
 รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.22

 ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : การเงินรับ Account Receivable (AR)

ผู้รับผิดชอบ : นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ , นายกัมปนาท  สาณะเสน และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย

สาระส าคัญของงาน : รับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นรายได้ของส่วนงานและเงินท่ีรับช าระแทนกองคลัง ถูกต้อง และมีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของงาน : บริหารจัดการงานด้านการรับเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.รับช าระเงินค่าธรรมเนียม       เสาร์แก้ว / จ านวน 0

2.รวบรวมเงินประจ าวัน       กัมปนาท / ข้อร้องเรียนจาก

3.รวบรวมใบเสร็จเป็นรูปเล่ม       จินตนา / การรับช าระเงิน

4.จัดพิมพ์บันทึกการน าส่งเงิน       เพ็ญจันทร์ ผิดพลาด

5.บันทึกทะเบียนหนังสือส่งในระบบ 

  CMU MIS

6.พิมพ์รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน

7.บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ กัมปนาท

8.ก ากับ ดูแล การน าส่งเงินและ เสาร์แก้ว

  การบันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ

คณะกรรมการ

  ประจ าวัน เก็บรักษาเงิน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมายรายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 63- ก.ย. 64)

9.ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือ

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง



แนวทางการควบคุมภายใน :  

มีการจัดพิมพ์รายการรับช าระเงินประจ าวัน ซ่ึงมีรายละเอียด ท่ีชัดเจน ประกอบด้วยข้อมูลเลขท่ีใบเสร็จ  ช่ือนามสกุล รหัสนักศึกษา 

และจ านวนเงินท่ีช าระเป็นรายบุคคล และสรุปยอดรวม ณ ส้ินวันท าการ ให้ยอดเงินท่ีน าส่งกองคลังถูกต้อง ครบถ้วน

 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนข้อร้องเรียนจากการรับช าระเงิน หมายถึง ข้อร้องเรียนจากการรับช าระเงินผิดพลาดของหน่วยการเงินการคลัง

ผิดพลาด ท่ีเป็นความผิดพลาดของจ านวนเงิน เช่น รับช าระเงินไม่ตรงกับใบแจ้งยอด เป็นต้น

ท้ังน้ี ไม่นับรวมข้อร้องเรียนด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.23

ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : การเงินจ่าย Account Payable (AP)

ผู้รับผิดชอบ :   นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ, นายกัมปนาท สาณะเสน และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย

สาระส าคัญของงาน : เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนงานมีความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมต่างๆและมีงบประมาณเพียงพอต่อการเบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ของงาน : เบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามแหล่งเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรและถูกต้องตามระเบียบ ประกาศท่ีก าหนด

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.ตรวจสอบงบประมาณ 0

2.กันยอดเงินอนุมัติโดยหลักการ

3.จัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติ กัมปนาท/จินตนา/

เพ็ญจันทร์

4.จัดพิมพ์ข้อมูลรายละเอียด จินตนา/เพ็ญจันทร์

5.บันทึกยอดเงินเบิกจ่ายจริง เสาร์แก้ว/จินตนา

6.จัดท าใบส าคัญการต้ังหน้ี ในระบบ จินตนา

บัญชี 3 มิติ,บันทึกทะเบียนคุมใบส าคัญ

7.จัดท าใบส าคัญการจ่ายเงินและ จินตนา/กัมปนาท

จัดพิมพ์เช็คส่ังจ่ายจากระบบงาน

8.ตรวจสอบใบส าคัญการต้ังหน้ี เสาร์แก้ว

และใบส าคัญการจ่ายเงิน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง

     เสาร์แก้ว
จ านวนใบส าคัญ

ต้ังหน้ีท่ีถูกส่งคืน



แนวทางการควบคุมภายใน : 

บันทึกข้อมูลในโปรแกรมเพ่ือบันทึกการใช้เงินงบประมาณ และบันทึกทะเบียนคุมการเบิกเงินงบประมาณ โดยแยกตามแหล่งเงินงบประมาณท่ีเบิกในแต่ละคร้ัง

