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ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 กาหนดหลักการ
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คู่มอื ปฏิบตั ิงานหลัก เรื่อ ง “กำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณประจำปี ”
เล่ มนี้เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือ นในสถาบันอุ ดมศึกษา (ก.พ.อ.)
พ.ศ. 2553 เป็ นเอกสารแสดงเส้นทางการปฏิบตั งิ านในงานหลักของตาแหน่ ง ตัง้ แต่จุดเริม่ ต้น
จนสิน้ สุดกระบวนการ โดยระบุขนั ้ ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนกฎ ระเบีย บที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาที่พบในการปฏิบตั ิงาน และแนวทางแก้ไข พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะในแต่ละขัน้ ตอน ของการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามมิติ
ด้านต่าง ๆ ที่รวดเร็ว เป็ นปั จจุบนั ทันต่อการใช้งาน จากหลักการ แนวคิด และประสบการณ์
ของผูเ้ ขียน ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านแผนงานและงบประมาณ มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
ผู้เขียน หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า คู่มอื ปฏิบตั ิงานหลักเล่ มนี้ จะเป็ นประโยชน์ กับผู้ป ฏิบตั ิ
งานแทนหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง รวมไปถึงผูท้ ส่ี นใจ สามารถนาไปปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการ
จัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ และขอขอบพระคุ ณ
คณบดีค ณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง รวมไปถึงผู้ม ีส่ ว น
เกีย่ วข้องทุกท่าน ทีใ่ ห้การสนับสนุน จนคู่มอื ปฏิบตั งิ านหลักเล่มนี้ สาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ประวัติความเป็ นมา
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ ล าปางมีช่ือ เดิม ว่ า "วิท ยาลัย ครูล าปาง" ก่ อ ตัง้ ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 9
มิถุนายน 2514 ตัง้ อยู่เลขที่ 119 ถนนลาปาง – แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ท่ี 9 ตาบลชมพู
อ าเภอเมือ ง จังหวัดล าปาง วิทยาลัยครูล าปางเริ่ม เปิ ด การเรีย นการสอนเมื่อ ปี พ.ศ. 2515
ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ปี พ.ศ. 2516 เริม่ เปิ ดสอนในระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.สูง) มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติ
วิท ยาลัย ครู พ.ศ. 2518" ส่ ง ผลให้ว ิท ยาลัย ครูส ามารถเปิ ด สอนในระดับ ปริญ ญาตรีไ ด้ ใ น
ปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูลาปาง จึงได้เปิ ดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา ต่อมา
เมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527" กฏหมายกาหนดให้
วิท ยาลัย ครู ส ามารถผลิต บัณ ฑิต สาขาวิช าชีพ อื่ น นอกเหนื อ จากสาขาวิช าการศึก ษาใน
ปี พ.ศ. 2529 ดังนัน้ วิทยาลัยครูล าปางจึงได้เ ปิ ดสอนในระดับ ปริญ ญาตรีส าขาศิล ปศาสตร์
และสาขาวิทยาศาสตร์ ขณะทีส่ ถาบันราชภัฏลาปางยังใช้ช่อื วิทยาลัยครูลาปางอยู่นัน้ ได้มกี าร
ประสานการดาเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอ่นื ๆ โดยรวมกันเป็ นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครู
ลาปางซึง่ ตัง้ อยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย
และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็ นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ได้พฒ
ั นาเป็ น "สหวิทยาลัย
ล้านนา" ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครู
ลาปางได้รบั เลือกให้เป็ นทีต่ งั ้ สานักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูลาปางจึงได้เปลีย่ นชื่อเป็ น
"สถาบันราชภัฏลาปาง" ตามพระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็ นต้นมา หลังจากมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในหลายด้าน และสามารถเปิ ดสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏลาปางได้เปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และปี พ.ศ. 2543 ได้เปิ ดสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ปี พ.ศ. 2547 ได้เปิ ดสอนหลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา สาขาหลักสูตรและการสอน สาขายุทธศาสตร์
การพัฒนา ปี พ.ศ. 2548 เปิ ดสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทัวไป:
่
MBA) และปี
พ.ศ. 2549 เปิ ด สาขาวัด ประเมิน และวิจ ยั ทางการศึกษา และหลัก สูต รรัฐ ประศาสนศาสตร
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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มหาบัณฑิตด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนัน้ ปี พ.ศ. 2536 ได้รบั วิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดลาปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลาปาง
ปี พ.ศ. 2534 - 2539 ได้ ร่ ว มมือ กับ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ เปิ ด สอนหลัก สู ต ร
ปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสาหรับนักบริหาร พ.ศ. 2543 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค
ลาพูนเปิ ดโครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)ณ วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
วัน ที่ 14 มิถุ น ายน พ.ศ. 2547 ได้ม ีก ารประกาศใช้ "พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พ.ศ. 2547" ทาให้สถาบันราชภัฏลาปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็ น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง"
(Lampang Rajabhat University)
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีปณิธ านและความมุ่งหวังที่จะเป็ น "สถาบันอุดมศึกษา
ชัน้ น าของภู ม ิภ าคเป็ นที่ พ่ึ ง ทางปั ญญาของ ปวงชน" โดยมีภ าระหน้ า ที่ ต ามมาตรา 8
แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยสรุป คือ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูง ดาเนินการวิจยั การสร้างและพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของสังคม ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ส่งเสริมวิชาชีพครู คณาจารย์และบุค ลากร
ทางการศึกษา ทานุ บารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่อ ง
มาจากแนวพระราชดาริ สนับสนุนการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่

วิ สยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิน่ อย่างยังยื
่ น

พันธกิ จ
1. ผลิต บัณ ฑิต ที่ม ีคุ ณ ภาพคู่ คุ ณ ธรรม มีจ ิต อาสา มีท ัก ษะทางวิช าการ วิช าชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นคนดีครูเก่ง
3. วิจยั เพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนาไปพัฒนาและแก้ไขปั ญหา
ของท้องถิน่ อย่างย่างยืน
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวม
ให้มจี ติ สานึกในการรักษาธรรมชาติสงิ แวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดาริ
5. ท านุ บ ารุง ศิล ปวัฒ นธรรมและประเพณี ท้อ งถิ่ น เสริม สร้า งค่ า นิ ย มที่พึง ประสงค์
โดยคงไว้ซง่ึ ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และความเป็ นไทย
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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6. พัฒ นาระบบการบริห ารจัด การที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ประสิท ธิผ ล เป็ น ไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นาสังคม

