
วนัจนัทรที์ ่13 กนัยายน 2564 
ณ หอ้งประชมุ ดร.เศาวนติ เศานานนท ์อาคาร 9 ชั้น 3

และการประชมุออนไลน ์Zoom Meeting

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติั

การทบทวนผลการด าเนนิงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จดัท าแผนปฏิบติัการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และจดัท าค าขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา



1. การทบทวนผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หวัขอ้การอบรมเชิงปฏิบติัการ 

2. การจดัท าแผนปฏิบติัการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3. การจดัท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน และงบบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2



ทบทวนผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบติัราชการ 

และแผนปฏิบติัการงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564

3



สรุปผลการด าเนินงานจดัเก็บรายได ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4

หมายเหตุ : * หมายถงึ ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564 ปรบัลดประมาณการตามมาตรการเยียวยาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

ผลกการเบิกจ่าย ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2564

ปีงบประมาณ/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แหล่งงบ ประมาณการ* อนุมติจดัสรร รายรบัจริง*
รอ้ยละของ

ประมาณการ
ผลเบิก

รอ้ยละของ

ประมาณการ 

งบ บ.กศ. 226,430,900.00 237,201,950.00 209,859,209.09 92.68 151,414,749.70 63.83

- ปริญญาตรี 207,726,300.00 222,238,310.00 193,084,909.09 92.95 

- โรงเรียนสาธิตฯ 18,555,000.00 14,844,000.00 16,653,300.00 89.75 

- ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 149,600.00 119,640.00 121,000.00 80.88 

งบ กศ.ปช. 47,538,600.00 52,318,250.00 51,980,500.00 109.34 30,485,088.47 58.27

- ปริญญาตรี 29,490,650.00 31,869,080.00 33,048,150.00 112.06 

- บณัฑิตวิทยาลยั 18,047,950.00 20,449,170.00 18,932,350.00 104.90

รวมทั้งสิ้ น 273,969,500.00 289,520,200.00 261,839,709.09 95.57 181,899,838.17 62.83



ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2564

จ าแนกตามแผนงาน

5

450.6558 (75.18%) 599.4608

210.6382

หน่วย : ลา้นบาท

103.7946 (49.28%)

354.2571326.3933 (92.13%)

29.6762

4.8893

รอ้ยละ 

75.18

ต า่กว่า

เกณฑที์่

ก าหนดไวไ้ม่

ต า่กว่ารอ้ยละ 

100.00

ภาพรวม

พื้ นฐานการพฒันาและเสริมสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

บุคลากรภาครฐั

ยทุธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม

ยทุธศาสตรส์รา้งความเสมอภาค

ทางการศึกษา

18.4912 (62.31%)

1.9765 (40.43%)

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2564



ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2564

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

6ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ส.ค. 2564

115.7712

หน่วย : ลา้นบาท

109.1267 (94.26%)

5.49433.7122 (67.57%)

177.2390

258.8706 (86.02%) 300.9561

รอ้ยละ 

75.18

ต า่กว่า

เกณฑที์่ก าหนดไว้

ไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 

100.00

ภาพรวม

งบด าเนินงาน

450.6558 (75.18%)

0.0000 (00.00%) 00.0000

599.4608

78.9461 (44.54%)

งบบุคลากร

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจ่ายอ่ืน



ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2564

จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย

7ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2564

งบบุคลากร

24.22%

งบด าเนินงาน

0.82%

งบลงทุน

17.52%

งบเงินอดุหนุน

57.44%

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุหนุน



ผลการเบกิจ่ายงบแผ่นดิน พ.ร.บ. ปี 2564 จ าแนกตามหน่วยงาน

8ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ส.ค. 2564

75.18 

100.00 

96.78 

96.10 

94.86 

94.40 

93.96 

91.20 

90.98 

86.83 

85.35 

79.56 

75.26 

72.43 

68.31 

61.66 

53.64 

48.63 

45.66 

42.73 

33.76 

19.27 

16.75 

11.62 

6.02 

5.68 

-

ภาพรวม

ส านกัศิลปะและวฒัธรรม

สถาบนัภาษา

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

สถาบนัวิจัยไมก้ลายเป็นหินฯ

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กองคลงั

กองบริหารงานบุคคล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

กองพฒันานกัศึกษา

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

กองกิจการพิเศษ

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

กองกลาง

กองอาคารสถานทีแ่ละบริการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา

ส านกัคอมพิวเตอร์

ศูนยศึ์กษาและพฒันาจังหวดันครราชสีมา

สถาบนัวิจัยและพฒันา

กองประกนัคุณภาพการศึกษา

กองนโยบายและแผน

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

หน่วยตรวจสอบภายใน

รอ้ยละการเบิกจ่าย



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน พ.ร.บ. ปี 2564

จ าแนกตามค่าครุภณัฑแ์ละค่าที่ดินสิง่ก่อสรา้ง

9ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ส.ค. 2564

รายการ จ านวน
จดัสรร 

(เงินงวด)

ก่อหนี้ ผูกพนั

(วาง PO)

ผล

การเบกิจ่าย

รอ้ยละ

การเบกิจ่าย

1. ค่าครุภณัฑ์ 48 25.1524 6.2920 12.1145 49.14

- ดา้นวิทยาศาสตร-์เทคโนโลยี 21 21.3535 5.6680 9.4370 44.19

- ดา้นสงัคมศาสตร์ 10 0.7816 - 0.7816 100.00

- ดา้นวิทยาศาสตร ์– สุขภาพ 17 2.5199 0.6240 1.8959 75.24

2. ค่าที่ดินสิง่ก่อสรา้ง 20 152.5840 85.7524 66.8316 43.80

- ปีเดียว 19 35.2708 14.3417 20.9290 59.34

- ผูกพนัขา้มปี 1 117.3132 71.4106 45.9025 39.13

รวม 68 177.2390 92.0444 78.9461 44.54

หน่วย : ลา้นบาท

หมายเหตุ : กลอ้งจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) อยู่ระหว่างอุทธรณผ์ลผูช้นะ



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน พ.ร.บ. ปี 2564

สถานะงบลงทุน

10ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2564

ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง

ก่อหนี้ ผูกพนัแลว้

ปีเดียว

- ปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนสาธิตฯ (ก่อหนี้ ผูกพนัแลว้ จ านวน 1 งวด)

- ก่อสรา้งอาคารปฏิบติัการทกัษะฝึกอาชีพเด็ก สติปัญญาและออทิสติก (DSC) 

(ก่อหนี้ ผูกพนัแลว้ จ านวน 4 งวด)

อยู่ระหว่างเบกิจ่าย

ตามสญัญา

- ปรบัปรุงหอ้งน ้าและระบบประปาหอประชมุใหม่ (เบกิจ่ายแลว้ 1 งวด จาก 2 งวด)

- ปรบัปรุงยา้ยแนวไฟฟ้าแรงสูงและก่อสรา้งถนนพรอ้มปรบัปรุงภูมิทศัน ์(เบกิจ่ายแลว้ 

2 งวด จาก 3 งวด)

- ปรบัปรุงต่อเติมหอ้งน ้าเพศท่ี 3 (เบกิจ่ายแลว้ 1 งวด จาก 2 งวด)

- ก่อสรา้งพื้ น ค.ส.ล. หลงัคาคุมจอดรถ (เบกิจ่ายแลว้ 2 งวด จาก 5 งวด)



