


ค ำน ำ 

  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
พ.ศ.2564-2568 ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะประสบความส าเร็จได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุน
พันธกิจต่างๆ ของส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์
รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอก
งบประมาณที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับ มีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างมีระบบมีฐานข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ และมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

  จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
จึงจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้ าพระยา พ.ศ.  2564-2568 และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยประสบความส าเร็จดังกล่าวข้างต้น  
โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางการเงิน เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย และแนวทางการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  หวังเป็นอย่างยิ่ งว่ าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของส านักงานสภามหาวิทยาลัยให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 

คณะผู้จัดท า 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ (Bansomdejchaopraya Rajabhat University : BSRU)  
 
ที่ตั้ง 
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ   
 ชั้น ๑๔ อำคำร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์   
 เลขที่ ๑๐๖๑  ถนนอิสรภำพ  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ๑๐๖๐๐   
 โทร.  ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๐๑๘   
 โทรสำร. ๐-๒๔๖๖-๒๖๖๑  
 เว็บไซต์ :  http://uc.bsru.ac.th 
 
ประวัติ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของสภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นองค์กร
หลักที่เก่ียวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำย อนุมัติแผนพัฒนำกำรศึกษำ ออกกฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ ก ำกับมำตรฐำน
กำ รศึ กษ ำ  ก ำ รป ระกั น คุณภำพ  ก ำ รป ระ เมิ น มหำ วิ ทย ำลั ย  ก ำ รอนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รและอนุ มั ติ ป ริญญำ   
งำนบริหำรงำนบุคคล งำนบริหำรงบประมำณเงินรำยได้ รวมทั้งสนับสนุนหำวิธีกำรเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้ก้ำวหน้ำ จึง
เสนอโครงกำรจัดตั้ งส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพื่ อท ำหน้ำที่ รองรับแล ะสนับสนุนกำรด ำ เนินงำนของ 
สภำมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว และมีประสิทธิภำพ  
 วันที่ ๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สภำมหำวิทยำลัยในกำรประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง
“ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ” ซึ่งจะเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับของสภำ
มหำวิทยำลัย เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของสภำมหำวิทยำลัย 
 วันที่ ๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้เปิดตัวเว็บไซต์
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นทำงกำร ในชื่อ “http://uc.bsru.ac.th” ซึง่เป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรติดตำมข้อมูล
ข่ำวสำรจำกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ เพื่อให้ประชำคมรับรู้ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำน และข้อมูลใน
ระดับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย รวมถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
งำนของมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ยังได้น ำเสนอกำรประชุมของคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย (กอม.) และคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย (กบมส.) ด้วย ภำยในเว็บไซต์ได้รวบรวมระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศของสภำมหำวิทยำลัย รวมถึงก ำหนดกำรประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
  วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ.2559 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำได้จัดพิมพ์ 
จุลสำรจดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เพื่อเผยแพร่ข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัยให้ประชำคมได้รับรู้ได้อย่ำงทั่วถึง 
   
 
  

 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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วิสัยทัศน ์
  ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมุ่งสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

ประสิทธิผล เพื่อควำมส ำเร็จสูงสุดขององค์กร  
 
พันธกิจ 
   ๑. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
   ๒. บริหำร/ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมระดับบริหำร และระดับนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัยอย่ำง               
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
   ๓. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมติของสภำมหำวิทยำลัย 
   ๔. เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ อ้ำงอิงแหล่งข้อมูลสำรสนเทศของสภำฯ และหน่วยงำนต่ำงๆ                 
ของมหำวิทยำลัย 
 

ค่านิยมองค์กร 
U =  Update   ทันเวลำ 
N = Neutrality  เป็นกลำง 
I = Integrity  ซื่อสัตย์ 
T = Trusty   เชื่อถือได้ 
Y = Yield   ควำมส ำเร็จ 
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๑. โครงสร้างองค์กร 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
 
 

แผนภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
(เลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

(หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
 

โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

 

งานพัฒนากิจการ 
สภามหาวิทยาลยั 

 

งานประชุมและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลยั 

 
 

งานบริหาร 
งานทั่วไป 

 
 

งานสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3



 
 

๒. โครงสร้างการบริหารงานส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
   
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย เป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย และทิศทำงที่สภำ
มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีฐำนะเทียบเท่ำหน่วยงำนระดับกอง อยู่ภำยใต้กำรก ำกับของสภำมหำวิทยำลัย โดยมี
เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัยจำกรองอธิกำรบดีที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้งตำมค ำแนะน ำของอธิกำรบดีเป็นผู้ก ำกับ
ดูแล มีหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้บังคับบัญชำเจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย แบ่งงำน
ออกเป็น ๔ งำน คือ  
   ๑) งำนบริหำรงำนทั่วไป          
   ๒) งำนประชุม และเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย  
   ๓) งำนพัฒนำกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย  
   ๔) งำนติดตำมและประเมินผล 
     5) งำนสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
๑. นางสาวกฤตยา  สุวรรณ์ไตรย์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษำ วิเครำะห์ ภำระงำนของมหำวิทยำลัยเพ่ือจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง และกรอบอัตรำก ำลังของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัย 

๒. ศึกษำ วิเครำะห์ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเก่ียวกับงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๓. ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนปฏิบัติงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมแผน                

กลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
๔. จัดท ำแผนและงบประมำณ เพ่ือกำรพัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกรในส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๕. ควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร และธุรกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

 ๖. ประสำนงำนและจัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
 ๗. ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๘. เป็นตัวแทนในกำรติดต่อ ประสำนงำน ประชุมสัมมนำกับหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก 
 ๙. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัยที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏ พ.ศ.2547 

๑๐. แนะน ำให้ค ำปรึกษำ และประสำนงำนโครงกำรต่ำงๆ แก่หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑๑. ควบคุมดูแลกำรประสำนงำนคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ รวมทั้งให้กำรสนับสนุนแก่คณะบุคคล                
ที่สภำมหำวิทยำลัยมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรใดๆ อันอยู่ในอ ำนำจและหน้ำที่ของสภำมหำวิทยำลัย 
 ๑๒. ดูแลกำรประสำนงำนรวบรวมระบบฐำนข้อมูลด้ำนสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรก ำหนดนโยบำยเชิงรุก
เพ่ือทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพกำรณ์รอบด้ำนและของโลกตลอดจนรองรับควำมเป็นอิสระ 

๑๓. ควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของสภำมหำวิทยำลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยและส่วน
งำนทีเ่กี่ยวข้องตลอดจนส่วนรำชกำรและประชำชนทั่วไป 

๑๔. ตรวจสอบกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติสภำมหำวิทยำลัยที่มอบหมำยให้มหำวิทยำลัยหรือ               
ส่วนงำนของมหำวิทยำลัยน ำไปปฏิบัติและรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวต่อสภำมหำวิทยำลัย
ตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 
 ๑๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
งานบริหารงานทั่วไป 
 
๑. นางสาววิลาวรรณ  ดวงลิวงษ์ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือภำยใน/ภำยนอก มหำวิทยำลัย 
๒. ควบคุมเลขที่หนังสือส่งส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๓. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
๔. สรุปสถิติวันลำป่วย ลำพักผ่อนของบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๕. จัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 
๖. ตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิ้นปีและรำยงำนให้แก่มหำวิทยำลัย 
๗. จัดซื้อ/จัดจ้ำงวัสดุครุภัณฑ์ 

 ๘. จัดท ำปฏิทินกำรจัดประชุมระดับบริหำรมหำวิทยำลัยและระดับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
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 ๙. กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 ๑๐. กำรจัดประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 

๑๑. กำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนนโยบำย (Retreat) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ 
 ๑๒. ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 

๑๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
งานประชุมและเลขานุการ 
 
๑. นางสาวกรกาญจน์  อุ่นบ้าน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. กำรร่ำง/พิมพ์หนังสือรำชกำร 
๒. กำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 

- สภำมหำวิทยำลัย 
- คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
- คณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย 

๓. กำรจัดท ำวำระกำรประชุมสรรหำคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
๔. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
๕. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
๖. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสรรหำคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
7. กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรกำรประชุม 
๘. จัดท ำแฟ้ม/เอกสำรประกอบกำรประชุม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ดูแลกำรจัดท ำเอกสำร                 

กำรประชุมให้เรียบร้อยก่อนส่งออกถึงกรรมกำร พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่ง                
ที่เก่ียวข้องไว้ใช้อ้ำงอิงในวันประชุม 

๙. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มติที่ประชุม 
๑๐. กำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนนโยบำย (Retreat) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ 
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
๒. นายชยนยุช  โอภาสวิริยะกุล ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
          ๑. กำรร่ำง/พิมพ์หนังสือรำชกำร 

๒. รวบรวมเรื่องจำกนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เพ่ือจัดท ำระเบียบวำระ   
กำรประชุม โดยน ำประเด็นส ำคัญมำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือจัดท ำควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยตำมควำมจ ำเป็น 

๓. กำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย 
๔. กำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรมหำวิทยำลัย 
๕. กำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวิทยำลัย 
๖. ร่ำงและพิมพ์หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร

มหำวิทยำลัย หรือบันทึกต่ำงๆที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
๗. กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรกำรประชุม 
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๘. ด ำเนินกำรน ำเสนอนำยกสภำมหำวิทยำลัย ลงนำมในข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่งของสภำ
มหำวิทยำลัย และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๙. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศและค ำสั่ง ที่ เกี่ยวข้อง ตำมที่ได้รับกำรประสำน              
ร้องขอ และตรวจสอบ/ติดตำมขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกเจ้ำของเรื่อง 

๑๐. สรุปบันทึกมติที่ประชุม รวมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมติและประชำสัมพันธ์เผยแพร่มติ         
ที่ประชุม 

๑๑. จัดท ำท ำเนียบ/วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
๑๒. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับปริญญำกิตติมศักดิ์ เข็มเกียรติยศและโล่เกียรติยศ 
๑๓. จัดท ำใบประกำศเกียรติคุณให้แก่บุคลำกร นักศึกษำที่ไปสร้ำงชื่อเสียงแก่มหำวิทยำลัย 
๑๔. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง/ถอดถอนผู้บริหำร คณบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/วิทยำลัย และ

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
๑๕. กำรสรรหำนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี คณบดีและ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน/วิทยำลัย 
๑๖. ด ำเนินกำรเสนอเรื่องขอแต่งตั้งนำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

อธิกำรบดี ต่อส ำนักคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เพ่ือพิจำรณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต่อไป 
๑๗. กำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนนโยบำย (Retreat) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ 
๑๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
งานพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย 
 
๑. นางสาววรรณฤดี  แสงมาศ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. กำรจัดท ำและพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๒. กำรจัดท ำแบนเนอร์ข่ำวประชำสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ และส่งข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนสภำฯ                 

เพ่ือเผยแพร่ในช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัย                 
๓. อัพเดตข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บไซต์ 
๔. กำรจัดท ำรูปเล่มกำรประชุม 
๕. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำน

สมเด็จเจ้ำพระยำ 
๖. กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำร 
๗. กำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนนโยบำย (Retreat) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๘. รวบรวม วิ เครำะห์  ข้อบังคับ ระเบียบ  และมติสภำมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรปฏิบัติ งำน 

ของสภำมหำวิทยำลัย และเพ่ือกำรอ้ำงอิง 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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๒. นางสาวภรทิพย์  พลอาชีพ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
1. กำรจัดท ำจดหมำยข่ำวส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและเผยแพร่จดหมำยข่ำวบนเว็บไซต์และ

มหำวิทยำลัยในเครือข่ำย 
2. อัพเดตข้อมูลต่ำงๆ บนเว็บไซต์ 
3. บันทึกภำพกิจกรรมของส ำนักงำน เพ่ือจัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์ในจดหมำยข่ำว 
4. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม 

- กำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมหำวิทยำลัย 
- กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

5. กำรจัดท ำรูปเล่มกำรประชุม 
๖. กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ               

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๗. กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนในผลกำรประเมินส่วนที่ 5 
๘. กำรร่ำง/พิมพ์หนังสือรำชกำร 
๙. กำรประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำร 
1๐. งำนโครงกำรสัมมนำทบทวนนโยบำย (Retreat) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
1๑. งำนสรรหำกำรเข้ำด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
งานติดตามและประเมินผล 
๑. นางสาวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชาติ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. ประสำนงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัยและรำยงำน
ให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบเป็นระยะๆ 

2. เผยแพร่กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมมติสภำมหำวิทยำลัย 
3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๔. ประสำนงำนและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
๕. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยในและภำยนอก 
๖. กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ               

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๗. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย              

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๘. กำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนนโยบำย (Retreat) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 
๒. นายจักรชัย  ตระกูลโอสถ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑. วำงระบบและกลไกงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๒. ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลตำมตัวชี้วัดให้กับมหำวิทยำลัย 
๓. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.) ตัวชี้วัดระดับคุณภำพของกำรก ำกับดูแลของสภำมหำวิทยำลัย 
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๔. จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพของส ำนั กงำน                    
สภำมหำวิทยำลัย 

๕. จัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพภำยในของหน่วยงำน (SAR) ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
๖. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือรับกำรตรวจประเมิน              

กำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก 
๗. ด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักงำน                 

สภำมหำวิทยำลัย 
๘. กำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย รองอธิกำรบดี และผู้ช่วย

อธิกำรบดี 
๙. กำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ              

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๑๐. วิเครำะห์ และสรุปผลกำรด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย          

รำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
๑๑. กำรด ำเนินโครงกำรสัมมนำทบทวนนโยบำย (Retreat) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จ

เจ้ำพระยำ 
          ๑๒. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

๑๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 

๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 

คณะกรรมการประจ าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา 

๑ นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย์ ประธำนกรรมกำร 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๒ นำยชยนยุช   โอภำสวิริยะกุล กรรมกำร 
นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

๓ นำงสำวกรกำญจน์  อุ่นบ้ำน กรรมกำร 
นบ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๔ นำงสำววรรณฤดี  แสงมำศ กรรมกำร 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหำวิทยำลัยธนบุรี 

๕ นำงสำวภรทิพย์  พลอำชีพ กรรมกำร 
ศศ.บ (ภาษาไทย)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

๖ นำงสำวภรณ์ทิพย์  สกุลชูชำติ กรรมกำร 

ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ทล.บ. (เทคโนโลยีบัณฑิต)  
มหำวิทยำลัยรำชมงคลพระนคร 

๗ นำงสำววิลำวรรณ   ดวงลวิงษ์ กรรมกำร 
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
มหำวิทยำลัยธนบุรี 
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๘ นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
 (การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
จ านวนบุคลากรส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

 

ข้อมูล 
จ านนบุคลากร 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสอนและสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมประเภท (8) 
    - ข้ำรำชกำร - 
    - พนักงำนมหำวิทยำลัยฯ เงินแผ่นดิน ๔ 
    - พนักงำนมหำวิทยำลัยฯ เงินรำยได้ ๔ 

