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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
 
   งบประมาณของประเทศ มาจากรายรับที่ประเทศได้รับในรูปของภาษีที่ประชาชนจ่ายให้รัฐ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่รัฐจัดเก็บจากประชาชน เงินรายได้อ่ืนๆ และอาจรวมถึงเงินกู้ที่รัฐบาลไปกู้จาก
แหล่งทุนต่างๆ ถูกแปลงเป็นรายจ่ายในรูปของงบประมาณต่างๆ เพ่ือนําไปใช้ในการพัฒนาตามความ
จําเป็นของประเทศในขณะนั้น ดังน้ัน งบประมาณจึงเป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลที่นําไปใช้เพ่ือการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และการเมือง และอื่นๆ โดยมีสํานักงบประมาณในฐานะ
หน่วยงานของรัฐ เป็นกลไกให้รัฐบาลในการแบ่งสัน ปันส่วน จัดทํางบประมาณให้เหมาะสมตามความจํา
เป็นของการใช้เงินแต่ละด้าน จากน้ันรัฐบาลก็นํารายการงบประมาณที่ได้จัดทําไว้ในรูปของกฎหมายไป
ขอความเห็นชอบต่อ รัฐสภา และนํางบประมาณไปใช้ในการบริหารประเทศต่อไป (สํานักงบประมาณ, 
2558 : 4) งบประมาณจึงมีบทบาทต่อการบริหารงานขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานขององค์กรและเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการจัดสรร
ทรัพยากรและปัจจัยอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นสําคัญ  ซึ่งระบบ
งบประมาณจะเป็นแบบใดนั้นต้องข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของบทบาทหรือหน้าที่ของงบประมาณน้ันด้วย 
(เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. 2543 : 405) อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานใดๆ ก็ตามหากขาดเสียซึ่ง
งบประมาณแล้ว แม้แผนงานหรือโครงการจัดไว้ให้อย่างยอดเย่ียมสักเพียงใดก็ตามย่อมจะสําเร็จลุล่วงไป
ไม่ได้  (นาฎชุดา  อรัญนารถ. 2542 : 2)  
   มหาวิทยาลัยของรัฐโดยทั่วไป บริหารงานจากงบประมาณแผ่นดินส่วนหน่ึงและจากรายได้ของ
มหาวิทยาลัยเองอีกส่วนหน่ึง รายได้ของมหาวิทยาลัยส่วนน้ีไม่ต้องส่งคืนคลังให้เป็นรายได้ของรัฐ แต่จะ
นํามาใช้เพ่ือกิจการของมหาวิทยาลัยได้ โดยต้ังเป็นงบประมาณพิเศษของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีเรียกว่า 
“งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้” งบดังกล่าวเป็นงบที่เสริมเพ่ิมเติมจากงบประมาณแผ่นดิน ที่ทําให้
มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และพัฒนามหาวิทยาลัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2537 ได้ดําเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้ได้ครบทั้ง 4 ภารกิจ จะต้องอาศัยงบประมาณ เพ่ือนํามาใช้จ่ายในการบริหารจัดการให้ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรหรือจัดสรรให้ไม่เพียงพอจากงบประมาณแผ่นดิน เป้าหมายเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของงานเดิม สนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบการรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การจัดทํางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการ
ดําเนินการเป็นประจําทุกปี โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จะต้องจัดทําประมาณการรายรับ จัดทําคํา
ขอต้ังงบประมาณรายจ่าย โดยกองแผนงานเป็นผู้รวบรวมในภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ผ่าน
กระบวนการต่างๆ ทั้งจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
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ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณจากสภา
มหาวิทยาลัย และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทํางบประมาณ
และสามารถนํางบประมาณมาใช้ได้  

