
การประชุม
การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้

และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปงีบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การด าเนินการตามปฏิทิน
1. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร พิจารณาอนุมัติ ร่าง ปฏิทินการจัดท าเงินรายได้ แนวนโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้
และกรอบค าขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
2. ประชุมส่วนราชการ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายไดแ้ละแนวนโยบายการจัดท า

งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
3. ประชุมส่วนราชการเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและจัดท าแผนปฏบิัตริาชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

4. ส่วนราชการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 10 -26 กรกฎาคม 2563
5. ส่วนราชการจัดส่งค าขอตัง้งบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ไปยังกองนโยบายและแผน 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
5. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนครพิจารณาอนุมัติ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

1. ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. กองนโยบายและแผนจัดส่งเล่มเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ส่วนราชการเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ วันที่ 4 กันยายน 2563
7. ส่วนราชการจัดส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไปยังกองนโยบายและแผน วันที่ 14 กันยายน 2563

9. เร่ิมปีงบประมาณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

2

(P. 1)



3

จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โดยยึดตามแผนและนโยบาย คือ

1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
4) แผนการปฏิรูปประเทศ 
5) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
6) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579
7) การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (University Transformation Advisory Committee)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลัง Reinvent ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
8) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

8) กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 - 2563 ตามแนวนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย 

9) นโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564

(P. 3)



แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

(ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
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ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐาน
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค าอธิบายวิสัยทัศน์
หมายถึง ความหลากหลายของศาสตร์หรือองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มีความพร้อม ในการจัดการศึกษาและตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล

 จ านวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองไดจ้ากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



1. บัณฑิต 4.0 ศตวรรษที่ 21
“บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะและพันธกิจสัมพันธ์ : 
University of Wellbeing and Engagement (UWE) 

2. ชุมชนพึ่งตนเองได้
“สร้างคน  สร้างการเรียนรู้  สร้างการเปลี่ยนแปลง”

การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (University Transformation Advisory Committee)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลัง Reinvent ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 
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1. การเปลี่ยนเป็นครูที่สร้างสรรค์
(Coaching & Facilator

Teacher)

2. การเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์

(Innovative Entrepreneur)

3. การเปลี่ยนเป็นเกษตรกร
สร้างสรรค์

(Innovative Farmer)

4. การเปลี่ยนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
(Active Citizen)

เป้าประสงค์ 

S N R U

P. (14)
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การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ระดับสากล

การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
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การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ1 2

3
P. (14)
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กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

1. เป้าหมายหลัก 

ทั้งด้านเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต และงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

1.1 มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง “การให้โอกาส” นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าสู่
อุดมศึกษาด้วยรูปแบบหลักสูตรและวิธีการที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่องค์กรแห่ง “Knowledge and Learning Center”

1.2 บัณฑิตมีอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และมีทักษะวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21

1.3 นักศึกษามีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย ต่อท้องถิ่นของตนรักการเรียนรู้ (Love to Learn) และ
พร้อมปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ (Relearn) มีจิตใจของการเป็นผู้ประกอบการ  มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และเข้าใจความเป็นสากล (Local – Thai and Global – Thai)

1.4 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นแบบอย่าง (Model) หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี    (Good Practice) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งด้านภูมิปัญญามนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม (Human Wisdom, Economic Wealth, 
Social Well – being and Environment Wellness) และมีความเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก 
(Asian and Global Connect) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(P. 17)



(1) เน้นความร่วมมือกับเครือข่ายและการบูรณการเรียนรู้ทั้งภาครัฐและเอกชน การบูรณาการการเรียนรู้
กับการท างานโดยใช้ Work – Integrated  Learning (WIL) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ
ของตนเองและเรียนรู้ในโลกแห่งการท างาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรร่วมกันในการ Upskill , Reskill
หรือ Multi skill

(2) พัฒนาหลักสูตร Non - degree  Program ให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง              
หลังวิกฤตโควิด -19 จาก New Abnormal ไปสู่ New Normal เพื่อน าไปสู่วิถีชีวิตแบบมีสุขภาวะ              
(Well – being Life Style)

