
 

 

 

 

 

รายงานการวิจัย 
 

เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ 

ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวอุบลรัตน์ รุยันต์ 
นางพจนา ไอยรัตน์ 

 
 
 
 
 

ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
การท าวิจัยครั้งนี้ ประสบความส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือ  และความร่วมมือจากบุคคลหลายท่าน

ด้วยกัน  คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านแผนและงบประมาณ ทีใ่ห้ค าปรึกษาและแนวความคิดที่มี
คุณค่ายิ่งซึ่งนับเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จในการท ารายงานการวิจัยฉบับนี้ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้กรุณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย อันเป็น
ปัจจัยส่วนส าคัญท่ีท าให้รายงานวิจัยฉบับนี้บรรลุผลส าเร็จตามระยะเวลาของโครงการวิจัยที่ก าหนด 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่าน มา ณ โอกาส
นี้ และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่มีส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

คุณประโยชน์ของผลงานวิจัยครั้งนี้  คณะผู้วิจัยขอมอบเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน บุพการี และ
บูรพาจารย์ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
                                                                             คณะผู้วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ค าน า 
 
 การวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้ เป็นการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้พัฒนางาน
ประจ า  สู่งานวิจัย R2R : Routine to Research โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น ว่า
การพัฒนาคุณภาพของงานควรมีการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพ่ือปลูกจิตบริการให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ได้ตระหนักถึงการการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต่อไป 
 
 
 
          
                 ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง                 หน้า 

บทน า           

    ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      1 
    ความรู้เรื่องการบริหารและจัดการงบประมาณ     2   
    แนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 10 
    แบบฟอร์มทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกจ่ายในการจัดโรงการ   12 
    วัตถุประสงค์          12 
    ระเบียบวิธีวิจัย (ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง)     12 
    วิธีการศึกษา          13 
    สถานที่ ระยะเวลาการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล     13 
    ผลการศึกษา          14  
    สรุปผลการวิจัย         14 
    แนวทางแก้ปัญหา         16 
    สรุปและอภิปรายผล        17 
    การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า     18 
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน     19 
    บทเรียนที่ได้รับ        19 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ        20 
 การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน     20 
 แสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงตามข้ันตอน  20 
     ประวัติผู้เขียน        21 



1 
 

1.  ชื่อโครงการ :  การพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2.  ชื่อนักวิจัย  นางสาวอุบลรัตน์ รุยันต์ และนางพจนา ไอยรัตน์  

3.  หน่วยงาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4.  เนื้อหา 

      4.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

  ตามที่ส านักงบประมาณได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระบบงานประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
แล้วนั้น 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการ
งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนงาน และแผนงาน
ในเชิงบูรณาการที่ก าหนดไว้ โดยมีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหน่วย แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ การรายงานผล และสอดรับกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได้ 
  ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบงานประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ซึ่งในการด าเนินงานยังเกิดปัญหาในขั้นตอนการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการในปัจจุบันไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว้ 
  ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและประกันคุณภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นถึงปัญหา
การด าเนินงาน จึงมีการพัฒนาขั้นตอนการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อให้การด าเนินงานด้านการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการการ
มีประสิทธิภาพในปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  
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ความรู้เรื่องการบริหารและจัดการงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหาร
งบประมาณในภาพรวม จึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงิน ตามแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
งบประมาณ และการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้ 
  “งบบุคลากร” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และ

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  “งบด าเนินงาน” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ       

ค่าสาธารณูปโภค 
 “งบลงทุน” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  “งบเงินอุดหนุน” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน 
 “งบรายจ่ายอื่น” หมายความถึง รายจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น 
 “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ 
การโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน 

 “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และ
หรือวงเงินภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน 

 “การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน” หมายความถึง 
การเปลี่ยนแปลงรายการหรืองบประมาณระหว่างค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

ข้อ 2 ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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  (1) หน่วยงานก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบาย อ่ืนใดที่จะน าไปสู่การบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

  (2) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ภายใต้งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณาภายในวันที่ 30 กันยายน 
25.. โดยต้องด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 