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน พ.ร.บ. ปี 2564 สถานะงบลงทุน

(ต่อ)

11
ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ส.ค. 2564

ค่าทีดิ่นและสิง่ก่อสรา้ง

เบกิจ่ายเสร็จสิ้ น

ปีเดียว

- งานปรบัปรุงหอ้งเรียน 1 และ 2 อาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอาหาร

- ปรบัปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร  - การปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร ์อาคาร 11

- ปรบัปรุงอาคาร 17 - ปรบัปรุงระบบระบายน ้าโดยรอบอาคารหอพกันกัศึกษา 

- ปรบัปรุงระบบระบายน ้าฝนภายในมหาวิทยาลยั    - ก่อสรา้งหลงัคาคลุมท่ีจอดรถ  - ปรบัปรุงหลงัคาและปูหญา้เทียมสนามเด็กเล่นใหญ่

- ก่อสรา้งโรงเก็บของ      - ปรบัปรุงซ่อมแซมผนงักระเบื้ องอาคาร 9

- จา้งปรบัปรุงโถสุขภณัฑจ์ากนัง่ยองเป็นแบบนัง่ราบหอ้งน ้าภายในมหาวิทยาลยั

- จา้งปรบัปรุงหอ้งพกัเจา้หนา้ท่ีงานยานพาหนะ ชั้น 1 อาคาร 30 - จา้งปรบัปรุงฐานรองรบัตราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยั หนา้อาคาร 9

ผูกพันข้ามปี เบกิจ่าย
อาคารหอพกันกัศึกษา

อยู่ระหว่างด าเนนิการตามสญัญา (เบกิจ่ายแลว้ 24 งวด จาก 28 งวด)



ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)

12ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ส.ค. 2564

62.31 
100.00 

96.78 
96.10 

94.86 
87.39 

80.95 
78.02 

75.26 
71.33 

68.31 
65.67 

62.05 
59.80 
59.22 

45.39 
33.76 

33.33 
19.27 

16.75 
6.02 

-

ภาพรวม
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันภาษา
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ

กองพัฒนานักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์

กองกิจการพิเศษ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์

ส านักคอมพิวเตอร์
กองกลาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองนโยบายและแผน

หน่วยตรวจสอบภายใน ร้อยละ



ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)

16



ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ปี 2564

(โครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่)
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเงินรายได้

28

289.5202

208.0651

หน่วย : ลา้นบาท

141.7779 (68.14%)

46.096830.5761 (66.33%)

29.1367

6.2214

รอ้ยละ 

64.38

ภาพรวม

บ.กศ. อนุมติัครั้งที่ 1

กศ.ปช. อนุมติัครั้งที่ 1

บ.กศ. อนุมติัครั้งที่ 2

กศ.ปช. อนุมติัครั้งที่ 2

186.3911 (64.38%)

12.1176 (41.59%)

ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ส.ค. 2564

1.9193 (30.85%)



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณเงินรายไดอ่ื้น

29ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ส.ค. 2564

69.9910 (53.20%) 131.5571

หน่วย : ลา้นบาท

117.8646

49.29646.0786(12.33%)

63.9124 (77.70%) 82.2606

ภาพรวม

53.20 %

ภาพรวม

รายไดเ้งินรบัฝาก

รายไดจ้ดัหาผลประโยชนฯ์



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณกนัเหลือ่มปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่ใชใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ส.ค. 2564

74.3620 (75.86%) 98.0217

84.4938

หน่วย : ลา้นบาท

64.4617 (76.29%)

13.52799.9002 (73.18%)

ภาพรวม

75.86%

ภาพรวม

เงินกนัเหลือ่ม บ.กศ. 

เงินกนัเหลือ่ม กศ.ปช.



สรุป สาเหตุ/ปัจจยัทีผ่ลการเบกิจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผล

สมัฤทธ์ิ  หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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การขอกนัเงินไวเ้บิกเหลือ่มปีมีจ านวนมาก

ขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความซ ้ าซอ้น/ยุ่งยาก

ผูร้บัเหมาหรือคู่สญัญา ส่งงานล่าชา้

ช่วงเวลาท่ีด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เหมาะสม 

เช่น ตอ้งรอปิด-เปิดเทอม เป็นตน้ 

กฎระเบียบที่เอ้ือหรือไม่เอ้ือต่อการปฏิบติังาน

ไม่ไดวิ้เคราะหง์านเพือ่การวางแผนปฏิบติัการท่ีดีตั้งแต่เริม่ตน้

ปีงบประมาณ

ลกัษณะโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ซ ้ าซอ้น ยุ่งยาก เช่น งานประจ า

ความถีใ่นการขอโอนเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

การปฏิบติัการตามช่วงเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบติัการอย่าง

เคร่งครดั

ความพรอ้มก่อนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน)

32

ภาพรวมมหาวิทยาลยั มีผลการบรรลเุป้าหมายตาม  ตวัช้ีวดัความส าเร็จระดบัยทุธศาสตร์ จากทั้งหมด 40 ตวัช้ีวดั ดงันี้  

บรรลเุป้าหมาย         จ านวน 26 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นรอ้ยละ 65.00

อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 13 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นรอ้ยละ 32.50

ไม่บรรลเุป้าหมาย      จ านวน  1  ตวัช้ีวดั   คิดเป็นรอ้ยละ 2.50

อยู่ระหว่างด าเนินการ

13 ตวัช้ีวดั

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
1 ตวัช้ีวดับรรลเุป้าหมาย

26 ตวัช้ีวดั

65.00%

2.50%

65.00%

32.50%

ตวัช้ีวดัท่ีไม่บรรลเุป้าหมาย คือ 

ผลการจดัอนัดบัของ THE impact ranking ดา้นคุณภาพจดัการศึกษา

(Quality Education) 

ไม่บรรลเุนือ่งจาก ค่าเป้าหมายตั้งไวที้่อนัดบัที่ 300

ผลการด าเนินงาน อนัดบัที่ 601+

ผูร้บัผิดชอบ ส านกังานอธิการบดี



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน)
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ภาพรวมมหาวิทยาลยั มีผลการการด าเนิน  โครงการตามแผนปฏิบติัราชการ จากทั้งหมด 39 โครงการ ดงันี้

ด าเนินการแลว้เสร็จ     จ านวน 19 โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ 48.72

อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน 20 โครงการ   คิดเป็นรอ้ยละ 51.28

ด าเนินการแลว้เสร็จ
19 โครงการ

อยู่ระหว่างด าเนินการ

20 โครงการ

48.72% 51.28%



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน)
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ผลการด าเนินงานระดบัคณะ/ส านกั/สถาบนั

ล าดบัที่ หน่วยงาน

จ านวน

ตวัช้ีวดั

ที่ลงนาม

บรรลุเป้าหมาย อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่บรรลุเป้าหมาย

