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ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 

ณ  บ้านหน้าเกาะ  บลิสฟูล  รีสอร์ท  จังหวัดพัทลุง 

 

กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 



กิจกรรมโครงการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม Pre-test 
2. บรรยายหัวข้อ  
     2.1 การจัดท างบประมาณ 
    2.2 การขออนุมัติงบประมาณ 
    2.3 การบริหารงบประมาณ 
    2.4 การติดตามและประเมินผล 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความคิดเห็น/อภิปราย/ซักถาม ประเด็นการบรรยาย 
4. แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้งานนโยบายและแผน โดยสรุปประเด็น
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานนโยบายและแผน และวิธีแก้ไขปัญหาที่ผ่าน
มา โดยน าเสนอกลุ่มละ 1-2 ประเด็น 

5. ผู้ร่วมโครงการตอบแบบสอบถาม Post-test 
6. ประเมินผลโครงการ 
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แบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 : 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วิทยาลัยรัตภูมิ 

กลุ่มที่ 2 : 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 

กลุ่มที่ 3 : 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

กลุ่มที่ 4 : 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มที่ 5 :  
กองคลัง กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานอธิการบดี 

กลุ่มที่ 6 : 
กองวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ กองออกแบบและพฒันาอาคารสถานที่ 

โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   

ส านักงานสภามหาวัทยาลัยฯ  ส านักงานนิติการ 3 



  บทน า 

  วงจรงบประมาณ (Budget cycle) 
1. การจัดท างบประมาณ 

2.  
การขอ
อนุมัติ

งบประมาณ 

3. การบริหารงบประมาณ 

4.  
การติดตาม

และ
ประเมินผล 
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การจัดท างบประมาณ 

 



  ระบบงบประมาณของไทย 

1. ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 2502-2524 
     Line-Item Budgeting System (LBS) 
 
2. ระบบงบประมาณแบบวางแผน-แผนงาน 2525-2541 
     Planning-Programing-Budgeting System (PPBS) 
 
3. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 2542-2545 
    Performance Based Budgeting System (PBBS) 
 
4. ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 2546-ปัจจุบัน 
    Strategic Performance-Based Budgeting System (SPBBS) 
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  ระบบงบประมาณ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตรร์ะดับกระทรวง (PSA) 

เป้าหมายในระดับหน่วยงานภายในกระทรวง (SDA) 

ค าของบประมาณของหน่วยงานราชการโดยมี 
(1) กรอบงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) และ 
(2) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ (project evaluation) 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการสาธารณะของหน่วยงาน 

การจัดสรรงบประมาณภายใต้ระบบงบประมาณใหม่ 

ระบบการประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงกับ
ผลการด าเนินงานตามเป้าที่ก าหนดใน PSA และ SDA ระบบแรงจูงใจให้หน่วยงานและพนักงาน

สามารถบรรลเุป้าหมายบริการสาธารณะที่
ก าหนดไว้ 

การด าเนินงานตามล าดับ
ขั้นตอน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณแบบใหม ่
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  การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

กระบวนการ ล าดับ วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 

1 27 ต.ค. 58 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

กา
รท

บท
วน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

2 ต.ค.- ธ.ค. 58 ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการกิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักงบประมาณร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวน/
ปรับปรุง 
1. ฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
2. จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าท่ีจ าเป็นประจ าปี 2560 ท่ีสอดคล้องกับฐานข้อมูล
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางท่ีมีการปรับปรุง 
3. โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ 

3 ต.ค.58 - ม.ค. 59 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
- รายงานผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
ส่ง ส านักงบประมาณ 
- รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (PART) ส่ง ส านักงบประมาณ 
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  การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

กระบวนการ ล าดับ วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 
กา
รว
าง
แผ

นง
บป

ระ
มา
ณ 

4 1-18 ธ.ค. 58 การบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (Area) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น บูรณาการการจัดท างบประมาณร่วมกับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และต าแหน่งการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดท่ีส าคัญ รวมท้ังเป็นไปตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี (พ.ศ.2558-2577) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2558-2564) และนโยบายส าคัญของรัฐบาล เสนอรอง
นายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าของสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ส่ง ส านักงบประมาณ 

5 27 ต.ค.58-25 ม.ค.59 
 

27 ต.ค. 58 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
- ส านักงบประมาณก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ .ศ.2560 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

