนัราชภฏัล าปางจงึเริม่ 
เปิดสอนระดบัปรญิญาโท โปรแกรมวชิาบรหิารการศกึษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2539   

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เปิดสอนปรญิญาโทรุ่นแรกในปีการศึกษา 2547        
คอื โปรแกรมยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
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วนัที ่10 มถุินายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ทรงมพีระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจดัตัง้สถาบนัราชภฏัให้เป็นมหาวทิยาลยั มีผลใหส้ถาบนั
ราชภฏัล าปางเปลีย่นสถานภาพเป็น “มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง” 

ปัจจุบนั คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ได้ปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการและ
ภาระงานของบุคลากร ให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่ออกตามที่ได้มีการประกาศใช้ 
“พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547” เป็นตน้มา 
 
ปรชัญา 
 สหวทิยาการเพื่อทอ้งถิน่ 
 
วิสยัทศัน์ 
 เป็นศูนย์การเรยีนรู้และบูรณาการความความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
สู่ทอ้งถิน่ 
 
พนัธกิจ 

1.  ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูท้างวชิาการ ทกัษะทางวชิาชพี คุณธรรมจรยิธรรม 
     และคุณลกัษณะของบณัฑติในศตวรรษที ่21 
2.  วจิยัเพื่อสรา้งองคค์วามรู ้พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ทอ้งถิน่ 
3.  ใหบ้รกิารวชิาการดา้นมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรแ์บบมสี่วนรว่มกบัทอ้งถิน่ 
4.  สรา้งสรรค ์สบืสานศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
5.  พฒันาและเสรมิสรา้งระบบกลไกการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

 
ค่านิยมหลกั 

เพื่อเป็นการสรา้งวฒันธรรมใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์รที่จะร่วมประสานความร่วมมอื
ผลกัดนัให้คณะก้าวไปสู่การเป็น HUSOC FAMILY จงึได้ก าหนดค่านิยมหลกัขององค์กรไว้ 5  
ประการ ดงันี้ 

1. H = Happiness (การเป็นองคก์รแห่งความสุข) 
2. U = Unity (การเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัขององคก์ร) 
3. S = Sharing (การเป็นองคก์รแห่งการแบ่งปันความรูแ้ละใชท้รพัยากรรว่มกนั) 
4. O = Opportunity Organization (การเป็นองคก์รแห่งการสรา้งโอกาส) 
5. C = Cooperation (การท างานรว่มกนัขององคก์ร) 
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โครงสร้างองคก์ร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร คือ ส านักงานคณบดี 

ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานบรกิารการศึกษาและพฒันานักศกึษา งานบรหิารทัว่ไป งาน
การเงนิและพสัดุ และงานบรกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีที่สอดรบักับภารกิจหลกั 
ภารกจิรอง และภารกจิสนบัสนุน ตามประกาศเรือ่งการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวทิยาลยัราช
ภฏัล าปาง พ.ศ. 2559 เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2559 ซึง่ในแต่ละงานไดแ้บ่งเป็นงานยอ่ยเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จากแผนผัง
โครงสร้างเป็นการแสดงหน่วยที่ผู้เขียนปฏิบัติงาน คือ งานบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ีดา้นแผนงานและงบประมาณ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนคณบดี 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

งำน 

บริกำรกำรศึกษำ 

และพัฒนำ

นักศึกษำ 

งำน 

บริหำรท่ัวไป 

งำน 

กำรเงินและพัสด ุ

งำน 

บริกำรวิชำกำร 

และถำ่ยทอด

เทคโนโลยี 

งำน 

กองทุน 

งำน 

บริกำรวิชำกำร 

งำน 

แผนงำน 

และงบประมำณ 

งำน 

เทคโนโลยี 

และสำรสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 โครงสรา้งการบรหิารงาน แบ่งการบงัคบับญัชาตามทีค่ณบดี ไดม้อบหมายหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ โดยมหีวัหน้าส านักงานคณบดเีป็นผูก้ ากบัดแูล 4 งาน และมหีวัหน้างานในแต่ละงาน
เป็นผูก้ ากบัดูแลงานย่อยตามภาระหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก่ หวัหน้างานบรกิารการศกึษา 
หวัหน้างานบรหิารทัว่ไป หวัหน้างานการเงนิและพสัดุ และหวัหน้างานบรกิารวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีจากแผนผงัโครงสร้างปัจจุบนัผู้เขยีนด ารงต าแหน่งหวัหน้างานบรกิาร
วชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีรบัผดิชอบงานดา้นแผนงานและงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

หัวหน้ำงำน 

บริกำรกำรศึกษำ 

และพัฒนำ

นักศึกษำ 

หัวหน้ำงำน 

บริหำรท่ัวไป 

หัวหน้ำงำน 

กำรเงินและพัสด ุ

หัวหน้ำงำน

บริกำรวิชำกำร 

และถำ่ยทอด

เทคโนโลยี 

ผู้ปฏิบัตงิำน 

กองทุน 

ผู้ปฏิบัตงิำน 

บริกำรวิชำกำร 

ผู้ปฏิบัตงิำน 

แผนงำน 

และงบประมำณ 

ผู้ปฏิบัตงิำน 

เทคโนโลยี 

และสำรสนเทศ 
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ส่วนท่ี 3 
กรอบแนวคิดและขัน้ตอนการจดัท ารายงาน 

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 
 งบประมาณเป็นขอ้มลูเชงิตวัเลข ทีผู่ป้ฏบิตังิานต้องอาศยัความละเอยีดรอบคอบในการ
ด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ตัง้แต่การค านวณงบประมาณจดัสรรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ       
การใชจ้่ายงบประมาณ และการรวบรวมรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ รวมไปถงึการน าผล
การใช้จ่ายงบประมาณมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนงบประมาณ สนับสนุนการบริหารจัดการ       
และการตดัสนิใจด้านงบประมาณของผู้บรหิาร ที่ต้องใช้ขอ้มูลหรอืสารสนเทศที่มคีวามถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และรวดเร็วทนัต่อการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม       
จงึถูกน ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการด าเนินงานดา้นแผนงานและงบประมาณแทบทุกองคก์ร 
 
กรอบแนวคิดการจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ
เป็นจ านวนมาก เมื่อเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื่นภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง ที่ได้รบั
การจัดสรรงบประมาณเช่นเดียวกัน ประกอบกับหน่วยงานภายในที่คณะจะต้องจัดสรร
งบประมาณให้มจี านวนมาก ส่งผลให้การรวบรวมขอ้มูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อน ามา
จดัท ารายงานในแต่ละช่วงเวลา มคีวามยุ่งยาก ไม่เป็นปัจจุบันทันต่อการรายงานในแต่ละ
คณะกรรมการ และเกิดข้อผิดพลาดบ่อยครัง้ ผู้เขียนจึงพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์       
“ระบบบริหารงบประมาณ  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์” ซึ่งเป็นระบบแบบ
ออนไลน์ มาใช้เป็นเป็นเครื่องมอืในการด าเนินงานด้านงบประมาณ ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการในแต่ละปีงบประมาณ ส่งผลให้การจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ตามมิติความต้องการด้านต่าง ๆ มีความรวดเร็ว เป็นปัจจุบันแบบ Real Time สามารถดู
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกสถานที่ที่อุปกรณ์แสดงผลมีการเชื่อมต่อสัญญาณ
อนิเตอรเ์น็ต 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : สรา้งขึน้โดยผูเ้ขยีน 

ระบบบรหิารงบประมาณ 

มติดิา้นโครงการ, มติดิา้นแผนงาน 

มติดิา้นผลผลติ, มติดิา้นประเดน็กลยุทธ,์ มติดิา้นกลยุทธ ์

มติดิา้นหน่วยงาน, มติดิา้นสดัสว่นเปรยีบเทยีบ 

มติดิา้นคา้งเบกิจ่าย, มติดิา้นภาพรวม 
 

เครือ่งมือ 

ข้อมูลและสารสนเทศการใช้จา่ยงบประมาณ 
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แผนภมิูขัน้ตอนการจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริม่ตน้ 

สิน้สุด 

รายงานคณะกรรมการประจ าคณะ/ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั 

รายงานคณะกรรมการตดิตาม 

และประเมนิผลแห่งชาต ิ

3. เสนอเรื่องเขา้ระเบยีบวาระ 

การประชุม 

4. รวบรวมขอ้มลูผลการใชจ้่าย

งบประมาณจากระบบบรหิาร

งบประมาณ 

5. จดัท ารายงานการใชจ้่าย

งบประมาณในรปูแบบเอกสาร 

 

7. รายงานผลการใชจ้่าย

งบประมาณในระบบตดิตามและ

ประเมนิผลแหง่ชาต ิ(eMENSCR) 

6. สง่เอกสารรายงานการใชจ้่าย

งบประมาณไปยงัฝ่ายเลขา 

 

1. ก าหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ 

ของรายงานแต่ละรปูแบบ 

2. ก าหนดรปูแบบการรายงาน 

ของแต่ละคณะกรรมการ 



10 

 

คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

รายละเอียดการจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
 
ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ของรายงานแต่ละรปูแบบ 

      การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ผูป้ฏบิตังิานจะตอ้งจดัท ารายงานภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วนั หลงัสิน้สุดไตรมาสทุกไตรมาส 
คอื ไตรมาสที่ 1 ภายในวนัที่ 15 มกราคม ไตรมาสที่ 2 ภายในวนัที่ 15 เมษายน ไตรมาสที่ 3 
ภายในวนัที ่15 กรกฎาคม และไตรมาสที ่4 ภายในวนัที ่15 ตุลาคม 
 

      ปัญหา : การจดัท ารายงานไมแ่ลว้เสรจ็ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
      แนวทางแก้ไขปัญหา : วางแผนการจดัท ารายงานอยา่งรดักุมใหเ้ป็นไปตามกรอบ

ระยะเวลาของการรายงานภายใน 15 วนั หลงัสิน้สุดไตรมาส 
      ข้อเสนอแนะ : อาทิตย์ที่ 1 จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ   

อาทติยท์ี ่2 จดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั อาทติยท์ี ่3 จดัท ารายงานใน
ระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดรปูแบบการรายงานของแต่ละคณะกรรมการ 

      การก าหนดรูปแบบการรายงาน การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
เสนอคณะกรรมการหลกัทัง้ 3 ชุด จะประกอบด้วยขอ้มูลการรายงานที่แตกต่างกนัออกไปตาม
ความต้องการของผูร้บัทราบขอ้มลู ซึง่ไม่นอกเหนือจากขอ้มลูทีม่อียู่ในระบบบรหิารงบประมาณ       
ทีผู่เ้ขยีนไดว้เิคราะหแ์ลว้ว่าครอบคลุมทุกมติ ิรปูแบบการรายงานมทีัง้แบบเอกสาร และส่งผ่าน
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
       2.1 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เป็นการรายงานในรปูแบบของเอกสาร ซึง่ใหค้วามส าคญักบัมติิ
การรายงาน 2 ดา้น คอื ดา้นหน่วยงาน และดา้นสดัส่วนการเบกิจา่ยงบประมาณ แบบฟอรม์ดงันี้ 
 

แบบฟอรม์เตรียมข้อมลูการรายงานด้านหน่วยงาน 
หน่วยงาน งบประมาณ คงเหลือขอเบิก ขอเบิก เบิกจริง เบิกจริง (%) 