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ

1 คณะครุศาสตร์ 28 13 46.43 15 53.57 - -

2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 18 10 55.56 8 44.44 - -

3 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 19 10 52.63 9 47.37 - -

4 คณะวิทยาการจดัการ 18 12 66.67 6 33.33 - -

5 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 18 9 50.00 9 50.00 - -

6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 17 10 58.82 7 41.18 - -

7 บณัฑิตวิทยาลยั 2 1 50.00 1 50.00 - -

8 ส านกังานอธิการบดี 5 3 60.00 1 20.00 1 20.00

9 ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 3 75.00 1 25.00 - -

10 ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2 50.00 2 50.00 - -

11 ส านกัศิลปะและวฒันธรรม 6 6 100.00 - - - -

12 ส านกัคอมพิวเตอร์ 8 4 50.00 4 50.00 - -

13 สถาบนัวิจยัและพฒันา 12 7 58.33 5 41.67 - -

14 สถาบนัวิจยัไมก้ลายเป็นหินฯ 4 2 50.00 2 50.00 - -

15 สถาบนัภาษา 2 1 50.00 1 50.00 - -

รวม 165 93 56.36 71 43.03 1 0.61



ขอ้สงัเกตจากการด าเนินงานและ

ปัญหาอุปสรรคการปฏิบติังาน 

35

การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบติัแก่หน่วยงาน ระดบัคณะ ส านกั/

สถาบนัยงัเป็นจุดอ่อน ท าใหก้ารรบัรูร้บัทราบของหน่วยงานไม่

ตรงกนัท าใหเ้กิดปัญหาในการจัดเก็บขอ้มูล

การติดตามผลการด าเนนิงานฯ ควรน าระบบเทคโนโลยแีละ

สารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน



การจดัท าแผนปฏิบติั

การงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

36



1. ประมาณการรายรบัเงินรายได ้พ.ศ. 2565

37

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

261,812,150 269,533,800

57,698,550
48,469,750

บ.กศ. กศ.ปช

รวม 319,510,700 บาท รวม 318,003,550 บาท

ลดลงจากประมาณการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- 1,507,150 บาท

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



น าเงินรายไดม้าจัดสรรครั้งที่ 1/64 ไม่เกิน รอ้ยละ 80.00

และ งบประมาณแผ่นดิน รอ้ยละ 100.00

38

65.97%

34.03%

งบแผ่นดิน งบเงินรายได้

493.1166 ลบ.

254.4028 ลบ.

รวมงบประมาณทีน่ ามาจดัสรรทั้งส้ิน 

747.5194 ลา้นบาท 

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



39

2. ผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวมทั้งส้ินจ านวน 747,519,400 บาท 

59.31%

5.89%
1.02%

บคุลากรภาครฐั

ตามภารกิจ/พนัธกิจพื้ นฐาน

จุดเนน้แผนพฒันายุทธศาสตร์

ค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน

33.78%443,382,500 บาท

252,456,600 บาท

44,048,220 บาท

7,632,080 บาท

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามแผนรายจ่าย และแหล่งงบประมาณ 

แผนรายจ่าย/แหล่งงบประมาณ

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้

รวม รอ้ยละ 
บ.กศ. กศ.ปช./พเิศษ

แผนรายจ่ายบุคลากรภาครฐั 347.2960 94.5392 1.5473 443.3825 59.31

แผนรายจ่ายตามภารกิจ/พนัธกิจพื้ นฐาน 116.0370 100.8345 35.5850 252.4566 33.78

แผนรายจ่ายจุดเนน้การพฒันาตามแผนยทุศาสตร์ 29.7836 12.6211 1.6434 44.0482 5.89

แผนรายจ่ายตามรายการค่าใชจ่้ายฉุกเฉิน - 7.6320 - 7.6320 1.02

รวม 493.1166 215.6270 38.7758 747.5194 100.00

รอ้ยละ 65.97 28.85 5.18 100.0

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วย : ลา้นบาท
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สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย (งบแผ่นดิน)

ประเภทงบรายจ่าย

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

(บาท)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

(บาท)

เพิม่/ลด

(บาท)

เพิม่/ลด

(รอ้ยละ)

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 339.5637 347.2960 7.7323 2.28

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 210.6382 111.1510 -99.4872 -47.23

ผลผลิตที่ 1 : ผู้ส าเรจ็การศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ 169.9926 41.3880 -128.6046 -75.65

ผลผลิตที่ 2 : ผู้ส าเรจ็การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ 33.1661 53.7102 20.5441 61.94

ผลผลิตที่ 3 : ผู้ส าเรจ็การศกึษาด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ 7.4795 16.0528 8.5733 114.62

3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสงัคม 29.6762 29.7836 0.1074 0.36

4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศกึษา 4.8893 4.8860 -0.0033 -0.07

รวมทั้งสิ้น 584.7674 493.1166 -91.6508 -15.67

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วย : ลา้นบาท
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สรุปผลการจดัสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกตามประเภทงบ และหมวดรายจ่าย (งบแผ่นดิน)

ประเภทงบรายจ่าย
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (บาท)

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (บาท)

เพิม่/ลด

(บาท)

เพิม่/ลด

(รอ้ยละ)

• งบบุคลากร 110,514,800 108,057,400 -2,457,400 -2.22

- เงินเดือนและค่าจา้งประจ า พนกังานราชการ 109,089,900 107,091,700 -1,998,200 -1.83

- ค่าจา้งชัว่คราว 1,424,900 965,700 -459,200 -32.23

• งบด าเนินงาน 10,750,800 9,796,400 -954,400 -8.88

- ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ 10,750,800 9,796,400 -954,400 -8.88

• งบลงทุน 179,769,800 90,638,900 -89,130,900 -49.58

- ค่าครุภณัฑ์ 25,087,600 59,210,400 34,122,800 136.01

- ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 154,682,200 31,428,500 -123,253,700 -79.68

• งบเงินอุดหนุน 283,732,000 284,623,900 891,900 0.31

รวม 584,767,400 493,116,600 -91,650,800 -15.67



ภาพรวมงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครุภณัฑแ์ละสิง่ก่อสรา้ง

43

ครุภัณฑ์

59,210,400

สิ่งก่อสร้าง

ปีเดียว

31,428,500

ผูกพันเดิม ผูกพันใหม่

รวมทั้งสิ้ น 90,638,900 บาท  

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ภาพรวมงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครุภณัฑแ์ละสิง่ก่อสรา้ง

44

ครุภัณฑ์
59,210,400 

บาท

• 58 รายการ
ดา้นวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

• 43 รายการ 
ดา้นวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

• 22 รายการ ดา้นสงัคม 

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ภาพรวมงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ครุภณัฑแ์ละสิง่ก่อสรา้ง

45

สิง่ก่อสรา้ง

31,428,500 

บาท 

• 4 รายการ
ดา้นวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

• 9 รายการ 
ดา้นวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

• 2 รายการ ดา้นสงัคม 

2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



สรุปครุภณัฑ ์และที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

46

ผลผลิต/หน่วยงาน

ครุภณัฑ์ ต า่กว่า 1 ลา้น ครุภณัฑสู์งกว่า 1 ลา้น สิง่ก่อสรา้งปีเดียว รวมทั้งสิ้ น

จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน จ านวน วงเงิน

ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรฯ์ 55 33,547,900 3 6,872,800 4 9,191,500 62 31,428,500

1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 28,870,500 2 3,192,800 3 7,460,500 50 39,523,800

2) คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 10 4,677,400 1 3,680,000 1 1,731,000 12 10,088,400

ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 21 7,250,900 1 1,323,000 9 18,800,000 31 27,373,900

1) คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 7 1,463,500 - - - 7 1,463,500