ก. รายจ่ายประจ า ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยหน่วยงานต้องด าเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน และจะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1 

ข. รายจ่ายลงทุน  
กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเก่ียวกับ คุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่รองรับ

ครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
กรณีสิ่งก่อสร้าง ต้องพิจารณาความพร้อมเกี่ยวกับข้อก าหนดและขอบเขตของงาน แบบรูป

รายการ ประมาณราคา สถานที่รวมถึงการด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 (3) ส าเนามาตรการและแผนการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ (1) - (2) ส่งกองนโยบายและแผนเพ่ือใช้

ประกอบการก ากับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 25.. 
 ข้อ 3 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะก าหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด      
ให้เป็นไปตามหลักการจ าแนกประเภทงบรายจ่ายตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  ข้อ 4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ยกเว้น งบเงินอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ ที่ก าหนดให้ต้องจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยอนุมัติจากอธิการบดีตามแนวปฏิบัตินี้ และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาโอนงบประมาณให้เมื่อ
ได้รับการอนุมัติแผน เพ่ือให้หน่วยงาน สามารถบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
 

ไตรมาสที่ 
เป้าหมายการเบิกจ่าย 

งบเงินอุดหนุนการวิจัย 

เป้าหมายการเบิกจ่าย 

งบเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 
1 - - 19.57 19.57 
2 70 70 39.14 58.71 
3 - 70 41.29 100 
4 30 100 - 100 
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  ข้อ 5 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิต
หรือโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
 (1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามท่ีก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้ส าหรับ 
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในหมวดค่าจ้างชั่วคราว หรือได้รับ
จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการ ให้ด าเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม) 
  (2) งบด าเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่ก าหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้ 
ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถน าไปใช้ในรายจ่ายอ่ืนใดได้ ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ
เท่านั้น 
 ก. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงาน เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  โดยมี
เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตร
มาสที่ 3 (30 มิถุนายน 25..) 
  ข. ค่าตอบแทนการสอนเกิน 12 คาบ/ค่าสอนอาจารย์พิ เศษให้ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในเทอมนั้นๆ 
  ค. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 25.. ยกเว้นรายการที่จะต้อง
เบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ (กันยายน 2559) เช่น ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง 
   ง. มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรวบรวมงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 25.. 
ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพ่ือบริหารจัดการในรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยโดยอนุมัติจากอธิการบดีต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระเท่านั้น 
 (3) งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ มีระยะเวลาในการด าเนินการที่
ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