27 ต.ค.-18 ธ.ค.58 - คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ พิจารณาและ
จัดท าข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 และส่ง ส านักงบประมาณ 

21 ธ.ค.58-25 ม.ค.59 
 

- ส านักงบประมาณพิจารณาและสรุปภาพรวมข้อเสนอการจัดท างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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  การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

กระบวนการ ล าดับ วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 
กา
รว
าง
แผ

นง
บป

ระ
มา
ณ 

6 27 ต.ค.58-25 ม.ค.59 
27-30  ต.ค. 58 

 
 

27 ต.ค.-18 ธ.ค.58 
 
 
 
 
 

21 ธ.ค.58-25 ม.ค.59 
 

การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบื้องต้น 
- รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้กระทรวง 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบ้ืองต้น 
- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบ้ืองต้น ให้สอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2558-
2564) นโยบายของรัฐบาล เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่ง ส านักงบประมาณ ประกอบด้วย 
(1) แผนยุทธศาสตร์   (2) แผนงานพื้นฐาน   (3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
- ส านักงบประมาณ  พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เบ้ืองต้น เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

7 27 ต.ค.58-29 ม.ค.59 ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภา
ความมั่นคงแห่งชาติร่วมพิจารณาและจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีสอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558-2577) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2558-2564) 
และนโยบายรัฐบาล 
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  การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

กระบวนการ ล าดับ วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 
กา
รว
าง
แผ

นง
บป

ระ
มา
ณ 
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27 ต.ค.58-29 ม.ค.59 
27-30  ต.ค. 58 

 
 

 
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมพิจารณาทบทวนประมาณการรายได้
ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
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2 ก.พ. 59 

 
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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  การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

กระบวนการ ล าดับ วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 
กา
รจ
ัดท

 าง
บป

ระ
มา
ณ 

10 3-5 ก.พ. 59 
 

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

11 3-5 ก.พ. 59 - รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าของสังกัด มอบนโยบายให้กระทรวง 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดท าเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวงท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน จัดท ารายละเอียดวงเงินและค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยบูรณา
การงบประมาณในมิตินโยบายส าคัญของรัฐบาลและมิติพื้นท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดท่ีส าคัญ (โดยน า
ข้อเสนองบประมาณในล าดับท่ี 5 และ 6 ไปใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ) และ
ประมาณการรายได้ประจ าปี เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่ง ส านักงบประมาณ 

12 23 ก.พ.-8 เม.ย.59 ส านักงบประมาณพิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

12 



  การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

กระบวนการ ล าดับ วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 
กา
รจ
ัดท

 าง
บป

ระ
มา
ณ 

13 12  เม.ย. 59 
 

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณฯ 

14 13-22  เม.ย. 59 กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณร่าย
จ่ายประจ าปีฯ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เสนอรองนายกรัฐมนตรี
ท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าของสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งส านัก
งบประมาณ 

15 25-29 เม.ย.59 ส านักงบประมาณพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

16 3 พ.ค. 59 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

17 3-20 พ.ค. 59 ส านักงบประมาณ จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 และเอกสารประกอบงบประมาณ 

18 24 พ.ค. 59 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และเอกสารประกอบงบประมาณเพื่อน าเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 13 



  การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

กระบวนการ ล าดับ วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 

กา
รอ
นุม

ัติง
บป

ระ
มา
ณ 

 
19 

 
2 มิ.ย. 59 

 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 1 
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1 ก.ย. 59 

 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที่ 2-3 
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9 ก.ย. 59 

 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
 

14 



  ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ด าเนินการ 

30 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2558 
  ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง กองนโยบายและแผน 
  จัดท าประมาณการรายจ่ายประจ าข้ันต่ า กองนโยบายและแผน 

24 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2558   จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัด 

16 พ.ย. 2558   ส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
หมวดงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ถึงกองนโยบายและแผน 

หน่วยงานในสังกัด 

25 ธ.ค. 2558   ส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึง
กองนโยบายและแผน  

หน่วยงานในสังกัด 

26 ธ.ค. 2558 - 13 ม.ค. 
2559 

  รวบรวมค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ของหน่วยงานเพื่อเสนอกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองนโยบายและแผน 

15 



  ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ด าเนินการ 

 
14 ม.ค. 2559 

 
พิจารณาร่างค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 
กรรมการพิจารณาร่าง
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

15 ม.ค. - 18 ก.พ. 2559 จัดท าค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
หลังจากผ่านกรรมการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองนโยบายและแผน 

19 ก.พ. 2559 ส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ไปยังส านักงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 
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  แนวทางการจัดท างบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 

ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ( 25 เรื่อง) 

1. 

มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาด าเนินการจัดท าข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) จ าแนก
วงเงิน 3 ส่วน 

2. 

มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560  
ที่สอดคล้องกับนโยบาย งบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร 

3. 

17 



  แนวทางการจัดท างบประมาณแผ่นดินประจ าปี 2560 

มีการก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ผลส าเร็จฯ ที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
ส าคัญ 

4. 

มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 
ในขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณ 

5. 

มีการบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ (area) โดยส่วนราชการฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และต าแหน่งการพัฒนา
จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2558-2577 และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

6. 
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  (ร่าง) แผนงานตามยุทธศาสตร์ การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 

1. ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
แก้ปัญหา

ความยากจน 
ลดความ

เหล่ือมล้ าและ
สร้างการ
เติบโตจาก
ภายใน 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการ

จัดการน้ าและ
สร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ  

7. รายการค่า
ด าเนินการ
ภาครัฐ 

 
 
 

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 46 แผนงานรอง - แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 

- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ - แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 

แผน 
พื้น 
ฐาน/ 
แผน 
งาน
รอง 
 = 1/9 

แผน 
งาน
ยุทธ 
ศาสตร์ 
 = 9 

แผน 
พื้น 
ฐาน/ 
แผน 
งาน
รอง 

 = 1/14 

แผน 
งาน
ยุทธ 
ศาสตร์ 
 = 14 

แผน 
พื้น 
ฐาน/ 
แผน 
งาน
รอง 
 = 1/4 

แผน 
งาน
ยุทธ 
ศาสตร์ 
 = 4 

แผน 
พื้น 
ฐาน/ 
แผน 
งาน
รอง 
 = 1/6 

แผน 
งาน
ยุทธ 
ศาสตร์ 
 = 6 

แผน 
พื้น 
ฐาน/ 
แผน 
งาน
รอง 
 = 1/5 

แผน 
งาน
ยุทธ 
ศาสตร์ 
 = 5 

แผน 
พื้น 
ฐาน/ 
แผน 
งาน
รอง 
 = 1/8 

แผน 
งาน
ยุทธ 
ศาสตร์ 
 = 8 

ยุทธศาสตร/์
รายการ
ด าเนิน 

การภาครัฐ 

แผนงาน 
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  ผลผลิต 
 

  (ร่าง) ความเชื่อมโยงแผนงานตามยุทธศาสตร์/ผลผลิต   

2. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
แก้ปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้าง
การเติบโตจากภายใน 

7. รายการค่าด าเนินการ
ภาครัฐ 

ผลงาน 
วิจัยเพื่อ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ผลงาน 
วิจัยเพื่อ
สร้างองค์
ความรู้ 

ยุทธศาสตร์/
รายการด าเนิน 
การภาครัฐ 

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (บูรณาการ) 

แผนงานพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนงานรอง 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนงานพ้ืนฐาน 
ด้านการแก้ไขปัญหา
ความยากจนลดความ
เหลื่อมล้ าและการสร้าง
การเจริญเติบโตจาก

ภายใน 
แผนงานรอง 

ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ  

แผนงานรอง 
บุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ด้านสังคม 
ศาสตร์ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา
ด้านวิทยา 
ศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

ผลการ
ให้บริการ
วิชาการ 

ผลงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2560 มทร.ศรีวิชัย 
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* ปี 2560 ยุบรวมโครงการไปเสนอในงบรายจ่ายอื่นผลผลิต ด้านวิทย์ฯ และด้านสังคมฯ 

  ผลผลิต / โครงการ 

การจัดท างบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปี 2560 มทร.ศรีวิชัย 

ผลผลิต / โครงการ 
หมวดรายจ่าย 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์      

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี      

3. ผลการให้บริการวิชาการ  

4. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  

5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  

6. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

7. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน * 

 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว * 
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  การจัดท างบประมาณประจ าปี 2560 

1. แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. ยุทธศาสตร์ชาต ิ

4. นโยบายส าคัญรัฐบาล 

5. แผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย 

6. แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 16 ด้าน 

7. จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ 

8. การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 9 มทร. 

