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นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จาก  
ส านักงบประมาณ 













1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์

3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 

5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

แผนบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



9. แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจสิติกส์ 
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัยและนวัตกรรม 
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
14. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
15. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
16. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

แผนบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



17. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
18.  แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิ เวศและ 

จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
19. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
20. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

21. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

22. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

23. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

24. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 

แผนบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง 
    ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคง
ชายแดน และทางทะเล 

4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ 

7. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง
จากแนวดิ่งสู่แนวราบ 

8. แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

แผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



9. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต 
บริการ การค้า และการลงทุน 

10. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
11. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน 
12. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก และสร้าง

ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
13. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
14. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
15. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
16. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม 

แผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



แผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

17. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
และชุมชน 

18. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
19. แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
20. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
21. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
22. แผนงานยุทธศาสตร์การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง 

เพื่อสิ่งแวดล้อม 
23. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
24. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
25. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



แผนงานพื้นฐาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง

การเติบโตจากภายใน 

5. แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 



รายการค่าด าเนินการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

    และแผนงานรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง (ถ้ามี) 

 





















































นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มิตบิูรณาการ (Agenda) 
1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาด

กลางและขนาดย่อมสู่สากล 
4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
8. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 
11. แผนงานบูรณาการเพื่อพฒันาพืน้ที่ระดบัภาค 
12. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
มิตพิื้นที่ (Area) 
1. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ระดับภาค 
     - พัฒนาภาคใต ้
     - พัฒนาภาคใต้ชายแดน 

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
มิตบิูรณาการ (Agenda) 
1. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 
1. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 
1. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพษิและส่ิงแวดล้อม 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
มิตกิระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



มิติพื้นที่ (Area) 

1. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

-  พัฒนาภาคใต ้ (จ.นครศรีธรรมราช  จ. ตรัง จ.ชุมพร) 

-  พัฒนาภาคใต้ชายแดน  (จ.สงขลา) 
 
 

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



มิติบูรณาการ (Agenda) 
1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ(ส่งแล้ว) 
2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (ส่งแล้ว) 
3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสูส่ากล (ส่งแล้ว) 
4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส ์(ส่งแล้ว) 
6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
8. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม

และทั่วถึง 

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



มิติบูรณาการ (Agenda) 
9. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการมลพิษและ

สิ่งแวดล้อม 
12. แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
13. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 

1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ บูรณาการ 3 มิติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  



ปีงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี 2557 – 2561 

งบประมาณ(ล้านบาท) 

 1,185.08  

 1,506.39  

 1,712.94  
 1,651.36  

 1,528.13  
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 



ปีงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี 2557 – 2561 
จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้  

 851.08  

 1,073.70  

 1,263.92  
 1,182.08  

 1,098.67  

 334.00  

 432.69   449.02   469.28  
 429.46  
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งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้ 

งบประมาณ(บาท) หน่วย : ล้านบาท 



ปีงบประมาณ 

งบประมาณประจ าปี 2557 – 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

 28.18   28.72   26.21   28.42   28.10  
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งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได้ 

งบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. งบประมาณแผ่นดิน       851,082,800    1,073,695,800    1,263,921,900    1,182,084,800    1,098,670,200  

2. งบประมาณเงินรายได้       334,001,380        432,691,930        449,021,610        469,279,520        429,461,700  

รวม   1,185,084,180  1,506,387,730   1,712,943,510   1,651,364,320   1,528,131,900  

ร้อยละ  1,185.08    1,506.39 1,712.94 1,651.36  1,528.13  หน่วย : ล้านบาท 



ปีงบประมาณ 
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จ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561 

จ านวน(คน) 

- 3.89% 

- 5.55% 

- 3.02% 

- 12.30% 



ปีงบประมาณ 

จ านวนนักศึกษา ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 
จ าแนกตามพื้นที ่

3.18% 3.23% 3.01% 2.98% 3.85% 
9.11% 8.59% 8.21% 9.04% 8.52% 

11.02% 11.44% 11.14% 9.94% 10.12% 

19.83% 17.82% 17.55% 15.67% 12.33% 

56.86% 58.93% 60.10% 62.37% 65.18% 
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สงขลา 

ไสใหญ่ 

ตรัง 

ทุ่งใหญ่ 

ขนอม 

ร้อยละ  18,006    17,305 16,343 15,848  13,898  



พื้นที่ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. พื้นที ่สงขลา 10,238 10,198 9,822 9,885 9,059 