  ก. หน่วยงานต้องด าเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม หลังพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ รวมทั้งด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านัก
งบประมาณ และจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 
  ข. รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ท าสัญญา
ก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 25..)  
  ค. รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่  2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ เกิน 500 ล้านบาท ให้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่าย
ตามความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการแต่ละงวดงาน   
  ง. รายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ขึ้นไป ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 
และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการแต่ละงวดงาน 
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  จ. ส าหรับรายการครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ หรือต้องจัดหาจาก
ต่างประเทศ ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ฉ. รายการที่ดินก่อสร้างให้ด าเนินการตามแผน/งวดงานที่ก าหนดไว้ หากกรณีมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการด าเนินงานต้องรายงานให้อธิการบดีรับทราบ 
  ช. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอ านาจอนุมัติ
ก่อนทุกครั้ง กรณี เกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน 
  ซ. รายการที่ไม่สามารถด าเนินตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ
มาตรการที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมรายการเพ่ือพิจารณารายการใหม่ 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการด าเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น 
   (4) งบเงินอุดหนุน 
  ก. การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ท่ีขอตั้งงบประมาณ 
  ข. การด าเนินการในโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาก าหนด 
   ค. การด าเนินการในโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
หรือหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องตามที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรมก าหนด 
  ง. การด าเนินการในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีเกี่ยวข้องตามที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนก าหนด 
  จ. ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม
อาเซียน จัดท ารายงานผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ ส่งกองนโยบายและแผนเพ่ือทราบรายละเอียด
โครงการพร้อมวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ณ สิ้น
ปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง 
   ทั้งนี้ให้สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะโครงการและหรือรายการตามที่
ปรากฏใน ข้อ 4 (จ) เท่านั้น 
   ฉ. กรณีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเงินอุดหนุนโครงการผลิต
พยาบาลเพ่ิม ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือน 
เสนอต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ข้อ 6 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยส าคัญได้ภายในไตร
มาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจ าที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
 ข้อ 7 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่มีการ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งท่ีเป็นการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอนจากรายการอ่ืนเป็นงบ
ลงทุนและรายงานอธิการบดีเพ่ืออนุมัติต่อไป 
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   ข้อ 8 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในงบบุคลากรนี้ ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณใดๆ ทั้งสิ้น 
  ข้อ 9 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ให้ถือเป็นการโอน
งบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน เป็นอ านาจของหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค ให้
เสนอ ผ่านกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี และห้ามมิให้โอนงบประมาณรายการค่าวัสดุ
การศึกษา ไปเป็นงบลงทุนในทุกกรณี 
  ข้อ 10 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบลงทุนนี้ ให้หน่วยงานเสนอ ผ่านกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติ
จากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
พร้อมแนบรายละเอียดประกอบดังนี้ 
  ก. รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ 
  ข. รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคา
ประกอบ 
 ข้อ 11 งบเงินอุดหนุน 
  ก. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็น
รายการงบประมาณอ่ืนใด อันเป็นเหตุให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ 
  ข. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปเป็นงบประมาณในรายการอ่ืนใดทั้งสิ้น 
  ค. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนอ่ืนๆ ให้เสนอ ผ่านกองนโยบายและแผน โดย
อนุมัติจากอธิการบดี 
  ข้อ 12 ก าหนดให้วันที่ 30 มิถุนายน 25.. เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  
   ข้อ 13 ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการ
บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ  GFMIS ณ วันที่ 1 ของเดือน
ถัดไปเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ตามเหตุอันสมควร 
 ข้อ 14 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการก ากับ ติดตาม 
 

 รายจ่าย เป้าหมายปี 2560 
 สะสม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96 ร้อยละ 30 ร้อยละ 22 ร้อยละ 21 ร้อยละ 23 
รายจ่ายประจ า (งบรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร,งบด าเนินงาน และค่าสาธารณูปโภค) 

ร้อยละ 98 ร้อยละ 33 ร้อยละ 22 ร้อยละ 21 ร้อยละ 22 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87 ร้อยละ 19 ร้อยละ 21 ร้อยละ 21 ร้อยละ 26 
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  ทั้งนี้หากมีมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่า หรือเร็วกว่า
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินั้น 
 ข้อ 15 ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขนี้ 

