
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชมุ อาคารคอมพิวเตอร ชั้น 2

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประชุมช้ีแจง

นโยบายการจัดทําแผนฯ ป 2565



สถานะงบประมาณมหาวทิยาลยัวลยัลักษณ



แผนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2564 จําแนกตามประเภทงบรายจาย และแหลงเงิน

 -
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2559 2560 2561 2562 2563 2564

  งบแผ่นดิน เงินรายได้ งบรวม

 ปีงบประมาณ 2,559.00 2,560.00 2,561.00 2,562.00 2,563.00 2,564.00 
 งบแผนดนิ 862.07 906.88 1,256.51 1,893.65 1,713.73 1,765.13 
 เงินรายได ้ 596.61 712.03 587.27 743.11 622.87 704.01 

 งบรวม 1,458.68 1,618.91 1,843.78 2,636.76 2,336.60 2,469.14 



แผนงบประมาณ (งบดําเนินงาน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2563 จําแนกตามคาใชจาย

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 2564
คา่ใชจ่้ายบคุลากร 551.3243 598.4506 625.0280 828.4466 842.4234 935.3155
คา่ใชจ่้ายดาํเนินงาน 674.9930 703.3559 534.5791 526.1882 424.2339 502.3134

รวมงบดาํเนินงาน 1,226.3173 1301.8065 1159.6071 1,354.6348 1,266.6573 1,437.6289
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ค่าใชจ่้ายบคุลากร ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน รวมงบดาํเนินงาน



เปรยีบเทยีบฐานงบประมาณแผนดินป 64 ของกลุมมหาวิทยาลัยในกํากับ



การจัดสรรงบประมาณระหวางป



ประสิทธภิาพการใชงบประมาณ



กระบวนการจัดการงบประมาณ

8

1. การวางแผน

งบประมาณ

4. การบริหาร

งบประมาณ

2. การจัดทํา

งบประมาณ

1. การวางแผน

งบประมาณ

5. การติดตาม

ประเมินผล

3. การอนุมตัิ

งบประมาณ



ปฏิทินการจัดทําแผนงบประมาณป 2565

ธ.ค. (งบรัฐ)
ขอเสนองบเบ้ืองตน (Pre-Ceiling)

ม.ค.-เม.ย.
สํานักงบประมาณพิจารณา

เสนอตั้งงบประมาณ

ม.ค. (งบภายใน)
หนวยงานสงคําขอตั้งงบประมาณ

ส.ค.
หนวยงานปรับแผนฯ ตามกรอบ

วงเงินท่ีไดรับจัดสรร

ต.ค-ม.ค.

วางแผนงบประมาณ
ก.พ.-ส.ค.

จัดทํางบประมาณ
ก.ค.-ก.ย.

อนุมัติงบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ค.-ส.ค.
รัฐบาลพิจารณางบประมาณ

ก.พ.- ก.ค.(งบรัฐ + งบภายใน)
1. สวนแผนงานพิจารณารายละเอียด งปม.

2. คณะกรรมการกล่ันกรองแผนฯ พิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ

ส.ค.- ก.ย.
คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ

งบประมาณ



เอกสารประกอบการพิจารณาการขอตั้งงบจากรัฐ

วิธีเฉพาะเจาะจง (ไมเกิน 

100,000 บาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000 

บาท แตไมเกิน 500,000 บาท)

E-Bidding (เกิน 500,000 บาท)

1. รางรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(Specification)

1. คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา

รางรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพัสดุ(Specification)

2. รางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุ (Specification)

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

รางรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพัสดุ(Specification)

2. รางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุ (Specification)

ใบเสนอราคาจากผูประกอบการอยางนอย 3 ราย

ครุภัณฑ

 ช่ือรายการใหระบุเปนภาษาไทย และวงเล็บช่ือภาษาอังกฤษ

 กรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ลานบาท ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐกอน

 ช่ือรายการใหระบุเปนภาษาไทย และวงเล็บช่ือภาษาอังกฤษ

 กรณีการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ลานบาท ตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐกอน



เอกสารประกอบการพิจารณาการขอตั้งงบจากรัฐ

วิธีเฉพาะเจาะจง (ไมเกิน 

100,000 บาท)

วิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000 บาท แต

ไมเกิน 500,000 บาท)

E-Bidding (เกิน 500,000 บาท)

1. รางขอบเขตของงาน  (Term 

of Reference)

2. รูปแบบรายการกอสราง

3.ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคา

กลาง (Bill of Quantities)

4. การแบงงวดงานและการเบิก

จายเงนิ

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําราง

ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ และ

กําหนดราคากลาง

2. รางขอบเขตของงาน  (Term of 

Reference)

3. รูปแบบรายการกอสราง

4.ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง 

(Bill of Quantities)

5. การแบงงวดงานและการเบิกจายเงิน

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําราง

ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการ และ

กําหนดราคากลาง

2. รางขอบเขตของงาน  (Term of 

Reference)

3. รูปแบบรายการกอสราง

4.ใบแสดงปริมาณวัสดุและราคากลาง 

(Bill of Quantities)

5. การแบงงวดงานและการเบิกจายเงิน

สิ่งกอสราง



กระบวนการกํากับติดตามการใชงบประมาณ

1. การรายงานผลการใชจายงบประมาณรายเดือนตอท่ีประชุมบริหาร

2. การรายงานผลการใชจายงบประมาณรายไตรมาสตอคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณและการปรับแผนวิสาหกิจ

3.  การรายงานผลการใชจายงบประมาณรอบคร่ึงปงบประมาณและการ
ปรับแผนวิสาหกิจ

4.  การรายงานผลการใชจายงบประมาณรอบสิ้นปงบประมาณและการ
เช่ือมโยงสูการประเมินคะแนนหนวยงานตามผลรอยละการใชจาย
งบประมาณ



การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการ ป 2565



ความสอดคลองตัวช้ีวัดยุทธศาสตรมวล.กับตัวช้ีวัดดานตางๆ

ตวัช้ีวัดมวล.        
77 ตวั

สํานัก
งบประมาณ

WUQA 

แผนความ
เสี่ยง 

นโยบาย
กระทรวงอว.