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็ นไปตามกฎกระทรวง
จัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คณะครุศาสตร์

สานักงานอธิการบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะวิทยาการจัดการ

สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจยั และพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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ส่วนที่ 2
บริบทคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติความเป็ นมา
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดขึ้นครัง้ แรกตามพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู
พ.ศ. 2518 มี ภ าควิ ช าสั ง กั ด อ ยู่ 11 ภาควิ ช า ได้ แ ก่ ภาควิ ช าภาษ าไทย ภาควิ ช า
ภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์
ภาควิชาปรัชญา และศาสนา ภาควิชาสังคมศึกษาวิทยา ภาควิชาประวัติศ าสตร์ ภาควิช า
ภูมศิ าสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เปิ ดสอนนักศึกษาระดับ ป.กศ.สูง ทัง้ ภาคปกติ
และภาคต่อเนื่อง (ภาคค่า)
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ เปิ ด สอนระดับ ปริญ ญาตรีเ ป็ นครัง้ แรกในปี
การศึกษา 2522 คือ วิชาเอกสังคมศึกษา และจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีผลให้สภาการฝึกหัดครูอนุ มตั ใิ ห้วทิ ยาลัยครูลาปางดาเนินการ
โครงการฝึ ก หัดอบรมครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาประจ าการ (อคป.) โดยเปิ ดสอนระดับ
ป.กศ.สูง และ ค.บ. 2 ปี ในวันเสาร์ – อาทิตย์
ปี ก ารศึก ษา 2528 วิทยาลัยครูล าปางได้เ ปิ ดสอนหลักสูต รวิชาชีพอื่นนอกจากสาขา
วิชาชีพ ครูแ ละ “โครงการอบรมครูและบุค ลากรทางการศึกษาประจาการ (อปค.)” สิ้นสุ ดลง
เกิด “โครงการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)” ขึน้ มาแทน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เปิ ดสอน กศ.บป. ครัง้ แรกในปี การศึกษา 2529
ในช่ ว งปี พ.ศ. 2528 – 2534 แม้ว่ า วิท ยาลัย ครูเ ปิ ด สอนสาขาวิช าชีพ อื่น นอกจาก
วิชาชีพครู แต่คนส่วนใหญ่ยงั คงเข้าใจว่าผลิตแต่ครูเพราะชื่อ “วิทยาลัยครู” กรมการฝึ กหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอพระราชทาน ชื่อใหม่วนั ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้เปลีย่ นชื่อจาก
วิทยาลัยครูเ ป็ น “สถาบันราชภัฏ ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานนามวิทยาลัยครูลาปางจึงมีช่อื ใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏลาปาง”
ปี พ.ศ. 2543 กาหนดให้การบริหารวิชาการโดยคณะบุคคลมี 3 ระดับ คือ คณะกรรมการ
บริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปิ ดกว้างให้สถาบันสามารถให้การศึกษา
วิชาการ และวิชาชีพชัน้ สูงในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏลาปางจึงเริม่
เปิ ดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2539
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิ ดสอนปริญญาโทรุ่นแรกในปี การศึกษา 2547
คือ โปรแกรมยุทธศาสตร์การพัฒนา
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตัง้ สถาบันราชภัฏให้เป็ นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบัน
ราชภัฏลาปางเปลีย่ นสถานภาพเป็ น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง”
ปั จจุบนั คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและ
ภาระงานของบุ ค ลากร ให้ส อดคล้อ งกับ ระเบีย บปฏิบ ัติท่ีอ อกตามที่ไ ด้ ม ีก ารประกาศใช้
“พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” เป็ นต้นมา

ปรัชญา
สหวิทยาการเพื่อท้องถิน่

วิ สยั ทัศน์
เป็ นศูนย์ก ารเรียนรู้แ ละบูรณาการความความรู้ด้า นมนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สู่ทอ้ งถิน่

พันธกิ จ
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูท้ างวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
2. วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีส่ทู อ้ งถิน่
3. ให้บริการวิชาการด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกับท้องถิน่
4. สร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
5. พัฒนาและเสริมสร้างระบบกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิ ยมหลัก
เพื่อเป็ นการสร้างวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรภายในองค์กรที่จะร่วมประสานความร่วมมือ
ผลักดันให้คณะก้าวไปสู่การเป็ น HUSOC FAMILY จึงได้กาหนดค่านิยมหลักขององค์กรไว้ 5
ประการ ดังนี้
1. H = Happiness (การเป็ นองค์กรแห่งความสุข)
2. U = Unity (การเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร)
3. S = Sharing (การเป็ นองค์กรแห่งการแบ่งปั นความรูแ้ ละใช้ทรัพยากรร่วมกัน)
4. O = Opportunity Organization (การเป็ นองค์กรแห่งการสร้างโอกาส)
5. C = Cooperation (การทางานร่วมกันขององค์กร)
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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โครงสร้างองค์กร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ มีโ ครงสร้ า งองค์ ก ร คือ ส านั ก งานคณบดี
ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา งานบริหารทัวไป
่ งาน
การเงินและพัส ดุ และงานบริก ารวิชาการและถ่ ายทอดเทคโนโลยี ที่ส อดรับกับภารกิจหลัก
ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน ตามประกาศเรือ่ งการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปาง พ.ศ. 2559 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ ในแต่ละงานได้แบ่งเป็ นงานย่อยเพื่อ ให้
สามารถปฏิบ ัติง านได้ค รอบคลุ ม มีป ระสิท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ลมากยิ่ง ขึ้น จากแผนผัง
โครงสร้า งเป็ น การแสดงหน่ ว ยที่ผู้เ ขีย นปฏิบ ัติง าน คือ งานบริก ารวิช าการและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ด้านแผนงานและงบประมาณ

สำนักงำนคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

งำน
บริกำรกำรศึกษำ

งำน
บริหำรทั่วไป

งำน
บริกำรวิชำกำร

งำน
กำรเงินและพัสดุ

และพัฒนำ
นักศึกษำ

และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

งำน
เทคโนโลยี
และสำรสนเทศ

งำน
กองทุน

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

งำน
บริกำรวิชำกำร

งำน
แผนงำน
และงบประมำณ
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โครงสร้างการบริ หารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน แบ่งการบังคับบัญชาตามทีค่ ณบดี ได้มอบหมายหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ โดยมีหวั หน้าสานักงานคณบดีเป็ นผูก้ ากับดูแล 4 งาน และมีหวั หน้างานในแต่ละงาน
เป็ นผูก้ ากับดูแลงานย่อยตามภาระหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย ได้แก่ หัวหน้างานบริการการศึกษา
หัว หน้ างานบริห ารทัวไป
่ หัว หน้ างานการเงินและพัส ดุ และหัว หน้ างานบริการวิชาการและ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี จากแผนผังโครงสร้างปั จจุบนั ผู้เขียนดารงตาแหน่ งหัว หน้ างานบริการ
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับผิดชอบงานด้านแผนงานและงบประมาณ

หัวหน้ำสำนักงำนคณบดี
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

หัวหน้ำงำน
บริกำรกำรศึกษำ

หัวหน้ำงำน
บริหำรทั่วไป

หัวหน้ำงำน
บริกำรวิชำกำร

หัวหน้ำงำน
กำรเงินและพัสดุ

และถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

และพัฒนำ
นักศึกษำ

ผู้ปฏิบัตงิ ำน
เทคโนโลยี

ผู้ปฏิบัตงิ ำน
กองทุน

และสำรสนเทศ

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

ผู้ปฏิบัตงิ ำน
บริกำรวิชำกำร

ผู้ปฏิบัตงิ ำน
แผนงำน
และงบประมำณ
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ส่วนที่ 3
กรอบแนวคิดและขัน้ ตอนการจัดทารายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณเป็ นข้อมูลเชิงตัวเลข ทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบในการ
ด าเนิ น งานในแต่ ล ะขัน้ ตอน ตัง้ แต่ ก ารค านวณงบประมาณจัด สรรให้กับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
การใช้จ่ายงบประมาณ และการรวบรวมรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมไปถึงการนาผล
การใช้จ่า ยงบประมาณมาวิเ คราะห์เ พื่อ วางแผนงบประมาณ สนับ สนุ นการบริห ารจัด การ
และการตัดสินใจด้านงบประมาณของผู้บริหาร ที่ต้องใช้ขอ้ มูลหรือสารสนเทศที่มคี วามถูกต้อง
เป็ นปั จจุบ ัน และรวดเร็ว ทันต่ อ การใช้ง าน ซึ่งในปั จจุบ ันเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เ หมาะสม
จึงถูกนามาใช้เป็ นเครือ่ งมือในการดาเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณแทบทุกองค์กร

กรอบแนวคิ ดการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี งบประมาณ
เป็ นจานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับหน่ วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่ได้รบั
การจัด สรรงบประมาณเช่ น เดีย วกัน ประกอบกับ หน่ ว ยงานภายในที่ค ณะจะต้ อ งจัด สรร
งบประมาณให้มจี านวนมาก ส่งผลให้การรวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนามา
จัดทารายงานในแต่ ล ะช่ว งเวลา มีค วามยุ่งยาก ไม่เ ป็ นปั จ จุบ ันทันต่ อ การรายงานในแต่ ล ะ
คณะกรรมการ และเกิด ข้อ ผิด พลาดบ่ อ ยครัง้ ผู้ เ ขีย นจึง พัฒ นาโปรแกรมคอมพิว เตอร์
“ระบบบริ ห ารงบประมาณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ” ซึ่ง เป็ น ระบบแบบ
ออนไลน์ มาใช้เ ป็ นเป็ นเครื่อ งมือ ในการดาเนินงานด้านงบประมาณ ตัง้ แต่ เ ริม่ ต้นจนสิ้นสุ ด
กระบวนการในแต่ละปี งบประมาณ ส่งผลให้การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามมิติค วามต้อ งการด้า นต่ า ง ๆ มีค วามรวดเร็ว เป็ น ปั จ จุบ ัน แบบ Real Time สามารถดู
รายงานผลการใช้จ่า ยงบประมาณได้ทุ กสถานที่ท่อี ุ ป กรณ์ แ สดงผลมีก ารเชื่อ มต่ อ สัญ ญาณ
อินเตอร์เน็ต
ข้อมูลและสารสนเทศการใช้จา่ ยงบประมาณ
เครือ่ งมือ
ระบบบริหารงบประมาณ

มิตดิ า้ นโครงการ, มิตดิ า้ นแผนงาน
มิตดิ า้ นผลผลิต, มิตดิ า้ นประเด็นกลยุทธ์, มิตดิ า้ นกลยุทธ์
มิตดิ า้ นหน่วยงาน, มิตดิ า้ นสัดส่วนเปรียบเทียบ
มิตดิ า้ นค้างเบิกจ่าย, มิตดิ า้ นภาพรวม

ที่มา : สร้างขึน้ โดยผูเ้ ขียน
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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แผนภูมิขนั ้ ตอนการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เริม่ ต้น

1. กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของรายงานแต่ละรูปแบบ
2. กาหนดรูปแบบการรายงาน
ของแต่ละคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ

รายงานคณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3. เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระ
การประชุม

7. รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

4. รวบรวมข้อมูลผลการใช้จ่าย
งบประมาณจากระบบบริหาร
งบประมาณ
5. จัดทารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณในรูปแบบเอกสาร
6. ส่งเอกสารรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณไปยังฝ่ ายเลขา