2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ 

 เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด  อันจะน าไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงบประมาณ และการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้ 
 “หน่วยงาน” หมายความถึง หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี        
ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความถึง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใด ไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ การโอน
เงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน 
 “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือวงเงิน
ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน 
 “การโอนภายในหมวดเดียวกัน” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเฉพาะที่
ได้รับจัดสรรเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 
 “การโอนข้ามหน่วยงาน” หมายความถึง การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จากหน่วยงานหนึ่ง ไป หน่วยงานหนึ่ง เช่น หน่วยงาน ก ไป หน่วยงาน ข เป็นต้น 
 “รายการกันเงินเหลื่อมปี” หมายความถึง รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายข้ามปีงบประมาณ 
  ข้อ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องด าเนินการเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ และจะต้อง
ค านึงถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับต้อง
รับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอ านาจโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 3 ให้หน่วยงานจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูล
ลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) และเสนอ
ผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมส่งให้กองนโยบายและแผน 
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  ข้อ 4 ให้หน่วยงานด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
  ข้อ 5 การใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   (1) งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
   หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยการ
ปรับหรือคัดเลือกอัตราพนักงานที่จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากได้รับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานด าเนินการแจ้งยุบพนักงานที่จ้าง ส่งกองบริหารงานบุคคล หากมีความจ าเป็นต้อง
คงอัตราดังกล่าวไว้ ให้วิเคราะห์ภาระงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งสรุปเหตุผล/ความจ าเป็น
เสนออธิการบดีเป็นกรณีไป 
   (2) งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ 
   (3) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ก. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ก่อนเดือนตุลาคม 2559 
  ข. ให้หน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ด าเนินการตั้งแต่ไตร
มาสแรก 
  ค. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง หรือการด าเนินการตามโครงการจะต้องได้รับอนุมัติ
ในหลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการ ผู้รับผิดชอบและ
ผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดข้ึน 
   ง. การก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับรายการที่ได้รับอนุมัติในเอกสาร
งบประมาณเป็นส าคัญ 
   (4) งบเงินอุดหนุน 
   ให้หน่วยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  (5) งบรายจ่ายอื่น 
  ให้หน่วยงานสามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  (6) งบกลาง 
  การใช้จ่ายงบกลางให้เป็นการด าเนินการในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหา 
หรือรายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ และให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี  
 ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ ให้กองนโยบายและแผนและกองคลังด าเนินการ
เปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริงเป็นประจ าทุกเดือน 
 ข้อ 7 ให้กองคลังรายงานสถานะทางการเงินให้กับหน่วยงานได้รับทราบ และใช้ในการควบคุมการใช้
จา่ยเป็นประจ าทุกเดือน 
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 ข้อ 8 กรณีการใช้จ่ายเงินภาคพิเศษ สามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อสถานะทางการเงินของภาคพิเศษ
เพียงพอกับการใช้จ่าย 
 ข้อ 9 การกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ว่าด้วย
การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวปฏิบัติว่าด้วยการกันเหลื่อมปี 
เสนอผ่านกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 
กันยายน 2560 
 ข้อ 10 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาครุภัณฑ์และการด าเนินโครงการ ให้ถือเป็นอ านาจของ
หน่วยงานในการบริหารงบประมาณนั้น 
 ข้อ 11 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่มีการ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอนจากรายการอ่ืนเป็นงบ
ลงทุนและรายงานอธิการบดีเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 ข้อ 12 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบบุคลากรนี้ในทุกกรณี ที่มีการใช้งบประมาณไม่ตรงตามเอกสาร
งบประมาณ เช่น การขออนุมัติอัตราระหว่างปี การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อต าแหน่ง การขออนุมัติปรับอัตรา
ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาฯลฯ ให้ หน่วยงานเสนอ ผ่านกองบริหารงานบุคคล โดยอนุมัติจากอธิการบดี 
  ข้อ 13 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่เป็นการ
โอนงบประมาณในหมวดเดียวกัน ให้ถือเป็นอ านาจของหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
  ข้อ 14 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนของหน่วยงาน เสนอผ่านกอง
นโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดีหรือ            
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ กรณีรายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ หรือกรณี
รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคากลางประกอบ 
  ข้อ 15 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอ่ืน ให้หน่วยงานเสนอ โดยอนุมัติจาก
อธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ 
  ข้อ 16  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน รายการเพ่ือแก้ไขปัญหา รายการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดีเท่านั้น 
  ข้อ 17 ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปีในทุกกรณ ี
 ข้อ 18 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้กองนโยบายและแผนจัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
(ERP: Enterprise Resource Planning) เพ่ื อ วิ เคราะห์ และประ เมิ น ผล  และราย งานผลต่ อคณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส 
 ข้อ 19 ก าหนดให้วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเว้น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
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 ข้อ 20 ก าหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ข้อ 21 กรณีหน่วยงานมีผลการตรวจสอบรายรับจริงที่ปรากฏรอบปิดปีงบประมาณ สูงกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนต่างที่เกินจะน ามาจัดสรรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นเงินสะสมของ
หน่วยงาน 
 ข้อ 22 กรณีการขอใช้เงินสะสมของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 23 ให้อธิการบดีมีอ านาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขนี้ 

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บรรลุเป้าหมาย เป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยคณะได้
น าระบบการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทาง ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและการแระเมินผลส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการด าเนินของคณะและมหาวิทยาลัยฯ 