 
ยุทธศาสตร์ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำน โดยเฉพำะ 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค ตลอดจน
ทิศทำงและแนวโน้ม ในกำรพัฒนำสังคมไทย จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์หลัก 1 ประกำร กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ โดยในแต่ละกลยุทธ์มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบกำรบริหำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสู่ควำม
เป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมบุคลำกรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ศักยภำพเพ่ือพัฒนำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
   แนวทางการด าเนินงาน  
    พัฒนำ สนับสนุน และส่งเสริม บุคลำกรสำยสนับสนุนให้มีศักยภำพ ได้รับกำรพัฒนำใน
สำยวิชำชีพ และก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career path) สู่กำรเปลี่ยนแปลงฐำนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
   ตัวช้ีวัด  
    1. ร้อยละบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้รับกำรพัฒนำในสำยวิชำชีพ 
ตำมภำระงำน (อบรม /สัมมนำ) 

   2. ร้อยละบุคลำกรส ำนักงำนสภำมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรสื่อสำรองค์กร ทั้งภำยในและภำยนอก  
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิผลตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
  แนวทางการด าเนินงาน  
   1. พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศ และผล
กำรด ำเนินงำนของสภำมหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยทั้งภำยในและภำยนอก 
   2. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมภำพลักษณ์ของสภำมหำวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลัย 
  ตัวช้ีวัด  
   1. จ ำนวนช่องทำงในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือก่อให้เกิดกำรรับรู้ของสภำมหำวิทยำลัย 
และผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
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   2. จ ำนวนข่ำวที่ได้รับกำรเผยแพร่จำกส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยสู่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 
   3. ระดับผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ข่ำวสำร (เช่น มติกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย  
กำรสรรหำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ฯลฯ) ของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย 
  กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล และงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ
และคล่องตัว เพ่ือเป็น SMART University มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล และยึดมั่นค่ำนิยมองค์กร MORALITY 
   แนวทางการด าเนินงาน  
    1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรประชุมระดับนโยบำย และระดับบริหำร
มหำวิทยำลัย 
    2. ปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ และแนวทำงปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
ในกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้ถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม 
    3. พัฒนำระบบกลไกด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำมุ่งสู่มหำวิทยำลัยคุณภำพ 
ได้มำตรฐำนสำกล 
  ตัวช้ีวัด  
   1. ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรประชุมร่วมกันใน
มหำวิทยำลัยที่รองรับกำรเป็น SMART University 
   2. ร้อยละของประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย 
   3. จ ำนวนข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกำศ ที่ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงในแต่ละปี 
   4. ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
  กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำให้ประสบควำมส ำเร็จ
นั้น จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรและมีกลไกกำรบริหำรระบบกำรเงินและงบประมำณที่เข้มแข็ง กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นกำรจัดท ำแผนที่มีควำมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
และก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงินให้เหมำะสมเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ และ
พันธกิจของมหำวิทยำลัย โดยครอบคลุมกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน  กำรจัดสรรงบประมำณ ตลอดจน
กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพจำกทุกแหล่งงบประมำณทั้งแหล่งงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงิน
รำยได้ และแหล่งเงินทุน โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรตำมระเบียบของทำงรำชกำรและหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 องค์ประกอบ คือ  

1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) 
2) หลักคุณธรรม  (Morality) 
3) หลักควำมโปร่งใส (Accountability) 
4) หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
5) หลักควำมรับผิดชอบ (Responsibility) 
6) หลักควำมคุ้มค่ำ (Cost-effectiveness) 
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 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน ที่ก ำหนดใช้เป็นลำยลักษณ์
อักษรชัดเจนในกำรจัดสรร กำรติดตำม และกำรประเมินผลกำรบริหำรทำงจัดกำรทำงกำรเงินและกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรใช้เงินและงบประมำณ รวมทั้งกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย มีกลไกในกำรขับเคลื่อนที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ภำระงำนหลักของหน่วยงำนผู้ดูแลงบประมำณ คือ ด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำงอย่ำงเคร่งครัด และควบคุมกำรเบิกใช้งบประมำณ ภำยใต้วงเงินที่ได้รับกำรจัดสรรโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎเกณฑท์ี่มหำวิทยำลัยก ำหนดและระเบียบของกระทรวงกำรคลัง 
 

เป้าหมายแผนทางการเงิน  
 1. บริหำรกำรเงินโดยใช้งบประมำณ พัสดุ กำรเงินและบัญชี จำกเงินงบประมำณแผ่นดิน และงบเงิน
รำยได้ของมหำวิทยำลัย โดยเกณฑ์คงค้ำงตำมมำตรฐำนกำรบัญชีของภำครัฐ ที่ก ำหนดโดยกรมบัญชีกลำง
กระทรวงกำรคลัง 
 2. บริหำรกำรเงินโดยยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำง
มีประสิทธิภำพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด 
 

ข้อมูลทางการเงินส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2563 - 2565 
1. ข้อมูลทางการเงินของส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1.1 สัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณตำมประเภทงบประมำณ ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ดังตำรำงที่ 1 – 3  

 ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณเงินนอกงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

(งบด าเนินงาน)  
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1. โครงกำรทบทวนนโยบำย Retreat 
ของสภำมหำวิทยำลัย 

51,800 981,100 48,000 - 1,080,900 
 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั) 

4,088,600 49,105 419,075 60,000 4,616,780 

 

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมฝ่ำยวิชำกำร) 

1,597,400 127,775 151,800 20,000 1,896,975 

 

4. โครงกำรจัดท ำจลุสำรจดหมำยข่ำว - - 72,000 - 72,000 

 

ส่วนท่ี 2 
สภาพแวดล้อมทางการเงิน 

12



 

5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภำพ 

- 59,700 40,300 - 100,000 
 

รวม 5,737,700 1,217,680 731,175 80,000 7,766,555 
 

 ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณเงินนอกงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(งบด าเนินงาน)  
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1. โครงกำรทบทวนนโยบำย Retreat 
ของสภำมหำวิทยำลัย 

24,000 465,400 10,600 - 500,000 
 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั) 

3,616,800 40,320 231,000 27,890 3,916,010 

 

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมฝ่ำยวิชำกำร) 

1,390,500 47,820 110,000 10,000 1,558,320 

 

4. โครงกำรจัดท ำจลุสำรจดหมำยข่ำว - - 72,000 - 72,000 
5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภำพ 

- 59,000 41,000 - 100,000 
 

รวม 5,031,300 612,540 464,600 37,890 6,146,330 
 

 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนกำรจัดสรรงบประมำณเงินนอกงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

(งบด าเนินงาน)  
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ สาธารณูปโภค 

1. โครงกำรทบทวนนโยบำย Retreat 
ของสภำมหำวิทยำลัย 

38,000 97,850 164,150 - 300,000 
 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั) 

4,452,600 128,475 348,140 35,090 4,964,305 

 

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมฝ่ำยวิชำกำร) 

1,776,900 47,820 130,000 10,000 1,964,720 
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4. โครงกำรจัดท ำจลุสำรจดหมำยข่ำว - - 50,000 - 50,000 
5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภำพ 

- 107,950 14,050 - 122,000 
 

รวม 6,267,500 382,095 706,340 45,090 7,401,025 
 

 1.2 การวิเคราะห์ข้อ มูลประมาณการรายรับและรายรับจริ ง ปี  พ.ศ .  2563 - 2565  
เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา ดังตารางที่ 4 - 6 
 

 ตารางที่ 4 แสดงกำรเปรียบเทียบงบที่ขอตั้งกับงบที่ได้รับจัดสรรและงบที่เบิกจ่ำย ปี พ.ศ. 2563 
 

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

(งบด าเนินงาน)  
ร้อยละ 

งบท่ีขอต้ัง 
งบท่ีได้รับ
จัดสรร 

งบท่ีเบิกจ่าย 

1. โครงกำรทบทวนนโยบำย Retreat 
ของสภำมหำวิทยำลัย 

972,900 1,080,900 1,079,299.75 99.85 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั) 

3.856.125 4,616,780 4,378,745 94.84 

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมฝ่ำยวิชำกำร) 

1,629,200 1,896,975 1,617,697.60 85.28 

4. โครงกำรจัดท ำจลุสำรจดหมำยข่ำว 72,000 72,000 - - 
5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภำพ 

100,000 100,000 90,180 90.18 

รวม 6,392,425 7,469,345 7,199,060 96.38 
 

 

จำกตำรำงที่ 4 สรุปได้ว่ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไป 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 94.84 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุมฝ่ำยวิชำกำร) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
คิดเป็นร้อยละ 85.28 โครงกำรสัมมนำทบทวยงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 99.85 โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 90.18 และโครงกำรจัดท ำจุลสำร
จดหมำยข่ำวสภำมหำวิทยำลัยไม่ได้ใช้งบประมำณ เนื่องจำกไปใช้งบประมำณค่ำวัสดุ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ(โครงกำรจัดประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) 
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 ตารางที่ 5 แสดงกำรเปรียบเทียบงบที่ขอตั้งกับงบที่ได้รับจัดสรรและงบที่เบิกจ่ำย ปี พ.ศ. 2564 
 

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

(งบด าเนินงาน)  
ร้อยละ 

งบที่ขอต้ัง 
งบที่ได้รับ
จัดสรร 

งบที่เบิกจ่าย 

1. โครงกำรทบทวนนโยบำย Retreat 
ของสภำมหำวิทยำลัย 

500,000 500,000 500,000 100 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั) 

3,285,780 3,916,010 3,805,981 97.19 

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมฝ่ำยวิชำกำร) 

1,412,220 1,558,320 1,488,687 95.53 

4. โครงกำรจัดท ำจลุสำรจดหมำยข่ำว 72,000 72,000 72,000 100 
5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภำพ 

100,000 100,000 100,000 100 

รวม 5,370,000 6,146,330 5,894,668 95.91 
 

จำกตำรำงที่ 5 สรุปได้ว่ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไป 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 94.84 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุมฝ่ำยวิชำกำร) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
คิดเป็นร้อยละ 95.53 โครงกำรสัมมนำทบทวยงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 และโครงกำรจัดท ำจุลสำรจดหมำยข่ำวสภำมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 ตารางที่ 6 แสดงกำรเปรียบเทียบงบที่ขอตั้งกับงบที่ได้รับจัดสรรและงบที่เบิกจ่ำย ปี พ.ศ. 2565 
 

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

(งบด าเนินงาน)  
ร้อยละ 

งบที่ขอต้ัง 
งบที่ได้รับ
จัดสรร 

งบที่เบิกจ่าย 

1. โครงกำรทบทวนนโยบำย Retreat 
ของสภำมหำวิทยำลัย 

300,000 300,000 258,589.75 86.19 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลยั) 

3,302,780 4,964,305 4,086,255 82.31 

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
มหำวิทยำลยัให้เป็นองค์กรที่มีคณุภำพ
(โครงกำรจดัประชุมฝ่ำยวิชำกำร) 

1,402,220 1,964,720 1,557,861 79.29 

4. โครงกำรจัดท ำจลุสำรจดหมำยข่ำว 50,000 50,000 50,000 100 
5. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำร
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กร
ที่มีคุณภำพ 

122,000 122,000 80,027 65.59 

รวม 4,705,000 6,929,025 5,644,116 81.45 
     ข้อมูลในระบบ ERP  ณ วันท่ี 11 สิงหำคม 2565 

 

จำกตำรำงที่ 6 สรุปได้ว่ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย
ให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุมส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไป 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 82.31 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็น
องค์กรที่มีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุมฝ่ำยวิชำกำร) มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
คิดเป็นร้อยละ 79.29 โครงกำรสัมมนำทบทวยงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 86.19 โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะ
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ คิดเป็นร้อยละ 65.59 และโครงกำรจัดท ำจุลสำร
จดหมำยข่ำวสภำมหำวิทยำลัย มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

จำกกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย สรุปได้ว่ำ ส ำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยสำมำรถเบิก – จ่ำย งบประมำณเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดแสดงถึงควำมมีประสิทธิภำพ 
ทำงกำรเงินและสำมำรถด ำเนินโครงกำรทุกโครงกำรได้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ท ำให้กำรด ำเนินง ำน 
ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ 
 
สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยได้จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส 
และภัยคุกคำม โดยกำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญว่ำ ประเด็นใดมีควำมส ำคัญมำกที่สุดตำมล ำดับ ปรำกฏดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ส่งผลให้กำร

ขับเคลื่อนกลยุทธ์มีควำมคล่องตัว 
2. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรขององค์กร สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

ด้ำนงบประมำณ พัสดุ  
3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินที่มีประสิทธิภำพ ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป  

ตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
4. มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงิน 

 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. บุคลำกรมีประสบกำรณ์ และควำมรู้ควำมเข้ำใจน้อย ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณ 

กำรเงินและพัสดุ 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. กำรเปลี่ยนแปลงตำมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดควำมซ้ ำซ้อน และขั้นตอนในกำรท ำงำนส่งผล

ให้บุคลำกรท ำงำนได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

อุปสรรค (Threats)  
1. งบประมำณจำกมหำวิทยำลัยในกำรบริหำรจัดกำรมีอย่ำงจ ำกัด ท ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ล่ำช้ำ  

ขำดควำมทันสมัย 
2. กำรปรับเปลี่ยนกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ ท ำให้นโยบำยกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย 

ไม่ต่อเนื่อง   
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 ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยมีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยและพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ
หลักให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยได้น ำผลจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม จัดกำรทำงด้ำนกำรเงินของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย สอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงก ำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ทำงกำรเงิน แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ตัวชี้วัด และโครงกำรกิจกรรมทำงกำรเงินไว้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณของส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยให้มี
ประสิทธิภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 
 2. เพ่ือสร้ำงระบบและกลไกที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดหำงบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณ และ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
กลยุทธ์ทางการเงิน  
 1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินและงบประมำณให้มีควำมคล่องตัว เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และมีประสิทธิภำพ 
 2. พัฒนำระบบและกลไกในกำรจัดกำรทำงงบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณให้มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 พัฒนำมำตรฐำนแผนงำนกำรเงินและงบประมำณ เพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ โดยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรพ่ึงพำตนเอง 
 
ตัวช้ีวัด  
 1. ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงินและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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1. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ(โครงกำรจัดประชุม
ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย) 

2. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภำพ (โครงกำรจัดประชุมฝ่ำย
วิชำกำร) 
  3. โครงกำรสัมมนำทบทวนงำนนโยบำย (Retreat) ของสภำมหำวิทยำลัยฯ 

4. โครงกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัยฯ 
5. โครงกำรจัดท ำจุลสำรจดหมำยข่ำวสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
แผนงบประมาณส านักงานสภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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แผนงบประมาณส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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งบ งบ

เงินเดอืน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใชส้อย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

 รวม - 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ - - - 4,221,400 80,370 358,140 45,090 - - - - 4,705,000 
 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - - 2,977,000 32,550 258,140 35,090 - - - - 3,302,780 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

1,244,400 47,820 100,000 10,000 - - - - 1,402,220 

จ าแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงินรายได้   ประเภท  บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงาน - ผลผลิต

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

รวม

ส่วนที่ 2.1

ส่วนที ่2 (บ.กศ.) - สรุปผลผลิต (ส่วนที ่2.1)21



งบ งบ

เงินเดอืน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใชส้อย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

 รวม - - - 4,221,400 80,370 358,140 45,090 4,705,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการสูค่วามเปน็เลิศ