ตัวชี้วัดประเมิน
หนวยงานและ

คํารบัรอง

มวล.ไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น

มวล.มีคะแนนประเมินสูงขึ้น

มวล.ปดประเด็นความเส่ียงได

มวล.สามารถพัฒนาไดตามจุดเนน

ไดรับงบวิจัยและงบพเิศษเพิ่มขึ้น



ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร 20 ป มวล.สูแผนปฏิบตัิการประจําปหนวยงาน

กําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย OKRs   

กลยุทธมวล. และคํารับรองแบบ

มีสวนรวม*ถายทอดยุทธศาสตร เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ มวล.และ

OKRs  สูหนวยงานภายใน

กําหนดรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 

ตัวช้ีวัด งบประมาณ และผูรับผิดชอบ

ของหนวยงาน

ดําเนินงานกิจกรรม/โครงการของ

หนวยงานตามภารกิจพ้ืนฐานและ

ตอบสนองยุทธศาสตร

นําขอมูลผลดําเนินงานมาปรับยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด และกิจกรรม/

โครงการทั้งระดับมวล.และหนวยงาน

ติดตามผลการดาํเนินงาน และตัวชี้วัดทั้ง

ระดับยุทธศาสตร และกิจกรรม/โครงการ

ของหนวยงาน

* อยูระหวางทบทวนตามนโยบายพัฒนามวล.



ภารกิจหนวยงาน

ภารกิจยุทธศาสตร
(โครงการริเร่ิมใหม/ 

ตามยุทธศาสตรและ OKRs)

ภารกิจพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 
(กจิกรรมดําเนินงานเชิงพัฒนา / สนับสนุน       

การบรรลุยุทธศาสตรและ OKRs)

ภารกิจพ้ืนฐานสนับสนุนยุทธศาสตร 
(กจิกรรมดําเนินงานเชิงพัฒนา / สนับสนุน       

การบรรลุยุทธศาสตรและ OKRs)

ภารกิจพ้ืนฐาน (รายจายประจําขั้นตํ่า /กิจกรรมดําเนินงาน
ปกติประจําของหนวยงาน)



นโยบาย/ประเด็นมุงเนนการพัฒนามวล. ป 2565

1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (เนนตอบสนองนโยบายและ
ยทุธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม)

2. การตีพิมพผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ(ผลงานตีพิมพ 1:1)
3.  การประชาสัมพันธรับนักศึกษาเชิงรุก
4.  การลดการตกออกของนักศึกษาใหเปนศนูย (Set Zero)

5.  การมุงเปาสูการจัดอันดบัโลก (World Ranking) 







ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติการป 2565

ต.ค. – ธ.ค. ทบทวนภารกิจ /

ติดตามผลการดําเนินงานและผลการ

ใชจายงบประมาณ

ต.ค. – ธ.ค. 
ถายทอดเปาหมาย/ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ และจุดเนนการพัฒนามวล.  

สูหนวยงาน

ม.ค.-มี.ค. หนวยงานจัดทาํ

แผนปฏิบัติการประจําป และขอเสนอ

โครงการ (ถาม)ี

ส.ค.- ก.ย.
หนวยงานทบทวน/ปรับแผนปฏิบัติการฯ 

ตามกรอบวงเงินที่ไดรับจัดสรร

ปงบประมาณปจจุบัน ป 2564 (ต.ค.63 – ก.ย.64)

เม.ย.-ก.ค. คณะกรรมการชุดตางๆ ที่

เก่ียวของพิจารณาแผนปฏิบัติการและขอเสนอ

โครงการของหนวยงาน

ป งปม. 2565

(ต.ค.64-ก.ย.65)

ต.ค.-ธ.ค.

การทบทวน + วางแผนดําเนินงาน
ม.ค.-ก.ค.

จัดทําแผนปฏิบัติการฯ/ขอเสนอโครงการ (ถามี)
ส.ค.-ก.ย.

อนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป



กระบวนการกํากับติดตามการใชงบประมาณ

ตัวชีวัดระดับต่างๆ การกาํกับตดิตาม

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร 20 ป • รายงานผลการดาํเนนิงานตอคณะกรรมการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรรายไตรมาส

• รายงานผลการดาํเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตอ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

ตัวชี้วัดการประเมินหนวยงาน แผนกองทุนสํานักวิชา

และคํารับรองการปฏิบัติงานของหนวยงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรอง แผนกองทุน

สํานักวิชาและตัวชี้วัดยุทธศาสตรในสวนที่เกี่ยวของกับ

หนวยงานปละ 2 คร้ัง (รอบ 5 เดือน และ 10 เดือน)

ตัวชี้วัดตามภารกิจพ้ืนฐานหนวยงาน รายงานผลการดําเนินงานในระบบ e-report ทุก

ไตรมาส


