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สรุปภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและแผนการปฏิบัติงาน   

และเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน
ก าหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวางระบบการติดต าม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ 
และตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบกับการที่ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ออกใช้ไม่ทันวันเริ่มต้นงบประมาณ และได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธี
ปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่ส านัก
งบบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ต้องหักออกจากงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 114 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2563 

                การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยหักงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรในระหว่างที่ใช้
งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2563 ไปพลางก่ อน  เป็ น ไปด้ วยความ เรียบ ร้อย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) สามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศใช้บังคับ ส านักงบประมาณจึงก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

                1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564   

                    (1.1) ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของแต่ละแผนงาน เต็มจ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้
ผ่านความเห็นจากรัฐสภา เป็นรายเดือนรายไตรมาสในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS) จัดส่งเอกสารให้ส านักงบประมาณภายในเวลาที่ก าหนด 

                    (1.2) การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ 1.1 ให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าตามความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีท่ีเป็น
รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรด าเนินการเพ่ือก่อหนี้ผูกพันได้
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2   
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    โดยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นน าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลาง
ก่อน มาก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  

               2) การได้รับอนุมัติเงินจัดสรร  

                  การได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามวิธีการปฏิบัติใน
การอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการดังนี้    
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วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน 

------------------------------------------------------------------- 

วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจดัสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย  
และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน 

รายละเอียดวิธีการด าเนินงาน 

             ข้อ 1 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดท าแผนปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามความจ าเป็นทีจ่ะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563- 31 ธันวาคม 2563) โดยจ าแนกเป็นราย
เดือนส่งให้ส านักงบประมาณ อย่างชา้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

(1) เสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบประมาณทั้งสิ้น 5,335,971,800 บาท 
(ห้าพันสามร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพนัแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนงัสือ 
ด่วนที่สุด ที่ อว 660201.1.4.1/15112 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 ด าเนินการดังนี ้
     - จัดท าแผนฯเต็มจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ผา่นความเห็นชอบจากรัฐสภา เปน็รายเดือน
และรายไตรมาสในระบบ e-EvMIS 
     - จัดท าแผนฯ ตามความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณทีี่เป็น
รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่วา่จะเบิกจา่ยจากงบรายจา่ยใด ควรด าเนนิการเพื่อ 
ก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแตไ่ตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทกุรายการภายในไตรมาสที่ 2  
     - ทั้งนี้ ให้หน่วยรับงบประมาณน าผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มาก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(2) ส่งเอกสารแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 6 เล่ม อ้างถึง หนังสือความละเอียดตาม ข้อ (1)   
  - งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ บันทึกข้อมูลรายการแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ย
งบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลระดับรายการเป็นแผนราย
เดือน/รายไตรมาส ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏบิัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ e-
EvMIS) ส านักงบประมาณ และปริ๊นซ์รายงานเอกสารแผนฯ สงป. จ านวน 6 ชุด เสนอผู้บริหารลง
นามและจัดส่งเอกสารแผนฯ ให้ส านักงบประมาณโดยด่วนตามก าหนด เพื่อเสนอความเห็นชอบและ
ขอรับอนุมัติจัดสรรเงินงวดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เงินอุดหนุนจากรัฐ) ในการเบิกจา่ยและใช้
จ่ายงบประมาณเมื่อพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศใช้
บังคับแล้ว 
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วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจดัสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย  
และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน 

รายละเอียดวิธีการด าเนินงาน 

           ข้อ 2 การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ให้ด าเนินการดังนี ้
                    (1) หน่วยรับงบประมาณที่ตั้งงบประมาณไว้ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้จัดท าแผนภายในวงเงินไม่เกิน
หนึ่งในสี่ของแต่ละแผนงานตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 ภายหลังที่มีการตัดโอนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.2563 การโอนตามกฎหมายอื่น และการโอนตามมาตรา 35  
ของพระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 

           ข้อ 3 การจัดท าแผนตาม ข้อ 2 ให้หน่วยรับงบประมาณใช้ผลผลิตหรือโครงการ
เดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นหลัก แต่อาจปรับปรุงวิธีด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบนัได้ตามความจ าเป็นโดยค านึงถึงแนวทางด าเนินการและงบประมาณ 
ที่ขอรับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี ้
                    (1) ไม่จัดท าแผนส าหรับผลผลิตหรือโครงการที่สิ้นสุดลงแล้วใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                    (2) ไม่จัดท าแผนส าหรับคา่ใช้จ่ายที่เป็นการผูกพันข้ามปงีบประมาณ
รายการใหม่ยกเว้น กรณีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานปกติของหน่วยรับงบประมาณที่ต้อง
ด าเนินการภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุด ซึ่งหากไม่ด าเนินการจะเกิดความเสียหายต่อ
การปฏิบัติราชการ 
                    (3) ค่าใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพืน้ฐาน ให้
พิจารณาตามความจ าเป็นได้ในทุกงบรายจา่ย 
                    (4) ค่าใช้จ่ายในแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการให้จัดท า
แผนเท่าที่จ าเปน็เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องจากโครงการ/งาน ที่ด าเนินการไว้แล้ว หรือที่
ได้ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพนัไว้แล้วก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