สิน้ สุด
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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รายละเอียดการจัดทารายงานการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
ขัน้ ตอนที่ 1 การกาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของรายงานแต่ละรูปแบบ
การก าหนดระยะเวลาแล้ว เสร็จ การรายงานการใช้จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้องจัดทารายงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน หลังสิน้ สุดไตรมาสทุกไตรมาส
คือ ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 15 มกราคม ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 15 เมษายน ไตรมาสที่ 3
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม และไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
ปัญหา : การจัดทารายงานไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
แนวทางแก้ไขปัญหา : วางแผนการจัดทารายงานอย่างรัดกุมให้เป็ นไปตามกรอบ
ระยะเวลาของการรายงานภายใน 15 วัน หลังสิน้ สุดไตรมาส
ข้ อ เสนอแนะ : อาทิต ย์ท่ี 1 จัด ท ารายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
อาทิตย์ท่ี 2 จัดทารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อาทิตย์ท่ี 3 จัดทารายงานใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ขัน้ ตอนที่ 2 การกาหนดรูปแบบการรายงานของแต่ละคณะกรรมการ
การก าหนดรูป แบบการรายงาน การรายงานการใช้จ่า ยงบประมาณประจ าปี
เสนอคณะกรรมการหลักทัง้ 3 ชุด จะประกอบด้วยข้อมูลการรายงานที่แตกต่างกันออกไปตาม
ความต้องการของผูร้ บั ทราบข้อมูล ซึง่ ไม่นอกเหนือจากข้อมูลทีม่ อี ยู่ในระบบบริหารงบประมาณ
ทีผ่ เู้ ขียนได้วเิ คราะห์แล้วว่าครอบคลุมทุกมิติ รูปแบบการรายงานมีทงั ้ แบบเอกสาร และส่งผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนี้
2.1 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็ นการรายงานในรูปแบบของเอกสาร ซึง่ ให้ความสาคัญกับมิติ
การรายงาน 2 ด้าน คือ ด้านหน่วยงาน และด้านสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ แบบฟอร์มดังนี้
แบบฟอร์มเตรียมข้อมูลการรายงานด้านหน่ วยงาน
หน่ วยงาน

งบประมาณ

คงเหลือขอเบิ ก

ขอเบิ ก

เบิ กจริ ง

เบิ กจริ ง (%)

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

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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แบบฟอร์มเตรียมข้อมูลการรายงานด้านสัดส่วนการเบิ กจ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
ทัง้ สิ้ น

ไตรมาส 1
แผ่นดิ น รายได้

รวม

ไตรมาส 2
แผ่นดิ น รายได้

รวม

ไตรมาส 3
แผ่นดิ น รายได้

รวม

ไตรมาส 4
แผ่นดิ น รายได้

รวม

2.2 การรายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี เสนอคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็ นการรายงานในรูปแบบของเอกสาร ซึง่ ให้ความสาคัญกับมิตกิ าร
รายงานด้า นประเด็น กลยุท ธ์ โครงการหลัก /กลยุท ธ์ และผลการใช้จ่า ยงบประมาณสะสม
รายไตรมาส แบบฟอร์มดังนี้
แบบฟอร์มเตรียมข้อมูลการรายงานด้านประเด็นกลยุทธ์ โครงการหลัก/กลยุทธ์
และผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมรายไตรมาส
ประเด็นกลยุทธ์

โครงการหลัก/กลยุทธ์

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ร้อยละ

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 4

ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 5

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562
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2.3 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ เป็ นการรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ซึ่งให้ความสาคัญกับมิตกิ ารรายงานด้านโครงการหลัก /กลยุทธ์ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสเปรียบเทียบกับแผนการใช้จา่ ยตามทีก่ าหนด แบบฟอร์มดังนี้
แบบฟอร์มเตรียมข้อมูลการรายงานด้านโครงการหลัก/กลยุทธ์และผลการใช้ จ่าย
งบประมาณรายไตรมาสเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่าย
โครงการหลัก/กลยุทธ์

ไตรมาส 1
แผน
ผล

ไตรมาส 2
แผน
ผล

ไตรมาส 3
แผน
ผล

ไตรมาส 4
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.
………..

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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ขัน้ ตอนที่ 3 การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม
การเสนอเรื่ อ งเข้ า ระเบี ย บวาระการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีแบบฟอร์มดังนี้
แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562
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แบบฟอร์มเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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ปัญหา : แนวทางแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ : เสนอเรือ่ งเข้าระเบียบวาระการประชุม “วาระเพื่อพิจารณา”

ขัน้ ตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบบริ หาร
งบประมาณ
การรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบบริหารงบประมาณ เพื่อนามา
จัดทารายงานในรูปแบบเอกสารหรือส่งผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามมิติด้านต่าง ๆ
ทีก่ าหนดไว้ตามแบบฟอร์มของแต่ละรายงาน มีขนั ้ ตอนดังนี้
4.1 การเปิ ดใช้งานระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิม พ์ URL: http://www.human.lpru.ac.th/husocplan จะปรากฏหน้ า จอ Login เข้ า สู่ ร ะบบ
บริหารงบประมาณ ดังภาพที่ 1 - 2

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบบริหารงบประมาณ
1
2
3
4

ภาพที่ 2 แสดงการยืนยันสิทธิ ์เข้าใช้งานระบบบริหารงบประมาณ
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562
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 ชื่อ ผู้ใ ช้แ ละรหัส ผ่ านสามารถขอรับได้จาก เจ้าหน้ าที่ผู้ดูแลระบบบริห าร
งบประมาณ งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงานคณบดี
 เลือกปี งบประมาณ
 ป้ อนชื่อผูใ้ ช้
 ป้ อนรหัสผ่าน
 คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันสิทธิ ์การเข้าใช้งาน
เมื่อผูป้ ฏิบตั งิ านระบุขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง และคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ จะปรากฏ
หน้ าจอหลักรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมิติด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4
ส่วน ดังภาพที่ 3 ได้แก่
 ส่วนแสดงเมนูมติ กิ ารรายงาน
 ส่วนแสดงวันทีแ่ ละปี งบประมาณ
 ส่วนแสดงช่วงของข้อมูล
 ส่วนแสดงข้อมูลและสารสนเทศ
1