2. จุดเน้นของสภามหาวิทยาลยัปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566
ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย

2.1 ด้านการจัดการศึกษา (P.20)



(3) จัดการเรียนรู้ ทั้ง Online และOffline โดยใช้ Platform ที่เหมาะสม ทั้ง Physical Platform 
และ Digital Platform สร้างวัฒนธรรมใหม่แห่งการเรียนรู้ (New Culture of Learning) ทั้ง Love to 
Learn, Learn to Learn, Learn  to Love และ Learn to Live สร้างวัฒนธรรม แห่งการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Culture) 

(4) ด าเนินโครงการ “ทายาทเกษตรกร” และ“โครงการให้โอกาสทางการศึกษา” อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ

(5) การจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์วัฒนธรรมใหม่ของการท างาน การเรียนรู้และการใช้ชีวิต 
(New Culture of Working, Learning and Living) ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งกิจกรรม
ส่งเสริม และการพัฒนา Mindset (Growth Mindset, Outward Mindset), EQ (Emotional Quotient), 
DQ (Digital Quotient) และ Soft Skill ต่างๆ

2. จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

2.1 ด้านการจัดการศึกษา (ต่อ) (P.20)



จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

(1) ใช้แนวคิดของ BCG - Model (Bio - economy , Circular economy และ Green economy)
และ Ecosociety ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วม

(2) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้ง Online และ Offline 
โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษาเพื่อน าไป สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียน
ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา

(3) การสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาวะทุกช่วงวัย (Care Center or Wellness Center) เพื่อ
น าไปสู่ Well – being Society

(4) สนับสนุนการให้ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
(5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2.2 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (P.20)



จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

(1) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผู้น า/ กรอบความคิด 
(Mindset)/ ทักษะที่ส าคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลง

(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้ Physical Platform และ Digital  Platform  
ทั้ง Real World และ Visual World

(3) ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานจัดท าผลงานทางวิชาการและมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
(4) แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
(5) ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการ

บริหารจัดการในยุค แห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Disruptive Change)

2.3  งานด้านวัฒนธรรม (P.20)
ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model) และการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

2.4 งานด้านบริหารจัดการ
(P.20)



แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)

ยุทธศาสตร ์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร ์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม

ยุทธศาสตร ์ที่ 5 
ด้านการเติบโตบน

คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล ้อม

ยุทธศาสตร ์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนระบบ
การบริหาร

จัดการภาคร ัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(2560-2564)

ยุทธศาสตร ์ที่ 8
การพัฒนาวิทย์ฯ/

เทคโน/วิจัย/
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร ์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร ์ที่ 3
สร ้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร ์ที่ 9
การพัฒนาการเมือง

พ้ืนที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร ์ที่ 4
การเติมโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน

แผนการปฏิร ูปประเทศ

แผนแม่บท

แผนยุทธศาสตร์ใหม่
มหาว ิทยาลัยราชภัฏ 
เพ ื่อการพ ัฒนาท้องถ่ิน
ตามพระราโชบาย 
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561- 2579)

กรอบการพัฒนามหา
วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พ.ศ. 2561 – 2563 
ตามแนวนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2561 - 2564

แนวนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 10 การ
ปรับเปล่ียนค ่านิยม

และวัฒนธรรม

2. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 11 การ

พัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต

3. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนร ู้

4. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 15 การ
เสริมสร ้างพลังทาง

สังคม

5. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 16 

เศรษฐกิจฐานราก

1. ด ้านการเมือง 2. ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

3. ด ้านกฏหมาย 4. ด ้านกระบวนการ
ยุต ิธรรม

6. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ง

แวดล้อม

5. ด ้านเศรษฐกิจ

7. ด ้านสาธารณสุข 8. ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ด ้านสังคม 10. ด ้านพล ังงาน

11. ด ้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร ์ที่ 1
การพัฒนาท้องถ ิ่น

ยุทธศาสตร ์ที่ 2
การผลิต

และพัฒนาครู

ยุทธศาสตร ์ที่ 3
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร ์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การผลิตบัณฑิตและ

พัฒนาครูให้มี
คุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร ์ที่ 2
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษาสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร ์ที่ 3
การพัฒนาท้องถ ิ่น

อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร ์ที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้ม ี

ประสิทธิภาพ

1. Positioning / 
The Right 
Direction(ต าแหน่ง
และทิศทางของ
มหาวิทยาลัย)

2. Sizing / The 
Right Size or 
Smart Size

3. งานจัดการศึกษา
 (จัดการศึกษาตามความ
ต้องการทั้งระดับท้องถ่ิน
และระดับประเทศตาม
แนวคิด  Demand 
Create Supply)

4. งานวิจัยและ
บริการวิชาการ

5. งานด้าน
วัฒนธรรม

6. งานด้านบริหาร
จัดการ

ผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร

4. งานวิจัยและงานสร ้างสรรค์เป็นแบบอย่าง 
หร ือแนวปฏิบัติท่ีดี ของการพัฒนาท ้องถิ่นท ั้ง
ด้านภูมิป ัญญามน ุษย์ ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และม ีความ
เช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซียน / ประชาคมโลก 
ตามหลักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง ต่อมหาวิทยาลัย 
ต่อท้องถิ่นของตน รักการเร ียนรู้ และพร้อมปรับตัวท่ี
จะเร ียนรู้สิ่งใหม ่  ๆม ีจิตใจของการเป ็นผู้ประกอบการ
มีความคาคภูมิใจและตระหน ักถึงความส าคัญของภ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูม ิปัญญาไทย และเข้าใจความเป็น
สากล

2. บัณฑิตมีอัตลักษณ์ เป็นคนดี มีจิต
สาธารณะและมีทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการทั้งในระดับท้องถ ิ่นและ
ระดับประเทศ รู้เท่าทันต่อโลกแห่งการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

1. มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส นักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในท้องถ่ินมีโอกาส
เข้าสู่อ ุดรศึกษาด้วยรูปแบบหลักสูตรและ
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือน าไปสู่องค์กรแห่ง 
(Knowledge and Learning Center)

ยุทธศาสตร ์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง

4. งานด้านบริหาร
จัดการ

3.งานด้านวัฒนธรรม2. ด ้านการวิจัย
และบริกาวิชาการ

1. ด้านการจัดการศึกษา

งบประมาณ. .......ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท งบประมาณ...ล้านบาท

6. แผนแม่บท
ประเด็นที่ 23 วิจัย

และพัฒนา
นวัตกรรม

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

P. (33)



งบประมาณเงินรายได้
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สรุปกรอบค าขอตั้งวงเงินประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน 100% จ านวนเงิน 80%
1. เงินรายได้ 141,131,780 112,905,420

1.1 เงินรายได้ (ภาคปกต)ิ * 98,460,700 78,768,560
1.2 เงินรายได้ (ภาคพิเศษ) * 6,204,000 4,963,200
1.3 เงินบัณฑิตวิทยาลัย * 29,612,080 23,689,660
1.4 เงินโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 6,855,000 5,484,000

2. เงินศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ 4,011,860 3,209,490
3. เงินรายได้จากการบริการ 17,028,410 13,622,730

รวมทั้งสิ้น 162,172,050 บาท

จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 129,737,640 บาท

คงเหลือร้อยละ 20 เป็นเงิน 32,434,410 บาท (P. 34)
หมายเหตุ * ปรับลดค่าบ ารุงการศึกษา จ านวน 10% ในเทอม 2/2563



หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานท่ีมีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภาคปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- งบพัฒนา นศ x นก. X 25 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 44 บาท
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 106 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา

- สาขาศิลปศาสตร์ นศ x 140 x ภาคเรียน
- สาขาวิทยาศาสตร์ นศ x 245 x ภาคเรียน
- สาขาการศึกษา นศ x 140 x ภาคเรียน

ภาค กศ.ป. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- งบพัฒนา นศ x นก. x 10 บาท 
- วัสดุฝึกนักศึกษา นศ x นก. x 80 บาท
- ฝึกประสบการณ์ นศ x นก. x 192 บาท
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา

- สาขาศิลปศาสตร์ นศ x 120 x ภาคเรียน
- สาขาวิทยาศาสตร์ นศ x 190 x ภาคเรียน
- สาขาการศึกษา นศ x 120 x ภาคเรียน