(1) เสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,093,944,400 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบสามลา้นเก้าแสนสีห่มื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามหนังสือมหาวิทยาลยัขอนแก่น ด่วนทีสุ่ด ที่ อว 660201.1.4.1/14286 ลงวันที่ 10 กันยายน 
2563  โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใชง้บประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน  

(2) ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ (ข้อ) 1 ภายใต้แผนงาน ผลผลิต โครงการ  
ตามที่ขอท าความตกลงไปได้ จ านวน 5 แผนงาน วงเงนิงบประมาณทั้งสิน้ 1,093,944,400 บาท 
(หนึ่งพันเก้าสบิสามลา้นเก้าแสนสี่หมื่นสี่พนัสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0722/24612 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563   
 - ส านักงบประมาณขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตาม ข้อ 4 ของวิธีปฏิบัติในการอนุมัติจัดสรร 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจา่ย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางกอ่นโดยเร็ว ซี่งส านักงบประมาณจะ
อนุมัติจัดสรรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อด าเนินการตามแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการที่ได้รบั
ความเห็นชอบ และจะจา่ยเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตัง้แต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
- ส่งส าเนาแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน มหาวทิยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) งบประมาณทั้งสิ้น 
1,093,944,400 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบสามลา้นเก้าแสนสี่หมื่นสีพ่ันสี่ร้อยบาทถ้วน) ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อรวบรวมเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
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วิธีการปฏิบัติในการอนุมัติจดัสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย  
และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน 

รายละเอียดวิธีการด าเนินงาน 

          ข้อ 4 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนการปฏบิัติงานและ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งรฐัมนตรีเจ้าสังกัดหรือ
รัฐมนตรีที่ก ากับดูแลหรือควบคมุกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามกฎหมายแล้วแตก่รณีทราบ เพื่อใช้ในการก ากับดูแลและติดตามการ
ปฏิบัติงานและการใช้จา่ยหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ 

      -  งานงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ เสนอหนังสือส่งส าเนาแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางกอ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หนว่ยรับ
งบประมาณ) งบประมาณทัง้สิน้ 1,093,944,400 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสีพ่ันสี่ร้อย
บาทถ้วน) ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณแล้ว ส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
เพื่อรวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายละเอียด
ตามหนังสือมหาวิทยาลยัขอนแก่น ด่วนทีสุ่ด ที่ อว 660201.1.4.1/14286 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 

           ข้อ 10 เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รบัอนุมัติจัดสรร และไดน้ าไปใช้จ่ายหรือ 
ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้จัดท าบนัทึกการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายไว้ส าหรับ
น าไปหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศใช้
บังคับแล้ว  
              (1) งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแผนงานใด ผลผลิตหรือ
โครงการใดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้น าไปหักออกจากแผนงาน ผลผลิตหรือ
โครงการเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ.2564 

       (1) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุมัติเงินจดัสรรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใชง้บประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โดยได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงวด เฉพาะแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ งบประมาณทัง้สิ้น 982,847,200 บาท (เก้าร้อยแปดสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ด
พันสองร้อยบาทถ้วน) ยอดงบประมาณที่ปรากฏในระบบ GFMIS ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
       (2) การอนุมัติเงินจัดสรรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หน่วยรับงบประมาณ) ที่ได้รบัอนุมัติเงนิจัดสรร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางกอ่น ประสาน
กับส านักงบประมาณ เพื่อด าเนนิการหักงบประมาณรายจา่ยทีไ่ด้รับจัดสรรออกจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบระมาณ พ.ศ.2564 ตามวิธีปฏบิัติในการอนุมัติเงนิจดัสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และ
การหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน   
      (3)  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน (จากข้อมูล สงป.)     

รายการ พ.ร.บ.2564  
(1) 
 

จัดสรร 2564  
(งวด 1)  

(2) 

ร้อยละ 
(3)=(2)*
100/(1) 

จัดสรร งปม.
2563  

ไปพลางก่อน 
(4) 

**คงเหลือ
จัดสรร 64 ครั้ง

น้ี 
(5)=(2)-(4) 

คงเหลือ 
ยังไม่ได้จัดสรร 

(6)= 
(1)-(4)-(5) 

รวมท้ังสิ้น 5,335.9718 3,008.4904 56.38 982.8472 2,025.6437 2,327.4809 

รายจ่าย
ประจ า 

4,371.7573 2,169.0005 49.61 982.8472 1,186.1533 2,202.7568 

รายจ่าย
ลงทุน 

964.2150 839.4904 87.06 - 839.4904 124.7241 
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               เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้บังคับแล้ว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  งบประมาณทั้งสิ้น 5,335,971,800 (ห้าพันสามร้อยสามหมื่นห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาท

ถ้ วน ) ค ว าม ล ะ เอี ย ด ต าม ห นั งสื อ ที่  อ ว  6 60201 .1 .4 .1 /1 5112  ล งวั น ที่  2 5  กั น ย ายน  2 563   

โดยส่งหนังสือถึงส านักงบประมาณล่วงหน้าไปก่อนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ของ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งให้ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 28 กันยายน  

2563 เพ่ือใช้ในการขอเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณและมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยงานงบประมาณ ต้องบันทึก

ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระบบ e-EvMIS ส านักงบประมาณ ประกอบด้วย (1) ภาพรวมแผนแบบ สงป. 301  (2) แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนงานพ้ืนฐานและแผนงานบุคลากร แบบ สงป. 302   (3) แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานพื้นฐาน แบบ สงป. 

