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หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2564 โดยค านึงถึง
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ อาหาร การศึกษา
ปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาในสาขาที่เป็น                   
อัตลักษณ์  เพ่ือความเป็นเลิศ และน าไปสู่การตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต               
โดยแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 
มหาวิทยาลัยจึงใช้เอกสารดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น “มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษา
ปฐมวัย อุตสาหกรรมบริการ การพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศ                      
บนพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ” โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ที่จะบริหารจัดการคุณภาพในทุกมิติ ได้แก่                
1) การจัดการคุณภาพด้านหลักสูตร 2) การจัดการคุณภาพด้านนักศึกษา 3) การจัดการคุณภาพ                     
ด้านงานวิจัย 4) การจัดการคุณภาพของการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 5) การจัดการเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 6) การจัดการคุณภาพด้านบุคลากร 7) การจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 8) การจัดการคุณภาพ
ของกิจการพิเศษ 
 มหาวิทยาลัยได้น ากรอบแนวทางตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ      
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 
 
 1) การจัดหาแหล่งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดหาแหล่งงบประมาณที่เหมาะสมกับลักษณะค่าใช้จ่ายและ
เพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ โดยการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
  ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมี งบประมาณจาก 3 แหล่งงบประมาณ 
ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป เงินบ ารุงการศึกษา และเงินรายได้อ่ืน โดยมีแนวทางในการจัดหาดังนี้ 
  1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยจะ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด ประกอบด้วย แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ  แผนงาน พ้ืนฐาน  แผนงานยุทธศาสตร์  และแผนงานบู รณ าการ เสนอไปยั ง                             
ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณา ซึ่งวงเงินที่ได้รับจัดสรรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของส านักงบประมาณ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป วงเงิน 1,152,971,500 บาท 
  1.2 เงินบ ารุงการศึกษา คือ งบประมาณที่มาจากค่าเล่าเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ (ไม่รวมค่าวัสดุและค่าธรรมเนียมแรกเข้า) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย  
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ประมาณการเงินบ ารุงการศึกษาจากจ านวนนักศึกษาคงอยู่ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 และภาคเรียน                  
ที่ 1/2562 โดยอัตราค่าเล่าเรียนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่องการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
พ.ศ. 2559 ซึ่งมียอดประมาณการรายรับจากเงินบ ารุงการศึกษา (ร้อยละ 100) วงเงิน 366,731,000 บาท 
แบ่งออกเป็น  
   1.2.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 293,384,800 บาท จะจัดสรรเพ่ือใช้
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.2.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ วงเงิน 73,346,200 บาท จะเก็บเป็น                 
เงินส ารองประจ าปี เพ่ือส ารองไว้ใช้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยต้อง                  
ขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย 
  1.3 เงินรายได้อ่ืน คือ งบประมาณท่ีประมาณการมาจากรายได้จากการให้บริการวิชาการและ
ด าเนินธุรกิจวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย     
สวนดุสิตว่าด้วยโครงการพิเศษ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยส านักกิจการพิเศษ พ.ศ. 2559 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตว่าด้วยการบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่า
ด้วยการบริหารสวนดุสิตโพล พ.ศ. 2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตว่าด้วยการบริหารสวนดุสิตโฮมเบเกอรี่                  
พ.ศ. 2560 เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมียอดประมาณการรายรับจากเงินรายได้อ่ืน 
(ร้อยละ 100) วงเงิน 120,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
   1.3.1 ร้อยละ 80 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน วงเงิน 96,000,000 บาท จะจัดสรร               
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
   1.3.2 ร้อยละ 20 ของประมาณการเงินรายได้อ่ืน วงเงิน 24,000,000 บาท จะเก็บ               
เป็นเงินส ารองประจ าปี เพ่ือส ารองไว้ใช้ตามความจ าเป็นเร่งด่วน หรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยต้อง             
ขออนุมัติใช้เงินจากสภามหาวิทยาลัย 
 