- 

 กลยุทธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอ้มูล 
งบประมาณและบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพ และคล่องตวั 
เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลักธรรมาภบิาล 
และยึดมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY

- - - 4,221,400 80,370 358,140 45,090 - - - - 4,705,000 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - - 2,977,000 32,550 258,140 35,090 - - - - 3,302,780 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

- - - 1,244,400 47,820 100,000 10,000 - - - - 1,402,220 

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงินรายได้   ประเภท  บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตาม หน่วยงาน และยทุธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

รวม

ส่วนที่ 2.2

ส่วนที ่2 (บ.กศ.) - สรุปยุทธศาสตร์ (ส่วนที ่2.2)22



 

รวม 4,705,000 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำดำ้นสังคมศำสตร์ - 
 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวทิยาลัย)

3,302,780 - - - - - - - - - - - 3,302,780 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวชิาการ)

1,402,220 - - - - - - - - - - - 1,402,220 

รวม 4,705,000 - - - - - - - - - - - 4,705,000 

แบบสรปุแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
         งบประมำณแผ่นดิน
         เงนิรำยได้   ประเภท  บ ำรงุกำรศึกษำ (บกศ.)
หน่วยงำน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
จ ำแนกตำม หน่วยงำน และผลผลิต

ไตรมำส 4

รวม
ต.ค 64  พ.ย. 64

หน่วยงำน - ผลผลิต

-                                                  -                                                  

 ก.ย. 65 ส.ค. 65 ก.ค. 65

4,705,000                                         -                                                  

 เม.ย. 65

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3

 พ.ค. 65  ม.ิย. 65 ธ.ค. 64  ม.ค. 65  ก.พ. 65  ม.ีค. 65

ส่วนที่ 2.3

ส่วนที่ 2 (บ.กศ.) ( สรุปแผนการใช้จา่ย (ส่วนที่ 2.3) )23



 

รวม 4,705,000 

 ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบรหิารจัดการสู่ความเปน็เลิศ

- 

 กลยุทธ์ที ่3 ปรบัปรงุ พัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานขอ้มลู 
งบประมาณและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ และคล่องตวั 
เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลักธรรมาภบิาล 
และยึดมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY

- 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวทิยาลัย)

3,302,780 - - - - - - - - - - - 3,302,780 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวชิาการ)

1,402,220 - - - - - - - - - - - 1,402,220 

รวม 4,705,000 - - - - - - - - - - - 4,705,000 

 ก.ย. 65

4,705,000                                         -                                                  -                                                  -                                                  

แบบสรปุแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท  บ ารงุการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตาม หน่วยงาน และยทุธศาสตร์

 ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  พ.ค. 65  ม.ิย. 65  ส.ค. 65 ก.ค. 65
หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ต.ค 64  พ.ย. 64  ธ.ค. 64  ม.ค. 65

ส่วนที่ 2.4

ส่วนที่ 2 (บ.กศ.) ( สรุปแผนการใช้จา่ย (ส่วนที่ 2.4) )24



 

- 

กิจกรรม
ต้นทุน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

3,302,780 - - - - - - - - - - - 3,302,780 

B 112 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

    งบด าเนินงาน 3,302,780 - - - - - - - - - - - 3,302,780 
− ตอบแทน 2,977,000 - - - - - - - - - - - 2,977,000 
− ใช้สอย 32,550 - - - - - - - - - - - 32,550 
− วสัดุ 258,140 - - - - - - - - - - - 258,140 
− สาธารณูปโภค 35,090 - - - - - - - - - - - 35,090 

    งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
− ครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - 
− ส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - 

    งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 
− งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 

    งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - - - 
− งบรายจา่ยอืน่ - - - - - - - - - - - - - 

กิจกรรม
ต้นทุน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

1,402,220 - - - - - - - - - - - 1,402,220 

B 112 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

    งบด าเนินงาน 1,402,220 - - - - - - - - - - - 1,402,220 
− ตอบแทน 1,244,400 - - - - - - - - - - - 1,244,400 
− ใช้สอย 47,820 - - - - - - - - - - - 47,820 
− วสัดุ 100,000 - - - - - - - - - - - 100,000 
− สาธารณูปโภค 10,000 - - - - - - - - - - - 10,000 

    งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
− ครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - 
− ส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - 

    งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 
− งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 

 พ.ค. 65

ไตรมาส 4

 ม.ค. 65  ม.ิย. 65

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย 

รวม

 ก.ค. 65  ส.ค. 65ต.ค 64  พ.ย. 64

ไตรมาส 3

 ธ.ค. 64
รวม

 ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  ก.ย. 65

ส่วนที่ 2.5

สว่นที ่2 (บ.กศ.) ( สรุปแผนการใช้จ่าย (สว่นที ่2.5) )25



 

 พ.ค. 65

ไตรมาส 4

 ม.ค. 65  ม.ิย. 65

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย 
 ก.ค. 65  ส.ค. 65ต.ค 64  พ.ย. 64

ไตรมาส 3

 ธ.ค. 64
รวม

 ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  ก.ย. 65

ส่วนที่ 2.5

    งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - - - 
− งบรายจา่ยอืน่ - - - - - - - - - - - - - 

รวม 4,705,000 - - - - - - - - - - - 4,705,000 

สว่นที ่2 (บ.กศ.) ( สรุปแผนการใช้จ่าย (สว่นที ่2.5) )26



งบ งบ

เงินเดอืน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใชส้อย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

 รวม - 

 ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ - - - 24,000 320,200 127,800 - - - - - 472,000 
 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - - - 72,000 50,000 - - - - - 122,000 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

- - - - - 50,000 - - - - - 50,000 

 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - - 24,000 248,200 27,800 - - - - - 300,000 

จ าแนกตาม หน่วยงาน และผลผลิต

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงินรายได้   ประเภท  บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงาน - ผลผลิต

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

รวม

ส่วนที่ 2.1

ส่วนที ่2 (งบแผ่นดิน) - สรุปผลผลิต (ส่วนที ่2.1)27



งบ งบ

เงินเดอืน/
ค่าจ้างประจ า

จ้างชัว่คราว/
พม รายได้

พนักงาน
ราชการ

ตอบแทน ใชส้อย วัสดุ สาธารณูปโภค ครุภณัฑ์ สิง่ก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

 รวม - - - 24,000 320,200 127,800 - 472,000 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบริหารจัดการสูค่วามเปน็เลิศ

24,000 320,200 127,800 472,000 

 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมบคุลากรใหเ้ปน็คนดแีละคนเก่งดว้ยการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทอ้งถ่ินอย่างเตม็ที่

- - - - - - - - - - - - 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - - - 72,000 50,000 - - - - - 122,000 

 กลยุทธ์ที ่2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมือดา้นประชาสัมพันธ์และการ
สือ่สารองค์กร ทัง้ภายในและตา่งประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผล
ตามวิสัยทศัน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

- - - - - - - - - - - - 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรทีม่ี
คุณภาพ (โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

- - - - - 50,000 - - - - - 50,000 

 กลยุทธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอ้มูล 
งบประมาณและบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพ และคล่องตวั 
เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลักธรรมาภบิาล 
และยึดมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY

- - - - - - - - - - - - 

 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภฏั
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - - 24,000 248,200 27,800 - - - - - 300,000 

แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงินรายได้   ประเภท  บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตาม หน่วยงาน และยทุธศาสตร์

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ

รวม

ส่วนที่ 2.2

ส่วนที ่2 (งบแผ่นดิน) - สรุปยุทธศาสตร์ (ส่วนที ่2.2)28



 

รวม 472,000 

 ผลผลิต : ผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำดำ้นสังคมศำสตร์ - 
 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวทิยาลัย)

- - - 122,000 - - - - - - - - 122,000 

 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภา
มหาวทิยาลัย)

- - - - - - - - 50,000 - - - 50,000 

 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวทิยาลัยราชภฏั
บา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวทิยาลัย)

- - 300,000 - - - - - - - - - 300,000 

รวม - - 300,000 122,000 - - - - 50,000 - - - 472,000 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3

 พ.ค. 65  ม.ิย. 65 ธ.ค. 64  ม.ค. 65  ก.พ. 65  ม.ีค. 65

50,000                                              -                                                  

 ก.ย. 65 ส.ค. 65 ก.ค. 65

300,000                                            122,000                                            

 เม.ย. 65

แบบสรปุแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
         งบประมำณแผ่นดิน
         เงนิรำยได้   ประเภท  บ ำรงุกำรศึกษำ (บกศ.)
หน่วยงำน ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย
จ ำแนกตำม หน่วยงำน และผลผลิต

ไตรมำส 4

รวม
ต.ค 64  พ.ย. 64

หน่วยงำน - ผลผลิต

ส่วนที่ 2.3

ส่วนที่ 2 (งบแผ่นดิน) ( สรุปแผนการใช้จา่ย (ส่วนที่ 2.3) )29



 

รวม 472,000 

 ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบรหิารจัดการสู่ความเปน็เลิศ

- 

 กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสรมิบคุลากรใหเ้ปน็คนดแีละคนเก่งดว้ยการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทอ้งถ่ินอย่างเตม็ที่
 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวทิยาลัย)

- - - 122,000 - - - - - - - - 122,000 

 กลยุทธ์ที ่2 สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร ทัง้ภายในและตา่งประเทศ เพ่ือเสรมิสรา้งประสิทธิผล
ตามวิสัยทศัน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภา
มหาวทิยาลัย)

- - - - - - - - 50,000 - - - 50,000 

 กลยุทธ์ที ่3 ปรบัปรงุ พัฒนาระบบบรหิารจัดการฐานขอ้มลู 
งบประมาณและบคุลากรใหม้ปีระสิทธิภาพ และคล่องตวั 
เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลักธรรมาภบิาล 
และยึดมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY
 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวทิยาลัยราชภฏั
บา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวทิยาลัย)

- - 300,000 - - - - - - - - - 300,000 

รวม - - 300,000 122,000 - - - - 50,000 - - - 472,000 

หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
ต.ค 64  พ.ย. 64  ธ.ค. 64  ม.ค. 65  ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  พ.ค. 65  ม.ิย. 65  ส.ค. 65 ก.ค. 65  ก.ย. 65

300,000                                            122,000                                            50,000                                              -                                                  

แบบสรปุแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท  บ ารงุการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตาม หน่วยงาน และยทุธศาสตร์

ส่วนที่ 2.4

ส่วนที่ 2 (งบแผ่นดิน) ( สรุปแผนการใช้จา่ย (ส่วนที่ 2.4) )30



 

- 

กิจกรรม
ต้นทุน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - - 122,000 - - - - - - - - 122,000 

B 112 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

    งบด าเนินงาน - - - 122,000 - - - - - - - - 122,000 
− ตอบแทน - - - - - - - - - - - - - 
− ใช้สอย - - - 72,000 - - - - - - - - 72,000 
− วสัดุ - - - 50,000 - - - - - - - - 50,000 
− สาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - - 

    งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
− ครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - 
− ส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - 

    งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 
− งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 

    งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - - - 
− งบรายจา่ยอืน่ - - - - - - - - - - - - - 

กิจกรรม
ต้นทุน

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

- - - - - - - - 50,000 - - - 50,000 

B 112 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มี
คุณภาพ (โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

    งบด าเนินงาน - - - - - - - - 50,000 - - - 50,000 
− ตอบแทน - - - - - - - - - - - - - 
− ใช้สอย - - - - - - - - - - - - - 
− วสัดุ - - - - - - - - 50,000 - - - 50,000 
− สาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - - 

    งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
− ครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - 
− ส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - 

 พ.ย. 64

ไตรมาส 3

 ธ.ค. 64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รวม
 ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  ก.ย. 65

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย 

รวม

 ก.ค. 65  ส.ค. 65ต.ค 64  พ.ค. 65

ไตรมาส 4

 ม.ค. 65  ม.ิย. 65

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

สว่นที ่2 (งบแผน่ดนิ) ( สรุปแผนการใช้จ่าย (สว่นที ่2.5) )31



 

 พ.ย. 64

ไตรมาส 3

 ธ.ค. 64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

รวม
 ก.พ. 65  ม.ีค. 65  เม.ย. 65  ก.ย. 65

หน่วยงาน - กิจกรรมต้นทุน - งบรายจ่าย 
 ก.ค. 65  ส.ค. 65ต.ค 64  พ.ค. 65

ไตรมาส 4

 ม.ค. 65  ม.ิย. 65

แบบสรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         งบประมาณแผ่นดิน
         เงนิรายได้   ประเภท บ ารุงการศึกษา (บกศ.)
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
จ าแนกตามกิจกรรมต้นทุน และงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2.5

    งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 
− งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 

    งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - - - 
− งบรายจา่ยอืน่ - - - - - - - - - - - - - 

กิจกรรม
ต้นทุน

โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

- - 300,000 - - - - - - - - - 300,000 

B 112 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

    งบบคุลากร - - - - - - - - - - - - - 
− เงินเดือน / ค่าจา้งประจ า - - - - - - - - - - - - - 
− จา้งชัว่คราว / พม รายได้ - - - - - - - - - - - - - 
− พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - - - 

    งบด าเนินงาน - - 300,000 - - - - - - - - - 300,000 
− ตอบแทน - - 24,000 - - - - - - - - - 24,000 
− ใช้สอย - - 248,200 - - - - - - - - - 248,200 
− วสัดุ - - 27,800 - - - - - - - - - 27,800 
− สาธารณูปโภค - - - - - - - - - - - - - 

    งบลงทุน - - - - - - - - - - - - - 
− ครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - 
− ส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - 

    งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 
− งบเงินอุดหนุน - - - - - - - - - - - - - 

    งบรายจ่ายอ่ืน - - - - - - - - - - - - - 
− งบรายจา่ยอืน่ - - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 472,000 

สว่นที ่2 (งบแผน่ดนิ) ( สรุปแผนการใช้จ่าย (สว่นที ่2.5) )32



 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 1 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ 

(โครงการจัดประชุมส านักงานสภามหาวิทยาลัย) 
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(1 ชดุ : 1 กลยทุธ์)

ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

รหสั
คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบนั สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยทุธศำสตร์

*** กลยทุธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยทุธ์   ประเภทของโครงกำร
           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพฒันา

1. หลักกำรและเหตผุล

2. วัตถุประสงค์ของกลยทุธ์

8 เพือ่เสนอแนะแนวคิด หลักการ และแนวทางในการด าเนินงาน จดุออ่นและจดุแขง็  ในการปรับรูปแบบมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา
  เปน็มหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐบาล

6. เพือ่ทบทวนการปฏบิติังานตามบทบาท และหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัย 
7. เพือ่ติดตามความกา้วหน้า และผลส าเร็จของงานตามนโยบายที่ก าหนด รวมทั้งช่วยใหส้ภามหาวทิยาลัยมีขอ้มูลที่น ามาปรับปรุง

2. เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชุมภายในมหาวทิยาลัยเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

  และพฒันาการท างาน 

4. เพือ่พฒันาลักษณะที่พงึประสงค์ของการใหบ้ริการและความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ
5. เพือ่ใหร้ะบบ และกลไกในการบริหารงานของสภามหาวทิยาลัยมีการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏบิติั 

ภารกจิของสภามหาวทิยาลัย รวมถงึสภามหาวทิยาลัยมีการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพือ่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบาย
ของสภามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเพือ่พฒันามหาวทิยาลัยในรอบปทีี่ผ่านมา และเพือ่ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
สภามหาวทิยาลัยในปต่ีอไป จงึมีการพฒันาระบบการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล
  ฝ่ายสภาวชิาการเปน็หน่วยงานหลักในการจดัการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมหาวทิยาลัย อาทิ คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ของสภามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเพือ่พฒันามหาวทิยาลัยในรอบปทีี่ผ่านมา และเพือ่ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ

1. เพือ่ใหร้ะบบและกลไกการประชุมภายในมหาวทิยาลัยมีประสิทธภิาพและกอ่ใหเ้กดิการพฒันามหาวทิยาลัยอยา่งต่อเนื่อง

                                         3,302,780

 ยทุธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำประสิทธภิำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเปน็เลิศ

3. เพือ่สร้างการมีส่วนร่วมในการรับและแสดงความคิดเหน็ระหวา่งผู้บริหาร คณาจารย ์บคุลากรของมหาวทิยาลัย นิสิต นักศึกษาและบคุคลภายนอก

  ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเปน็หน่วยงานหลักในการจดัการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมหาวทิยาลัย อาทิ คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย ที่รองรับการด าเนินงานตาม

สภามหาวทิยาลัยในปต่ีอไป จงึมีการพฒันาระบบการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

 กลยทุธท์ี ่3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนขอ้มลู งบประมำณและบคุลำกรใหม้ปีระสิทธภิำพ 
และคล่องตวั เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลักธรรมำภบิำล และยดึมัน่ค่ำนิยมองค์กร MORALITY

คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย ที่รองรับการด าเนินงานตาม
ภารกจิของสภามหาวทิยาลัย รวมถงึสภามหาวทิยาลัยมีการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพือ่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบาย

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ส านักงานสภามหาวทิยาลัย

แผนปฏบิตักิำรงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ

กองนโยบำยและแผนเปน็ผู้ด ำเนินกำร

แหลง่งบประมำณ บ ำรุงกำรศึกษำ (บกศ.)