302/2  โดยได้รับจัดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณทั้ งสิ้น 

5,335,971,800 (ห้าพันสามร้อยสามหมื่นห้าล้านเก้าแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า 

จ านวน 4,371,757,300 บาท (ร้อยละ 81.93)  รายจ่ายลงทุน จ านวน 964,214,500 บาท (ร้อยละ 18.07)   

สรุปสาระส าคัญของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
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               1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                  ภาพรวมเป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผน สงป. 

แผน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

 ภาพรวม 1,243.9777 23 2,883.2833 54 4,100.7446 77 5,335.9718 100 
รายจ่ายประจ า 1,067.5878 24 2,169.0005 50 3,271.2905 75 4,371.7573 100 
รายจ่ายลงทุน 176.3899 18 714.2828 74 829.4541 86 964.2145 100 

           เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 23,54,77 และ 
100 ตามล าดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายประจ า ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 
24,50,75 และ 100 ตามล าดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายลงทุน ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 
4 ร้อยละ 18,74,86 และ 100 ตามล าดับ 

 

1,067.5878 1,101.4127 1,102.2900 
1,100.4668 

176.3899 

537.8929 

115.1713 
134.7604  100.0000

 300.0000

 500.0000

 700.0000

 900.0000

 1,100.0000

 1,300.0000

                                        

                                                                              

                         

 

แผนภูมิ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายไตรมาส 

 

      :        
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356.8973 
356.4964 355.4982 

368.8236 

368.8192 

369.5080 366.7722 
367.0445 

367.7347 

364.7393 

364.3672 

365.0567 

-

6.0485 

139.2952 

152.5419 

181.3176 

264.4694 

52.7585 

48.9540 46.4309 

22.4412 24.6245 

25.3328 

 -

 50.0000

 100.0000

 150.0000

 200.0000

 250.0000

 300.0000

 350.0000
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 450.0000
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                                        4                                     

                         

 

แผนภูมิ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายเดือน 

      การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  
         1) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริง และตามผลด าเนินงาน 
             การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รว่มพิจารณาการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
             รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 
         2) กรณีงบลงทุน คณะ/หน่วยงานต้องก่อหนี้หรือลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 (มีนาคม 2564)  
            และจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมตามที่พัสดุและกองคลังก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      :        
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2. แผนการปฎิบัติงาน 

    เป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุตามเอกสาร พ.ร.บ.

2564) 

         (1) ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง

มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 

         (2)  ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความ

เหลื่อมล้ า ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ค่าเป้าหมาย จ านวน 42 โครงการ  

          (3)  ผลงานการให้บริการวิชาการท่ีใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม

ค่าเป้าหมาย จ านวน 30 เรื่อง    

         (4)  ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน

สุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ ค่าเป้าหมาย จ านวน 120 เรื่อง    

        (5)  ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ    

 *** ผลสัมฤทธิ์ระบุเป้าหมายในไตรมาส ที่ 4  **** 

แผนตัวช้ีวัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล หมายเหตุ 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแผนงานรองยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

- - - - 

2.  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท า หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 80 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 

3. เพื่อขยายการผลิตก าลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท า หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล หมายเหตุ 

4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพือ่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
- ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

5. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 7 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

6.  เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จ านวนผลงานวิชาการด้านการ

รักษาพยาบาลที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ผลงาน 120 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

การแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
7. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้ 
แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

คน  4 4 - 

8.  เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
รอ้ยละ  85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ  
ที่ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

แผน ผล หมายเหตุ 

8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาล 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 120 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ  80 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

 

แผน ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต/โครงการ  (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 
ผลผลิตที่ 1 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์   
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 5,389 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 20,281 
ผลผลิตที่ 2 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 4,496 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 16,332 
ผลผลิตที่ 3 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา  2,061 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  8,005 
ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ   
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 3,000 
  เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ 3 
  เชิงปริมาณ : จ านวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ ศพ 600 
โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  

  เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 5,107 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 80 
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เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน 
โครงการที่ 1 :  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม   
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ คน 504 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 76 
โครงการที่ 2 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม   
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 170 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 80 
โครงการที่ 3 :  โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข 

   

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน คน 1,700 
  เชิงปริมาณ : จ านวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล งาน 120 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ป่วยนอก คน 850,000 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ป่วยใน คน 65,000 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

รอ้ยละ 80 

  เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา/ 
ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 

โครงการที่ 5 :  โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย 

  

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม ทุน 4 
  เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ - 

 

 
 


