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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ก็ตามให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จด้วยดี   ผู้ปฏิบัติหน้าที่
จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) และประสบการณ์  (Experience) โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เนื่องด้วยวิชาชีพแต่ละสาขามีวัฒนธรรมการท างาน
และลักษณะของงานที่แตกต่างกัน วิชาชีพบางสาขามีต าราและหลักการท างานที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน
กระบวนการ แต่บางสาขาไม่มีต ารา หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากนัก สาขาวิชาชีพหนึ่ง  คือ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งนี้เป็นเพราะงานนโยบายและแผนมีลักษณะงานที่มีความหลากหลาย
และยืดหยุ่นไปตามปัจจัยต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบาย และมาตรการของรัฐบาลในแต่ละ
ปี สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นโยบายการปกครองของท้องถิ่น และปัจจัยภายใน ได้แก่ 
นโยบายผู้บริหาร สภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และการปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับบริบทขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา งานด้านนโยบายและแผน เป็นงานที่มีความส าคัญยิ่งต่อผู้บริหาร 
และบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กร   ผู้บริหารระดับสูงจะวางแผนการบริหารงานที่มีลักษณะขอบเขต
กว้างขวาง ครอบคลุมงานทุกด้านขององค์กรทั้งหมด และมองไปในอนาคตระยะยาว  ผู้บริหารระดับ
รองลงมาจะวางแผนการบริหารงานตามหน้าที่เฉพาะด้านที่รับผิดชอบ มีลักษณะเป็นแผนระยะปาน
กลางและระยะสั้น  ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะเป็นผู้จัดท า วิเคราะห์ รวบรวม ตลอดจนติดต่อ
ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทั้งระบบ ทั้งแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ครอบคลุม
ถึงการวางแผนงบประมาณ  การวางแผนอัตราก าลัง  การวางแผนการจัดหาทรัพยากรต่างๆ   ทั้งนี้ การ
วางแผนถือเป็นงานต้องท าเป็นอันดับแรกของการด าเนินการต่างๆ โดยอาศัยความสามารถในการริเริ่ม 
การคิด วิเคราะห์ หรือเป็นงานที่มีลักษณะของการชี้น าเป็นกรอบและแนวทางให้กับงานด้านอ่ืนๆ ใน
องค์กร รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนงานต่างๆ ที่ได้วางไว้  ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์นโยบาย  แผนงาน โครงการ งบประมาณ และอัตราก าลัง  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นแหล่งบริการข้อมูลองค์กรให้กับสมาชิกขององค์กร
และหน่วยงานอ่ืนที่ขอข้อมูล  จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ทักษะ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เทคนิคต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน   

 การบริหารงบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงาน ซึ่ งทุกหน่วยงานและทุก
องค์การไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐหรือเอกชน จะต้องจัดท างบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใช้
งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งคาดการณ์ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะ
เพ่ิมหรือลดในอนาคตด้วย เพ่ือสามารถวางแผนแก้ปัญหาได้ทันการณ์และไม่เป็นเหตุให้การด าเนินงาน
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ต้องหยุดชะงัก การบริหารงบประมาณเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นแนวคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีด าเนินงาน
งบประมาณ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกับวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีการด าเนินงานและโครงสร้าง
ของหน่วยงาน  การบริหารงบประมาณที่เหมาะสมมีความจ าเป็นในการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การบริหารงบประมาณใน
สถาบันอุดมศึกษาปัจจุบันเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
โดยยึดระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาภาครัฐมีบทบาทในการ
ตัดสินใจมากขึ้น อันน าไปสู่ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้น าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้เพ่ือให้คณะ/
หน่วยงานได้มีการบริหารงบประมาณตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน มุ่งผลส าเร็จของผลผลิต 
ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการจัดท าแผนการปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณเพ่ือสามารถรวบรวม 
วิเคราะห์ งบประมาณของคณะฯ น าเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจต่างๆ   

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมาเขียนผลงาน เรื่อง คู่มือการ
ปฏิบัติงาน การวางแผนงบประมาณ  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
  การจัดท าคู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น        
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผนของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  

2. เพ่ือเป็นเอกสารทางวิชาการที่รวบรวมความรู้ในการบริหารงบประมาณด้านนโยบาย
และแผนให้กับผู้ศึกษาค้นคว้าทั่วไป  ได้น าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงคต์่อไป 
 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1. เป็นคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
                  2. เป็นเอกสารทางวิชาการที่รวบรวมความรู้ในการบริหารงบประมาณด้านนโยบายและ
แผนให้กับผู้ศึกษาค้นคว้าทั่วไป และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานแทนกันได้  ได้น าข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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1.4  ขอบเขตของคู่มือ 
  คู่มือปฏิบัติงานการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
คู่มือที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนงบประมาณของคณะ/หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือ
และกลไกในการบริหารงานด้านงบประมาณ  โดยครอบคลุมขั้นตอนกระบวนการวางแผนงบประมาณ
ประจ าปี  โดยมีขอบเขตของเวลา ปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป  
และคู่มือ เล่มนี้  ผู้ปฏิบั ติ งานด้านนโยบายและแผน หรือผู้ รับผิดชอบ ด้านงบประมาณ ของ               
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
 

1.5  ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 
1.5.1  ปีงบประมำณ  หมายถึง  ระยะเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถัดไป 
1.5.2  งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล ได้แก่ รายจ่าย

ในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
  1) เงินเดือน  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่บุคลากรทุกประเภทเป็นรายเดือน โดยมีอัตรา
ก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าที่กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องแล้ว 
รวมถึงเงินที่ส่วนราชการก าหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน 
  2) ค่ำจ้ำงประจ ำ หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า โดยมีอัตรา
ก าหนดไว้แน่นอนในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าที่กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบยืนยันว่าถูกต้องแล้ว 
รวมถึงเงินที่ส่วนราชการก าหนดให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่จ่ายควบกับ
ค่าจ้างประจ า 
  3) ค่ำจ้ำงชั่วครำว  หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ทั้ง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และลูกจ้างชั่วคราวโครงการ   

1.5.3  งบด ำเนินงำน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ 
รายจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 
  1) ค่ำตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในราชการ 

2) ค่ำใช้สอย หมายถึง รายจ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคสื่อสาร  
และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

3) ค่ำวัสดุ  หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน  จ้างท า ท าเอง หรือวิธีอ่ืนใด 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีความหมดเปลืองจากการใช้ ช ารุด หรือเสื่อมสภาพได้ง่ายหรือสิ่งที่
ใช้ เพ่ือการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เสริมสร้าง หรือปรับปรุงพัสดุรวมทั้งอะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือ
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ส่วนประกอบของครุภัณฑ์หลัก แบบพิมพ์ต่างๆ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่สถาบันก าหนดหรือจัดให้พิมพ์ขึ้นเพ่ือใช้
ในกิจการของสถาบันรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะถาวรหรือมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และมีราคาไม่
เกิน 5,000 บาท หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
   4) ค่ำสำธำรณูปโภค หมายถึง  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม 

1.5.4 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

1) ค่ำครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน  จ้างท า ท าเอง หรือวิธีอ่ืนใด 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร หรือมีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และ        
มีราคาเกิน 5,000 บาท หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

2) ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง 
รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาปรับปรุง
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิใช่เป็นการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาตามปกต ิ
 1.5.5 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุง หรือเพ่ือช่วยเหลือ 
สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการ
ส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ  องค์กร
มหาชน หรือกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการ
ศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

1) งบเงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ 
2) งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ

รายการและตามรายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด 
  3) งบรำยจ่ำยอ่ืน   หมายถึง งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์การจ่ายที่           
ไม่เข้าลักษณะประเภท งบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้ใน     
งบรายจ่ายนี้ 

 1.5.6 งบประมำณแผ่นดิน หรือ งบอุดหนุนจำกรัฐ (Budget) หมายถึง  งบประมาณ      
ที่ คณ ะ/หน่ วยงาน ได้ รับการจัดสรรเพ่ือ เป็ นค่าใช้จ่ ายขององค์การจากรัฐบาลในแต่ละปี                 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามหมวดรายจ่าย   

 1.5.7 งบประมำณเงินรำยได้  (Budget income) หมายถึง งบประมาณท่ีคณะ/หน่วยงาน 
ได้รับจากการด าเนินงานขององค์การในแต่ละปี เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินสิทธิประโยชน์จากการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ในแต่ละปีและน ามาเป็นค่าใช้จ่ายของคณะ/หน่วยงานในแต่ละปี  

--------------------------------------------------------- 
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บทท่ี 2 
โครงสร้าง และหน้าที่รบัผิดชอบ 

  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยมีกองบริหารงานคณะ เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการกลางภายในคณะ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และโครงสร้างการบริหารของคณะ รวมถึงหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้งานบริหารงานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ที่มีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 2.1  ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
 2.3 โครงสร้างการบริหาร 
 2.4 ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

2.1. ประวัติคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ตามนโยบายและแผนการพัฒนาสาธารณสุขของรัฐ ที่ก าลังขยายการ
บริการด้านสาธารณสุขให้ถึงประชาชนทั่วประเทศ เพ่ือผลิตบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานในระดับที่อยู่
ระหว่างงานของแพทย์กับงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับล่าง และเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาค้นคว้า 
วิจัยปัญหาสาธารณสุขของประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521 ขึ้นไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 และได้ประกาศ         
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 22-23 เล่มที่ 95 ตอนที่ 138 วันที่ 11 ธันวาคม 
พ.ศ.2511 และมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 
ปีแรกจ านวน 30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 โดยสอบคัดเลือกจากนักเรียนเรียนดี ในภาคตะวันออก
เฉียงจ านวนหนึ่ง รับจากนักเรียนทั่วไป ส่วนกลางด าเนินการสอบคัดเลือกจ านวนหนึ่ง และรับจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีพ้ืนความรู้ไม่ต่ ากว่า ม.ศ. 5 เดิม   
อีกจ านวนหนึ่ง ในปีการศึกษา 2527 ได้เพ่ิมจ านวนนักศึกษาเป็นปีละ 50 คน ปีการศึกษา 2532    
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เพ่ิมจ านวนนักศึกษา เป็นปีละ 50 คน ปีการศึกษา 2532 เพ่ิมจ านวนนักศึกษาเป็นปีละ 55 คน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535  
เป็นต้นไป จะเพ่ิมจ านวนนักศึกษาเป็นปีละ 80 คน ปัจจุบันคณะ ได้พัฒนาการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้ 
  1) ระดับปริญญาตรี  มี 2 หลักสูตร  คือ 
   1.1) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) แบ่งเป็น 2 แขนง 
    1.1.1)  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม 
    1.1.2) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   1.2) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  
  2) ระดับปริญญาโท  มี 9 หลักสูตร คือ 
   2.1) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2.2.1) อนามัยสิ่งแวดล้อม  
    2.2.2) การบริหารงานสาธารณสุข  
    2.2.3) ชีวสถิติ 
    2.2.4) สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 
    2.2.5) โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
    2.2.6) วิทยาการระบาด 
    2.2.7) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
    2.2.8) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
   2.2) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
  3) ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร คือ 
   3.1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) 
   3.2) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   3.3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 วิสัยทัศน์  
  เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าด้านสาธารณสุขศาสตร์แห่งอาเซียน (ในปี ค.ศ. 2030) 
 
 พันธกิจ  
 1) การผลิตบัณฑิต 
 2) การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
 3) การบริการวิชาการแก่สังคม 
 4) การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
  
 ค่านิยม  
 การท างานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์อย่างมีคุณค่าต่อผู้เรียน และผู้รับบริการ 
  
 สมรรถะหลัก  
 เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านสาธารณสุข และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

2.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร 
 2.3.1 โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการ
องค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องและสัมพันธ์กับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย โดยได้จัดแบ่งโครงสร้างองค์กรและระบบ
การบริหาร จัดการองค์กรออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) สาขาวิชา 2) กองบริหารงานคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และ 3) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ  
  สาขาวิชา  
  มีการจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย   
  1)   สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ  
  2)   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  3)   สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ 
  การบริหารจัดการสาขาวิชา โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการงาน ธุรการ
สาขาวิชาเป็นผู้มีส่วนร่วม สนับสนุนในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการภาระงานของสาขาวิชาในด้าน 
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ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนภารกิจของสาขาวิชา การบริหาร และการ
จัดการ งานธุรการด้านงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานบริการการศึ กษา 
งานอาคารและสถานที่ งานนโยบายและแผน และงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการ
ให้บริการนักศึกษาและผู้มาติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
  กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  มีการจัดแบ่งโครงสร้างออกเป็นหน่วยงานย่อย 3 งาน ประกอบด้วย  
  1)  งานบริหารทั่วไป  
  2)  งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3)  งานวิชาการ 
  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาในด้านต่าง ๆ 
มีผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะเป็นผู้รับผิดชอบ บุคลากรสายสนับสนุนเป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุน
ในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการภาระงานของคณะในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารและการจัดการงานธุรการด้านงานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ      
งานพัสดุ งานบริการการศึกษา งานโสต อาคารและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนโยบายและแผน 
งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานพัฒนาวิชาการ ตลอดจนการให้บริการนักศึกษา 
และผู้มาติดต่อประสานงานกับคณาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 
  มีการจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย  
  1) ศูนย์จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติ 
  2) ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3) ศูนย์ฝึกอบรมวิจัย และประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  เป็นหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และจัดการฝึกอบรม ตลอดจนการให้บริการนักศึกษาและผู้มาติดต่อประสานงานกับอาจารย์ 
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
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 2.3.2 โครงสร้างกองบริหารงานคณะ (Organization Chart) 

  โครงสร้างกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามภาพที่ 1 

ดังนี้ 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)* 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

หมายเหตุ :  ปรับโครงสร้างองค์กร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                   
                  ครั้งท่ี 5/2563  เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

 2.3.3 โครงสร้างการบริหารงาน  (Administration Chart) 
  โครงสร้างการบริหารของกองบริหารงานคณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ตามภาพที่ 2 ดังนี้ 
                             โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) 

กองบริหารงานคณะ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.3.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Activity Chart) 

  โครงสร้างการปฏิบัติงาน กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามภาพท่ี 3 ดังนี้ 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
หมายเหตุ:   ปรับเปลี่ยนหัวหน้างาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
                ครั้งท่ี 6/2563  เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2563 

นางสาวจิดาภา พลางวัน 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

นางสาวธนพินท์ ทรัพย์ธรณ ี

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

นางอรวรรณ ดีสรุกุล 
รักษาการ 

หัวหน้างานวิชาการ 

นายศรศักดิ์ อุระ 
รักษาการหัวหน้างานยุทธศาสตร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. นายสมจิตร วินากร 
2. น.ส. ปราณี อิ่มนาง 
3. นางประธูป นาสมสร้อย 
4. นายปิยะ หร่อยดา 
5. นายเทพภมร ค าสอง 
6. น.ส. จิราพร บุญจวง 
7. น.ส. วีรินทณ์ ขันธะติวงศ์ 
8. นางเพลินจิต ทุมมานอก 
9. น.ส.สุจิตรา พลเชียงสา 
10. นายเมธี สิมเสน 
11. น.ส. ขวัญหทัย สินเธาว ์
12. นายเสวียน เพ็งพระจันทร์ 
13. นายวีรภัทร โพธิ์นิล 
14. นายวรุฒ ทองจันทร์ 
15. นายประมาณ บุตรภูมิ 
16. นายนิยม เกิดบ้านเป้า 
17. นายอรุณ บัวค าภา 

1. นายเกียรติศักดิ์ เกวใจ  
2. นางพรพิมล คะโยธา 
3. นางกุศล รักญาต ิ
4. น.ส. ธิรดา บุญทองแพง 
5. นางศุภานัน พรมขอนยาง 
6. น.ส. อรุณรัตน์ ศิลารัตน์ 
7. นางรัดดา ปิต ิ
8. นายก าไร สิมเสน 
9. นายไพทูรย์ น้อยวังหิน 
10. น.ส.โสภิตา คลังพระศรี 
11. นายสิรภพ ฝอยทอง 
 

1. นางกรุณา โสฬสจินดา 
2. นางนุชจรี นะรินยา 
3. นางสาวขนิษฐกุล คูณเมือง 
4. นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์ 
5. นางณิชาภา ตาริชกุล* 
6. นางสาวชญัญา แสงสุริยา 
7. นายกฤษกร ดีสุรกุล 
8. นายเอกฤทธิ ์ปทุมพร 
9. นางรัดดา อุ่นจันที 
 



11 

คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2.3.5 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
  หน่วยงานภายในกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้ 
  2.3.5.1 งานบริหารทั่วไป 
   (1)  หน่วยทรัพยากรบุคคล 
    มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 
    1)  ด้านการเจ้าหน้าที่ มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินการด้านทรัพยากร
บุคคลด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เช่น บริหารจัดการอัตราว่างของส่วนงาน สรรหาคัดเลือกบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน การขอบรรจุ การโอน/ย้าย การลาออก การขอกลับเข้ารับราชการ การเปลี่ยนต าแหน่ง การรับ
รายงานตัว เข้ารับราชการ การจัดท าสัญญาจ้างและข้อก าหนดการจ้างของบุคลากร การขอปรับวุฒิ
การศึกษา เพ่ิมวุฒิในทะเบียนประวัติ การขอก าหนดต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน ให้เป็นระดับสูง
ขึ้น การขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา/คณบดี 
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือรักษาราชการแทน 
การเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าปี การขออนุมัติไปราชการต่างประเทศของบุคลากร การ
ขออนุมัติไปต่างประเทศระหว่างวันหยุดราชการ/วันลาพักผ่อน การติดตามภาระงานของบุคลากรสาย
ผู้สอน/สายสนับสนุน การก ากับดูแลทะเบียนประวัติบุคลากร การขออนุมัติลาประเภทต่าง ๆ  
ของบุคลากร การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ  
การก ากับดูแลเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน การปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ การลาศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ การติดตามรายงานความก้าวหน้าไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ประสานการขอทุนการศึกษา การติดตามและ
ชดใช้ทุนการศึกษาของสายวิชาการ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ การขอรับบ าเหน็จ/ บ านาญหรือเงินท าขวัญของบุคลากร การขอรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาล การให้บริการสมัครสมาชิกกองทุน กบข กสจ และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบุคลากร 
และด าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าบ ารุงการศึกษา/ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร 
   (2)  หน่วยสารบรรณ 
    มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 

