


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจตรงกันในการปรับปรุง 
ค าขอตั้งงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ส่วนงานและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัยได้จัดท างบประมาณในลักษณะ
Project based ที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   
เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตามแผนกลยุทธ์ ได้



ขอบเขตการด าเนินการ

1. การจัดท างบประมาณในลักษณะ Project based ของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
มหาวิทยาลัย ส าหรับการด าเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงกับ
เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. การจัดท าค าของบประมาณในส่วนของงบประมาณประจ า (งบบุคลากร และงบ
ด าเนินงาน) ยังด าเนินการในลักษณะเดิมตามพันธกิจ

3. การจัดท างบประมาณโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร (ตามข้อสั่งการ) ที่ขอตั้ง
งบประมาณผ่านหน่วยงานในสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ขอให้ประสานกับผู้บริหาร
ที่กับดูแลในการจัดรายละเอียดโครงการย่อย ภายใต้งบเงินอุดหนุนโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ



ความส าคัญ

1. รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560
2. รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
3. รองรับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.2561



พ.ร.บ.การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 2560
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พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงบประมาณเป็นส าคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณยิ่งขึ้น 
มาตรา ๑๐ งบประมาณประจ าปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ 
ดังต่อไปนี้
…..
(๖) รายงานเก่ียวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
โดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ
……..



พระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

มาตรา ๒๓ การจัดท างบประมาณต้องค านึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลัง
ของประเทศ ความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรม
ทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ



มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ผู้อ านวยการก าหนด

การยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดง
วัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงาน
เกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนดด้วย
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มาตรา ๓๐ การยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณ
มิได้ยื่นภายในก าหนดระยะเวลาตามที่ผู้อ านวยการก าหนด หรือยื่นค าขอโดยไม่มี
รายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อ านวยการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร
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พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

มาตรา ๑๗ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องค านึงถึง
(๑) ความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ
(๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือ
เงินอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถน ามาใช้จ่ายได้
…………………..



มาตรา ๖๑ เงินนอกงบประมาณให้มีเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้น าความใน
มาตรา ๓๗ วรรคสองมาใช้บังคับกับการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม

เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้น ามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง 
เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็น
อย่างอื่น

เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้
จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง
การนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้น าส่งคลังโดยมิชักช้า ทั้งนี้ การน าเงินส่งคลังให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

มาตรา ๓๗ หน่วยงานของรัฐจะก่อหนี้ผูกพันหรือจ่ายเงินได้ก็แต่โดยอาศัยอ านาจที่มีอยู่
ตามกฎหมาย

การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
หรือการด าเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่าและประหยัด โดยพิจารณาเป้าหมาย 
ประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐ และต้องเป็นไป
ตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
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ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
คุณภาพ และมีทักษะ
การเป็นพลเมืองโลก

วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศ
และนวัตกรรม

บริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชน์

แก่สังคม

แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
ตามพันธกิจ

มหาวิทยาลัยชั้นน า 
รับผิดชอบต่อสังคม 

และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลศิที่ยั่งยืน

• Food Innopolis
• Medical Hub
• Aging

• Renewable Energy 
• Sustainable environment
• Cultural and Green 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)

ยุทธศาสตร์
สนับสนุน

17

ตอบสนองนโยบาย Bioeconomy
ของรัฐบาลตามนโยบาย 
Thailand 4.0



วิสัยทัศน์แผนชาติฯ 
20 ปี 

ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี

(พ.ศ. 2560-2579)

แผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579)

แผนพัฒนา มช.
ระยะที่ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 
ฉบับที่ 12

เป้าหมายแผน
อุดมศึกษา 15 ปี
(ปี พ.ศ. 2574)

ความมั่นคง การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

การสร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง
ของสังคมและ
ประเทศชาติ

การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรมเพื่อ

สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขอ

ประเทศ

การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา

การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ 

บริหารจัดการ

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือ

การ
พัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน

การเสริม
สร้างและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

การสร้าง
ความเป็นธรรม

ลดความ
เหลื่อมล้ า
ในสังคม

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติ

มิชอบและ
ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

และระบบ
โลจิสติกส์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง

และพื้นที่
พิเศษ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศ

เพ่ือ
การพัฒนา

การเติบโตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน 

การเข้าถึงอุดมศึกษาไทย
(Age group & non-Age 

group)

ความเท่าเทียมและ
ความเป็นธรรม

คุณภาพ
การศึกษา

การตอบสนอง
ต่อบริบทที่

เปลี่ยนแปลง

สัดส่วนบัณฑิต Science : Human = 60:40 English Proficiency = Top 5 in Asia Global University Rank in Top 200

ประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการ

นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ ล้านนาสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยชั้นน า รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณธรรมและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก บริการวิชาการที่เป็นประโยชนแ์ก่สังคมวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม

แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาทีย่ัง่ยืน บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ภาพความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี



Outcome

Output

Process
(กระบวนการภายใน)

Input
(องค์กรและการ

เรียนรู้)

