
1

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหิดล 
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงนิ 

พ.ศ. 2551
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ปฏิทนิงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วนัที่ แผนการด าเนินงาน
13 ม.ิย. 60 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท าและปฏทินิงบประมาณ

รายจ่ายปี 2562
14 ม.ิย.-ก.ย. 60 ส่วนราชการจัดท า และส่งข้อมูลงบประมาณขั้นต ่า (งบบุคลากร – สาธารณูปโภค ฯลฯ)

14 ม.ิย.-ก.ย. 60 ส่วนราชการพจิารณาทบทวน และปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว และโครงสร้างแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์

25 ก.ค. 60 คณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ
26-28 ก.ค. 60 นายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายการจัดท างบประมาณฯปี 2562
1-31 ส.ค. 60 ส่วนราชการจัดท างบประมาณร่วมกบัจังหวดั/กลุ่มจังหวดั
2-4 ต.ค. 60 รองนายกรัฐมนตรีทีรั่บผดิชอบ/ รมต.เจ้าสังกดั มอบนโยบายให้ส่วนราชการ

จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เบ้ืองต้น (Pre-Ceiling)
5-18 ต.ค. 60 ส่วนราชการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เบ้ืองต้น 

(Pre-Ceiling)
19-31 ต.ค. 60 ส านักงบประมาณพจิารณาและจัดท ารายละเอยีดงบฯปี 2562 เบ้ืองต้น

(Pre-Ceiling)
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วนัที่ แผนการด าเนินงาน

26 ธ.ค. 60 ครม. พจิารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2562 

27 ธ.ค. 60 -1 ก.พ. 61 ส่วนราชการปรับปรุงรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562
ส่งส านักงบประมาณ

10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี 2562

8 พ.ค. 61 ครม. พจิารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

9-25 พ.ค. 61 ส านักงบประมาณจัดพมิพ์ ร่าง พรบ. ปี 2562 และเอกสารงบประมาณ

28 พ.ค. 61 ครม. เห็นชอบร่าง พรบ. ปี 2562

7 ม.ิย 61 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พจิารณา ร่าง พรบ. ปี 2562 วาระที ่1

30 ส.ค. 61 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พจิารณา ร่าง พรบ. ปี 2562 วาระที ่2-3

7 ก.ย. 61 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่าง พรบ. ปี 2562 ทูลเกล้าฯ ถวาย



ปฏิทินงบประมาณมหาวทิยาลยัมหิดล
ประจ าปี พ.ศ. 2562
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วนัที่ แผนการด าเนินงาน
24 ส.ค. 60 แจ้งส่วนงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส.ค. 60 กองแผนงานด าเนินการ

1. ทบทวน ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลติ กจิกรรม
2. จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต ่าทีจ่ าเป็น

14 ก.ย. 60 ประชุมช้ีแจงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
29 ก.ย. 60 ส่วนงานส่งค าขอตั้งงบประมาณงบประมาณแผ่นดินให้มหาวทิยาลยั
ต.ค. 60 แจ้งส่วนงานจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการพจิารณางบประมาณ คร้ังที ่1 เพ่ือพจิารณางบประมาณแผ่นดิน

1. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบ้ืองต้น 

1 ต.ค. 60 ส่งค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดินให้ส านักงบประมาณ

19-31 ต.ค. 60 ส านักงบประมาณพจิารณาและจัดท ารายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เบ้ืองต้น

26 ธ.ค. 60 ครม. พจิารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

27 ธ.ค. 60 -1 ก.พ. 61 ส่วนราชการปรับปรุงรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งส านักงบประมาณ

10 เม.ย. 61 ครม. เห็นชอบรายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วนัที่ แผนการด าเนินงาน

8 พ.ค. 61 ครม. พจิารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

9-25 พ.ค. 61 ส านักงบประมาณจัดพมิพ์ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
เอกสารงบประมาณ