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 โครงการจดัประชมุส านกังานสภาฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 1-2 )34



1. จ ำนวนฐำนขอ้มูลเพือ่บริหำรจดักำรในกำรตัดสินใจตำมพนัธกจิหลักของมหำวทิยำลัย

2. ระดับควำมส ำเร็จของฐำนขอ้มูลเพือ่บริหำรจดักำรในกำรตัดสินใจตำมพนัธกจิหลักด้ำนกำรพฒันำท้องถิน่

3. ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศหรือนวตักรรมในกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศร่วมกนัในเครือขำ่ย 
(ครบทั้ง 4 พนัธกจิ) ที่รองรับกำรเปน็ SMART University

4. ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนภำครัฐ

5. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรจดักำรบคุลำกรด้วยหลักธรรมำภบิำล

6. ร้อยละของประสิทธภิำพกำรเบกิจำ่ยงบประมำณของมหำวทิยำลัย

7. ร้อยละของกำรมีรำยได้สุทธจิำกกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรของมหำวทิยำลัยในภำพรวมที่เพิม่ขึน้ต่อปี

8. จ ำนวนโครงกำร หรือกจิกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศึกษำ อำจำรยแ์ละบคุลำกรใหย้ดึมั่นในค่ำนิยมองค์กร 
MORALITY

9. จ ำนวน ขอ้บงัคับ กฎ ระเบยีบ ประกำศ ที่ได้รับกำรพฒันำปรับปรุงในแต่ละปี

10. ผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบนั

11. ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ ควำมพงึพอใจของประชำชน และผู้รับบริกำรที่มีต่อมหำวทิยำลัย

ตวัชีว้ัด

3. ตวัชีว้ัดของกลยทุธ์

ตวัชีว้ัดทีเ่ลือกใช้

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 โครงการจดัประชมุส านกังานสภาฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 3 )35



   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย

1. ระบบและกลไกการจดัการประชุมภายในมหาวทิยาลัยมีประสิทธภิาพและกอ่ใหเ้กดิการพฒันามหาวทิยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล
2. การด าเนินการประชุมภายในมหาวทิยาลัยเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

3. ผู้บริหาร คณาจารย ์บคุลากรของมหาวทิยาลัย นิสิต นักศึกษาและบคุคลภายนอก มีส่วนร่วมในการรับฟงัและแสดงความคิดเหน็

4. ผู้ใช้บริการมีความพงึพอใจต่อการใหบ้ริการจดัการประชุม

5. มหาวทิยาลัยสามารถน าแนวคิด หลักการและแนวทางในการด าเนินงานไปปรับใช้ในการบริหารงานของสภามหาวทิยาลัย

ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

   4.3 อืน่ๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 โครงการจดัประชมุส านกังานสภาฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 4-5 )36



7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน, งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ปงีบประมาณ 2565

ล า ขอตัง้
ดบั งบประมาณปี สรุปค าชีแ้จง
ที่ 2565

รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 3,302,780 
1 งบด ำเนินงำน 3,302,780 

1.1 ค่ำตอบแทน (ระบุ) 2,977,000 
 - ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัย 1,866,000 คณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัย

ประธำน 1 คน เบีย้ 8,000 บำท 12 คร้ัง
อปุนำยก 1 คน เบีย้ 6,000 บำท 12 คร้ัง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒิุ 11 คน เบีย้ 6,000 บำท 12 คร้ัง
กรรมกำรภำยใน เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
12 คน เบีย้ 5,000 บำท 12 คร้ัง
เจำ้หน้ำที่กำรประชุม 10 คน เบีย้ 900 บำท 12 คร้ัง
พนักงำนบริกำร 5 คน เบีย้ 300 บำท 12 คร้ัง
ผู้น ำเสนอวำระ 5 คน เบีย้ 1,000 บำท 12 คร้ัง

 - ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกจิกำร 372,600 คณะกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวทิยำลัย
มหำวทิยำลัย ประธำน 1 คน เบีย้ 3,000 บำท 6 คร้ัง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒิุ 20 คน เบีย้ 2,400 บำท 6 คร้ัง
กรรมกำรภำยใน 5 คน เบีย้ 1,500 บำท 6 คร้ัง
เจำ้หน้ำที่ 10 คน เบีย้ 300 บำท 6 คร้ัง
ผู้น ำเสนอวำระกำรประชุม 2 คน เบีย้ 300 บำท 6 คร้ัง

 - ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลงำนของมหำวทิยำลัย

436,000 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน
ของมหำวทิยำลัย
ประธำน 1 คน เบีย้ 8,000 บำท 8 คร้ัง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒิุ 4 คน เบีย้ 6,000 บำท 8 คร้ัง
เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 3 คน เบีย้ 5,000 บำท 8 คร้ัง
เจำ้หน้ำที่ 7 คน เบีย้ 900 บำท 8 คร้ัง
พนักงำนบริกำร 4 คน เบีย้ 300 บำท 8 คร้ัง

 - ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำย 302,400 คณะกรรมกำรด้ำนกฏหมำยของสภำมหำวทิยำลัย
ของสภำมหำวทิยำลัย ประธำน 1 คน เบีย้ 3,000 บำท 12 คร้ัง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒิุ 5 คน เบีย้ 2,400 บำท 12 คร้ัง
กรรมกำรภำยใน 3 คน เบีย้ 1,500 บำท 12 คร้ัง
เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  3 คน เบีย้ 1,500 บำท 12 คร้ัง
เจำ้หน้ำที่ 2 คน เบีย้ 300 บำท 12 คร้ัง
ผู้น ำเสนอวำระกำรประชุม 2 คน เบีย้ 300 บำท 12 คร้ัง

1.2 ค่ำใช้สอย (ระบุ) 32,550 
ประชุมคณะกรรมกำรสภำมหำวทิยำลัย

 - ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 14,700 จ ำนวน 35 คน ๆ ละ 35 บำท 12 คร้ัง  (35x35x12 คร้ัง = 14,700)
ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวทิยำลัย

 - ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 7,350 จ ำนวน 35 คน ๆ ละ 35 บำท 6 คร้ัง (35x35x6 คร้ัง) = 7,350
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน
ของมหำวทิยำลัย

 - ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 4,200 จ ำนวน 15 คน ๆ ละ 35 บำท 8คร้ัง (15x35x8 คร้ัง) = 4,200

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท

กลยทุธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจดัการฐานขอ้มลู งบประมาณและบคุลากรใหม้ปีระสทิธิภาพ 
และคลอ่งตวั เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลกัธรรมาภบิาล และยดึมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 โครงการจดัประชมุส านกังานสภาฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )37



7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน, งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ปงีบประมาณ 2565

ล า ขอตัง้
ดบั งบประมาณปี สรุปค าชีแ้จง
ที่ 2565

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท

กลยทุธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจดัการฐานขอ้มลู งบประมาณและบคุลากรใหม้ปีระสทิธิภาพ 
และคลอ่งตวั เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลกัธรรมาภบิาล และยดึมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY

คณะกรรมกำรด้ำนกฏหมำยของสภำมหำวทิยำลัย
 - ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 6,300 จ ำนวน 15 คน ๆ ละ 35 บำท 12 คร้ัง  (15x35x12 คร้ัง) = 6,300

1.3 ค่ำวสัดุ (ระบุ) 258,140 
158,140 − กำรประชุมสภำมหำวทิยำลัย

 - ค่ำวสัดุที่ใช้ในกำรจดัท ำเอกสำรกำรประชุม .=158,140
100000 − กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ฯ

 - ค่ำวสัดุที่ใช้ในกำรจดัท ำเอกสำรกำรประชุม .=100,000

1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค (ระบุ) 35,090 
14,670 − กำรประชุมสภำมหำวทิยำลัย

 - ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ .=14,670
 - ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ 5,000 คณะกรรมกำรส่งเสริมกจิกำรมหำวทิยำลัย

10,420 − กำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ฯ
 - ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ .=10,420
 - ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ 5,000 − กำรประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกฎหมำยของสภำมหำวทิยำลัย

2 งบเงินอดุหนุน(ระบุ) - 
 -
 -

3 รำยจำ่ยอืน่ (ระบุ) - 
 -
 -

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 โครงการจดัประชมุส านกังานสภาฯ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )38



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 2 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ  

(โครงการจัดประชุมฝ่ายวิชาการ) 
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(1 ชดุ : 1 กลยทุธ์)

ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

รหสั
คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบนั สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยทุธศำสตร์

*** กลยทุธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยทุธ์   ประเภทของโครงกำร
           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพฒันา

1. หลักกำรและเหตผุล

2. วัตถุประสงค์ของกลยทุธ์

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ฝ่ายวชิาการ

แผนปฏบิตักิำรงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ

กองนโยบำยและแผนเปน็ผู้ด ำเนินกำร

แหลง่งบประมำณ บ ำรุงกำรศึกษำ ( บ.กศ. )

..........................(ตามที่ระบไุวค้ าชี้แจงเท่านั้น ).............................

..........................(ตามที่ระบไุวค้ าชี้แจงเท่านั้น ).............................

                                         1,402,220

 ยทุธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำประสิทธภิำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเปน็เลิศ

  ฝ่ายสภาวชิาการเปน็หน่วยงานหลักในการจดัการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในมหาวทิยาลัย อาทิ คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย
คณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวทิยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย ที่รองรับการด าเนินงานตาม

 กลยทุธท์ี ่3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนขอ้มลู งบประมำณและบคุลำกรใหม้ปีระสิทธภิำพ 
และคล่องตวั เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลักธรรมำภบิำล และยดึมัน่ค่ำนิยมองค์กร MORALITY

ภารกจิของสภามหาวทิยาลัย รวมถงึสภามหาวทิยาลัยมีการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพือ่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเชิงนโยบาย
ของสภามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเพือ่พฒันามหาวทิยาลัยในรอบปทีี่ผ่านมา และเพือ่ก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
สภามหาวทิยาลัยในปต่ีอไป จงึมีการพฒันาระบบการใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ เพือ่ใหม้หาวทิยาลัยมีการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล

1. เพือ่ใหร้ะบบและกลไกการประชุมสภาวชิาการมีประสิทธภิาพและกอ่ใหเ้กดิการพฒันามหาวทิยาลัยอยา่งต่อเนื่อง
2. เพือ่ใหก้ารด าเนินการประชุมสภาวชิาการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 โครงการจดัประชมุฝ่ายวชิาการ ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 1-2 )40



1. จ ำนวนฐำนขอ้มูลเพือ่บริหำรจดักำรในกำรตัดสินใจตำมพนัธกจิหลักของมหำวทิยำลัย

2. ระดับควำมส ำเร็จของฐำนขอ้มูลเพือ่บริหำรจดักำรในกำรตัดสินใจตำมพนัธกจิหลักด้ำนกำรพฒันำท้องถิน่

3. ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศหรือนวตักรรมในกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศร่วมกนัในเครือขำ่ย 
(ครบทั้ง 4 พนัธกจิ) ที่รองรับกำรเปน็ SMART University

4. ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนภำครัฐ

5. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรจดักำรบคุลำกรด้วยหลักธรรมำภบิำล

6. ร้อยละของประสิทธภิำพกำรเบกิจำ่ยงบประมำณของมหำวทิยำลัย

7. ร้อยละของกำรมีรำยได้สุทธจิำกกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรของมหำวทิยำลัยในภำพรวมที่เพิม่ขึน้ต่อปี

8. จ ำนวนโครงกำร หรือกจิกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศึกษำ อำจำรยแ์ละบคุลำกรใหย้ดึมั่นในค่ำนิยมองค์กร 
MORALITY

9. จ ำนวน ขอ้บงัคับ กฎ ระเบยีบ ประกำศ ที่ได้รับกำรพฒันำปรับปรุงในแต่ละปี

10. ผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบนั

11. ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ ควำมพงึพอใจของประชำชน และผู้รับบริกำรที่มีต่อมหำวทิยำลัย

ตวัชีว้ัด

3. ตวัชีว้ัดของกลยทุธ์

ตวัชีว้ัดทีเ่ลือกใช้

3 ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 3 )41



   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย

1. ระบบและกลไกการจดัการประชุมสภาวชิาการมีประสิทธภิาพและกอ่ใหเ้กดิการพฒันามหาวทิยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล
2. การด าเนินการประชุมสภาวชิาการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย

   4.3 อืน่ๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

3 ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 4-5 )42



7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน, งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ปงีบประมาณ 2565

ล า ขอตัง้
ดบั งบประมาณปี สรุปค าชีแ้จง
ที่ 2565

รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 1,402,220 
1 งบด ำเนินงำน 1,402,220 

1.1 ค่ำตอบแทน (ระบุ) 1,244,400 
 - ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสภำวชิำกำร 1,167,200 สภำวชิำกำร

ประธำน 1 คน เบีย้ 8,000 บำท 12 คร้ัง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒิุ 6 คน เบีย้ 6,000 บำท 12 คร้ัง
กรรมกำรภำยใน 9 คน เบีย้ 5,000 บำท 12 คร้ัง
เลขำ 4 คน เบีย้ 900 บำท 12 คร้ัง
ผู้น ำเสนอวำระ 3 คน เบีย้ 1,000 บำท 12 คร้ัง
ผู้น ำเสนอหลักสูตร 20 คน เบีย้ 1,000 บำท 1 คร้ัง