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบผลการ
ใช้จ่ายงบประมารผ่านระบบต่างๆ แก่หน่วยงานภายใน เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3. คณะมีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เพ่ือสนับสนุนการ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ 
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท ากิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผล
เชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 

4. คณะมีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆเดือน พร้อมทั้งจัดท ารายงาน 
ปัญหา อุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 4.1 สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 4.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน 
 4.3 ผู้บริหาร /สาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดด าเนินการใน

กิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย 
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 4.4 รายงานผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยก าหนดให้ให้
กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดีตามก าหนดทุกเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้
แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

4.5 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กระทรวงการคลัง และตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย  

4.6  มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พร้อม
รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559  

4.7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการ
บริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ 
สิ้นเดือนของทุกๆเดือนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป 

  ขั้นตอนในการกรอกแบบฟอร์มทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกจ่ายในการจัดโครงการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 เมื่อผู้จัดโครงการได้ด าเนินการจัดโครงการเรียบร้อยแล้ว ทางผู้จัดโครงการต้องด าเนินการส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายในการจัดโครงการไปยังฝ่ายพัสดุและการเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจะน า
แบบฟอร์มทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกจ่ายในการจัดโครงการให้ผู้จัดโครงการกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายด้านการจัดโครงการ............................................  
 2. วงเงินที่อนุมัติ.........................บาท. 
 3. วัน เดือน ปี 
 4. ชื่อเจ้าหนี้/ผู้ขอเบิก/เจ้าของโครงการ 
 5. ประเภทรายจ่าย 
 6. จ านวนเงิน 
 7. ลายมือชื่อผู้รับเอกสาร 
 8. วันที่ส่งเอกสาร 
 9. หมายเหตุ 
  เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุน าเอกสารมาให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพด าเนินการ
ตัดยอดคุมงบประมาณ 
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แบบฟอร์มทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกจ่ายในการจัดโครงการ 

ค่าใช้จา่ยด้านการจดัโครงการ............................................ วงเงินทีอ่นุมัติ.................................................................................

ลายมือช่ือ
ผู้รับเอกสาร

วันทีส่ง่เอกสารช่ือเจา้หน้ี/ผู้ขอเบกิ/เจา้ของโครงการ

ทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิจ่ายในการจัดโครงการ

วัน เดือน ปี ประเภทรายจา่ย จ านวนเงิน หมายเหตุ

 

 4.2 วัตถุประสงค์   

  4.2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 4.3 ระเบียบวิธีวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล)  

   เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ  ประสบการณ์
ในการท างาน  ต าแหน่งงาน เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ 
  ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น ค าถามปลายเปิ ดที่
เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

        4.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research)   แบบวัดครั้งเดียว (One Shot Study) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล ซึ่งวิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย  
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  ประชากร ได้แก่ บุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 80 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครสซี่และมอร์แกน (Krejcie, R, V., And Morgan D.W., 1970, 607-
610) ในการวิจัยครั้งนี้ 
  กลุ่มตัวอย่าง บุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ด าเนินการจัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 20 คน ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการใช้
วิธีการจับฉลาก คือ น ารายชื่อบุคลากรทั้งหมดของสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่ด าเนินการจัด
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจับสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง   

4.3.2  วิธีการศึกษา 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1  ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ  
ประสบการณ์ในการท างาน  ต าแหน่งงาน เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 
    ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ 
    ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น ค าถามปลายเปิด
ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ     

 4.3.3  สถานที ่

             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4.3.4 ระยะเวลาการศึกษา 

  ผู้วิจัยด าเนินการระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 

  4.3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

    ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก (µ ) ความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) ใน
การวิเคราะห ์
    จากนั้นศึกษาวิเคราะห์ข้อเด่น ข้อด้อย ระดมความคิด น ารูปแบบมาปรับใช้ และทดลอง
ปฏิบัติ  และเขียนเป็นการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ 
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  4.4 ผลการศึกษา  

  จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มีผลดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ด าเนินการจัด
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 20 คน 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1  ข้อมูล
คุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ  ประสบการณ์ในการท างาน  ต าแหน่ง
งาน เป็นค าถามแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .981  และตอนที่  3  เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
จัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็น ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 3. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามและได้รับคืนด้วยตนเอง แบบสอบถามส่งไป 20 ฉบับได้รับคืนและมีความ
สมบูรณ์ 20 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ยและค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับค าถามปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลจากการจ าแนกเนื้อหาและแจกแจงความถี่
และค่าร้อยละและน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียงเพ่ือน าไปใช้ในการอภิปราย  

สรุปผลการวิจัย 

 การประเมินผลการด าเนินการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากข้อมูลแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  สถานภาพ
ประสบการณ์ในการท างาน  เป็นค าถามแบบเลือกตอบผลสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปรากฏผลดังนี้ 
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพเป็นผู้ปฏิบัติการ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 35 และเป็นผู้รับบริการในการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการจ านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 65 
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  2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน      มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 มีประสบการณ์ 5-10 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
   

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ   เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาจากการส ารวจความคิดเห็นสภาพปัจจุบัน และปัญหา
ของการคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ  ก าหนดแนวทางในการ  ประเมินผลความพึงพอใจแนวทางการ
ด าเนินงาน  
  
  ผลสรุปการวิเคราะห์การประเมินผลการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ าแนกได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการส ารวจความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ 
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่า  หน่วยงานยังขาด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของการการควบคุมการเบิกจ่าย 
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพบว่า ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
การใช้การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากผลการ
วิเคราะห์พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับค่อนข้างพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.46 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อจ าแนกรายประเด็นพบประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยสูงสุดคือประเด็นการสอบถามจากเพ่ือนร่วมงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
2.94 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57 ส าหรับประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ประเด็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.12ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 สภาพปัญหาปัจจุบัน ความคิดเห็น และแนวทางแก้ปัญหาการเบิกจ่ายการเงินงบประมาณดังนี้ 

ประเด็นปัญหา ขาดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ บุคลากรไม่
เข้าใจกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน 

ความคิดเห็น  1.ควรพัฒนาแนวทางให้เป็นมาตรฐานการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี ตาม
แนวทางของ PMQA  2. สื่อสารแนวทางการเบิกจ่ายเงินถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั้งส านักงานเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงิน  3. เพ่ิมมาตรการในการติดตามควบคุมการด าเนินงานตาม
แนวทางที่หน่วยงานได้สร้างขึ้น น าปัญหาอุปสรรคมาปรับแก้ไขในปีต่อไป   4.ชี้แจงให้บุคลากรรับทราบ
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานทราบ 
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แนวทางแก้ปัญหา  ให้จัดท า SOP ของงาน  ชี้แจง โดยจัดท าหนังสือเวียนแจ้งกลุ่ม/งาน ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ  แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลประจ าเดือนของหน่วยงานในการติดตาม 

ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ใช้ระบบติดตามในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอ่ืนๆ  
2) การน าสภาพปัญหามาก าหนดแนวทางการด าเนินงานจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
จากสถานการณ์การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ น าสถานการณ์ที่เป็นปัญหามา
ร่วมกันวางแผนปัญหา ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ และประเมินผลระบบ 
โดยมีรูปแบบดังแผนภาพข้างล่าง 

 
3) ประเมินผลความพึงพอใจ พบว่า ค่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบ ที่พัฒนาขึ้นอยู่

ในระดับมากจากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น ว่าการพัฒนาคุณภาพของงานควรมีการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร 
เพ่ือปลูกจิตบริการให้กับบุคลากรของหน่วยงานได้ตระหนักถึงการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งกระบวน 
งานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงานดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
พบว่าภาพรวมความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับพึงพอใจมากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อจ าแนกรายประเด็น พบประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุดคือ ประเด็น
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ระบบการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินทดรองราชการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ส าหรับประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ประเด็นห้องท างานและสถานที่บริการมีความสะดวกในการให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55  

2. ปัญหาอุปสรรคจากการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้แก ่การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณควรมีการสื่อสารให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ ควรมีแนวทางให้ทุกกลุ่มเนื่องจากมี
ปัญหาการด าเนินงานแล้วถามเจ้าหน้าที่แต่ละคนตอบไม่เหมือนกัน 

สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่น าระบบการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินประมาณของหน่วยงาน  โดยเน้นการ
ด าเนินงานแบบวงจรคุณภาพ P-D-C-A เริ่มด้วยกระบวนการวางแผนจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน(SOP) 
ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การน าขั้นตอนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติ การประเมินผลการใช้คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และปรับคู่มือการปฏิบัติงาน ในปีต่อไป  ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิง
ผลลัพธ์ โดยค่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ข้อคิดส าคัญของกระบวนการด าเนินงานตามหลัก PMQA โดย
มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถือเป็นกระบวนการลดขั้นตอนการด าเนินงาน  เป็นหัวใจส าคัญของ
กระบวนการด าเนินงานตามหลัก PMQA การพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือSOP เป็นเครื่องมือที่
น าไปสู่การพัฒนางานโดยได้ผังการไหลของงาน (work flow) ใหม่ที่สามารถลดขั้นตอนการเป็นหลัก โดยการ
ก าจัดความผิดพลาด ความสูญเปล่าต่างๆ ของงาน และเพ่ิมคุณค่า ให้กับตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งระบบที่ได้พัฒนามาจากระบบการผลิตของโตโยต้า ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งการพัฒนา  
การบริหารเวลาและการท างานโดยลดการสูญเสีย 7 ประการ ได้แก่ ความสูญเสียเนื่องจากการผลิตมากเกิน 
ไป ความสูญเสียเนื่องจากการเก็บวัสดุคงคลัง ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง ความสูญเสียเนื่องจากการ 
เคลื่อนไหว ความสูญเสียเนื่องจากกระบวนการผลิตความสูญเสียเนื่องจากการรอคอย  และความสูญเสีย
เนื่องจากการผลิตของเสีย 

2. การติดตามการน าคู่มือการปฏิบัติงาน ไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของงานต้องมีความ 
ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง เริ่มตั้งแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติต้องท าความเข้าใจกับคู่มือการปฏิบัติงาน 
การสื่อสารคู่มือการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรหรือผู้รับบริการให้เกิดความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันหากเป็น 
ไปได้ควรมีการทดสอบความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารด้วยจะท าให้เห็นสภาพปัญหาทีต้องปรับปรุง 
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มีช่องทางรับข้อเสนอแนะเป็นระยะเพ่ือรับทราบสภาพปัญหาการน าขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไปใช้ การ
ประเมินผล  การน าขั้นตอนการปฏิบัติงานไปใช้ และสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนน าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ไปวางแผนส าหรับปรับกระบวนการต่อไป 

ตอนที่ 3 ความความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมิน พบว่า ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนารูปแบบการ
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งสรุปล าดับได้ดังนี้  
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากบุคลากร จากระยะเวลาการด าเนินงาน จากข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอุปสรรคที่จากการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

 4.5 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า (ต่อนักศึกษา, เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน 

และหน่วยงานอ่ืนๆ, ผู้ร่วมงาน)  
  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสามารถน าผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ต่อ ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงาน การเงินและ
บัญชี พัสดุ  คณาจารย์ และ หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 จากการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม  คณะผู้วิจัยขอเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ ดังนี้  
 1. หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์การให้บริการและการติดต่อสอบถามข้ันตอน
การให้บริการ 

2. หน่วยงานควรลดขั้นตอนในการให้บริการ และก าหนดขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกทราบขั้นตอนอย่างชัดเจน 

3. หน่วยงานควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการให้บริการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ แบบฟอร์มให้
พร้อมในการบริการ 

4. หน่วยงานควรจัดอบรมบุคลากรผู้ให้บริการ โดยค านึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
ด้วยการน าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) มาเป็นข้อก าหนดต่างๆ ของผู้รับบริการ และมีการสื่อสาร
ข้อก าหนดต่าง ๆไปสู่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรให้รับทราบ เพ่ือเป็นมาตรฐานการท างานด้านการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