 อย่างไรก็ตามต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงบประมาณได้ปรับปรุงโครงสร้างแผนงาน
และวิธีการในการจัดทํางบประมาณโดยให้ทุกส่วนราชการแสดงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายพ้ืนฐาน และรายจ่ายยุทธศาสตร์ (สํานักงบประมาณ. 2559 : 6-
9) ส่งผลให้วิธีการในการพิจารณา ตลอดจนการจัดหมวดหมู่ของรายการงบประมาณ มีความซับซ้อน
และต้องทําความเข้าใจในโครงสร้าง ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้ันตอนที่กําหนดขึ้นใหม่ จึงจะสามารถ
เช่ือมโยงวิธีการจัดทํางบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปรับเปล่ียนได้ กอปร
กับระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ในกรณี
การจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินกิจการตามภารกิจหลักให้แยกเป็นงบลงทุน และ
งบดําเนินการ สําหรับงบดําเนินการให้จัดทําประมาณการรายรับและประมาณการค่าใช้จ่ายราย
หลักสูตรและรายกิจกรรม วิธีการจัดทํางบประมาณอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบน้ีให้ใช้วิธีการจัดทํา
งบประมาณแผ่นดินโดยอนุโลม ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิธีการจัดทํางบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้
สามารถสรุปข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย จําเป็นต้องทราบและเข้าใจในหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและ
ขั้นตอนต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ัน จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี ให้ดําเนินไปอย่างเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสําหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ได้รับ
มอบให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจข้ันตอนการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และสามารถจัดทําคําขอต้ังงบประมาณ
ได้อย่างถูกต้อง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจําปีในรูปแบบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2. ผู้ปฏิบัติงานทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีและสามารถนําไปปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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 3. เป็นเอกสารประกอบการศึกษา ค้นคว้า สําหรับผู้ที่สนใจในข้ันตอนการจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมายถึง รายการงบประมาณซึ่งจัดทําข้ึนตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างช่ัวคราว 
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญ เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทนเงินประจํา
ตําแหน่งผู้บริหาร เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง และเงินอ่ืนที่ต้องจ่ายตามสิทธิที่กฎหมาย
กําหนด เช่น ค่าครองชีพช่ัวคราว เป็นต้น 
 4. แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ ดําเนินการตามภารกิจหลักและหน้าที่ความ
รับผิดชอบซึ่งเป็นงานประจําของหน่วยงาน 
 5. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นในการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 6. รายจ่ายประจําขั้นตํ่า หมายถึง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุลคากร ได้แก่ ค่าจ้างช่ัวคราว (อัตรา
เดิม) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราเดิม) ค่าจ้างพนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ (อัตราเดิม) เงินเพ่ิม  
ค่าครองชีพ เงินประจําตําแหน่งบริหาร เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ เงินสมทบประกันสังคมในฐานะ
นายจ้าง เงินอ่ืนๆ ที่ต้องจ่ายควบคู่กับค่าจ้าง และค่าสาธารณูปโภค 
  7. รายจ่ายตามภาระผูกพัน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในรายการที่มีการผูกพันงบประมาณจากปีที่
ผ่านมาและหรือรายการที่ ต้องต้ังงบประมาณต่อเน่ืองในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น 
สิ่งก่อสร้างที่มีระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 1 ปี ทั้งที่ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ และ ต้ังสมทบเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 
  8. รายจ่ายตามภารกิจ หมายถึง ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานที่จําเป็นตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น 
ค่าจ้างช่ัวคราว (อัตราใหม่) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่า
สอน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และรายจ่ายอ่ืน 
  9. รายจ่ายเชิงนโยบาย หมายถึง ค่าใช้จ่ายในรายการที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเน้นในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
  10. หน่วยงาน หมายถึง คณะ สํานัก-สถาบัน โรงเรียนสาธิต สํานักงานอธิการบดี กอง หรือ
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือกอง ทั้งที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานภายใน
ตามพระราชบัญญัติส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้
จัดต้ังข้ึน 
 11. หน่วยงานส่วนกลาง หมายถึง สํานักคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการ สถาบันวิจัย
ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สํานักศึกษาทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี 
สํานักตรวจสอบภายใน ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา
ศูนย์เคร่ืองมือกลาง พิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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บทท่ี 2 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
 

ระเบียบและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง 
 

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัย จัดทําขึ้นตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายตามอํานาจในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 หมวด 2 มาตรา 
14(10) ดังน้ันสิ่งสําคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจําเป็นต้องทราบ คือ ระเบียบซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเงินรายได้ หรือ 
ประเภทของเงินที่สามารถนํามาเข้าสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี 
ตลอดจนอํานาจการอนุมัติให้ถูกต้องตามข้ันตอน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

1. อํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณ 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 หมวด 2 การดําเนินการ มาตรา 14 

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มี
อํานาจและหน้าที่ (10) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

2. อํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณ 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2539
หมวด 4 การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 19 ให้ส่วนราชการต่างๆจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อที่ประชุม
เห็นชอบแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ันๆ ต่อไป” 

 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 
2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ หมวด 4 การจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ ข้อ 17-20 