1) ด้านสารบรรณ มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินงานจัดการด้าน 
งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายในและภายนอก รับ-ส่งเอกสารที่ศูนย์หนังสือกองกลาง
ผ่านระบบบริหาร จัดการเอกสาร KKU DMS บริการรับส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ของบุคลากร 
ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าว ประกาศ หนังสือเวียน หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
ในระบบอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) ท าเรื่องเอกสารเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ของส่วนงาน ให้บริการโทรศัพท์
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และโทรสาร แก่บุคลากร ตลอดจนสรุปรายงานค่าสาธารณูปโภคเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะฯ และตรวจสอบดูแลรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ และครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ของส่วนงาน 
   (3)  หน่วยอาคารและยานพาหนะ 
    มีภารกจิและหน้าที่ ดังนี้ 
    1)  ด้านอาคาร มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินการให้บริการจัดสถานที่และ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคาร ดูและควบคุมการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในคณะฯ 
ตรวจสอบ ประสานและด าเนินการซ่อมแซมอาคารที่ช ารุด ตลอดจนให้บริการจองห้องและใช้ห้องใน
การจัดการเรียนการสอนของบุคลากรภายในคณะ และดูแลห้องการจัดประชุม อบรม สัมมนา    
ภายในคณะ 
    2)  ด้านยานพาหนะ มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้บริการเกี่ยวกับการขอใช้รถยนต์ เช่น การให้บริการด้านพนักงานขับรถยนต์รับ -ส่งบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ ในการขอใช้รถยนต์ ไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา และท าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสะอาด ของรถยนต์คณะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น การจัดซื้อ/จัดจ้างหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อ
ใช้กับรถยนต์ ต่อทะเบียนและประกันภัยรถยนต์ประจ า การท าความสะอาดรถ การจัดหาน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้พร้อมใช้งาน 
   (4)  หน่วยคลังและพัสดุ 
    มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้ 
    1)  พัสด ุ ม ีภารกิจและหน้าที ่เกี ่ยวกับการจ ัดซื ้อ/จ ัดจ ้าง พัสด ุ 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับที่ทาง
ราชการ ก าหนด ติดต่อประสานงานเกี ่ยวกับการจัดซื ้อ/จัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ ่งก่อสร้างกับ
ผู้ประกอบการ จัดท าเอกสารขออนุมัติหลักการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ 
KKUFMIS จ ัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมกาจัดซื้อ/จัดจ้างคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ผู้ประกอบการลงนามและผู้บริหารลงนามในการ
สั่งซื้อ/สั่งจ้าง ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์กับผู้ประกอบการที่ส่งของ จัดท าแผนความต้องการใช้วัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ ตรวจรับพัสดุคงเหลือประจ าปีงบประมาณ จัดเก็บส าเนาเอกสารเบิกจ่ายเข้า
แฟ้มและสแกนส าเนาเอกสารเบิกจ่าย ตรวจนับ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้
งาน ตรวจนับครุภัณฑ์และจัดท ารายงานครุภัณฑ์ประจ าปี ติดต่อประสานงานกับพัสดุ กองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อประสานงานกับกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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    2)  การเงินและบัญชี มีภารกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับที่ทางราชการ
ก าหนด ด าเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนคุมยอดหลักการใช้เงินและเบิกจ่ายเงินหมวดเงินงบประมาณ 
เงินรายได้ และเงินเบิกแทนกัน ในหมวดค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง     
เงินสวัสดิการบุตร เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 
ตามท่ีได้รับจัดสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และตามที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจของส่วนงานที่
ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินเบิกแทนกัน ในระบบ 
KKUFMIS บันทึกข้อมูลรายละเอียดส่งเอกสารเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS จัดท าสรุปรายรับ-รายจ่าย  
เงินงบประมาณ เงินรายได้ประจ าเดือนเข้าที่ประชุมกรรมการจ าคณะฯ ตรวจสอบรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาเสนอผู้บริหาร จัดท างบการเงินสรุปรายรับ-รายจ่ายหลักสูตรการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ส่ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี รับอนุญาตรับรองงบ ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินรายได้คณะ และน าเงินฝาก
ธนาคาร จัดท าเอกสารใบน าส่งเงินกองคลัง ในระบบ KKUFMIS ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน สิ้นปีงบประมาณ เพ่ือน าส่งกองคลัง จัดท าบัญชีเงินสดคงเหลือ
ประจ าวัน เพ่ือให้กรรมการ ตรวจนับเงินตรวจสอบกับบัญชีรับ-จ่ายเงินประจ าวัน จัดท าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประจ าวัน บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะสาธารณสุขศาสตร์) บัญชีเงินยืมทดรอง
จ่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดท าเงินยืมทดรองจ่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดท าเงินโอนในระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือจ่ายให้แก่บุคลากร และผู้มีสิทธิรับเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท า
หนังสือติดตามและทวงถามลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ให้กับบุคลากรรับทราบ ในรูปแบบเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จัดเก็บส าเนาเอกสาร
เบิกจ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ แบบ Scan file จัดโครงการอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับ
ระเบียบการคลังและพัสดุ ติดต่อประสานงาน กับกองคลัง กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอแก่น 
และธนาคารไทยพาณิชย์ 
  2.3.5.2 งานยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชา 
ในด้านต่าง ๆ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีการจัดแบ่งโครงสร้าง ดังนี้ 
   (1) หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความ
รับผิดชอบด้านแผนยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ ด้านอัตราก าลัง ด้านการจัดท า  ข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดท า
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รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx (ระดับ
คณะ) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) การรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ การรายงานผลข้อตกลงปฏิบัติราชการ การรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
     (2) หน่วยวิจัยและวิจัยบริการวิชาการ 
     มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบการสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
และบริการวิชาการ งานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานนโยบาย/
แผนงานวิจัยของคณะกับแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ ประสานงานการจัดหาแหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัย ตลอดจนการจัดท าเอกสารขออนุมัติทางการเงิน และการจัดท าสัญญาวิจัยให้กับ
ผู้รับทุนอุดหนุน จัดท าสารสนเทศสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนต่าง ๆ จัดท าประกาศใน    
การสนับสนุนการวิจัยภายในคณะ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอด
งานวิจัยผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้น
จากผลงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดท าฐานข้อมูลโครงการวิจัยและนักวิจัยตลอดจนเอกสาร
งานวิจัยของคณะ การสนับสนุนวิจัยสถาบัน การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการที่ได้รับจากองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การโต้ตอบ จัดท า จดหมายและหนังสือ
ราชการ การสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งภายใน และภายนอกของบุคลากรคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จัดท าแบบบันทึกการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและป้องกันความเสี่ยงต่อการรับ
งานวิจัยและบริการวิชาการ สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
การติดตามโครงการบริการวิชาการแก่สั งคม การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัด             
ประกันคุณภาพการศึกษา (IQA, QS, กพร. และรายงานการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา   
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ: EdPEx) ด้านงานวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ด้านงานปฏิบัติการทางสาธารณสุข สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ทางห้องปฏิบัติการทางด้าน
สาธารณสุข ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
   (3) หน่วยวิเทศสัมพันธ์  
    มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสนับสนุนการติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ และหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งโดยตรง และการโต้ตอบอีเมล์ การเขียนจดหมาย หนังสือ
เชิญ หนังสือตอบรับ และใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา อ านวยความ
สะดวก และให้ความช่วยเหลือ นักศึกษาและบุคลากรชาวต่างประเทศ รวมถึงอาจารย์ชาวไทยที่            
จะเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การสมัครเข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน การผ่อนผันการ                  
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การต่อวีซ่า การขอคงสภาพวีซ่าเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ การท า
ใบอนุญาตท างาน การต่ออายุใบอนุญาตท างาน การยื่นช าระภาษี เป็นต้น การจัดท าความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงาน สถาบันต่างประเทศ รวมถึงงานอาคันตุกะสัมพันธ์ การรับรองอาคันตุกะจาก
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ต่างประเทศ และการจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติขององค์กร เช่น โครงการประชุม
วิชาการ สัมมนาระดับนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้ง Inbound และ outbound รวมถึง
การจัดท าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ที่เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะด้วย 
   (4) หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
    มีภารกิจและหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ การบริการจัดท าสื่อ การ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
    ประสานงานกับวิศวกรและสถาปนิกเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ควบคุมก ากับดูแลในการท าสะอาดห้องเรียน ห้อง
ประชุม พ้ืนที่ภายในและภายนอกอาคาร สวนหย่อมและสนาม จัดสถานที่อ านวยความสะดวกในการจัด
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมและงานพิธีต่าง ๆ จัดห้องสอบ ประสานงานรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ ดูแลตรวจสอบ
สภาพอาคาร ตู้โต๊ะ และครุภัณฑ์ส านักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี ส ารวจประสานงานหรือ
ด าเนินการเพ่ือการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สุขภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา รวมทั้งเครื่อง
อิเลคทรอนิกส์ต่าง ๆ เมื่อเกิดการช ารุดหรือเสียหายและด าเนินการตามมาตรการการประหยัด
พลังงาน 
    ติดตั้งและ Updte Software ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้มีความ
ทันสมัย อันได้แก่ ระบบปฏิบัติการ, Microsoft Office, SPSS, โปรแกรมป้องกันไวรัส ฯลฯ  
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ แนะน าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์  
ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ดูแลระบบบริหารจัดการ
เครือข่าย Internet ไร้สาย (WiFi) ร่วมกับส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บริษัททรูคอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ดูแลเว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดูแลและบริหารจัดการระบบ  Social Network 
ในฐานะผู้ดูแลระบบ ได้แก่ Facebook และ Line กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ดูแลเครื่อง Server  
แม่ข่ายประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน3 เครื่อง ดูแลระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 26 จุด 
พร้อมเครื่องบันทึกสื่อ (DVR) 2 ชุด ดูแลอุปกรณ์ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านจอทีวี LCD 
ปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ สรุปข่าวรายเดือน ดูแลและบริหารจัดการระบบเครื่องพิมพ์
เอกสาร RICOH ในโครงการศูนย์บริการจัดการด้านการคลังและพัสดุ การจัดหาเครื่องพิมพ์เอกสาร
ของหน่วยงาน 
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  2.3.5.3 งานวิชาการ 
   เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนภารกิจของคณะและสาขาวิชาใน
ด้านต่าง ๆ มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ มีการจัดแบ่งโครงสร้าง ดังนี้ 
     (1) หน่วยผลิตบัณฑิต  
    มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบการสนับสนุนเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเรียน การสอบ การย้ายโอนนักศึกษา การลา การส าเร็จการศึกษา การขอหนังสือรับรอง 
การเสนอขอเปิดหลักสูตร และการขอเปิดวิชา การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษค าตอบ การเบิกจ่ายตอบ
แทนอาจารย์ประจ าภาคฤดูร้อน การตรวจสอบระดับคะแนนสอบไล่ รวบรวมกฎข้อบังคับ ประกาศ
และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงแนะแนวด้านการเรียนการสอน การจัดท า
ทะเบียนและเก็บประวัตินักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การขอสอบ เค้าโครงวิทยานิพนธ์/ การศึกษาอิสระ การขอสอบวิทยานิพนธ์ /การศึกษาอิสระ 
การขอรักษาสถานภาพ การเป็นนักศึกษา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมเพ่ิมเติม การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การขอเปลี่ยนแผนการศึกษา 
การลาพักการศึกษา การขออนุมัติเค้าโครงการวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ การเสนอขออนุมัติปริญญา
จากสภามหาวิทยาลัย การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษา การขออนุมัติและการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/
การศึกษาอิสระ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษากับฐานข้อมูลส านักทะเบียนและประมวลผล 
   (2) หน่วยหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ 
    มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง การเปิด ปิด ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายวิชา การจัดท าข้อมูลและ
สารสนเทศด้านหลักสูตร การด าเนินการอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
   (3) หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
    มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบการสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรม
ส่งเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา ให้ค าแนะน าแนะแนว และปรึกษาปัญหาแก่นักศึกษา ติดต่อส ารวจ
ข้อมูลความต้องการบัณฑิต ต าแหน่งงานว่างในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือประกาศให้
บัณฑิต ทราบ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแรงงาน แหล่งทุน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ 
และบริการ แนะแนวอาชีพแก่นักศึกษา รวมถึงสวัสดิการนักศึกษา ประสานความร่วมมือศิษย์เก่า ให้
การให้ความรู้ แนะแนวการท างานแก่นักศึกษา  
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 2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 2.4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงานมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง  นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 
   ระดับต าแหน่ง      ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ
งานทักษะ และ ประสบการณ์สูงในด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผนที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ มีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  ตลอดจนก ากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตาม         
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติ  

 1) ด้านแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  หน้าที่ความรับผิดชอบ  จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การบริหาร 4 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปฏิบัติงานฐานะผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ               
ในกระบวนการจัดท าแผน ประกอบด้วย  

(1)  จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนแต่ละประเภทของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
และรับผิดชอบเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ 

(2)  รวบรวม จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

(3)  ด า เนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการ  จัดเตรียมข้อมูล  เอกสารประกอบการประชุม  ท าหน้าที่จดบันทึกรายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการจัดท าแผนฯ  และด าเนินการจัดประชุม/
สัมมนา ระดมข้อคิดเห็นข้อเสนอต่อการจัดท าแผน จัดประชาพิจารณ์แผน  

(4)  ประมวลสรุป (ร่าง) แผนเป็นเอกสารรูปเล่มเพ่ือเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ และจัดท าแผนฉบับสมบูรณ์  

(5) จัดท าค าสั่ง เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม    
สู่ผู้รับผิดชอบ ตามล าดับชั้น และน าไปสู่การปฏิบัติ 
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(6)  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน รายไตรมาส จ านวน 4 ครั้ง ต่อปี (3-6-9-
12  เดือน) โดยรายงานผลการด าเนินงานโครงการ และงบประมาณที่ด าเนินการของแต่ละฝ่ายต่อ
ผู้บริหารทราบตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม รอบ 6 เดือน  
และรอบ 12 เดือน  ส่งมหาวิทยาลัยตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

(7) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกคณะที่เกี่ยวกับงาน
ด้านแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ 

2) ด้านจัดท างบประมาณของรัฐ และงบประมาณเงินรายได้  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ประสานงานกับหน่วยงาน และจัดท าค าขอตั้งงบประมาณของรัฐ และงบประมาณเงินรายได้ของคณะ  
ปฏิบัติงานฐานะผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  

(1)  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดท าข้อมูลด้านงบประมาณของคณะ ทั้ง
งบประมาณเงินของรัฐ และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

(2)  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งประกอบด้วย หมวดงบด าเนินการ 
งบอุดหนุน และงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รวมทั้งจัดท าแบบพิมพ์ค าขอจัดตั้ง
งบประมาณเงินของรัฐ  ส่งมหาวิทยาลัยตามแบบฟอร์มและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด       

(3)  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ของคณะ จัดท ากรอบแนวทางการประมาณ
การเงินรายได้ หมวดรายรับ  ประกอบด้วย เงินผลประโยชน์จากการด าเนินการ  เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้อ่ืน ๆ หมวดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย งบบุคลากร  งบด าเนินการ 
(ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) และงบอุดหนุน 
สนับสนุนงานด้านพัฒนาในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม  ตามหมวดเงิน ประกอบด้วย งบบุคลากร 
งบด าเนินการ งบอุดหนุน สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมงานด้านการพัฒนาตามพันธกิจของคณะ  และ
เงินทุนส ารองของคณะ  รวมทั้งจัดท าแบบพิมพ์ค าขอจัดตั้งงบประมาณแผ่นดินส่งมหาวิทยาลัยตาม
แบบฟอร์มและก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

(4)  บันทึกแผนงบประมาณเงินของรัฐ  และงบประมาณเงินรายได้เข้าระบบ KKUFMIS  
(5)  ประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกคณะที่

เกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ 
 3)  ด้านอัตราก าลัง   หน้าที่ความรับผิดชอบ  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดท าค า
ขอก าหนดอัตราก าลัง ทุกประเภท ปฏิบัติงานฐานะผู้ปฏิบัติงาน  เริ่มจากกระบวนการในการจัดท าค า
ขออัตราก าลังใหม่ (ตามรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด)  ค าขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณเงิน
แผ่นดิน)  ค าขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ค าขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุราชการ  จัดท าค า
ขออนุมัติกรอบอัตรา รวมทั้งการจัดท าค าขอเปลี่ยนอัตราหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอัตราก าลัง  
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รวบรวม ข้อมูลด้านอัตราก าลัง เพ่ือประกอบการวางแผนจัดท าค าขออัตราก าลัง  และประสานงานกับ
หน่วยงาน อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกคณะ  
 4) ด้านจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

(1) จัดเก็บ วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามกระบวนการการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

(2) จัดท าเอกสารการลงนามตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับ
คณบดี 

   (3)  จัดท าเอกสารการลงนามตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างคณบดีกับรอง
คณบดี หัวภาควิชา และหัวหน้างาน  

(4) จัดท าค าสั่งมอบหมายตัวชี้วัดตามล าดับขั้นตอนสู่ผู้ปฏิบัติ 
(5) การติดตามและประเมินผลตามการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการทุก           

6–9–12 เดือน 
(6) จัดเก็บหลักฐาน รายงานข้อมูลการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการทุก           

6–9–12 เดือน 
5) ด้านการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของคณะ 

(1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่
เป็นเลิศ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(2) ด าเนินการจัดประชุม/สัมมนา ระดมข้อคิดเห็นเพ่ือเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน หมวดที่ 1 - 6  

(3) ร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นเลิศ (SAR EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 

(4) รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์ หมวด 7 
6) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร 

(1)ประสานงานระหว่างคณะฯ กับมหาวิทยาลัย และประธานหลักสูตร เพ่ือ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

(2) จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
(3) ประสานงานการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 
(4) รวบรวมผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 
(5) สรุปคะแนนผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
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7) ด้านงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  การสนับสนุน และร่วมกิจกรรมของคณะ 
(1)  ประสานงานปรับปรุงข้อมูลงานด้านแผน งบประมาณ และการประกันคุณภาพ

การศึกษา  
(2)  ให้บริการข้อมูลค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
- จัดเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
- ให้บริการข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ าเป็นให้หน่วยงานของคณะฯ รับทราบ 

(3) ร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นภารกิจของคณะ และส านักงานคณบดี ได้แก่ กิจกรรมวันปี
ใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันสถาปนาคณะ งานพิธีพระทานปริญญาบัตร กิจกรรมวัน
เกษียณอายุราชการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  งานด้านแผน/

งบประมาณ  อัตราก าลัง  การประกันคุณภาพภายใน  ข้อตกลงปฏิบัติราชการ  การรายงานผล
ประเมินตนเอง และการรายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น

งานด้านแผน/งบประมาณ  อัตราก าลัง  การประกันคุณภาพภายใน  ข้อตกลงปฏิบัติราชการ  การ
รายงานผลประเมินตนเอง และการรายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ งานด้านแผน/งบประมาณ  

อัตราก าลัง  การประกันคุณภาพภายใน  ข้อตกลงปฏิบัติราชการ  การรายงานผลประเมินตนเอง และ
การรายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
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พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการงานด้านแผน/งบประมาณ  
อัตราก าลัง  การประกันคุณภาพภายใน  ข้อตกลงปฏิบัติราชการ  การรายงานผลประเมินตนเอง และ
การรายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน   
 

2.4.2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ  นางณิชาภา  ตาริชกุล ต าแหน่ง นักวิชาการแผนและ
สารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

1.  งานด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยภายใน 

ภายนอก จัดประชุมผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องจัดท าแผนฯ รวบรวมแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 
เสนอกรรมการประจ าคณะ จัดส่งแผนฯ ให้มหาวิทยาลัย จัดส่งแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีสู่ผู้เกี่ยวข้อง 

2.  งานด้านการจัดท างบประมาณของรัฐและงบประมาณเงินรายได้ 
จัดท าค าสั่งคณะกรรมการจัดท างบประมาณของรัฐ และงบประมาณเงินรายได้ ให้ข้อมูล