9. การพัฒนาศักยภาพ มทร.ศรีวิชัยสู่ชุมชน * 
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  แผนการพัฒนามหาวิทยาลยั 16 ด้าน 

1. ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

2. ด้านแผนประชาสัมพันธ ์

3. ด้านแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 

4. ด้านแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

5. ด้านแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

6. ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน 

7. ด้านแผนจัดหารายได้ 

8. ด้านแผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ 

9. ด้านแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

10. ด้านแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green  Campus  

11. ด้านแผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

12. ด้านแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

13. ด้านแผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

14. ด้านแผนพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละระบบสาธารณูปการ (ยังไม่เข้าสภามหาวิทยาลัยฯ) 

15. ด้านแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (ยังไม่เข้าสภามหาวิทยาลัยฯ) 

16. ด้านแผนบริหารและการประกันคุณภาพ  (ยังไม่เข้าสภามหาวิทยาลัยฯ)  23 



  จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที ่

  พื้นที่สงขลา 

ศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพการผลิต 
และการบริการชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 

1. ภาคการผลิต 2. ภาคการบริการ 

ความ
มั่นคงทาง
อาหาร 

พลังงาน เทคโนโลยี
การผลิต 

หน่วยวิจัย
การกัด
เซาะ
ชายฝั่ง 

ท่องเที่ยว
ชายฝั่ง 

ขนส่งทาง
ทะเล 

ศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ 

24 



  จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที ่

  พื้นที่ไสใหญ่ 

ศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ 
การเกษตรและเทคโนโลยี 

1. ภาคการผลิต 2. ภาคการบริการ 

1. การ
พัฒนาไม้

ผล
เศรษฐกิจ
เพื่อการ
ส่งออก 

2. ศูนย์
พัฒนา

นวัตกรรม
และ

ผลิตภัณฑ์
ยางพารา
และน้ ามัน
ปาล์ม 

3. ศูนย์
ความ

หลากหลา
ยทาง
ชีวภาพ

และการใช้
ประโยชน์ 

4. ศูนย์
พัฒนา
สมาร์ท
ฟาร์ม 

1. ศูนย์บริการสุขภาพ
ทางการแพทย์แผนไทย 

2. ศูนย์พัฒนาธุรกิจ
ชุมชน 
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  จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที ่

  พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพการเกษตรและนวัตกรรม 

1. ภาคการผลิต 2. ภาคการบริการ 

1.1 ความม่ันคง
ทางอาหาร 

1.2 การเกษตร 1.3 พลังงาน 

- ศูนย์อาหารเพื่อ
สุขภาพ 
- ศูนย์ทดสอบ
คุณภาพอาหาร 
- การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

- ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
- ศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
- ศูนย์พัฒนางานฟาร์มด้วย
ระบบมาตรฐาน GAP 
- ศูนย์พัฒนาปาล์มน้ ามัน
และยางพารา 
- ศูนย์อารักขาพืช 
- ศูนย์พัฒนาโคเนื้อ 
- ศูนย์พัฒนาแพะ 
- ศูนย์พัฒนาไม้ผล 
- ศูนย์พัฒนาอาหารสัตว ์

- ศูนย์นวัตกรรม
พลังงานทางเลือก 
- ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาการน าวัสดุเศษ
เหลือมาใช้ประโยชน์ 

2.1 การท่องเที่ยว 2.2 สุขภาพสัตว์ 

- ศูนย์ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงเกษตร 

- ศูนย์บริการสุขภาพ
สัตว ์
- ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องและฝึกอบรม 
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  จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที ่

  พื้นที่ตรัง 

ศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพการผลิต 
และการบริการชายฝ่ังทะเลอันดามัน 

1. ภาคการผลิต 2. ภาคการบริการ 

11. ด้านการประมง 
 - ศูนย์ส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
- ศูนย์ส่งเสริมการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า 

1.2. ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- ศูนย์นวัตกรรมพลังงาน
ทางเลือก 
- ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาการน าวัสดุเศษเหลือ
มาใช้ประโยชน์ 

2.1 การท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน 
- ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทางทะเล 
- ศูนย์รับรองมาตรฐานการท่องเท่ียวชุมชนทางทะเล 
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   การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน 9 มทร. 