 - ค่ำเบีย้ประชุมอืน่ ๆ 77,200 

1.2 ค่ำใช้สอย (ระบุ) 47,820 
 - ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 8,400.00          จ ำนวน 20 คน คนละ 35 บำท 12 คร้ัง  (20x35x12) =  8,400
 - ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 10,220.00        คณะกรรมกำรวชิำกำรระดับมหำวทิยำลัย

กรรมกำร จ ำนวน 21  คน คนละ 35 บำท 12คร้ัง 
(21x35x12) = 8,820  
ผู้เสนอหลักสูตร จ ำนวน 40  คน คนละ 35 บำท 1 คร้ัง 
(40x35x1) =   1,400  

 - ค่ำอำหำรกลำงวนั 29,200.00        คณะกรรมกำรวชิำกำรระดับมหำวทิยำลัย
กรรมกำร จ ำนวน 21  คน คนละ 100 บำท 12คร้ัง 
(21x100x12) = 25,200  

ผู้เสนอหลักสูตร จ ำนวน 40 คน คนละ 100 บำท 1 คร้ัง 
(40x100x1) = 4,000  

1.3 ค่ำวสัดุ (ระบุ) 100,000 
 - ค่ำวสัดุที่ใช้ในกำรจดัท ำเอกสำรกำรประชุม 100,000 คณะกรรมกำรสภำวชิำกำร

1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค (ระบุ) 10,000 
 - ค่ำดวงตรำไปรษณีย์ 10,000 คณะกรรมกำรสภำวชิำกำร

2 งบเงินอดุหนุน(ระบุ) - 
 -
 -

3 รำยจำ่ยอืน่ (ระบุ) - 
 -
 -

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท

กลยทุธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจดัการฐานขอ้มลู งบประมาณและบคุลากรใหม้ปีระสทิธิภาพ 
และคลอ่งตวั เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลกัธรรมาภบิาล และยดึมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY

3 ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )43



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 3 
โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ 
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(1 ชดุ : 1 กลยทุธ์)

ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

รหสั
คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบนั สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยทุธศำสตร์

*** กลยทุธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยทุธ์   ประเภทของโครงกำร
           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพฒันา

1. หลักกำรและเหตผุล

2. วัตถุประสงค์ของกลยทุธ์

2. เพือ่ศึกษาระบบและกลไกการบริหารงานของมหาวทิยาลัยในการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏบิติั

4. เพือ่ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพฒันามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาใหเ้ขม้แขง็เพือ่รองรับการเขา้สู่การเปน็ประชาคมอาเซียน

เปน็ผู้ที่มีความส าคัญในการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมและพฒันาแนวทางการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยใหป้ระสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะในช่วง

การปรับเปล่ียนการพฒันาอดุมศึกษาไทยทั้งสภาพที่จะต้องเปดิเสรีทางการศึกษา การต้องน ามหาวทิยาลัยออกนอกระบบราชการ
 รวมทั้งการแขง่ขนักบัมหาวทิยาลัยต่างๆ ที่เพิม่มากขึน้ ดังนั้น สภามหาวทิยาลัยจงึควรทบทวนงานนโยบาย (Retreat) เพือ่ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเชิงนโยบายของสภามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเพือ่การพฒันามหาวทิยาลัยในรอบปทีี่ผ่านมา และเพือ่ก าหนดทิศทาง

1. เพือ่ทบทวนการปฏบิติังานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัย

                                           300,000

 ยทุธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำประสิทธภิำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเปน็เลิศ

3. เพือ่ติดตามความกา้วหน้าและผลการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยตามนโยบายที่สภามหาวทิยาลัยก าหนด 

           สภามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยาเปน็องค์กรก ากบัดูแลการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ในการก ากบันโยบาย
และดูแลการบริหารจดัการใหเ้กดิการปฏบิติัตามนโยบายและพนัธกจิของมหาวทิยาลัยอยา่งมีประสิทธภิาพ กรรมการสภามหาวทิยาลัย

 กลยทุธท์ี ่3 ปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรฐำนขอ้มลู งบประมำณและบคุลำกรใหม้ปีระสิทธภิำพ 
และคล่องตวั เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลักธรรมำภบิำล และยดึมัน่ค่ำนิยมองค์กร MORALITY

ในการด าเนินงานของสภามหาวทิยาลัยในปต่ีอไป

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ส านักงานสภามหาวทิยาลัย

แผนปฏบิตักิำรงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ

กองนโยบำยและแผนเปน็ผู้ด ำเนินกำร

แหลง่งบประมำณ งบประมำณแผ่นดนิ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 (โครงการรีทคีฯ) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 1-2 )45



1. จ ำนวนฐำนขอ้มูลเพือ่บริหำรจดักำรในกำรตัดสินใจตำมพนัธกจิหลักของมหำวทิยำลัย

2. ระดับควำมส ำเร็จของฐำนขอ้มูลเพือ่บริหำรจดักำรในกำรตัดสินใจตำมพนัธกจิหลักด้ำนกำรพฒันำท้องถิน่

3. ระดับควำมส ำเร็จของระบบสำรสนเทศหรือนวตักรรมในกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศร่วมกนัในเครือขำ่ย 
(ครบทั้ง 4 พนัธกจิ) ที่รองรับกำรเปน็ SMART University

4. ระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนภำครัฐ

5. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จด้ำนกำรบริหำรจดักำรบคุลำกรด้วยหลักธรรมำภบิำล

6. ร้อยละของประสิทธภิำพกำรเบกิจำ่ยงบประมำณของมหำวทิยำลัย

7. ร้อยละของกำรมีรำยได้สุทธจิำกกำรใหบ้ริกำรทำงวชิำกำรของมหำวทิยำลัยในภำพรวมที่เพิม่ขึน้ต่อปี

8. จ ำนวนโครงกำร หรือกจิกรรมที่ส่งเสริมใหน้ักเรียน นักศึกษำ อำจำรยแ์ละบคุลำกรใหย้ดึมั่นในค่ำนิยมองค์กร 
MORALITY

9. จ ำนวน ขอ้บงัคับ กฎ ระเบยีบ ประกำศ ที่ได้รับกำรพฒันำปรับปรุงในแต่ละปี

10. ผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบนั

11. ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ ควำมพงึพอใจของประชำชน และผู้รับบริกำรที่มีต่อมหำวทิยำลัย

ตวัชีว้ัด

3. ตวัชีว้ัดของกลยทุธ์

ตวัชีว้ัดทีเ่ลือกใช้

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 (โครงการรีทคีฯ) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 3 )46



   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย

1. กรรมการสภามหาวทิยาลัยได้ทบทวนการปฏบิติังานตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวทิยาลัย

2. สภามหาวทิยาลัยทราบถงึระบบและกลไกในการบริหารงานของสภามหาวทิยาลัยในการขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏบิติั 


3. สภามหาวทิยาลัยรับทราบขอ้มูลผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัย เพือ่นํามาปรับปรุงและพฒันาการทํางาน

4. สภามหาวทิยาลัยใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางในการพฒันามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

   4.3 อืน่ๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 (โครงการรีทคีฯ) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 4-5 )47



7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน, งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ปงีบประมาณ 2565

ล า ขอตัง้
ดบั งบประมาณปี สรุปค าชีแ้จง
ที่ 2565

รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 300,000 
1 งบด ำเนินงำน 300,000 

1.1 ค่ำตอบแทน (ระบุ) 24,000 
โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)
วทิยำกร 2 คน 1 คร้ัง

 - ค่ำตอบแทนวทิยำกร 10,000  = (2 คน x 5,000 บำท) รวม 10,000 บำท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร

 - ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 8,000  = ( 10 คน x 2 วนั x 400 บำท) รวม 8,000 บำท
- ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติังำนนอกเวลำรำชกำร 6,000  = ( 10 คน x 3 วนั x 200 บำท) รวม 6,000 บำท

1.2 ค่ำใช้สอย (ระบุ) 248,200 
โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราช
ภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

  - ค่ำที่พกั 25,200             = (14 คน x 1 คืน x 1,800 บำท) รวม 25,200 บำท
48,600             = (54 คน x 1 คืน x 900 บำท) รวม 48,600 บำท

  - ค่ำอำหำร 47,600             = (68 คน x 1 วนั  x 700 บำท) รวม 47,600 บำท
47,600              = (68 คน x 1 วนั  x 700 บำท) รวม 47,600 บำท

 - ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม 27,200             = (68 คน x 4 มื้อ  x 100 บำท) รวม 27,200 บำท
 - ค่ำเช่ำรถ

รถตู้ 30,000             = (5 คัน x 2 วนั  x 3,000 บำท) รวม 30,000 บำท
ค่ำน้ ำมันรถส่วนกลำง 2,000               = (1 คัน x 2 วนั  x 1,000 บำท) รวม 2,000 บำท

 - ค่ำเช่ำหอ้งประชุม 20,000  = 20,000 บำท
1.3 ค่ำวสัดุ (ระบุ) 27,800 

 -

1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค (ระบุ)
 -

2 งบเงินอดุหนุน(ระบุ) - 
 -
 -

3 รำยจำ่ยอืน่ (ระบุ) - 
 -
 -

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท

กลยทุธ์ที ่3 ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจดัการฐานขอ้มลู งบประมาณและบคุลากรใหม้ปีระสทิธิภาพ 
และคลอ่งตวั เพ่ือเปน็ SMART University มุง่เน้นหลกัธรรมาภบิาล และยดึมัน่ค่านิยมองค์กร MORALITY

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่3 (โครงการรีทคีฯ) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )48



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 4 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยฯ 
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(1 ชดุ : 1 กลยทุธ์)

ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

รหสั
คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบนั สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยทุธศำสตร์

*** กลยทุธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยทุธ์   ประเภทของโครงกำร
           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพฒันา

1. หลักกำรและเหตผุล

2. วัตถุประสงค์ของกลยทุธ์

6.เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้ีความกา้วหน้าในการสร้างผลงานได้อยา่งเปน็รูปธรรม

2. เพือ่ใหบ้คุลากรได้มีโอกาสในการศึกษา ดูงาน แลกเปล่ียนแนวคิดระหวา่งกนัเพือ่ท าใหห้น่วยงานเกดิความเขม้แขง็

4.เพือ่ใหบ้คุลากรสร้างสรรค์ผลงานวจิยัหรือคู่มือการปฏบิติังานของบคุลากรส านักงานสภามหาวทิยาลัย
5.เพือ่ก าหนดแนวทางในการพฒันางานของส านักงานสภามหาวทิยาลัย

เหมาะสมกบัต าแหน่ง  สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการพฒันาของหน่วยงานหรือการพฒันาตนเองไปปรับใช้
ในการท างานได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธภิาพต่อไป

1. เพือ่ใหบ้คุลากรได้แลกเปล่ียนแนวความคิดในการพฒันาการปฏบิติังานและสร้างสรรค์วธิกีารปฏบิติังานใหม่ๆ 

                                           122,000

 ยทุธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำประสิทธภิำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเปน็เลิศ

3. เพือ่สามารถตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรของส านักงานสภามหาวทิยาลัย

          ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเล็งเหน็ถงึความส าคัญของการพฒันาบคุลากร เพือ่ใหม้ีศักยภาพสูงขึน้จงึก าหนดจดัโครงการพฒันา
และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏบิติังานของบคุลากรส านักงานสภามหาวทิยาลัยขึน้ เพือ่ใหบ้คุลากรภายในส านักงานฯ มีสมรรถนะในการท างาน

 กลยทุธท์ี ่1 ส่งเสริมบคุลำกรใหเ้ปน็คนดแีละคนเก่งดว้ยกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพ
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยและทอ้งถ่ินอยำ่งเตม็ที่

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ส านักงานสภามหาวทิยาลัย

แผนปฏบิตักิำรงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ

กองนโยบำยและแผนเปน็ผู้ด ำเนินกำร

แหลง่งบประมำณ งบประมำณแผ่นดนิ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่1 (โครงการพฒันาระบบฯ 122,000 บาท) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 1-2 )50



1. จ ำนวนอำจำรย ์บคุลำกร นักศึกษำ และศิษยเ์กำ่ ที่ได้รับรำงวลักำรเปน็คนดี คนเกง่หรือคนมีควำมสำมำรถ
ในด้ำนต่ำงๆ ระดับชำติ นำนำชำติ

2. ร้อยละบคุลำกรสำยสนับสนุนได้รับกำรพฒันำในสำยวชิำชีพและควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏบิติังำนและควำมกำ้วหน้ำ
ในสำยอำชีพ (Career Path)

ตวัชีว้ัด

3. ตวัชีว้ัดของกลยทุธ์

ตวัชีว้ัดทีเ่ลือกใช้

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่1 (โครงการพฒันาระบบฯ 122,000 บาท) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 3 )51



   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย

1. บคุลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏบิติังานของหน่วยงานอืน่ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกนั 


2. บคุลากรได้แลกเปล่ียนแนวความคิดในการพฒันาการปฏบิติังานและสร้างสรรค์วธิกีารปฏบิติังานใหม่ๆ 


3.  สามารถตอบสนองต่อยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรของส านักงานสภามหาวทิยาลัย 
 

   4.3 อืน่ๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่1 (โครงการพฒันาระบบฯ 122,000 บาท) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 4-5 )52



7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน, งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ปงีบประมาณ 2565

ล า ขอตัง้
ดบั งบประมาณปี สรุปค าชีแ้จง
ที่ 2565

รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 122,000 
รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 122,000 

1 งบด ำเนินงำน 122,000 
1.1 ค่ำตอบแทน (ระบุ)

 -

1.2 ค่ำใช้สอย (ระบุ) 72,000            
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องค์กรทีม่ี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

 - ค่ำที่พกั 2,900  = (1 คน x 2 คืน x 1,450 บำท) รวม 2,900 บำท
14,400  = (8 คน x 2 คืน x 900 บำท) รวม 14,400 บำท

 - ค่ำอำหำร 8,100  = (9 คน x 900 บำท) รวม 8,100 บำท
12,600  = (9 คน x 700 บำท x 2 วนั ) รวม 12,600 บำท

 - ค่ำเช่ำรถตู้ 21,000  = (3,500 บำท x 3 วนั x 2 คัน ) รวม 21,000 บำท
 - ค่ำเช่ำหอ้งประชุม 13,000  = ( 6,500 บำท x 2 วนั) รวม 13,000 บำท

1.3 ค่ำวสัดุ (ระบุ) 50,000            
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องค์กรทีม่ี
คุณภาพ (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

 - ค่ำวสัดุส ำนักงำน  = 50,000 บำท

1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค (ระบุ)
 -

2 งบเงินอดุหนุน(ระบุ) - 
 -
 -

3 รำยจำ่ยอืน่ (ระบุ) - 
 -
 -

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท

กลยทุธ์ที ่1 สง่เสริมบคุลากรใหเ้ปน็คนดแีละคนเก่งดว้ยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลยั
และทอ้งถ่ินอยา่งเตม็ที่

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่1 (โครงการพฒันาระบบฯ 122,000 บาท) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )53



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 5 
โครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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(1 ชดุ : 1 กลยทุธ์)