1.       
2.       
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
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แบบฟอรม์เตรียมข้อมลูการรายงานด้านสดัส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณ
ทัง้ส้ิน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
แผ่นดิน รายได้ รวม แผ่นดิน รายได้ รวม แผ่นดิน รายได้ รวม แผ่นดิน รายได้ รวม 

             
             
             

 
       2.2 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง เป็นการรายงานในรปูแบบของเอกสาร ซึง่ใหค้วามส าคญักบัมติกิาร
รายงานด้านประเด็นกลยุทธ์ โครงการหลัก /กลยุทธ์ และผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม       
รายไตรมาส แบบฟอรม์ดงันี้ 
 

แบบฟอรม์เตรียมข้อมลูการรายงานด้านประเดน็กลยทุธ ์โครงการหลกั/กลยุทธ ์
และผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมรายไตรมาส 

ประเดน็กลยุทธ์ โครงการหลกั/กลยุทธ์ งบประมาณ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม 

ร้อยละ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ประเดน็กลยุทธท์ี่ 1        
       
       
       
       

ประเดน็กลยุทธท์ี่ 2        
       
       
       
       
       

ประเดน็กลยุทธท์ี่ 3        
       
       
       
       

ประเดน็กลยุทธท์ี่ 4        
       
       
       
       
       

ประเดน็กลยุทธท์ี่ 5        
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

       2.3 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแห่งชาต ิเป็นการรายงานผ่านระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ (eMENSCR) 
ซึ่งให้ความส าคญักบัมติกิารรายงานด้านโครงการหลกั /กลยุทธ์ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสเปรยีบเทยีบกบัแผนการใชจ้า่ยตามทีก่ าหนด แบบฟอรม์ดงันี้ 
 

แบบฟอรม์เตรียมข้อมลูการรายงานด้านโครงการหลกั/กลยทุธแ์ละผลการใช้จ่าย
งบประมาณรายไตรมาสเปรียบเทียบกบัแผนการใช้จ่าย 

โครงการหลกั/กลยุทธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1.          
2.          
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         
28.         
29.         
30.         
31.         
32.         
33.         
34.         
35.         
36.         
………..         
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

ขัน้ตอนท่ี 3 การเสนอเร่ืองเข้าระเบยีบวาระการประชมุ 
        การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ                

และคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั มแีบบฟอรม์ดงันี้ 
 

แบบฟอรม์เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

แบบฟอรม์เสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

      ปัญหา : - 
      แนวทางแก้ไขปัญหา : - 
      ข้อเสนอแนะ : เสนอเรือ่งเขา้ระเบยีบวาระการประชุม “วาระเพื่อพจิารณา” 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมข้อมลูการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบบริหาร 
                    งบประมาณ 
         การรวบรวมขอ้มลูการใชจ้่ายงบประมาณจากระบบบรหิารงบประมาณ เพื่อน ามา
จดัท ารายงานในรูปแบบเอกสารหรอืส่งผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ตามมติิด้านต่าง ๆ     
ทีก่ าหนดไวต้ามแบบฟอรม์ของแต่ละรายงาน มขี ัน้ตอนดงันี้ 

        4.1 การเปิดใชง้านระบบบรหิารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
พิมพ์ URL: http://www.human.lpru.ac.th/husocplan จะปรากฏหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ
บรหิารงบประมาณ ดงัภาพที ่1 - 2 

 
ภาพท่ี 1 แสดงหน้าจอ Login เขา้สู่ระบบบรหิารงบประมาณ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงการยนืยนัสทิธิเ์ขา้ใชง้านระบบบรหิารงบประมาณ 

1 

2 

3 

4 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

 ชื่อผู้ใช้และรหสัผ่านสามารถขอรบัได้จาก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบบรหิาร
งบประมาณ งานบรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส านกังานคณบด ี

 เลอืกปีงบประมาณ 
 ป้อนชื่อผูใ้ช ้
 ป้อนรหสัผ่าน 

   คลกิปุ่ มเขา้สู่ระบบ เพื่อยนืยนัสทิธิก์ารเขา้ใชง้าน 
 

เมื่อผูป้ฏบิตังิานระบุขอ้มลูครบถ้วน ถูกต้อง และคลกิปุ่ มเขา้สู่ระบบ จะปรากฏ
หน้าจอหลกัรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมติิด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนส าคญั 4 
ส่วน ดงัภาพที ่3 ไดแ้ก่ 

 ส่วนแสดงเมนูมติกิารรายงาน 
 ส่วนแสดงวนัทีแ่ละปีงบประมาณ 
 ส่วนแสดงช่วงของขอ้มลู 
 ส่วนแสดงขอ้มลูและสารสนเทศ 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอหลกัรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

 
      ปัญหา : เขา้ใช้งานระบบไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เลอืกปีงบประมาณ หรอืไม่ได้ป้อน 

ชื่อผูใ้ช ้หรอืไมไ่ดป้้อนรหสัผ่าน หรอืครบถว้นแต่ไมถู่กตอ้ง 
      แนวทางแก้ไขปัญหา : ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนคลิกปุ่ ม          

เขา้สู่ระบบ 
      ข้อเสนอแนะ : รหสัผ่านจะแสดงเพียงจุดสว่างดงันัน้อาจเกิดปัญหาเข้าใช้งาน

ระบบไมไ่ดเ้นื่องจากภาษาไมต่รงตามรหสัผ่านที่ก าหนด 
 
 

1 
2 

3 

4 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

        4.2 การรวบรวมข้อมูลน าไปจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ดา้นหน่วยงาน มขีัน้ตอนดงัภาพที ่4 - 5 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณตามหน่วยงาน 

 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการเลอืกเขตขอ้มลูการใชจ้่ายงบประมาณตามหน่วยงาน 

 
 คลกิเมนูรายงานดา้นหน่วยงาน 
 คลกิเมาส์ซ้ายค้างไวล้ากเขตขอ้มูลทัง้หมดที่แสดงบนหน้าจอขอ้มูลการใช้