16

(P.38)
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หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วม ให้ใช้เกณฑ์การปันส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

หลักสูตร คณะหลัก คณะร่วม
ฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ 50% คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50%

เกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 50% คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50%

คหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 50% คณะเทคโนโลยีการเกษตร 50%

อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะครศุาสตร์ 50% คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50%

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานท่ีมีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

*** ค่าวัสดุการศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) นักศึกษาสาขาวิชาที่จะจบใน เทอม 2/2563 ให้คิด 50%

(P.38)



หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานท่ีมีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษส าหรับฝึกทักษะปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
(มีผลส าหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)

หลักสูตร คณะหลัก คณะร่วม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70% ครุศาสตร์ 30%

เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70% ครุศาสตร์ 30%

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70% ครุศาสตร์ 30%

นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์ 100% -

อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 70% ครุศาสตร์ 30%

*** ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและการจ่ายเงิน
เพ่ือการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

*** คณะหลักร้อยละ 70% และ คณะร่วม 30% ของยอดจัดสรร 80%

(P. 38)
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กองพัฒนานักศึกษา ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 
(กองพัฒนานักศึกษา)

- ภาคปกติ นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน

- ภาค กศ.ป. นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา (คณะ)
- ภาคปกติ นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน

- ภาค กศ.ป. นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงอุบัติเหตุและพยาบาล
- ภาคปกติ นศ. x 100 บาท x ภาคเรียน

- ภาค กศ.ป. นศ. x 100 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา)
- ภาคปกติ นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน

- ภาค กศ.ป. นศ. x 60 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงกีฬา (คณะ)
- ภาคปกติ นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน

- ภาค กศ.ป. นศ. x 20 บาท x ภาคเรียน

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานท่ีมีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

(P. 39)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นศ. x 30 บาท x ภาคเรียน

นศ. x 30 บาท x ภาคเรียน

นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน

นศ. x 10 บาท x ภาคเรียน
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หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานท่ีมีรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

(P. 52)

การจัดสรรงบประมาณ บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดสรรในภาพรวม
ภาคปกติ/ภาคเรียน ภาคพิเศษ/ภาคเรียน

ร้อยละ 80 ของรายรับ ร้อยละ 80 ของรายรับ

ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 7.5

มหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

สาขาวิชา ร้อยละ 72.5 ร้อยละ 72.5

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าบ ารุงห้องสมุด (ศูนย์วิทยบริการ)
- ภาคปกติ นศ. x 80 บาท x ภาคเรียน

- ภาคกศ.ป. นศ. x 160 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงอินเทอร์เน็ต (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
- ภาคปกติ นศ. x 185 บาท x ภาคเรียน

- ภาคกศ.ป. นศ. x 185 บาท x ภาคเรียน

ค่าบ ารุงอินเทอร์เน็ต (คณะ)
- ภาคปกติ นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน
- ภาคกศ.ป. นศ. x 55 บาท x ภาคเรียน

P. (39)



กรอบการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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สรุปกรอบจัดสรรค าขอตั้งวงเงินประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทงบประมาณ เงินจัดสรร 100% เงินจัดสรร 80%
1. เงินรายได้

1.1 เงินรายได้ (ภาคปกติ) 98,460,700 บาท 78,768,560 บาท

1.2 เงินรายได้ (ภาคพิเศษ) 6,204,000 บาท 4,963,200 บาท

1.3 เงินบัณฑิตวิทยาลัย 29,612,080 บาท 23,689,660 บาท

1.4 เงินโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 6,855,000 บาท 5,484,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 141,131,780 บาท 112,905,420 บาท



กรอบการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน เงินรายได้ 2564
จัดสรร ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่มีรายได้
1. คณะครุศาสตร์ 4,811,640.00 4.26 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,525,300.00 2.24 
3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,743,700.00 2.43 
4. คณะวิทยาการจัดการ 4,761,700.00 4.22 

4.1 คณะวิทยาการจัดการ 3,115,00.00 2.76 
4.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1,646,700.00 1.46 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 991,200.00 0.88 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,143,960.00 1.01 
8. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5,484,000.00 4.86 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 18,951,733.00 16.79

