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นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายจัดท างบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ.ศ. 2564            
โดยยึดหลักของความโปร่งใส  เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องตอบสนองต่อกรอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2580  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ .2560 - 2564) ซึ่ ง การจัดท างบประมาณเงินราย ได้   ปี งบประมาณ                     
พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้จัดท าภายใต้กรอบแนวคิด ดังนี้ 
             1)  การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance-Based   
         Budgeting )  
             2)  นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
             3)  นโยบายอธิการบดี  
             4)  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 
             5)  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
         ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 
             6)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564     
  ทั้งนี้การก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ก าหนด
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ด า เ นิ น ง า น   ผ ล ลั พ ธ์   ตั ว ชี้ วั ด   ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ที่ชัดเจน นอกจากนี้การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะต้องมุ่งสนับสนุน
กิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน หรือได้รับงบประมาณในการท ากิจกรรมไม่เพียงพอ  โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของการจัดสรร  เพ่ือบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณเงินรายได้ ให้เกิดประสิทธิภาพและ    
เป็นประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย ก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณเป็นนโยบายทั่วไป
และนโยบายมุ่งเน้นประจ าปี ดังนี้  
 
 
 
 



1. นโยบายทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมก าหนดนโยบายเพ่ือใช้ในการจัดท างบประมาณประจ าปี  

ประกอบด้วย 
      1) การจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม   แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                               
พ.ศ. 2561 – 2565   ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 
นโยบายอธิการบดี  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ตลอดจนค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี          
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
      2) การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสม  เพ่ือการ
ด าเนินงานตามพันธกิจโดยพัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการด าเนินการเชิงรุก 
      3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย 
โดยค านึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส 
      4) การให้ความส าคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึง 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โครงสร้างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      5) การให้ความส าคัญกับงบประมาณที่ เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนทิศทาง เป้าหมาย   
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหารงบประมาณสู่คณะ ส านัก 
สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ  
               6) การให้หัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน) จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) หรือค ารับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) ที่สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติของทางราชการในการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 
               7) การใช้งบประมาณเพ่ือเป็นทุนในการสร้างรายได้และสิทธิประโยชน์กลับสู่มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 

 
 



1.2 นโยบายมุ่งเน้นประจ าปี 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก าหนดนโยบายมุ่งเน้นเพ่ือให้การจัดท างบประมาณและกรอบ      
ในการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
       1) การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตตามความถนัดและความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามแนวทางโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา 
(Reinventing) และทิศทางการพัฒนาประเทศ  
       2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการให้มีทักษะวิชาการ วิชาชีพ 
และทักษแห่งศตวรรษท่ี 21 และเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา  
      3) การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น SMART CRU โดยเน้นการใช้ดิจิตอลและ IOT ในการเรียน    
การสอน และการบริหารจัดการ  
      4) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ        
ตามนโยบายประชารัฐและประเทศไทย 4.0 
      5) การวางระบบการบริหารและการจัดการทรัพย์สิน ระบบงบประมาณ การเพ่ิมรายได้   
ลดค่าใช้จ่าย ของมหาวิทยาลัยสู่การพ่ึงพาตนเองที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษาใน
อนาคต และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
      6) การเร่งพัฒนานวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสน เทศเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน     
การด าเนินตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      7) การให้คณะ ส านัก สถาบัน กอง จัดสรรงบประมาณรายได้เพ่ิมเติมจากงบประมาณแผ่นดิน 
ที่ได้รับเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ความส าคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้ 
           (1) การพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 2561     
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                 (2) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการ  
           (3) การส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการ 
ในระดับชาติและนานาชาติ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
           (4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานมหาวิทยาลัยตามแนวทาง
โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing) 
               8) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้คณะ ส านัก สถาบัน กอง ต้องพิจารณาความคุ้มค่า 
ในการใช้จ่ายตามเป้าหมายที่ชัดเจน และหากเป็นการเพ่ิมมูลค่าหรือรายได้ให้มหาวิทยาลัยจะได้รับ    
การพิจารณาสนับสนุนในล าดับต้นๆ 
               9) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 



2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณส าหรับ 
การบริหารจัดการหน่วยงาน ดังนี้ 
  2.1 จัดสรรเป็นงบพื้นฐาน ได้แก่ 
         1) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมของลูกจ้างสายวิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ ในอัตราร้อยละ 5 
        2) ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 
        3) ค่าจ้างท าความสะอาด 
         4) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต) 
         5) ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซ่อมแซมลิฟต์ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
        6) ค่าตอบแทนการสอน  
         7) ค่าใช้จ่ายการประชุมต่างๆ  
  2.2 จัดสรรรายจ่ายเพ่ือการด าเนินการตามพันธกิจ แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ แผนปฏิบัติราชการ
การพัฒนาคณะและหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 
  2.3 ตั้งงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม และสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเสนอเป็นโครงการ/กิจกรรม และ
ก าหนดสัดส่วนให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล 

      สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอนุมัติค าขอตั้งงบประมาณรายจ่า ยเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
      3.1 หัวหน้าหน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อมหาวิทยาลัย ส่ งมอบผล       
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
      3.2  หัวหน้าหน่วยงานบริหารการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงาน 
โครงการและกิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และรายงานผลการด าเนินการเมื่อสิ้นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบาย
และแผนก าหนด 
      3.3  การขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี ทุกกรณีให้ขออนุมัติปรับ
แผนต่ออธิการบดี โดยจัดท ารายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด และหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว  ให้หน่วยงาน 
ที่ขออนุมัติแจ้งให้กองนโยบายและแผนทราบ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแผนในระบบ MIS 
     3.4 กรณีปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี จะต้องไม่ท าให้เป้าหมาย ผลผลิต 
หรือโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีเปลี่ยนไปในทางที่ลดลง 
     3.5  การด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้หน่วยงานยึดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หากไม่มีรายการตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ให้หน่วยงานยึดแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนดที่สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว  
ให้เร่งจัดหาและส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

3.6 การด าเนินการงบลงทุนหมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุตามระยะเวลา    
ที่ก าหนดให้แผนปฏิบัติงาน และเร่งผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 หากมีการด าเนินการปรับเปลี่ยนให้
น าเสนอขออนุมัติจากอธิการบดี 
      3.7  หน่วยงานจัดให้มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดและประเมินผลการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
และรายงานให้กองนโยบายและแผนทุกสิ้นเดือน และทุกไตรมาส เพ่ือรวบรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกเดือนและทุกไตรมาส  และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 
      3.8  หน่วยงานจัดท ารายงานระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงาน โดยรายงานไตรมาส 2 และไตรมาส 4 กองนโยบายและแผน 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังสิ้นสุดไตรมาส เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
       3.9 โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเสี่ยงต่ อการแพร่เชื้อ 
หน่ ว ย ง านควรหลี ก เ ลี่ ย งหรื อปรั บ รู ป แบบไม่ ว่ า จ ะ เป็ นกา รประชุ ม  กา ร สั มมนา  การจั ดอบรม  
การลงพ้ืนที ่การเข้าวัด การเข้าสถานศึกษาต้องพิจารณารูปแบบโดยมีมาตรการเป็นไปตามที่ภาครัฐยังก าหนด 



     3.10 กิจกรรมที่เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ขอให้ทุกหน่วยงาน
ตระหนักและใส่ใจ เพราะงานที่เป็นฟังก์ชันเป็นหน้าที่ตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานต้องจัดกิจกรรม ได้แก่ 

 3.10.1 การด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาว่าในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง 
ส าหรับการจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
เช่น การจัดท าคู่มือการจัดท าแผน การประชุม การอบรม เพ่ือให้ไสอดรับตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 3.10.2 หน่วยงานที่จัดการศึกษา (คบ.) หน่วยงานต้องดูเกณฑ์ของคุรุสภาด้วยว่า หากนักศึกษา
จะส าเร็จหลักสูตรการศึกษา คบ. ตามเกณฑ์ของคุรุสภาหน่วยงานต้องท าอะไรบ้าง เช่น 
เรื่องภาษาอังกฤษ   เป็นต้น 

 3.10.3 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะเน้น     
3 เรื่อง คือ 
3.10.1 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยจะเน้นทุกระดับตั้งแต่สาย

วิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษา  
3.10.2 การพัฒนาทักษะด้าน ICT 
3.10.3 การพัฒนาทักษะตามมาตรฐานอาชีพ เช่น 

- การปรับปรุงหลักสูตร หมายถึงหน่วยงานหาจัดโครงการ กิจกรรม ที่
เป็นหลักสูตรวิชาชีพ เช่นสูตรประกาศนียบัตร 3 เดือน 5 เดือน แล้วได้
ใบประกอบวิชาชีพ หรือทดสอบวิชาชีพ เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ไม่ได้
เน้นปริญญา ซึ่งหน่วยงานจะต้องมองว่าหน่วยงานมีศักยภาพที่จะจัด
หลักสูตรอะไรได้ เช่น หลักสูตรศาสนพิธี จัดอบรม 2-3 เดือน และ
สามารถท าเป็นอาชีพได้   

3.11 การพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล โดยมุ่งเน้นความรู้ความสามารถใน
สายวิชาชีพนั้นๆ 

3.12 ให้หน่วยงานจัดท าโครงการเท่าที่หน่วยงานจ าเป็นต้องใช้โดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ       
ส่วนงบประมาณที่เหลือให้หน่วยงานจัดท าเป็นงบประมาณส ารองฉุกเฉิน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการ        
 ฝากงบประมาณไว้ส่วนกลางก่อน เมื่อหน่วยงานจะใช้มหาวิทยาลัยจะโอนคืนให้เป็นรายๆไป  