28 พ.ค. 61 ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7 ม.ิย. 61 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วาระที ่1

ม.ิย.-ก.ค. 61 ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมาธิการ 

สัปดาห์แรก ส.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการพจิารณางบประมาณของมหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังที ่1 เพ่ือพจิารณา
1. กรอบนโยบายและทศิทางของมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ปฏทินิงบประมาณของมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. งบประมาณมหาวทิยาลยัมหิดล

- เพ่ือทราบงบประมาณแผ่นดินทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมาธิการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลยั
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วนัที่ แผนการด าเนินงาน
สัปดาห์ที ่2 ของ

ส.ค 61
แจ้งทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ ามหาวทิยาลยัเพ่ือทราบ

1. กรอบนโยบาย และทศิทางงบประมาณของมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ปฏทินิงบประมาณของมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. งบประมาณมหาวทิยาลยัมหิดล 
- งบประมาณแผ่นดิน ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมาธิการพจิารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเสนอสภามหาวทิยาลยั

สัปดาห์ที ่3 ของ
ส.ค 61

เสนอสภามหาวทิยาลยั เพ่ือพจิารณา
1. กรอบนโยบาย และทศิทางงบประมาณของมหาวทิยาลยัมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ปฏทินิงบประมาณของมหาวทิยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. งบประมาณมหาวทิยาลยัมหิดล 
- เพ่ือทราบงบประมาณแผ่นดิน ทีผ่่านการพจิารณาของคณะกรรมาธิการพจิารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก.ย. 61 แจ้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 (แผ่นดิน+รายได้)



แผนการด าเนินการในการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี 2562
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แผนการด าเนินการในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2562

16

1. จัดท างบประมาณรายรับ- รายจ่ายประจ าปี  พร้อมงบประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้าระยะ

ปานกลาง  (1+5+5+5+5 ปี) 

3. ส่วนงานช้ีแจงรายละเอยีดค าขอตั้งต่อคณะอนุกรรมการงบประมาณฯ  ในเดือนธันวาคม 2560

4.  มหาวทิยาลยัมกีารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงาน ทั้งงบประมาณแผ่นดนิ 

และงบประมาณเงนิรายได้

2.  ส่งค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ในเดือนกนัยายน 2560
และส่งค าขอตั้งงบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ในเดือนตุลาคม 2560
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ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณประจ าปี



ขั้นตอนส าคัญในการจัดท า งบประมาณ

1. พจิารณากรอบวงเงินรวม (Macro Overview)

2. ทบทวนขอบเขต (Coverage Review)

3. ก าหนดเป้าหมาย (Target Identifying)

4. ก าหนดรายจ่าย (Expense Estimation)

5. วเิคราะห์ความเช่ือมโยง (Input-Output /Outcome Consistency)

6. ทบทวนล าดับความส าคญั  (Priority Revision)



ทบทวนขอบเขตและกรอบการด าเนินงาน

1. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา
2. ความพร้อมและศักยภาพของส่วนงาน
3. กฎหมายและระเบียบทีร่องรับ
4. สมมติฐานทางสังคมและเศรษฐกจิ
5. ยุทธศาสตร์/นโยบาย/ ภารกจิ
6.    รายการที่ควรชะลอ ยกเลกิ หรือเป็นภารกจิทีไ่ม่จ าเป็น หรือซ ้าซ้อน  

ไม่ประหยดั ไม่คุ้มค่า

ทบทวนอะไร
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ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณประจ าปี

งบบุคลากร งบลงทุนงบด าเนินการ

งบเงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย

ค่าใชจ่้ายบุคลากร
ค่าใชจ่้ายด าเนินการ

รายได้,วเิคราะห์ความคุ้มค่า
ค่าใชจ่้ายลงทุน

อดุหนุนโครงการ
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562
(งบแผ่นดนิ)



แนวนโยบายการจัดท างบประมาณในภาพรวม  
ของประเทศ
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24