  3.1 ข้อ 17 การนําเงินรายได้ตามข้อ 7.1(เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา) ข้อ 7.2 (เงินทุน
มหาวิทยาลัย) และข้อ 7.7(เงินทุนคณะ) ไปใช้จ่ายให้จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

    3.2 ข้อ 18 การจัดสรรเงินงบประมาณตามข้อ7.1(เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา) ข้อ 7.2 
(เงินทุนมหาวิทยาลัย) ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ังเป็นผู้พิจารณา ส่วนเงินตามข้อ 7.7(เงินทุน
คณะ) ให้คณะกรรมการประจําส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา 

 3.3 ข้อ 19 ให้ส่วนราชการต่างๆจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ันๆ ต่อไป 

  3.4 ข้อ 20 ปรับปรุงตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ .ศ 2539 (ฉบับที่ 4) พ .ศ .2553 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 แห่งระเบียบ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ 2539 และให้ใช้ความต่อไปน้ี
แทน 

    “ข้อ 20 ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ ให้มหาวิทยาลัย
จําแนกเงินที่ประมาณการที่จะได้รับและประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินกิจการตามภารกิจหลัก
และภารกิจตามนโยบายซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

   ในกรณีการจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินกิจการตามภารกิจหลักให้แยก
เป็นงบลงทุน และงบดําเนินการ สําหรับงบดําเนินการให้จัดทําประมาณการรายรับและประมาณการค่า
ใช้จายรายหลักสูตรและรายกิจกรรม วิธีการจัดทํางบประมาณอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบน้ีให้ใช้วิธีการ
จัดทํางบประมาณแผ่นดินโดยอนุโลม” 
 
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
  ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้ขอเพ่ิม
ผลผลิต/โครงการใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังคงยึดโครงสร้าง
แผนงานเดิม 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) แผนงานพ้ืนฐาน (3) แผนงาน
ยุทธศาสตร์ และยังเช่ือมโยงแนวทางการจัดสรรงบประมาณผ่านผลผลิต-โครงการ   
  ดังน้ันเพ่ือให้การขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวมบรรลุได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในการจัดทํางบประมาณ จึงมีความจําเป็นต้องแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึน จําแนกตามแผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ (ตามแผนพัฒนา
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564) ผ่านการเช่ือมโยงทาง 12 ผลผลิต 1 
โครงการ ดังตาราง 1-3 
 
ตาราง 1  แสดงความเช่ือมโยงแผนงานและกลุม่รายการงบประมาณ ประกอบการจัดทําคําขอต้ัง   
  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

แผนงาน กลุ่มรายการงบประมาณ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ   1. อัตราเดิม 

1.1 : ค่าจ้างชั่วคราว 

1.2 : พนักงานมหาวิทยาลัย  

1.3 : พนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 

  2. อัตราใหม่ 

2.1 : ค่าจ้างชั่วคราว 

2.2 : พนักงานมหาวิทยาลัย  

2.3 : พนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ (ผู้เชี่ยวชาญ) 

  
  3. ค่าตอบแทน 
     3.1 : เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 
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แผนงาน กลุ่มรายการงบประมาณ 

    3.2 : ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
    3.3 : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    3.4 : ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
  4. ค่าใช้สอย 
    4.1 : เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 

 แผนงานพ้ืนฐาน  1. รายจ่ายตามภาระผูกพัน 

  2. รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน 

01: โครงการวิจัย 

02: โครงการบริการวิชาการ 

03: โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

04: วัสดุการศึกษา 

05: ค่าครุภัณฑ์ 

06: สิ่งก่อสร้าง 

07: การพัฒนาบุคลากร 

08: ค่าสอน 

09: ค่าสาธารณปูโภค  

10: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

  11: เงินสํารองรักษาสถานทางการเงิน 

 12: เงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตามนโยบาย 

 13: สมทบกองทุน 

 14: อ่ืนๆ 

 แผนงานยุทธศาสตร์ รายจ่ายในเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย 

 
 
 

ตาราง 2  แสดงความเช่ือมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลติ/โครงการ ประกอบการจัดทําคําขอต้ัง 
  งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ยุทธศาสตร์ ผลผลิต – โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
           และเทคโนโลยี 
ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 
           ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
           ขั้นพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์ ผลผลิต – โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างคุณค่าทางวิชาการและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนและสังคม  
 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (เปิดเพ่ิมใหม่ 
           เพ่ือรองรับงานวิจัยเชิงนวัตกรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล 
           และส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย 
           (ขอเพ่ิมใหม่เพ่ือรองรับการต้ังงบประมาณ 
            ของโรงพยาบาล) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมศิลป 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในฐานะทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้
ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับ
สากล 
 