 2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร
และงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทน
ต่างๆ ที่ ให้กับบุคลากร งบประมาณของแผนงานบุคลากรรวมทั้งสิ้น 698,325,200 บาท คิดเป็น                  
ร้อยละ 45.28    
  2.2 แผนงานพื้นฐาน หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
เป็นงานประจ าตามพันธกิจของหน่วยงานภายใต้กฎหมายการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ มีลักษณะงานและ
ปริมาณงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง หากหยุดด าเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้รับบริการหรือ
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มหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 1 แผนงาน คือ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งประกอบด้วย รายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน งบประมาณของแผนงาน
พ้ืนฐานรวมทั้งสิ้น 540,106,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.02 
   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
ได้แก่ 
   2.2.1 หน่วยงานวิชาการ จัดสรรงบประมาณลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตามจ านวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับจัดสรรหัวละ 
6,000 บาท นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวละ 3 ,000 บาท และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
หัวละ 800 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรลงระดับคณะ โรงเรียน วิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ร้อยละ 
70 ของงบประมาณท่ีจัดสรรรายหัว และจัดสรรส าหรับโครงการบูรณาการภายในมหาวิทยาลัย และส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 ของงบประมาณท่ีจัดสรรรายหัว 
   2.2.2 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จัดสรรรายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐานต่างๆ ของ
หน่วยงานเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ 
    - การพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
    - การบริการวิชาการ 
    - การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    - การประกันคุณภาพการศึกษา 
    - การพัฒนานโยบายและแผน 
    - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
    - การพัฒนาศูนย์วิทยบริการ 
    - การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
  2.3 แผนงานบูรณาการ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการให้สอดคล้องตามกรอบแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ หรือยุทธศาสตร์ส าคัญที่คณะรัฐมนตรีก าหนดเชิงนโยบาย             
เพ่ือร่วมกันบูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยร่วมด าเนินการตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป               
ซึ่งร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน           
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ งบประมาณของแผนงานบูรณาการรวมทั้งสิ้น 120,395,100 บาท                   
คิดเป็นร้อยละ 7.80 โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 4 แผนงาน ได้แก่ 
   2.3.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
   2.3.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
   2.3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   2.3.4 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ                   
เท่าเทียมและท่ัวถึง   
  2.4 แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้
ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อาจเป็นการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการ
ผลักดันให้บรรลุผลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นการจัดท างบประมาณในลักษณะ Project Based มีที่มาของ
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โครงการ เช่น นโยบายส าคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น งบประมาณของแผนงาน
ยุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 183,529,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.90 โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จ านวน 2 แผนงาน 
ได้แก่ 
   2.4.1  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
   2.4.2  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 
  ทั้งนี้  กองนโยบายและแผน จะบันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณลงในระบบบริหาร
งบประมาณ (GL) เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณ ควบคู่กับระบบแผนปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมนิผล รวมทั้งใช้ในการรายงานเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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เริ่ม 

ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

กองนโยบายและแผน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบรหิาร
งบประมาณการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

- แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 
- แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยัสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 
- นโยบายมหาวิทยาลัยและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลยั 
- กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 
- ประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ  
   1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต เร่ืองการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ พ.ศ. 2557  
   2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต เร่ืองการเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ส าหรับนักศึกษา
หลักสูตร 4 ปี (7 ภาคเรียน) พ.ศ. 2558  
   3. ระเบยีบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วา่ด้วยการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ พ.ศ. 2559 
   4. ขอ้บังคับมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
   5. ขอ้บังคับมหาวิทยาลยัสวนดุสิตวา่ด้วยโครงการพิเศษ 
พ.ศ. 2559  
   6. ประมาณการรายจา่ยประจ าปี 
    
 
 
 

โอนจัดสรรงบประมาณ
ในระบบ GFMIS 

บันทึกข้อมูลการจดัสรรฯ  
ในระบบบริหาร 

งบประมาณ (GL) กองนโยบายและแผน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ 
คณะอนุกรรมการ

ด้านการเงินฯ 

อนุมัต ิ

(ร่าง) แผนปฏิบัติงานและการ
จัดสรรงบประมาณประจ าป ี
 

สภามหาวิทยาลยั 
 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั กองนโยบายและแผน 

ปรับตามข้อเสนอแนะ 

ข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ 

กองนโยบายและแผนแจ้งแผนปฏบิัติงานและ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้ทุก

หน่วยงานทราบและถือปฏิบัต ิ
(www.planning.dusit.ac.th) 

 

7. จ านวนนกัศึกษา 

ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยตาม 

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี

กองนโยบายและแผนจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าป ี

ข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อธิการบด ี

เห็นชอบ 

http://www.planning.dusit.ac.th/
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