ประสานงานกับหลักสูตร/หน่วยงานจัดท ารายละเอียด วิเคราะห์ รวบรวม เอกสารค าขอจาก
หลักฐาน/หน่วยงานเพื่อจัดท าเอกสาร (ร่าง) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส่งมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขออนุมัติ ลงงบประมาณรายจ่ายในระบบ KKUFMIS  จัดส่งงบประมาณรายจ่ายให้หลักสูตร และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.  งานด้านอัตราก าลัง 
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจัดสรรอัตรา ประสานงานกับหลักฐาน/

หน่วยงาน เพ่ือขออัตราก าลัง เสนอกรอบอัตราก าลังเสนอที่ประชุมกรรมการคณะฯ กรอบอัตราก าลัง
ที่ได้รับอนุมัติ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านอัตราก าลัง 

4.  งานด้านบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  
จัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน เพ่ือด าเนินการจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยง และ
รายงานการควบคุมภายในให้มหาวิทยาลัย 

5.  งานด้านการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน EdPEx  เข้ารับการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด้าน EdPEx  จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือด าเนินงานตามกระบวนการ EdPEx ประสานงาน รวบรวม
ข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประสานงานการตรวจประเมิน EdPEx 
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6. งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) ระดับหลักสูตร 
    รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลแจ้งหลักสูตรประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือรวบรวมจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประสานงานกับหลักสูตร/ผู้ตรวจประเมินในการตรวจประเมิน
หลักสูตรรวบรวมรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (IQA) 

7. การรายงานผลประกันคุณภาพการศึกษาลงในระบบ CHE QA  
    ศึกษาแนวทางการด าเนินงานการบันทึกข้อมูลในระบบ รวบรวมข้อมูล Common 

Data Set บันทึกในระบบ  CHE QA Online / ประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
CHE QA Online รายงานผลบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในลงในระบบ 
CHE QA Online ตรวจสอบแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลในระบบให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

8. งานด้านการรายงานผลแผนปฏิบัติการ  
    จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประสานงาน รวบรวม

ผลการด าเนินงานตามแผนจากผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ เสนอผู้บริหาร และมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
         จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น  ผู้เขียนได้น าภาระงานที่รับผิดชอบ
หลักด้านการวางแผนงบประมาณ มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนงบประมาณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ (Flow Chart) ดังนี้ 
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----------------------------------------------- 

เริ่มต้น 

น าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร 

สรุปรายละเอียดค าของบประมาณแผ่นดิน/

งบประมาณรายได ้

แก้ไข 

ประชุมรับนโยบาย 

จัดท าหนังสือข้อมูลรายละเอยีดความต้องการ

งบประมาณจากผู้บริหารทุกฝ่าย/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งค าขอไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

วิเคราะห์และสรุปค าของบประมาณ/ 
พิมพ์ค าของบประมาณ 

งบประมาณผ่านการพิจารณาและอนุมัต ิ

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้
1. แผนปฏิบัติการประจ าป ี
2. ครุภณัฑ ์
3. สิ่งก่อสร้าง 

ไม่
เห็นชอบ แก้ไข 

 

ไม่
เห็นชอบ 

แจ้งผู้บริหารแตล่ะหน่วยงานรับทราบ 

น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

 

 

ภาพที่ 4   ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (งบประมาณเงินแผ่นดิน) 

และงบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

 

 

เห็นชอบ 



คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

   

3.1  ความส าคัญของการวางแผนงบประมาณ 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 ได้มีการก าหนดแนว
ทางการบริหารราชการแนวใหม่ และก าหนดแผนงานส าคัญคือ แผนการปรับเปลี่ยนระบบ
งบประมาณจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรมาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ของชาติ (Strategic Performance based Budgeting: SPBB) โดยรัฐ
คาดหวังว่าจะเป็นมาตรการที่ส าคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ และได้ก าหนด
แนวทางหรทอเงื่อนไขเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส
และตรวจสอบได้ แต่ละหน่วยงานภาครัฐจะต้องวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผน
ด าเนินการ โดยจะต้องระบุตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือรองรับนโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์หลักด้านต่าง ๆ เป้าหมายระดับชาติ เป้าหมายให้บริการในระดับกระทรวง 
(ชัยสิทธิ์,2545) 
 การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายใน
ระดับกระทรวงและยุทธศาสตร์กระทรวง ให้เข้ากับแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการของหน่วยงาน
ดังกล่าวนี้ จะช่วยท าให้เกิดบูรณาการของกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถถ่ายทอด
นโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การจัดสรรงบประมาณและการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เป็นไป
อย่างสอดคล้องกับล าดับความส าคัญและเจตนารมณ์ เกิดพันธะเงื่อนไขผูกพันและความพร้อมที่
จะต้องรับผิดชอบและถูกตรวจสอบผลงาน กล่าวคือ แผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานของหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานยังสามารถน ามาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของสัญญาว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงเงื่อนไข
ข้อตกลงว่าด้วยการใช้ทรัพยากรระหว่างรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานได้อีกด้วย 
 การวางแผนงบประมาณจึงเป็นการสร้างระบบซึ่งให้ความมั่นใจในความครอบคลุมของ
กระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้กับกิจกรรมส าคัญอย่างครบถ้วน มีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้า
ตามกรอบการประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง มีเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการใช้ในการ
จัดสรรงบประมาณมีรายละเอียดของงบประมาณที่มีเหตุผล มีการจัดล าดับความส าคัญ มีการจัดสรร
งบประมาณลงถึงหน่วยปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับแผนด าเนินการ มีรายละเอียด
เพียงพอส าหรับการควบคุม มีการจัดท าข้อมูลงบประมาณภายในที่สอดคล้องกับระบบบัญชี มีเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงแผนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ้ืนฐานของ
การจัดท างบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์นั้นตั้งอยู่บนระบบ
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วางแผนที่ดี ดังนั้นการวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) กล่าวคือ เป็นการจัดงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนราชการจ าเป็นต้องด าเนินการในสิ่งที่เป็นพันธกิจหลักของ
หน่วยงาน เพ่ือสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นสิ่งที่
จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นสิ่งแรกคือ การจัดแผนกลยุทธ์ เพ่ือน ากลยุทธ์ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และจะต้องได้ผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงานคืออะไร จะใช้สิ่งใ ด
เป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน กลยุทธ์ที่ได้จากการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธืดังกล่าว จะต้องน ามา
แปลงสู่แผนการด าเนินงานหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท านโยบายใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน 
งาน/โครงการ ตามประเภทค่าใช้จ่ายที่ก าหนด และครอบคลุมแหล่งเงินงบประมาณ รวมถึงการ
ประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าส าหรับการด าเนินงานอีก 3 ปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการประกันได้ว่าหาก
สถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานจะสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและท าให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

3.2 หลักการและแนวทางการจัดท าแผนงบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าขึ้นภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based Budgeting System: SPBBS) 
เพ่ือให้หน่วยปฏิบัติมีความคล่องตัวในการจัดท าแผนและบริหารงบประมาณ และเกิดผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องการการพัฒนาประเทศตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) 
แผนระยะยาวอดมศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) แผนปฏิบัติราชการแผ่นดินของรัฐบาล      
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 รัฐบาลมีนโยบายให้เร่งรัดการปฏิรูประบบงบประมาณเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานที่มียุทธศาสตร์เป็นตัวน า จึงได้มีการน า “งบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์” ได้น ามาใช้กับทุกหน่วยงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เพ่ือให้หน่วยงาน
ปฏิบัติมีความคล่องตัวในการจัดท าและบริหารงบประมาณภายใต้ขอบเขตของความรับผิดชอบต่อการ
น างบประมาณมาใช้ให้เกิดผลงานตามยุทธศาสตร์ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน มีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มียุทธศาสตร์เป็นตัวน าเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมให้กระทรวง และหน่วยงานภาครัฐ          
มีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น 
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 การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based 
Budgeting: SPBB) เป็นแนวทางที่ครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่
เน้นผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นโดยผลผลิตคือสิ่งของหรือบริการที่เป็น
รูปธรรมหรือรับรู้ได้จากการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่ผลลัพธ์หมายถึงผลประโยชน์ที่
ได้จากผลผลิตและผลกระทบ (ท้ังเชิงบวก และ/หรือ เชิงลบ) ที่มีต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 ดังนั้น การจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ จึงเป็นระบบที่จะท า
ให้มั่นใจได้ว่า ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ และผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายในระดับชาติหรือของรัฐบาล ผลผลิตที่ต้องการ มีปริมาณ ราคา
และคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกัน ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ภายในเวลาที่ก าหนด 
 การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์หลัก ผลงานหลักหรือผลลัพธ์ที่ต้องการของ
รัฐบาลให้เข้ากับแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินงานของหน่วยงาน จะช่วยท าให้เกิดการบูรณาการของ
กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถถ่ายทอดนโยบายสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การจัดสรร
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับล าดับความส าคัญและเจตนารมณ์ 
เกิดพันธะเงื่อนไขผูกพันและความพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบและถูกตรวจสอบผลงาน 
 ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
น าไปสู่ผลประโยชน์รวมของประเทศจะพิจารณาถึงปัจจัยส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติกับการด าเนินงานของหน่วยงานระดับล่าง คือ

ความสอดคล้องระหว่างงานของหน่วยงานต่าง ๆ กับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

2. ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับ 

3. ความส าเร็จของการด าเนินงานกับเป้าหมายที่ก าหนด โดยการวางระบบการติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

4. ระบบแรงจูงใจให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างจริงจัง 

ดังนั้นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตั้งแต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2548 

เป็นต้นมา จึงจัดท าโดยยึดกรอบแนวคิดดังนี้ 

1. มุ่งเน้นผลส าเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

2. สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

3. การจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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4. บูรณาการการจัดท างบประมาณ (วงเงินและเป้าหมาย) ตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ คือ 

นโยบายส าคัญของรัฐบาล (Agenda) กระทรวง (Function) และพ้ืนที่  (Area) ให้

ความส าคัญกับแผนงานงบประมาณในเชิงบูรณาการ 

5. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/กลุ่มประเทศ 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพ่ือควบคุม

รายจ่ายประจ า 

7. เน้นการติดตามประเมินผล ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

โดยสรุป การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทศาสตร์จะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนบริการราชการแผ่นดิน พ.ศ.2559-2562 บูรณาการตามยุทธศาสตร์

ชาติเป็นหลัก เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมายการให้บริการ

หน่วยงานและผลผลิตของหน่วยงาน ให้มีความครอบคลุมในเชิงบูรณาการ 3 มิติ ได้แก่ มิติ งานตาม

ยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) และมิติงานตาม

ยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามกระบวนทัศน์ใหม่ตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ 
 (ท่ีมา : การจัดสรรงบประมาณปี2548 ตามกระบวนทัศน์ใหม่ ส านักงบประมาณ พ.ย.46) 
   

ภาพที่ 5 การจัดสรรงบประมาณตามกระบวนทัศน์ใหม่ตามยุทธศาสตร์ใน 3 มิติ  
(ที่มา  :  คู่มือการจัดท าแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

ภารกิจตามยุทธศาสตร์ 

Function 

ภารกิจ
ประจ า 

Agenda 

ภารกิจที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงสุด 

Area 
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การจัดท างบประมาณท่ีสอดรับกับแผนบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ความเชื่อมโยง พร้อมกลั่นกรองเป้าหมายของการให้บริการของหน่วยงาน และ

การก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ให้เป็นไปเพ่ือบรรลุแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

(พ.ศ.2559-2562) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงบประมาณเชิงบูรณาการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ที่สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี โดยมีปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

1.1 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน อยู่ในระดับที่บรรลุถึงได้ สามารถ

เชื่อมโยงสนับสนุนและส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ     

4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนงบประมาณ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์หน่วยงานมีความชัดเจนในแนวทางหรือ

วิธีการในการปฏิบัติและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้บริการกระทรวง/หน่วยงานในแต่ละเป้าหมายที่

ก าหนดไว้โดยตรง 

2. การทบทวน ทบทวนเป้าหมายการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน

และภารกิจยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณพ.ศ.2559 โดยพิจารณาด าเนินงานบนพ้ืนฐานของความ

เป็นไปได้ในการปฏิบัติตามศักยภาพของหน่วยงาน และพิจารณาทบทวนรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น และ

รายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่บูรณาการรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/

จังหวัดบูรณาการ และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงหน่วยงาน ดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบ ความสอดคล้องตั้งแต่กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดระดับ

หน่วยงานจนถึงเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนของ

ภารกิจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนเป้าหมาย กลยุทธ์ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2.2 ทบทวนค่าใช้จ่ายของผลผลิตที่สูงกว่าหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจลักษณะเดียวกัน

และ/หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ และใช้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน

การด าเนินงานและรายจ่ายประจ าที่ไม่จ าเป็น 

2.3 ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่หมดความจ าเป็นหรือมี

ความส าคัญในระดับรองหรือที่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยเลือก ด าเนินการเฉพาะ



29 

คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตามความสามารถในการด าเนินงานที่ เกิดประโยชน์คุ้มค่าแก่

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

2.4 ทบทวนการด าเนินงานตามภารกิจการให้บริการสาธารณะเพ่ือถ่ายโอนให้แก่

องค์กรปงครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ การก าหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงต้อง

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ (แผนการบริหารราชการแผ่นดิน) เป้าหมายการ

ให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และกลยุทธ์หน่วยงาน 

 ในขณะที่นโยบายของรัฐบาลได้ถ่ายทอดลงมากระทรวง/ทบวง/กรม ซึ่งมหาวิทยาลัย -

ขอนแก่น จะต้องน ายุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการมาเป็นกรอบแนวคิด และจัดท ายุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

จะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  ในปีงบประมาณ256 2 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 10 ยุทธศาสตร์ คือ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายให้เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค 
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และยังมีภารกิจที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 10 ผลผลิต 5 โครงการ ประกอบด้วย 
- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

- ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม 

- ผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ผลผลิตผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษา

และวิจัย 

- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 

- ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

- โครงการวิจัยและพัฒนามุ่งตอบสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร์และแก้ไข

ปัญหาส าคัญของประเทศ 

- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย 

- โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

- ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 

- ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 

- ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข 

ที่มา :  แผนปฏิบัติการ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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3.3  นโยบายการจัดท างบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายการจัดท างบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบการ
จัดท าและการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนต่าง ๆ และใช้เป็ น
แนวทางการก ากับ ดูแล การบริหารงบประมาณให้มีการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยกับการจัดท า
งบประมาณให้ชัดเจนและรายงานผลการด าเนินการได้  

1. นโยบายทั่วไป 

1.1 สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country strategies : CS) ตามที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.2 สนับสนุนพันธกิจ และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(พ.ศ. 2558-2562) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2557 ตาม 4 เสาหลักยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เสาที่ 1 Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญ
ฉลาดที่ค านึงถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม 

เสาที่ 2 Excellence Academy : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ 
เสาที่ 3 Cultrue and Care Community : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแล

ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
เสาที่ 4 Creative Economy and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตาม

พันธกิจสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ 
2. นโยบายตามพันธกิจหลัก 

2.1 สนับสนุนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน 

2.2 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรองรับความเป็นนานาชาติ/สหกิจศึกษา เพ่ือ
ผลิตบัณฑิตให้พร้อมท างานระดับนานาชาติ และไทยแลนด์ 4.0 

2.3 สนับสนุนการน าความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน 
สังคม ให้มีความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า  
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3. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์การ 
3.1 สร้างเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน      

อย่างตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างผลงาน เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นน าระดับนานาชาติ 

3.2 ให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารบุคคล ระบบการเงินการคลัง
และงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้รองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ
ระดับนานาชาติ ที่ตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

ตารางท่ี 3.1  ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที ่ เดือน กิจกรรม หน่วยงาน 

การก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผน และกรอบวงเงิน 

1 เมษายน  คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ เห็นชอบ
นโยบายงบประมาณ  

กองแผน สนอ. 

2 พฤษภาคม  จัดท ากรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปี  
1. เงินอุดหนุนจากรัฐ  
   1.1 แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
   1.2 แผนงานพื้นฐาน  
   1.3 แผนบุคลากร 
2. เงินรายได้อ่ืน ๆ  

สนอ. (กองแผนงาน+
กองคลัง+ส านักบริหาร
จัดการทรัพย์สิน+
ส านักงานบริการหอพัก) 
ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ,บัณฑิตวิทยาลัย 

3 พฤษภาคม  ประชุม ชี้แจง ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนงาน เรื่อง 
แนวทางหลักเกณฑ์ การจัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณประจ าปี  

กองแผนงาน สนอ. 

4 พฤษภาคม  ประชุม ชี้แจง ผู้ปฏิบัติงานจาก หน่วยงาน สนอ. 
เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์ การจัดท าแผนปฏิบัติ
การและแผนงบประมาณประจ าปี  

กองแผนงาน สนอ. 

5 พฤษภาคม  คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้
ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ ประกาศว่า
ด้วยการจัดท างบประมาณ กรอบวงเงิน
งบประมาณ และปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
แผนงบประมาณ ประจ าปี   

กองแผนงาน สนอ. 
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ที ่ เดือน กิจกรรม หน่วยงาน 

6 พฤษภาคม  คณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ เห็นชอบ
ประกาศว่าด้วยการงบประมาณ  

กองแผนงาน สนอ. 

7 พฤษภาคม  ประชุม สัมมนาผู้บริหาร เพ่ือก าหนดเป้าหมาย
และโครงการตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติกาi
ประจ าปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองแผนงาน สนอ. 

8 มิถุนายน  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบ นโยบาย
งบประมาณประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองแผนงาน สนอ. 

การก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แผน และกรอบวงเงิน 
9 พฤษภาคม –  

มิถุนายน  
 
 
 
 
 
มิถุนายน –  
กรกฎาคม  

9.1 หน่วยงาน สนอ. จัดท าแผนปฏิบัติการและ
แผนงบประมาณ ประจ าปี  

หน่วยงาน สนอ. 

 9.2 ส่วนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ส านักงานอธิการบดีจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณประจ าปี  

ส่วนงาน 

 9.3 ส่ วนงานจัดท าแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณประจ าปี  

ส่วนงาน 

 9.4 บันทึกแผนงบประมาณ ประจ าปี ในระบบ
งบประมาณ KKU e_budgeting 

ส่วนงาน 

9.5วิ เคราะห์  สรุปแผนปฏิบั ติ การและแผน
งบประมาณประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองแผนงาน สนอ. 

การอนุมัติงบประมาณ 

10  กรกฎาคม  คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองแผนงาน สนอ. 

11 สิงหาคม  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติ แผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

กองแผนงาน สนอ. 