10. กองพัฒนานักศึกษา 3,444,800.00 3.05 

11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมฯ+ศูนยวิ์ทยฯ) 4,215,800.00 3.73 
11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,303,400.00 1.15 

11.1 ศูนย์การศึกษาทั่วไป 1,303,400.00 1.15 
12. งบกลางจัดสรรไว้ส่วนกลาง  62,528,187.00 55.38 

รวมทั้งสิ้น 112,905,420.00 100.00

23
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กรอบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารเอนกประสงค์ภูพานเพลซ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ จัดสรร 80%

1. รายได้จากการบริการห้องพัก 1,223,100 บาท

2. รายได้จากการบริการห้องประชุม 190,240 บาท

3. รายได้จากการบริการห้องอาหาร 1,764,080 บาท

4. รายได้จากการบริการอื่นๆ 32,070 บาท

รวมทั้งสิ้น 3,209,490 บาท
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กรอบจัดสรรเงินงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้จากการบริการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหน่วยงาน

ที่ หน่วยงาน / รายการ
เงินรายได้จากการบริการ 2564
จัดสรร 80% ร้อยละ

1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,021,420.00 7.50 
2 งานทรัพย์สินและรายได้ ส านักงานอธิการบดี 2,754,820.00 20.22 
3 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ส านักงานอธิการบดี 420,620.00 3.09 
4 งานคลัง ส านักงานอธิการบดี 1,726,210.00 12.67 
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 145,260.00 1.07 
6 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 163,920.00 1.20 
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา 652,300.00 4.79 
8 งานบริหารทั่วไป ส านักงานอธิการบดี 1,697,380.00 12.46 
9 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10,000.00 0.07 
10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24,000.00 0.18 
11 กองพัฒนานักศึกษา 5,006,800.00 36.75 

รวมทั้งสิ้น 13,622,730.00 100.00

หมายเหตุ สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายได้ที่รับจริงภายใต้กรอบเงินที่จัดสรร



สรุปการจัดสรรวัสดุการศึกษางบแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
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หน่วยงาน
จ านวน

นักศึกษา
(1)

รายหัว

(2)

จัดสรร

(3)

สาย คบ.
ด้านสังคม

(4)

ป.โท/เอก

(5)

รวมจัดสรร

(6)=(3)+(4)+(5)
ด้านสังคมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ (ค 1736 + ว 183 +ก 139 +อ 99) 2,026 700 1,194,550 - 4,900 1,199,450

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,612 700 985,250 - - 985,250

คณะวิทยาการจัดการ 1,832 700 1,082,550 - - 1,082,550

รวม 5,470 2,100 3,262,350 - 4,900 3,267,250

ด้านวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 971 2,700 2,208,600 62,300 21,600 2,292,500
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 420 2,700 1,027,350 33,950 - 1,061,300
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 378 2,700 834,300 48,650 - 882,950

รวม 1,769 8,100 4,070,250 144,900 21,600 4,236,750

รวมทั้งสิ้น 7,239 10,200 7,332,600 144,900 26,500 7,504,000

หมายเหตุ :นักศึกษา ป.โท/ป.เอก  จ านวนทั้งส้ิน 15 คน
คณะครุศาสตร์ ป.เอก 7 ดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.โท 5 ป.เอก 3 ดังนี้

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้น า  จ านวน 3 คน 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ ป.โท  5 คน  ป.เอก 3 คน
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก จ านวน 4 คน

(จ านวนนักศึกษามีการปรับลดร้อยละ 5 ของนักศึกษารับจริง ณ 17 มิถุนายน 2563)



กรอบจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ

หน่วยงาน เงินรายได้ 2564 แผ่นดิน 2564 รวม
จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ จัดสรร ร้อยละ 

กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่มีรายได้
1. คณะครุศาสตร์ 4,811,640.00 4.26 1,199,450 15.98 6,011,090 4.99
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,525,300.00 2.24 2,292,500 30.55 4,817,800 4.00
3. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,743,700.00 2.43 985,250 13.13 3,728,950 3.10
4. คณะวิทยาการจัดการ 4,761,700.00 4.22 1,082,550 14.43 5,844,250 4.85

