
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
ระดับคณะ เวลา 10.00 – 11.00 น.

ระดับส านัก/สถาบัน/กอง เวลา 11.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯ

ลิงก์ http://plan.snru.ac.th/topics/9456



ประเด็นการน าเสนอ
1) มอบนโยบายการเร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) แนวทางการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และการโอน

เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
4)   ขั้นตอนการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม Flowchart และในระบบบริหาร
โครงการ

5)   การจัดท าเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง (ปรับแผน ไตรมาส 2 – 4 )

6)   การรายงานผลการด าเนินโครงการ
7)  การจัดส่งเอกสารให้กองนโยบายและแผน
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รายจ่าย
เป้าหมายการใช้จ่าย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาพรวม 32% 54% 77% 100%

รายจ่ายลงทุน 20% 45% 65% 100%

รายจ่ายประจ า 36% 57% 80% 100%

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไตรมาส 1-2 (1 ต.ค.61 - 14 ม.ค. 62) จ าแนกตามแผนงาน (ระบบ GFMIS)

แผนงาน /ผลผลิต/หมวดรายจ่าย
รวมท้ังสิ้น ไตรมาส 1-2 ( ต.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 3
(เม.ย.- มิ.ย.) 

ไตรมาส 4
(ก.ค.- ก.ย.) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย

แผน ผล แผน ผล แผน แผน แผน ผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

5,000,000 148,010.00 3,000,000 148,010.00 1,000,000 200,000 76.00 2.96

โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุก
สังกัดด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) และสตีมศึกษา (STEAM 
Education)

5,000,000 148,010.00 3,000,000 148,010.00 1,000,000 200,000 76.00 2.96

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 31,702,200 2,354,118.30 10,329,700 2,354,118.30 5,621,800 10,791,400 48.50 7.43

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 30,846,500 2,114,539.30 10,100,100 2,114,539.30 5,165,500 10,719,500 48.50 6.86

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

855,700 239,579.00 229,600 239,579.00 456,300 71,900 38.27 28.00

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 22,540,000 533,475.00 9,243,400 533,475.00 5,474,500 4,583,900 55.38 2.37

โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 14,004,900 - 5,621,600 - 3,597,500 3,391,300 55.38 -

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 4,259,500 69,000.00 1,916,800 69,000.00 937,000 502,000 85.00 1.62

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  4,275,600 646,475.00 1,705,000 646,475.00 940,000 690,600 85.00 -
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 7,185,900 4,311,540.00 4,311,500 4,311,540.00 - 1,078,000 85.00 60.00

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 7,185,900 4,311,540.00 7,311,500 4,311,540.00 - 1,078,000 85.00 60.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 278,381,700 89,674,005.28 84,833,100 89,674,005.28 64,516,200 64,516,800 53.65 32.21

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 278,381,700 89,674,005.28 84,833,100 89,674,005.28 64,516,200 64,516,800 53.65 32.21
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 255,488,700 46,051,699.92 105,249,300 46,051,699.92 12,795,700 5,533,400 92.83 18.02

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 192,976,700 36,226,025.35 85,596,500 36,226,025.35 3,905,100 3,128,400 96.36 18.77
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 59,012,000 9,277,747.57 18,497,800 9,277,747.57 7,890,600 2,050,000 83.15 15.72
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 1,500,000 188,915.00 495,000 188,915.00 650,000 305,000 36.33 12.59
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,000,000 359,011.00 660,000 359,011.00 350,000 50,000 80.00 17.95

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น 600,298,500 143,072,848.50 216,967,000 143,072,848.50 89,408,200 86,703,500 70.66 23.83



สรุปรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายงานคลัง) งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562  ข้อมูล วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 (ระบบบริหารงบประมาณ)
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หน่วยงานคณะ/ส านัก/สถาบัน
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด

จ านวน
โครงการ

ที่เบิกจ่ายแล้ว

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

ไตรมาส 1-2
(ต.ต 61 – ม.ค. 62)

ร้อยละการเบิกจ่าย
ไตรมาส 1-2

(ต.ต 61 – ม.ค. 62)