25



26
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โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 1 รายการ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล า้ และสร้างการเติบโตจากภายใน

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน า้และสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

7

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4.ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล า้ และสร้าง
การเติบโตจากภายใน

5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน า้และสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมติร
กบัส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

= 11 แผนงาน

= 16* แผนงาน

= 7* แผนงาน

= 7* แผนงาน

= 8* แผนงาน

= 9 แผนงาน

7.รายจ่ายค่าด าเนินการภาครัฐ = 3 แผนงาน
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โครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                       
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6+1) = 58 แผนงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ด้าน

แผนงานบูรณาการ (24 แผนงาน)

แผนงานยุทธศาสตร์ (25 แผนงาน) 

แผนงานพืน้ฐาน ทีส่นับสนุน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (6 แผนงาน)

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 1 รายการ 
(3 แผนงาน)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2. แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณฉุีกเฉินหรือจ าเป็น

3. แผนงานบริหารจดัการหนีภ้าครัฐ

บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  18 แผนงาน

บูรณาการเชิงพ้ืนที ่  6 แผนงาน
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1. แผนงานบูรณาการ  จ านวน 24 แผนงาน แบ่งเป็น 
- แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  18 แผนงาน  - แผนงานบูรณาการเชิงพืน้ที ่ 6 แผนงาน

ยุทธศาสตร์ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ บูรณาการเชิงพืน้ที่
1. ด้านความมั่นคง 1

2
1.3.3จดัการปัญหาแรงงานต่างดา้ว การคา้มนุษย์
1.3.4 ป้องกนั ปราบปราม บาบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด

1 1. แกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขนัของ
ประเทศ

3
4
5
6
7
8
9

2.2.1 พฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ
2.2.2 สร้างรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและบริการ
2.2.3 พฒันาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร
2.3.2 พฒันาผูป้ระกอบการ เศรษฐกิจชุมชน SMEs
2.5.1 พฒันาดา้นคมนาคม ระบบโลจิสติกส์
2.5.3 พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั
2.5.4 พฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

วิจยัและนวตักรรม

2
3

4

2. พฒันาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. พฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาค  

ตะวนัออก ( EEC) 
4. พฒันาพ้ืนท่ีระดบัภาคดา้นสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัฯ

3. ด้านการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

10
11

3.1.1 พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2.1 ยกระดบัการศึกษา การเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ

เท่าเทียม ทัว่ถึง

4 4. พฒันาพ้ืนท่ีระดบัภาคดา้นพฒันา 
เสริมสร้างศกัยภาพคน



31

องค์ประกอบระดบัแผนงาน (58 แผนงาน)

ยุทธศาสตร์ เชิงยุทธศาสตร์ เชิงพืน้ที่
4. ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
ลดความเหล่ือมล า้
และเสริมสร้างการ
เตบิโตจากภายใน

12
13

4.2.1 พฒันาระบบ18ประกนัสุขภาพ
4.3.1 สร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสงัคมผูสู้งอายุ

4 4. พฒันาพ้ืนท่ีระดบัภาคดา้นการลด
ความเหล่ือมล ้าฯ

5. ด้านการจดัการ
น า้และสร้างการ
เตบิโตบนคุณภาพ
ชีวติที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมฯ

14
15

5.2.1บริหารจดัการทรัพยากรน ้ า
5.4.1 พฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จดัการ

มลพิษ/สวล.