 ผลผลิต : การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

ผลผลิต : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

 
ตาราง 3  แสดงความเช่ือมโยงผลผลิต/โครงการ หน่วยงานหลักและแนวทางการขอต้ังงบประมาณ  
     ประกอบการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม 
 
 

ผลผลิต / โครงการ หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้าน 
สังคมศาสตร ์

- คณะศึกษาศาสตร์ 
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
- คณะการบัญชีและการจัดการ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะการท่องเท่ียวและการ 
  โรงแรม 
- คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 

ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุนการงบวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง  
ภาพลักษณ์ Green university  
ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
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ผลผลิต / โครงการ หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

- คณะนิติศาสตร์ 
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยา 
ศาสตร์สุขภาพ 

- คณะพยาบาลศาสตร์ 
- คณะแพทยศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุนการงบวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง  
ภาพลักษณ์ Green university  
ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะเทคโนโลยี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร   
  ศาสตร์ 
- หลักสูตรความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ 

ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุนการงบวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง  
ภาพลักษณ์ Green university  
ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) 
- โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) 

ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุนการงบวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง 
ภาพลักษณ์ Green university  
ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ 
  วิชาการ 
- ศูนย์วิจัยและการศึกษา 
  บรรพชีวิน 
- ศูนย์นวัตกรรมไหม 

ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุน การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุง ภาพลักษณ์ 
Green university  
ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

 

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับ 
การวิจัย 
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ผลผลิต / โครงการ หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับ 
การวิจัยนวัตกรรม 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ - ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการ 
 

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษา  
พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการ  
ศึกษาและวิจัย 
 

- โรงพยาบาลสุทธาเวช ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุนการงบวิจัย การบริการ
วิชาการ ภาพลักษณ์ Green 
university ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิต
นั้นๆ โดยตรง 
 

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  
  อีสาน 
- พิพิธภัณฑ์ 
 

ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุนการงบวิจัย การบริการ
วิชาการ ภาพลักษณ์ Green 
university ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิต
นั้นๆ โดยตรง 
 

 - ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - หน่วยงานส่วนกลางทุก
หน่วยงาน ยกเว้น หน่วยท่ีเป็น
หน่วยงานหลักในวิจัย บริการ 
หรือ ทํานุบํารุง 

ทุกงบรายจ่าย ยกเว้นค่าใช้จ่าย 
บุคลากรภาครัฐ และงบเงิน
อุดหนุนการงบวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง  
ภาพลักษณ์ Green university  
ให้ตั้งไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - ทุกหน่วยงาน เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ในลักษณะค่าจ้างชั่วคราว 
ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง 
เงินสมทบประกันสังคม ค่าจ้าง
พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลผลิต : การพัฒนาภาพลักษณ์ 
มหาวิทยาลัย 

- ทุกหน่วยงาน - งบเงินอุดหนุน ท่ีเป็น  
ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 
 - งบรายจ่ายอ่ืน ท่ีเป็นค่าใช้จ่าย 
ในต่างประเทศ 
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ผลผลิต / โครงการ หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

ผลผลิต : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว - ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุนหรือ
รายจ่ายอ่ืนในลักษณะของ
โครงการหรือกิจกรรม 
 

 
หลักการจําแนกประเภทงบประมาณ 
 
 สํานักงบประมาณ ได้กําหนดรายจ่ายตามงบประมาณตามหนังสือเวียนที่ นร 0704/ว33    
ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 ประกอบกับหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) รายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ (2) รายจ่ายงบกลาง กรณีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จะอ้างอิงรายการตามหลักเกณฑ์ (1) รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป็น  5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 

1.1  งบบุคลากร 
1.2  งบดําเนินงาน 
1.3  งบลงทุน 
1.4  งบเงินอุดหนุน 
1.5  งบรายจ่ายอ่ืน 
 