และตรวจสอบข้อมูลในใบส าคัญการต้ังหน้ี โดยกรอกข้อมูล และระบุรหัส กองทุน/ หน่วยงาน/ แผนงาน/ผังบัญชี/หลักสูตร/รหัสงบประมาณ/แหล่งเงินทุน 

ให้ครบถ้วน ถูกต้อง

 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนใบส าคัญต้ังหน้ีท่ีถูกส่งคืน หมายถึง จ านวนใบส าคัญต้ังหน้ีท่ีด าเนินการผิดพลาด และถูกคืนมาจากกองคลัง

ส านักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.24

ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : ด้านบัญชี

ผู้รับผิดชอบ : นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา  สิทธิเทพ

สาระส าคัญของงาน :  ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบัญชีถูกต้องตามหลักการบัญชี

วัตถุประสงค์ของงาน : รายงานสถานะการเงิน และ รายงานสถานะเงินงบประมาณถูกต้อง ไม่พบข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.บันทึกรายการลงทะเบียนคุมงบประมาณ ข้อทักท้วงจาก 0

2.โพสต์รายการบัญชีในระบบ3มิติ      เสาร์แก้ว / ผลการตรวจสอบ

3.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี      จินตนา ของส านักงาน

   ในงบทดลอง การตรวจสอบ

4.ตรวจสอบ ยืนยันยอดคงเหลือเงินฝาก ภายใน ประจ า

   ธนาคารกองคลัง ปีงบประมาณ

       เสาร์แก้ว พ.ศ. 2563

6.ปรับปรุง/การบันทึกรายการบัญชี

7.จัดท ารายงานประจ าเดือน

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

5.ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง



แนวทางการควบคุมภายใน : 

การจัดท ารายงาน การบันทึกบัญชี  การปรับปรุงบัญชี ต้องบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างาน และข้อมูลถูกต้องเพ่ือน าไปจัดท าแผนงานการด าเนินงาน และบรรลุเป้าหมายในอนาคต

 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

ผลการตรวจสอบของส านักงาน หมายถึง บันทึกรายการบัญชี ตรวจสอบยอดการบันทึกตรงกันท้ังทะเบียนคุม

การตรวจสอบภายใน

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

และท่ีบันทึกในระบบบัญชี 3 มิติ  และสามารถออกรายงานได้อย่างถูกต้อง

โดยไม่พบข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.25

ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : การเงิน การคลัง

กิจกรรม : บริหารงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ : นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา  สิทธิเทพ

สาระส าคัญของงาน : เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการงานของส่วนงานให้เกิดความคล่องตัวตามเหตุผลและความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า เสียหายในงาน

วัตถุประสงค์ของงาน : มีการบริหารจัดการงบประมาณของส่วนงานท่ีก าหนดไว้และไม่ได้ก าหนด  หากมีความจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณ/เปล่ียนแปลงงบประมาณ

จะต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานของส่วนงาน

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดผลผลิต ตัวช้ีวัดผลลัพธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ช่ือบุคคล) (Output) (Outcome)

1.วางแผนการเบิกจ่ายเงิน จ านวนคร้ัง ไม่เกิน 3 คร้ัง

2.ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ ในการโอนเงิน

3.ตรวจสอบแหล่งเงินทุน งบประมาณ

4.ประสานงานกับกองคลังและ เสาร์แก้ว / จินตนา ท่ีไม่เป็นไป

   เจ้าหน้าท่ีระบบงาน 3 มิติ ตามแผน

5.ขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบ

6.บันทึกการโอนเงินในระบบ

   บัญชีส่วนของกองคลัง

7.เสนอผู้อ านวยการ / อธิการบดี

8.แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ

เสาร์แก้ว

แผนการด าเนินงานประจ า ฝ่าย :  ส านักงานส านัก

รายละเอียดข้ันตอนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (ต.ค. 63 - ก.ย. 64)

ระดับเป้าหมาย ระดับเป้าหมาย

กระบวนการ : SP 1.5 กระบวนการการเงิน การคลัง

เสาร์แก้ว 



แนวทางการควบคุมภายใน : 