อ.เมือง 9,589 9,582 9,240 9,343 8,332 

อ.รัตภูม ิ   649   616   582   542   727 

2. พื้นที่นครศรีธรรมราช(ทุ่งใหญ่) 1,641 1,486 1,341 1,433 1,184 

3. พื้นที่นครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) 3,570 3,083 2,868 2,483 1,714 

4. พื้นที่นครศรีธรรมราช(ขนอม)   573   559   492   472   535 

5. พื้นที่ตรัง 1,984 1,979 1,820 1,575 1,406 

รวม 18,006 17,305 16,343 15,848 13,898 

จ านวนนักศึกษา ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 
จ าแนกตามพื้นที ่



ปีงบประมาณ 

จ านวนบุคลากร 
 ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 
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จ านวน(อัตรา) 



ปีงบประมาณ 

จ านวนบุคลากร ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 
จ าแนกตามประเภท 

4.72% 3.82% 3.15% 2.98% 2.72% 
3.00% 2.98% 3.15% 3.26% 3.28% 

25.12% 23.57% 20.72% 20.31% 19.96% 

30.21% 
27.92% 30.59% 27.65% 26.96% 

36.95% 41.71% 42.41% 45.81% 47.08% 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

ข้าราชการ 

พนักงานราชการ 

ลูกจ้างประจ า 

ร้อยละ  1,632    1,676 1,844 1,812  1,799 



ประเภทบุคลากร ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ข้าราชการ   410   395   382   368   359 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย   603   699   782   830   847 

3. พนักงานราชการ     49     50     58     59     59 

4. ลูกจ้างประจ า     77     64     58     54     49 

5. ลูกจ้างชั่วคราว   493   468   564   501   485 

รวม 1,632 1,676 1,844 1,812 1,799 

จ านวนบุคลากร ประจ าปีบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561 
จ าแนกตามประเภท 



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มทร.ศรีวิชัย 

1. ภารกิจพื้นฐาน 
    (มิติ Function) 

2. ภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
    - มิติ Agenda  ( 8 แผนบูรณาการ ) 
    - มิติ Area    ( ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) 



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มทร.ศรีวิชัย 

ภารกิจพื้นฐาน 

ปฏิทินการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 

วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ด าเนินการ 

30 ต.ค. - 15 พ.ย. 2560 
ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง กองนโยบายและแผน 
จัดท้าประมาณการรายจ่ายประจ้าขั้นต่้า กองนโยบายและแผน 

16 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2560 จัดท้าค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 หน่วยงานในสังกัด 

17 พ.ย. 2560 ส่งค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)  ถึงกอง
นโยบายและแผน 

หน่วยงานในสังกัด 

26 ธ.ค. 2560 ส่งค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ถึงกองนโยบายและแผน  

หน่วยงานในสังกัด 



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มทร.ศรีวิชัย 

ภารกิจพื้นฐาน 

ปฏิทินการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 

วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ด าเนินการ 

27 ธ.ค. 2560 - 12 ม.ค. 2561 รวบรวมค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน เพื่อเสนอกรรมการพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองนโยบายและแผน 

16 ม.ค. 2561 พิจารณาร่างค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรรมการพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
17 ม.ค. - 31 ม.ค. 2561 จัดท้าค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 หลังจากผ่านกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองนโยบายและแผน 

1 ก.พ. 2561 ส่งค้าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ไปยังส้านักงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มทร.ศรีวิชัย 

ภารกิจยุทธศาสตร์ 

มิติ Agenda 
1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลาง 
    และขนาดย่อมสู่สากล  
4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
8. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 

บูรณาการร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานเจ้าภาพผู้รับผิดชอบ 2 หน่วยขึ้นไป  
แบบฟอร์มและแนวทางการจัดท าโครงการ หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้ก าหนด 



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มทร.ศรีวิชัย 

ภารกิจยุทธศาสตร์ 

มิติ Area 

-> ภาคใต้ : ชุมพร  นครศรีธรรมราช  ตรัง 
-> ภาคใต้ชายแดน : สงขลา 
เสนอของบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  
โดยเสนอผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 

1. เสนอรวบรวมมายังมหาวิทยาลัยเพื่อส่งหน่วยงานเจ้าภาพ (สงป.) 
2. เสนอผ่านจังหวัดเพื่อรวบรวมในภาพพื้นที่ 



ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบบูรณาการ 3มิติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ขับเคลื่อน 
มิติพื้นที่ (Area) 
1. แผนบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค 
    - พัฒนาภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง 
      จ.ชุมพร) 

คณะ/วิทยาลัย พื้นที่ จ.นครฯ + จ.ตรัง รองอธิการบดีประจ้าวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช/ตรัง 

    - พัฒนาภาคใต้ชายแดน (จ.สงขลา) คณะ/วิทยาลัย พื้นที่ จ.สงขลา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา + 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
    1. แผนบูรณาการการสร้างรายได้จาก 
        การท่องเท่ียวและบริการ 

คณะศิลปะศาสตร์ / วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเท่ียว / วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ / คณะครุ
ศาสตร์ฯ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

    2. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ 
        การผลิตภาคการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ / คณะอุตสาหกรรม
เกษตร /  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง / คณะสัตวแพทย์
ศาสตร์ / คณะศิลปะศาสตร์ / คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

    3. แผนบูรณาการการพัฒนาผู้ประกอบ 
        การและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา 
        วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาด 
        ย่อมสู่สากล 

คณะบริหารธุรกิจ / คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ / UBI / คณะศิลปะศาสตร์  

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 



ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบบูรณาการ 3มิติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ขับเคลื่อน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 
    4. แผนบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เขต 
        เศรษฐกิจพิเศษ 

คณะบริหารธุรกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

    5. แผนบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคม 
        และระบบโลจิสติกส์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ /  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ / วิทยาลัยรัตภูม ิ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

    6. แผนบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมดิจิตอล 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ / ส้านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ / คณะครุ
ศาสตร์ฯ / วิทยาลัยรัตภูม ิ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

    7. แผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ 
        ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ 
        นวัตกรรม 

คณะ / วิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
/ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    8. แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพ 
        การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
        เท่าเทียมและท่ัวถึง 
     9. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค  

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ
   10. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้า 
   11. แผนงานบูรณาการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

   12. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
 
.......................................................... 
 
.......................................................... 
 
.......................................................... 
 
 
.......................................................... 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 
ผู้ช่วยอธิการบดี(อ.ด้ารงค์ + คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร)์ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 



ผู้รับผิดชอบ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบบูรณาการ 3มิติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ผู้ขับเคลื่อน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
    1. แผนพัฒนาพื้นฐานด้านการพัฒนาและ 
        เสริมสร้างศักยภาพคน 

ทุกหน่วยงาน กองนโยบายและแผน 

    2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ทุกหน่วยงาน กองนโยบายและแผน 



กรอบทิศทาง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประเด็นกรอบทิศทาง ผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน 
    1. สร้างเครือข่ายกับจังหวัดหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเข้าถึงแหล่ง 
        งบประมาณภายนอก ในมิติพื้นที่ (Area) และ มิติบูรณาการ (Agenda)  
        โดยมอบหมายรองอธิการบดีประจ้าพื้นที่หรือผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการ 

รองอธิการบดีประจ้าวิทยาเขต +  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร +  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

    2. ก้าหนดความสามารถหลัก ความเชี่ยวชาญ และความโดดเด่น เฉพาะทางของ 
        หน่วยงาน (core competency) เพื่อเตรียมจัดท้า Stock Project รองรับ 
        แหล่งงบประมาณ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ +  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

    3. จัดท้า Stock Project เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในมิติต่างๆ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา + 
รองอธิการบดีประจ้าวิทยาเขต  

    4. จัดท้า Stock สิ่งก่อสร้าง (แบบรูปรายการ ประมาณราคา) ครุภัณฑ์ (Spec. และ 
        ใบเสนอราคา) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณ หรือรวบรวม 
         เสนอขอรวมกับ Project 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา + 
รองอธิการบดีประจ้าวิทยาเขต  

    5. สร้างกลไก และสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อม ท้างาน 
         ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร +  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

    6. ก้าหนด KPI(เพิ่มเติม) เพื่อมอบหมายงานและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับผิดชอบ 
        ในการท้างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและดึงงบประมาณเข้ามายังมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร +  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 



กิจกรรมน าร่อง 
จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับจังหวัด 

“ มทร.ศรีวิชัย พบจังหวัด ” 

1. มอบรองอธิการบดีประจ าพื้นที่ จัดกิจกรรม มทร.ศรีวิชัย พบจังหวัด  
    โดยมีกิจกรรมดังนี ้