ผลผลิต
กิจกรรมหลัก

รหสั
คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบนั สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยทุธศำสตร์

*** กลยทุธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยทุธ์   ประเภทของโครงกำร
           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพฒันา

1. หลักกำรและเหตผุล

2. วัตถุประสงค์ของกลยทุธ์

2. เพือ่เปน็ส่ือสัมพนัธอ์นัดีระหวา่งสภามหาวทิยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวทิยาลัย บคุลากร เจา้หน้าที่ และนิสิตนักศึกษา

เพือ่ใหบ้คุคลทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบโดยเฉพาะมติที่ประชุมของสภามหาวทิยาลัย ที่เปน็ขอ้มูลส าคัญที่ควรจะเผยแพร่ไปสู่ประชาคม
ในมหาวทิยาลัย การจดัท าจลุสารจดหมายขา่วจะมีส่วนช่วยใหก้ารประชาสัมพนัธข์อ้มูลมติสภามหาวทิยาลัยมีประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้ 
นอกเหนือไปจากการประชาสัมพนัธผ่์านช่องทางเวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัย บางคร้ังมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยหรือกจิกรรมต่างๆ
ไม่ได้มีการประชาสัมพนัธใ์หค้ณะผู้บริหารมหาวทิยาลัย บคุลากร เจา้หน้าที่ และนิสิตนักศึกษา ได้ทราบ 

1. เพือ่เผยแพร่ขา่วสาร มติที่ประชุมของสภามหาวทิยาลัย

                                             50,000

 ยทุธศำสตร์ที ่4 กำรพัฒนำประสิทธภิำพของระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเปน็เลิศ

         ส่ือส่ิงพมิพเ์ปน็ส่วนหนึ่งในการประชาสัมพนัธข์อ้มูลขา่วสาร และกจิกรรมต่างๆของมหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

 กลยทุธท์ี ่2 สร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมอืดำ้นประชำสัมพันธแ์ละกำรสื่อสำรองค์กร ทัง้ภำยในและตำ่งประเทศ 
เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธผิลตำมวิสัยทศัน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย

         ทั้งนี้ ขา่วสารดังกล่าวสามารถน ามาจดัพมิพล์งในจลุสาร -วารสารของมหาวทิยาลัยได้ และท าใหเ้จา้ของผลงานและเจา้ของบทความ
เกดิความภาคภมูิใจอกีทั้งผู้อา่นยงัเกดิความประทับใจ เพราะผู้อา่นสามารถเกบ็เกีย่วขา่วสารด้านต่างๆได้ 

ส านักงานสภามหาวทิยาลัย ส านักงานสภามหาวทิยาลัย

แผนปฏบิตักิำรงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเดจ็เจำ้พระยำ

กองนโยบำยและแผนเปน็ผู้ด ำเนินกำร

แหลง่งบประมำณ งบประมำณแผ่นดนิ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
จดัการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่2 (จดหมายข่าว 50,000) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 1-2 )55



1. จ ำนวนชนิดของส่ือในกำรส่ือสำรขอ้มูลขำ่วสำรเพือ่กอ่ใหเ้กดิกำรรับรู้ของประชำคม ทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวทิยำลัย

2. ระดับควำมส ำเร็จของเครือขำ่ยควำมร่วมมือด้ำนประชำสัมพนัธท์ั้งภำยในและภำยนอกเพือ่เสริมสร้ำงประสิทธผิลตำม
วสัิยทัศน์และพนัธกจิของมหำวทิยำลัย

3. จ ำนวนชิ้นงำนของขำ่วที่ได้รับกำรเผยแพร่จำกส่ือมวลชนภำยนอกในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

4. ระดับผลกำรส ำรวจกำรรับรู้ขำ่วสำร (เช่น นโยบำยแผนพฒันำต่ำง ๆ ที่ส ำคัญระดับชำติ จงัหวดั องค์กร ) ของบคุลำกรภำยใน
มหำวทิยำลัย

5. ร้อยละของกำรปรับปรุงขอ้มูลกำรส่ือสำรบนเครือขำ่ยอนิเทอร์เน็ตของหน่วยงำนต้ังแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ส ำนัก 
และมหำวทิยำลัย ใหม้ีควำมทันสมัยทั้งเนื้อหำและภำษำที่ส่ือสำรไม่น้อยกวำ่เดือนละ 2 คร้ัง

ตวัชีว้ัด

3. ตวัชีว้ัดของกลยทุธ์

ตวัชีว้ัดทีเ่ลือกใช้

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่2 (จดหมายข่าว 50,000) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 3 )56



   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย

1. คณะผู้บริหารมหาวทิยาลัย บคุลากร เจา้หน้าที่ และนักศึกษาได้รับขา่วสารมติที่ประชุมของสภามหาวทิยาลัยร่วมกนั

2. คณะผู้บริหารมหาวทิยาลัย บคุลากร เจา้หน้าที่ และนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสภามหาวทิยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา

   4.3 อืน่ๆ (ระบุ)

5. การประกันความเสี่ยง

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่2 (จดหมายข่าว 50,000) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 4-5 )57



7. รายละเอียดหมวดรายจ่าย : งบด าเนินงาน, งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ปงีบประมาณ 2565

ล า ขอตัง้
ดบั งบประมาณปี สรุปค าชีแ้จง
ที่ 2565

รวมทั้งส้ิน (1+2+3) 50,000 
1 งบด ำเนินงำน 50,000 

1.1 ค่ำตอบแทน (ระบุ)
 -

1.2 ค่ำใช้สอย (ระบุ)
 -

1.3 ค่ำวสัดุ (ระบุ) 50,000 
 - ค่ำจดัพมิพจ์ลุสำรจดหมำยขำ่ว 50,000 

1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค (ระบุ)
 -

2 งบเงินอดุหนุน(ระบุ) - 
 -
 -

3 รำยจำ่ยอืน่ (ระบุ) - 
 -
 -

ประเภท - รายการ

หน่วย : บาท

 กลยทุธ์ที ่2 สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืดา้นประชาสมัพันธ์และการสือ่สารองค์กร ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
เพ่ือเสริมสร้างประสทิธิผลตามวิสยัทศัน์และพันธกิจของมหาวิทยาลยั

ยทุธศาสตร์ที ่4_กลยทุธ์ที ่2 (จดหมายข่าว 50,000) ( แผนปฏบิตังิาน ข้อ 7 )58



 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปการใช้งบประมาณส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

2,044,900.00

4,452,600.00

3,791,150.00 3,791,150.00 3,791,150.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 661,450.00 661,450.00 661,450.00

1,475,600.00 -

กันเหลือ่ม

4,452,600.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106472 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าตอบแทนหมวดเงิน 107

รหัสงบ 6521101190000001 ค่าตอบแทน : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

932,100.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

2,977,000.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
20/06/65 65-21101-0100-25-0029 16/06/65 1,475,600.00อว0643.18/262 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินงานการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

1,475,600.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
11/10/64 190000658200002 11/10/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  17/64
27/10/64 190000658200004 27/10/64 53,300.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 11/64
27/10/64 190000658200006 27/10/64 154,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 9/64
29/10/64 190000658200007 29/10/64 22,500.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  18/64
01/11/64 190000658200008 01/11/64 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 12/64
02/11/64 190000658200009 02/11/64 152,600.00 ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/64
03/11/64 190000658200010 03/11/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  19/64
15/11/64 190000658200011 15/11/64 154,900.00การประชุมสภามหาวิทยาลัย 10/64
15/11/64 190000658200012 15/11/64 59,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 2/64
25/11/64 190000658200014 25/11/64 53,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 13/64
09/12/64 190000658200015 09/12/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  20/64
07/01/65 190000658200017 07/01/65 148,900.00 ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/64
07/01/65 190000658200018 07/01/65 59,400.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 3/64
07/01/65 190000658200019 07/01/65 59,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 4/64
07/01/65 190000658200020 07/01/65 52,400.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 14/64
25/01/65 190000658200022 25/01/65 153,200.00การประชุมสภามหาวิทยาลัย 12/64
26/01/65 190000658200023 26/01/65 18,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  21/64
26/01/65 190000658200024 26/01/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  1/65
02/02/65 190000658200025 02/02/65 149,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 1/65
02/02/65 190000658200026 02/02/65 61,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 1/65
02/02/65 190000658200027 02/02/65 159,900.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 1/65
02/02/65 190000658200028 02/02/65 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  2/65
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
07/03/65 190000658200030 07/03/65 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 1/65
21/03/65 190000658200032 21/03/65 161,200.00ค่าเบีย้ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2/65
21/03/65 190000658200033 21/03/65 61,800.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2/65
21/03/65 190000658500026 21/03/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2/65
30/03/65 190000658200034 30/03/65 150,200.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 2/65
31/03/65 190000658200035 31/03/65 153,600.00ค่าเบีย้ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/65
31/03/65 190000658200036 31/03/65 60,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3/65
31/03/65 190000658200037 31/03/65 53,300.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 2/65
20/04/65 190000658200038 20/04/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  3/65
09/05/65 190000658200040 09/05/65 58,800.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4/65
09/05/65 190000658200041 09/05/65 149,900.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/65
09/05/65 190000658200042 09/05/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  4/65
09/05/65 190000658200043 09/05/65 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 3/65
09/05/65 190000658200044 09/05/65 151,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/65
14/06/65 190000658200047 14/06/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  5/65
14/06/65 190000658200048 14/06/65 24,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  6/65
05/07/65 190000658200050 05/07/65 116,000.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 5/65
05/07/65 190000658200051 05/07/65 53,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 4/65
05/07/65 190000658200052 05/07/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  7/65
06/07/65 190000658200054 06/07/65 147,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 6/65
27/07/65 190000658200056 27/07/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  8/65
27/07/65 190000658200057 27/07/65 21,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  9/65
27/07/65 190000658200058 27/07/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 6/65
08/08/65 190000658200059 08/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 5/65
08/08/65 190000658200060 08/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 8/65
08/08/65 190000658200061 08/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 7/65
08/08/65 190000658200062 08/08/65 23,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ 10/65
08/08/65 190000658200063 08/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  9/65
09/08/65 190000658200064 09/08/65 148,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 7/65
09/08/65 190000658200065 09/08/65 61,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5/65

3,791,150.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
01/11/64 PB650140 01/11/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  17/64
01/11/64 PB650142 01/11/64 154,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 9/64
01/11/64 PB650143 01/11/64 53,300.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 11/64
03/11/64 PB650158 03/11/64 22,500.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  18/64
05/11/64 PB650164 05/11/64 152,600.00 ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/64
05/11/64 PB650165 05/11/64 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 12/64
11/11/64 PB650178 11/11/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  19/64
01/12/64 PB650296 01/12/64 53,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 13/64
01/12/64 PB650298 01/12/64 59,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 2/64
01/12/64 PB650299 01/12/64 154,900.00การประชุมสภามหาวิทยาลัย 10/64

ERP:F300-01-01 ( บันทึกงบประมาณ ) รหัสผู้ใช้: KITTAYA.SU 11/08/65 09:50  หน้า 2/ 5
61



รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
21/12/64 PB650385 21/12/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  20/64
13/01/65 PB650521 13/01/65 59,400.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 3/64
13/01/65 PB650524 13/01/65 148,900.00 ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/64
13/01/65 PB650525 13/01/65 59,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 4/64
13/01/65 PB650527 13/01/65 52,400.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 14/64
26/01/65 PB650611 26/01/65 153,200.00การประชุมสภามหาวิทยาลัย 12/64
02/02/65 PB650660 02/02/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  1/65
02/02/65 PB650661 02/02/65 18,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  21/64
08/02/65 PB650697 08/02/65 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  2/65
08/02/65 PB650698 08/02/65 149,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 1/65
08/02/65 PB650700 08/02/65 61,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 1/65
08/02/65 PB650702 08/02/65 159,900.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 1/65
15/03/65 PB650878 15/03/65 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 1/65
04/04/65 PB650984 04/04/65 150,200.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 PB650985 04/04/65 161,200.00ค่าเบีย้ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 PB650987 04/04/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 PB650988 04/04/65 61,800.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 PB650989 04/04/65 60,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 PB650990 04/04/65 153,600.00ค่าเบีย้ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 PB650993 04/04/65 53,300.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 2/65
19/05/65 PB651233 19/05/65 58,800.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4/65
19/05/65 PB651234 19/05/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  3/65
19/05/65 PB651235 19/05/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  4/65
23/05/65 PB651269 23/05/65 149,900.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/65
22/06/65 PB651478 22/06/65 24,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  6/65
22/06/65 PB651479 22/06/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  5/65
22/06/65 PB651481 22/06/65 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 3/65
22/06/65 PB651483 22/06/65 151,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/65
11/07/65 PB651616 11/07/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  7/65
11/07/65 PB651630 11/07/65 53,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 4/65
11/07/65 PB651631 11/07/65 116,000.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 5/65
10/08/65 PB651866 10/08/65 21,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  9/65
10/08/65 PB651867 10/08/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  8/65
10/08/65 PB651869 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 6/65
10/08/65 PB651885 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 7/65
10/08/65 PB651894 10/08/65 147,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 6/65
10/08/65 PB651899 10/08/65 148,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 7/65
10/08/65 PB651901 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 8/65
10/08/65 PB651903 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  9/65
10/08/65 PB651904 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 5/65
10/08/65 PB651905 10/08/65 61,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5/65
10/08/65 PB651907 10/08/65 23,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ 10/65
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
3,791,150.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
01/11/64 TB650216 01/11/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  17/64
01/11/64 TB650218 01/11/64 154,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 9/64
01/11/64 TB650219 01/11/64 53,300.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 11/64
03/11/64 TB650236 03/11/64 22,500.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  18/64
05/11/64 TB650242 05/11/64 152,600.00 ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/64
05/11/64 TB650243 05/11/64 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 12/64
11/11/64 TB650282 11/11/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  19/64
01/12/64 TB650456 01/12/64 53,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 13/64
01/12/64 TB650458 01/12/64 59,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 2/64
01/12/64 TB650459 01/12/64 154,900.00การประชุมสภามหาวิทยาลัย 10/64
21/12/64 TB650628 21/12/64 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  20/64
13/01/65 TB650828 13/01/65 59,400.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 3/64
13/01/65 TB650832 13/01/65 148,900.00 ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/64
13/01/65 TB650833 13/01/65 59,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 4/64
13/01/65 TB650835 13/01/65 52,400.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 14/64
26/01/65 TB650952 26/01/65 153,200.00การประชุมสภามหาวิทยาลัย 12/64
02/02/65 TB651018 02/02/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  1/65
02/02/65 TB651019 02/02/65 18,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  21/64
08/02/65 TB651082 08/02/65 24,900.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  2/65
08/02/65 TB651083 08/02/65 149,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 1/65
08/02/65 TB651085 08/02/65 61,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 1/65
08/02/65 TB651087 08/02/65 159,900.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 1/65
15/03/65 TB651422 15/03/65 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 1/65
04/04/65 TB651586 04/04/65 150,200.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 TB651587 04/04/65 161,200.00ค่าเบีย้ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 TB651589 04/04/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 TB651590 04/04/65 61,800.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 TB651591 04/04/65 60,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 TB651592 04/04/65 153,600.00ค่าเบีย้ประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 TB651595 04/04/65 53,300.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 2/65
19/05/65 TB652014 19/05/65 58,800.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 4/65
19/05/65 TB652015 19/05/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  3/65
19/05/65 TB652016 19/05/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  4/65
23/05/65 TB652055 23/05/65 149,900.00ค่าเบีย้ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/65
22/06/65 TB652405 22/06/65 24,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  6/65
22/06/65 TB652406 22/06/65 24,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  5/65
22/06/65 TB652408 22/06/65 54,200.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 3/65
22/06/65 TB652410 22/06/65 151,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/65
11/07/65 TB652600 11/07/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  7/65
11/07/65 TB652615 11/07/65 53,600.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 4/65
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
11/07/65 TB652616 11/07/65 116,000.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 5/65
10/08/65 TB653017 10/08/65 21,600.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  9/65
10/08/65 TB653018 10/08/65 23,100.00 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ  8/65
10/08/65 TB653020 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 6/65
10/08/65 TB653057 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 7/65
10/08/65 TB653066 10/08/65 147,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 6/65
10/08/65 TB653071 10/08/65 148,900.00ค่าเบีย้ประชุมสภามหาวิทยาลัย 7/65
10/08/65 TB653073 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 8/65
10/08/65 TB653075 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  9/65
10/08/65 TB653076 10/08/65 54,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 5/65
10/08/65 TB653077 10/08/65 61,500.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5/65
10/08/65 TB653079 10/08/65 23,100.00ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการด้านกฏหมายฯ 10/65