2) คณะวิทยาการจัดการ 6 1,152,000 - - 4 7,777,000 10 8,929,000

3) ส านักวิทยบริการฯ 

ครุภัณฑร์าคามาตรฐาน (ส่วนกลาง)
1 308,000 - - - - 1 308,000

4) สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน 2 237,400 1 1,323,000 4 18,800,000 7 8,083,400

5) กองพัฒนานักศึกษา 5 4,090,000 - 5 4,090,000

6) งานโยธาฯ - - - - 1 4,500,000 1 4,500,000

ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 43 10,215,800 - - 2 3,437,000 45 13,652,800

1) คณะสาธารณสขุศาสตร์ 18 4,616,100 - - 1 1,229,000 19 5,845,100

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 3,304,700 1 2,208,000 11 5,512,700

2) โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ 15 2,295,000 - - - - 15 2,295,000

รวมทั้งส้ิน 119 51,014,600 4 8,195,800 15 31,428,500 138 90,638,900
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แผนปฏิบติัการ งบประมาณ

•เป็นแผนที่แยกออกมา

จากแผนพัฒนา และมี

ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น แ ผ น

ด า เ นิ น ก า ร  (Action 

Plan)

จัดท าแผนปฏบิัติการ 

งบประมาณ

•แ ผ น ป ฏิ บั ติ

การงบประมาณ จัดท า

หลังจากที่ได้มกีารจัดท า

งบประมาณราย จ่ าย

ประจ าปีแล้ว

พิจารณาความสอดคล้อง

•จั ด ท า แ ผ น ปฏิ บั ติ ก า ร ใ ห้

สอดคล้องกับแนวทางการ

บริหารงบประมาณประจ าปี

งบปร ะมาณ  พ . ศ .  2 564 

( เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย

งบประมาณที่ก  าหนด) และ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสมีา 

หน่วยงานจัดท า

•แผนปฏิบัติการงบประมาณ ตาม

กรอบวงเงินที่ ไ ด้ รับจัดสรร โดย

ค านึงถึงภารกิจที่ ต้องรับผิดชอบ

2 ส่วน คือ (1) ภารกิจพ้ืนฐาน

(2) ภารกจิยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ให้เกิด

ประโยชน์ โดยตรงต่อนักศึกษา และ

เ น้ น ค ว า ม ป ร ะ ห ยั ด  ค ว า ม มี

ประสทิธภิาพ และความโปร่งใส
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ยุทธศาสตรที์่  1 การยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการจดัการการศึกษา

เป้าประสงค์

เชิงยทุธศาสตร์

- มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมามีความเป็นเลิศดา้นการจดัการเรียนรู ้บณัฑิตมีคุณภาพเป็นที่

ยอมรบัของสงัคม

ยุทธศาสตรที์่  2 การผลิตและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์

เชิงยทุธศาสตร์

- มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศดา้นการผลิตและพฒันาครู

และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตรที์่  3 การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของคนในทอ้งถิน่และประเทศ

เป้าประสงค์

เชิงยทุธศาสตร์

- มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเป็นที่พึง่ของทอ้งถิน่ ที่มีผลงานวิจยัและนวตักรรมที่ส่ง

ผลกระทบสูง (High Impact) ทางวิชาการ เศรษฐกิจ และสงัคมต่อ ทอ้งถิน่และประเทศ
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2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตรที์่  5 ยุทธศาสตรก์ารสรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกนัทางสงัคม

เป้าประสงค์

เชิงยทุธศาสตร์

-สรา้งความเป็นธรรม และลดความเหลือ่มล ้าของสงัคมในพื้ นที่เป้าหมายโดยการเสริมสรา้งความเขม้แข็ง

ของชมุชนในการจดัการตนเอง พฒันาประชาชนในพื้ นที่ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นคนที่

มีคุณภาพสามารถพึง่พาตนเองได้

ยุทธศาสตรที์่  6 
ยุทธศาสตรก์ารสรา้งมูลค่าเพิม่จากภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ศิลปวฒันธรรม

ทรพัยากรธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม

เป้าประสงค์

เชิงยทุธศาสตร์

- มีนวตักรรมและมูลค่าเพิม่จากผลการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรพัยากรธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม

ของโคราชและอีสานใต้

ยุทธศาสตรที์่  4 การพฒันาระบบบริหารจดัการใหม้ีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และมีความเป็นสากล

เป้าประสงค์

เชิงยทุธศาสตร์

- มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐัที่มีสมรรถนะสูงมีธรรมาภิบาลและมี

ความเป็นสากล
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2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 
2. งานจดัการเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร ์
3. จดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
4. จดัการเรียนการสอนดา้นวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
5. งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

6. งานส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 

7. โครงการยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

8. โครงการนวตักรรมการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อสร้าง

ความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน

9. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดบั

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

10. งานบริหารเพือ่รองรบักรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นในการขบัเคลือ่น

ยทุธศาสตร์
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2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลยัก าหนดแนวทางการเบกิจ่ายงบประมาณ/บริหารงบประมาณที่สอดคลอ้ง

กบัแนวทางของส านกังบประมาณ คือ ภาพรวมการเบกิจ่าย รอ้ยละ 100 งบลงทุน รอ้ยละ 100

ประมาณการรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาพรวม (รอ้ยละ) 23.00 54.00 77.00 100.00

รายจ่ายประจ า (รอ้ยละ) 28.00 58.00 80.00 100.00

รายจ่ายงบลงทุน  (รอ้ยละ) 8.00 40.00 65.00 100.00
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2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

• ครุภณัฑท่ี์มีวงเงินสูงรวมถงึครุภณัฑท่ี์มีลกัษณะ

พิเศษหรือตอ้งจดัหาจาก ตปท.

• ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ท าสญัญา

ก่อหนี้ ผูกพันได้แล้วเสรจ็โดยเรว็

• ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2

และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของ

ระยะเวลาด าเนินการแต่ละงวดงาน

• ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ท าสญัญา

ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสรจ็อย่างช้าภายในไตร

มาสที่ 1 และเบิกจ่ายตามความเหมาะสม

ของระยะเวลาด าเนินการแต่ละงวดงาน

• ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ท าสญัญา

ก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสรจ็ และเบิกจ่าย

งบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1

วงเงิน

ไม่เกิน 2 ลบ. 

วงเงินเกิน 2 ลบ. 

ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 

1,000 ลบ. 