1.1  เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มอบหมาย บรรยายยุทธศาสตร์
จังหวัดและ มทร.ศรีวิชัย  แนะน้ามหาวิทยาลัย 

1.2  กองนโยบายและแผนลงพื้นที่เพื่อร่วมจัดท้า Workshop การเขียนข้อเสนอโครงการที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่ (มิติ Area) 

 



การบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มทร.ศรีวิชัย 



งบประมาณแผ่นดิน 
มทร.ศรีวิชัย 



งบประมาณแผ่นดิน 

ปี 2561  ได้รับจัดสรร  1,098.67 ล้านบาท 
      ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 7.05 
 
การโอนจัดสรรเงินงวดในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แบ่งการโอนจัดสรร 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 : ไตรมาส 1-2 ( 1 ต.ค.2560 - 31 มี.ค.2561)  

 วันที่ 1-2 ต.ค. 2560  --> งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
         พลางก่อน(2560 พ.) 

 วันที่ 3 ต.ค.2560 – 31 มี.ค.2561 --> งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 
       พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 



งบประมาณแผ่นดิน 

จ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - -> 738,520,500 บาท  ร้อยละ 67.22  จ้าแนกเป็น 
 1. งบประจ้า   ร้อยละ   50 
     - เงินเดือน + เงินจ่ายควบเงินเดือน   
     - งบด้าเนินงาน 
 2. งบลงทุน   ร้อยละ   50 
 3. งบเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  ร้อยละ 100 
 4. งบรายจ่ายอื่น* (จัดสรรตามแผน) ร้อยละ   73 
     - โครงการบริการวิชาการ 
     - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     - โครงการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     - โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 
ครั้งที่ 2  (ไตรมาส 3-4  ( 1 เม.ย.60 – 30 ก.ย.61 ) 
 งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับโอน จ านวน  360,149,700 บาท ร้อยละ 32.78 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 



เป้าหมายการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งบประมาณ 
เป้าหมายการ ไตรมาส 

ที่ 1 
ไตรมาส 
ที่ 2 

ไตรมาส 
ที่ 3 

ไตรมาส 
ที่ 4 เบิกจ่ายรวม 

  ภาพรวม 1,098.6702  1,054.7234  332.7873 241.7074 241.7074 238.5213 

ประมาณร้อยละ         96.00        30.29        22.00        22.00        21.71  

  รายจ่ายประจ า 837.6965  823.9582   276.4398  184.2932 184.2932 178.932 

ประมาณร้อยละ   98.36       33.00        22.00        22.00        21.36  

  รายจ่ายลงทุน 260.9737 229.6568 55.0915 57.4142 57.4142 59.7369 

ประมาณร้อยละ   88.00       21.11        22.00        22.00        22.89  

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณแผ่นดิน 

2. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



ปีงบประมาณ 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 -2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

91.19 92.28 

89.11 
87.60 

80

85

90

95

100

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ร้อยละ 



เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 9 มทร. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส 4 (ร้อยละ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ 93.53 89.50 96.63 95.10 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 82.71 93.43 90.71 93.99 

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 88.21 86.40 88.79 93.48 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 84.89 80.69 83.31 91.51 

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 94.71 90.26 91.95 90.22 

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 88.26 89.68 83.61 89.28 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 85.27 75.87 82.31 87.97 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 91.19 92.28 89.11 87.60 

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 81.55 82.72 80.79 86.02 

3 2 4 8 



ปีงบประมาณ 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 -2560 

9 มทร. 
ร้อยละ 

มทร.สุวรรณภูมิ 

มทร.พระนคร 

มทร.ตะวันออก 

มทร.ธัญบุร ี

มทร.อีสาน 

มทร.รัตนโกสินทร ์

มทร.กรุงเทพ 

มทร.ศรีวิชัย 

มทร.ล้านนา 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
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ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 ต.ค. 2560 

1. จัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามแบบฟอร์ม  
ที่กองนโยบายและแผนก้าหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองนโยบายและแผน 

2. จัดท้าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและด้าเนินการควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 

3. กรณีโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ้าปี 2561 ไม่ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 
สามารถเพิ่มโครงการได้ตามความเหมาะสมและจ้าเป็นโดยโครงการเพิ่มต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด้าเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรให้ล่าช้าลง แหล่งงบประมาณเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินรายได้ของหน่วยงาน 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 

งบประมาณแผ่นดิน 



4. การติดตามผลการด าเนินโครงการในระบบบัญชี 3 มิต ิ

ระยะเวลาด าเนินโครงการ ก าหนด รายงานที่ประชุม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