3,791,150.00รวมจ่ายแล้ว
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

32,550.00

128,475.00

114,755.00 114,755.00 114,755.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 13,720.00 13,720.00 13,720.00

95,925.00 -

กันเหลือ่ม

128,475.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106472 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าใช้สอยหมวดเงิน 108

รหัสงบ 6521101190000002 ค่าใช้สอย : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

-

อนุมัติเงินงวดที่ 2

32,550.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
20/06/65 65-21101-0100-25-0029 16/06/65 10,325.00อว0643.18/262 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินงานการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
18/07/65 65-21101-0100-25-0032 11/07/65 85,600.00อว0643.18/301 บ ารุงรักษาระบบจัดการเอกสารการประชุม เพือ่สนับสนุนการประชุมออนไลน์ระดับผู้บริหาร

95,925.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
27/10/64 190000658500003 27/10/64 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมสภามหาวิทยาลัย 9/64
01/11/64 190000658500004 01/11/64 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 12/64
02/11/64 190000658500005 02/11/64 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/64
15/11/64 190000658500006 15/11/64 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 10/64
15/11/64 190000658500007 15/11/64 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 2/64
25/11/64 190000658500009 25/11/64 525.00ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 13/64
07/01/65 190000658500011 07/01/65 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/64
07/01/65 190000658500012 07/01/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 3/64
07/01/65 190000658500013 07/01/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 4/64
07/01/65 190000658500014 07/01/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 14/64
25/01/65 190000658500016 25/01/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมสภามหาวิทยาลัย 12/64
02/02/65 190000658500018 02/02/65 700.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1/65
02/02/65 190000658500019 02/02/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 1/65
02/02/65 190000658500020 02/02/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 1/65
07/03/65 190000658500023 07/03/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 1/65
21/03/65 190000658500025 21/03/65 1,050.00ค่าอารหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2/65
31/03/65 190000658500027 31/03/65 1,050.00ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/65
31/03/65 190000658500028 31/03/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3/65
31/03/65 190000658500029 31/03/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 2/65
09/05/65 190000658500032 09/05/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 3/65
09/05/65 190000658500033 09/05/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/65
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
09/05/65 190000658500034 09/05/65 700.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/65
05/07/65 190000658500037 05/07/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 4/65
06/07/65 190000658500039 06/07/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 6/65
27/07/65 190000658500042 27/07/65 3,150.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 6/65
02/08/65 190000651200008 02/08/65 85,600.00ใช้ในการสนับสนุนการประชุมออนไลน์ระดับผู้บริหาร
08/08/65 190000658500045 08/08/65 2,800.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 5/65
08/08/65 190000658500046 08/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 8/65
08/08/65 190000658500047 08/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 7/65
08/08/65 190000658500048 08/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  9/65
09/08/65 190000658500049 09/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 7/65
09/08/65 190000658500050 09/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5/65

114,755.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
01/11/64 PB650139 01/11/64 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมสภามหาวิทยาลัย 9/64
03/11/64 PB650157 03/11/64 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 12/64
05/11/64 PB650163 05/11/64 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/64
01/12/64 PB650294 01/12/64 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 10/64
01/12/64 PB650295 01/12/64 525.00ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 13/64
02/12/64 PB650317 02/12/64 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 2/64
13/01/65 PB650522 13/01/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 3/64
13/01/65 PB650523 13/01/65 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/64
13/01/65 PB650526 13/01/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 4/64
13/01/65 PB650528 13/01/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 14/64
26/01/65 PB650610 26/01/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมสภามหาวิทยาลัย 12/64
08/02/65 PB650699 08/02/65 700.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1/65
08/02/65 PB650701 08/02/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 1/65
08/02/65 PB650703 08/02/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 1/65
15/03/65 PB650877 15/03/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 1/65
04/04/65 PB650983 04/04/65 1,050.00ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 PB650986 04/04/65 1,050.00ค่าอารหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 PB650991 04/04/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 PB650994 04/04/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 2/65
19/05/65 PB651236 19/05/65 700.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/65
22/06/65 PB651480 22/06/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 3/65
22/06/65 PB651482 22/06/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/65
11/07/65 PB651617 11/07/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 4/65
09/08/65 DB651119 09/08/65 85,600.00จ้างเหมาบริการค่าใช้สอย 1 รายการ 
10/08/65 PB651865 10/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 6/65
10/08/65 PB651868 10/08/65 3,150.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 6/65
10/08/65 PB651898 10/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 7/65
10/08/65 PB651900 10/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 8/65
10/08/65 PB651902 10/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  9/65
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
10/08/65 PB651906 10/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5/65
10/08/65 PB651908 10/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 7/65
10/08/65 PB651909 10/08/65 2,800.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 5/65

114,755.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
01/11/64 TB650215 01/11/64 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมสภามหาวิทยาลัย 9/64
03/11/64 TB650235 03/11/64 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 12/64
05/11/64 TB650241 05/11/64 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/64
01/12/64 TB650454 01/12/64 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 10/64
01/12/64 TB650455 01/12/64 525.00ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 13/64
02/12/64 TB650485 02/12/64 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 2/64
13/01/65 TB650830 13/01/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 3/64
13/01/65 TB650831 13/01/65 560.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/64
13/01/65 TB650834 13/01/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 4/64
13/01/65 TB650836 13/01/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 14/64
26/01/65 TB650951 26/01/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมสภามหาวิทยาลัย 12/64
08/02/65 TB651084 08/02/65 700.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 1/65
08/02/65 TB651086 08/02/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ 1/65
08/02/65 TB651088 08/02/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 1/65
15/03/65 TB651421 15/03/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 1/65
04/04/65 TB651585 04/04/65 1,050.00ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 TB651588 04/04/65 1,050.00ค่าอารหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2/65
04/04/65 TB651593 04/04/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 3/65
04/04/65 TB651596 04/04/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 2/65
19/05/65 TB652017 19/05/65 700.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย 3/65
22/06/65 TB652407 22/06/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 3/65
22/06/65 TB652409 22/06/65 1,050.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/65
11/07/65 TB652601 11/07/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 4/65
10/08/65 TB652951 09/08/65 85,600.00จ้างเหมาบริการค่าใช้สอย 1 รายการ 
10/08/65 TB653016 10/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ประชุมสภามหาวิทยาลัย 6/65
10/08/65 TB653019 10/08/65 3,150.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 6/65
10/08/65 TB653070 10/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 7/65
10/08/65 TB653072 10/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 8/65
10/08/65 TB653074 10/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  9/65
10/08/65 TB653078 10/08/65 1,225.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5/65
10/08/65 TB653080 10/08/65 525.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 7/65
10/08/65 TB653081 10/08/65 2,800.00ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ 5/65

114,755.00รวมจ่ายแล้ว
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

100,140.00

348,140.00

170,420.00 170,420.00 170,420.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 177,720.00 177,720.00 177,720.00

90,000.00 -

กันเหลือ่ม

348,140.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106472 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าวัสดุหมวดเงิน 109

รหัสงบ 6521101190000003 ค่าวัสดุ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

158,000.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

258,140.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
20/06/65 65-21101-0100-25-0029 16/06/65 90,000.00อว0643.18/262 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินงานการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

90,000.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
07/12/64 190000651200001 07/12/64 52,430.00ใช้ในการรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564
08/04/65 190000651200005 08/04/65 18,190.00ใช้เปน็แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2565
20/04/65 190000651100004 20/04/65 99,800.00ใช้ในโครงการพฒันาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็องค์กรท่ีมีคุณภาพ

170,420.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
15/12/64 DB650211 15/12/64 52,430.00จ้างท าวัสดุ 1 รายการ 
11/04/65 DB650632 11/04/65 18,190.00จ้างท าวัสดุ 1 รายการ 
26/04/65 DB650676 26/04/65 99,800.00ซ้ือวัสดุ 17 รายการ 

170,420.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
17/12/64 TB650567 15/12/64 52,430.00จ้างท าวัสดุ 1 รายการ 
20/04/65 TB651658 11/04/65 18,190.00จ้างท าวัสดุ 1 รายการ 
06/05/65 TB651776 26/04/65 99,800.00ซ้ือวัสดุ 17 รายการ 

170,420.00รวมจ่ายแล้ว
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

35,090.00

35,090.00

10,709.00 9,930.00 9,930.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 24,381.00 25,160.00 25,160.00

- -

กันเหลือ่ม

35,090.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106472 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าสาธารณูปโภคหมวดเงิน 110

รหัสงบ 6521101190000004 ค่าสาธารณูปโภค : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

-

อนุมัติเงินงวดที่ 2

35,090.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
27/10/64 190000655800002 27/10/64 2,878.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
24/11/64 190000655800004 24/11/64 1,737.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
10/01/65 190000655800006 10/01/65 1,226.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
03/02/65 190000655800008 03/02/65 829.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
09/03/65 190000655800010 09/03/65 618.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
31/03/65 190000655800013 31/03/65 652.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
09/05/65 190000655800014 09/05/65 1,255.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
14/06/65 190000655800016 14/06/65 735.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
27/07/65 190000655800019 27/07/65 779.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

10,709.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
01/11/64 PB650138 01/11/64 2,878.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
01/12/64 PB650305 01/12/64 1,737.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
17/01/65 PB650549 17/01/65 1,226.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
14/02/65 PB650723 14/02/65 829.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
24/03/65 PB650921 24/03/65 618.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
07/04/65 PB651005 07/04/65 652.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
23/05/65 PB651262 23/05/65 1,255.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
21/06/65 PB651456 21/06/65 735.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

9,930.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
02/11/64 TB650214 01/11/64 2,878.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
02/12/64 TB650465 01/12/64 1,737.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
18/01/65 TB650866 17/01/65 1,226.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
15/02/65 TB651127 14/02/65 829.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
25/03/65 TB651478 24/03/65 618.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
08/04/65 TB651631 07/04/65 652.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
24/05/65 TB652045 23/05/65 1,255.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
22/06/65 TB652378 21/06/65 735.00ค่าไปรษณีย์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

9,930.00รวมจ่ายแล้ว
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

1,000,000.00

1,776,900.00

1,493,400.00 1,493,400.00 1,493,400.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 283,500.00 283,500.00 283,500.00

532,500.00 -

กันเหลือ่ม

1,776,900.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106473 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าตอบแทนหมวดเงิน 107

รหัสงบ 6521101190000005 ค่าตอบแทน : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)ปงีบประมาณ 2565

244,400.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

1,244,400.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
20/06/65 65-21101-0100-25-0029 16/06/65 532,500.00อว0643.18/262 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินงานการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

532,500.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
11/10/64 190000658200001 07/10/64 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ 2/ก.ย./64
18/10/64 190000658200003 14/10/64 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ 7/ต.ค./64
16/11/64 190000658200013 16/11/64 110,500.00การประชุมสภาวิชาการ 4/พ.ย./64
20/12/64 190000658200016 17/12/64 226,000.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2 และวันท่ี 9/ธ.ค./64
14/01/65 190000658200021 13/01/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 6/ม.ค./65
22/02/65 190000658200029 21/02/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/ก.พ./65
15/03/65 190000658200031 14/03/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/มี.ค./65
22/04/65 190000658200039 21/04/65 212,100.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 31/มี.ค. และวันท่ี 7 เม.ย./65
17/05/65 190000658200045 17/05/65 95,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 5/พ.ค./65
21/06/65 190000658200046 21/06/65 86,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 27/พ.ค./65 (วิสามัญ)
23/06/65 190000658200049 23/06/65 106,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2/มิ.ย./65
18/07/65 190000658200055 11/07/65 108,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 7/กค./65

1,493,400.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
19/10/64 PB650061 19/10/64 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ 2/ก.ย./64
26/10/64 PB650084 26/10/64 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ 7/ต.ค./64
19/11/64 PB650204 19/11/64 110,500.00การประชุมสภาวิชาการ 4/พ.ย./64
23/12/64 PB650411 23/12/64 226,000.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2 และวันท่ี 9/ธ.ค./64
19/01/65 PB650564 19/01/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 6/ม.ค./65
02/03/65 PB650824 02/03/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/ก.พ./65
22/03/65 PB650916 22/03/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/มี.ค./65
26/04/65 PB651088 26/04/65 212,100.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 31/มี.ค. และวันท่ี 7 เม.ย./65
19/05/65 PB651232 19/05/65 95,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 5/พ.ค./65
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
22/06/65 PB651462 22/06/65 86,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 27/พ.ค./65 (วิสามัญ)
01/07/65 PB651551 01/07/65 106,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2/มิ.ย./65
20/07/65 PB651690 20/07/65 108,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 7/กค./65

1,493,400.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
20/10/64 TB650105 19/10/64 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ 2/ก.ย./64
26/10/64 TB650139 26/10/64 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ 7/ต.ค./64
19/11/64 TB650334 19/11/64 110,500.00การประชุมสภาวิชาการ 4/พ.ย./64
23/12/64 TB650661 23/12/64 226,000.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2 และวันท่ี 9/ธ.ค./64
19/01/65 TB650886 19/01/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 6/ม.ค./65
02/03/65 TB651292 02/03/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/ก.พ./65
22/03/65 TB651470 22/03/65 109,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/มี.ค./65
26/04/65 TB651761 26/04/65 212,100.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 31/มี.ค. และวันท่ี 7 เม.ย./65
19/05/65 TB652013 19/05/65 95,500.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 5/พ.ค./65
22/06/65 TB652389 22/06/65 86,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 27/พ.ค./65 (วิสามัญ)
01/07/65 TB652509 01/07/65 106,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2/มิ.ย./65
21/07/65 TB652711 20/07/65 108,600.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 7/กค./65

1,493,400.00รวมจ่ายแล้ว
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

20,820.00

47,820.00

7,525.00 7,525.00 7,525.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 40,295.00 40,295.00 40,295.00

- -

กันเหลือ่ม

47,820.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106473 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าใช้สอยหมวดเงิน 108

รหัสงบ 6521101190000006 ค่าใช้สอย : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)ปงีบประมาณ 2565