จ่ายงบประมาณโดยเริม่จากหน่วยงานจนถึงรวมร้อยละการเบกิจ่าย และคลกิเมาส์ขวาเลอืก
คดัลอก (copy) หรอืกดปุ่ ม Ctrl+C บนแป้นคยีบ์อรด์ เพื่อเตรยีมน าไปวางลงบนหน้าโปรแกรม
จดัการเอกสาร (word) 
 

1 

2 



18 

 

คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

        4.3 การรวบรวมข้อมูลน าไปจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ดา้นสดัส่วนการเบกิจา่ยงบประมาณ มขีัน้ตอนดงัภาพที ่6 - 7 
 

 
ภาพท่ี 6 แสดงขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณตามสดัส่วนการเบกิจา่ยงบประมาณ 

 

 
ภาพท่ี 7 แสดงการเลอืกเขตขอ้มลูการใชจ้่ายงบประมาณตามสดัส่วนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

 
 คลกิเมนูรายงานดา้นสดัส่วนการเบกิจา่ยงบประมาณ 
 คลกิเมาส์ซ้ายค้างไวล้ากเขตขอ้มูลทัง้หมดที่แสดงบนหน้าจอขอ้มูลการใช้

จา่ยงบประมาณโดยเริม่จากงบประมาณทัง้สิน้จนถงึรวมรอ้ยละของคณะ และคลกิเมาสข์วาเลอืก
คดัลอก (copy) หรอืกดปุ่ ม Ctrl+C บนแป้นคยีบ์อรด์ เพื่อเตรยีมน าไปวางลงบนหน้าโปรแกรม
จดัการเอกสาร (word) 
 
 
 
 

1 

2 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

        4.4 การรวบรวมข้อมูลน าไปจัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ด้านประเด็นกลยุทธ์ โครงการหลกั /กลยุทธ์ และผลการใช้จ่าย
งบประมาณสะสมรายไตรมาส มขี ัน้ตอนดงัภาพที ่8 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณตามโครงการหลกั/กลยทุธ ์และผลการใชจ้า่ย

งบประมาณสะสมรายไตรมาส 
 
   คลกิเมนูรายงานด้านโครงการหลกั/กลยุทธ์ ระบบจะแสดงขอ้มูลตามวนัที่
ปัจจบุนั 
   คลกิเมาสซ์า้ยคา้งไวล้ากเขตขอ้มลูประเดน็กลยุทธ ์และคลกิเมาสข์วาเลอืก
คดัลอก (copy) หรอืกดปุ่ ม Ctrl+C บนแป้นคีย์บอร์ด เพื่อเตรยีมน าไปวางลงบนแบบฟอร์ม      
ทีก่ าหนดในโปรแกรมจดัการเอกสาร (word) 

 คลกิเมาสซ์า้ยคา้งไวล้ากเขตขอ้มลูโครงการหลกัใหต้รงกบัประเดน็กลยุทธ์ 
และคลกิเมาส์ขวาเลอืกคดัลอก (copy) หรอืกดปุ่ ม Ctrl+C บนแป้นคยีบ์อรด์ เพื่อเตรยีมน าไป
วางลงบนแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในโปรแกรมจดัการเอกสาร (word)  

 คลกิเมาส์ซ้ายคา้งไวล้ากเขตขอ้มูลผลการเบกิจรงิให้ตรงกบัโครงการหลกั         
และคลกิเมาส์ขวาเลอืกคดัลอก (copy) หรอืกดปุ่ ม Ctrl+C บนแป้นคยีบ์อรด์ เพื่อเตรยีมน าไป
วางลงบนแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในโปรแกรมจดัการเอกสาร (word)  
 

1 

2 

4 3 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

      ปัญหา : ขอ้มูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบบรหิารงบประมาณอาจไม่ตรงกบั
ขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณในระบบ 3 มติ ิของมหาวทิยาลยั 

      แนวทางแก้ไขปัญหา : แจง้งานพสัดุคณะฯ ให้ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบบรหิารงบประมาณ ให้ตรงกบัข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ     
3 มติ ิของมหาวทิยาลยั 

      ข้อเสนอแนะ : หมัน่ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบบริหาร
งบประมาณ ให้ตรงกับข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย           
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถน าขอ้มลูมาจดัท ารายงานไดท้นัท ี
 
ขัน้ตอนท่ี 5 การจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณรปูแบบเอกสาร 
         การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณรปูแบบเอกสาร จ าเป็นต้องใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการจดัการกบัเอกสาร (word) ควบคู่ไปกบัระบบบรหิารงบประมาณ ประกอบการ
จดัท ารายงาน เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบเอกสารตามความตอ้งการ มขีัน้ตอนดงันี้ 
         5.1 การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ด้านหน่วยงาน ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปในการจดัการกบั
เอกสาร (word) หลงัจากที่ได้ท าการคัดลอกข้อมูลจากระบบบรหิารงบประมาณค้างไว้แล้ว       
มขีัน้ตอนดงัภาพที ่9 

 
ภาพท่ี 9 แสดงการจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณดา้นหน่วยงาน 

 
   กดปุ่ ม       หรอื Ctrl+V หรอืคลกิเมา้สข์วาเลอืก Past 
   พมิพข์อ้ความส่วนหวัเอกสารและจดัหน้าเอกสารใหพ้อดตีามความตอ้งการ 

2 

1 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

ตวัอย่างรายงานตามหน่วยงานท่ีได้มาจากระบบบริหารงบประมาณ 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไตรมาสท่ี 3 
หน่วยงาน งบประมาณ คงเหลือขอเบิก ขอเบิก เบิกจริง เบิกจริง (%) 

