1. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่1/65 วันที่ 12 มกราคม 2565)

--------------------------------นโยบายการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบใน
การจัดทํา และการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้
งบประมาณทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นแนวทางการกํากับ ดูแล การบริหาร
งบประมาณให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของชาติ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย และ
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการบริหารผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และการบูรณาการแผนงาน
โครงการ ให้เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
นโยบายทั่วไป
1. การจัดทํางบประมาณภาพรวมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ด้านความมั่นคง ด้าน
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. การจัดทํางบประมาณสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และส่งเสริมสนับสนุน
พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
สําคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชาคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของ
มหาวิทยาลัย (Ecological) ด้านการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) ตามแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2566
4. มุ่งเน้นความสอดคล้อง เชื่อมโยง และการบูรณาการของแผนงาน โครงการ ทั้งแผนงาน
ขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ และแผนงานขั บเคลื่ อนพันธกิจของมหาวิ ทยาลัย โดยคํานึงถึงหลักประสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ และความประหยัด
นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ
1. งบประมาณพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย โดยคํานึงถึงศักยภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และแนวโน้มการเติบโตของแต่ละส่วนงาน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในอนาคต
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2. งบประมาณเพื่อการบูรณาการ และบริการวิชาการ มุ่งเน้นบูรณาการการทํางานร่วมกัน
ระหว่างส่วนงานและหน่วยงาน โดยอาศัยโจทย์ ความต้องการ และปัญหาของชุมชนเป็นหลัก มีการทํางานเชิง
มิติพื้นที่ เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของมหาวิทยาลัย และของสังคม ส่งเสริมการสร้างความยั่งยืนโดย
เน้นการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและความผาสุกแก่ชุมชน
3. งบประมาณด้านการวิจัย ส่งเสริมการสร้างโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีการบูรณาการองค์
ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาสําคัญทั้งในระดับพื้นที่ ระดับประเทศ หรือระดับ
โลก ที่สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
นโยบายการจัดทํางบประมาณเงินรายได้
1. มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของสภามหาวิ ท ยาลั ย แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2563-2566) รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2566 ที่สภามหาวิทยาลัยได้
ให้ความเห็นชอบ
2. งบประมาณเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เพื ่ อสนั บ สนุ น การขั บ เคลื ่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ส ํ า คั ญ ของ
มหาวิทยาลัยทุกด้าน โดยมุ่งเน้นโครงการ Flagship Projects การพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน การพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่ที่มีการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ การ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว
3. งบประมาณพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน โดยมุ่งเน้น
หลักประหยัด ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านของส่วนงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
ผู้นําด้านวิชาการในระดับสากล
4. งบประมาณเพื่อการลงทุน มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีการใช้งานร่วมกัน
และส่วนที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งรวมถึงระบบโครงสร้าง อาคาร และ
ครุภัณฑ์ โดยต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองความคุ้มค่าของการลงทุน มีการประเมินและติดตามผลการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
5. งบประมาณด้านการวิจัยต้องเน้นงานที่มีความโดดเด่นและมีผลผลิตคุณภาพสู งมาก
(Q1/T1) เมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานร่วมมือกันผลิตผล
งานวิจัยที่มีความหลากหลายและจริงจังและส่งเสริมให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยร่วมมือกับนักวิจัยระดับ World
Class สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย เพื่อมุ่งยกระดับ ranking ให้สูงขึ้นตาม
นโยบาย Reinventing university
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2. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่1/65 วันที่ 12 มกราคม 2565)

วัน เดือน ปี
ขั้นตอนและกิจกรรม
1. กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ
19 ต.ค. 64
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ)
1 ต.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 กองยุทธศาสตร์ พิจารณาทบทวนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ดังนี้
1 ต.ค. - 12 พ.ย. 64 1) จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งสํานักงบประมาณ
1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 64 2) ร่วมกับสํานักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งสํานักงบประมาณ
1 ต.ค. - 24 ธ.ค. 64 3) จัดทํารายละเอียดคําขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ส่งสํานักงบประมาณ
1 ต.ค. 64 - 11 ม.ค. 65 4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส่งสํานักงบประมาณ
7 ธ.ค. 64
คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบข้ อ เสนอเป้ า หมายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
14 ธ.ค. 64
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และมอบหมาย
ผู้มีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
7 - 30 ธ.ค. 64
นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 ม.ค. 64
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. กระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ
พ.ย. 64 - 14 ม.ค. 65 กองยุทธศาสตร์ จัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
พ.ย. 64
1) เสนอแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ
14 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65 2) จัดทํารายจัดทํางบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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วัน เดือน ปี
ขั้นตอนและกิจกรรม
ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65 3) จั ดทํารายละเอี ยดคําของบประมาณรายจ่าย (งบประมาณเงินอุดหนุ นจากรั ฐ ) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง
งบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งนําข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการและรายงานเกี่ยวกับ
เงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสํานักงบประมาณผ่าน
ระบบ e - Budgeting
โดย ส่วนงาน/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นดําเนินการ ดังนี้
ธ.ค. 64
(1) บันทึก/ปรับปรุงรายการแผนงบลงทุน และรายการงบเงินอุดหนุน โดยให้บันทึก ปรับปรุง
แก้ไข ในระบบออนไลน์ (Google Sheet) ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
(2) ตรวจสอบยื น ยั น ข้ อ มู ล คํ า ของบประมาณในระบบออนไลน์ (Google Sheet)
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564
(3) จัดส่งรายละเอียดคําของบลงทุน (ตาม(1)) และงบเงินอุดหนุน โดยจัดทํา 1 รายการ ต่อ 1
ไฟล์ และจัดส่งกองยุทธศาสตร์ในระบบออนไลน์ (Google Drive) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม
2564
- รายละเอียดค่าครุภัณฑ์ ใช้แบบพิมพ์ BG1-1
- รายละเอียดค่าสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ใช้แบบพิมพ์ BG2-1
- รายละเอียดค่าสิ่งก่อสร้างผูกพัน ใช้แบบพิมพ์ BG2-2 และ BG2-3 (ทําเพิ่ม กรณีวงเงิน
มากกว่า 100 ล้าน)
- รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ใช้แบบพิมพ์ BG3-1
ม.ค.- เม.ย. 65
4) จัดทํารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อชี้แจงต่อสํานักงบประมาณ
พ.ค.- ส.ค. 65
5) จั ด ทํ า รายละเอี ย ดข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ ชี ้ แ จงต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เม.ย. - ก.ค. 65
กองยุทธศาสตร์ จัดทําแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
เม.ย. 65
1) ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทํางบประมาณเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เม.ย. - 17 พ.ค. 65 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี หรือส่วนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส่วนกลาง จัดส่งคําของบประมาณ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
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วัน เดือน ปี
เม.ย. - 31 พ.ค. 65

ขั้นตอนและกิจกรรม
ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทํารายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่งคําของบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
มิ.ย.- ก.ค. 65
กองยุทธศาสตร์ วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. กระบวนการอนุมัติแผนงบประมาณ
1 - 2 มิ.ย. 65
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 วาระที่ 1
17 - 18 ส.ค. 65 สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 วาระที่ 2 - 3
ส.ค. 65
ที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 - 30 ส.ค. 65 วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ก.ย. 65
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ก.ย. 65
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก.ย. 65
กองยุทธศาสตร์ บันทึกการอนุมัติงบประมาณในระบบ KKUFMIS
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