การด าเนินการโอนงบประมาณ มีการตรวจสอบเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปใช้กิจกรรม หรือจัดหา/จัดซ้ือ ครุภัณฑ์ ต้องไม่กระทบต่อแผนงานท่ีก าหนดไว้

 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)

จ านวนคร้ังในการโอนเงินงบประมาณ หมายถึง การโอนเงินงบประมาณเงินรายได้เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายท่ีไม่เป็นไปตามแผน

 ตัวช้ีวัดระดับฝ่าย

KPI2.1 : จ านวนข้อร้องเรียนท่ีเป็นคดีความอันเกิดจากการปฏิบัติงาน

 ตัวช้ีวัดระดับองค์กร

KPI2 : จ านวนปัญหาและข้อร้องเรียนท่ีไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดเป็นคดีความ

ค าอธิบาย



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.22 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   การเงิน การคลัง 

2. กิจกรรม  การเงินรับ  Account  Receivable  (AR) 

3. ผู้รับผิดชอบ  นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ, นายกัมปนาท สาณะเสน และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย 

4. สาระส าคัญของงาน รับช าระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ท้ังที่เป็นรายได้ของส่วนงานและเงินท่ีรับช าระแทนกองคลัง  

จ านวนเงินถูกต้อง และมีการบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน  

5. วัตถุประสงค์ของงาน  บริหารจัดการงานด้านการรับเงินค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ  อย่างถูกต้อง  โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- รับช าระเงินเงินค่าธรรมเนียมประจ าวนัผ่านระบบQR 

รับช าระผ่านเคานเ์ตอร์บริการฯ 
- ตรวจนับและรวบรวมเงินท่ีรับส่งให้กองคลัง 
- รวบรวมใบเสร็จรับเงิน จัดเก็บเปน็รูปเลม่ 
- จัดพิมพ์บันทึกการน าส่งเงินให้กองคลัง  
- บันทึกบัญชีด้านการรับเงิน  (AR)  ลงในระบบบัญชี 3 มิต ิ

-    12,375 ราย 
-      5817 ราย 
-        396  ครั้ง      
-        145  เล่ม 
-        920  ชุด 

      -      2,570  รายการ 
 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเปา้หมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนข้อร้องเรียนจากการ 
รับช าระเงินผิดพลาด  

0 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่พบข้อร้องเรียนจาก
การรับช าระเงินผดิพลาด 
 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน    – ไม่มี -     
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    - ไม่มี - 

 
 

 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.23 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   การเงิน การคลัง 

2. กิจกรรม  การเงินจ่าย  Account Payable (AP) 

3. ผู้รับผิดชอบ นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ, นางสาวจินตนา  สิทธิเทพ, นายกัมปนาท สาณะเสน  และนางเพ็ญจันทร์ ศรีวิชัย 
4. สาระส าคัญของงาน เพื่อให้การด าเนินงานของส่วนงาน มีความคล่องตัวในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และมีการ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดร้ับ ให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย  

5. วัตถุประสงค์ของงาน เบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตรงตามแหลง่เงินงบประมาณทีไ่ดร้ับการจดัสรรและถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกาศท่ีก าหนด 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- ตรวจสอบงบประมาณ และกันยอดเงินท่ีขออนุมัต ิ
- จัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายและรายละเอียดที่แนบเบิกจ่าย 
- บันทึกยอดเงินที่เบิกจ่ายจริง  
- จัดท าใบส าคญัการตั้งหนี้ในระบบ 3 มิติ 

-   593   รายการ 
-   543   ชุด 
-   570   รายการ 
-   550   ฎีกา 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนใบส าคัญการตั้งหนี ้
ทีถู่กส่งคืน  

0 บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากไม่มใีบส าคัญ 
การตั้งหนีท้ีถู่กส่งคืน 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน – ไม่มี -    

 

9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา  – ไม่มี -    
 
 

 
 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.24 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1. หน่วย   การเงิน การคลัง 

2. กิจกรรม  ด้านบัญชี  

3. ผู้รับผิดชอบ  นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา สิทธิเทพ 