2
3

4

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอหลักรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา : เข้าใช้งานระบบไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ เลือกปี งบประมาณ หรือ ไม่ได้ป้อน
ชื่อผูใ้ ช้ หรือไม่ได้ป้อนรหัสผ่าน หรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา : ตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นก่ อ นคลิ ก ปุ่ ม
เข้าสู่ระบบ
ข้อเสนอแนะ : รหัสผ่านจะแสดงเพียงจุดสว่างดังนัน้ อาจเกิดปั ญ หาเข้าใช้ง าน
ระบบไม่ได้เนื่องจากภาษาไม่ตรงตามรหัสผ่านที่กาหนด

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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4.2 การรวบรวมข้อ มูล น าไปจัด ท ารายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านหน่วยงาน มีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 4 - 5

1

ภาพที่ 4 แสดงข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณตามหน่วยงาน

2

ภาพที่ 5 แสดงการเลือกเขตข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามหน่วยงาน
 คลิกเมนูรายงานด้านหน่วยงาน
 คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากเขตข้อมูลทัง้ หมดที่แสดงบนหน้าจอข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณโดยเริม่ จากหน่ วยงานจนถึงรวมร้อยละการเบิกจ่าย และคลิกเมาส์ขวาเลือก
คัดลอก (copy) หรือกดปุ่ม Ctrl+C บนแป้ นคียบ์ อร์ด เพื่อเตรียมนาไปวางลงบนหน้าโปรแกรม
จัดการเอกสาร (word)

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562
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4.3 การรวบรวมข้อ มูล น าไปจัด ท ารายงานเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ มีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 6 - 7

1

ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณตามสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ

2

ภาพที่ 7 แสดงการเลือกเขตข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 คลิกเมนูรายงานด้านสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากเขตข้อมูลทัง้ หมดที่แสดงบนหน้าจอข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณโดยเริม่ จากงบประมาณทัง้ สิน้ จนถึงรวมร้อยละของคณะ และคลิกเมาส์ขวาเลือก
คัดลอก (copy) หรือกดปุ่ม Ctrl+C บนแป้ นคียบ์ อร์ด เพื่อเตรียมนาไปวางลงบนหน้าโปรแกรม
จัดการเอกสาร (word)

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562

19

4.4 การรวบรวมข้ อ มู ล น าไปจัด ท ารายงานเสนอคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ด้านประเด็นกลยุทธ์ โครงการหลัก /กลยุทธ์ และผลการใช้จ่าย
งบประมาณสะสมรายไตรมาส มีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 8

1

2
3

4

ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณตามโครงการหลัก/กลยุทธ์ และผลการใช้จา่ ย
งบประมาณสะสมรายไตรมาส
 คลิกเมนู รายงานด้านโครงการหลัก /กลยุทธ์ ระบบจะแสดงข้อมูลตามวันที่
ปั จจุบนั
 คลิกเมาส์ซา้ ยค้างไว้ลากเขตข้อมูลประเด็นกลยุทธ์ และคลิกเมาส์ขวาเลือก
คัดลอก (copy) หรือ กดปุ่ม Ctrl+C บนแป้ นคีย์บอร์ด เพื่อ เตรียมนาไปวางลงบนแบบฟอร์ม
ทีก่ าหนดในโปรแกรมจัดการเอกสาร (word)
 คลิกเมาส์ซา้ ยค้างไว้ลากเขตข้อมูล โครงการหลักให้ตรงกับประเด็นกลยุทธ์
และคลิกเมาส์ขวาเลือกคัดลอก (copy) หรือกดปุ่ม Ctrl+C บนแป้ นคียบ์ อร์ด เพื่อเตรียมนาไป
วางลงบนแบบฟอร์มทีก่ าหนดในโปรแกรมจัดการเอกสาร (word)
 คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากเขตข้อมูล ผลการเบิกจริงให้ตรงกับโครงการหลัก
และคลิกเมาส์ขวาเลือกคัดลอก (copy) หรือกดปุ่ม Ctrl+C บนแป้ นคียบ์ อร์ด เพื่อเตรียมนาไป
วางลงบนแบบฟอร์มทีก่ าหนดในโปรแกรมจัดการเอกสาร (word)
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562
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ปัญหา : ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบบริหารงบประมาณอาจไม่ต รงกับ
ข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณในระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย
แนวทางแก้ไขปัญหา : แจ้งงานพัสดุคณะฯ ให้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ ให้ตรงกับข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
3 มิติ ของมหาวิทยาลัย
ข้ อเสนอแนะ : หมันตรวจสอบข้
่
อ มูล การใช้จ่า ยงบประมาณในระบบบริห าร
งบประมาณ ให้ ต รงกับ ข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยงบประมาณในระบบ 3 มิติ ของมหาวิท ยาลัย
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาจัดทารายงานได้ทนั ที

ขัน้ ตอนที่ 5 การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณรูปแบบเอกสาร
การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณรูปแบบเอกสาร จาเป็ นต้องใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการจัดการกับเอกสาร (word) ควบคู่ไปกับระบบบริหารงบประมาณ ประกอบการ
จัดทารายงาน เพื่อให้ได้รปู แบบเอกสารตามความต้องการ มีขนั ้ ตอนดังนี้
5.1 การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการประจา
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านหน่ วยงาน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการกับ
เอกสาร (word) หลังจากที่ไ ด้ท าการคัดลอกข้อ มูล จากระบบบริห ารงบประมาณค้างไว้แ ล้ว
มีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 9
1

2

ภาพที่ 9 แสดงการจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณด้านหน่วยงาน
 กดปุ่ม
หรือ Ctrl+V หรือคลิกเม้าส์ขวาเลือก Past
 พิมพ์ขอ้ ความส่วนหัวเอกสารและจัดหน้าเอกสารให้พอดีตามความต้องการ
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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ตัวอย่างรายงานตามหน่ วยงานที่ได้มาจากระบบบริ หารงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามหน่ วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไตรมาสที่ 3
หน่ วยงาน
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารสาหรับชาวต่างประเทศ
สานักงานคณบดี
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.)
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
คงเหลือขอเบิก
130,200.00
33,720.00
139,000.00
13,082.00
314,600.00
-48,478.75
132,400.00
25,295.00
646,965.00
57,281.00
709,040.00
361,018.28
149,400.00
5,826.00
316,650.00
70,409.00
138,800.00
20,612.00
431,000.00
38,436.00
12,422,795.00
2,254,600.14
0.00
0.00
0.00
0.00
140,550.00
50,353.00
103,600.00
2,960.00
0.00
0.00
15,775,000.00
2,885,113.67