ครุภณัฑที์่มี

วงเงินสูง รวมถงึ

ครุภณัฑที์่มี

ลกัษณะพิเศษ

วงเงินเกิน 

1,000 ลบ. ข้ึน

ไป 
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2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณเงินรายได้

ติดตามแผนปฏิบัติการงบประมาณของ

หน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั โดยตอ้งบรรลุ

เป้าหมายไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 100.00 ของแผน

รายไตรมาส และภาพรวม

หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ ดงันี้

และภาพรวม

ของแผนรายไตรมาส

ไม่ต า่กว่า รอ้ยละ 100

ตอ้งบรรลุเป้าหมาย
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2::การจัดท าแผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายจ่ายท่ีตั้งไวเ้ป็นค่าใชจ่้าย

รายจ่ายที่ตั้ งไว ้เป็นค่าใช้จ่ายใน

การฝึกอบรม ประชุม และสมัมนา

ใหเ้บิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 ไม่นอ้ย

ก ว่ า ร้อ ย ล ะ  5 0  ข อ ง ว ง เ งิ น

งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรร

หน่วยงานจดัท ารายงาน

หน่วยงานตอ้งจัดท ารายงานผล

การปฏิบติังานและการเบิกจ่าย

งบประมาณทุกไตรมาส

ส่งกองนโยบายและแผน

ส่งกองนโยบายและแผน 

ภายในวันที่  10 หลัง ส้ิน

ไตรมาส

เสนอ กบ. มหาวิทยาลยั

กองนโยบายและแผนจะได้

รวบรวมสรุ ป เสนอ ต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบเงินรายได ้ดงันี้
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รายการที่มหาวิทยาลยัไม่ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณในปีพ.ศ. 2565 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัค าของบประมาณพ.ศ. 2565 และ พรบ.งบประมาณพ.ศ. 2564

1) รายการสิง่ก่อสรา้งผูกพนัใหม่

2) งบบูรณาการ

เนื่องเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายของส านกังบประมาณ ในการ

พจิารณาจดัสรรงบประมาณใหก้บัทุกมหาวิทยาลยั



แบบฟอรม์และขอ้มูลประกอบการจดัท างบประมาณ
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1. แผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. ขอ้มูลประกอบการจดัท างบประมาณ 

สามารถ Download แบบฟอรม์ที่ http://plan.nrru.ac.th

เมนู แบบฟอรม์ --> ดา้นงบประมาณ หวัขอ้ที่ 19

http://plan.nrru.ac.th/?page_id=2979
http://plan.nrru.ac.th/wp-content/uploads/2021/09/budget65.zip


ก าหนดส่ง

แผนปฏิบติัการงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วนัที ่21 ก.ย. 2564 ณ กองนโยบายและแผน

57



การจดัท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 

งบลงทุน และงบบูรณาการ 

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2566

58



ขอ้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง)

ต.ค. – พ.ย. 64

 รายงานผลการปฏิบติังาน/ผลการใชจ่้าย ปี งปม.2564 ไตรมาส 4

 ทบทวน ปรบัปรุงเป้าหมาย กลยุทธ ์ผลผลิต กิจกรรม

 ปรบัปรุงฐานขอ้มูลประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ ระยะปานกลาง

 จดัท าประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต า่ที่จ าเป็น
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 26 ต.ค. 64 คณะ/ส านกัส่งค าของบบูรณาการ ปีงปม.65 ใหก้องนโยบายและแผน

 26 ต.ค. 64 คณะ/ส านกัส่งค าของบลงทุน ปีงปม.65 ใหก้องนโยบายและแผน

 29 ต.ค. 64 คณะ/ส านกัส่งค าของบด าเนนิการ และงบเงินอุดหนุน ปีงปม.65

ใหก้องนโยบายและแผน

 23 พ.ย. 64 มหาวิทยาลยัฯ จดัท าค าของบลงทุน ปีงปม.65 ในระบบ e-Budgeting ส่ง สงป.



ขอ้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง)

ม.ค – มี.ค. 65

 ครม. เห็นชอบนโยบาย งปม. วงเงิน โครงสรา้ง งปม. ยุทธศาสตร ์การจดัสรรฯ งปม. 2566

 14 ม.ค. 65 ส่งค าขอให ้สงป.

 14 ม.ค. 65 จดัท าค าขอ งปม. ทุกงบรายจ่าย ในระบบ e-Budgeting 

60

เม.ย. – มิ.ย. 65

 เม.ย. 65 ครม. เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณพรอ้มหลกัเกณฑก์ารปรบัปรุงงบประมาณฯ

 เม.ย. 65 มหาวิทยาลยัฯ ปรบัปรุงแกไ้ขรายละเอียด ปี งปม.2566

 พ.ค. 65 ครม. เห็นชอบ การปรบัปรุง งปม.

 พ.ค. 65 ครม. ใหค้วามเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ น าเสนอสภาผูแ้ทนราษฎร

 มิ.ย. 65 สภาผูแ้ทนราษฎร พจิารณา วาระที่ 1

 มิ.ย. 65 กองนโยบายและแผน แจง้การจดัสรร ปี งปม.2566 (ในเบื้ องตน้)



ขอ้เสนอปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง)

ก.ค. – ก.ย. 65
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 ก.ค. – ส.ค. 65 มหาวิทยาลยัฯ ช้ีแจง งปม. รายจ่าย ปี งปม.2566 ต่อคณะกรรมาธิการฯ

พจิารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปีงปม.2566

 ส.ค. – ก.ย. 65 สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาวาระที่ 2-3

 ส.ค. – ก.ย. 65 สลค. น าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ข้ึนทูลเกลา้ถวาย เพือ่ประกาศใช้

 ก.ย. 65 กองนโยบายและแผนน าเสนอ งปม.เงินรายได ้(แผ่นดิน+รายได)้ ต่อ

- คณะกรรมการนโยบายฯ

- คณะกรรมการงบประมาณฯ 

- สภามหาวิทยาลยัฯ เพือ่พจิารณาอนุมติั
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ที่มา: สริุนทร์  ค าฝอย ,2564
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ที่มา: สริุนทร์  ค าฝอย ,2564



แนวทางการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

64

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

ตอ้งส่งหน่วยงานภายนอกไดแ้ก่ ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม (เพือ่เสนอ

รฐัมนตรี) และส านกังบประมาณ  โดยประกอบดว้ย 4 แผนงาน

ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย ์

งบด าเนินงาน ที่เหลือจากแผนงานบุคลากรภาครฐั  งบลงทุน 

และงบเงินอุดหนุนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผลผลิต ผู ้ส าเร็ จ

การศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ผูส้ าเร็จการศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร ์ผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ

2 แผนงาน

- แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม 

- แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทาง

การศึกษา

รายการ ทุกงบราย จ่าย ท่ีต้อง จ่ ายให้ก ับ บุคลากร

ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมายก าหนด 

พรอ้มเงินประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ค่าเช่าบา้น

11 แผนงาน 

(ขอ้มูลอา้งอิงตามปี 2565)

หน่วยงานต้องจัดท ารายละเอียดงบประมาณ จ าแนกตามแผนงาน /กองทุน /งบรายจ่าย/รายการ ตามแบบฟอร์มรายละเอียด ที่ก าหนด และสรุปภาพรวม ค าของบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม

4.แผนงาน

บูรณาการ

1.แผนงาน

บุคลากร

ภาครฐั

3.แผนงาน

ยทุธศาสตร์

2. แผนงาน

พื้ นฐาน



หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน
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การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ าแนกออกเป็น 3 ประเภทงบรายจ่าย

ไดแ้ก่ งบบุคลากร งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

1. งบบุคลากร  ประกอบดว้ยรายการดงันี้

1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการและพนกังานของรฐัทุกประเภทเป็นรายเดือน และหกัอตัราพรอ้มเงินเดือนของผูที้่จะเกษียณ

ณ 30 กนัยายน 2565 ตามจ านวนที่จะมีผูเ้กษียณ และตั้งอตัราใหม่(กลางปี) ของพนกังานมหาวิทยาลยัในงบเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายบุคลากร

2) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ ไดแ้ก่

- สายวิชาการ ซ่ึงไดแ้ก่ ศ. , รศ. , ผศ.