แผน ผล แผน ผล

กองกลาง 26 12 538,756,050 159,719,900.00 126,001,115.19 29.65 23.39

กองนโยบายและแผน 9 3 1,138,000 160,360.00 42,510.92 14.09 3.74

กองพัฒนานักศึกษา 5 3 688,000 358,000.00 167,157.90 52.03 24.30

คณะครุศาสตร์ 49 7 5,244,350 499,578.00 96,891.26 9.53 1.85

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22 13 1,624,650 752,530.00 238,227.40 46.32 14.66

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 8 1,636,900 529,285.00 214,885.00 32.33 13.13

บัณฑิตวิทยาลัย 1 0 35,000 - - - -

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34 13 4,565,300 2,343,260.00 320,738.50 51.33 7.03

คณะวิทยาการจัดการ 13 6 8,063,200 3,687,150.00 467,810.00 45.73 5.80

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 22 9,554,750 4,610,550.00 575,185.22 48.25 6.02

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 18 5 4,116,500 703,650.00 209,642.00 17.09 5.09

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 2 335,000 207,000.00 170,000.00 61.79 50.75

สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 3 23,825,800 9,296,060.00 4,357,848.00 39.02 18.29

ส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

5 2 715,000 92,375.00 105,287.91 12.92 14.73

รวมทั้งสิ้น 262 99 600,298,500 182,959,698.00 132,967,299.30 30.48 22.15



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เอกสารหมายเลข 2

9. มาตรการและแนวทางการเบิกจ่าย 62 แก้ไข 2 มค 61 ปู.pdf


มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)
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เอกสารหมายเลข 2

9. มาตรการและแนวทางการเบิกจ่าย 62 แก้ไข 2 มค 61 ปู.pdf


มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
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เอกสารหมายเลข 2

9. มาตรการและแนวทางการเบิกจ่าย 62 แก้ไข 2 มค 61 ปู.pdf
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ที่ รายการ จ านวนเงิน
(บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน

แนวทางด าเนินการ

รายการครุภัณฑ์อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 3 รายการ

1 ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้ภาษาส าหรับ
ศตวรรษ 21
จ านวน 1 ชุด

1,996,200 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อยู่ระหว่างการทบทวน
และปรับปรุงสเปค

คาดว่าจะด าเนินการ ดังนี้
1) ประกาศเชิญชวน

ในวันที่ 16 ม.ค. 62
2) ได้คู่สัญญา 15 ม.ค.62
3) เบิกจ่าย 30 เม.ย.62

2 ชุดครุภัณฑ์พัฒนาเครือข่ายไร้สาย
ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 1 ชุด

7,000,000 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อยู่ระหว่างการ
จัดท าสเปค

อยู่ระหว่างด าเนินการท าหนังสือ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการต่อ
ส านักงบประมาณ

3 ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
อเนกประสงค์ 
จ านวน 1 ชุด

8,586,300 กองพัฒนานักศึกษา - คาดว่าจะด าเนินการ ดังนี้
1) TOR แล้วเสร็จ 31 ม.ค.62
2) ประกาศสอบราคา

วันที่ 18 ก.พ.62
3) ท าสัญญาวันที่ 21 มี. 62
4) เบิกจ่ายวันที่ 22 พ.ค.62

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,7582,500

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 49,631,500 บาท 
รายการครุภัณฑท์ั้งหมด จ านวน 39 รายการ

จัดท าสัญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 36 รายการ
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 รายการ

สรุปรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ที่ รายการ จ านวนเงิน
(บาท)

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน การด าเนินงาน/แนวทางแก้ไข

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 รายการ (หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานอธิการบดี)

1 ปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภูพานเพลซ จ านวน 1 งาน

12,000,000 - ลงนามในสัญญาวันที่ 18 ม.ค. 62
ส่งมอบพื้นที่วันที่ 1 ก.พ. 62
คาดว่าจะเบิกจ่ายวนัที่ 30 ก.ค. 62

2 ก่อสร้างทางวิ่งแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
เพื่อสุขภาพ จ านวน 1 งาน