12 กรกฎาคม – สิงหาคม  ส่วนงาน/หน่วยงาน บันทึกงบประมาณ ประจ าปี 
พ.ศ. ในระบบวางแผนงบประมาณ KKUFMIS 
 

กองแผนงาน สนอ./ 
ส่วนงาน 
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ที ่ เดือน กิจกรรม หน่วยงาน 

13 สิงหาคม - กันยายน  1. บันทึกการอนุมัติงบประมาณในระบบแผน
งบประมาณ KKU FMIS เพ่ือส่งต่อระบบบริหาร
งบประมาณ 
2. จัดท าเอกสารแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ 
งบประมาณประจ าปี แจ้งส่วนงาน/หน่วยงาน 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

14 1 ตุลาคม เริ่มใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี   

 
ที่มา : คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    

กองยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 

3.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยค านึงถึงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลัก 
และมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสันทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดท าและบริหารงบประมาณด้วย และให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ของภารกิจ เป้าหมายการด าเนินงาน และประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance – 
Based Budgeting) ของส่วนงาน ต้องแสดงผลสัมฤทธิ์และผลกระทบที่ได้รับจากการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก 
(World Class Research University)” ที่เข้มแข็ง และพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตาม 4 เสา
หลักยุทธศาสตร์ ได้แก่ เสาที่ 1 Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่าง
ชาญฉลาดที่ค านึงถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม เสาหลักที่ 2 Excellence Academy เป็นองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ เสาหลักที่ 3 Culture and Care Community : เป็นองค์กรที่มี
ความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เสาหลักที่ 4 Creative Economy 
and Society : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเชิง
สร้างสรรค ์
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 การจัดท าแผนประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้จัดท าประมาณการที่สอดคล้องกับภารกิจ
ของส่วนงาน และสามารถด าเนินการได้จริง หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นจริง โดยให้สวนงานค านึงถึงภารกิจ
ใน 3 มิติ ประกอบด้วย มิติภารกิจตามหน้าที่ (Function) มิติที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
(Area) และมิติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลของมหาวิทยาลัย (Agenda)  
 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 23 มหาวิทยาลัยมีอ านาจ
หน้าที่ควบคุมกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่ เช่นนี้ ให้รวมถึง (8) อนุมัติการตั้ง
งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย มาตรา 37 อธิการบดีเป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยในกิจการทังปวง และให้มีอ านาจหน้าที่  (4) จัดท าแผนงบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และ
การตรวจสอบ พ.ศ.2559 หมวด 3 การงบประมาณ (6) ให้อธิการบดีเสนอค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติก่อนเริ่มปีงบประมาณถัดไป 30 วัน ซึ่งอาจให้มีคณะกรรมการพิจารรา
งบประมาณก่อนก็ได้ 
 ดังนั้น ทุกส่วนงานจักต้องด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี เป็นการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือด าเนิน โครงการ กิจกรรมตามกลยุทธ์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การรักษาพยาบาล และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือแปลง
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 -2562 สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ และผลผลิตตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการจัดท างบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แผนปฏบิัติการ 4 ปี (2559-2562) 

แผนปฏบิัติการประจ าปี......(แผนงบประมาณปี.........และ 
กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหน้าระยะปานกลางปี 4 ป ี

แผนงบประมาณปี...........
(เงินอุดหนุนจากรัฐ) 

โครงสร้างเงินอุดหนนุจากรัฐ................ 

แบบฟอร์มเงินอุดหนุนจากรัฐ................ 

สกอ.และสงป. 

เงินอุดหนุนจากรัฐ 

กรรมาธิการ+
สภาผู้แทนฯ 

แผนปฏบิัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ 

ส านักงบประมาณ 

แผนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ................ 
(1) เงินอุดหนุนจากรัฐ 
(2) รายได้ของมหาวิทยาลัย ตาม ขอ้งบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน 
การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 2 
(1)-(9) 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัย 

แผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

แผนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 25.... 
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การประมาณการรายได้ 
  ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้มหาวิทยาลัย -
ขอนแก่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2521 เป็นนิติบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น  มาตรา 15 รายได้ของหมาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้ 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 

(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุดหนุนหรืออุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 

(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 

(4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 

(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ หรือจัดหาประโยชน์ที่ราช

พัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 

(7) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

 เงินอุดหนุนทั่วไปตาม (1) นั้น รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นจ านวนที่
เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา 
 รายได้ของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 
และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559 หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และการใช้จ่าย 
 ข้อ 12 ประเภทและท่ีมาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอ่ืนใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

(2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 

(3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุนดังกล่าว 
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(4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัย 

(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สิน

ของมหาวิทยาลัย 

(6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราช

พัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 

(7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 

(8) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและน าทรัพย์สิน

ทางปัญญาไปหาประโยชน์ 

(9) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

 

 งบรายจ่ายและการจัดท าแผนประมาณรายจ่าย 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน 
และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 หมวด 3 การงบประมาณ (4) ให้งบประมาณรายจ่าย มีประเภทของ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 (4.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคล รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบเงินเดือน ค่าจ้าง 
 (4.2) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
 (4.3) ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่า
ครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี 
ระบบกายภาพ รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
 (4.4) เงินอุดหนุนด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดจ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ 
และรายจ่ายโครงการต่าง ๆ เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในปีงบประมาณ 
 (4.5) ค่าใช้จ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย 4.1-4.4 
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายแต่ละประเภทรายจ่าย ให้มหาวิทยาลัยก าหนด 
ที่มา : คู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
--------------------------------------------------------------- 
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บทท่ี  4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
      ภาระงานที่ผู้เขียนคู่มือรับผิดชอบในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์   
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบริหารทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ  โดยจ าแนกภาระงาน 
รับผิดชอบดังกล่าว ดังนี้  

1) ภาระงานด้านการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)  
2) ภาระงานด้านการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์  
3) ภาระงานด้านการน างบประมาณไปใช้  
4) ภาระงานด้านการปรับแผนงบประมาณ (กรณีมีการปรับแผนงบประมาณ)  
5) ภาระงานด้านการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน  
การด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน จึงเป็นกลไกที่ส าคัญในการบริหาร

จัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยภาระหน้าที่ของงานนโยบายและแผนเกี่ยวกับงานด้าน
งบประมาณ ประกอบด้วย 

1. การจัดท าแผนงบประมาณ  
การจัดท าแผนงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้งในส่วนของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีลักษณะเป็นการจัดท าแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ที่เป็นแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรที่มุ่งเน้นให้ภารกิจภาครัฐเกิดผลส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์  และมีผลเชื่อมโยงสู่ผลลัพธ์          
ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติ การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการผลผลิต/โครงการตามเอกสารประกอบร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จะจัดท าและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
การติดตามการใช้งบประมาณ เป็นกระบวนการท างานที่ใช้ทักษะในการตรวจสอบ

และติดตามการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยผู้เกี่ยวข้องในการติดตามการใช้งบประมาณ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ฝ่ายการเงิน และงานนโยบายและแผน ซึ่งต้องประสานงานและปรับกลยุทธ์ในการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และทันตามระยะเวลาการเบิกจ่าย 
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3. การรายงานผลการใช้งบประมาณ 
การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยให้กับส่วน

ราชการกรม แบบรายงานจ าแนกตามโครงสร้างผลผลิต/โครงการซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (เพ่ือให้ส่วนราชการใช้แบบรายงาน รายงานไปยังส านักงบประมาณ) 

1. เป็นแบบรายงานที่ใช้ส าหรับการจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณรวมทั้งเงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมาและเงินนอกงบประมาณ 

2. จัดท ารายงานทุกผลผลิต/โครงการซึ่งแสดงความเชื่อมโยงงบประมาณตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงบประมาณเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงานผลผลิต/โครงการตัวชี้วัดกิจกรรมโดยเชื่อมโยงงบประมาณเป็นชั้นๆตามที่ก าหนดไว้
ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณหลังจากพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่  3 แล้วให้บันทึกแผนตามแบบรายงาน
ลงในระบบสารสนเทศการงบประมาณ (BIS ; Budget Information System) ของส านักงบประมาณ
จ าแนกเป็นรายเดือนให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มปีงบประมาณไม่น้อยกว่า 15 วัน  )15 กันยายน (เพ่ือให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดสรรงบประมาณทางระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐต่อไป 

4. การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บันทึกการรายงานผล
ทางระบบGFMIS เป็นรายเดือนทุกเดือนแล้วให้ท าการประมวลผลรายงานเป็นรายไตรมาสโดยจัดส่งส านัก
งบประมาณภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

5. การจัดท าแผนและการรายงานผลที่บันทึกเข้าระบบGFMIS และได้ประมวลผล
แล้วให้จัดส่งรายงานทั้งแผนและผลของแต่ละไตรมาสเป็นเอกสารให้ส านักงบประมาณ  
 
     เพ่ือให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอน าเสนอขั้นตอน
การปฏิบัติการ ในรูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบข้อความ 
(Wording)  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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4.1   ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ    
การจัดท างบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยงบประมาณ            

เชิงยุทธศาสตร์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีและเป็นสากล  
 ประเด็นยุทธศาสตร ์  2 : สู่ความโดดเด่นด้านการวิจัย และนวัตกรรมด้านสาธารณสุขศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาองค์กรเพ่ือการพึ่งพาตนเองสู่ความยั่งยืน รักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญา 

        ท้องถิ่น และห่วงใยสังคม  
 

  การจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  มีแหล่งงบประมาณ  
จาก 2 แหล่ง คือ 1) งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) และ2) งบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์   

 
 
  
 
 
 

 
ภาพที่ 7  แหล่งงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
  การจัดท างบประมาณ จะต้องด าเนินการใน 2 ส่วน  ประกอบด้วย 1) การจัดท าค าของบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) และ 2) การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์    
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและปฏิทินงบประมาณโดยจะเริ่มกระบวนการจากการทบทวน การวางแผน 
การจัดท าข้อมูลค าขออนุมัติกรอบงบประมาณและการได้รับอนุมัติ ดังตารางที่ 4.1  
 
 
 

 
 
 
 

งบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)  เงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์  
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ตารางท่ี 4.1  ปฏิทินการจัดท างบประมาณประจ าปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ระยะเวลา การด าเนินการ การปฏิบัติ 

การจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)  

สิงหาคม จัดท าและส่งแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น รายละเอียดค า

ของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)  

ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน

และงบประมาณ  

 - เสนอบันทึกจากมหาวิทยาลัยต่อผู้บริหารคณะ เพื่อทราบ/

พิจารณา 

 

 - ประชุมผู้เกี่ยวข้อง หรือ ประสานงานข้อมูลรายละเอียดความ

ต้องการ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง จาก สาขาวิชา/หน่วยงาน

ภายในคณะ  

 

 - จัดท าข้อมูลรายละเอียดความต้องการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เสนอ

ผู้บริหารพิจารณา 

 

 - เสนอข้อมูลการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ    

(เงินแผ่นดิน) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

- ส่งค าขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) ไปยังกอง

ยุทธศาสตร์  (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

 

ตุลาคม มหาวิทยาลัย แจ้งการได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่าย  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) และ

งบประมาณเงินรายได้   

กองยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้  

เมษายน  

 

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้   ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน

และงบประมาณ 

  

- เสนอบันทึกจากมหาวิทยาลัยต่อผู้บริหารคณะ เพื่อทราบ/

พิจารณา 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้เกี่ยวข้อง หรือ ประสานงานข้อมูล

การจัดท าประมาณการงบประมาณเงินรายได้  

พฤษภาคม 

 

- ส่งเอกสารแบบฟอร์ม รายรับ - รายจ่าย รายละเอียดครุภัณฑ์การ

จัดท างบประมาณให้ทุกสาขาวิชา  
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ระยะเวลา การด าเนินการ การปฏิบัติ 

มิถุนายน - สรุปการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ ข้อมูลรายละเอียด

รายรับ - รายจ่าย ความต้องการครุภัณฑ์ ของแต่ละสาขาวิชา

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

- เสนอข้อมูลการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณเงินเงินรายได้ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน

และงบประมาณ 

 

กรกฎาคม 

 

- ส่งค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ไปยังกองยุทธศาสตร์   

   (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)  

ตุลาคม 

 

- มหาวิทยาลัย แจ้งการได้รับอนุมัติ งบประมาณรายจ่าย  

  คณะสาธารณสุขศาสตร์     

กองยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตารางท่ี 4.2  ผังขั้นตอนการจัดท าแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ล าดับที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/เอกสาร

อ่างอิง 

      
 
 
 

1 สัปดาห ์

1.ทบทวนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ วิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
(SWOT) รวมถึงวิเคราะห์สารสนเทศ
เบื้องต้น และวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการของคณะกับ
มหาวิทยาลัย 

-  หลักเกณฑ์และวิธกีารในการ
พิจารณางบประมาณเงินรายได้
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี         

 - กรอบงบประมาณที่จัดสรร      
- ประกาศมหาวทิยาลัย ขอนแก่น 

เรื่องค่าใชจ้่ายในการฝกึอบรม
และการด าเนินงานโครงการ 

    มหาวทิยาลัย ขอนแก่น 

  

 
1 วัน 

2.ประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
พิจารณาข้อมูลจากการทบทวนผลการ
ใช้จ่ายเงินในปีที่ผ่านมา 

- ประกาศ มหาวิทยาลัย 
   ขอนแกน่ เรื่องหลกัเกณฑ์และ

อัตราค่าใชจ้่ายในโครงการ
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

- แบบฟอร์มรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม           

  

1 วัน 3. คณะกรรมการจัดท าจัดท าค าสั่ง
แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ  

 

 

 1  วัน 
 

4. ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ  และแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ จัดท างบประมาณแต่ละ
หลักสูตร และส่วนงาน ก าหนดปฏิทิน
ในการด าเนินการจัดท าแผนปฏบิัติ
การประจ าป ี

  

 

 
 

5  วัน 
 
 
 

 

5. ปฏิบัติงบประมาณและแผนแผนร่าง 
การประจ าปี จัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการ วิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของโครงการ/กิจกรรม ที่จะ

ด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปี
กับประเด็นยุทธศาสตร์   

 

 

  
3 วัน 

 

6.จัดประชุมชี้แจง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้
สร้างความเข้าใจมีส่วนร่วมรับรู้ 

ร่วมกันและให้ขอ้คิดเห็นข้อเสนอต่อ
และการจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี

งบประมาณ   

 

เร่ิมต้น 

1.ทบทวนการ
ด าเนินงาน 

 

2.ประชุมผู้บริหาร 

3.แต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

4.ประชุม
คณะกรรมการ 

A 

5. (ร่าง)  แผน
และงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

 6. ประชุมชี้แจงการ
และ จัดท าแผนฯ

งบประมาณ 
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ล าดับที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/เอกสาร

อ่างอิง 

 
 

 
 
 
2  สปัดาห ์
 
 
 
 

1 สัปดาห ์
 
 
 
 

7. นส่งบันทึกถึงผู้บริหาร ประธา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุก

สูตร ผู้อ านวยการศูนย์ และหลัก
น้างานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าหัวห

เพื่อเสนอกิจกรรมมายัง ณงบประมา
ะสารสนเทศ ตามฝ่ายแผนแล

ฯ ให้ณแบบฟอร์มการจัดท างบประมา
เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธกีารในการ
พิจารณางบประมาณเงินรายได้ อยู่
ภายใต้ค่าธรรมเนียมนักศึกษา
หลักสูตรต่างๆส่งมาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

8. รวบรวมข้อมูลรายละเอยีดกิจกรรม
จากแต่ละหลักสูตร และส่วนงาน  

 
 
 
 
 
 

   
2-3 วัน 

9. คณะกรรมการจัดท าแผนร่วมกัน
พิจารณางบประมาณที่จัดสรรและ
หลักเกณฑ์หรือไม่ถ้าไปส่งให้
สาขาวิชา/หนว่ยงานปรับแก้ไข ถา้
เห็นชอบบรรจุเข้างบประมาณฯ  

 

   
1  วัน 

 

10. ต่องบประมาณเสนอความเห็นชอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

ส่งมหาวิทยาลยัคณะ และ  
 

 

   
3  วัน 

11.จัดท างบประมาณรายจา่ย ส่งให้หลกั
สาขาวิชาใช้จ่ายตามแผน
งบประมาณ 

 

     

 

 
 
 
 

 10.เสนอที่ประชมุ
คณะกรรมการประจ าคณะ 

11 .จัดท ารูปงบประมาณ
รายจ่ายส่งสาขาวิชา/
หน่วยงาน 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

7. จัดท ารายละเอียด
งบประมาณ 

9.ประชุมคณะ 
กรรมการฯ 

ไมเ่ห็นชอบ 

A 

8.รวบรวมรายละเอียด   
  งบประมาณ 
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  4.1.1  กระบวนงานและภาระงานด้านการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ         
(เงินแผ่นดิน) คณะสาธารณสุขศาสตร์   

(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)  
              ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) คณะสาธารณสุขศาสตร์     
มีกระบวนการข้ันตอนการด าเนินการ จ านวน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (งบแผ่นดิน) 
จากกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับการชี้แจง ดังนี้  
    1.1 แนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
    1.2 กรอบการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)  
     1.3 ปฏิทินการจัดท างบแผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)   
    1.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี   
    1.5 แบบพิมพ์การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี  
  2. คณะด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน)   
  3. น าข้อมูลจากการจัดท าแผนงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ มาจัดท าค าของบประมาณ 
ประกอบด้วย   

       3.1 ค าของบอุดหนุนทั่วไป  จัดท าค าของบอุดหนุนทั่วไป แบ่งตามแผนงาน ดังนี้  
        (1) แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ค่าตอบแทน  
                 ค่าใช้สอย)  
            (2)  แผนงานผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สนับสนุนการจัดการเรีนการสอน 
                  ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การเรียนการสอน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  
                   และค่าวัสดุ)  
       3.2 ค าของบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)  จัดท าค าขอความต้องการงบลงทุน  (งบลงทุน 
ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ตามแบบฟอร์มดังต่อไปนี้ 

           BG 1 : สรุปรายละเอียดคาขอครุภัณฑ์      
      - BG 1/1 : แนบรายละเอียดคาของบประมาณ รายการครุภัณฑ์  
      - แบบพิมพ์ BG-1/1 : แบบพิมพ์บันทึกข้อมูลรายละเอียดงบประมาณครุภัณฑ์    

         BG 2 : สรุปรายละเอียดคาขอสิ่งก่อสร้าง    
      - BG-2/1 : รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่,สิ่งก่อสร้าง 1 ปี และรายการ   
         ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง   
      - BG-2/1 : รายละเอียดประกอบคาของบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี หรือ   
        รายการ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง   
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  - BG-2/2 : รายละเอียดประกอบคาของบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี หรือ  
    รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง    
- BG-2/3 : สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่    

      BG 3 : แบบทบทวนโครงการ ใช้สาหรับรายการ/โครงการที่เคยได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณ   
 
   (2) การวางแผนงบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน  เป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐที่จัดสรรให้กับการศึกษา ใน
ฐานะที่ “คน” เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจะต้องค านึงถึงความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมของโอกาสในการรับการศึกษาของผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันโดยจัดสรรตาม
ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม –30 กันยายนของปีถัดไป) 
 ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบโครงสร้างงบประมาณและ
โครงสร้างแผนงานต่างๆ จัดท าในรูปแบบมิติแผนงาน งาน และโครงการ ดังนี้ 
 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึการะดับอุดมศึกษา 
   งาน/โครงการ : สนับสนุนการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
 แผนงาน : งานจัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
   งาน/โครงการ : จัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
 แผนงาน : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   งาน/โครงการ : โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
 ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 