สาขาวชิาดนตร ี 130,200.00  33,720.00  96,480.00  95,480.00  73.33  
สาขาวชิาศลิปะและการออกแบบ 139,000.00  13,082.00  125,918.00  80,524.00  57.93  
สาขาวชิาภาษาองักฤษ 314,600.00  -48,478.75  363,078.75  261,355.75  83.08  
สาขาวชิาภาษาจนี (ศศ.บ.) 132,400.00  25,295.00  107,105.00  107,105.00  80.90  
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ 646,965.00  57,281.00  589,684.00  553,824.00  85.60  
สาขาวชิานติศิาสตร์ 709,040.00  361,018.28  348,021.72  333,629.72  47.05  
สาขาวชิาการพฒันาชุมชน 149,400.00  5,826.00  143,574.00  134,754.00  90.20  
สาขาวชิาสงัคมศกึษา 316,650.00  70,409.00  246,241.00  185,009.00  58.43  
สาขาวชิาภาษาไทย 138,800.00  20,612.00  118,188.00  106,860.00  76.99  
สาขาวชิาภาษาไทยเพือ่การสือ่สารส าหรบัชาวต่างประเทศ 431,000.00  38,436.00  392,564.00  390,924.00  90.70  
ส านกังานคณบด ี 12,422,795.00  2,254,600.14  10,168,194.86  9,473,702.55  76.26  
สาขาวชิาการบรหิารและพฒันาประชาคมเมอืงและชนบท 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  
สาขาวชิาภาษาจนี (ค.บ.) 140,550.00  50,353.00  90,197.00  83,619.00  59.49  
สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง 103,600.00  2,960.00  100,640.00  100,640.00  97.14  
สาขาวชิาภาษาไทย (ปร.ด.) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

รวมงบประมาณ    15,775,000.00  2,885,113.67  12,889,886.33  11,907,427.02  75.48 
 

 
         5.2 การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการจดัการกบัเอกสาร (word) หลงัจากที่ได้ท าการคดัลอกขอ้มูลจากระบบบรหิาร
งบประมาณคา้งไวแ้ลว้ มขี ัน้ตอนดงัภาพที ่10 
 

 
ภาพท่ี 10 แสดงการจดัท ารายงานการใชจ้า่ยงบประมาณดา้นสดัส่วนการเบกิจ่ายงบประมาณ 

 
   กดปุ่ ม       หรอื Ctrl+V หรอืคลกิเมา้สข์วาเลอืก Past 
   พมิพข์อ้ความส่วนหวัเอกสารและจดัหน้าเอกสารใหพ้อดตีามความตอ้งการ 
 
 
 

2 

1 



22 

 

คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

ตวัอย่างรายงานสดัส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้มาจากระบบบริหารงบประมาณ 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามสดัส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไตรมาสท่ี 3 
งบประมาณ

ทัง้สิน้ 
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

แผน่ดนิ รายได ้ รวม แผน่ดนิ รายได ้ รวม แผน่ดนิ รายได ้ รวม แผน่ดนิ รายได ้ รวม 
15,775,000.

00 
3,730,050.

00 
1,002,450.

00 
4,732,500.

00 
6,465,420.

00 
1,737,580.

00 
8,203,000.

00 
9,076,455.

00 
2,439,295.

00 
11,515,750.

00 
11,936,160.

00 
3,207,840.

00 
15,144,000.

00 
รอ้ยละของ
ส านกังบฯ 

30% 30% 30% 52% 52% 52% 73% 73% 73% 96% 96% 96% 

รอ้ยละของ
คณะฯ 

15.70% 2.61% 12.93% 40.88% 12.54% 34.87% 61.96% 66.27% 62.87% 73.70% 82.13% 75.48% 

 

 
         5.3 การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีเสนอคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ด้านประเด็นกลยุทธ์ โครงการหลกั /กลยุทธ์ และผลการใช้จ่าย
งบประมาณสะสมรายไตรมาส ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูในการจดัการกบัเอกสาร (word) หลงัจาก
ทีไ่ดท้ าการคดัลอกขอ้มลูจากระบบบรหิารงบประมาณคา้งไวแ้ลว้ มขี ัน้ตอนดงัภาพที ่11 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงการจดัท าขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณสะสม 

 
   กดปุ่ ม       หรอื Ctrl+V หรอืคลกิเมา้สข์วาเลอืก Past ใหต้รงกบัช่องขอ้มลู
จนครบขอบเขตขอ้มลูการรายงาน 
   พมิพข์อ้ความส่วนหวัเอกสารและจดัหน้าเอกสารใหพ้อดตีามความตอ้งการ 
   
 

 

1 

2 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

ตวัอย่างรายงานตามโครงการหลกั/กลยทุธท่ี์ได้มาจากระบบบริหารงบประมาณ 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไตรมาสท่ี 1 

ประเดน็กลยุทธ์ โครงการหลกั/กลยุทธ์ งบประมาณ 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม 

ร้อยละ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. การผลติบณัฑติที่
มคีณุภาพ 

1. โครงการพฒันาการเรยีนการ
สอนโดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

1,484,000.00 1,469,100.00    99.00 

2. โครงการพฒันานักศกึษา
ตามอตัลกัษณ์ 

33,560.00 33,560.00    100.00 

3. โครงการพฒันากระบวนการ
เรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
บณัฑติในศตวรรษที ่21 

130,250.00 125,379.00    96.26 

4. โครงการปรบัปรุงพฒันา
หลกัสตูรใหท้นัสมยั 

98,750.00 73,742.00    74.68 

5. โครงการจดัท าหลกัสตูร
ต่อเนื่องเพือ่เพิม่พนูสมรรถนะ
การท างานแกศ่ษิย์เกา่ 

57,380.00 50,860.00    88.64 

6. กจิกรรมหลกัสนบัสนุนสง่เสรมิ
การจดัการศกึษา 

3,863,390.00 3,201,028.65    82.86 

7. กจิกรรมหลกัการจดัการเรยีน
การสอน 

416,080.00 339,289.75    81.54 

8. กจิกรรมหลกัการพฒันา
บุคลากร 

113,100.00 42,370.00    37.46 

9. กจิกรรมหลกัการพฒันา
นกัศกึษา 

995,435.00 801,305.72    80.50 

10. โครงการพฒันาอาจารย์ใหม้ี
สมรรถนะทางวชิาชพี 

484,800.00 251,038.00    51.78 

11. โครงการพฒันาทกัษะ
นกัศกึษาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ 