ลดการใช้
ทรัพยากร

บุคลากรมี
ความสุขในการ

ท างาน

ลดขั้นตอน
การท างาน

สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานตอบสนอง

ผู้รับบริการ

บุคลากรมีขวัญ และก าลังใจในการท างาน

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการผ่านระบบ 

Online/Mobile

ความพึงพอใจของ
ผู้บริหารต่อการใช้
สารสนเทศเพ่ือการ

ตัดสินใจ

งานถูกต้อง 
เสร็จทันเวลา
ตามก าหนด

นวัตกรรมการ
ท างาน

มีระบบ BI เพ่ือ
การตัดสินใจ

ปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ

ท างานเป็นทีม/
ข้ามสายงาน

ท างานผ่าน 
Online/Mobile

(Anywhere 
Anytime)

สร้าง
ฐานข้อมูล
ที่มีคุณภาพ

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้กฎ ระเบียบใน

การปฏิบัติงาน

เสริม/เพ่ิม
การน า IT 

มาใช้

จัดสรรงบประมาณเพ่ือจูงใจในการท างาน พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ

ด้าน IT

ความผูกพัน
ต่อองค์กร



ตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ (PA : Performance Assessment) 
ของ ส านักงานมหาวิทยาลัย

ย 1 : 
นวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน

1.15 ร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะ
ภายในส่วนงาน

1.16 โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในส่วนงาน
1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน

ย 2 : 
นวัตกรรมด้าน

อาหารและสุขภาพ
และการดูแล

ผู้สูงอายุ

2.15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างสภาพ
แวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหาร
และ สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

2.16 จ านวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety
(Healthy diet and balanced nutrition)

2.17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
Healthy University

ย 3 :
ล้านนา

สร้างสรรค์

3.13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์

ย 6 : 
บริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชน์

แก่สังคม6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร
6.4 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้าง

ผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
6.5 จ านวนบุคลากรที่ด าเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม
6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถ

แก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

ย 7 :  
แสวงหารายได้
เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

7.8 จ านวนรายได้จากการแปลงสินทรัพย์
7.9 จ านวนรายได้จากการบริจาค

ย 8 : 
บริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ

8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนนิการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่อ
งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน

8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล
8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
8.6 ระดับความส าเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS 

เพื่อบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
8.7 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ใน

ส่วนงาน (KM)
8.10 การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับองคก์รคุณธรรม

และความโปร่งใส (ITA)
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แนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ ของส่วนงาน

• ต้องได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่ก ากับดูแล 
หน่วยงาน

• รายการก่อสร้าง/การปรับปรุง  
• ต้องได้รับการอนุมัติการใช้พื้นที่ (กรณีพื้นท่ีใหม่)
• ต้องมีแบบรูปรายการและประมาณราคาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย        

และพร้อมที่จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
• เงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ควรระบุรายละเอียด

โครงการย่อยที่จะด าเนินการ
• รายการจ้างเหมาด าเนินการต่างๆ ที่ต้องจัดซ้ือ จัดจ้าง ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

และเคยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ให้น ามาต้ังในงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยแทน



แนวปฏิบัติการขอตั้งงบประมาณ ของส่วนงาน

• ขอให้ทุกส่วนงานจัดท ารายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปีที่ผ่านมาให้ลงรายละเอียดรายจ่ายจริง และเหตุผลค าชี้แจงทุกรายการ

• กรณีค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ขอให้แนบค าสั่งแต่งต้ัง และระเบียบการ
เบิกจ่าย



ปฏิทินการปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจ าปี 2563

12 มิถุนายน 2562 -
30 มิถุนายน 2562

ส่วนงานปรับปรุง ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ ประจ าปี 2563  ส่งมหาวิทยาลัย

1 กรกฎาคม 2562 -
15 กรกฎาคม 2562

กองแผนงานวิเคราะห์และจัดท าร่างงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี 2563 เสนอ
อธิการบดี

สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปี 2563 และกรอบวงเงิน
งบประมาณต่อคณะกรรมการนโยบายการเงิน
และทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย



Project Data Mart : Project Base Structureการจัดท าแผนงานโครงการในลักษณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจ าปี 2563



การจัดท าแผนงานโครงการในลักษณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจ าปี 2563

https://www.sys.oop.cmu.ac.th/projectstrategytenyears/signups/login

http://planning.oop.cmu.ac.th/

https://www.sys.oop.cmu.ac.th/

https://www.sys.oop.cmu.ac.th/projectstrategytenyears/signups/login
http://planning.oop.cmu.ac.th/
https://www.sys.oop.cmu.ac.th/


การจัดท าแผนงานโครงการในลักษณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุงค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจ าปี 2563

ท่านที่เคยใช้ระบบงานกองแผนแล้ว ท่านที่ไม่เคยใช้ระบบงานกองแผน
ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่หนา้เว็บแจ้งชื่อขอรับสิทธิ์เข้าใช้งาน

https://forms.gle/ZDssBZdGqQ2bYdfA6



ขอบคุณครับ


