
 
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
เจ้าภาพผู้รบัผิดชอบองค์ความรู ้

กองแผนงาน  ส านกังานอธกิารบด ี

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๑  :  จัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ  (นำยทักษิณ ประชำมอญ , นำยเสน่ห์  แซวรัมย์.นำยธนิศร์ มีซ่ือ นำงสำวกำญจนำ นำรี) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕ 
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  : 

ด้วยกองแผนงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี จำกรัฐบำล เพื่อสนับสนุนกิจกำรของมหำวิทยำลัยทั้ง ๔ 
พันธกิจ ซ่ึงท ำให้ส่วนงำนของมหำวิทยำลัยด ำเนินไปได้ มีงบประมำณพอในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ จัดสรรไปตำมวิทยำเขตและวิทยำลัยสงฆ์ต่ ำงๆ  
ทั่วประเทศ ซ่ึงกำรจัดท ำค ำของบประมำณที่เป็นเอกสำร และกำรประสำนงำนส่วนตัวกับหน่วยงำนรำชกำร ถือว่ำเป็นควำมรู้ควำมสำมำรถส่วนบุคคล ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้ จึงได้น ำเรื่องนี้มำเป็นองค์ควำมรู้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๒  :  จัดท ำหลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณ   
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ  (นำยทักษิณ ประชำมอญ ,  นำยธนิศร์  มีชื่อ, นำยเสน่ห์  แซวรัมย์ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕  
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  :  

เพื่อให้กำรจัดท ำค ำของบประมำณ มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย องค์ควำมรู้ต่อมำคือกำรจัดท ำหลักเกณฑ์ ในกำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย ในแผนพัฒนำฯ ระยะที่ ๑๒ โดยกำรชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่ำว เผยแพร่ไปตำมส่วนงำนต่ำงๆ  
ในมหำวิทยำลัย เพื่อถือปฏิบัติ  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 



 
 

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๓  :  จัดท ำประมำณกำรรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ  (นำยทักษิณ ประชำมอญ , นำยเสน่ห์  แซวรัมย์ ,พระมหำเพชร อธิปญฺโญ) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕  
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  :  

กำรจัดท ำประมำณกำรรำยได้ของมหำวิทยำลัย เป็นกำรจัดท ำงบประมำณ ซึ่งให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนและผลส ำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ งบประม ำณ
รำยได้เป็นงบประมำณที่มหำวิทยำลัยจัดสมทบงบประมำณแผ่นดิน โดยน ำไปใช้ส ำหรับรำยกำรที่งบประมำณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรำยกำรที่ไม่สำมำรถขอ
สนับสนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน  
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 

 

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๔  :  กำรจัดท ำค ำของบกลำง 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ (นำยทักษิณ ประชำมอญ ) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕  
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  :  

งบประมำณกลำงของรัฐบำล ได้จัดสรรไว้เพื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ เบิกจ่ำยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉิน กำรจัดท ำงบกลำงก็ถือว่ำเ ป็นองค์ควำมรู้ได้ 
เนื่องจำก ผู้จัดท ำต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะเฉพำะตัวในกำรด ำเนินกำรของบกลำง ซึ่งข้ันตอนวิธีกำรในกำรขอต้องอำศัยควำมช ำนำญกำรพอสมควร เพรำะ
ต้องอำศัยแบบฟอร์มต่ำงๆตำมที่รัฐบำลก ำหนด ฉะนั้น ก็ถือเป็นองค์ควำมรู้ได้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 

 

 



 
 

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๕  :  จัดท ำเอกสำรจัดสรรงบประมำณให้แต่ละส่วนงำน 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ (นำยทักษิณ ประชำมอญ , นำยธนิศร์ มีชื่อ. นำงสำวกำญจนำ  นำรี) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕  
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  :  

