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การจัดท าค าของบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

 
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1. ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
เป้ำหมำย กำรพัฒนำพ้ืนที่ยั่งยืน นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ยุทธศำสตร์กระทรวง แผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง 
นโยบำยกำรด ำเนินงำนของกระทรวง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และภำรกิจของหน่วยงำน 

  
2. ประสิทธิภำพกำรจัดท ำงบประมำณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำทบทวน 

เพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกกำรด ำเนินโครงกำรที่มีควำมส ำคัญในระดับต่ ำหรือหมดควำมจ ำเป็น  รวมทั้ง
ให้ควำมส ำคัญ กับกำรน ำผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ย้อนหลัง 2-3 ปี มำประกอบกำรพิจำรณำ 
จัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับศักยภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน 

3. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
พระรำชบัญญัติ วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ง
กฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีอย่ำงครบถ้วน 

4. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุง เป้ำหมำย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงกำร กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำค ำของบประมำณ 

5. พิจำรณำจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ในมิติหน่วยงำนจะต้องสอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำน 
พร้อมให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย
ที่มีเป้ำหมำยร่วมกันมีควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  คุ้มค่ำ 
และลดควำมซ้ ำซ้อน  

6. กำรจัดท ำงบประมำณมิติพ้ืนที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำพ้ืนที่ ระดับภูมิภำค กลุ่มจังหวัด 
จังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ โดยมหำวิทยำลัยเข้ำไปมีส่วนร่วมด ำเนินกำร
จัดท ำแผนและให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนอย่ำงจริงจัง 
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7. กำรจัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณรำยจ่ำย ให้หน่วยงำนแสดงวัตถุประสงค์ แผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ ให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติรำชกำร
ของหน่วยงำน เป้ำหมำยยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ และนโยบำยงบประมำณ วงเงิน โครงสร้ำงงบประมำณ 
โดยบูรณำกำรงบประมำณในมิติหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในพื้นที่และแผนพัฒนำพ้ืนที่ รวมทั้ง
น ำข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร ใช้ประกอบกำรจัดท ำรำยละเอียดค ำของบประมำณ 

8. กำรจัดท ำค ำเสนอของบประมำณตำมโครงสร้ำงงบประมำณซึ่งจ ำแนกวงเงินและรำยละเอียดงบประมำณ 
ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

8.1 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ หมำยถึง แผนงำนที่แสดงค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรภำครัฐที่ก ำหนดไว้ 
ในงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน และงบเงินอุดหนุน 

8.2 แผนงำนพ้ืนฐำน หมำยถึง แผนงำนที่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นปกติประจ ำ
ตำมกฎหมำย จัดตั้งของหน่วยงำนนั้น ๆ หำกหยุดด ำเนินกำรอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยในกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ของภำครัฐ ซึ่งมีลักษณะงำนและปริมำณงำนที่ชัดเจนต่อเนื่อง 

8.3 แผนงำนยุทธศำสตร์ หมำยถึง แผนงำนที่ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย 
ในเชิงนโยบำย หรืออำจเป็นภำรกิจพื้นฐำนที่สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยหลักและนโยบำยเร่งด่วน
ของรัฐบำล ที่ต้องกำรผลักดันหรือเห็นควำมส ำคัญในช่วงระยะเวลำหนึ่ง โดยก ำหนดให้กำรจัดท ำงบประมำณ
เป็นลักษณะ Project based ที่แสดงค่ำใช้จ่ำยภำรกิจยุทธศำสตร์ ของยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ 

8.4 แผนงำนบูรณำกำร หมำยถึง งบประมำณรำยจ่ำยที่ตั้งไว้ส ำหรับแผนงำนบูรณำกำรที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัต ิโดยมีหน่วยรับงบประมำณตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป (ต่ำงกระทรวง) ร่วมกันรับผิดชอบด ำเนินกำร ซ่ึงประกอบด้วย 
เป้ำหมำยร่วม วัตถุประสงค์ ระยะเวลำด ำเนินกำรที่ชัดเจน สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภำรกิจของหน่วย
รับงบประมำณท่ีเป็นเจ้ำภำพหลักและหน่วยรับงบประมำณที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็ว ประหยัด และ
ลดควำมซ้ ำซ้อน ทั้งนี ้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรี ให้ควำมเห็นชอบ ในลักษณะ Project based 

 
โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

โครงสร้ำงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ และรำยกำรค่ำด ำเนินกำร 
ภำครัฐ ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
และประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนกำรปฎิรูปประเทศ 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์
ตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และประเด็นยุทธศำสตร์
ตำมแผนกำรปฎิรูปประเทศ  

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์
ตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และประเด็นยุทธศำสตร์
ตำมแผนกำรปฎิรูปประเทศ  
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศำสตร์
ตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และประเด็นยุทธศำสตร์
ตำมแผนกำรปฎิรูปประเทศ  

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนกำรปฎิรูปประเทศ 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ประกอบด้วย ประเด็น
ยุทธศำสตร์ตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ ประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนย่อยของแผนแม่บทฯ และประเด็นยุทธศำสตร์
ตำมแผนกำรปฎิรูปประเทศ 

7. รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ ประกอบด้วย รำยจ่ำยเพ่ือกำรช ำระหนี้ภำครัฐ รำยจ่ำยเพ่ือชดใช้
เงินคงคลัง และรำยจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินทุนส ำรองจ่ำย 
 
การจัดท าค าของบประมาณตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 หมวด 6 ทรัพยำกรอุดมศึกษำ ส่วนที่ 1 กำรจัดสรร
ทรัพยำกรในกำรจัดกำรอุดมศึกษำ มำตรำ 45 กำรท ำค ำขอและกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรอุดมศึกษำ 
ให้ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

(1) งบบุคลำกรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง และสิทธิประโยชน์ของบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวง ให้สถำบันอุดมศึกษำดังกล่ำวท ำค ำขอเสนอต่อส ำนักงบประมำณโดยตรง และให้ส ำนัก
งบประมำณจัดสรรงบประมำณให้เต็มตำมกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกรของสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในสังกัด
ของกระทรวงแต่ละแห่ง 

(2) งบด ำเนินงำนและงบรำยจ่ำยอื่นซึ่งเป็นงบประจ ำ รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตำม (3) 
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐในสังกัดของกระทรวงท ำค ำขอเสนอต่อส ำนักงบประมำณโดยตรง และให้ส ำนักงบประมำณ
จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถำบันอุดมศึกษำของรัฐในสังกัดของกระทรวง 
เพ่ือให้มีอิสระในกำรบริหำรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำโดยต้องค ำนึงถึงคุณภำพและควำมเสมอภำค
ในโอกำสทำงกำรศึกษำ 

(3) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือนำมำใช้ในกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศของสถำบันอุดมศึกษำ และกำรผลิต
ก ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำงตำมควำมต้องกำรของประเทศ และเงินอุดหนุนจำกกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 
เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและกำรสร้ำงนวัตกรรม 

(4) กำรจัดสรรเงินเข้ำกองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ ำให้แก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน 

กำรจัดสรรงบประมำณตำม (3) ต้องท ำข้อตกลงกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำกับส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
หรือข้อตกลงกำรวิจัยและนวัตกรรมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แล้วแต่กรณี 
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สำมำรถแสดงเป็นแผนภำพได้ดังนี้ 
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ผู้จัดท า 
นางสาวชนัญชิดา หงษ์ปาน 

งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี 


