
การจัดชี้แจงท างบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เบื้องต้น) 



1. แนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2561 



2. ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2561 

• ทบทวน ปรบัปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กจิกรรม และตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  

• ปรับปรงุฐานข้อมูลประมาณการายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 

• จัดท าประมาณการรายจ่ายขั้นต่ าทีจ่ าเป็น ปี 2561 ที่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางท่ีมีการ
ปรับปรงุ 

• โครงสร้างแผนงาน 3 แผนงาน  

สงป.ร่วมกับส่วนราชการ พจิารณาทบทวน/ปรับปรุง 



3. การจัดท างบประมาณปี 2561 

แผนบุคลากร 

แผนงาน

บูรณาการ 

แผนงาน

พ้ืนฐาน 



ก. แผนงานบูรณาการ  วงเงิน 644 ล้านบาท 

จ าแนกเป็น 3 มิต ิ(Agenda / Area / Function)  

 - แผนบูรณาการ 28 แผนงาน 

 - ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (58-77) 

 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (60-64) 

 - นโยบายส าคัญของรัฐบาล 

จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ (Project base) 
(ส่ง สกอ. 31 ตค 59) 



ข. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

องค์ประกอบของงบประมาณ  

 - รายจ่ายบุคลากรในทกุงบรายจ่าย เชน่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน 
งบเงินอุดหนนุ ประกอบด้วย 

  (1) เงินเดือน/ค่าจา้งประจ า/ค่าตอบแทน พนง.ราชการ/คจช. 

  (2) งบด าเนินงานขั้นต่ า เชน่ คา่ ปจต.ผู้บริหาร/รถ ปจต./ค่าเช่า
บ้าน/เต็มขั้น/พตก./พตส./เงินประกนัสังคม ฯลฯ 

  (3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบคุลากร เชน่ เงินเดือนพนักงาน ม. 

การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ป ี2560 เบื้องต้น 

กองแผนงานจัดท าค าขอร่วมกับกองคลังและกองการ
เจ้าหน้าท่ี 



ค. แผนงานพ้ืนฐาน 

องค์ประกอบของงบประมาณ  

 - งบด าเนินงาน (ยกเวน้ขั้นต่ า) 

 - อุดหนุน เช่น ท านุบ ารุง/บริการวิชาการ/บ ารุงสมาชิก/ทุน 

 - งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง ปีเดียว/ผูกพัน) 

   ผูกพัน เดิมหอพัก 

   ผูกพันใหม ่ อาคารกีฬาและนันทนาการ/อาคาร
ปฏิบัติการเปียกฯ/อาคารนานาชาต ิ

การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ป ี2561 เบื้องต้น 

ส่งกองแผนงาน  3พย. /  สกอ. 7 พย./  สงป.7 พย.) 



ค. แผนงานพ้ืนฐาน 

งบรายจ่าย แนวทาง 

งบด าเนนิงาน (ตอบแทน ใชส้อย 
และวัสดุ) 

หน่วยงานจัดท าค าขอรายการตามสิทธิ ความ
จ าเป็น รายการใหม่ที่จ าเป็น และเป้าหมาย
ใหม่ที่เพิ่มขึ้น เช่น จ านวน นศ./หลักสูตรใหม่ 
(เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์)  



งบรายจ่าย แนวทาง 

รายจ่ายลงทนุ 

  - ค่าครุภัณฑ ์ หน่วยงานจดัท าค าขอตามแผนงบลงทุน 5 ป ี
 - คภ.พื้นฐานการเรียนการสอน ป.ตรี (เน้นด้านวิทย์) 
 - คภ.วิทยาศาสตรเพ่ือการวิจัย/บัณฑิตศกึษา (เน้นครภุัณฑ์ Research Unit) 
 - ภค.ประกอบอาคาร (ที่ยังไมค่รบตามแบบ) 

  - สิง่ก่อสร้าง*  - ปีเดียว (เนน้การปรับปรุง/ซ่อมแซม) 

- ผูกพันใหม่  (อ.กฬีา / อ.นานาชาติ / อ. Wet lab  

*ทุกรายการต้องมคีวามพร้อมของแบบรูปรายการ/ ราคากลาง/ แผนงการ
ด าเนินงาน /แผนวเิคราะห์ความเสี่ยง /แผนการใช้พ้ืนทีอ่าคาร 80% /พิกัด 
-ผ่านการพิจารณาของ กก.ผังแมบ่ท 
- ผ่านการพิจารณาของ กก บริหารฯ 

ค. แผนงานพ้ืนฐาน (ต่อ) 



งบรายจ่าย แนวทาง 
อุดหนุนอื่นๆ หน่วยงานจัดท าจัดท าค าขอ เช่น ทุนการศึกษา คา่บ ารุง

สมาชกิ  ฯลฯ 

ค. แผนงานพ้ืนฐาน (ต่อ) 



งบรายจ่าย แนวทาง 

รายจ่ายอื่น 
  - บริการวิชาการ 
  - เกษตรอินทรีย ์

1) ส านักวจิัยฯ ร่วมกับหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณตาม 
Roadmap การพัฒนามหาวทิยาลัย 
2) ผ่านการพิจารณาจาก กก.บริการวิชาการ 
3) น าข้อเสนอแนะของประเมินคุณภาพ ม. มาประกอบการ
จัดท าแผนงาน/โครงการใหส้อดคล้องกับความต้องการชุมชน 
4) ผลการประเมนิโครงการในปีทีผ่่านมา 

   - พระราชด าริ/อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

*โครงการพระราชด าริ โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้
ผู้รับผดิชอบจดัท าโครงการส่งค าขอไปบรรจุไว้ในแผนของ
หน่วยงานต้นสังกดั เชน่ อพ.สธ. ,โครงการพระราชด าริ, กปร. 
กอ่นจัดส่งค าขอให้กองแผนงานบรรจุค าขอ  

   - ท านบุ ารุงฯ หน่วยงานจดัท าค าขอให้กับศูนย์ศิลป์ฯ 

ค. แผนงานพ้ืนฐาน (ต่อ) 



ปฏิทินการจัดท างบประมาณ 2561 
วันที่ กิจกรรม 

28 ตค.59 แจ้งเวียนหน่วยงานจัดท าค าขอ 

10 ตค.59 จัดชีแ้จงแนวทางการจัดท าค าของบประมาณ 2561 

28 ตค. – 3 พย. 59 หน่วยงานจดัท าค าของบประมาณ 

3 พย. 59 (16.30 น.) หน่วยงานส่งค าขอเบื้องตน้ให้กองแผนงาน (พ้ืนฐาน) 

4 พย.-6 พย.  59 กองแผนงานวิเคราะห์ และน าเสนอ กก.ที่เกี่ยวขอ้ง 

7  พย. 59 จัดส่งค าขอให้ สกอ. /ส านักงบประมาณ 



ตอบข้อซักถาม 