27,000.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

47,820.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
11/10/64 190000658500001 07/10/64 175.00การประชุมสภาวิชาการ 2/ก.ย./64
18/10/64 190000658500002 14/10/64 350.00การประชุมสภาวิชาการ 7/ต.ค./64
16/11/64 190000658500008 16/11/64 350.00การประชุมสภาวิชาการ 4/พ.ย./64
20/12/64 190000658500010 17/12/64 1,225.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2 และวันท่ี 9/ธ.ค./64
14/01/65 190000655500001 11/01/65 875.00การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
14/01/65 190000658500015 13/01/65 875.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 6/ม.ค./65
22/02/65 190000658500021 21/02/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/ก.พ./65
15/03/65 190000658500024 14/03/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/มี.ค./65
22/04/65 190000658500030 21/04/65 1,050.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 31/มี.ค. และวันท่ี 7 เม.ย./65
17/05/65 190000658500035 17/05/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 5/พ.ค./65
23/06/65 190000658500036 23/06/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2/มิ.ย./65
18/07/65 190000658500041 11/07/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 7/กค./65

7,525.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
19/10/64 PB650062 19/10/64 175.00การประชุมสภาวิชาการ 2/ก.ย./64
26/10/64 PB650082 26/10/64 350.00การประชุมสภาวิชาการ 7/ต.ค./64
19/11/64 PB650205 19/11/64 350.00การประชุมสภาวิชาการ 4/พ.ย./64
23/12/64 PB650412 23/12/64 1,225.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2 และวันท่ี 9/ธ.ค./64
19/01/65 PB650558 19/01/65 875.00การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
19/01/65 PB650565 19/01/65 875.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 6/ม.ค./65
02/03/65 PB650823 02/03/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/ก.พ./65
22/03/65 PB650915 22/03/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/มี.ค./65
26/04/65 PB651087 26/04/65 1,050.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 31/มี.ค. และวันท่ี 7 เม.ย./65
19/05/65 PB651237 19/05/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 5/พ.ค./65
01/07/65 PB651549 01/07/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2/มิ.ย./65
20/07/65 PB651691 20/07/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 7/กค./65
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
7,525.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
20/10/64 TB650106 19/10/64 175.00การประชุมสภาวิชาการ 2/ก.ย./64
26/10/64 TB650137 26/10/64 350.00การประชุมสภาวิชาการ 7/ต.ค./64
19/11/64 TB650335 19/11/64 350.00การประชุมสภาวิชาการ 4/พ.ย./64
23/12/64 TB650662 23/12/64 1,225.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2 และวันท่ี 9/ธ.ค./64
19/01/65 TB650887 19/01/65 875.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 6/ม.ค./65
20/01/65 TB650877 19/01/65 875.00การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
02/03/65 TB651291 02/03/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/ก.พ./65
22/03/65 TB651469 22/03/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 3/มี.ค./65
26/04/65 TB651760 26/04/65 1,050.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 31/มี.ค. และวันท่ี 7 เม.ย./65
19/05/65 TB652018 19/05/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 5/พ.ค./65
01/07/65 TB652507 01/07/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 2/มิ.ย./65
21/07/65 TB652712 20/07/65 525.00การประชุมสภาวิชาการ วันท่ี 7/กค./65

7,525.00รวมจ่ายแล้ว

ERP:F300-01-01 ( บันทึกงบประมาณ ) รหัสผู้ใช้: KITTAYA.SU 11/08/65 09:57  หน้า 2/ 2
74



รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

50,000.00

130,000.00

50,000.00 50,000.00 50,000.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 80,000.00 80,000.00 80,000.00

30,000.00 -

กันเหลือ่ม

130,000.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106473 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าวัสดุหมวดเงิน 109

รหัสงบ 6521101190000007 ค่าวัสดุ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)ปงีบประมาณ 2565

50,000.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

100,000.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
20/06/65 65-21101-0100-25-0029 16/06/65 30,000.00อว0643.18/262 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินงานการจัดประชุมของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

30,000.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
06/01/65 190000651100001 04/01/65 50,000.00ใช้ในงานสภาวิชาการ

50,000.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
17/01/65 DB650310 17/01/65 50,000.00ซ้ือวัสดุ 13 รายการ 

50,000.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
19/01/65 TB650860 17/01/65 50,000.00ซ้ือวัสดุ 13 รายการ 

50,000.00รวมจ่ายแล้ว
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

10,000.00

10,000.00

6,936.00 6,936.00 6,936.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 3,064.00 3,064.00 3,064.00

- -

กันเหลือ่ม

10,000.00

แหล่งเงิน 21101 บ.กศ.

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106473 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ 
(โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าสาธารณูปโภคหมวดเงิน 110

รหัสงบ 6521101190000008 ค่าสาธารณูปโภค : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เปน็องค์กรที่มีคุณภาพ (โครงการจัดประชุมของฝ่ายสภาวิชาการ)ปงีบประมาณ 2565

-

อนุมัติเงินงวดที่ 2

10,000.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
11/10/64 190000655800001 07/10/64 574.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
02/11/64 190000655800003 02/11/64 721.00ค่าไปรษณีย์
07/12/64 190000655800005 07/12/64 1,466.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
14/01/65 190000655800007 13/01/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
22/02/65 190000655800009 22/02/65 574.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
15/03/65 190000655800011 14/03/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
01/04/65 190000655800012 31/03/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
17/05/65 190000655800015 12/05/65 908.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
23/06/65 190000655800017 23/06/65 256.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
18/07/65 190000655800018 11/07/65 400.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)

6,936.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
18/10/64 PB650042 18/10/64 574.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
03/11/64 PB650149 03/11/64 721.00ค่าไปรษณีย์
09/12/64 PB650341 09/12/64 1,466.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
19/01/65 PB650557 19/01/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
02/03/65 PB650819 02/03/65 574.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
07/04/65 PB651003 07/04/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
07/04/65 PB651008 07/04/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
19/05/65 PB651252 19/05/65 908.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
04/07/65 PB651576 04/07/65 256.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
25/07/65 PB651705 25/07/65 400.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)

6,936.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
19/10/64 TB650086 18/10/64 574.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
04/11/64 TB650226 03/11/64 721.00ค่าไปรษณีย์
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน
13/12/64 TB650545 09/12/64 1,466.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
20/01/65 TB650876 19/01/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
04/03/65 TB651285 02/03/65 574.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
08/04/65 TB651629 07/04/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
08/04/65 TB651634 07/04/65 679.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
23/05/65 TB652033 19/05/65 908.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
05/07/65 TB652537 04/07/65 256.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)
26/07/65 TB652729 25/07/65 400.00ค่าไปรษณีย์ (สภาวิชาการ)

6,936.00รวมจ่ายแล้ว

ERP:F300-01-01 ( บันทึกงบประมาณ ) รหัสผู้ใช้: KITTAYA.SU 11/08/65 10:00  หน้า 2/ 2
77



รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

16,000.00

38,000.00

36,400.00 36,400.00 36,400.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 1,600.00 1,600.00 1,600.00

14,000.00 -

กันเหลือ่ม

38,000.00

แหล่งเงิน 11101 เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106415 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าตอบแทนหมวดเงิน 107

รหัสงบ 6511101190000004 ค่าตอบแทน : โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

8,000.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

24,000.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
12/01/65 65-11101-1900-25-0002 12/01/65 (6,000.00)อว 0643.18/08 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย
11/02/65 65-11101-1900-25-0003 11/02/65 20,000.00อว 0643.18/71 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย และถูกต้องตามหมวดรายจ่าย

14,000.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
21/02/65 190000655200001 21/02/65 36,400.00ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ประจ าป ี2565

36,400.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
01/03/65 PA650533 01/03/65 36,400.00ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ประจ าป ี2565

36,400.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
02/03/65 TA650720 01/03/65 36,400.00ค่าตอบแทนปฏิบติังานนอกเวลาราชการ โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ประจ าป ี2565

36,400.00รวมจ่ายแล้ว

ERP:F300-01-01 ( บันทึกงบประมาณ ) รหัสผู้ใช้: KITTAYA.SU 11/08/65 10:08  หน้า 1/ 1
78



รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

184,000.00

97,850.00

58,400.00 58,400.00 58,400.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 39,450.00 39,450.00 39,450.00

(150,350.00) -

กันเหลือ่ม

97,850.00

แหล่งเงิน 11101 เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106415 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าใช้สอยหมวดเงิน 108

รหัสงบ 6511101190000005 ค่าใช้สอย : โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

64,200.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

248,200.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
12/01/65 65-11101-1900-25-0002 12/01/65 (30,350.00)อว 0643.18/08 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย
11/02/65 65-11101-1900-25-0003 11/02/65 (120,000.00)อว 0643.18/71 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย และถูกต้องตามหมวดรายจ่าย

(150,350.00)รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
14/02/65 190000651200003 14/02/65 20,000.00ใช้ในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าป ี2565
23/02/65 190000658500022 23/02/65 38,400.00ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าป ี2565

58,400.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
02/03/65 DAA650372 02/03/65 20,000.00จ้างเหมาบริการค่าใช้สอย 1 รายการ 
07/03/65 PA650544 07/03/65 38,400.00ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าป ี2565

58,400.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
02/03/65 TAA650513 02/03/65 20,000.00จ้างเหมาบริการค่าใช้สอย 1 รายการ 
08/03/65 TA650734 07/03/65 38,400.00ค่าใช้จ่ายในโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ประจ าป ี2565

58,400.00รวมจ่ายแล้ว

ERP:F300-01-01 ( บันทึกงบประมาณ ) รหัสผู้ใช้: KITTAYA.SU 11/08/65 10:09  หน้า 1/ 1
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

10,000.00

164,150.00

163,789.75 163,789.75 163,789.75

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 360.25 360.25 360.25

136,350.00 -

กันเหลือ่ม

164,150.00

แหล่งเงิน 11101 เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106415 โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) 
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าวัสดุหมวดเงิน 109

รหัสงบ 6511101190000006 ค่าวัสดุ : โครงการทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

17,800.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

27,800.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
12/01/65 65-11101-1900-25-0002 12/01/65 36,350.00อว 0643.18/08 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย
11/02/65 65-11101-1900-25-0003 11/02/65 100,000.00อว 0643.18/71 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย และถูกต้องตามหมวดรายจ่าย

136,350.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
14/02/65 190000651100003 14/02/65 99,640.00ใช้ในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าป ี2565
14/02/65 190000651200004 14/02/65 64,149.75ใช้ในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจ าป ี2565

163,789.75รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
02/03/65 DAA650368 02/03/65 99,640.00ซ้ือวัสดุ 18 รายการ 
02/03/65 DAA650373 02/03/65 64,149.75จ้างท าวัสดุ 1 รายการ 

163,789.75รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
02/03/65 TAA650509 02/03/65 99,640.00ซ้ือวัสดุ 18 รายการ 
02/03/65 TAA650514 02/03/65 64,149.75จ้างท าวัสดุ 1 รายการ 

163,789.75รวมจ่ายแล้ว

ERP:F300-01-01 ( บันทึกงบประมาณ ) รหัสผู้ใช้: KITTAYA.SU 11/08/65 10:10  หน้า 1/ 1
80



รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

35,400.00

107,950.00

65,977.00 65,977.00 65,977.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ 41,973.00 41,973.00 41,973.00

35,950.00 -

กันเหลือ่ม

107,950.00

แหล่งเงิน 11101 เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106413 โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน 
(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าใช้สอยหมวดเงิน 108

รหัสงบ 6511101190000001 ค่าใช้สอย : โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

36,600.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

72,000.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
09/11/64 65-11101-1900-25-0001 09/11/64 35,950.00อว0643.18/635 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย

35,950.00รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
17/12/64 190000651200002 17/12/64 32,000.00ใช้ในโครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)
25/01/65 190000658500017 25/01/65 33,977.00โครงการพฒันาศักยภาพของบคุลากรสายสนับสนุน (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

65,977.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
04/01/65 DA650078 04/01/65 32,000.00จ้างเหมาบริการค่าใช้สอย 1 รายการ 
09/02/65 PA650478 10/02/65 33,977.00โครงการพฒันาศักยภาพของบคุลากรสายสนับสนุน (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

65,977.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
05/01/65 TA650593 04/01/65 32,000.00จ้างเหมาบริการค่าใช้สอย 1 รายการ 
11/02/65 TA650660 10/02/65 33,977.00โครงการพฒันาศักยภาพของบคุลากรสายสนับสนุน (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

65,977.00รวมจ่ายแล้ว

ERP:F300-01-01 ( บันทึกงบประมาณ ) รหัสผู้ใช้: KITTAYA.SU 11/08/65 10:01  หน้า 1/ 1
81



รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

50,000.00

14,050.00

14,050.00 14,050.00 14,050.00

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ - - -

(35,950.00) -

กันเหลือ่ม

14,050.00

แหล่งเงิน 11101 เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106413 โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน 
(ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าวัสดุหมวดเงิน 109

รหัสงบ 6511101190000002 ค่าวัสดุ : โครงการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

-

อนุมัติเงินงวดที่ 2

50,000.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการปรับโอน/เปลีย่นแปลง
09/11/64 65-11101-1900-25-0001 09/11/64 (35,950.00)อว0643.18/635 เพือ่บริหารจัดการโครงการฯ เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เบกิจ่าย

(35,950.00)รวมปรับโอน/เปลีย่นแปลง

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
16/12/64 190000651100002 13/12/64 14,050.00เพือ่ใช้ในโครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุน (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

14,050.00รวมก่อนผูกพัน

รายการผูกพันเงิน/ต้ังหน้ี
04/01/65 DAA650252 04/01/65 14,050.00ซ้ือวัสดุ 7 รายการ 

14,050.00รวมผูกพันเงิน

รายการที่จ่ายแล้ว
04/01/65 TAA650378 04/01/65 14,050.00ซ้ือวัสดุ 7 รายการ 

14,050.00รวมจ่ายแล้ว
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รายงานสรุปการใช้งบประมาณ
ระบบงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา

35,000.00

50,000.00

50,000.00 - -

อนุมัติเงินงวดที่ 1 โอนเปลีย่นแปลง ก่อนผูกพัน ผูกพัน จ่ายแล้ว

คงเหลือ - 50,000.00 50,000.00

- -

กันเหลือ่ม

50,000.00

แหล่งเงิน 11101 เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผนงบ 26 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมหลัก 6401001 จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต 64 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรมย่อย 106414 โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์สือ่สิง่พิมพ์ BSRU NEWS, 
เว็บไซต์, แบรนเนอร์ (จุลสารจดหมายข่าว
ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)

หน่วยงาน 190000 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

กองทุน 0100 กองทุนทั่วไปค่าวัสดุหมวดเงิน 109

รหัสงบ 6511101190000003 ค่าวัสดุ : โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์สือ่สิง่พิมพ์ BSRU NEWS, เว็บไซต์, แบรนเนอร์ (จุลสารจดหมายข่าวของส านักงานสภามหาวิทยาลัย)ปงีบประมาณ 2565

15,000.00

อนุมัติเงินงวดที่ 2

50,000.00

-

อนุมัติเงินงวดที่ 3

วันที่ตัดงบ เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รายการ ยอดเงิน

รายการกันเงินและขออนุมัติใช้
26/07/65 190000651200007 26/07/65 50,000.00ใช้ในโครงการจัดท าจุลสารจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยฯ

50,000.00รวมก่อนผูกพัน
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