- สายสนบัสนุนวิชาการ ซ่ึงไดแ้ก่ ช านาญการพิเศษ /เชี่ยวชาญ

โดยตั้งงบประมาณตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด ดงันี้

ต าแหน่งทางวิชาการ อัตราเดือนละ
ศาสตราจารย์ 13,000
รองศาสตราจารย์ 9,900
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,600
เชี่ยวชาญ 9,900
ช านาญการพิเศษ 3,500

3) เงินตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ ได้แก่
- สายวิชาการ ซึ่งได้แก่ ศ. , รศ. , ผศ.
- สายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้แก่ เชี่ยวชาญ

โดยตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้
ต าแหน่งทางวิชาการ อตัราเดือนละ

ศาสตราจารย์ 13,000

รองศาสตราจารย์ 9,900

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 5,600

เช่ียวชาญ 9,900

ช านาญการพิเศษ 3,500

1.2 ค่าจา้งประจ า หมายถงึ  เงินท่ีจ่ายเป็นค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ  โดยมีอตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นบญัชีถอืจ่ายค่าจา้ง  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ
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2. งบลงทุน

2.2 ค่าที่ดิน/สิง่ก่อสรา้ง รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงที่ดินและหรือ

สิง่ก่อสรา้ง  รวมถงึสิง่ต่าง ๆ ซ่ึงติดตรึงกบัที่ดินและหรือสิ่งก่อสรา้ง

2.2.1 สิ่งก่อสร้าง 1 ปี  เป็นรายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง หรือ

สิ่งก่อสรา้งท่ีก าหนดแลว้เสร็จภายใน 1 ปี  ซ่ึงต้องจัดท าขอ้มูลตาม

แบบฟอรม์ ค าช้ีแจงประกอบรายการก่อสรา้งหรือสิ่งก่อสรา้ง 1 ปี พรอ้ม

แนบรูปแบบที่จะก่อสรา้งและสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั พรอ้มราคากลาง

หรือ BOQ

2.2.2 สิ่งก่อสรา้งผูกพนังบประมาณ  เป็นรายการท่ีขอก่อสรา้งใหม่  

ซ่ึงตอ้งจัดท ารายละเอียดตามแบบโครงการพรอ้มเหตุผลความจ าเป็น  

และรายละเอียดพื้ นที่ใชส้อย ระบุงวดงานและแนบแบบในการก่อสรา้ง

โดยในการค านวณส าหรบัการตั้งงบประมาณ

2.1 ค่าครุภณัฑ ์การจัดท าค าของบประมาณหน่วยงาน

ตอ้งระบุ รายละเอียดสเปกของครุภณัฑ์ เหตุผลความจ าเป็น

ของครุภณัฑ ์โดยตอ้งระบุไดว่้า ครุภณัฑร์ายการนั้นท าอะไรได ้

และไดอ้ะไรจากการใช้ครุภัณฑ์นั้น ๆ พรอ้มระบุช่ือวิชาหรือ

จ านวนวิชา รวมถึงจ านวนผูใ้ชค้รุภณัฑ ์รวมถึง ตอ้งระบุความ

สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมใน 10 S-Curve (หากมี) 

*** หากครุภัณฑ์รายการใดสามารถใช้ตามราคามาตรฐาน

ครุภณัฑข์องส านกังบประมาณไดใ้หใ้ชช่ื้อ ราคา และ สเปกตาม

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ สามารถโหลดขอ้มูลไดที้่เว็บไซดข์อง

ส านกังบประมาณ  www. bb.go.th หวัขอ้ ราคามาตรฐาน ***

กรณี การจดัท า(ร่าง)งวดงานในรายละเอยีดโครงการนั้น ในการการตั้งงบประมาณแต่ละปี ใหจ้ดัท าค่างวดงานเป็นวงเงินไม่นอ้ยกว่า

จ านวนงบประมาณที่ตั้งในแต่ละปี หรือจดัท าค่างวดงานเท่ากบังบประมาณที่ตั้งในทุกปี

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน
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3. งบเงินอุดหนุน 

3.1 ค่าใชจ่้ายบุคลากร ประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าจา้งชัว่คราว

3.1.1 เงินเดือนประกอบดว้ย

(1) อตัราเดิม ได้แก่  อตัราที่มีคนครองในปัจจุบัน และอตัราที่ได้รับ

การจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุหรืออยู่ระหว่างการด าเนินการบรรจุ 

ตอ้งตั้งใหค้รบตามจ านวนที่มีในแต่ละหน่วยงาน 

(2) อตัราใหม่ (กลางปี) ได้แก่ อตัราที่ขอทดแทนอตัราเกษียณ
อตัราว่างมีเงินจากการลาออกและเสยีชีวิตของข้าราชการ โดยตั้งค าขอ

งบประมาณ จ านวน 2 เดือน

(3) อตัราใหม่ ได้แก่ อตัราที่จัดท าค าขอนอกเหนือจากข้อ (2)

วุฒิการศึกษา สายอาจารย์ สายสนบัสนุนวิชาการ  

ปริญญาเอก 32,360 29,450

ปริญญาโท 26,380 24,140

ปริญญาตรี 23,230 21,390

ปวส.* 20,080

ปวช.* 17,990

จ านวนอตัรา x จ านวนเงินต่อเดือน  x  9 เดือน

โดยในการตั้งงบประมาณอตัราใหม่ทั้งขอ้ (2) และ (3) ให้

ใช้อตัราเงินเดือนตามอตัราแรกเร่ิมบรรจุของมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ  * ระดับ ปวส. และ ปวช. ส านักงบประมาณ

จะไม่จัดสรรอตัราใหม่ให้ในระดับต ่ากว่าปริญญาตรี

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน
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3. งบเงินอุดหนุน 

4) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ
- สายวิชาการ (ศ. , รศ. , ผศ.)
- สายสนับสนุนวิชาการ (ช านาญการ /เชี่ยวชาญ)

ตั้งงบประมาณตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้

ต าแหน่งทางวิชาการ อตัราเดือนละ

ศาสตราจารย์ 13,000

รองศาสตราจารย์ 9,900

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 5,600

เช่ียวชาญ 9,900

ช านาญการพิเศษ 3,500

ต าแหน่งทางวิชาการ อตัราเดือนละ

ศาสตราจารย์ 13,000

รองศาสตราจารย์ 9,900

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 5,600

เช่ียวชาญ 9,900

ช านาญการพิเศษ 3,500

5) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุนวิชาการ
- ผอ.กองและ หน.ส านักงาน)

6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยของ
ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มาจาก
ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ และของผู้บริหารสายสนับสนุน 
- สายวิชาการ  (ศ., รศ., ผศ.)
- สายสนับสนุนวิชาการ  ผอ.กองและหน.ส านักงานและผู้ที่มี
ต าแหน่งเชี่ยวชาญ

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน
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3. งบเงินอุดหนุน 

7) เงินประจ าต าแหน่งผูบ้ริหารที่มีวาระ ไดแ้ก่ ต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผูช่้วยอธิการบดี 