150,000.00 69,600.00    46.40 

2. การวจิยัพฒันา
และแกไ้ขปัญหา
ชมุชนทอ้งถิน่อย่าง
มคีณุภาพ 

12. โครงการวจิยัการสรา้งสรรค์
นวตักรรมทางศลิปะและ
วฒันธรรมทางภาษเพือ่สรา้งองค์
ความรูด้า้นรถมา้ล าปาง 

1,251,100.00 1,164,350.00    93.07 

13. โครงการวจิยัเพือ่ยกระดบั
กระบวนการผลติและออกแบบ
ผลติภณัฑเ์ซรามกิของจงัหวดั
ล าปาง 

345,300.00 345,300.00    100.00 

3. การบรกิาร
วชิาการเพือ่สรา้ง
ความเขม้แขง็ยัง่ยนื
แกท่อ้งถิน่ 

14. โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรในองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่เพือ่น าไปสูก่ารพฒันา
ระบบการดูแลผูส้งูอายุในพืน้ที ่

1,042,300.00 617,450.00    59.24 

15. โครงการบูรณาการพนัธกจิ
สมัพนัธ์เพือ่แกปั้ญหาความ
ยากจนของประชาชนในทอ้งถิน่ 

1,000,000.00 440,290.00    44.03 

16. โครงการสง่เสรมิความรกั
สามคัค ีความมรีะเบยีบวนิยั
เขา้ใจสทิธหิน้าทีข่องตนเองและ
ผูอ้ ืน่ 

1,500,000.00 620,880.00    41.39 

17. โครงการสนบัสนุนการ
ด าเนนิงานการบรกิารวชิาการ 

720,000.00 596,887.00    82.90 

18. โครงการสง่เสรมิชุมชนทีเ่ป็น
มติรกบัผูส้งูอายุในจงัหวดัล าปาง 
(Age-Friendly City) 

955,000.00 624,500.00    65.39 

4. การท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรมและ

19. โครงการสง่เสรมิการท านุ
บ ารงุศลิปวฒันธรรมแก่นกัศกึษา 

300,000.00 298,000.00    99.33 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
5. การบรหิารและ
พฒันาองค์กรแหง่
การเรยีนรู ้

20. โครงการพฒันาอาจารย์เขา้สู่
ต าแหน่งวชิาการ 

29,420.00 22,520.00    76.55 

21. โครงการเสรมิสรา้งคา่นยิม
รว่มในการปฏบิตังิานเพือ่การ
พฒันามหาวทิยาลยัและการ
พฒันาทอ้งถิน่แกบุ่คลากร 

10,000.00 0.00    0.00 

22. โครงการพฒันาระบบบรหิาร
จดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 

320,040.00 259,724.50    81.15 

23. โครงการปรบัปรงุ พฒันาภูมิ
ทศัน์ 

475,095.00 460,252.40    96.88 

รวมงบประมาณ 15,775,000.00 11,907,427.02    75.48 
 

 
      ปัญหา : ความกวา้งของขอ้มลูทีค่ดัลอกมาจากระบบบรหิารงบประมาณเมื่อน ามา

วางลงบนโปรแกรมส าเร็จรูปในการจดัการกับเอกสาร  (word) แล้วอาจจะเกินหน้าเอกสาร     
หรอืคอลมัน์ในแต่ละขอ้มลูแคบเกนิไป 

      แนวทางแก้ไขปัญหา : ตัง้ค่าหน้ากระดาษเป็นแบบแนวนอน 
      ข้อเสนอแนะ : น าขอ้มูลตามเอกสารไปจดัท าเป็นสารสนเทศรายงานในรูปแบบ

แผนภูมเิพิม่เตมิ หรอืตดัภาพแผนภูมทิี่แสดงอยู่ใต้ตารางรายงานในแต่ละมติขิองระบบบรหิาร
งบประมาณ เพื่อใหร้ายงานมคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ ตวัอยา่งดงันี้ 
 
 

ตวัอยา่งแผนภมิูการใช้จา่ยงบประมาณตามหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไตรมาสท่ี 3 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

         5.4 การฝังแบบอกัษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in the file) เมื่อมกีารบนัทกึ
ไฟลเ์อกสารรายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี เพื่อประโยชน์ในการน าไฟลเ์อกสารรายงาน
นี้ไปเปิดใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่สภาพแวดล้อมไม่เหมอืนเครื่องที่ได้บันทึกไฟล์
เอกสารตน้ฉบบัเป็นครัง้แรก มวีธิกีารดงันี้ 
 

 
ภาพท่ี 12 แสดงการฝังแบบอกัษรในไฟลเ์อกสาร (embed fonts in the file) - 1 

 
   คลกิเมนู File มุมบนซา้ยบนหน้าจอเอกสารของรายงานทีก่ าลงัด าเนินการ
อยูจ่ะปรากฏหน้าจอดงัภาพที ่13 
 

 
ภาพท่ี 13 แสดงการฝังแบบอกัษรในไฟลเ์อกสาร (embed fonts in the file) - 2 

1 

2 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

   คลกิเมนู Options จะปรากฏหน้าจอดงัภาพที ่14 
 

 
ภาพท่ี 14 แสดงการฝังแบบอกัษรในไฟลเ์อกสาร (embed fonts in the file) - 3 

 
   คลกิเมนู Save จะปรากฏหน้าจอดงัภาพที ่15 
 

 
ภาพท่ี 15 แสดงการฝังแบบอกัษรในไฟลเ์อกสาร (embed fonts in the file) - 4 

 
 