4 4. พฒันาพ้ืนท่ีระดบัภาคดา้นการ
จดัการน ้ าฯ

6. ด้านการปรับ
สมดุลและพฒันา
ระบบบริหาร
จดัการภาครัฐ

16
17
18

6.4.1 ต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5.1 ปฏิรูปกฎหมาย พฒันากระบวนการยติุธรรม
6.6.1พฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชน

5
6

5.  ส่งเสริมการกระจายอานาจให ้อปท.
6. ส่งเสริมการพฒันาจงัหวดัแบบ
บูรณาการ
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2. แผนงานยุทธศาสตร์   จ านวน 25 แผนงาน

ยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์
1. ด้านความมั่นคง 1

2
3
4
5
6
7

1.1.1 เสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกั
1.2.1 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ พฒันาความมัน่คงทางการเมือง
1.3.1 รักษาความมัน่คง ความสงบเรียบร้อยภายใน
1.4.1 ส่งเสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศดา้นความมัน่คง
1.5.1 เสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัประเทศ
1.6.1 พฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ จดัการภยัพิบติั
1.7.1ปรับกระบวนการทางานจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบ

2. ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ

8
9
10
11
12

2.1.1 บริหารจดัการดา้นการเงินการคลงั
2.1.2 พฒันาประสิทธิภาพ มูลค่าเพ่ิมภาคการผลิตบริการ การคา้ การลงทุน
2.3.1 พฒันาและยกระดบัผลิตภาพแรงงาน
2.5.2 พฒันาความมัน่คงทางพลงังาน
2.6.1พฒันาความเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
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ยุทธศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์
3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน
13
14
15

3.3.1 ส่งเสริมระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม
3.4.1 สร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี
3.5.1 สร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย

4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหล่ือมล้าและเสริมสร้าง
การเตบิโตจากภายใน

16
17

18

4.1.1 สร้างความมัน่คง ลดความเหล่ือมล ้าฯ
4.4.1 สร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรม 

และชุมชน
4.5.1 พฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา

5. ด้านการจดัการน า้และสร้างการเตบิโต
บนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมฯ

19
20
21
22

5.1.1 จดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ป้องกนัทรัพยากรธรรมชาติ
5.3.1 พฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
5.5.1 จดัการผลกระทบการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
5.6.1ใชเ้คร่ืองมือเศรษฐศาสตร์ นโยบายการคลงัเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม

6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ

23
24
25

6.1.1 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน
6.3.1 จดัการกาลงัคน พฒันาบุคลากรภาครัฐ
6.7.1 บริหารจดัการรายได ้รายจ่ายภาครัฐ
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3. แผนงานพืน้ฐาน   จ านวน 6 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ แผนงานพืน้ฐาน

1. ด้านความมั่นคง 1 ภารกิจพ้ืนฐานสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 2 ภารกิจพ้ืนฐานสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3 ภารกิจพ้ืนฐานสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน

4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล า้และ
เสริมสร้างการเตบิโตจากภายใน

4 ภารกิจพ้ืนฐานสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน ลดความเหล่ือมล ้าและเสริมสร้างการเติบโต
จากภายใน

5. ด้านการจดัการน า้และสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมฯ

5 ภารกิจพ้ืนฐานสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการจดัการน ้ าและ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มฯ

6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจดัการ
ภาครัฐ

6 ภารกิจพ้ืนฐานสนบัสนุนยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุล
และพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ
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4. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ  จ านวน 3 แผนงาน

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
1 7.1 ค่าใชจ่้ายบุคลากรภาครัฐ

2 7.2 รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

3 7.3 การบริหารจดัการหน้ีภาครัฐ
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- มิตงิานตามตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda)
เป็นภารกจิ หรือนโยบายเฉพาะเร่ืองที่รัฐบาลมอบหมาย ไม่ได้เป็นภารกจิของ
กระทรวงใดกระทรวงหน่ึงโดยเฉพาะ เป็นการมุ่งเน้นการมีเป้าหมายและการด าเนินงาน
ร่วมกนั มีเจ้าภาพ/ผู้รับผดิชอบ และผู้สนับสนุนอย่างชัดเจนหรือ
ที่เรียกว่า การบริหารเชิงบูรณาการ  เช่น นโยบายการปราบปรามยาเสพตดิ เป็นต้น