1. การบริหารจัดการน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม : มทร.สุวรรณภูมิ  

2. การพัฒนาบุคลากรนักปฏิบัติด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียน : มทร.ตะวันออก 

3. ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA 147 : มทร.กรุงเทพ 

4. ระบบการศึกษากับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ : มทร.กรุงเทพ 

5. กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) : มทร.กรุงเทพ 

6. โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) : มทร.พระนคร 

7. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง : มทร.อีสาน 

8. บัณฑิตนักปฏิบัติ WIL STEM Practice School และสหกิจศึกษา : มทร.ล้านนา 

9. เกษตรและอาหาร : มทร.ธัญบุร ี

10. ครูอาชีวศึกษา (บัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อตอบสนองแรงงานของประเทศ) : มทร.ธัญบุร ี

11. ระบบขนส่งทางทะเล : มทร.ศรีวิชัย 
12. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ : มทร.รัตนโกสินทร ์

13. การพัฒนาก าลังแรงงาน : มทร.ล้านนา 

14. โครงการพระราชด าริ โครงการสู่ชุมชน : มทร.กรุงเทพ 28 



  โครงการพัฒนาศักยภาพ มทร.ศรีวิชัย สู่ชุมชน 

พัฒนานักศึกษา 
พัฒนาบุคลากร 

นวัตกรรม 

สู่ชุมชน 
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  การจัดท างบประมาณประจ าปี 2560 

   (หน่วยงาน) 

หมวดรายจ่าย / รายการ 
ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน 
1. งบบุคลากร  

2. งบด าเนินงาน  

3. งบลงทุน 
-   ครุภัณฑ์  

-   สิ่งก่อสร้าง  

4. งบเงินอุดหนุน 
  -   โครงการบริการวิชาการ  

  -   เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย  

  -   โครงการวิจัย  

5. งบรายจ่ายอื่น 
  -   โครงการท านุฯ  

  -   โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  

  -   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

  -   โครงการพัฒนาศักยภาพ มทร.ศรีวิชัย สู่งชุมชน  30 



  การจัดท างบประมาณเงินรายได้ 

  ปฏิทินเงินรายได ้

วัน / เดือน / ปี ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ด าเนินการ 

เม.ย.   ประชุมและแจ้งหน่วยงานจัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  กองนโยบายและแผน 

เม.ย. -พ.ค.   จัดท าค าเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หน่วยงานในสังกัด 
เม.ย.   ส่งจ านวนนักศึกษา เทอม 2   ฤดูร้อน และเทอม 1  และตารางประมาณการรายรับ   หน่วยงานในสังกัด 

  ถึงกองนโยบายและแผน  ***   
  ส่งผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ค.   ส่งโครงการบริการวิชาการ (ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ)  หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 

มิ.ย.   ส่งเอกสารค าเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   ถึงกองนโยบายและแผน หน่วยงานในสังกัด 

  จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กองนโยบายและแผน 

ก.ค. 
  ประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  

คณะกรรมการพิจารณาร่าง 
งบประมาณเงินรายได้ 

  จัดท าเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผน 

ส.ค.   สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ สภามหาวิทยาลัยฯ 

ก.ย.   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ กองนโยบายและแผน 
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การขออนุมัติงบประมาณ 

 



  การขออนุมัติงบประมาณแผ่นดิน  

1.     มหาวิทยาลัย ส่งค าเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปยัง สกอ. และส านักงบประมาณ 
2.     ส านักงบประมาณ พิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี 
3.     คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ และก าหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุง

งบประมาณ 
4.     มหาวิทยาลัย ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  
        และส่งส านักงบประมาณ 
5.     ส านักงบประมาณ พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
6.     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณ 
7.     ส านักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง พรบ.งบประมาณ และเอกสารประกอบงบประมาณ 
8.     คณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ร่าง พรบ. และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อน าเสนอสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ 
9.     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ วาระท่ี 1 
10.   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่าง พรบ. งบประมาณ วาระที ่2 – 3 

11.   ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่าง พรบ. ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
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  การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ 

1.      หน่วยงานส่งค าเสนอของบประมาณมายังมหาวิทยาลัย 

2.      กองนโยบายและแผน พิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณ 
         เสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

