๑

แนวทางจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒

แนวทางจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เป็นการจัดทางบประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ
เร่งด่วนของรัฐบาล และได้รับผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิ จกรรม และตัวชี้วัดความสาเร็จ ผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย และแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
- นโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
- นโยบายสาคัญของรัฐบาล
- แผนปฏิรูป/แผนหลักอื่นๆ
- แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และนามาจัดทาเป็นจุดเน้นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้สอดคล้องกับนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาลให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓. จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (Pre - Ceiling) ซึ่ง
สานั กงบประมาณเสนอนายกรั ฐ มนตรี เพื่อทราบแล้ ว เป็นกรอบวงเงินคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยจาแนกวงเงินและรายละเอียด
งบประมาณออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ
๑) งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น หรืองบภัยพิบัติ/เร่งด่วน
๒) งบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) [ค่าใช้จ่ายบุคลากร และภารกิจ
พื้นฐาน]
๓) งบประมาณรายจ่ายบู รณาการ (Agenda) [ภารกิจยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน/แนว
ทางการปฏิรูป/งบบูรณาการ]
๔) งบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) [ภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น/ภูมิภาค/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด]
๕) งบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ (รายจ่ายชดใช้เงิน กู้และดอกเบี้ย/รายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินคงคลัง)
๔. ในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลั ย จั ด ทาคาของบประมาณงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ตามแบบฟอร์มที่ กองแผนงาน ส านัก งาน
อธิการบดีกาหนด แยกเป็น
๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เป็นแผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐที่กาหนด
ไว้ในงบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

๓
๒) แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มี
จานวน ๓ ผลผลิต ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผลงานการให้บริการวิชาการ และผลงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นแผนงานที่ดาเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบประจาของส่วนงานเป็น
ปกติตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดาเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
๓) แผนงานยุ ทธศาสตร์ เป็นแผนงานที่ดาเนินภารกิจตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบที่ได้รั บ
มอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสาคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกาหนดให้
จัดทางบประมาณเป็นลักษณะ Project based แยกเป็น
๓.๑) แผนงานบูรณาการ ๒๘ แผนงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจานวน ๒๕
แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติมปี ๓ แผนงาน คือ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ และการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตร)
๓.๒) แผนงานยุทธศาสตร์ (ที่ไม่ใช่บูรณาการ) [ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวน
๒๑ แผนงาน]
๕. การจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เบื้องต้น (Pre – Ceiling)
ให้ ส่ ว นงานภายในมหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย จั ดท าข้ อเสนองบประมาณเบื้ องต้น (Pre –
Ceiling) ส่งกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนองบประมาณเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
และนาส่งสานักงบประมาณ เพื่อให้สานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทากรอบวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ความสาคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์สูงกว่าแผนงานพื้นฐาน
พร้ อมพิจ ารณาความจ าเป็ น ความเร่ ง ด่ว น ความคุ้ ม ค่า ศั ก ยภาพของหน่ ว ยงาน และความพร้ อ มในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบวงเงินที่มีอย่างจากัด
๖. การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ส่วนงานภายในจัดทา
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายงบประมาณ วงเงิ น โครงสร้ า งงบประมาณ และ
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีความชัดเจน และนา
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปี เบื้องต้น (Pre – Ceiling) ข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ
และงบประมาณในมิติพื้นที่ มาใช้ประกอบการในการจัดทาคาของบประมาณด้วย ส่งกองแผนงาน สานักงาน
อธิการบดี เพื่อให้กองแผนงานรวบรวมจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ของมหาวิทยาลัยแล้วนาส่ง
สานักงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดแผนการใช้จ่ายเงิน แหล่งที่มา
ของรายได้ประจาปี รวมถึงเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและกฎหมายอื่นๆที่ใช้เป็นกรอบ
ในการบริหารและการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กระบวนการงบประมาณ ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน

๔
๑. การวางแผนงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ ส่วนงานภายในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย จะต้องนาข้อมูลต่างๆ มาศึกษาวิเคราะห์ตามหลักการร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการต่างๆ ที่
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ และหน่ ว ยงานต่างๆ รวมถึง ส านั กงบประมาณน ามาศึก ษาวิเคราะห์ ได้ แก่ การ
คาดการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลังมหภาค การประมาณการรายได้ การประมาณการหนี้สาธารณะ การ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติ (ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคง แผนแม่บทระดับชาติ และนโยบายสาคัญของรัฐบาล) ไปสู่การกาหนด
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมทั้งการ
กาหนดโครงสร้ างงบประมาณ (ขาดดุล /เกิ นดุล /สมดุล ) วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ เหมาะสม
สอดคล้ องและเชื่อมโยงกัน และเป็ น ไปตามแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย ในช่ว ง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
และการทบทวนงบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิ ท ยาลั ย โดยศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จ ากการรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณที่ผ่านมา รายงานการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(PART) ตามหลักธรรมาภิบาล ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๒. การจัดทางบประมาณ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีหน้าที่จัดทา
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ โดยได้รับความเห็ นชอบจากผู้ บริห ารของส่ ว นงานนั้นๆ ส่ งกอง
แผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมนาเสนอต่อคณะกรรมการและอธิการบดีเห็นชอบแล้วนาส่งสานัก
งบประมาณ แต่ต้องเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ฝ่ายบริหารเห็นชอบ ฝ่ายบริหาร คือ รัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ใน
การจัดทางบประมาณเพื่อนาเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาอนุมัติ และสานัก
งบประมาณจั ด ท าเป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เ สนอต่ อ นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาความเห็นชอบและนาเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาต่อไป
การจั ดทาข้อมูล ระดับ รายการ งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่ มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กาหนดตาม
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ จาแนกออกเป็น ๕ ประเภทรายจ่าย ได้แก่
๑) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
๒) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
๓) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะค่า
ครุ ภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้ จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลั กษณะ
รายจ่ายดังกล่าว
๔) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่ อช่วยเหลือสนับสนุน
การดาเนินงานหน่วยงานอิสระของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือ
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