- มิตงิานตามยุทธศาสตตร์พืน้ที่  (area) เช่นจงัหวดั / กลุ่มจงัหวดั
ภารกจิต่างประเทศซ่ึงเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่เน้นเฉพาะในพืน้ที่หรือ
อาจสรุปได้ว่าเป็นการบริหารแบบ CEOไ ด้แก่ผู้ว่าราชการจงัหวดั CEO และทูต CEO

- มิตงิานตามยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) เป็นภารกจิหลกัที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของกระทรวง / 
กรม โดยต้องสอดคล้องกบัเป้าหมายและยุทธศาสตร์ระดบัชาตแิละยุทธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

Agenda

Area

Function

ค าช้ีแจง
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ข้อสังเกต การจัดท างบประมาณ

- ส านักงบประมาณใช้เกณฑ์การสบทบงบลงทุน 80:20 
ยกเว้นโครงการที่ผ่าน ครม.

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ไม่ได้รับจัดสรร
- งบลงทุนที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณ ต้องมีความพร้อม
- โครงการเงินอุดหนุน ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร ต้องมีหลักการ

ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ประเทศ  
มีแผนการด าเนินการ มีตัวชี้วัด และรายละเอียดค่าใช้จ่ายครบถ้วน



ส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ์
1. จ าแนก/ระบุวตัถุประสงค์

2. วเิคราะห์ความต้องการ/ความพร้อม
 มาตรฐานหน่วยงานกลาง/หน่วยงาน

 แผนการใช้ประโยชน์ / การบ ารุงรักษา

 ข้อมูลส่ิงก่อสร้างเดมิ/เกณฑ์วเิคราะห์ความขาด

 แบบรูป / ประมาณราคาที่เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกบัราคาในพืน้ที่ / สถานที่ด าเนินการ / 
กฎหมาย

3. วเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์
 ทดแทนของเดมิ

 เพิม่เป้าหมายปริมาณผลผลติ

 เพิม่ประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลติ

 เพิม่ผลผลติใหม่

1. จ าแนก/ระบุวตัถุประสงค์

2. วเิคราะห์ความต้องการ/ความพร้อม
 ครุภณัฑ์ : มาตรฐานหน่วยงานกลาง/หน่วยงาน 

spec เกณฑ์วเิคราะห์ความต้องการ แผนการใช้
ประโยชน์ การบ ารุงรักษา ผลการสืบราคา

 คอมพวิเตอร์ : หากเกนิ 100 ลบ. ต้องได้รับอนุมัติ
จาก คณะกรรมการจดัหาระบบคอมพวิเตอร์ของ
รัฐ

3. วเิคราะห์ตามวตัถุประสงค์
 ทดแทนของเดมิ

 เพิม่เป้าหมายปริมาณผลผลติ

 เพิม่ประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลติ

 เพิม่ผลผลติใหม่

แนวทางวิเคราะห์ระดับรายการ



แนวทางการพิจารณารายจ่ายลงทุน

1. มีการศึกษาความเหมาะสม/
สอดคล้องกบัเกณฑ์การ

วเิคราะห์ที่เกีย่วข้อง/มีเหตุผล
ความจ าเป็น

2. ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย/
ข้อบังคบัแล้ว เช่น EIA 

ประชาพจิารณ์ เป็นต้น     (ถ้า
ต้องผ่าน)

3. มีแบบรูปรายการ และ

ประมาณราคา

พร้อมด าเนินการ

4. ก าหนดเง่ือนไข (TOR) / 
คุณลกัษณะ(Spec) และ

ผลการสืบราคา

5. สถานที่ก่อสร้าง/ติดตั้ง
ครุภัณฑ์พร้อม/กรรมสิทธ์ิ
ที่ดนิพร้อม/ระบุพกิดั

6. มีแผนปฏิบัติงาน/เบิกจ่ายชัดเจน โดย
ให้ระบุรายการค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดนิ
ส่ิงก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต า่กว่า 