1. งบบุคลากร  

- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า /ค่าจ้างชั่วคราว (โดยมหาวิทยาลัย) 
2. งบด าเนินการ 

-    ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
-    ค่าสาธารณูปโภค 

3. งบลงทุน 
-    ค่าครุภัณฑ์ 
-    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

4. งบเงินอุดหนุน 
-    อุดหนุนทั่วไป 
-    อุดหนุนเฉพาะกิจ 

5. งบรายจ่ายอื่น 
-    รายจ่ายอื่น 
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(3) แบบพิมพ์การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 

 แบบพิมพ์ในการจัดท าค าของบประมาณตามแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปี 
1. แบบแสดงรายละเอียดเป้าหมายและตัวชี้วัด 
2. แบบสรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 
3. แบบแสดงกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต/โครงการ 
4. แบบสรุปค าของบประมาณรายจ่าย 
5. แบบพิมพ์ BG-1 แผนความต้องการครุภัณฑ์ 
6. แบบพิมพ์ BG-1/1 รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ 
7. แบบพิมพ์ BG-2 แผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง 
8. แบบพิมพ์ BG-2/1 รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
9. แบบพิมพ์ BG-3 รายละเอียดโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น 
10. แบบพิมพ์ ผ .1- ผ.11  รายละเอียดในการจัดท าแผนงบประมาณ โดยจ าแนกตาม 

                       ประเภทงบประมาณ รวมทั้งแบบแสดงโครงการรายงานผลการการด าเนินงานกิจกรรม  
 4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไข
กรณมีีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  5. ส่งค าของบประมาณรายจ่าย งบอุดหนุนจากรัฐ (งบแผ่นดิน) ไปยังกองยุทธศาสตร์ทาง google drive 
และกองยุทธศาสตร์ น าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS   
 6. รอผลการอนุมัติจากกองยุทธศาสตร์  
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ตารางท่ี 4.3 ผังขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ล าดับ 
ผังกระบวนงานการจดัท าค าของบประมาณ 

เงินอุดหนุนจากรัฐ  (เงินแผ่นดนิ) 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

   

1  
 
 

3 ชม. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังค า
ชี้แจงการจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินอุดหนนุ   
จากรัฐ โดยกองยุทธศาสตร์  

คู่มือการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2  
 
 
 

15-20 วัน จัดท าแผนงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐ 

แผนงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  

3  
 
 
 

3-5 วัน จัดท าค าของบประมาณ 
ตามแบบพิมพ์ที่ก าหนด 

แบบพิมพ์การจัดท า
ค าของงบประมาณ
เงินอุดหนุนจากรัฐ 

4  
  

 
 
  

1 วัน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

เอกสารค าขอ
งบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐ (เงิน
แผ่นดิน)  

5  
 
 

1 วัน ส่งค าของบประมาณ
รายจ่าย เงินอุดหนนุจากรัฐ 
(เงินแผ่นดนิ) ไปยงักอง
ยุทธศาสตร์  

คู่มือการบันทึก
งบประมาณ ในระบบ 
Google Drive 

6  
 
 

2-3 วัน บันทึกข้อมูลลงใน ระบบ 
Google Drive   

 

  
 
 

25-30 วัน   

สิ้นสุด  

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง 

จัดท าแผนงบประมาณ 
เงินอุดหนุนจากรัฐ 

จัดท าค าของบประมาณ  
ตามแบบพิมพ์ที่ก าหนด 

ส่งค าของบประมาณรายจ่าย        
ไปยังกองยุทธศาสตร์  

บันทึกข้อมูลในระบบ  
Google Drive 

เริ่มต้น  

เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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          4.1.2   กระบวนงานและภาระงานด้านการการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ คณะ 
                   สาธารณสุขศาสตร์  
   ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีกระบวนการ
ขั้นตอนการด าเนินการ จ านวน 6 ขั้นตอน ดังนี้  
  (1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์   
        1. เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังการชี้แจงการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้มหาวทิยาลัย
ขอนแก่น จากกองยุทธศาสตร์  โดยได้รับการชี้แจง ดังนี้  
    1.1 แนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
    1.2 กรอบการจัดท างบประมาณเงินรายได้  
     1.3 ปฏิทินการจัดท างบแผนงบประมาณเงินรายได้  
    1.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี   
    1.5 แบบพิมพ์การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี  
       2. คณะด าเนินการตามกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้  
       3. น าข้อมูลจากการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้ มาจัดท าค าของบประมาณ โดยประมาณ
การรายรับ และประมาณการรายจ่าย  งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)  และจัดท าค าของบประมาณเงิน
รายได้ตามแบบพิมพ์ที่ก าหนด ประกอบด้วย  
            3.1 แบบพิมพ์ที่ 1  สรุปแผนงบประมาณ  
            3.2 แบบพิมพ์ที่ 2  ประมาณการที่มาของรายได้   
            3.3 แบบพิมพ์ที่ 3  สรุปแผนงบประมาณรายจ่าย   
            3.4 แบบพิมพ์ที่ 4  ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน/รายจ่ายประจ า-รายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากร  
                    3.5 แบบพิมพ์ที่ 5  ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน/รายจ่ายประจ า-รายละเอียดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
                    3.6 แบบพิมพ์ที่ 6  ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน/รายจ่ายประจ า-รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน  
                    3.7 แบบพิมพ์ที่ 7  ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์-โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 
    4. เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และปรับปรุงแก้ไข
กรณมีีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
     5. ส่งค าของบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ไปยังกองยุทธศาสตร์ทาง google drive และ
กองยุทธศาสตร์ น าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS   
    6. รอผลการอนุมัติจากกองยุทธศาสตร์  
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ตารางท่ี 4.4  ผังขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ล าดับ 
ผังกระบวนงานการจดัท าค าขอ

งบประมาณ 
เงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ระยะเวลา รายละเอียดงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
 

   

1  
 
 

3 ชม. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
ค าชี้แจงการจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้     
โดยกองยุทธศาสตร์  

คู่มือการจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2  
 
 
 

15-20 วัน จัดท าแผนงบประมาณ     
เงินรายได้  

แผนงบประมาณ   
เงินรายได้ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  

3  
 
 
 

3-5 วัน จัดท าค าของบประมาณ
ตามแบบพิมพ์ที่ก าหนด 

แบบพิมพ์การจัดท า
ค าของงบประมาณ
เงินรายได ้

4  
  

 
 
  

1 วัน เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

เอกสารค าขอ
งบประมาณเงินรายได ้

5  
 
 

1 วัน ส่งค าของบประมาณ
รายจ่าย เงินรายได้ ไปยัง 
กองยุทธศาสตร์  
 

คู่มือการบันทึก
งบประมาณ ในระบบ 
Google Drive 

6  
 
 

2-3 วัน บันทึกข้อมูลลงใน ระบบ 
Google Drive   

 

  
 
 

25-30 วัน   

สิ้นสุด  

เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง 

จัดท าแผนงบประมาณ 
เงินรายได ้

จัดท าค าของบประมาณ  
ตามแบบพิมพ์ที่ก าหนด 

ส่งค าของบประมาณรายจ่าย         
ไปยังกองยุทธศาสตร์  

บันทึกข้อมูลลงในระบบ       
Google Drive  

เริ่มต้น  

เสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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          (2) การด าเนินการการจัดท าแผนงบประมาณเงินรายได้   
   1) วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ที่ผ่านมา โดยน าข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ทบทวนผลการด าเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร เพ่ือด าเนินการ

โครงการ กิจกรรมตามนโยบายและพันธกิจของคณะ ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ 4  ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดีและเป็นสากล ประเด็นยุทธศาสตร์  2 : สู่ความ

โดดเด่นด้านการวิจัย และนวัตกรรมด้านสาธารณสุขศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: สร้างความเป็นเลิศด้าน

การผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาองค์กรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองสู่ความยั่งยืน 

รักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และห่วงใยสังคม  

2) การประมาณการเงินรายได้  โดยประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย โดยมีขั้นตอน

การประมาณการและการน าข้อมูลมาประกอบการประมาณการงบประมาณ ดังต่อไปนี้  

(1)  การประมาณการรายรับ  มีการเตรียมข้อมูลด าเนิการ ดังนี้    

                  ก. รายรับจากผลประโยชน์การด าเนินงาน  ประกอบด้วย  1) รายรับจาก การบริการ

วิชาการ  2)  รายรับจากค่าเช่าสถานที่ 3)  รายรับจากดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก   

                  ข. รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  โดยใช้ข้อมูลจากจ านวนนักศึกษาใหม่ตาม

แผนรับนักศึกษา และนักศึกษาปัจจุบัน (ข้อมูลจากงานวิชาการ)  ดังต่อไปนี้  

     - ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (ระดับปริญญาตรี) 

                        ระดับปริญญาตรี มี 2 หลักสูตร คือ  
                           1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสขุศาสตร์)  

         ภาคปกติ  (ค่าธรรมเนียม 18,000 บาท/คน) 

        รายรับ =  ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย – ส่วนกลาง – คณะเจ้าของวิชา 

     2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 

                          และความปลอดภัย  โครงการพิเศษ 

              โครงการพิเศษ (ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท/คน) 

             รายรับ =  ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่าย – ส่วนกลาง – คณะเจ้าของวิชา 
                     ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 156/2556 เรือ่ง หลักเกณฑ์การจดัสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ 

                    ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ที ่770/2548 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจัดสรรเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพิเศษ  
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         - ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
              ระดับปริญญาโท  มี 9 หลักสูตร คือ 
  1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

       (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพเิศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข   
       (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพเิศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาชีวสถิติ         

     (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ   
     (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ   
     (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชาวิทยาการระบาด   
     (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)  (ปกติ/โครงการพิเศษ) 

     (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  8) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)  (นานาชาติ) 
       (ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ต่อคน)   

  9) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
      (ปกติ ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ต่อคน/โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียม 33,000 บาท ต่อคน)   

  ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร คือ 
   1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ)          

        (ค่าธรรมเนียม 65,000 บาท ต่อคน)   

  2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)  (ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ต่อคน)   

  3) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) (นานาชาติ)    (ค่าธรรมเนียม 65,000 บาท ต่อคน)   

             รายรับ =  ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่าย – ส่วนกลาง –  บัณฑิตวิทยาลยั 10% 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ที่ 308/2557 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกต ิพ.ศ.2557 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ที่ 478/2545 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัสรรเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ที่ 770/2548 เรื่อง หลกัเกณฑ์การจดัสรรเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรโครงการพเิศษ 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ที่ 2669/2561 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิต ในระบบปกต ิพ.ศ.2561             
     (ยกเลกิ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ ที่ 891/2561 เรือ่ง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระบบปกต ิพ.ศ.2561) 
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         ค. รายรับอ่ืนๆ 
 - ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  เช่น  ค่าปรับจากการใช้บริการห้องสมุด ค่าของเสียหาย 
 
 
 

        จากรายรับสุทธิ หัก เงินทุนส ารอง (5 : 5 : 5) 15% และ หักไว้ส าหรับเป็นค่าบริหารส่วนกลาง 25%  
(คิดเป็นงบประมาณ บริหารจัดการ 100%) 

 
   (2)  การประมาณการรายจ่าย   การประมาณการรายจ่าย ดังต่อไปนี้       

           ก. รายจ่ายบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานงบประมาณเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว เงิน
ประกันสังคม เงินส ารองเลี้ยงชีพ)  
         ข. รายจ่ายงบด าเนินการ 
     - ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 
   - ค่าสาธารณูปโภค 
             ค. รายจ่ายงบลงทุน 
               ง.  รายจ่าย งบอุดหนุนทั่วไป  (สนับสนุนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม) 
          จ.  ส ารองจ่าย (ร้อยละ 15) 
       -  อุดหนุนเงินกองทุนรวม            (ร้อยละ 5) 
            -  เงินสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค  (ร้อยละ 5) 
            -  เงินทุนส ารอง                       (ร้อยละ 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรายรับ  =ก + ข + ค  

                     รายรับ  หัก  ส ารองจ่าย 15%  เท่ากับ (=)  รายรับสุทธิ  
                 และน า รายรับสุทธิ ที่ประมาณการได้มาวางแผนงบประมาณ  
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   (3) ประเภทรายรับและการจัดท าประมาณการรายรับ 
1) ประเภทรายรับ 

1. เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 
- เงินทุนการศึกษา (รายได้จากการรับบริจาค) 
- เงินทุนวิจัย (รายได้จากการรับบริจาค) 
- เงินบริจาคอ่ืนๆ (รายได้จากการรับบริจาค) 

2. เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก
กองทุน 

3. ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1)  ค่าธรรมเนียม ได้แก่  
-  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ 
   ปริญญาโท ภาคปกิต/โครงการพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ 
   ปริญญาเอก 
-  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระส าหรับนักศึกษา 
   ปริญญาโทและปริญญาเอก 
-  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข  
-  ค่าธรรมเนียมวิจัยจากนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

2)  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
3)  รายได้จากการปรับและเงินชดใช้ค่าเสียหาย 

4. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย 

5. รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราช
พัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์  

1)  รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน 
2) รายได้จากค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการและค่าธรรมเนียม 

 1.6)  เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินอุดหนะนการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
ที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 
 1.7)  เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และน าทรัพย์สิน
ทางปัญญาไปหาประโยชน์ 
  1)  รายได้จากการให้บริการรักษาพยาบาล 
  2)  รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ 
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  3)  ค่าบริการฝึกอบรม จัดประชุม สัมมนา 
  4)  รายได้จากวิสาหกิจ 
  5)  รายได้จากการจ าหน่ายผลิตผลการเรียนการสอน 
 1.8)  รายได้ผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

 
(4) การจัดท าประมาณการรายรับ 
1. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัยอันเนื่องมาจากการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน (ท้ังใน

เวลาและนอกเวลาราชการ) นั้นให้ตั้งประมาณการรายรับที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยหรือรายรับที่คณะ
คาดว่าได้รับจริง 

2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ตั้งประมาณการรายรับที่ได้จากการเรียกเก็บจากนักเรียน
โรงเรียนสาธิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาและทุกหลักสูตรและบุคคลภายนอกตามอัตราที่ก าหนดใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยรายการที่จัดสรรรายรับให้หลายคณะ (ค่าหน่วยกิต) ให้ตั้งตามสัดส่วนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

3. เงินทุนการศึกษาเงินทุนวิจัยและเงินบริจาคให้ตั้งประมาณรายรับตามที่คาดว่าจะได้รับจริง 
4. เงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการบริการวิชาการให้ตั้งประมาณรายรับตามที่คาดว่าจะ

ได้รับจริง 
5. เงินรับฝากเป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้น าฝากและเป็นเงินที่ไม่สามารถจัดเข้าเป็น      

เงินผลประโยชน์หรือเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินทุนการศึกษา/เงินทุนวิจัยและเงินบริจาคให้ตั้งรายรับตาม
ความจ าเป็น 
 
  (5) งบรายจ่ายและการจัดท าประมาณการรายจ่าย 

1 )  งบรายจ่าย 
ในการจัดท ารายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ให้จัดท ารายละเอียดรายจ่ายตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ซึ่งแบ่งงบรายจ่าย
เป็น 5  ประเภทดังนี้ 

1. งบบุคลากรประกอบด้วยค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวค่าจ้างพนักงานเงินรายได้เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

2. งบด าเนินงานประกอบด้วยค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคและเงิน
สมทบค่าสาธารณูปโภค 

3. งบลงทุนประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
4. งบอุดหนุนประกอบด้วยเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมเงินทุนการศึกษาเงินทุนวิจัย

เงินบริจาคเงินกองทุนรวม 
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5. งบรายจ่ายอื่นประกอบด้วยเงินทุนสารองเงินรับฝากรวมทั้งรายจ่ายอื่นที่ไม่เข้า
ลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง 
 
   ประเภทงบประมาณรายจ่าย 5 ประเภท ประกอบด้วย  

1. งบบุคลากร 
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามกรอบอัตราที่คณะ/

หน่วยงานอนุมัติโดยให้จ าแนกรายละเอียดต าแหน่งของทุกอัตราประกอบด้วยเลขที่ต าแหน่งชื่อต าแหน่ง
อัตราค่าจ้าง 

1. 2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม
กรอบอัตราที่มหาวิทยาลัยอนุมัติโดยให้จ าแนกรายละเอียดต าแหน่งของทุกอัตราประกอบด้วยเลขที่
ต าแหน่งชื่อต าแหน่งอัตราค่าจ้าง 

1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างทั้งปี 

1.4 เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (หรือกองทุนด้านสวัสดิการ) ให้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายร้อยละ 5  ของค่าจ้างทั้งปี (เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกฯ) 

2. งบด าเนินงาน 
2.1 เงินโบนัสให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบการจ่ายโบนัสของมหาวิทยาลัย

และให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ค่าตอบแทน 
2.2 ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม

ความจ าเป็น เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานโดยให้แจงรายการแต่ละ
ประเภทรายจ่าย 

2.3 เงินสมทบค่าสาธารณูปโภคให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจ านวนร้อยละ  5 ของ
รายรับที่เกิดจากเงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3. งบลงทุน 
3.1 ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็น

เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานโดยจ าแนกประเภทรายการและแสดงชื่อ
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกรายการ 

4. งบอุดหนุน 
4.1 เงินทุนการศึกษาเงินทุนวิจัยเงินบริจาคและเงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม

เฉพาะให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามความจ าเป็นเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานและแสดงชื่อรายการ/โครงการ/กิจกรรมทุกรายการ 
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4.2 เงินกองทุนรวม (งบกลางอุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  3% 
เงินกองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย  1% และเงินกองทุนพัฒนาอาจารย์/
บุคลากรและการวิจัยระดับคณะ 1%) ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจ านวนร้อยละ 5 ของรายรับที่เกิดจากเงิน
ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมรายการที่ได้รับการยกเว้นหรือมีระเบียบ
วิธีการจัดสรรงบประมาณตาม ประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย) 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 
5.1 เงินรับฝากอาจตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นโดยต้องแสดงรายการ

ทุกรายการ 
5.2 เงินทุนส ารองให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจ านวนร้อยละ 5 ของรายรับที่เกิดจาก

เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมรายการที่ได้รับการยกเว้นหรือมีระเบียบ
วิธีการจัดสรรงบประมาณตามประกาศหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย) 

**กรณีที่คณะ/หน่วยงานมีรายการรายจ่ายที่ใช้เงินรายได้ของส่วนกลางหรือ
ส านักงานอธิการบดีต้องแยกส่งรายละเอียดข้อมูลและงบประมาณไปยังกองแผนงานเพ่ือจัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายของส านักงานอธิการบดี 
 
       (6) แผนงาน งาน/โครงการ การจัดท างบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์    
            แผนงาน งาน/โครงการ การจัดท างบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้  

แผนงานจัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
1. งาน/โครงการ : บริหารงานทั่วไป 
2. งาน/โครงการ : จัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
3. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 
4. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์(ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี-โครงการพิเศษ 
5. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกติ 
6. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวสถิติ 

ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกติ 
7. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวสถิติ 

ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) 
8. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกติ 
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9. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชน
ศาสตร์เพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกติ 

10. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกติ 

11. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาการระบาด ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกติ 

12. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกติ 

13. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

14. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวสถิติ 
ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

15. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

16. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาบริหาร
สาธารณสุข ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

17. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

18. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชน
ศาสตร์เพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

19. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
วิทยาการระบาด ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

20. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-นานาชาติ 

21. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพ
ระหว่างประเทศ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-นานาชาติ 

22. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-พิเศษ 

23. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาษาไทย 

24. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์(นานาชาติ) ระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า-ปกต ิ
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25. งาน/โครงการ : จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก นานาชาติ 

26. จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ระดับปริญญาเอก นานาชาติ 

 
 (7) แบบพิมพ์การจัดท างบประมาณรายได้ประจ าปี 

 การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ให้จัดท ารายละเอียดให้คณะ/หน่วยงานศูนย์สถาบัน ส านัก
รวมถึงส านักงานอธิการบดีและหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีจัดท างบประมาณโดยเสนอคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานให้ความเห็นชอบโดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการของคณะหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยโดยใช้แบบพิมพ์ที่ก าหนดให้ (ภาคผนวก ก) ดังนี้ 

- แบบพิมพ์ 1 สรุปประมาณการรายจ่าย 
- แบบพิมพ์ 2 แบบรายละเอียดประมาณการรายรับ 
- แบบพิมพ์ 3 แบบรายละเอียดงบรายจ่ายรายกิจกรรม 
- แบบพิมพ์ 3.1 รายละเอียดรายการครุภัณฑ์งบประมาณเงินรายได้ 
- แบบพิมพ์ 3.2 รายละเอียดรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้ 
- แบบพิมพ์ 3.3 แสดงรายละเอียดรายการงบเงินอุดหนุน 

  
 (8) แบบฟอร์ม การประมาณการงบประมาณเงินรายได้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
การประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้  

1. เอกสารหมายเลข 1  ประมาณการรายรับแต่ละหลักสูตร 

- ระดับปริญญาตรี  
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- ระดับบัณฑิตศึกษา  
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2. เอกสารหมายเลข 2 งบประมาณรายจ่ายรายหลักสูตร 

งบรายจ่ายหลักสูตร………………………… 

สาขาวิชา……………………………………… 

สาขาวิชา รายละเอียด  ปีงบประมาณ พ.ศ. .........  
 ประมาณการ 

รายรับ  
 ประมาณการ 

รายจ่าย  
 คงเหลือ  

  กิจกรรม การเรียนการสอน       

  1. งบบุคลากร       
       1.1 ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว       

       1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       
       1.3  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ       

  2. งบด าเนินงาน       
       2.1 ค่าตอบแทน       

       2.2 ค่าใช้สอย       
       2.3 ค่าวัสด ุ       

  3. งบลงทุน       
  3.1....................................       
  4. งบอุดหนุนทั่วไป       
  4.1 ด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 10%       
  4.2 โครงการช้างเผือก 5%       

  4.3 โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตัิราชการคณะ 

    
  

  4.3.1 ด้านการผลติบณัฑิต       
  4.3.1.1 โครงการ       
  4.3.2 ด้านการวิจัย       

  4.3.2.1 โครงการ       
  4.3.3 ด้านการบริการวิชาการ       

  4.3.3.1 โครงการ       
  4.3.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       

  4.3.4.1 โครงการ       
  4.3.5 ด้านบริหารจดัการ       
  4.3.5.1 โครงการ       

รวมจ านวน (บาท)                    -                         -                        -    
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 เอกสารหมายเลข 3 รายละเอียดครุภัณฑ์  
 

รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ....................... 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา (ภาคปกติ/โครงการพิเศษ) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
******************* 

1. รายการ       ......................................   
2. ผลผลติ   งานผลิตบณัฑติด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน ในสาขาวิชา....................... 
3. กิจกรรมหลัก งานผลิตบณัฑติด้านการเรยีนการสอน 

กิจกรรมย่อย         สนับสนุนการเรียนการสอน สาขาวิชา................................. 
4. เหตุผลความจ าเป็น  

............................................................................................................................................................. 
5. วัตถุประสงค์  

............................................................................................................................................................. 
6. ประโยชน์ใช้สอย  

............................................................................................................................................................. 
7. สถานท่ีติดตั้ง 

............................................................................................................................................................. 
8. ราคาประเมินต่อหน่วย (หน่วย: บาท) 

รายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 
     
     

 
9. ความพร้อมในการการด าเนินการ  ( เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  ท าสัญญา  ติดตั้ง )   

9.1  ก าหนดคุณลักษณะครุภณัฑ ์ วัน เดือน ปี ............................. 
9.2  ส่งมอบ / ตรวจรับ  วัน เดือน ปี.............................. 

10. ต้องก าหนดคุณลักษณะครภุัณฑ์   
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
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4.2 การบันทึกแผนงบประมาณในโปรแกรม KKUFMIS /ผ่านระบบ Google Drive  
ในการบันทึกงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ในโปรแกรม KKUFMIS / ผ่านระบบ 

Google Drive  ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของคณะ /หน่วยงานต่างๆ (ในคู่มือนี้จะไม่ได้
อธิบายวิธีการบันทึกงบประมาณในระบบ KKUFMIS/ ผ่านระบบ Google Drive  ซึ่งผู้เขียนจะน าเสนอเป็น
คู่มือการบันทึกงบประมาณในระบบ KKUFMIS /ผ่านระบบ Google Drive อีกครั้ง) ประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคัญ ดังนี้  

1) การจัดเตรียมข้อมูลแผนงบประมาณ 
2) การบันทึกข้อมูลแผนงบประมาณ 

การบันทึกข้อมูล/โครงการ และงบประมาณ 
การแก้ไข ปรับปรุง/เพ่ิมเติม 
การส่งต่อข้อมูล 

3) การติดตามความคืบหน้าของแผนงบประมาณ 
4) การจัดพิมพ์รายงานแผนงบประมาณ 

แผนงบประมาณของคณะ ประกอบด้วย แผนงบประมาณแผ่นดินและแผนงบประมาณเงินรายได้ 
ซึ่งอาจจะเป็นการตั้งงบประมาณหรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับช่วงเวลาที่จะบันทึกและ
แนวทางการจัดท างบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ โดยปกติรายละเอียดของแผนงบประมาณจัดท าจะ
ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณ แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม รายการงบประมาณ และจ านวน
งบประมาณ แต่ในโปรแกรม KKUFMIS ต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนอ่ืนอีก เช่น ประเภทกองทุน 
เป็นต้น ดังนั้น ในการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับแผนงบประมาณเพ่ือบันทึกลงในโปรแกรม KKUFMIS ให้
ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดที่มีโปรแกรม ดังนี้ 

1 .โครงสร้างหน่วยงาน 
      โครงสร้างหน่วยงานประกอบด้วยรหัสหน่วยงาน และชื่อหน่วยงาน โดยปกติทั่วไปรหัส
หน่วยงาน จะประกอบด้วยตัวเลข 4 หลัก เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ รหัส 1100 เป็นต้น  

2. โครงสร้างแผนงาน 
     เป็นโครงสร้างเฉพาะที่ก าหนดและใช้ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถปรับปรุง แก้ไข
เพ่ิมเติมได้ และจะมีการเชื่อมโยงโครงสร้างให้เข้ากับโครงสร้างงบประมาณของรัฐบาล โครงสร้างแผนงาน  
                      2.1 รหัสแผนงาน ใช้ตัวเลข 4 หลัก เช่น 0211 งานจัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

  2.2 รหัสงาน/โครงการ(โครงการย่อย) ใช้ตัวเลข 6-9 หลัก เช่น 010101 บริหารงาน
ทั่วไป, 02110000  จัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

  2.3  รหัสกิจกรรมใช้ตัวเลข 4-6 หลัก เช่น 1101 กิจกรรม การเรียนการสอน, 11903 
กิจกรรมกองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%  
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3. รหัสและชื่อรายรับ-รายจ่าย 
         โครงสร้างรายจ่าย จะเป็นงบย่อยของงบหลัก (งบหลัก มี 5 งบ คือ งบบุคลากร            
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) โดยรหัสรายจ่ายใช้ตัวเลข 8 หลัก และข้ึนต้นด้วย
เลข 5 หรือ 9 เช่น 52010000 เป็นรายจ่ายเงินค่าตอบแทน (เลข 5 หมายถึง รายจ่าย, เลข 2 หมายถึง         
งบด าเนินงาน, เลข 01 เป็นล าดับรายการในงบด าเนินงาน ซี่งหมายถึง ค่าตอบแทน) 

4. ชื่อรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
      รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จะบันทึกในโปรแกรม KKUFMIS ต้องมี List รายการ
ในระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อรายการที่ตั้งงบประมาณว่ามีในระบบแล้วหรือยัง หากไม่มีก็สามารถ
เลือกชื่อรายการที่ใกล้เคียง/เหมาะสมก่อน แล้วก าหนดชื่อใหม่ตามต้องการ 
 
ตารางท่ี 4.5  รหัสแผนงาน งาน/โครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

รหัส แผนงาน งาน/โครงการ 

0104 สนับสนนุการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 

010411  สนับสนนุการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

0211 งานจัดการศึกษาสาขา
สาธารณสุขศาสตร ์

 

010101  บริหารงานทั่วไป 

0211000  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร ์

04010  สนับสนนุการบริหารงานบริการวิชาการ 

02110000  จัดการศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร ์

02111000  
จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

02111203  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์(ต่อเนื่อ) ระดับปริญญาตรี-โครงการพิเศษ 

02112104  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกต ิ

02112105  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวสถิติ ระดับ
ปริญญาโท/เทียบเทา่-ภาคปกต ิ

02112305  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวสถิติ ระดับ
ปริญญาโท/เทียบเทา่ (ศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ) 
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รหัส แผนงาน งาน/โครงการ 

02112106  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกต ิ

02112108  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์
เพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกต ิ

02112109  
จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพ ระดบัปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกต ิ

02112113  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ
ระบาด ระดบัปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกต ิ

02112110    
จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-ภาคปกต ิ

02112204  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามยั
สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

02112205  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาชีวสถิติ ระดับ
ปริญญาโท/เทียบเทา่-โครงการพิเศษ 

02112206  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

02112207  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาบริหาร
สาธารณสุข ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

02112209  
จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและ
ส่งเสริมสุขภาพระดบัปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

02112212  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนศาสตร์
เพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

02112213  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการ
ระบาด ระดบัปริญญาโท/เทียบเท่า-โครงการพิเศษ 

02112010  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-นานาชาต ิ
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รหัส แผนงาน งาน/โครงการ 

02112014  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพ
ระหว่างประเทศ ระดบัปริญญาโท/เทียบเทา่-นานาชาต ิ

02112210    จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย ระดับปริญญาโท/เทียบเท่า-พิเศษ 

02113006  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ระดบัปริญญาเอก ภาษาไทย 

02113110  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์(นานาชาติ) ระดบัปริญญาเอก/เทียบเท่า-ปกต ิ

02113406  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ระดบัปริญญาเอก นานาชาติ 

02113407  จัดการเรียนการสอนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ระดับปริญญา
เอก นานาชาต ิ

0250 โครงการเร่งรัดผลิต
บัณฑิตสาขาที่ขาดแคลน 

 

025003  โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทนัตแพทยศาสตร์ 

0301 งานวิจยัเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ 

 

030101  สนับสนนุการวิจัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ 

 
------------------------------------------------------------------- 
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บทท่ี 5 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  

 
 

5.1  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
 จากการด าเนินการการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปัญหา
และอุปสรรค และขอเสนอแนวทางการแก้ไข ดังนี้  
 
ตารางท่ี 5.1  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  

การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การวางแผนงบประมาณ   กระบวนการวางแผนงบประมาณ 
ประกอบด้วย 2 ส่วน 2 ช่วงระยะเวลา 
ด าเนินการ คือ ในช่วงต้นปีงบประมาณ  
จะต้องการจัดท าค าของบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) ของปีถัดไป  
และช่วงกลางปีงบประมาณ จะต้องการ
จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ของคณะ 
ของปีถัดไป  และในการด าเนินการจัดท าค า
ของบประมาณแต่ละประเภทนั้น จะต้องขอ
ข้อมูลจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ จ านวน
บุคลากร จ านวนนักศึกษา จ านวนหลักสูตร 
รายรับ-รายจ่าย ที่ผ่านมา เป็นต้น   

ควรมีการจัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของงานด้านแผนและ
งบประมาณ และจะต้องแจ้งการ
ด าเนินงานให้กับบุคลาการที่
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า ก่อนการ
ด าเนินการ ผู้ปฏิบัติงานด้านแผน
และงบประมาณ จะต้องเตรียม
แผนการด าเนินการให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาก าหนด 

กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้าน
แผนและงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยน ท า
ให้ส่งผลต่อการวางแผนการด าเนินงานของ
ส่วนงาน  

ควรมีการแจ้ง กฎ ระเบียน 
หลักเกณฑ์ในการด าเนินงานด้าน
แผนและงบประมาณ ให้บุคลากร
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ เข้าใจ และ
เสนอให้ส่วนกลางมีการรวบรวม
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เพ่ือให้
คณะ/ส่วนงานสืบค้นและน าข้อมูล
มาใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว และ
เป็นปัจจุบัน  
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การปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

ข้อมูลสารสนเทศ 
ประกอบการด าเนินการ 

ในส่วนของข้อมูลการวางแผนงบประมาณ  
มีการรวบรวมข้อมูล แต่ยังไม่อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้และเป็น
ปัจจุบัน  

ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านแผนและ
งบประมาณ เพื่อให้สามารถน า
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ และผู้บริหารใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้ 

บุคลากรด้านแผนและ 
งบประมาณ  

ในการปฏิบัติงาน ยังขาดความคล่องในการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือให้งาน
เป็นระบบยิ่งขึ้น  ซึ่งในการด าเนินการด้าน
การวางแผนงบประมาณ จะต้องด าเนินการ 
2 ส่วน คือ การจัดท าค าของบประมาณเงิน
อุดหนุนจากรัฐ (เงินแผ่นดิน) และการจัดท า
ค าของบประมาณเงินรายได้ของคณะ ฉะนั้น 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนและ
งบประมาณ จะต้องมีการบริหารจัดการ
เวลาในการปฏิบัติงานให้ด าเนินการได้
เป็นไปตามที่มหาวิทยลัยก าหนด และหากมี
การจัดการข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศจะ
ท าให้การด าเนินงานเกิดความเชื่อมโยง น า
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ  

ควรให้บุคลากรด้านแผนและ
งบประมาณ ได้เข้าร่วมอบรม
พัฒนาศักยภาพ ด้านการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้กับ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

บุคลากรที่เก่ียวข้อง   บุคลากรที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนงบประมาณของคณะฯ 
บางส่วนยังขาดความเข้าใจเรื่องการวางแผน
งบประมาณ อาจท าให้กระบวนการท างาน
เกิดความล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินการใน
ภาพรวมล่าช้า  

ควรสร้างความตระหนัก 
 ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก 
ภาคส่วน เกิด ความเข้าใจ 
ในกระบวนการจัดท าข้อมูล  
การวางแผนงบประมาณ  
ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
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ทั้งนี้ ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค ระดับนโยบายที่อาจส่งผลต่อการวางแผนงบประมาณระดับคณะ 
ดังต่อไปนี้  

1. การก าหนดนโยบายของชาติและการปรับเปลี่ยนรัฐบาลในช่วงที่มีการพิจารณางบประมาณ 
2. การจัดการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีที่ผ่านยังไม่

ชัดเจน 
3. การจัดสรรกรอบวงเงินยังไม่เป็นไปตามผลผลิต และไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายงบประมาณ 
4. ไม่มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อการผลิต/หน่วยกิจกรรมของหน่วยงาน 
5. การอนุมัติงวดเงินหากเกิดความล้าช้าจะเกิดผลกระทบกับการบริหารการใช้จ่ายเงินท าให้

อัตราการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนด 
6. การจัดท าระบบรายงานการเงินยังไม่สามารถรายงานให้ผู้บริหารน ามาใช้ส าหรับการ

ตัดสินใจได้  
 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ  
  การวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้      

1.  ควรมีการวิเคราะห์งบประมาณภาพรวมของคณะ ทั้งในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุน
จากรัฐ (เงินแผ่นดิน) และงบประมาณเงินรายได้  วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลิต วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือเป็นข้อมูลแนวโน้มในอนาคต และเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร    

2.  ควรมีการจัดเก็บข้อมูลด้านแผนและงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี  

3.  ควรมีการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เนื่องจากทุกๆ ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เกิดความร่วมมือและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

4.  ควรสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณ ได้ท าการศึกษาข้อมูล ท าความเข้าใจ
หลักการ หลักเกณฑ์ และประโยชน์ของการท าแผนงบประมาณ เพ่ือให้การจัดท าแผนงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของคณะ สอดคล้องกับระบบบัญชี   

5.  ควรมีการทบทวนการจัดท าแผนงบประมาณเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน   
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5.3 ประโยชน์ของงบประมาณ  
 ประโยชน์ของการจัดท างบประมาณอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ  ท าให้กิจการมีเป้าหมายที่
แน่นอนและเหมาะสมในการด าเนินงาน  มีแผนงานที่ดี  อันเป็นประโยชน์ในด้านการบริหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น
 1. ช่วยในการวางแผน  (Planning) ช่วยให้การวางแผนของกิจการน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้  
กระบวนการจัดท างบประมาณจะท าให้ทุกฝ่ายในกิจการต้องวางแผนงานล่วงหน้า  ส าหรับช่วงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง  ท าให้ได้แผนรวมของกิจการที่เหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของกิจการ 
 2. ช่วยในการประสานงานและก่อให้ เกิดความร่วมมือ (Facilitating Communication and 
Coordination)   กิจการที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน  จะต้องอาศัยความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ 
ในกิจการ  กระบวนการจัดท างบประมาณจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการประสานงานกันระหว่างแผนงาน
ของฝ่ายต่าง ๆ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างฝ่าย  ลดความขัดแย้งและก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการท างาน 
  3.  ช่วยในการแบ่งสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เนื่องจากกิจการมีทรัพยากรจ ากัดและ
จะต้องถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กระบวนการจัดท างบประมาณจึงช่วยให้แต่ละฝ่ายได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
  4.  ช่วยในการควบคุมการด าเนินงาน  (Controlling Operations)  ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
จะน ามาเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณที่วางไว้ ท าให้ทราบว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด บรรลุ
เป้าหมายของกิจการหรือไม ่หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกิดจากแผนกใดก็สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง 
  5. ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานและท าให้เกิดแรงกระตุ้นในการท างาน (Evaluating 
Performance and Providing Incentive) มีการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานกับแผนงานที่วางไว้   
ท าให้การประเมินผลเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกฝ่าย ท าให้เกิดการกระตุ้นให้บุคลากรมีการแข่งขันการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือจะได้รับผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดเวลา 
 ดังนั้น ในการจัดท างบประมาณจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในทางการบริหาร และเป็น        
ที่ยอมรับส าหรับการช่วยตัดสินใจของผู้บริหารได้ กระบวนการงบประมาณจะสัมฤทธิผลได้   หากทุกคน      
ในหน่วยตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณและช่วยการประหยัดงบประมาณ เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดการคุ้มค่าในการด าเนินงานตามพันธกิจ   
ของหน่วยงานให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป 
 