ขอเบิก
96,480.00
125,918.00
363,078.75
107,105.00
589,684.00
348,021.72
143,574.00
246,241.00
118,188.00
392,564.00
10,168,194.86
0.00
0.00
90,197.00
100,640.00
0.00
12,889,886.33

เบิกจริ ง
เบิกจริ ง (%)
95,480.00
73.33
80,524.00
57.93
261,355.75
83.08
107,105.00
80.90
553,824.00
85.60
333,629.72
47.05
134,754.00
90.20
185,009.00
58.43
106,860.00
76.99
390,924.00
90.70
9,473,702.55
76.26
0.00
0.00
0.00
0.00
83,619.00
59.49
100,640.00
97.14
0.00
0.00
11,907,427.02
75.48

5.2 การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการประจา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ ด้า นสัด ส่ ว นการเบิก จ่า ยงบประมาณ ด้ว ยโปรแกรม
สาเร็จรูปในการจัดการกับเอกสาร (word) หลังจากที่ได้ทาการคัดลอกข้อมูลจากระบบบริหาร
งบประมาณค้างไว้แล้ว มีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 10
1

2

ภาพที่ 10 แสดงการจัดทารายงานการใช้จา่ ยงบประมาณด้านสัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ
 กดปุ่ม
หรือ Ctrl+V หรือคลิกเม้าส์ขวาเลือก Past
 พิมพ์ขอ้ ความส่วนหัวเอกสารและจัดหน้าเอกสารให้พอดีตามความต้องการ

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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ตัวอย่างรายงานสัดส่วนการเบิ กจ่ายงบประมาณที่ได้มาจากระบบบริ หารงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามสัดส่วนการเบิ กจ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไตรมาสที่ 3
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
งบประมาณ
ทัง้ สิน้
แผ่นดิน รายได้
รวม
แผ่นดิน รายได้
รวม
แผ่นดิน รายได้
รวม
แผ่นดิน
รายได้
รวม
15,775,000. 3,730,050. 1,002,450. 4,732,500. 6,465,420. 1,737,580. 8,203,000. 9,076,455. 2,439,295. 11,515,750. 11,936,160. 3,207,840. 15,144,000.
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ร้อยละของ
30%
30%
30%
52%
52%
52%
73%
73%
73%
96%
96%
96%
สานักงบฯ
ร้อยละของ 15.70%
2.61% 12.93% 40.88% 12.54% 34.87% 61.96% 66.27% 62.87% 73.70% 82.13% 75.48%
คณะฯ

5.3 การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ด้านประเด็นกลยุทธ์ โครงการหลัก /กลยุทธ์ และผลการใช้จ่าย
งบประมาณสะสมรายไตรมาส ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปในการจัดการกับเอกสาร (word) หลังจาก
ทีไ่ ด้ทาการคัดลอกข้อมูลจากระบบบริหารงบประมาณค้างไว้แล้ว มีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 11
1

2

ภาพที่ 11 แสดงการจัดทาข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณสะสม
 กดปุ่ม
หรือ Ctrl+V หรือคลิกเม้าส์ขวาเลือก Past ให้ตรงกับช่องข้อมูล
จนครบขอบเขตข้อมูลการรายงาน
 พิมพ์ขอ้ ความส่วนหัวเอกสารและจัดหน้าเอกสารให้พอดีตามความต้องการ

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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ตัวอย่างรายงานตามโครงการหลัก/กลยุทธ์ที่ได้มาจากระบบบริ หารงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไตรมาสที่ 1
ผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

ประเด็นกลยุทธ์

โครงการหลัก/กลยุทธ์

งบประมาณ

1. การผลิตบัณฑิตที่
มีคณ
ุ ภาพ

1. โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
2. โครงการพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์
3. โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
4. โครงการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้ทนั สมัย
5. โครงการจัดทาหลักสูตร
ต่อเนื่องเพือ่ เพิม่ พูนสมรรถนะ
การทางานแก่ศษิ ย์เก่า
6. กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการศึกษา
7. กิจกรรมหลักการจัดการเรียน
การสอน
8. กิจกรรมหลักการพัฒนา
บุคลากร
9. กิจกรรมหลักการพัฒนา
นักศึกษา
10. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้ม ี
สมรรถนะทางวิชาชีพ
11. โครงการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาให้เป็ นผูป้ ระกอบการ
12. โครงการวิจยั การสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมทางภาษเพือ่ สร้างองค์
ความรูด้ า้ นรถม้าลาปาง
13. โครงการวิจยั เพือ่ ยกระดับ
กระบวนการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัด
ลาปาง
14. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนา
ระบบการดูแลผูส้ งู อายุในพืน้ ที่
15. โครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพือ่ แก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในท้องถิน่
16. โครงการส่งเสริมความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินยั
เข้าใจสิทธิหน้าทีข่ องตนเองและ
ผูอ้ น่ื
17. โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานการบริการวิชาการ
18. โครงการส่งเสริมชุมชนทีเ่ ป็ น
มิตรกับผูส้ งู อายุในจังหวัดลาปาง
(Age-Friendly City)
19. โครงการส่งเสริมการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นกั ศึกษา

1,484,000.00

ไตรมาส 1
1,469,100.00

33,560.00

33,560.00

100.00

130,250.00

125,379.00

96.26

98,750.00

73,742.00

74.68

57,380.00

50,860.00

88.64

3,863,390.00

3,201,028.65

82.86

416,080.00

339,289.75

81.54

113,100.00

42,370.00

37.46

995,435.00

801,305.72

80.50

484,800.00

251,038.00

51.78

150,000.00

69,600.00

46.40

1,251,100.00

1,164,350.00

93.07

345,300.00

345,300.00

100.00

1,042,300.00

617,450.00

59.24

1,000,000.00

440,290.00

44.03

1,500,000.00

620,880.00

41.39

720,000.00

596,887.00

82.90

955,000.00

624,500.00

65.39

300,000.00

298,000.00

99.33

2. การวิจยั พัฒนา
และแก้ไขปั ญหา
ชุมชนท้องถิน่ อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ

3. การบริการ
วิชาการเพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งยังยื
่ น
แก่ทอ้ งถิน่

4. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

ไตรมาส 4

ร้อยละ
99.00
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การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
5. การบริหารและ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

20. โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ
21. โครงการเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมในการปฏิบตั งิ านเพือ่ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยและการ
พัฒนาท้องถิน่ แก่บุคลากร
22. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
23. โครงการปรับปรุง พัฒนาภูม ิ
ทัศน์
รวมงบประมาณ

29,420.00

22,520.00

76.55

10,000.00

0.00

0.00

320,040.00

259,724.50

81.15

475,095.00

460,252.40

96.88

15,775,000.00

11,907,427.02

75.48

ปัญหา : ความกว้างของข้อมูลทีค่ ดั ลอกมาจากระบบบริหารงบประมาณเมื่อนามา
วางลงบนโปรแกรมส าเร็จ รูป ในการจัด การกับ เอกสาร (word) แล้ว อาจจะเกิน หน้ า เอกสาร
หรือคอลัมน์ในแต่ละข้อมูลแคบเกินไป
แนวทางแก้ไขปัญหา : ตัง้ ค่าหน้ากระดาษเป็ นแบบแนวนอน
ข้อเสนอแนะ : นาข้อมูลตามเอกสารไปจัดทาเป็ นสารสนเทศรายงานในรูปแบบ
แผนภูมเิ พิม่ เติม หรือตัดภาพแผนภูมทิ ่แี สดงอยู่ใต้ตารางรายงานในแต่ละมิตขิ องระบบบริหาร
งบประมาณ เพื่อให้รายงานมีความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างแผนภูมิการใช้จา่ ยงบประมาณตามหน่ วยงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไตรมาสที่ 3

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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5.4 การฝั งแบบอักษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in the file) เมื่อมีการบันทึก
ไฟล์เอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี เพื่อประโยชน์ในการนาไฟล์เอกสารรายงาน
นี้ไ ปเปิ ดใช้งานกับคอมพิว เตอร์เ ครื่อ งอื่นที่ส ภาพแวดล้อ มไม่เ หมือ นเครื่อ งที่ได้บ ัน ทึก ไฟล์
เอกสารต้นฉบับเป็ นครัง้ แรก มีวธิ กี ารดังนี้
1

ภาพที่ 12 แสดงการฝั งแบบอักษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in the file) - 1
 คลิกเมนู File มุมบนซ้ายบนหน้าจอเอกสารของรายงานทีก่ าลังดาเนินการ
อยูจ่ ะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 13

2

ภาพที่ 13 แสดงการฝั งแบบอักษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in the file) - 2
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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 คลิกเมนู Options จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 14
3

ภาพที่ 14 แสดงการฝั งแบบอักษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in the file) - 3
 คลิกเมนู Save จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 15

4

ภาพที่ 15 แสดงการฝั งแบบอักษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in the file) - 4

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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 คลิกเลือก Embed fonts in the file
และคลิกเลือก embed only the characters used int the document กรณี
ทีต่ อ้ งการฝั งเฉพาะอักขระทีใ่ ช้ในเอกสาร
หรือคลิกเลือก do not embed common system fonts กรณีท่ไี ม่ต้อ งการ
ฝั งแบบอักษรของระบบทัวไป
่
หรือคลิกเลือกทัง้ สองกรณีตอ้ งการทัง้ สองทางเลือก
ปัญหา : เมนูตามตัวอย่างไม่เหมือนกับเวอร์ชนของ
ั่
word ทีใ่ ช้งานอยู่
แนวทางแก้ไขปัญหา : ศึกษาการฝั งแบบอักษรในไฟล์เอกสาร (embed fonts in
the file) เพิม่ เติมจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
ข้อเสนอแนะ : ค้นหาจาก google โดยพิมพ์คาค้นว่า การ embed font ใน word
แล้วตามด้วย version ของ word ทีใ่ ช้งานอยู่ เช่น “การ embed font ใน word 2019”

ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดส่งเอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณไปยังฝ่ ายเลขา
การจัดส่งเอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณไปยังฝ่ ายเลขาคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และฝ่ ายเลขาคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย เพื่อ รายงานต่ อ ที่ป ระชุ ม
มีระยะเวลาไม่พ ร้อ มกันขึ้นอยู่ก ับว่าคณะกรรมการชุดใดประชุมก่ อ นหลัง เมื่อ ได้รบั หนังสือ
ให้เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุม จึงจัดส่งเอกสารรายงานภายในระยะเวลาทีก่ รรมการ
แต่ ล ะชุดก าหนด โดยปกติแ ล้ว จะต้องจัดส่ งล่ วงหน้ าก่ อนการประชุมอย่างน้ อ ย 10 – 15 วัน
เนื่องจากฝ่ ายเลขาจะต้องจัดทารูปเล่มวาระการประชุมส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนมีการ
ประชุมอย่างน้อยโดยประมาณ 5 - 7 วัน
ปัญหา : ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั หนังสือเสนอเรือ่ งเข้าระเบียบวาระการประชุมล่าช้า
แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา : หลัง สิ้น ไตรมาสทุ ก ไตรมาสให้ส อบถามเบื้อ งต้ น กับ
ผู้บริหารคณะฯ ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดเมื่อไหร่ เพื่อติดตามและส่งเอกสาร
ให้กบั ฝ่ ายเลขาได้ตามระยะทีก่ าหนด
ข้อเสนอแนะ : -

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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ขัน้ ตอนที่ 7 การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ eMENSCR
การรายงานการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ต่ อ คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ เป็ นการรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
โดยให้ความสาคัญกับมิตกิ ารรายงานด้านโครงการหลัก/กลยุทธ์ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาสเปรียบเทียบกับแผนการใช้จา่ ย มีขนั ้ ตอนดังนี้
7.1 การเปิ ดใช้ ง านระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR)
พิมพ์ URL: https://emenscr.nesdb.go.th จะปรากฏหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบดังภาพที่ 12-13