คณบด/ีผูอ้ านวยการ รองคณบด/ีรองผูอ้ านวยการ และหวัหนา้ภาค   

- อธิการบดี 1 คน *15,000 บาท *12 เดือน*2 เท่า =……………..  บาท  
- รองอธิการบดี ตั้งไดไ้ม่เกิน 6 ต าแหน่ง/คณบด/ีผูอ้ านวยการส านกั จ านวนคน *10,000 บาท *12 เดือน*2 เท่า =……………..  บาท  
- ผูช่้วยอธิการบดี ตั้งไดไ้ม่เกิน 3 ต าแหน่ง จ านวนคน *3,500 บาท *12 เดือน*2 เท่า =……………..  บาท  
- รองคณบดี/รองผูอ้ านวยการ/หวัหนา้ภาควิชา จ านวนคน *5,600 บาท *12 เดือน*2 เท่า =……………..  บาท  

8) ค่าตอบแทนพิเศษขา้ราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัที่ไดร้บัเงินเดือนเต็มขั้น โดยใน
การจดัท าค าของบประมาณใหห้น่วยงานจ าแนกเป็นกลุ่ม ขา้ราชการ/พนกังานมหาวิทยาลยั

9) ค่าตอบแทนพิเศษค่าตอบแทนพิเศษลูกจา้งที่ไดร้บัเงินเดือนเต็มขั้น

กรณีเงินเดือนที่เต็มขั้นเท่ากนั จ านวน

คน*เงินเดือนที่เต็มขั้น*12 เดือน*4% 
ทั้งนี้ ใหต้ั้งงบประมาณเฉพาะในส่วนที่

ค านวณเงินไดจ้าก 4% เท่านั้น

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



3.1.2  ค่าจา้งชัว่คราว หมายถงึ  เงินที่จ่ายเป็นค่าจา้งส าหรบัการท างานปกติแก่ลูกจา้งชัว่คราวของส่วนราชการ  รวมถงึเงินเพิม่

อ่ืนที่จ่ายควบกบัค่าจา้งชัว่คราว  ซ่ึงการจดัท าค าของบประมาณทั้งอตัราเดิมและอตัราใหม่ มีวิธีการค านวณงบประมาณไดแ้ก่

- อตัราเดิม      จ านวนคน  x  จ านวนเงินต่อเดือน  x 12 เดือน

- อตัราใหม่      จ านวนคน  x  จ านวนเงินต่อเดือน  x 9 เดือน

กรณีอตัราใหม่ส านักงบประมาณไม่มีนโยบายในการเพิม่อตัราใหม่ ยกเวน้อตัราที่มาทดแทนอตัราเดมิ

และหน่วยงานต้องมรีายละเอยีดของลูกจ้างช่ัวคราวพร้อมภาระงานที่ต้องปฏบิัตทิั้งอตัราเดิมและอตัราใหม่

3. งบเงินอุดหนุน 

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



3.2 ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน หมายถงึ รายจ่ายที่ก  าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า รวมถงึรายจ่ายที่ก  าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น

ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  และการตั้งงบประมาณขอให้พิจารณาตามภารกจิความจ าเป็นพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเป็นกรณีไป

วันธรรมดา   จ านวนคน * 210 บาท* ........วัน =……………..  บาท

วันหยุด       จ านวนคน * 420 บาท* ........วัน =……………..  บาท

(1)ค่าท าอาหารนอกเวลา

1) ค่าตอบแทน หมายถงึ  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏบิัตงิานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังก าหนด

(2) ค่าเช่าบา้นของขา้ราชการและลูกจา้งชัว่คราว

อตัราเดิม    จ านวนคน * 8,000 บาท  x 12 เดือน =……………..  บาท

อตัราใหม่    จ านวนคน * 8,000 บาท   x 9 เดือน =……………..  บาท

(3)เงินค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานใหร้าชการ

- ค่าสอนพิเศษ ตั้งค าขอได้ในส่วนที่เกนิจากภาระงานสอนตาม

หลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด

- ค่าตรวจกระดาษค าตอบ

(4)ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง

3. งบเงินอุดหนุน 

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



(1)ค่าเช่าทรพัยสิ์น ตั้งงบประมาณตามวงเงินที่ไดร้บัแจ้งการช าระค่า

เช่าที่ดินตามที่ตอ้งจ่ายจริงพรอ้มแสดงการค านวณค่าใชจ่้ายใหเ้ห็น

2) ค่าใชส้อย หมายถงึ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการ สาธารณปูโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกบัการรับรองและพิธกีาร 

และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ได้แก่

(2)ค่าเบี้ ยเลี้ ยง ที่พกัและพาหนะ ส าหรบัการเดินทางไปปฏิบติั

ราชการภายในราชอาณาจกัร

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท*จ านวนคน*จ านวนวัน*จ านวนครั้ง =……………..  บาท  

- ค่าที่พัก     800 บาท*จ านวนคน*จ านวนวัน*จ านวนครั้ง =……………..  บาท  

- ค่าพาหนะ  800 บาท*จ านวนคน*จ านวนคร้ัง =……………..  บาท  

กรณีโดยสารเครือ่งบิน : ค่าเครือ่งบิน 2,500 บาท/เที่ยว/คน

(3)ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์

3. งบเงินอุดหนุน 

(4) ค่าเหมาบริการ ไดแ้ก่

• ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 

• ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั 

• ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร  

• ค่าจา้งเหมารถยนต์

• ค่าจา้งเหมาระบบซอฟแวร/์อินเตอรเ์น็ตหรืออ่ืน ๆ

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



(5) ค่าซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะ

(6) เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม (ในฐานะนายจ้างของพนักงานราชการ)  ค านวณโดยน า  เงินเดอืนที่ตั้งค าขอเตม็ปี *5% และตั้ง

งบประมาณเฉพาะ

ในส่วนที่ค านวณเงินได้จาก 5% เท่านั้น

(7) อ่ืน ๆ (ระบุ).........................

กรณี หน่วยงานมีการก่อสร้างอาคารใหม่ที่จะแล้วเสรจ็ภายในไม่เกนิต้นปีงบประมาณที่จะจัดท าค าขอ ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาดได้ตามประมาณการใช้สอยในพ้ืนที่จริงและระยะเวลาที่คงเหลือในปีงบประมาณที่ขอตั้ง

3. งบเงินอุดหนุน 

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



3) ค่าวัสดุ หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแ้ล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึง
รายจ่าย เพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรอืต่อชดุไมเ่กิน  5,000  บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกัน  เช่น  ค่าขนส่งค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น โดยประกอบด้วยรายการดังนี้

- จ านวนนักศึกษา * 600 บาท/คน =……………..  บาท  (สายสังคมศาสตร์)
- จ านวนนักศึกษา * 3,000 บาท/คน =……………..  บาท  (สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
- จ านวนนักศึกษา * 6,000 บาท/คน =……………..  บาท  (สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

(ใช้ นักศึกษาตามประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  

(1) วัสดุส านักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุก่อสร้าง
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(6) วัสดุการศึกษา 
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา
(8) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(9) อื่นๆ(ระบ)ุ................................