      โครงการในไตรมาสที่  1 (ตุลาคม  - ธันวาคม 2560) 31  มกราคม  2561   เดือนกุมภาพันธ์  2561 
  ตุลาคม  2560   พฤศจิกายน 2560     
  พฤศจิกายน  2560   ธันวาคม  2560     
  ธันวาคม  2560   มกราคม  2561     
      โครงการในไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม 2561) 30  เมษายน  2561   เดือนพฤษภาคม  2561 
  มกราคม  2561   กุมภาพันธ์  2561     
  กุมภาพันธ์  2561   มีนาคม  2561     
  มีนาคม 2561   เมษายน  2561     
      โครงการในไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน 2561) 31  กรกฎาคม  2561   เดือนสิงหาคม 2561 
  เมษายน  2561   พฤษภาคม  2561     
  พฤษภาคม  2561   มิถุนายน  2561     
  มิถุนายน  2561   กรกฎาคม  2561     
      โครงการในไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน  2561) 15  กันยายน  2561   เดือนพฤศจิกายน  2561 
  กรกฎาคม  2561   สิงหาคม  2561     
  สิงหาคม  2561   กันยายน 2561     
  กันยายน  2561       

งบประมาณแผ่นดิน 

ปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1. มาตรการ/ วิธีการ  ส าหรับโครงการที่ไม่ด าเนินการตามแผน 

  1.1 โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)   
หากภายในวันที่ 31 มกราคม 2561  ยังไม่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 

    1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
    2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
  1.2  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 2 (1 มกราคม 2561– 31 มีนาคม  2561)  

หากภายในวันที่ 30 เมษายน  2561  ยังไม่ด าเนินการ  มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้   
    1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
    2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
  1.3  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน  ไตรมาส 3 (1 เมษายน 2561– 30 มิถุนายน 2561)   

หากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ยังไม่ด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 
    1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
    2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 
  1.4  โครงการที่มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน  2561)  

หากภายในวันที่  15 กันยายน 2561   ยังไม่ด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการดังนี้ 
    1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
    2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 



มาตรการ/วิธีการ ด าเนินการส าหรับโครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2. 
 
 

มาตรการ/ วิธีการ  ด าเนินการโครงการที่มีสถานการณ์ด าเนินงาน “อยู่ระหว่างด าเนิน 
โครงการ” นานกว่า ๓ เดือน  (ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลา 
ต่อเนื่อง เช่น โครงการผลิตต าราเรียน  โครงการศูนย์ภาษา) 

  1) งบประมาณแผ่นดิน  โอนเงินคืนมายังมหาวิทยาลัยฯ 
  2) งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณเพิ่มเติม  ระงับการด าเนินโครงการ 

3.  กรณีการขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี  2561   

  
1) หน่วยงานสามารถขออนุมัติ เลื่อนระยะเวลาในการด าเนินโครงการตามแผนฯ ได้ กรณีมีเหตุผลความ
จ าเป็นเท่านั้น  เช่น งบประมาณภายในไตรมาสนั้นๆ ไม่เพียงพอ  ปรับระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  เป็นต้น 

  

2) การขอเลื่อนระยะเวลาด าเนินโครงการตามแผนฯ ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุ ใน
เล่มเอกสารของแผนปฏิบัติงานประจ าปี 



5.การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย “ งบลงทุน ” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 

- - - > ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2560 
- - - > งานคลัง(พัสดุ) ประจ้าพื้นที่รายงานผลการด้าเนินงาน และ 
           ผลการเบิกจ่ายมายังกองนโยบายและแผน ทุกวันศุกร์ 

                ของสัปดาห ์

1. งบประมาณแผ่นดิน 

2. งบน้ าท่วม 

งบประมาณแผ่นดิน 

Data link PPT_11-10-2560/สรุปงบลงทุน61.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/สรุปงบลงทุน61.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/สรุปงบลงทุน61.xlsx


ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

งบประมาณแผ่นดิน 

6. ทบทวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัตงิานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบผล-59-60.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบผล-59-60.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบผล-59-60.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบผล-59-60.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบผล-59-60.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบผล-59-60.xlsx
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบผล-59-60.xlsx


งบประมาณเงินรายได ้
มทร.ศรีวิชัย 



งบประมาณเงินรายได้ 

ประมาณการรายรับ งบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2561    

จ านวน  429.4617  ล้านบาท 
      ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 8.48 
 