-------------------------------------------------------------- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
แบบพิมพ์ค าของบประมาณแผ่นดิน 
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แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม เป้าหมายตัวชี้วัด 

 

เป้าหมายตัวชี้วัด   
หน่วย
นับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

1.  จัดการเรียนการสอน               

 - เชิงปริมาณ               

1) ผลิตบัณฑิตระดับต  ากว่าปริญญาตรี               

  1.1) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่               

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

  1.2) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่       
 

  
 

  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           

  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           

             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

  1.3) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ       
 

  
 

  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           

             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

2) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี               

  2.1) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่               
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

  2.2) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             
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เป้าหมายตัวชี้วัด   
หน่วย
นับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

  2.3) จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

3)  ผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต       
 

  
 

  
 3.1) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

 3.2) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

3.3) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

4)  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท/เทียบเท่า       
 

  
 

  
4.1) จ ำนวนนกัศึกษำที่เข้ำใหม่       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) 
 ผล*             

 4.2) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*     

 
  

 
  

4.3) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             
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เป้าหมายตัวชี้วัด   หน่วยนับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2558 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

5)  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า       
 

  
 

  
5.1) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

5.2) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

5.3) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

6)  ผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง       
 

  
 

  
6.1) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

6.2) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*     

 
  

 
  

6.3) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, แผน คน           
             สมทบ,โครงกำรพิเศษ) ผล*             

7)  จ านวนหลักสูตรสาขาวิชา       
 

  
 

  
          - หลักสูตรภำษำไทย แผน คน           
  ผล*             
          - หลักสูตรภำษำอังกฤษ แผน คน           
  ผล*             
          - หลักสูตรนำนำชำต ิ แผน คน           
  ผล*             
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เป้าหมายตัวชี้วัด   หน่วยนับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2558 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

 - เชิงคุณภาพ               
1 ) ร้อยละผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสูตร   

  
          

          - ภำคปกต ิ แผน ร้อยละ           

  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, สมทบ, แผน ร้อยละ           

             โครงกำรพิเศษ) ผล*             

 - เชิงเวลา               
1 ) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำม
หลักสตูรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   

  
          

          - ภำคปกต ิ แผน ร้อยละ           

  ผล*             

          - โครงกำรพิเศษ (ภำคพิเศษ, สมทบ, แผน ร้อยละ           

             โครงกำรพิเศษ) ผล*             
 - เชิงต้นทุน               

1)  ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร   ล้ำนบำท           

2. โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาท่ีขาดแคลน               

 - เชิงปริมาณ               

  1.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่สำขำวิชำแพทยศำสตร ์               
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
  2.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่สำขำวิชำทันต
แพทยศำสตร ์       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

 3.) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร ์       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
 4.) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำสำขำวิชำทันต
แพทยศำสตร ์       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*     

 
  

 
  

  5.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่สำขำวิชำแพทยศำสตร ์       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
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เป้าหมายตัวชี้วัด   หน่วยนับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2558 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

  6.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่สำขำวิชำทันต
แพทยศำสตร ์       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

 - เชิงคุณภาพ               
1 ) ร้อยละผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสูตร   

  
          

          - ภำคปกต ิ แผน ร้อยละ           

  ผล*             

3. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม               

 - เชิงปริมาณ               

  1.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่สำขำวิชำแพทยศำสตร ์               
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*     

 
  

 
  

  2.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำใหม่สำขำวิชำพยำบำล
ศำสตร ์       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

 3.) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำสำขำวิชำแพทยศำสตร ์       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           

 
ผล* 

 
          

 4.) จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำสำขำวิชำพยำบำล
ศำสตร ์       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

  5.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่สำขำวิชำแพทยศำสตร ์       
 

  
 

  
          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             
  6.) จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่สำขำวิชำพยำบำล
ศำสตร ์       

 
  

 
  

          - ภำคปกต ิ แผน คน           
  ผล*             

 - เชิงคุณภาพ               
1 ) ร้อยละผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนหลักสูตร   

  
          

          - ภำคปกต ิ แผน ร้อยละ           
  ผล*             
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เป้าหมายตัวชี้วัด   หน่วยนับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2558 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

 - เชิงเวลา               
1 ) ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่จบกำรศึกษำตำม
หลักสตูรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   

  
          

          - ภำคปกต ิ แผน ร้อยละ           
  ผล*             

 - เชิงต้นทุน               

1)  ค่ำใช้จ่ำยกำรผลิตตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร   ล้ำนบำท           

4. การบริการวิชาการ               

 - เชิงปริมาณ               

1) จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร แผน คน           
        ผล*             

2) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร แผน โครงกำร           
วิชำกำรแก่สังคม ผล*             

3) จ ำนวนกำรให้บริกำรชันสตูรพลิกศพ แผน ศพ/ปี           
        ผล*             

 - เชิงคุณภาพ               

1)  ร้อยละควำมแม่นย ำในกำรวินจิฉัย แผน ร้อยละ           
        ผล*             
2)  ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในกระบวน แผน ร้อยละ           

กำรให้บริกำร ผล*             

 - เชิงเวลา               
1)  ร้อยละของงำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

แผน/
ผล* 

ร้อยละ 
          

 - เชิงต้นทุน               
1)  ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร   

ล้ำน
บำท           

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม               

 - เชิงปริมาณ               

1) จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม แผน โครงกำร   
 

  
 

  
  ผล*             
2) จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรศลิป/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม แผน คน/ปี           
  ผล*             

 - เชิงคุณภาพ               

1)  ร้อยละของโครงกำรที่บรรลุตำมวัตถุประสงค ์ แผน ร้อยละ           
ของโครงกำร ผล*             
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เป้าหมายตัวชี้วัด   หน่วยนับ 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2558 

ปี 
2561 

ปี 
2562 

 - เชิงเวลา               
1)  ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตำมระยะ แผน ร้อยละ           
เวลำที่ก ำหนด ผล*             

 - เชิงต้นทุน               
1)  ค่ำใช้จ่ำยของกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรมตำม
งบประมำณที่ไดร้ับจดัสรร   ล้ำนบำท            

6. การรักษาพยาบาล               

 - เชิงปริมาณ               

1) จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ฝึกปฎิบัติงำน แผน คน           
  ผล*             

2) จ ำนวนงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรรักษำ แผน งำน           
  ผล*             
3) จ ำนวนผู้ป่วยนอก แผน คน           
  ผล*     

 
  

 
  

4) จ ำนวนผู้ป่วยใน แผน/
ผล* คน   

 
  

 
  

5) จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรตรวจวินจิฉัยและกำรรักษำ แผน คน           
(โรคเอดส์) ผล*             

 - เชิงคุณภาพ               
1) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรใน
กระบวนกำรให้บริกำร 

แผน/
ผล* 

ร้อยละ 
          

 - เชิงเวลา               
1)  ร้อยละผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ/ผูป้ฏิบัติงำนผ่ำนเกณฑ ์ แผน ร้อยละ           
มำตรฐำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผล*             

 - เชิงต้นทุน               
1)  ค่ำใช้จ่ำยของกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและ
ส่งเสริม   

ล้ำน
บำท           

สุขภำพเพื่อกำรศึกษำและวจิัยตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร       
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เป้าหมายตัวชี้วัด   หน่วยนับ 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

ปี 
2560 

8. การวิจัย               

 - เชิงปริมาณ               

1) จ ำนวนโครงกำรวิจัย แผน โครงกำร           
  ผล*             

2) จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ แผน โครงกำร           
  ผล*             

 - เชิงคุณภาพ               

1) จ ำนวนผลงำนวิจัยเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด แผน ผลงำน           
  ผล*             

 - เชิงเวลา               

1) จ ำนวนโครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จภำยใน แผน ร้อยละ           
ระยะเวลำที่ก ำหนด ผล*             

 - เชิงต้นทุน               
1)  ค่ำใช้จ่ำยของกำรวิจัยตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร   

ล้ำน
บำท           

9. โครงการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 15 ปี               

 - เชิงปริมาณ               
1)  จ ำนวนนักเรียนท่ีไดร้ับกำรสนบัสนุนตำมโครงกำร แผน คน           
  ผล*             

 - เชิงคุณภาพ               
1)  ผู้ปกครองสำมำรถลดคำ่ใช้จ่ำยตำมรำยกำรทีไ่ดร้ับ
กำรสนับสนุน แผน 

ร้อยละ 
          

 
ผล*             

หมำยเหตุ * เป็นผลกำรด ำเนินงำนถึงไตรมำสที่ 2 ของ
ปีงบประมำณ 2555 
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กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต 

     
หน่วย : ล้ำนบำท  (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

แหล่งเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 

      ปี ...... ปี ...... ปี ...... ปี ..... ปี ..... 

รวมท้ังสิ้น               

งบประมาณแผ่นดิน             

 - งบบุคลำกร             
 - งบด ำเนินงำน             
 - งบลงทุน             
 - งบเงินอุดหนุน             
 - งบรำยจ่ำยอื่น   

   

   

งบประมาณเงิน
รายได้             

 - งบบุคลำกร             
 - งบด ำเนินงำน             
 - งบลงทุน             
 - งบเงินอุดหนุน             
 - งบรำยจ่ำยอื่น             
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แบบสรุปค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... 
คณะ/ หน่วยงำน.............................................................. 

          
หน่วย : ล้ำนบำท  (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

           งบรายจ่าย 
 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 

งบเงิน งบรายจ่าย รวมทั้งสิ้น   เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย 
  

ค่าวัสด ุ
  

ค่า รวม 
  

ค่า ที ดินและ รวม 
        ผลผลิต / กิจกรรม   ประจ า ชั วคราว พนักงานฯ   ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ ์ สิ งก่อสร้าง อุดหนุน อื น 

รวมทั้งสิ้น                                 

ผลผลิต/โครงการ                                 

กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 

ผลผลิต / โครงการ                                 

กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
กิจกรรม :..............                                 
                                  

ค าอธิบายสรปุค าขอ 
                1. ให้คณะ/หน่วยงำนลงข้อมูลงบประมำณในกิจกรรมที่รับผิดชอบส่งมอบผลผลิตทุกผลผลิต 

            2. ในช่องที่มีแถบสีเทำไม่ต้องลงข้อมูลโดยส่วนกลำงเป็นผู้รับผิดชอบ ยกเว้นคณะ/หน่วยงำนทีจ่ะของบประมำณส ำหรบัลูกจ้ำงชั่วครำวงบประมำณแผ่นดิน 
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แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล แผนความต้องการครุภัณฑ์ พ.ศ. …………….. 
แผนงาน ................................................................... 

        ผลผลิต........................................................................ 
        กิจกรรมหลกั ............................................................. 
        กิจกรรมย่อย.................................................... 
        

ล าดับ
ความส าคัญ 

รายการ 
    

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 
มาตรฐานและ  งบประมาณ(บาท) ** ตามเกณฑ์การจัดท า

ค าของบลงทุน  รายการ
ครุภัณฑ์ข้อที … 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

คุณลักษณะเฉพาะ แผ่นดิน 
เงิน

รายได้ 
  ปีงบประมาณ                  

  ครุภัณฑ์การศึกษา         ช้ีแจงในแบบค ำขอครุภัณฑ ์       
                -ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท (ระบุรำยกำร)                 
                 1....................................................                 
                 2....................................................                 
                -ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป (ระบรุำยกำร)                 
                 1....................................................                 
                 2....................................................                 
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
                -ต่ ำกว่ำ 1 ล้ำนบำท (ระบุรำยกำร)                 
                 1....................................................                 
                 2....................................................                 
                -ตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป (ระบรุำยกำร)                 
                 1....................................................                 
                 2....................................................                 
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แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……… 
รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ………….. 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน ............................................................ .. 

      1.  รายการ (ระบุ) ……………………… จ ำนวน ……………. บำท 
  2.  ผลผลิต …………………………………. 

    3.  กิจกรรมหลัก.......................................... 
        3.1  กิจกรรมย่อย......................... 

    4 เหตุผลความจ าเป็น 
    

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 5 วัตถุประสงค ์

    

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 6 ประโยชน์ใชส้อย 

    

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 7 สถานที ติดตัง้ 

    

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 8 ราคาประเมินต่อหน่วย 
   

หน่วย : บาท 

 
รายการ** หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 

 
          

 
          

 
          

 
  **  ในกรณีที่มีรำยกำรเปน็จ ำนวนมำก  อำจสรุปเปน็ของกลุ่มรำยกำรได้ 

 9 ควำมพร้อมในกำรกำรด ำเนินกำร  ( เร่ืองกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ท ำสัญญำ  ติดตัง้ ) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 10 ต้องก ำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 

    

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล แผนความต้องการสิ งก่อสร้าง พ.ศ. …. 

แผนงบประมาณ........................................... 
        ผลผลิต.......................................................... 
        กิจกรรมหลกั.................................................... 
        กิจกรรมย่อย.................................................... 
        

ล าดับ
ความส าคัญ 

รายการ จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน 
  งบประมาณ(บาท) ตามเกณฑ์การจัดท าค าขอ

งบลงทุนรายการสิ งก่อสร้าง 
ข้อที … 

มำตรฐำนและคณุ
ลักษณะเฉพำะ 

แผ่นดิน 
เงิน

รำยได ้

  ปีงบประมาณ ......         
ให้ช้ีแจงในแบบค ำขอ
สิ่งก่อสร้ำง 

    
  

  ก่อสร้างอาคาร/สิ งปลูกสร้าง                 
                -ต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท (ระบุรำยกำร)                 
                 1....................................................                 
                -ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป (ระบุรำยกำร)                 
                 1....................................................                 
  ปรับปรุงอาคาร/สิ งปลูกสร้าง                 
                -ต่ ำกว่ำ 10 ล้ำนบำท (ระบุรำยกำร)                 
                 1....................................................                 
                 2....................................................                 
                -ตั้งแต่ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป (ระบุรำยกำร)                 
                 1....................................................                 
                 2....................................................                 

  รวมท้ังสิ้น                 
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แบบพิมพ์บันทึกข้อมูล รายละเอียดงบประมาณค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ………… 
รายละเอียดงบประมาณค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. …………. 

คณะ / หน่วยงาน...............................มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.  รายการ (ระบุ) ……………………… จ านวน ……………. บาท 
   2.  ผลผลิต …………………………………. 

    3.  กิจกรรมหลัก.......................................... 
         3.1  กิจกรรมย่อย......................... 
     

 
 

สิ่งก่อสร้ำง  1  ปี  หรือรำยกำรปรบัปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม  ปี 25...... จ ำนวน …………… บำท 
 

 

เดือน – ปี  ที่คำดว่ำจะก่อสร้ำง หรือซ่อมแซมปรับปรุงแล้วเสร็จ 
………………………… 

   

 
 

สิ่งก่อสร้ำงผูกพันใหม ่
    

 
ระยะเวลำของโครงกำร ……………………………. ปี (เริ่มปี 2556 – สิ้นสุดปี 25XX) 

  
 

เงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 
 

 
ปี 2556 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2557 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2558 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2559 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
รวม …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
เงินนอกงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 

 

 
ปี 2556 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2557 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2558 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2559 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
รวม …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 
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เดือน – ปี  ที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ………………………… 

    

 
 

สิ่งก่อสร้ำงผูกพันเดิม 
    

 
ระยะเวลำของโครงกำร ……………………………. ปี (เริ่มปี 25XX – สิน้สุดปี 25XX) 

  
 

เงินงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 
 

 
เริ่มโครงกำร - ปี 255... …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2556 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2557 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2558 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2559 - จบโครงกำร …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
รวม …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
เงินนอกงบประมาณ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน รวม 

 

 
เริ่มโครงกำร - ปี 255... …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2556 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2557 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2558 …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
ปี 2559 - จบโครงกำร …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
รวม …………….. บำท …………….. บำท 

…………….. 
บำท 

 
เดือน – ปี  ที่คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ………………………… 

   4.  เหตุผลความจ าเป็น 
    …………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  5.  วัตถุประสงค ์
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…………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  6.  ประโยชน์ใช้สอย 

    …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  7.  สถานที ก่อสร้าง/หน่วยงาน 

    …………………………………………………………………………………………………………….. 
  8.  รายละเอียดของโครงการ (ระบุจ ำนวนช้ัน  ห้อง  ขนำดพื้นท่ีใช้สอย  ฯลฯ) 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  …………………………………………………………………………………………………………….. 
  9.  ราคาประเมินต่อตารางเมตร ………………………………บำท 

   10.  ความพร้อมในการด าเนินการ (  สถำนท่ี  ฯลฯ) …………………....................………….............. 
         10.1.  ท ำสัญญำ................................................................................... 
         10.2.  ออกแบบประกวดรำคำ.................................................................. 
         10.3   แบ่งงวดงำน................................................................................ 
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รายละเอียดโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น (Conceptual Phase)   

   
1. ช่ือโครงกำร :………………………………………………………….. 

   
2. คณะ/หน่วยงำนรับผิดชอบ : ………………………………… 

   
3. ระยะเวลำด ำเนินกำร :………………………………..        เริ่มต้น……………………..       สิ้นสุด……………………. 

 
4. งบประมำณ :…………………………… บำท 

  
5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :  

  
................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................  

6. ควำมสอดคล้องมิติเชิงยุทธศำสตร์  
  

    6.1 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำต ิ
  

 นโยบำยรัฐบำล  ................................ 
  

 มติคณะรัฐมนตร.ี.............................. 
  

 อื่นๆ............................................ 
  

    6.2 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย :  
   

 กำรผลิตบณัฑิตและพัฒนำนักศึกษำที่มุ่งส่งเสริมศักยภำพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์

 กำรวิจัย และพัฒนำที่สร้ำงองค์ควำมรู้ให้เพิม่ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 กำรบริกำรวิชำกำรที่เสริมสร้ำงกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
   

 กำรอนุรักษ์ พัฒนำ ถ่ำยทอดและฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณแีละวัฒนธรรม ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 กำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลยัอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   

7. ลักษณะโครงกำร  
  

 โครงกำรด้ำนกำยภำพ  โครงกำรด้ำนบริกำร  
    

 โครงกำรเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร  ระบุ............................. 
 

8. สถำนภำพของโครงกำร  
  

        โครงกำรเดิม     โครงกำรใหม่    โครงกำรต่อยอดจำกส่วนรำชกำร 

9.  ประเภทของโครงกำร  
  

        พัฒนำ  ด ำเนินกำรปกต ิ
 

10.  สถำนท่ีด ำเนินโครงกำร :  
  

11.  ที่มำของควำมต้องกำรและควำมส ำคญัของโครงกำร  
   

      11.1 ที่มำ 
  

  ควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำย/ประชำชน 
   

  ควำมต้องกำรแก้ปัญหำหรือกำรด ำเนินภำรกิจโดยส่วนรำชกำร 
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  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตำมกฎหมำยจำกท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

  นโยบำยพัฒนำของภำครัฐและแผนพัฒนำของหน่วยงำน 
 

  อื่นๆ ระบุ........................................................................ 
 

      11.2  สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
  

              ระบุปัญหำ/ควำมต้องกำร  ...................................... 
   

              ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน........................................ 
   

12.  กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร (Customers) 
   

      12.1 กลุ่มเป้ำหมำย .................................. 
   

      12.2 ปริมำณกลุ่มเป้ำหมำย............................ 
   

      12.3 พื้นที่กลุ่มเป้ำหมำย ............................. 
   