2,000,000 ประกาศคร้ังที่ 1
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา เนื่องจากเทคนิคงานมี
ความยุ่งยาก/ซับซ้อน

ด าเนินการจัดหาครั้งที่ 2
ภายใน สิ้นเดือน มกราคม 2562
โดยจะใช้วิธีการคัดเลือก และจะประชุม
หารือการด าเนินโครงการใหม่อีกครั้ง

3 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
และเรือนเพาะช า จ านวน 1 งาน

1,997,000 บริษัท มิ่งขวัญวิศวกรรม จ ากัด
มีคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 โครงการ 
(ยังไม่เข้าพื้นที่)
1. ปรับปรุงอาคารปฏิบตัิการประติมากรรมคอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว สัญญาลงวันที่ 6 พ.ย. 61
2. ปรับปรุงโรงเรือนชั่วคราวและโรงเรือนจดัการผลผลิต
หลังเก็บเก่ียว สัญญาลงวันที่ 30 ต.ค. 61

งานพัสดุจะเชิญประชุมคณะกรรมการ งาน
อาคารสถานที่ฯ ร่วมกับผู้รับจ้าง ภายใน
สัปดาห์แรกของปี 2562 เพื่อหารือและ
พิจารณาการจ้างต่อไป เนื่องจากผู้รับจ้าง
เป็นคู่สัญญากับมหาวทิยาลัย จ านวน 2 
โครงการ และยังไม่เข้าพื้นที่ จึงขอหารือกับผู้
รับจ้างถึงแนวทางแก้ไขและการลงนาม
สัญญาโครงการที่ 3 ที่ได้รับว่าเห็นควรจะ
ด าเนินการต่อหรือไม่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 15,997,000

สรุปรายการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 จากงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 173,696,000 บาท
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด จ านวน 16 รายการ

จัดท าสัญญา เรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 รายการ
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 รายการ



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)  
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เอกสารหมายเลข 2

9. มาตรการและแนวทางการเบิกจ่าย 62 แก้ไข 2 มค 61 ปู.pdf


งบบุคลากร
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ประเภทงบรายจ่ายอื่น
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ประเภทงบรายจ่ายอื่น



ประเภทงบรายจ่ายอื่น
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ประเภทงบรายจ่ายอื่น



27

ประเภทงบรายจ่ายอื่น



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)  
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29

ประเภทงบอุดหนุนทั่วไป



มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)  
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แนวทางการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

• การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม พื้นที่ด าเนินการ เป้าหมาย/จ านวนเป้าหมาย  ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัด เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย เป็นต้น (โดยไม่กระทบต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักตามเล่ม พรบ.งบประมาณ)

แนวทางการด าเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าบันทึกข้อความ โดยอ้างอิงที่มาของ

งบประมาณที่ได้รับ ระบุเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงให้
ชัดเจน  และจะต้องได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ ก่อนการปรับแผนใน
ระบบบริหารโครงการทุกกรณ ีโดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ

2) เอกสารประกอบการพิจารณาประกอบด้วย โครงการที่ได้รับอนุมัติ
3) อธิการบดีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างบันทึกข้อความ)
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ตัวอย่าง
บันทึกอนุมัติ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
โครงการ

32

ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (สถาบันภาษา).pdf
ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (สถาบันภาษา).pdf


แนวทางการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
• การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (งบด าเนินงาน) ได้แก่

- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

แนวทางการด าเนินการ
1) ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าบันทึกข้อความ โดยอ้างอิงที่มาของงบประมาณ

ที่ได้รับระบุเหตุผลความจ าเป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน  โดยจัดท า
เป็นตารางเปรียบเทียบ รายการเดิม – รายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง 
และจะต้องได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ ก่อนการปรับแผนในระบบ 
บริหารโครงการทุกกรณี โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

2) หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง ตามที่ได้รับมอบอ านาจ
3) ส าเนาแจ้งกองนโยบายและแผนด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง 