5. ควรมีการจัดท าข้อก าหนด หรือข้อตกลงของหน่วยงาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุโดยแท้จริง 
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 4.6. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน  

       ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานในด้านการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณใน 
การจัดโครงการจากที่ท างานไม่มีรูปแบบไม่มีระบบ ก็สามารถน ารูปแบบที่พัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน 
การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล พบว่าผลกระทบของการ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานโดย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการการ
เบิกจ่ายงบประมาณในคณะ อันจะส่งผลถึงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 1. บุคลากรที่รับผิดชอบภารกิจหลักด้านการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายงบประมาณมากขึ้น 
ท าให้การรายงานผลและการเก็บหลักฐานสมบูรณ์ครบถ้วนขึ้น 
 2. บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติงานโดยไม่มองว่าการด าเนินงานรูปแบบการควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และเพ่ิมภาระให้แก่บุคลากร
ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 3. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรเล็งเห็นความส าคัญของการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณใน
การจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้การด าเนินกิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 4. มีการน าผลการประเมินและตรวจสอบ มาเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 

  4.7 บทเรียนที่ได้รับ 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบว่าเพ่ือให้การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นกลไกหนึ่งของการบริหารจัดการที่มีเพ่ิมศักยภาพของการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยควรมีกิจกรรมดังนี้ 
  1.ควรมีการประเมินความพร้อมของบุคลากรในการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด 
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ 
          3.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการด้านการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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  4.พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินการตามรูปแบบ 
การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  5.ประชุมเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด 
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.8  ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการควบคุมการเบิกจ่าย 
งบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอก จึงส่งผลให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดต่างๆ  ที่
คณะตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายโดยแบ่งเป็นหลายระดับตามหน้าที่และความส าคัญ  
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานแผนและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และ ร่ ว ม แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการท างานด้านแผนและงบประมาณ ติดตามความก้าวหน้าและ
ด าเนินงานแผนและงบประมาณของหน่วยงานตนเอง ประสานงาน และด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การด าเนินการแผนและงบประมาณ    เสริมสร้างและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งร่วมกัน   ยกระดับการท างานแผนและงบประมาณ  เพ่ือให้ภารกิจในการด าเนินการแผนและ
งบประมาณด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.9 การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร 

ผู ้บ ริห ารตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม  ส่ง เสริมสนับสนุนการปฏิบัติง าน  สนับสนุน
งบประมาณด้านแผนและงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ  ส่ง เสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน แผนและ
งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงการ
ด า เน ิน งาน  สนับสนุนการศึกษาดูง านแผนและงบประมาณ   สนับสนุนการปฏิบ ัต ิง านด้วย
กระบวนการคุณภาพ PDCA  มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน และน าผลที่ได้ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ  

4.10  แสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงตามขั้นตอน หรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 

 แนวคิดที่จะท าการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัด
โครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น ว่า
การพัฒนาคุณภาพของงานควรมีการด าเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพ่ือปลูกจิตบริการให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
ได้ตระหนักถึงการการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ต่อไป  ซึ่งพบว่าเมื่อน าระบบมาใช้ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายก่อนการ
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ด าเนินการ จะพบว่าสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น และได้น าความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง
รูปแบบการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการต่อไป 
 

ผลความพึงพอใจก่อนการปรับปรุง ผลความพึงพอใจก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย       S.D ค่าเฉลี่ย S.D 

2.46 0.53 4.51 0.58 

 
5. ประวัติผู้เขียน 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวอุบลรัตน์ รุยันต์  
 ต าแหน่งปัจจุบัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   โทรศัพทท์ี่ท างาน  0 2160 1438  โทรศัพท์มือถือ 08 5132 4897 
 E-mail: ubonrut.ru@ssru.ac.th 
 ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางพจนา ไอยรัตน์  
 ต าแหน่งปัจจุบัน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
 หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   โทรศัพทท์ี่ท างาน  0 2160 1438  โทรศัพท์มือถือ 08 9518 4177 
 E-mail: pojana_07@hotmail.com 
 ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา 
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