
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 2561
การประชุมมอบนโยบาย

7 เมษายน 2560 ห้องประชมุสาํนกัคอมพิวเตอร์



กรอบปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เดือน กิจกรรม

การประมาณการรายรับ

28 มี.ค 2560 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบกรอบวงเงิน

28 เม.ย 2560 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ

การจัดทํางบประมาณรายจ่าย  

         7 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบายจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

29 มี.ค - 30 เม.ย 2560 บันทึกรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผ่านระบบ BIP

16-19 พ.ค 2560 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (ชุดมหาวิทยาลัย)

6 มิ.ย 2560 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบคําขอตั้งงบประมาณฯ 2561

21-28 มิ.ย 2560 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ (ชุดที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย)

28 ก.ค 2560 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ 2561

การจัดทําแผนการใชจ้่าย  

ส.ค 2560 จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2561

12 ก.ย 2560 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแผนฯ 2561

29 ก.ย 2560 สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายฯ 2561



แผนภาพแสดงสถิติการประมาณการรายรับและรายรับจริง 2551-2560

หน่วย : ล้านบาท

+
+

+ +
+

+--
- รอบ 4 เดือน

47.13%



รายการ งบประมาณ

 เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน (ไม่ตั้งงบประมาณ) 58 228.322

 เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน (ไม่ตั้งงบประมาณ) 59  230.936

 เงินเหลือจ่ายสะสม 59  418.836

ข้อมูลสถานะทางการเงินและเงินเหลือจ่ายสะสม

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตําแหน่ง)

เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน (ไม่ตั้งงบประมาณ) ปี 59 เพิ่มขึ้น  2.614



รายการ กรอบวงเงิน

ภาพรวมกรอบวงเงินประจําปี 1,850,144,500

1.วงเงินประมาณการรายรับ   1,613,880,700

2. รายได้บริการวิชาการและวิจัย ร้อยละ 10 (พ.ศ.2556-2559) 26,845,800

3. เงินเหลือจ่ายสะสม (ปิดปีงบประมาณ 2559)      209,418,000

หน่วย : บาท 

หมายเหตุ : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 มีนาคม 2560

กรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ยเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงาน ดังเอกสารประกอบการประชุม



โครงสร้างงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 -  ค่าจ้างชั่วคราว  พนักงานมหาวิทยาลัย 

    ผู้เชี่ยวชาญ 

 -  เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง

 -  เงินประจําตําแหน่ง 

 -  ค่าตอบแทนตามสิทธิทางกฎหมาย

แผนงานพื้นฐาน
 - รายจ่ายตามภาระผูกพัน (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)

 - รายจ่ายตามภารกิจ เช่น

    - การวิจัย การบริการวิชาการ 

    - การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

    - วัสดุการศึกษา 

    - ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าสอน

    - การพัฒนาบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ

แผนงานยทุธศาสตร์

- ภารกิจตามนโยบายมหาวิทยาลัย 6 ข้อ 

ปรากฏในคู่มือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หน้า 18-21



นโยบายสําคัญในการจัดทาํงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2561

ข้อ แนวนโยบาย

1 กรณีอัตราใหม่ ต้องมีกรอบอัตราในแผนอัตรา 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)

2
เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีของพนกังานมหาวิทยาลัย ให้ใช้ อัตราเพิ่มรอ้ยละ 4 

ตามแนวทางของงบประมาณแผ่นดิน

3

สัดส่วนเงินทุนสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งภายในภายนอกต่อจาํนวนอาจารย์

ประจําและนักวิจัยประจํา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  60,000 บาท/คน

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  50,000 บาท/คน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

25,000 บาท/คน

4
ส่วนกลาง ตั้งงบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ได้ไม่เกนิที่ได้รับจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)

5 ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนกพม สําหรับนิสิต Inbound - Outbound



นโยบายสําคัญในการจัดทาํงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2561

ข้อ แนวนโยบาย

6
เงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นเร่งด่วน ให้ตั้งงบประมาณได้ ไม่เกนิรอ้ยละ 5 

ตามกรอบวงเงินตั้งจ่ายของแต่ละหนว่ยงาน

7
เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน ให้ตั้งงบประมาณไวร้้อยละ 5 ตามกรอบวงเงินตั้งจ่าย

ของแต่ละหน่วยงาน กรณีส่วนกลางใหต้ั้งไวท้ี่กองคลังและพัสดุ

8
ตั้งงบประมาณกรณีบุตรบุคลากรซึ่งศึกษาที่โรงเรียนสาธติฯ ที่ได้รับสิทธิ์ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย สําหรับตัดโอนใหโ้รงเรียน เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายและรายรับจริงที่เกิดขึ้น

9 การนําเงินเหลอืจ่ายสะสมมาตัง้งบประมาณ ให้สามารถดําเนินการได้ ดังนี้

 - งบลงทนุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทักษะทาง

   ด้านวิชาชีพแกน่ักเรียนและนิสติ 

 - กรณีโครงการต้องเป็นโครงการเรียนรู้จริงเพื่อสร้างและพัฒนาทกัษะของนสิติ สามารถนํา

   เอาทักษะนั้นไปใช้ได้เมื่อสิ้นสดุโครงการ และต้องสอดคล้องการเรียนการสอนในศตวรรษ 21



“ห้ามตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการดําเนินการในลักษณะของงบลงทนุ

ทั้งค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ไว้ในโครงการ ” 

นโยบายสําคัญในการจัดทาํงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2561

โครงการที่ไมม่ีขอ้เสนอโครงการ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ที่ไม่มีใบเสนอราคา 

รายละเอียดคุณลักษณะ แบบรูปรายการ BOQ 

จะไม่ได้รบัการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ

ไม่อนุมัตใิหโ้อนเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังที่ได้รบัอนมุตัแิล้ว 

เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการบรรลไุด้ตามวัตถุประสงค์

x

x
x



นโยบายสําคัญในการจัดทาํงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2561

แนวนโยบาย

การตั้งงบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ 6 ข้อ

นโยบาย แนวทางในการจดัสรรงบประมาณ

 1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้

   ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและนิสิต

1. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรูค้วามสามารถด้านภาษา   (English Exit-Exam )

2. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam)

3. O-Net

4. สหกิจศึกษา

5. Startup

2. การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 1. Active Learning

2. Service Learning

 3. การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่สามารถ

   นําไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชน และสังคม

1. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม

2. สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนําไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของ ชุมชนและสังคม

3. ส่งเสริมให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน

4. การทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 1. โครงการ 1 หลักสูตร 1ชุมชน (One Program  One Community : OPOC)

2. สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ

5. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์

    ต่อสังคม

1. โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

6. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน  เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน ร้อยละ 5 ของวงเงินที่ตั้งจ่ายได้



ภาคภูมิใจในสถาบัน*

มีความมุ่งมั่น/อดทน*

มีจิตอาสาเพื่อสงัคม*

+

+

+



“กําหนดส่งภายในวันที ่30 เมษายน 2560 
ทั้งนี้ใหบ้ันทึกข้อมลูผ่านระบบจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ (BIP) ” 