รายรับจริงปี 2560   419.5886 ล้านบาท 
ต่ ากว่าประมาณการรายรับ ร้อยละ 10.59 

งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



งบประมาณเงินรายได้ 

รายการ  ประมาณการรายรับ   รายรับจริง   เพิ่ม-ลด   ร้อยละ  

1. งานจัดการศึกษา 417,041,570.00  352,723,340.00  - 64,318,230.00  -  15.42  

2. งานฟาร์ม / งานฝึก 
ทักษะวิชาชีพ 

35,720,000.00  27,638,370.43  - 8,081,629.57  -  22.62  

3. งานหอพัก 5,850,600.00  6,022,198.90  171,598.90  2.93  

4. รายได้อื่นๆ 10,667,350.00  33,204,705.47  22,537,355.47  211.27  

รวมทั้งสิ้น 469,279,520.00  419,588,614.80  49,690,905.20  10.59  

เปรียบเทียบรายรับจริงและประมาณการรายรับ     
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2560 



เปรียบเทียบรายรับจริง  งบประมาณเงินรายได้   
ภาคปกติ และภาคสมทบ 

งานจัดการศึกษา (ระดับ ปวส. + ระดับปริญญาตรี + ระดับบัณฑิตศึกษา) 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559   ภาคฤดูร้อน  และภาคการศึกษา 1/2560 

Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls
Data link PPT_11-10-2560/เปรียบเทียบรายรับ60.xls


งบประมาณเงินรายได้ 

---> การน าส่งงบประมาณเงินรายได้ น้าส่งตามประมาณการรายรับประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

---> การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เบิกจ่ายตามรายรับจริงโดยพิจารณาจากจ้านวนนักศึกษา 

---> โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ด้าเนินการในภาพพื้นที่ คณะพื้นที่สงขลา (ไม่รวมวิทยาลัยรัตภูม)ิ 
กองพัฒนานักศกึษาเป็นเจ้าภาพด้าเนินการ / คณะพื้นที่ตรัง  
วิทยาเขตตรังเป็นเจ้าภาพด้าเนินการ / คณะพื้นที่นครศรีธรรมราช 
ทุ่งใหญ่ ไสใหญ่ (ไม่รวมขนอม) วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็น
เจ้าภาพด้าเนินการ 

---> การอนุมัติใช้งบกลาง 

ส้าหรับแก้ปัญหาหรือด้าเนินการรายการจ้าเป็นเร่งด่วนหากไม่
ด้าเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยขอใช้หลังจากสิ้น
ไตรมาส 1 เนื่องจาก นศ. เทอม 2  ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
ต้องใช้ไม่เกิน 90%  ของรายรับจริงงบกลาง(ตามประกาศ) 

---> การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและเสนอสภา
พิจารณาอนุมัต ิ



ก าหนดส่งข้อมูล 

ล าดับที ่ รายการ ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 รายงานผลการด้าเนินงานและ 
 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน +   
 งบน้้าท่วม 

 ทุกๆ วันศุกร ์
 ของสัปดาห ์  พัสดุแต่ละพื้นที่ 

2. 
 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ 
 จ่ายงบประมาณประจ้าปี  
 งบประมาณ พ.ศ.2561 

 30 ตุลาคม 2560  ทุกหน่วยงาน 

3. 
 โครงการตามแผนบูรณาการ 
  -  มิติ Agenda 
  -  มิติ Area 

 30 ตุลาคม 2560  ทุกหน่วยงาน 

4. 
 มทร.ศรีวิชัยพบจังหวัด  
 (พื้นที่สงขลา ตรัง  
 นครศรีธรรมราช) 

 ภายใน 
 พฤศจิกายน 2560 

 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  
 และพัฒนา และรอง  
 อธิการบดีประจ้าวิทยาเขต 
 ตรัง/นครศรีธรรมราช 



ก าหนดส่งข้อมูล 

ล าดับท่ี รายการ ก าหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ 

5.  แผนความต้องการรายการ 
 ครุภัณฑ์  30 พฤศจิกายน 2560  ทุกหน่วยงาน 

6.  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
 งบประมาณ พ.ศ.2562  26 ธันวาคม 2560  ทุกหน่วยงาน 

7.  รายงานผลการด้าเนินโครงการ 
 ในระบบบัญชี 3 มิต ิ

 31 มกราคม 2561 
 30 เมษายน 2561 
 31 กรกฎาคม 2561 
 15 กันยายน 2561 

 กองนโยบายและแผน 