กำรจัดสรรงบประมำณให้แต่ละส่วนงำนทั้งส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค ต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถ ต้องมีควำมโปร่งใส มีควำมเป็นกลำง จัดสรรงบประมำณ
ตำมแผนงำน โครงกำรต่ำงๆ ของแต่ละส่วนงำน อย่ำงเป็นกลำง กำรจัดสรรงบประมำรณแก่ส่วนงำน ถือว่ำเป็นองค์ควำมรู้ได้ เนื่องจำก ผู้จัดท ำ ต้องอำศัยควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะเฉพำะตัวในกำรรวบรวมเอกสำร  ซึ่งข้ันตอนวิธีกำรในกำรขอต้องอำศัยควำมช ำนำญกำรพอสมควร เพรำะต้องอำศัยแบบฟอร์มต่ำง ๆตำมที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด ฉะนั้น ก็ถือเป็นองค์ควำมรู้ได้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 

 

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๖  :  จัดท ำค ำขอแปรญัตติเพิ่มเติม 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ (นำยทักษิณ ประชำมอญ ,) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕  
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  :  

กำรจัดท ำค ำของบประมำณในแต่ละปี เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำค ำของบประมำณต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถ เมื่องบประมำณที่ได้รับจำกรัฐบำล
มำแล้ว แต่อำจจะมีบำงหมวดที่ไม่เพียงพอ ผู้รับผิดชอบจัดหำงบประมำณ ต้องมีวิธีมรกำรจัดหำงบประมำณ ช่องทำงหนึ่งนั้น ก็คือกำรแปรญัตติเพื่อของบประมำณเพิ่มเติม
จำกเดิม ดังนั้น เมื่อได้งบประมำณจำกกำรแปรญัตติแล้ว ต้องใช้จ่ำยให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ขอมำ ผู้จัดท ำต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถและ ทักษะเฉพำะตัวในกำร
รวบรวมเอกสำร  ซึ่งข้ันตอนวิธีกำรในกำรขอต้องอำศัยควำมช ำนำญกำรพอสมควร ฉะนั้น ก็ถือเป็นองค์ควำมรู้ได้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 

 



 
 

 

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๗  :  กำรจัดท ำเอกสำรโอนเงินงบประมำณ 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ (นำยทักษิณ ประชำมอญ ,นำยเสน่ห์ แซวรัมย์) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕  
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  :  

ข้ันตอนในกำรจัดท ำค ำของบประมำณ และมีกำรประชุมจัดสรรงบประมำณแก่ทุกส่วนงำน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อมำคือ กำรโอนเงินงบประมำณแก่
ทุกส่วนงำน เป็นงวดๆ หรือไตรมำส กำรโอนเงินงบประมำณนี้ ต้องใช้จ่ำยให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ขอมำ ผู้จัดท ำต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะเฉพำะตัวในกำร
รวบรวมเอกสำร  ซึ่งข้ันตอนวิธีกำรในกำรขอต้องอำศัยควำมช ำนำญกำรพอสมควร ฉะนั้น ก็ถือเป็นองค์ควำมรู้ได้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 

 

ช่ือองค์ความรู้ที่ ๘  :  ติดตำมผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณจำกทุกส่วนงำน 
เจ้าภาพผู้รับผิดชอบองค์ความรู้  : กลุ่มงำนแผนงำนและงบประมำณ (นำยทักษิณ ประชำมอญ , นำยธนิศร์ มีชื่อ. นำงสำวกำญจนำ  นำรี) 
ยุทธศาสตร์ที่ : ๕  
เหตุผลที่เลือกองคค์วามรู้  :  

ข้ันตอนในกำรจัดท ำค ำของบประมำณ และมีกำรประชุมจัดสรรงบประมำณแก่ทุกส่วนงำน และโอนเงินงบประมำณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้ันตอนต่อมำคือ 
กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของแต่ละส่วนงำนว่ำ ตรงตำมวัตถุประสงค์หรือไม้ ใช้จ่ำยไปเท่ำไหร่ เหลือเท่ำไหร่ ต้องรำยงำนให้มหำวิทยำลัยทรำบเป็นรำยไตรมำส กำร
ติดตำมนี้ ผู้ติดตำมต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะเฉพำะตัวในกำรติดตำม ฉะนั้น ก็ถือเป็นองค์ควำมรู้ได้ 
ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ : ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
 