3.      คณะกรรมการบริหารงบประมาณให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ 
         และก าหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ 

4.      กองนโยบายและแผน ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ 
         ของคณะกรรมการบริหารงบประมาณ 

5.      กองนโยบายและแผน จัดท าร่างค าเสนอของบประมาณ เพื่อน าเสนอ 
         สภามหาวิทยาลัย 

6.      สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ร่างค าเสนอของบประมาณ และให้ความเห็นชอบ 
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การบริหารงบประมาณ 

 



  การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

  1. แผนพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 

  2. แผนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  3. แผนประชาสัมพันธ ์

  4. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 

  5. แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  6. แผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

  7. แผนการอนุรักษ์พลังงาน 

  8. แผนจัดหารายได้ 

  9. แผนพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ 

  10. แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม 

  11. แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green Campus 

  12. แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

  13. แผนส่งเสริมพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  14. แผนพัฒนาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปการ 

  15. แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  16. แผนบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ 36 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต/โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ แผนงาน (ผลผลิต/โครงการ)  

1.   ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

   1.1 การพัฒนาและเพิม่รายได้จากการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

  แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้
จากการท่องเที่ยวและบริการ 

  1) โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

   1.2 การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

  แผนงานส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

  1) สู่ประชาคมอาเซียนโครงการ : โครงการ
เตรียมความพร้อม 

2.   ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต  

   2.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานทางการศึกษา 

  แผนงานขยายโอกาสและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  1) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2) ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์  
  3) ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน และผลผลิต/โครงการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ แผนงาน (ผลผลิต/โครงการ)  

2.   ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต  

   2.2 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและ
พัฒนาศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 1)  ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

   3.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา   แผนงานส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา 

 1) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 2) ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถา่ยทอดเทคโนโลยี 
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  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2559 

  ที่ได้รับจัดสรร 

   ครั้งที่  1   จ านวน          873,263,600  ร้อยละ 69.09 

   ครั้งที่  2 จ านวน          390,658,300  ร้อยละ 30.91 

รวม จ านวน       1,263,921,900  ร้อยละ 100 
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  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2559 

   ครั้งที่ 1 : จ าแนกตามผลผลิต / หมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย / รายการ 
ร้อยละที่จัดสรร 

หมายเหตุ คร้ังที่ 1 
1. งบบุคลากร     

  -   ข้าราชการ / ลูกจ้างประจ า - เบิกจ่ายตรง 
  -   พนักงานราชการ 100   
2. งบด าเนินงาน     

  -   ขั้นต่ า - เบิกจ่ายตรง 
  -   งบด าเนินงานอื่นๆ 50   
3. งบลงทุน 100   
4. งบเงินอุดหนุน     

  -   โครงการบริการวิชาการ 68   
  -   ค่าใช้จ่ายบุคลากร 50   
  -   โครงการวิจัย 100   
  -   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 64.78   
5. งบรายจ่ายอื่น     

  -   โครงการท านุฯ 60   
  -   โครงการยุทธศาสตร์ - หน่วยงานท าขออนุมัตโิอนเมื่อได้ผู้รับจ้าง / ท าสัญญา 
  -   อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50   
  -   AEC 50   40 



  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  กรณีงบประมาณได้รับโอนจัดสรร ครั้งที่ 1  ไม่เพียงพอ 

1. ปรับแผนระยะเวลาด าเนินโครงการ 

2. 
ไม่เลื่อน/ ปรับ โครงการ ภายในไตรมาส 3 - 4  มาด าเนินการในไตรมาส  1 - 2  
หากงบประมาณไม่เพียงพอ 

3. 
กรณีโครงการ ต่างผลผลิต  ต่างแผน  ไม่สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณได ้

4. 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  หากงบประมาณไม่เพียงพอสามารถ
ขอโอนงบด าเนินงาน ภายใต้ผลผลิตเดียวกัน มาด าเนินโครงการได้พลางก่อน  
และโอนกลับคืนเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ  คร้ังท่ี 2  
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  การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ/โครงการ/งบประมาณ 