4. สาระส าคัญของงาน ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การบันทึกบัญชีและการปรับปรุงบญัชีถูกต้องตามหลักการบัญชี   

5. วัตถุประสงค์ของงาน  รายงานสถานะการเงิน และรายงานสถานะเงินงบประมาณถูกต้อง ไม่พบข้อผดิพลาดจากการ
ตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน 

6. ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
- บันทึกรายงานลงทะเบยีนคุมงบประมาณ 
- บันทึกบัญชีในระบบ 3 มิติ ปรับปรุงบัญชี กลับรายการ 

และโพสต์ข้อมลูทางบัญชี ในระบบบัญชี 3 มิติ  
- ตรวจสอบงบทดลอง ,งบทดลองเจา้หนี้การค้า   

ให้ถูกต้อง 
- ตรวจสอบการRun ค่าเสื่อมของวัสดุครุภณัฑ์ใน3มิต ิ
- ตรวจสอบการยืนยันยอดเงินฝากธนาคารกองคลัง 
- จัดท ารายงานการเงินและบัญชีประจ าเดือน 
- จัดท ารายงานแสดงยอดเงินคงเหลอืประจ าเดือน 
- จัดท ารายงานการเบิกงบบุคลากร 

      -        615    รายการ 
      -        328    รายการ 
    

-          24     ครั้ง 
     
      -          12     ครั้ง 
      -          24     ครั้ง 
      -          12     ชุด 
      -          24     ชุด 
      -          12     ชุด 

 

7. การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
ข้อทักท้วงจากผลการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0 บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่พบข้อทักท้วงจากผล
การตรวจสอบของส านักงานการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน    - ไม่มี - 
9. แนวทางแก้ไข และพัฒนา    - ไม่มี – 

 



รหัสแผนงาน สทป.64-สนส.25 
ส านักงานส านัก 

  
รายงานการประเมินผลตามแผนการด าเนินงานประจ า 

ปีงบประมาณ  2564 
1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
1.   หน่วย  การเงิน การคลัง               

2.   กิจกรรม   บริหารงบประมาณ             

3.   ผู้รับผิดชอบ   นางเสาร์แก้ว สว่างทิศ และนางสาวจินตนา  สิทธิเทพ 

4. สาระส าคัญของงาน  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานของส่วนงานให้เกิดความคล่องตัวตามเหตุผลและความจ าเป็น  
      เร่งด่วน เพื่อไม่ก่อให้เกิดความล่าช้า เสยีหายในงาน 

5.   วัตถุประสงค์ของงาน   มีการบริหารจัดการงบประมาณของสว่นงานท่ีก าหนดไว้และไมไ่ด้ก าหนด หากมีความจ าเป็นต้องม ี
      การโอนงบประมาณ / เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจะต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายการด าเนินงานของส่วนงาน 

6.   ปริมาณงาน 

รายการ ปริมาณงาน 
1. วางแผนการเบิกจ่ายเงิน 
2. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3. ตรวจสอบแหล่งเงินทุน 
4. ประสานงานกับกองคลังและเจา้หน้าท่ีระบบงาน 3 มิต ิ
5. ขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลงงบ 
6. บันทึกการโอนเงินในระบบบัญชี ส่วนของกองคลัง 
7. เสนอผู้อ านวยการ / อธิการบด ี
8.แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

                                                            
                    

 
             2 ชุด 
              
                                          

 

7.   การบรรลุเป้าหมายของงาน 

ดัชนีชี้วัดผลผลิต/ผลลัพธ ์ ระดับเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายและเหตุผล 
จ านวนครั้งในการโอนเงินงบประมาณที่
ไม่เป็นไปตามแผน 

ไม่เกิน 3 ครั้ง บรรลุเป้าหมาย  เนื่องจากไม่มีรายการ การโอน
งบประมาณเพื่อรองรับการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตาม
แผน มีเพียงการโอน งบประมาณเพื่อย้ายกองทุน
เท่านั้น 

 
8.   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน - ไม่มี - 
          
9.   แนวทางแก้ไข และพัฒนา  - ไม่มี - 
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