(ตัวอย่างบันทึกข้อความ)
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ตัวอย่างบันทึก
ขออนุมัติโอน
เปลี่ยนแปลง
หมวดรายจ่าย 
(งบด าเนินงาน)

34

ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (พัสดุ).pdf
ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (พัสดุ).pdf


แนวทางการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
• การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (เฉพาะประเภทงบรายจ่ายอื่น 

และเงินอุดหนุน) ได้แก่
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ

แนวทางการด าเนินการ
1) จัดท าบันทึกข้อความ โดยอ้างอิงที่มาของงบประมาณที่ได้รับ ระบุเหตุผล

ความจ าเป็นการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน  โดยจัดท าเป็นตาราง
เปรียบเทียบ รายการเดิม – รายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง และจะต้อง
ได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ ก่อนการปรับแผนในระบบบริหารโครงการ
ทุกกรณี โดยเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

2) อธิการบดีอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง (ตัวอย่างบันทึกข้อความ)
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ตัวอย่างบันทึกขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

หมวดรายจ่าย 
(งบรายจ่ายอื่น)
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ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (ส่งเสริม).pdf
ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย (ส่งเสริม).pdf


ตัวอย่างบันทึกขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง

หมวดรายจ่าย 
(เงินอุดหนุน)
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ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pโอนเปลี่ยนแปลง_งบอุดหนุน (ส่งเสริม).pdf
ตัวอย่างบันทึกโอนเปลี่ยนแปลง/Pโอนเปลี่ยนแปลง_งบอุดหนุน (ส่งเสริม).pdf


Flowchart การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
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การปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ในระบบบริหารโครงการ

39

เวปไซต์กองนโยบายและแผน http://plan.snru.ac.th/

รหัสเจ้าหน้าที่พัสดุ



ฝึกปฏิบัติการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน ปีงบประมา พ.ศ. 2562
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41

รูปแบบการจัดท าเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง (ปรับแผนไตรมาส 1 – 2) 

ประกอบด้วย
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การจัดท าเล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง (ปรับแผน) (ต่อ)
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ตัวอย่าง 
เล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองนโยบายและแผน (ปรับแผน ไตรมาส 2 - 4)
เอกสารหมายเลข 5

5. เล่มแบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่าง/00 ตัวอย่างเล่ม.pdf
5. เล่มแบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่าง/00 ตัวอย่างเล่ม.pdf
9. มาตรการและแนวทางการเบิกจ่าย 62 แก้ไข 2 มค 61 ปู.pdf


การรายงานผลการด าเนินโครงการ

• รายงานผลรายไตรมาส ในระบบบริหารโครงการ
- รายงานผลสถานะการด าเนินโครงการ
- รายงานผลตามตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์

• รายงานผลโครงการฉบับสมบูรณ์
- แบบบฟอร์มรายงานผลโครงการ

(หลักเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วัน)

44

การรายงานผลโครงการ/06.2 ตัวอย่างรูปแบบการรายงานผล ปรับ 2561.pdf
การรายงานผลโครงการ/06.2 ตัวอย่างรูปแบบการรายงานผล ปรับ 2561.pdf


การจัดส่งเอกสารให้กองนโยบายและแผน

•ส่งบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
โอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ภายใน วันอังคารที่ 22
มกราคม 2562 (ภาพรวมส่วนราชการ)
•ปรับแผนในระบบให้แล้วเสร็จภายใน ภายในวันศุกร์ที่ 
25 มกราคม 2562
•ส่งเล่มแผนการใช้จ่ายงบปภายในวันพุธที่ 30 มกราคม 
2562 ประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง (ปรับแผน ไตรมาส 2-4) 
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ผู้ประสานงานในการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
• นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น IP PHONE 175
• นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา  IP PHONE 172

เรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
• นางอมรรัตน์  ตุ่นกลิ่น IP PHONE 175
• นางสาวศิวารัตน์  ตรีทศ IP PHONE 174

เรื่องระบบการปรับแผนฯ
• นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา  IP PHONE 172
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ถาม-ตอบ
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แบบประเมินกิจกรรม

https://goo.gl/MbGAat