1.   การขออนุมัติงบกลาง 

2.   การขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสม 

3.   การขออนุมัติอัตราบุคลากร/เปลี่ยนแปลง 

4.   การขออนุมัติงบประมาณ/รายการเพิ่มเติม 

5.   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ/โครงการ/งบประมาณ 

6.   การขออนุมัติโครงการตามแผนฯ เพิ่มเติม 
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การติดตามและประเมินผล 

 



  การรายงานผลงบลงทุน 

1.   รายการครุภัณฑ ์

2.   สิ่งก่อสร้าง 

3.   ครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร ์
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 ปฏิทินการด าเนินงาน หมวดรายจ่ายลงทุน รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ด าเนินการ 

20-ส.ค.-58 

หน่วยงาน   -  ส่งคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec) พร้อมจัดซื้อจัดจ้างถึงงานพสัดุแต่ละพืน้ที่  
หน่วยงาน 
ในสังกัด 

                  (กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์)  

                    -  ส่งแบบรูปรายการ  ราคากลาง ถึงงานพัสดขุองแต่ละพืน้ที่ (กรณีก่อสร้าง              
อาคาร และรายการปรับปรุงต่อเติม)  

24-ส.ค.-58 
งานพัสดุ     แต่ละพื้นที่รายงานผลการส่ง Spec  ครุภัณฑ์   ,  แบบรูปรายการ ราคากลาง
สิ่งก่อสร้างของแต่ละหน่วยงานมายังมหาวิทยาลัยฯ   (เรียนอธิการบดีผ่านกองนโยบาย
และแผน) 

งานพัสดุ 
  

28-ส.ค.-58 งานพัสดุ     แต่ละพื้นที่ด าเนินการ  ประกาศ TOR    พร้อมระบุแนบท้าย 
งานพัสด ุ

                 " ท าสัญญาเมื่อได้รับการโอนงบประมาณจากส านักงบประมาณ " 

ทุกวันที่  15และ
วันที่  30 

ของทุกเดือน 

งานพัสดุ    แต่ละพื้นที่ รายงานสถานะการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของรายการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมายังมหาวิทยาลัยฯ (เรียนอธิการบดีผ่านกองนโยบายและแผน) 

งานพัสด ุ

*** หมายเหตุ    รายการครุภัณฑ์  และส่ิงก่อสร้างรายการใหม่   ทุกรายการ  ต้องลงนามสัญญา  ภายในไตรมาส 1 45 



  การรายงานผลงบลงทุน 

1. พื้นที่สงขลา 8   รายการ 

2. พื้นท่ีทุ่งใหญ ่ 5   รายการ 

3. พื้นที่ไสใหญ่ 1   รายการ 

4.  พื้นทีต่รัง 31   รายการ 

 รวม 45   รายการ 

โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทุกๆ สัปดาห์ (ภายในวันศุกร์) 
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  การรายงานผลการด าเนินโครงการ ในระบบบัญชี 3 มิติ 

ปฏิทินก ากับติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการในเดือน ด าเนินการแล้วเสร็จ 
      โครงการในไตรมาสที่  1 (ตุลาคม  - ธันวาคม 2558) 31  มกราคม  2559 
  ตุลาคม  2558    พฤศจิกายน 2558 
  พฤศจิกายน  2558   ธันวาคม  2558 
  ธันวาคม  2558   มกราคม  2559 

      โครงการในไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม 2559) 30  เมษายน  2559 
  มกราคม  2559   กุมภาพันธ์  2559 
  กุมภาพันธ์  2559   มีนาคม  2559 
  มีนาคม 2559   เมษายน  2559 

      โครงการในไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน 2559) 31  กรกฎาคม  2559 
  เมษายน  2559   พฤษภาคม  2559 
  พฤษภาคม  2559   มิถุนายน  2559 
  มิถุนายน  2559   กรกฎาคม  2559 

      โครงการในไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน  2559) 31  ตุลาคม  2559 
  กรกฎาคม  2559   สิงหาคม  2559 
  สิงหาคม  2559   กันยายน  2559 
  กันยายน  2559   ตุลาคม  2559 47 



คลิกเลือก 

  ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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คลิกเลือก 

  ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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  ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

Login ด้วย e-passport 
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  ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คลิกเลือก 
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  ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

1. 

คลิกเลือก 1, 2 

2. 
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  ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ระบุรายละเอียด 
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  ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

การรายงานผลการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

พ.ศ. 2559 
จ านวน 42 ตัวชี้วัด 
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กองนโยบายและแผน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