1 ลบ. และ 10 ลบ. ตามล าดบั

ความพร้อมระดับสูง

รายการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมีความพร้อมสูงครบถ้วนทุกเงื่อนไข

จะได้รับการพิจารณาด้วยความเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของหน่วยงาน
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้
ประจ าปีงบประมาณ 2562
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งบบุคลากร งบลงทุนงบด าเนินการ

งบเงนิอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน

ประมาณการรายรับ

งบการเงนิล่วงหน้า

งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบกระแสเงนิสด งบดุล

ภาพรวมการวางแผนงบประมาณประจ าปี

ดอกเบ้ียกองทุน

Simulationเงินสนบัสนุน
ค านวณค่าเส่ือมสินทรัพย์

ประมาณการรายจ่าย

ค่าใชจ่้ายบุคลากร
ค่าใชจ่้ายด าเนินการ

รายได้,วเิคราะห์ความคุ้มค่า
ค่าใชจ่้ายลงทุน

อดุหนุนโครงการ
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ประมาณการรายรับ

1. รายได้จากการด าเนินงาน
1.1 รายไดจ้ากการจดัการศึกษา

- รายไดค่้าธรรมเนียมการศึกษา
- รายไดจ้ากศูนยป์ฏิบติัการโรงแรม
- รายไดจ้ดัการศึกษาอ่ืน

1.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการวิชาการและวิจยั
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการวิชาการ
- รายไดจ้ากการวิจยั

1.3 รายไดจ้ากการบริการสุขภาพ
1.4 รายไดจ้ากการลงทุน
1.5 รายไดจ้ากการบริหารสินทรัพย์
1.6 รายไดจ้ากการขายสินคา้และวสัดุส ารองคลงั
1.7 รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน

- รายไดค่้าปรับและเงินบ ารุง
- รายไดอ่ื้น

2. รายได้ที่ไม่เกดิจากการด าเนินงาน
2.1 รายไดจ้ากการรับบริจาค
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การประมาณการรายรับของปีปัจจุบนั

1. พจิารณารายได้จริง 3 ปีย้อนหลงั

2. แผนประมาณการรายรับล่วงหน้า 5 ปี

ประมาณการรายรับ
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การประมาณการรายจ่าย

1. พจิารณาค่าใช้จ่ายจริง 3 ปีย้อนหลงั

2. แผนประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปี

ประมาณการรายจ่าย
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งบ
รายจ่าย
อ่ืน

งบพืน้ฐาน งบลงทุน

1. งบบุคลากร
2. งบด าเนินการ
3. งบเงนิอุดหนุน

1. ครุภัณฑ์
2. ส่ิงก่อสร้าง

เงนิส ารองจ่าย
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พจิารณาขอตั้งตามจ านวนบุคลากร 
และเงนิเดือนจริงของปีปัจจุบนั

อตัราเกษยีณของปีปัจจุบนั เงนิเล่ือนขั้น ..%+ -

ทั้งน้ี หากมีนโยบายเพ่ิมบุคลากร เช่น จากการขยายงาน หรือตอ้งการปรับ
ค่าตอบแทนพนักงานในอตัราท่ีสูงกว่าปกติ ให้ช้ีแจงประกอบการประมาณการ
การเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายบุคลากรท่ีเกินกวา่เกณฑป์กติ

งบบุคลากร

งบพืน้ฐาน



งบด าเนินการ

พิจารณาจากค่าใชจ่้ายจริง 3 ปียอ้นหลงั และค่าใชจ่้ายท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนในปีปัจจุบนั

- ค่าตอบแทน
- ค่าใชส้อย
- ค่าวสัดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

50

ระบุรายการท่ีคาดวา่จะใชจ่้ายจริง หากเป็น
รายการท่ียงัไม่ทราบรายการ ใหร้ะบุเป็น
รายการอ่ืนของแต่ละหมวดรายจ่าย