      12.4 สภำพปัญหำ/ควำมเดือดร้อนของโครงกำร...................................... 
 

      12.5  ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร............................... 
 

13. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงกำร 
  

      13.1 ตรวจสอบผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
  

  ภำคประชำชน ระบุ .......................... 
   

  ภำคเอกชน ระบุ.................................... 
   

  ภำคท้องถิ่น ระบุ..................................... 
   

  ภำครัฐ ระบุ ................................ 
   

  อื่นๆ ระบุ ................................... 
   

14. เป้ำหมำย ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงกำร 
   

      14.1 เป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด โครงกำร  
  

  เชิงปริมำณ ระบุ ....................................... 
   

  เชิงคุณภำพ ระบุ ...................................... 
   

     14.2   ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คำดว่ำจะไดร้ับ 
   

ผลลัพธ์  

เชิงบวก (Positive) เชิงลบ (Negative) 

ปริมำณ:   ปริมำณ:   

คุณภำพ:  คุณภำพ:  

     14.3 ผลกระทบ : 
    

ผลกระทบ (Impact) ที่คำดว่ำจะได้รับ  

เชิงบวก (Positive) เชิงลบ (Negative) 

ปริมำณ:   ปริมำณ:   

คุณภำพ:  คุณภำพ:  
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15. สรุปแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
  

กิจกรรมหลัก หน่วยนับ จ ำนวน 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

              

              

              
 

16. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน  
 

กิจกรรม/รำยกำร 
ประมำณ
รำยจ่ำย/
รำยกำร 

งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

              

              

              

รวม             

  
17. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 
ด ำเนินกำรเอง  จ้ำงเหมำ 

18. ควำมพร้อมของโครงกำร 
 

            18.1 ควำมพร้อมของโครงกำร            ด ำเนินกำรได้ทนัที  อยู่ในระหว่ำงเตรียมควำมพร้อม  

            18.2 ควำมพร้อมของพื้นท่ีด ำเนินกำร    มีแล้วและไดร้บัอนุญำตให้ใช้ไดต้ำมกฎหมำย  ต้องจัดหำใหม ่

            18.3 ควำมพร้อมของรูปแบบรำยกำรอำคำร/สิ่งก่อสร้ำง   มีและสมบรูณ์   

                                                                                     มีแต่ยังไม่สมบูรณ ์
 ไมม่ ี

19. ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกดั 
 

       
.......................................................................................................................................................................................................................... 

20. ผู้เสนอโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร........................................................................ 

  

  
      ช่ือ- สกุล...........................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 

                 (คณบดี /ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์ สถำบัน ส ำนัก) 
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ภาคผนวก  ข 
แบบพิมพ์ค าของบประมาณเงินรายได้ 
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แบบพิมพ์(1) 

      

      

      

      

      

      

      

      แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส่วนงาน / หน่วยงาน............................................... 
 

      

 

งบประมาณรายจ่าย 
ปี พ.ศ. 2561 

  

บำท 
 

 

งบประมาณรายจ่าย 
ปี พ.ศ. 2562 

  

บำท 
 

  

เพ่ิม/ลด 
 

บำท 
 

  

ร้อยละ  
 

  
 

      

      

 

1. วิสัยทัศน์ 
    

 

     

 

2. พันธกิจ 
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แบบพิมพ์ (2) ประมาณการที มาของรายได้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนงาน / หน่วยงาน............................................... 
 

       

หน่วย :บำท  

     

  
  

 ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 ค าชี้แจงพอสังเขป 

  ประเภทที มาของรายได้ 
ประมาณ

การ 
รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รายละเอียดเอกสารแนบ
....... 

รวม             

1 เงินอุดหนุนที รัฐจัดสรรให้             
2 เงินและทรัพย์สินซึ งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย             
  - เงินทุนกำรศึกษำ (รำยได้จำกกำรรับบริจำค)             
  - เงินทุนวิจัย (รำยได้จำกกำรรับบริจำค)             
  - เงินบริจำคอ่ืน (รำยได้จำกกำรรับบริจำค)             
   -........(ระบุรำยกำร..............)             

3 เงินกองทุนที รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์
จากกองทุน             

   - เงินกองทุน........(ระบุ).............             
   - รำยได้หรือผลประโยชน์จำกกองทุน........(ระบุ).............             
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หน่วย :บำท  

     

  
  

 ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 ค าชี้แจงพอสังเขป 

  ประเภทที มาของรายได้ 
ประมาณ

การ 
รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รายละเอียดเอกสารแนบ
....... 

 

4 ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆของ
มหาวิทยาลัย             

4.1  - ค่ำธรรมเนียม             
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรี              
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีภำคพิเศษ              
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหลักสูตรนำนำชำติ             
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำโท             
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำโทภำคพิเศษ              
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำโทหลักสูตรนำนำชำติ              
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำเอก             
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำเอกภำคพิเศษ              
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับปริญญำเอกนำนำชำติ              
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับ ป.บัณฑิต             
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำระดับ ป.บัณฑิต ขั้นสูง              
   - ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำของนักเรียนโรงเรียนสำธิต             
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หน่วย :บำท  

     

  
  

 ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 ค าชี้แจงพอสังเขป 

  ประเภทที มาของรายได้ 
ประมาณ

การ 
รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รายละเอียดเอกสารแนบ
....... 

  
 - .........................(ระบุ)...................................... 
             

4.2  - ค่ำธรรมเนียมอ่ืน (ค่ำสมัครเข้ำศึกษำ ค่ำหนังสือรับรอง ค่ำบ ำรุงหอพัก)             
   - .........................(ระบุ)......................................             

4.3  - รำยได้จำกกำรปรับและเงินชดใช้ค่ำเสียหำย             
   - .........................(ระบุ)......................................             

4.4  - .........................(ระบุ)......................................             

5 
รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจาก
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย             

   - รำยได้ดอกเบี้ยรับและรำยได้จำกกำรลงทุน             
   - ..............................(ระบุรำยกำร)..........................................             

6 
รายได้หรือผลประโยชน์ที ได้มาจากการใช้ที ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ใน
ที ราชพัสดุที มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์             

   - รำยได้จำกกำรบริหำรสินทรัพย์             
   - ค่ำเช่ำอำคำรสถำนที่             
   - ค่ำเช่ำร้ำนค้ำ             



    99 

คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

       

หน่วย :บำท  

     

  
  

 ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 ค าชี้แจงพอสังเขป 

  ประเภทที มาของรายได้ 
ประมาณ

การ 
รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รายละเอียดเอกสารแนบ
....... 

   - ค่ำบ ำรุงกำรใช้อำคำรและสถำนที่             
   - ค่ำบ ำรุงกำรใช้ทรัพย์สิน             
   - ค่ำบ ำรุงหอพักนักศึกษำ             

   - รำยได้จำกค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำบริกำรและค่ำธรรมเนียม             
   - ..............................(ระบุรำยกำร)..........................................             

7 
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก เงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการ ที ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ             

   - เงินทุนอุดหนุนกำรวิจัย ........(ระบุรำยกำร)..........................................             
   - เงินทุนอุดหนุนกำรบริกำรวิชำกำร.......(ระบุรำยกำร)................             
   - ..............................(ระบุรำยกำร)..........................................             

8 
เงินและผลประโยชน์ที ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัย และน า
ทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์             

   - รำยได้จำกกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล ......(ระบุรำยกำร)....................             
   - รำยได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ......(ระบุรำยกำร)....................             
   - ค่ำบริกำรวิชำกำร              
   - ค่ำบริกำรฝึกอบรม จัดประชุมวิชำกำร และบริกำรวิชำกำรที่ปรึกษำ/วิจัย             
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หน่วย :บำท  

     

  
  

 ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 ค าชี้แจงพอสังเขป 

  ประเภทที มาของรายได้ 
ประมาณ

การ 
รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รับ
จริง 

ประมาณ
การ 

รายละเอียดเอกสารแนบ
....... 

   - ค่ำบริกำรวิชำกำรท่ีปรึกษำและวิจัย             
   - ค่ำบริกำรฝึกอบรม จัดประชุม สัมมนำ             
   - รำยได้จำกวิสำหกิจ .....(ระบุรำยกำร)....................             

  
 - รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตผลกำรเรียนกำรสอน .....(ระบุ
รำยกำร)....................             

9 รายได้ผลประโยชน์อย่างอื น             
   - รำยได้อ่ืนๆ...(ระบุรำยกำร)..........................................             
   - ขอใช้เงินทุนส ำรองสะสมองหน่วยงำน             
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แบบพิมพ์ (3) สรุปแผนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนงาน / หน่วยงาน............................................... 

      

หน่วย : บำท 

      

  
  แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ ประเภทค่าใช้จ่ายจ่าย 

   กิจกรรม(โครงการ) ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน เงินอุดหนุนด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื น รวมทั้งสิ้น 

  รวม             
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แบบพิมพ์ 4 ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน/รายจ่ายประจ า-รายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ส่วนงาน/หน่วยงาน................................................... 

เสาหลัก.................................................... 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย...................................................................................... 

         

    
 

หน่วย :บำท 

ที  ประเภทบุคลากร รายชื อ ต าแหน่ง เลขที 
อัตรา 

เงินเดือน เงินเลื อน
ขั้น 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน
เงินประจ า
ต าแหน่ง 

ประกันสังคม ส ารองเลี้ยง
ชีพ 

รายจ่ายอื น รวม 

รวม                 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
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แบบพิมพ์ 5 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน/รายจ่ายประจ า-รายละเอียดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
ส่วนงาน/หน่วยงาน.................................... 

แผนงำน......................................................... 
      งำน/โครงกำร.................................................................................. 

  กิจกรรม................................................................................................. 
    

       

หน่วย :บำท 
ที  รายการ เสา

หลัก 
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ค าชี้แจงพอสังเขป 

จัดสรร 2561 เบิกจ่าย 2561 ค าขอ 2562 รายละเอียดเอกสารแนบ...... 
  รวม             
1. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน               
1.1 ค่ำตอบแทน             
   - .......(ระบุรำยกำร)......             
1.2 ค่ำใช้สอย             
   - .......(ระบุรำยกำร)......             

1.3 ค่ำวัสด ุ             
   - .......(ระบุรำยกำร)......             

1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค             
   - .......(ระบุรำยกำร)......             

   - .......(ระบุรำยกำร)......             
2. เงินอุดหนุนด าเนินงาน               

   - .......(ระบุรำยกำร)......             
3. ค่าใช้จ่ายอื น             
   - .......(ระบุรำยกำร)......             
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แบบพิมพ์ 6 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน/รายจ่ายประจ า-รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน 

ส่วนงาน/หน่วยงาน......................................... 

แผนงำน......................................................... 
       งำน/โครงกำร.................................................................................. 

     กิจกรรม................................................................................................. 
     

 

 

      
หน่วย : บำท 

ที  รายการ 
เสา
หลัก 

ยุทธศาสตร์ ประเภทรายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

งบประมาณ 
ค าชี้แจงพอสังเขป 

รายละเอียดเอกสารแนบ.... 

  รวม               

  ครุภัณฑ์               

  
ครุภัณฑ์ประเภท...... 

    
 
         

1 ...(ระบุรำยกำรครุภณัฑ์)... 

  

   ครุภัรฑ์ใหม ่
   ทดแทนครุภัรฑ์เดิม เลขท่ี ................ 

  
  

  

  สิ งก่อสร้าง               

1 ...(ระบุรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง)...               

2 ...(ระบุรำยกำรสิ่งก่อสร้ำง)...               
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

แบบพิมพ ์รายละเอียดรายการครุภัณฑ์  งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .............. 
 

1.  รายการ (ระบุ) ……………………… จ ำนวน ……………. บำท 
   2.  แผนงาน …………………………………. 

    3.  งาน/โครงการ
.......................................... 

         3.1  กิจกรรม......................... 
    4 สอดคล้องกับนโยบายเงินรายได้มหาวิทยาลัยข้อที ................................................... 

 5 เหตุผลความจ าเป็น 
    

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 วัตถุประสงค ์
    

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 ประโยชน์ใช้สอย 
    

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8 สถานที ติดต้ัง 
    

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9 ราคาประเมินต่อหน่วย 
   

หน่วย : บาท 

 
รายการ** หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 

 
          

 
          

 
          

 
  **  ในกรณีที่มีรำยกำรเป็นจ ำนวนมำก  อำจสรุปเป็นของกลุ่มรำยกำรได ้

 10 ความพร้อมในการการด าเนินการ  ( เรื องการจัดซ้ือจัดจ้าง  ท าสัญญา  ติดต้ัง ) 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

แบบพิมพ ์รายละเอียดรายการค่าที ดินและสิ งก่อสร้าง  งบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
  

1.  รายการ (ระบุ) ……………………… จ านวน ……………. บาท 
     

 
 

สิ่งก่อสร้ำง  1  ปี  หรือรำยกำรปรบัปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม  ปี ……… จ ำนวน …………… บำท 
  

 
 

สิ่งก่อสร้ำง
ผูกพัน 

      
 

ระยะเวลำของโครงกำร ……………………………. ปี (เริ่มปี 25XX – สิน้สุดปี 25XX) 
  

 
งบประมาณ ค่าก่อสร้าง 

     
 

ปี 25XX …………….. บำท 
    

 
ปี 25XX …………….. บำท 

    
 

ปี 25XX …………….. บำท 
    

 
ปี 25XX …………….. บำท 

    
 

รวม …………….. บาท 
    2.  แผนงาน …………………………………. 

     3.  งาน/โครงการ.......................................... 
          3.1  กิจกรรม......................... 

      4. สอดคล้องกับนโยบายเงินรายได้มหาวิทยาลัยข้อที ................................................... 
   5.  เหตุผลความจ าเป็น 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 6.  วัตถุประสงค ์

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 7.  ประโยชน์ใช้สอย 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 8.  สถานที ก่อสร้าง/หน่วยงาน 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

        9.  รายละเอียดของโครงการ (ระบุจ านวนชัน้  ห้อง  ขนาดพ้ืนที ใช้สอย พ้ืนที รวม  และการประมาณราคา ) 
 ……….....................…………………………….......……………………………….................................…………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
รายการ หน่วยนับ จ านวน ราคาหน่วย รวมเป็น 

  

 
          

  

 
          

  

 
          

  

 
รวมท้ังสิ้น         

  10.  ความพร้อมในการด าเนินการ (  สถานที   ฯลฯ) …………………....................………….............. 
         10.1.  ท ำสัญญำ................................................................................... 

          10.2.  ออกแบบประกวดรำคำ.................................................................. 
          10.3   แบ่งงวดงำน................................................................................ 
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

แบบพิมพ์ 7 ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์-โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 
ส่วนงาน/หน่วยงาน.................................... 

แผนงำน.........................................................  
งำน/โครงกำร.................................................................................. 
 

 

 

      

หน่วย :บำท 

ที  รายการ 
เสา
หลัก 

ยุทธศาสตร์ ประเภทโครงการ 

ปีงบประมาณ ค าชี้แจงพอสังเขป 

จัดสรร  
2561 

เบิกจ่าย  
2561 

ค าขอ  
2562 

รายละเอียดเอกสารแนบ
....... 

  รวม               
แหล่งงบประมาณเงินรายได้ 

1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม............ 

    

  โครงกำรเดิม/ต่อเนื่อง สิ้นสุดปี ......... 
  โครงกำรใหม่       

  

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
             

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
     

 
       

2 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม............ 

    

  โครงกำรเดิม/ต่อเนื่อง สิ้นสุดปี ......... 
  โครงกำรใหม่        

 
  

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 

      

หน่วย :บำท 

ที  รายการ 
เสา
หลัก 

ยุทธศาสตร์ ประเภทโครงการ 

ปีงบประมาณ ค าชี้แจงพอสังเขป 

จัดสรร  
2561 

เบิกจ่าย  
2561 

ค าขอ  
2562 

รายละเอียดเอกสารแนบ
....... 

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
             

แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 
1 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม............ 

    

  โครงกำรเดิม/ต่อเนื่อง สิ้นสุดปี ......... 
  โครงกำรใหม่       

  

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
             

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
     

 
       

2 ชื่อโครงกำร/กิจกรรม............ 

    

  โครงกำรเดิม/ต่อเนื่อง สิ้นสุดปี ......... 
  โครงกำรใหม่       

  

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
             

   - ...(ระบุรำยกำรค่ำใช้จ่ำย)... 
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

  
เอกสารแนบที ............ 

รายละเอียดโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย 

       

1. ชื่อโครงกำร :………………………………………………………….. 
     

2. คณะ/หน่วยงำนรับผิดชอบ : ………………………………… 
     

3. ระยะเวลำด ำเนินกำร :……………………………….. เริ่มต้น…………………….. สิ้นสุด………… 
  

4. งบประมำณ :…………………………… บำท 
      

5. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :  
      

...................................................................................... ............................................. ..................................................................... ..................... 
   

.............................................................................................. ..................................... ..................................................................... ..................... 
   

6. ควำมสอดคล้องมิติเชิงยุทธศำสตร์  
      

    6.1 ควำมสอดคล้องกับเสำหลักยุทธศำสตร์ตมหำวิทยำลัย ข้อที่............. 
    

    6.2 ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ข้อที่............. 
    

7. สถำนภำพของโครงกำร  
      

       r โครงกำรเดิม    r โครงกำรใหม ่   
      

8.  ประเภทของโครงกำร  
      

       r พัฒนำ r ด ำเนินกำรปกติ 
     

9.  สถำนที่ด ำเนินโครงกำร :  
      

10.  ที่มำของควำมต้องกำรและควำมส ำคัญของโครงกำร  
     

      10.1 ที่มำ ................................ 
      

.............................................................................................. ..................................... .......................................................................................... 
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

      10.2  สภำพปัญหำ/ควำมต้องกำร 
      

              ระบุปัญหำ/ควำมต้องกำร  ...................................... 
     

              ควำมจ ำเป็นเร่งด่วน........................................ 
     

11. เป้ำหมำย ผลลัพธ์  และผลกระทบโครงกำร 
     

      11.1 เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด โครงกำร  
      

  r  เชิงปริมำณ ระบุ ....................................... 
      

  r  เชิงคุณภำพ ระบุ ...................................... 
      

     11.2   ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คำดว่ำจะได้รับ 
     

.............................................................................................. ..................................... ..................................................................... ..................... 
   

     11.3 ผลกระทบ : 
      

.............................................................................................. ..................................... ..................................................................... ..................... 
   

................................................................................................................................ ... ..................................................................... ..................... 
   

     

12. สรุปแผนกำรด ำเนินโครงกำร 
      

กิจกรรมหลัก หน่วยนับ จ ำนวน 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
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คู่มือการวางแผนงบประมาณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

13. แผนกำรใช้จ่ำยเงิน  

กิจกรรม/รำยกำร 
ประมำณรำยจ่ำย/

รำยกำร 
งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

              
              

รวม             

       

14. ควำมพร้อมของโครงกำร 
      

            14.1 ควำมพร้อมของโครงกำร           r ด ำเนินกำรได้ทันที r อยู่ในระหว่ำงเตรียมควำมพร้อม  
 

15. ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัด 
      

...................................................................................................................................  ..................................................................... ..................... 
   

............................................................. ...................................................................... ..................................................................... ..................... 
   

16. ผู้เสนอโครงกำร/ผู้รับผิดชอบโครงกำร.................................................... .................... 
    

 


