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ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 

หลักการและเหตุผล 

 นับแต่แรกตั้งเมื่อปี 2541 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ด าเนินภารกิจหลักในฐานะ

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง จนปรากฏเป็นผลส าเร็จในด้านต่างๆ ท้ังการผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลส าเร็จต่างๆ 

เหล่านั้นเป็นผลมาจากการมีทรัพยากรท่ีเพียงพอมาสนับสนุนตามความจ าเป็นเหมาะสม ทรัพยากรท่ี

ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานในท่ีนี้ก็คือ งบประมาณ ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ

และกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ

ตัวชี้วัดต่างๆ 

 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินงานมีท่ีมาจาก 2 แหล่งใหญ่คือ 

1. งบประมาณแผ่นดินประจ าปี ซึ่งจัดสรรเป็นลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามแผนงานต่างๆ 

ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

2. งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมีท่ีมาจาก 2 แหล่งส าคัญ ได้แก่ รายรับจากการจัดการศึกษา

และบริการ และรายรับจากผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณดังกล่าวข้างต้นจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

สามารถใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้การด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิผล การบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวต้องอาศัยแนวทางในการจัดการท่ี

ส าคัญ 2 ด้านส าคัญได้แก่ การบริหารจัดการด้านรายรับ (งบประมาณรายรับ) และการบริหารจัดการ

ด้านรายจ่าย (งบประมาณรายจ่าย) 
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วัตถุประสงค ์

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีวัตถุประสงค์ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณ  ประการดังนี้ 

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านรายรับและรายจ่ายมีแผนและแนวทางการด าเนินงานท่ี

เหมาะสม 

2. เพ่ือให้การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีแนวทางท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ด้านรายรับและรายจ่าย 

1. มหาวิทยาลัยต้องจัดหาและแสวงหารายรับให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยควรมีรายไดม้ากกว่าค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

3. มหาวิทยาลัยต้องมีเงินส ารองเพื่อใช้จ่ายกรณีจ าเป็นในอนาคต และเพ่ือความต่อเนื่องใน

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

การบริหารจัดการด้านรายรับ 

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีรายรับแต่ละปีจาก 2 แหล่งส าคัญคือ รายรับจากเงินอุดหนุนภาครัฐ 

(ซึ่งในท่ีนี้หมายถึงงบประมาณแผ่นดินประจ าปี) และรายรับจากการด าเนินงาน (ในท่ีนี้คือเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย)  

1. รายรับเงินจากอุดหนุนภาครัฐ (งบประมาณแผ่นดินประจ าปี) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

จากรัฐบาลเป็นประจ าทุกปี โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนท่ัวไป รายรับดังกล่าวประกอบด้วย 

 1.1 งบประมาณบุคลากรภาครัฐ 

 1.2 งบประมาณพ้ืนฐาน 

 1.3 งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 



3 
 

 1.4 งบประมาณตามแผนบูรณาการ 

2. รายรับจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) ซึ่งมาจาก 2 ส่วน

ส าคัญได้แก ่

     2.1 รายรับจากการจัดการศึกษาและบริการ ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  

     2.2 รายรับจากผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ ค่าธรรมเนียมหอพัก

นักศึกษา รายรับจากการบริการวิชาการ รายรับจากการบริการสุขภาพ และรายรับจากดอกเบ้ีย เป็น

ต้น 

แนวทางการบริหารจัดการ 

1. มหาวิทยาลัยต้องจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอขอรับจัดสรร

จากส านักงบประมาณเป็นประจ าทุกปี โดยให้ด าเนินงานตามแนวทางท่ีส านักงบประมาณ

ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นรายรับจากเงินอุดหนุนภาครัฐ 

2. รายรับตามข้อ 1 ให้น ามาเป็นประมาณการรายรับประจ าปีของมหาวิทยาลัย เพื่อน ามา

รวมกับรายรับจากเงินรายได้ และพิจารณาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยต้องประมาณการรายรับจากการด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี โดยน าผล

รายรับจริงจากปีท่ีผ่านมา มาพิจารณาประกอบการประมาณการ ท้ังนี้ มีเป้าหมายว่า

รายรับจากการด าเนินงานในภาพรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายรับในปีท่ีผ่านมา 

4. รายรับตามข้อ 3 ให้น ามาเป็นประมาณการรายรับประจ าปีของมหาวิทยาลัย เพื่อน ามา

รวมกับรายรับจากเงินอุดหนุนภาครัฐ และพิจารณาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีต่อไป 
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การบริหารจัดการด้านรายจ่าย 

 งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยมาจากเงินอุดหนุนภาครัฐ และรายได้จากการด าเนินงาน 

ซึ่งน ามาจัดท าเป็นประมาณการรายรับประจ าในแต่ละปี มหาวิทยาลัยใช้ประมาณการดังกล่าวเป็น

กรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องจัดท าในมิติ ได้แก่ มิตแิผนงาน มิติกองทุน มิติ

ประเภทงบประมาณ มิติหมวดรายจ่าย และมิติหน่วยงาน 

 แนวทางการบริหารจัดการ 

1. การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้น ารายรับจากเงินอุดหนุนภาครัฐมาจัดสรรเป็น

งบประมาณรายจ่ายเต็มจ านวน (ร้อยละ 100 ของรายรับ) ในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 

ท้ังงบประมาณบุคลากรภาครัฐ งบประมาณพื้นฐาน งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ และ

งบประมาณตามแผนบูรณาการ 

2. การจัดสรรงบประมาณจากข้อ 1 ให้จัดสรรตามข้อผูกพันท่ีมีอยู ่(กรณีมีข้อผูกพัน) และ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐก าหนด (กรณีท่ีมีการก าหนด) 

3. ให้น ารายรับจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตาม

ความจ าเป็นในแต่ละปี 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

ตามต าแหน่งต่างๆ)  ให้จัดสรรตามอัตราก าลังท่ีมีอยู่เดิมก่อน ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด กรณีอัตราก าลังตั้งใหม่ให้จัดสรรตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น 

ท้ังนี้งบประมาณรายจ่ายในส่วนงบบุคลากรแต่ละปีไม่ควรเกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ

ท้ังหมดในปีนั้นๆ 

5. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่า

วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค) ให้จัดสรรตามแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรม ท่ีมีความ

จ าเป็นเพ่ือใหม้หาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ

บริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณี
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เป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะต้องจ่ายตามสัญญา หรือค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 

ฯ) ให้จัดสรรตามท่ีต้องจ่ายจริง ท้ังนีง้บประมาณรายจ่ายในส่วนงบด าเนนิงานแต่ละปีไม่

ควรเกินร้อยละ 40 ของงบประมาณท้ังหมดในปีนั้นๆ 

6. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง) ให้จัดสรรตามข้อผูกพันท่ีมีเป็นล าดับแรก (ค่าก่อสร้างอาคารท่ีมีสัญญาผูกพัน  

ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างปีเดียวและครุภัณฑ์ท่ีได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนภาครัฐ) ส่วนค่า

ก่อสร้างปรับปรุงปีเดียวของมหาวิทยาลัย ให้จัดสรรตามความจ าเป็นเร่งด่วน  

7. ให้จัดสรรงบประมาณส ารองจ่ายในกรณีมีความจ าเป็นระหว่างปีในจ านวนท่ีเหมาะสมใน

แต่ละป ี

การใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี

1. ให้ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมท่ีก าหนด 

2. ให้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด และให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจ า และรายงานต่อ

คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง (คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินฯ และ

สภามหาวิทยาลัย) เป็นประจ าทุกไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 