งบพืน้ฐาน
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งบเงนิอุดหนุน 

- โครงการเดมิ ใหแ้สดงผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

- โครงการใหม่ ตอ้งตอบสนองต่อนโยบายและยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 

โครงการเงินอุดหนุนจะตอ้งระบุวตัถุประสงค ์ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ พร้อมทั้งรายละเอียดความพร้อม
ของโครงการ และระบุรายละเอียดรายการรายจ่ายใหช้ดัเจน พร้อมแผนการ
ด าเนินงานล่วงหนา้ 5 ปี ทั้งน้ี ควรวเิคราะห์ความคุม้ค่า โดยค านึงถึงรายไดแ้ละ      
ผลท่ีไดรั้บ

งบพืน้ฐาน
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ครุภัณฑ์

ตอ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี
• ระบุช่ือทุกรายการท่ีเสนอขอในปีปัจจุบนั 
• เหตุผลในการเสนอขอตั้ง 
• แผนความตอ้งการครุภณัฑล่์วงหนา้ 5 ปี 
• มีเอกสารแนบประกอบดว้ย สเปคและใบเสนอราคา

งบลงทุน
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ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง

ตอ้งมีรายละเอียด ดงัน้ี
• ระบุช่ือทุกรายการท่ีเสนอขอในปีปัจจุบนั 
• เหตุผลในการเสนอขอตั้ง 
• แผนความตอ้งการล่วงหนา้ 5 ปี 
• มีเอกสารแนบประกอบดว้ย แบบรูปรายการ ราคากลาง 

และ B.O.Q.(Bill of Quantities)

งบลงทุน
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งบลงทุน

ส่วนงานต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญ โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ของ
รายการนั้นๆ เช่น เป็นการทดแทนของเดิม ซ่ึงเส่ือมสภาพ ไม่สามารถใชง้านได ้
หรือเป็นรายการใหม่ ท่ีไม่เคยมี แต่มีความจ าเป็น หรือเป็นรายการท่ีมีอยู ่
และตอ้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน



55

รายการส ารองจ่าย เป็นการขอตั้งส าหรับกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็น  
หากไม่ไดรั้บงบประมาณจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนงาน

ทั้งน้ี เงินส ารองจ่ายท่ีจะตั้งนั้น ไม่ควรเกนิร้อยละ 3 ของงบประมาณ
เงินรายไดท่ี้ขอตั้งใน งบด าเนินงาน และงบลงทุน

งบรายจ่ายอ่ืน



ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัมหิดล 
ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงนิ 

พ.ศ. 2551

56



57



58
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ข้อทีค่วรค านึงถึง 

การเบิกจ่าย ขอให้ปฏิบัติตาม     
ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน

การเบิกเงิน การจ่ายเงิน และการควบคุมการจ่ายเงิน พ.ศ. 2551

ปัญหาทีพ่บ : ส่วนงานไม่ไดต้ั้งงบประมาณส าหรับรายการเงินสนบัสนุน และเงินบริจาค 
ส าหรับหน่วยงานภายนอก
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การประมาณการรายรับ/ประมาณการรายจ่าย
และการจัดหาแหล่งเงนิสนับสนุน 
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งบการเงนิล่วงหน้า

งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบกระแสเงนิสด งบดุล

ภาพรวมการวางแผนงบประมาณประจ าปี

ดอกเบีย้กองทุน

Simulation
เงนิสนับสนุน

ค านวณค่าเส่ือมสินทรัพย์
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สรุปงบประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
2562

Actual Est. Fiscal Plan
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567

รวมรายรับ XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX
รายได้เงินงบประมาณแผ่นดิน X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX
รายไดเ้งินงบประมาณด าเนินงาน X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX
รายไดเ้งินงบประมาณงบลงทุน X,XXX X,XXX X,XXX XXX XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX

รายได้จากการด าเนินการ XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX
รายไดจ้ากการด าเนินการ XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX
รายไดอ่ื้น X X X X X X X X X

รวมค่าใช้จ่าย XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX
รายจ่ายพืน้ฐาน X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX
ค่าใชจ่้ายบุคลากร XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX XX,XXX
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX
ค่าใชจ่้ายอุดหนุน XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

รายจ่ายลงทุน X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX XXX X,XXX X,XXX X,XXX
ค่าใชจ่้ายลงทุน XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

รายจ่ายอ่ืน X X X X X X X X X
เงินส ารองจ่าย X X X X X X X X X

รายรับ สูง/ (ต ่า) กว่าค่าใช้จ่าย XXX XX XX XX XX XXX XX XXX XXX



63

สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562

วงเงนิ (ล้านบาท) ร้อยละ
รวมค่าใช้จ่าย XX,XXX XXX%

รายจ่ายพืน้ฐาน X,XXX XX%

ค่าใชจ่้ายบุคลากร X,XXX XX%

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน X,XXX XX%

ค่าใชจ่้ายอุดหนุน XXX XX%

รายจ่ายลงทุน XXX XX%

ค่าใชจ่้ายลงทุน XXX XX%
รายจ่ายอ่ืน X XX%

เงินส ารองจ่าย X XX%
รวมแหล่งเงินสนับสนุน XX,XXX XXX%

เงินงบประมาณแผ่นดิน X,XXX XX%
เงินงบประมาณรายได้ X,XXX XX%
เงินรายได้สะสม X,XXX XX%
เงินต้นกองทุน X XX%



64

มาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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มาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2. แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพฯ
3. พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560



เป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

66

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพตามท่ี
ส านักงบประมาณเสนอ โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 96  และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88 และไดก้ าหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  ดงัน้ี

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละการเบิกจ่ายโดยประมาณ

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาพรวมร้อยละ 96 30 22 22 22

รายจ่ายประจ า ร้อยละ 98 33 22 22 21

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 88 21 22 22 23



แนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

67

รายจ่ายประจ า ใหเ้ร่งรัดเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าในไตรมาสที ่1 ตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีส านกังบประมาณก าหนด โดยใหเ้บิกจ่ายงบประมาณส าหรับการฝึกอบรม 
ประชุม สมัมนา ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร

รายจ่ายลงทุน ใหด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฎิบติัเพือ่เร่งรัดการ

จดัหาพสัดุก่อนพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้
รายการค่าครุภัณฑ์ ทีด่นิ หรือส่ิงก่อสร้าง ทีเ่ป็นรายการปีเดยีว ต้องก่อหนีผู้กพนัและเบกิจ่าย

ให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที ่1 ยกเว้น รายการท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษหรือจดัหาจากต่างประเทศ   
รายการท่ีมีวงเงินเกิน 1,000 ลา้นบาท และรายจ่ายลงทุนผกุพนัใหม่ ใหก่้อหน้ีผกูพนัอย่างช้า
ภายในไตรมาสที่ 2  เบิกจ่ายตามงวดงาน
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พระราชบญัญตัิการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สืบเน่ืองจาก พรบ. การจดัซ้ือจดัจา้งฯ มาตรา 6 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบติัตาม
แนวทางของพระราชบญัญติัน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติั
น้ี มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 24 ส.ค.60  เป็นตน้ไป

ดงันั้นในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
จะตอ้งด าเนินการจดัซ้ือ จดัจา้งและบริหารพสัดุ ตามกฎหมาย ดงัน้ี

1. พระราชบญัญติัจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2. กฎกระทรวง 7 ฉบบั ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2560
3. ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560
จึงขอให้ทุกส่วนงานทบทวนท าความเขา้ใจเก่ียวกบักฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งน้ีเพื่อให้การ

ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นดว้ยความถูกตอ้งเรียบร้อย
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ตัวอย่างการจดัท างบบูรณาการ
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