๕
๕) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง
หรือรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
๓. การอนุ มัติง บประมาณ หมายถึ ง การพิจ ารณาอนุมั ติร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภานิติ
บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ จ ะพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ๓ วาระ และน าขึ้ น ทู ล เกล้ า ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระปรมาภิไธยประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ขั้นตอนนี้มีความสาคัญที่ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยต้องเตรียมความ
พร้อมในการชี้แจงรายละเอียดเป็นเอกสารประกอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการ ค่าใช้จ่ายอุดหนุนวิจัยและ
นวัตกรรม และค่าใช้จ่ายอุดหนุนอื่นๆ ส่งกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมส่งสานักงบประมาณ
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เช่นเดียวกับ กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น ต้องเตรียมความพร้อมในการชี้แจงรายละเอียดในชั้นของคณะกรรมาวิสามัญฯ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
๔. การบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนการนางบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน โดยเริ่มเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับแล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่น ผู้ใช้งบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณจะต้องวางแผนการเบิก
จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานต่อไป (การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี) ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ การกันเงินเหลื่อมปี
ทั้งนี้ จะต้องมีการกากับ – ติดตามการดาเนินงาน เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ความสาคัญในขั้นตอนนี้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกส่วนงานที่ได้รับ
แจ้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะต้องดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ส่งกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อ รวบรวมนาเสนออธิการบดีเห็นชอบแล้วนาส่งสานัก
งบประมาณต่อไป
๕. การติ ด ตามและประเมิ น ผลงบประมาณ เป็ น การติ ด ตามผลการด าเนิ น งานในระหว่ า งการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ โดยการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส ตลอดจนการรายงาน
ทางการเงิน และการรายงานเชิงคุณภาพ สาหรับการประเมินผลจะดาเนินการหลังจากการปฏิบัติงาน/โครงการ
ไปแล้วระยะหนึ่ง หรือเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและประสิทธิผลใน
การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
ความสาคัญในขั้นตอนนี้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกส่วนงานที่ได้รับ
แจ้งงบประมาณและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี จะต้องดาเนินการจัดทาผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ส่งกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมนาเสนออธิการบดีเห็นชอบ
แล้วนาส่งสานักงบประมาณต่อไป

๖

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ควรจัดทาระบบการเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทางบประมาณ
๑.๑ ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว และบอกอายุการใช้งานไว้ด้วย(จัดซื้อตั้งแต่เมื่อไร อายุ
การใช้งาน)
๑.๒ ข้ อ มู ล แผนความต้ อ งการงบลงทุ น ส ารวจความต้ อ งการงบลงทุ น ทั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละ
สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่) ทาเป็นแผน ๓ – ๕ ปี และมีการทบทวนแผนทุกปี โดยมีข้อมูล
ดังนี้
๑) เหตุผลความจาเป็น
๑) รายการที่จะต้องการจัดซื้อในปีแรก การจัดหาครุภัณฑ์จะต้องมีความพร้อม
เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะผลการสืบราคา สถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องดาเนินการให้มี
ความพร้อมเกี่ยวกับการกาหนดจานวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ
ประมาณการราคา ซึ่งนอกจากจะเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว จะ
เป็นข้อมูลรองรับกรณีที่รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการพิเศษระหว่างปี ก็จะมีโอกาสได้รับงบประมาณเพิ่มเติมได้
๑.๓ ผลการดาเนิน งานในปีที่ผ่ านมา เช่น ข้อมูล การดาเนิน โครงการเกี่ ยวกับงานบริการ
วิชาการ
๒. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของการดาเนินงาน โดยให้ความสาคัญของแผนงานยุทธศาสตร์สูงกว่า
แผนงานพื้นฐาน พร้อมพิจารณาถึงความจาเป็น/ความเร่งด่วน/ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงาน และความ
พร้อมในการดาเนินงาน
๓. พิจารณาทบทวนเพื่อ ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดาเนินภารกิจที่หมดความจาเป็น ทาแล้วไม่
เกิดผล หรือไม่คุ้มค่า และมีความสาคัญในลาดับต่า เพื่อนางบประมาณไปดาเนินภารกิจที่มีความสาคัญและ
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง

กองแผนงาน
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