 

3 

4 
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คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

   คลกิเลอืก Embed fonts in the file  
     และคลกิเลอืก embed only the characters used int the document กรณี

ทีต่อ้งการฝังเฉพาะอกัขระทีใ่ชใ้นเอกสาร 
     หรอืคลกิเลอืก do not embed common system fonts กรณีที่ไม่ต้องการ

ฝังแบบอกัษรของระบบทัว่ไป 
     หรอืคลกิเลอืกทัง้สองกรณตีอ้งการทัง้สองทางเลอืก 

 
      ปัญหา : เมนูตามตวัอยา่งไมเ่หมอืนกบัเวอรช์ัน่ของ word ทีใ่ชง้านอยู ่
      แนวทางแก้ไขปัญหา : ศกึษาการฝังแบบอกัษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in 

the file) เพิม่เตมิจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ 
      ข้อเสนอแนะ : ค้นหาจาก google โดยพมิพ์ค าค้นว่า การ embed font ใน word 

แลว้ตามดว้ย version ของ word ทีใ่ชง้านอยู ่เช่น “การ embed font ใน word 2019” 
 

ขัน้ตอนท่ี 6 การจดัส่งเอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณไปยงัฝ่ายเลขา 
         การจดัส่งเอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณไปยงัฝ่ายเลขาคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานต่อที่ประชุม             
มรีะยะเวลาไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการชุดใดประชุมก่อนหลงั เมื่อได้รบัหนังสอื      
ใหเ้สนอเรื่องเขา้ระเบยีบวาระการประชุม จงึจดัส่งเอกสารรายงานภายในระยะเวลาทีก่รรมการ
แต่ละชุดก าหนด โดยปกติแล้วจะต้องจดัส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 10 – 15 วนั 
เนื่องจากฝ่ายเลขาจะต้องจดัท ารูปเล่มวาระการประชุมส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนมกีาร
ประชุมอยา่งน้อยโดยประมาณ 5 - 7 วนั 
 

      ปัญหา : ผูป้ฏบิตังิานไดร้บัหนงัสอืเสนอเรือ่งเขา้ระเบยีบวาระการประชุมล่าชา้ 
      แนวทางแก้ไขปัญหา : หลังสิ้นไตรมาสทุกไตรมาสให้สอบถามเบื้องต้นกับ

ผู้บรหิารคณะฯ ว่าจะมกีารประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดเมื่อไหร่ เพื่อตดิตามและส่งเอกสาร
ใหก้บัฝ่ายเลขาไดต้ามระยะทีก่ าหนด 

      ข้อเสนอแนะ : - 
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ขัน้ตอนท่ี 7 การจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ eMENSCR 
          การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อคณะกรรมการติดตามและ

ประเมนิผลแห่งชาติ เป็นการรายงานผ่านระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ (eMENSCR) 
โดยใหค้วามส าคญักบัมติกิารรายงานด้านโครงการหลกั/กลยุทธ ์และผลการใชจ้่ายงบประมาณ
รายไตรมาสเปรยีบเทยีบกบัแผนการใชจ้า่ย มขี ัน้ตอนดงันี้ 

         7.1 การเปิดใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)           
พมิพ ์URL: https://emenscr.nesdb.go.th จะปรากฏหน้าจอ Login เขา้สู่ระบบดงัภาพที ่12-13 

 
ภาพท่ี 16 แสดงหน้าจอ Login เขา้สู่ระบบ eMENSCR 

 

 
ภาพท่ี 17 แสดงการยนืยนัสทิธิเ์ขา้ใชง้านระบบ eMENSCR 

2 

3 

1 
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   ป้อนชื่อผูใ้ชง้าน 
 ป้อนรหสัผ่าน 
 กดปุ่ มเขา้สู่ระบบ เพื่อยนืยนัสทิธิก์ารเขา้ใชง้าน 

  เมื่อผู้ปฏบิตังิานระบุขอ้มูลครบถ้วน ถูกต้อง และกดปุ่ มเขา้สู่ระบบ จะปรากฏ
หน้าจอหลกัของระบบ eMENSCR ดงัภาพที ่14 

 
ภาพท่ี 18 แสดงหน้าจอหลกัของระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) 

 
      ปัญหา : เขา้ใชง้านระบบไม่ไดเ้นื่องจากไม่ไดป้้อนชื่อผูใ้ช ้หรอืไม่ไดป้้อนรหสัผ่าน 

หรอืครบถว้นแต่ไมถู่กตอ้ง 
      แนวทางแก้ไขปัญหา : ตรวจสอบขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อนกดปุ่ มเขา้สู่ระบบ 
      ข้อเสนอแนะ : รหสัผ่านจะแสดงเพียงจุดสว่างดงันัน้อาจเกิดปัญหาเข้าใช้งาน

ระบบไมไ่ดเ้นื่องจากภาษาไมต่รงตามรหสัผ่านทีก่ าหนด 
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         7.2 การจดัท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีผ่านระบบติดตามและ
ประเมนิผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) มขี ัน้ตอนดงัภาพที ่15 - 16 
 

 
ภาพท่ี 19 แสดงหน้าจอหลกัของระบบตดิตามและประเมนิผลแห่งชาต ิ(eMENSCR) 

 
 คลกิปุ่ มเมนูในคอลมัภจ์ดัการโครงการใหต้รงกบัโครงการหลกัทีจ่ะรายงาน

จะปรากฏเมนูยอ่ย (Popup) 
 คลกิเมนูย่อยรายงานผลโครงการ จะปรากฏหน้าจอการรายงานซึ่งมสี่วน

ส าคญัในการรายงานการใชจ้่ายงบประมาณ 3 ส่วน ดงัภาพที ่16 

 