4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณปูโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพรอ้มกนั เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น
ซึ่งงบประมาณจะตั้งเพิ่มตามความจ าเป็นตามรายจ่ายจรงิและอาคารใหม่ทีแ่ล้วเสร็จหรือที่จะแล้วเสร็จในต้นปีงบประมาณที่ขอ

3. งบเงินอุดหนุน 

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



3.3 เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ ประกอบดว้ย

1) เงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายโครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

2) เงินอุดหนุนโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

3) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนงานบูรณาการ 

โดยหน่วยงานที่ของบประมาณจะต้องจัดท ารายละเอียดตามแบบฟอร์ม ขอ้เสนองบประมาณโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 ที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศ นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 และนโยบายกระทรวง 

ศึกษาธิการ และตั้งงบประมาณไว้ในงบเงินอุดหนุน 

3. งบเงินอุดหนุน 

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



1. จดัท าค าของบประมาณตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนด

2. อตัราการเบกิจ่ายใหอ้า้งอิงหลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงั

3. การเสนอขอรบัการจดัสรรใหเ้สนอผ่านผูบ้งัคบับญัชาระดบัคณะ ส านกั/สถาบนั รวบรวมเป็นภาพรวมของ

หน่วยงานเท่านั้น

รายการสิง่ก่อสรา้ง

ระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ตอ้งก่อสรา้งอาคาร 

และยา้ยไปก่อสรา้งในสถานที่แห่งใหม่ หรือเพิม่

อาคารบริการและอ่ืนๆในสถานท่ีแห่งใหม่

เตรียมความพรอ้มของสถานที่ก่อสรา้ง พรอ้มผลการทดสอบ

ที่ดิน แบบแปลน ราคากลาง บญัชีแสดงรายละเอียดการก่อสรา้ง 

(BOQ) งวดงานงวดเงิน รายการประกอบแบบก่อสรา้ง

หลกัเกณฑ/์แนวทางการด าเนนิการจดัท าค าขอ งบแผ่นดิน



รายการ

ครุภณัฑ์

ใหก้ าหนดช่ือรายการเป็นภาษาไทย

ใหต้รงตามบญัชีรายการครุภณัฑที์่ 

ส านกังบประมาณ/บญัชีนวตักรรมไทย 

ที่ก าหนด และใส่วงเล็บ (..................) ภาษาองักฤษ ถา้มี 

ราคากลางที่ใช ้ตามบญัชีมาตรฐาน

ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1

ส านกังบประมาณ ณ ธนัวาคม 2563

บญัชีนวตักรรมไทย 

ระบุคุณลกัษณะครุภณัฑ ์(spec) ให้

ละเอียด เตรียมความพรอ้มของสถานที่/

พื้ นท่ีในการติดตั้ง และบุคลากรพรอ้มใน

การรองรบัการใชง้านครุภณัฑ ์

ก าหนดเหตุผลความตอ้งการในค าขอใหค้รบถว้น ระบุสภาพ

การใชง้านของครุภณัฑเ์ดิม ความจ าเป็นที่ตอ้งจดัหาใหม่

หรือเพิม่เติม ประโยชนที์่จะไดร้บั และตอ้งสอดคลอ้งรองรบั

การบริการส าหรบัผูใ้ชง้านหรือประโยชนที์่จะไดร้บั

ระบุกรอบงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-

2569 ใหใ้ส่รายละเอียดทุกรายการ (ระบุ

กรอบ/สถานะปัจจุบนั/ความตอ้งการ/จ านวน) 

จดัเตรียมเอกสารแนบใหค้รบถว้น ไดแ้ก่ โครงการ, 

คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์เอกสารสืบราคา

อย่างนอ้ย 3 รา้นคา้

77



แบบฟอรม์และขอ้มูลประกอบการจดัท างบประมาณ
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1. แบบฟอรม์ค าของบลงทุน 2566

2. แบบฟอรม์คุณลกัษณะครุภณัฑแ์ละสิง่ก่อสรา้ง 2566

3. แบบฟอรม์เหตุผลความจ าเป็น 

4. แบบฟอรม์กรอบงบลงทุน 2565-2568

5. แบบฟอรม์ค าของบบูรณาการ

(สามารถ Download แบบฟอรม์ที่ http://plan.nrru.ac.th

เมนู แบบฟอรม์ --> ดา้นงบประมาณ)



แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน (งปม. 1)

แบบฟอรม์ต่างๆ มีดงันี้

รายการครุภณัฑ์
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน (งปม. 1)

แบบฟอรม์ต่างๆ มีดงันี้

รายการสิง่ก่อสรา้ง
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ตวัอย่างการกรอกรายละเอียด

แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน งปม. 1 (ต่อ)

รายการครุภณัฑ์
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ตวัอย่างการกรอกรายละเอียด

แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน งปม. 1 (ต่อ)

รายการสิง่ก่อสรา้ง
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน (งปม. 2)
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน งปม. 2 (ต่อ)
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน งปม. 2 (ต่อ)
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน (งปม. 3)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน งปม. 3 (ต่อ)
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน (งปม. 4)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แบบฟอรม์ กรอบงบลงทุน (งปม. 4) (ต่อ)
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90

แผนผงัความเช่ือมโยงระดบังานบูรณาการ ปี2565



แบบฟอรม์ ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์
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แบบฟอรม์ ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร ์(ต่อ)
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แบบฟอรม์ ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร ์(ต่อ)

93



แบบฟอรม์ ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร ์(ต่อ)
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ตวัอย่าง ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์
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ตวัอย่าง ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์

96



ตวัอย่าง ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์
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ตวัอย่าง ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์
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ตวัอย่าง ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์
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ตวัอย่าง ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์
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ตวัอย่าง ค าของบบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์

101



หน่วย : ลา้นบาท

ของบงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา

102

ปีงบประมาณ
ค าขอ ได้รับการจัดสรร

แผนงานบูรณาการ จ านวนโครงการ วงเงิน จ านวนโครงการ วงเงิน

2562 รวม 42 380.9955 2 22.5663

การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 261.1218 1 16.1570

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 4 60.1208 - -

การพัฒนาศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร 1 8.5000 1 6.4093

พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ 2 29.2529 - -

การพัฒนาระเบียงเศรษฐและสงัคมดจิิทลั 6 22.0000 - -

2563 รวม 28 227.5188 3 3.3350

การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 95.6768 - -

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3 23.6836 - -

การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 3 33.163 - -

พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ 11 65.8261 3 3.3350

พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 3 9.1693 - -



หน่วย : ลา้นบาท

หมายเหตุ : *ในปีงบประมาณ 2565 ส านกังบประมาณไดต้ั้งหลกัเกณฑ ์ใหทุ้กมหาวิทยาลยัไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ งบบูรณาการ 

ของบงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา
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ปีงบประมาณ
ค าขอ ได้รับการจัดสรร

แผนงานบูรณาการ จ านวนโครงการ วงเงิน จ านวนโครงการ วงเงิน

2564 รวม 38 311.1677 - -

การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 217.5588 - -

การสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยว 6 43.3496 - -

การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 6 25.9495 - -

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสงัคมสงูวัย 6 9.3098 - -

บูรณาการรัฐบาลดิจิทลั 1 15.0000

2565* รวม 15 140.4672 - -

การสร้างรายได้จากการทอ่งเที่ยว 5 98.3850 - -

การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก 4 16.9132 - -

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสงัคมสงูวัย 2 10.6690 - -

การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 1 6.0000 - -

บริหารจัดการน า้ 1 1.5000 - -

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 2 7.0000 - -



ก าหนดส่ง

26 ต.ค. 64 งบลงทุน 

26 ต.ค. 64 ค าขอ งปม.บูรณาการ ฯ 
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ตอบขอ้ซกัถาม และขอ้เสนอแนะ



กองนโยบายและแผน ส านกังานอธิการบดี 