ภาพที่ 16 แสดงหน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ eMENSCR

1
2
3

ภาพที่ 17 แสดงการยืนยันสิทธิ ์เข้าใช้งานระบบ eMENSCR
คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562
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 ป้ อนชื่อผูใ้ ช้งาน
 ป้ อนรหัสผ่าน
 กดปุ่มเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันสิทธิ ์การเข้าใช้งาน
เมื่อผู้ปฏิบตั งิ านระบุขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง และกดปุ่มเข้าสู่ระบบ จะปรากฏ
หน้าจอหลักของระบบ eMENSCR ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอหลักของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ปัญหา : เข้าใช้งานระบบไม่ได้เนื่องจากไม่ได้ป้อนชื่อผูใ้ ช้ หรือไม่ได้ป้อนรหัสผ่าน
หรือครบถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง
แนวทางแก้ไขปัญหา : ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนกดปุ่มเข้าสู่ระบบ
ข้อเสนอแนะ : รหัสผ่านจะแสดงเพียงจุดสว่างดังนัน้ อาจเกิดปั ญ หาเข้าใช้ง าน
ระบบไม่ได้เนื่องจากภาษาไม่ตรงตามรหัสผ่านทีก่ าหนด

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”

อุเทน หินอ่อน : 2562
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7.2 การจัดทารายงานการใช้จ่า ยงบประมาณประจ าปี ผ่ า นระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) มีขนั ้ ตอนดังภาพที่ 15 - 16

1

2
รายงานผล
โครงการ

ภาพที่ 19 แสดงหน้าจอหลักของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
 คลิกปุ่มเมนูในคอลัมภ์จดั การโครงการให้ตรงกับโครงการหลักทีจ่ ะรายงาน
จะปรากฏเมนูยอ่ ย (Popup)
 คลิกเมนู ย่อยรายงานผลโครงการ จะปรากฏหน้ าจอการรายงานซึ่งมีส่วน
สาคัญในการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 3 ส่วน ดังภาพที่ 16

3
4

5

ภาพที่ 20 แสดงหน้าจอรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณรายไตรมาสเปรียบเทียบกับ
แผนการใช้จ่าย

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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 ระบบจะแสดงข้อมูลงบประมาณตามแผนอัตโนมัติ ตามตัวอย่างไม่มกี าร
วางแผนการใช้จา่ ยงบประมาณในไตรมาสนี้ จึงไม่ปรากฎข้อมูลงบประมาณตามแผน
 ป้ อนงบประมาณทีม่ กี ารใช้จา่ ยจริงตามข้อมูลทีจ่ ดั เตรียมไว้ตามแบบฟอร์ม
 ป้ อนสาเหตุทไ่ี ม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
ตัวอย่างข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ได้มาจากระบบบริ หารงบประมาณ
โครงการหลัก/กลยุทธ์
1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย
2. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
3. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21
4. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย
5. โครงการจัดทาหลักสูตรต่อเนื่องเพือ่ เพิม่ พูนสมรรถนะการ
ทางานแก่ศษิ ย์เก่า
6. กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. กิจกรรมหลักการจัดการเรียนการสอน
8. กิจกรรมหลักการพัฒนาบุคลากร
9. กิจกรรมหลักการพัฒนานักศึกษา
10. โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มสี มรรถนะทางวิชาชีพ
11. โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็ นผูป้ ระกอบการ
12. โครงการวิจยั การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมทางภาษเพือ่ สร้างองค์ความรูด้ า้ นรถม้าลาปาง
13. โครงการวิจยั เพือ่ ยกระดับกระบวนการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลาปาง
14. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุในพืน้ ที่
15. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพือ่ แก้ปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในท้องถิน่
16. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินยั เข้าใจ
สิทธิหน้าทีข่ องตนเองและผูอ้ น่ื
17. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานการบริการวิชาการ
18. โครงการส่งเสริมชุมชนทีเ่ ป็ นมิตรกับผูส้ งู อายุในจังหวัดลาปาง
(Age-Friendly City)
19. โครงการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
20. โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ าแหน่งวิชาการ
21. โครงการเสริมสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบตั งิ านเพือ่ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิน่ แก่บุคลากร
22. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
23. โครงการปรับปรุง พัฒนาภูมทิ ศั น์

ไตรมาส 1
แผน
ผล
1,469,100.00
33,560.00
125,379.00

469,100.00
3,560.00
25,379.00

73,742.00
50,860.00

3,742.00
0,860.00

3,201,028.65
339,289.75
42,370.00
801,305.72
251,038.00
69,600.00
1,164,350.00

201,028.65
39,289.75
2,370.00
1,305.72
1,038.00
9,600.00
164,350.00

345,300.00

45,300.00

617,450.00

17,450.00

440,290.00

40,290.00

620,880.00

20,880.00

596,887.00
624,500.00

96,887.00
24,500.00

298,000.00
22,520.00
0.00

98,000.00
2,520.00
0.00

259,724.50
460,252.40

59,724.50
60,252.40

ไตรมาส 2
แผน ผล
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ไตรมาส 3
แผน ผล

ไตรมาส 4
แผน
ผล
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หลัง จากที่ป้ อ นข้อ มูล และตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นแล้ว ให้ค ลิกปุ่ม
บันทึกข้อมูล
ซึ่งจะแสดงอยู่ด้านล่างสุดของหน้ าจอการรายงาน ระบบจะบันทึก
ข้อ มูล และกลับ ไปยัง หน้ า จอหลัก ของระบบ ให้ด าเนิ น การตามขัน้ ตอนทัง้ หมดจนครบทุ ก
โครงการทีจ่ ะต้องรายงาน ซึง่ จะสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสทีร่ ะบบ
อนุญาตเท่านัน้
ปั ญหา : ระบบยังอยู่ใ นช่ว งการพัฒ นาและทดลองใช้งาน จึงมีการปิ ดปรับ ปรุง
บ่อยครัง้ ทาให้ไม่สามารถรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณได้ตรงตามไตรมาส
แนวทางแก้ไขปัญหา : รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณในรอบไตรมาสถัดไป
ข้อเสนอแนะ : -

คู่มอื ปฏิบตั งิ านหลัก “การจัดทารายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
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