4.1 คณะวิทยาการจัดการ 3,115,00.00 2.76 3,115,000 2.59
4.2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 1,646,700.00 1.46 - - 1,646,700 1.37

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 991,200.00 0.88 882,950 11.77 1,874,150 1.56
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,143,960.00 1.01 1,061,300 14.14 2,205,260 1.83
8. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 5,484,000.00 4.86 - - 5,484,000.00 4.86 
9. บัณฑิตวิทยาลัย 18,951,733.00 16.79 - - 18,951,733.00 15.74

10. กองพัฒนานักศึกษา 3,444,800.00 3.05 - - 3,444,800 2.86

11. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมฯ+ศูนยวิ์ทยฯ) 4,215,800.00 3.73 - - 4,215,800 3.50
11. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1,303,400.00 1.15 - - 1,303,400.00 1.08 

11.1 ศูนย์การศึกษาทั่วไป 1,303,400.00 1.15 1,303,400.00 1.08
12. งบกลางจัดสรรไว้ส่วนกลาง  62,528,187.00 55.38 - - 62,528,187.00 51.93

รวมทั้งสิ้น 112,905,420.00 100.00 7,504,000 100.00 120,409,240 100.00
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(P.35)

Powerpoint การจัดทำงบประมาณ 2564 วันที่ 3 กค 63.pptx
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การจัดท า
ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

และงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่จัดท าโครงการในการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดนิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

29

ล าดับที่ รายการ เจ้าภาพหลัก

1 งบด าเนินงาน ที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุการศึกษา (ค่าวัสดุรายหัวนักศึกษา) คณะ

2
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์/รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ/ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
1.3 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐาน

ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

โครงการสนับสนุนส่ือวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ฯ
โครงการตามบริบท

โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

3
งบเงินอุดหนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพ

(P. 40)



2. สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่จัดท าโครงการในการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

30

(P. 37)

ล าดับที่ รายการ เจ้าภาพหลัก

1 - งบด าเนินงาน ท่ีได้รับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา หน่วยงาน

- ค่าจ้างรายเดือน ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างชาวต่างประเทศ งานบริหารบุคลฯ คณะ

- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งผู้บริหาร 
ค่าตอบวิชาชีพ

งานคลัง

- ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ค่าจ้างเหมาบริการ งานพัสดุ

- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าปะปา ค่าโทรศัพท์) งานคลัง

- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงาน

2 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการขอทุนการศึกษาให้นักศึกษาจะต้องท าบันทึกเพื่อน าเสนออธิการบดีใน
การรับจัดสรรงบประมาณซึ่งจะตั้งบประมาณไว้ท่ีส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

สถาบันภาษาฯ

กองพัฒนานักศึกษา

สถาบันภาษาฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

งานบริหารบุคคลฯ

- เงินอุดหนุนทุนการศึกษานักศึกษาโควต้ากิจกรรมดี ประเภทดนตรี - นาฏศิลป์พื้นเมือง

- เงินอุดหนุนทุนนักศึกษาผู้มีผลงานหรือมีความสามารถดีเด่น

- เงินอุดหนุนทุนนักศึกษากัมพูชา

- เงินอุดหนุนทุนราชภัฏเพื่อทายาทเกษตร

- เงินกองทุนพัฒนาบุคลากร

(P.40)



การตั้งงบประมาณ งบบุคลากร (เงินรายได)้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน :: บุคลากรภาครัฐ

รายการ :: ค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย

1. งบบุคลากร

1.1 ค่าลูกจ้างสัญญาจ้าง

(1) เงินเดือนค่าลูกจ้างสัญญาจ้าง จ านวน ..... อัตรา

(2) เงินค่าครองชีพ จ านวน ..... อัตรา

(3) เงินเลื่อนขั้นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน (ร้อยละ 5) จ านวน ..... อัตรา

(4) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ร้อยละ 3) จ านวน ..... อัตรา

(5) เงินสมทบกองทุนทดแทน (ร้อยละ 0.2) จ านวน ..... อัตรา

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง ร้อยละ 5) จ านวน ..... อัตรา
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4. ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดท างบลงทุน (ครุภัณฑ์ + สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครุภัณฑ์