 
ภาพท่ี 20 แสดงหน้าจอรายงานการใชจ้า่ยงบประมาณรายไตรมาสเปรยีบเทยีบกบั 

แผนการใชจ้่าย 
 

1 

รายงานผล

โครงการ 

2 

 

 

 

3 

4 

5 
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 ระบบจะแสดงข้อมูลงบประมาณตามแผนอตัโนมตัิ ตามตวัอย่างไม่มกีาร

วางแผนการใชจ้า่ยงบประมาณในไตรมาสนี้ จงึไมป่รากฎขอ้มลูงบประมาณตามแผน 

 ป้อนงบประมาณทีม่กีารใชจ้า่ยจรงิตามขอ้มลูทีจ่ดัเตรยีมไวต้ามแบบฟอรม์ 

 ป้อนสาเหตุทีไ่มส่ามารถเบกิจา่ยงบประมาณไดต้ามแผน 

 

ตวัอย่างข้อมลูตามแบบฟอรม์ท่ีได้มาจากระบบบริหารงบประมาณ 

โครงการหลกั/กลยุทธ์ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 
1. โครงการพฒันาการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 1,469,100.00 469,100.00       
2. โครงการพฒันานักศกึษาตามอตัลกัษณ์ 33,560.00 3,560.00       
3. โครงการพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
บณัฑติในศตวรรษที ่21 

125,379.00 25,379.00       

4. โครงการปรบัปรุงพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั 73,742.00 3,742.00       
5. โครงการจดัท าหลกัสตูรต่อเนื่องเพือ่เพิม่พนูสมรรถนะการ
ท างานแกศ่ษิย์เกา่ 

50,860.00 0,860.00       

6. กจิกรรมหลกัสนบัสนุนสง่เสรมิการจดัการศกึษา 3,201,028.65 201,028.65       
7. กจิกรรมหลกัการจดัการเรยีนการสอน 339,289.75 39,289.75       
8. กจิกรรมหลกัการพฒันาบุคลากร 42,370.00 2,370.00       
9. กจิกรรมหลกัการพฒันานักศกึษา 801,305.72 1,305.72       
10. โครงการพฒันาอาจารย์ใหม้สีมรรถนะทางวชิาชพี 251,038.00 1,038.00       
11. โครงการพฒันาทกัษะนักศกึษาใหเ้ป็นผูป้ระกอบการ 69,600.00 9,600.00       
12. โครงการวจิยัการสรา้งสรรค์นวตักรรมทางศลิปะและ
วฒันธรรมทางภาษเพือ่สรา้งองค์ความรูด้า้นรถมา้ล าปาง 

1,164,350.00 164,350.00       

13. โครงการวจิยัเพือ่ยกระดบักระบวนการผลติและออกแบบ
ผลติภณัฑเ์ซรามกิของจงัหวดัล าปาง 

345,300.00 45,300.00       

14. โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาระบบการดูแลผูส้งูอายุในพืน้ที ่

617,450.00 17,450.00       

15. โครงการบูรณาการพนัธกจิสมัพนัธ์เพือ่แกปั้ญหาความ
ยากจนของประชาชนในทอ้งถิน่ 

440,290.00 40,290.00       

16. โครงการสง่เสรมิความรกัสามคัค ีความมรีะเบยีบวนิยัเขา้ใจ
สทิธหิน้าทีข่องตนเองและผูอ้ ืน่ 

620,880.00 20,880.00       

17. โครงการสนบัสนุนการด าเนนิงานการบรกิารวชิาการ 596,887.00 96,887.00       
18. โครงการสง่เสรมิชุมชนทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุในจงัหวดัล าปาง 
(Age-Friendly City) 

624,500.00 24,500.00       

19. โครงการสง่เสรมิการท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมแกน่ักศกึษา 298,000.00 98,000.00       
20. โครงการพฒันาอาจารย์เขา้สูต่ าแหน่งวชิาการ 22,520.00 2,520.00       
21. โครงการเสรมิสรา้งคา่นยิมร่วมในการปฏบิตังิานเพือ่การ
พฒันามหาวทิยาลยัและการพฒันาทอ้งถิน่แกบุ่คลากร 

0.00 0.00       

22. โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ 259,724.50 59,724.50       
23. โครงการปรบัปรงุ พฒันาภูมทิศัน์ 460,252.40 60,252.40       

 

 

 

 



32 

 

คู่มอืปฏบิตังิานหลกั “การจดัท ารายงานการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี”                    อุเทน หนิอ่อน : 2562 
 

  หลังจากที่ป้อนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนแล้วให้คลิกปุ่ ม 

บนัทกึขอ้มูล                   ซึ่งจะแสดงอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอการรายงาน ระบบจะบนัทกึ

ข้อมูลและกลับไปยงัหน้าจอหลักของระบบ ให้ด าเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมดจนครบทุก

โครงการทีจ่ะต้องรายงาน ซึง่จะสามารถรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณไดใ้นไตรมาสทีร่ะบบ

อนุญาตเท่านัน้ 

 
      ปัญหา : ระบบยงัอยู่ในช่วงการพฒันาและทดลองใช้งาน  จงึมกีารปิดปรบัปรุง

บ่อยครัง้ ท าใหไ้มส่ามารถรายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณไดต้รงตามไตรมาส 
      แนวทางแก้ไขปัญหา : รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณในรอบไตรมาสถดัไป 
      ข้อเสนอแนะ : - 
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ประวติัผูเ้ขียน 
 
ช่ือ – สกลุ  นายอเุทน หนิออ่น 
 
ประวติัการศึกษา บธ.บ. (การบรหิารธรุกจิ (คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ))  

มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง 2548 
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ต าแหน่ง : นกัวชิาการศกึษา ปฏบิตักิาร  
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
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2560 – ปัจจุบนั 
ต าแหน่ง : เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป ปฏบิตักิาร 
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
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