- แผนความต้องการงบลงทุน 2564 - 2566
- รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคา
พร้อมรายละเอียดประกอบ 

- รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้
พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคากลาง
ประกอบ โดยรูปแบบรายการต้อง
ผ่านอนุมัติแบบจากหน่วยออกแบบและ
ตรวจสอบงานก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง



• เข้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 
(http://plan.snru.ac.th)

 เมนูระบบสารสนเทศ 

 ระบบบริหารจัดการโครงการ

ช่องทางการเข้าใช้งานระบบจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

http://plan.snru.ac.th/


ช่องทางการเข้าใช้งานระบบจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ตรวจสอบสิทธิ์ใช้งานระบบโดยใช้ 
Username และ password 
ที่เข้าใช้งานระบบ e-slip 
(ระบบสลิปเงินเดือน)



• คู่มือระบบการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ ดาวน์โหลด
http://stadiumbooking.snru.ac.th/snru_project_management/faculty/d
ocument.pdf

• Youtube เรื่องการใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ
• ระบบจะเปิดให้กรอกในวันที่ 10 – 26 กรกฎาคม 2563
• ส่วนราชการออกรายงานสรุปค าขอตั้งงบประมาณโครงการผา่นระบบ 

พร้อมหนังสือน าสง่ยืนยันงบประมาณของหน่วยงาน ส่งกองนโยบาย
และแผน ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ช่องทางการเข้าใช้งานระบบจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ 
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

http://stadiumbooking.snru.ac.th/snru_project_management/faculty/document.pdf


4. แบบฟอร์มสรุปค าขอการงบประมาณโครงการ 2564 แบบฟอร์มสรุปค่าจ้าง + ครุภัณฑ์ ปี 2564

ตวัอยา่งสรุปแบบรายงานค าขอตัง้งบประมาณโครงการ
(P. 38)

สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของคณะ / ส านัก / สถาบัน / กอง......................................

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ได้รับจัดสรร

งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังสิ้น
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภัณฑ์

ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

โครงการท้ังหมด ............ โครงการ

สาขาวิชา / งาน.................................................
1

2

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ...................... บาท

(P. 41)

(P. 43)



แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(P.44)
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ติดตามการใช้งบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ติดตามการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณแผ่นดิน
ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายถึงงานคลัง
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563

งบประมาณเงินรายได้

ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายถึงงานคลัง
ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563



ข้อ 4.13 การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้หน่วยงานขยายเวลาขอ
เบิกหน่วยงานคลังต่อไปได้อีกไม่เกินสามเดือนของปีงบประมาณถัดไป 
หากเกินระยะเวลามหาวิทยาลัยจะด าเนนิการน าเงนิที่เหลือจ่ายเขา้เป็นเงนิ
คงคลังมหาวิทยาลยั

การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

(P.29)



ผู้ประสานงาน การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ล าดับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ IP Phone

1 - กองกลาง

นางเกกิลา  แสงบัวท้าว 174
- ประกัน

2 - กองพัฒนานักศึกษา
- ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการระดับอุดมศึกษา

3 - กองนโยบายและแผน
4 - โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายสมศักดิ์  อามาตร์สมบัติ 175
5 - คณะครุศาสตร์

- โครงการพิเศษ
6 - ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูพานเพลซ
7 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวชนกญาดา  โคตรสาลี
8 - คณะวิทยาการจัดการ นางสาวเบญจมาพร  มายูร
9 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์  
ประชาริโก

174- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

10 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวอรอนงค์  ชูเดชวัฒนา 172

11 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 - บัณฑิตวิทยาลัย

นางสาวประภาพร  ค าโสมศรี 17113 - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป

14 - ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายปรีชา  ศรีวิไล
นางสาวอัญชลี  มุลเมืองแสน 17115 - สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

16 - สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดา

นายจักรกฤษ กองพิมาย
173- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

- ศูนย์หนองหารศึกษา
- ศูนย์คราม 41
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ประชุมถ่ายทอดนโยบายและการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าประชุม
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ขอความกรุณา กรอกแบบประเมิน

QR Code อยู่ด้านหลังเอกสาร
คู่มือการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
และงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564