1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
 1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นราย
เดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน เช่น  
 (1) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 
 (2) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 (3) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (4) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ 
 (5) เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
 (6) เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ  
 (7) เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
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 (8) เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
 (9) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
 (10) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้เพ่ือ
พัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 
 (11) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 (12) เงินเพ่ิมประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
 (13) เงินเพ่ิมพิเศษผู้ทําหน้าที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.) 
 (14) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ 
(พ.ข.ต.) 
 (15) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
 (16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ     
 (17) เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของข้าราชการ 
 1.2 ค่าจ้างประจํา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 
รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจํา และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับ
ค่าจ้างประจํา เช่น   
 (1)  เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   
 (2)  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
 (3)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา  
 (4)  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของลูกจ้างประจํา   
 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับการทํางานปกติแก่ลูกจ้าง
ช่ัวคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างช่ัวคราว 
 1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด รวมถึงเงินที่กําหนดให้
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานราชการ 
 ทั้งนี้กรณีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จะมีการต้ังงบประมาณใน
ประเภทงบบุคลากร เฉพาะ 1.3 ค่าจ้างชั่วคราว และใช้บัญชีอัตราเงินเดือนตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด เท่านั้น 
 2. งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่าย
จากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   
 2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด เช่น 
 (1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
 (2) เงินตอบแทนตําแหน่งและเงินอ่ืนๆ ให้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทําศพ 
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 (3) ค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเลือกต้ัง 
 (4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการ
เลือกต้ัง 
 (5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ที่มีคําสั่งแต่งต้ัง
จากทางราชการ 
 (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ 
 (7) เงินรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน 
 (8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
 (9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 
 (10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
 (11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 (12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นคร้ังคราว 
 (13) เงินค่าที่พักผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 
 (14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสํานักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น 
 (15) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 (16) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
 (17) เงินค่าตอบแทนการสอบ 
 (18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
 (19) ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 
 (20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ 
 (21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ใน
ต่างประเทศ 
 (22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ 
 (23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่ง 
 (24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง 
 (25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
 2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร
และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน ๆ  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น 
 (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง
ค่าติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการไฟฟ้า 
 (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมรวมถึงการซ่อมแซม 
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
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 (3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการนํ้าประปา 
รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของการประปา 
 (4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการซ่อมแซม 
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  
 (5) ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
 (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ 
ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 (7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น 
 (8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
 (9) ค่าเบ้ียประกัน 
 (10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหน่ึงอย่างใดซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 (11) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
  2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ 
 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  เช่น 
 (1)  ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
 (2) ค่ารับรองประเภทเครื่องด่ืม 
 (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก    
ค่าพาหนะ เป็นต้น 
 (2) ค่าเบ้ียเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ 
 (3) ค่าเบ้ียเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 
 (4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
 (5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 
 (6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการปฏิบัติงาน
ราชการ   
 (7)  เงินรางวัลตํารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
 (8)  เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   
 (9)  เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
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 (10)  ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา   
 (11)  ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา       
 (12)  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
 2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปน้ี 
 (1) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
 (2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน  
20,000 บาท 
 (3) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
 (4) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวสัด เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง 
 2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น  ตามรายการดังน้ี 
 (1) ค่าไฟฟ้า   
 (2) ค่าประปา ค่านํ้าบาดาล   
 (3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
 (4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
 (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ 
เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
 3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ
รายจ่ายดังกล่าว 
 3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปน้ี  
  (1) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
 (2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 
20,000 บาท 
 (3) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองบิน 
เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
 (4) รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 (5) รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดต้ัง 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
15 

 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
รวมถึงสิ่งต่างๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
 (2) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทําให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
 (3) รายจ่ายเพ่ือติดต้ังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการ
ติดต้ังครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดต้ัง
คร้ังแรกในสถานที่ราชการ 
 (4) รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
 (5) รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 (6) รายจ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธ์ิที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน  
 4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน
การดําเนินงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตําบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สํานัก
งบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่   
 1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่า
บํารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุน
เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 
 2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและ
ตามรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
  รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด กรณีรายจ่ายในงบเงินอุดหนุนของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอยู่ในประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
 เงินอุดหนุนการศาสนา  เช่น 
 (1)  ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 
 (2)  เงินอุดหนุนบูรณะวัด 
 (3)  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
 (4)  เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 
 (5)  เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 
 (6)  เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 
 (7)  เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ 
 (8)  เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน 
 (9)  เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน 
 (10)  เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
16 

 (11)  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 
 (12) เงินนิตยภัต 
 (13) เงินพระกฐิน 
 (14) เงินบูชากัณฑ์เทศน์ 
 รายจ่ายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน  เช่น 
 (1) ค่าฌาปนกิจ 
 (2) ค่าสินบน 
 (3) ค่ารางวัลนําจับ 
 5. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหน่ึง หรือ
รายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 
 (1)  เงินราชการลับ   
 (2)  เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
 (3)  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการ
จัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
 (4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
 (5)  ค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
 (6)  รายจ่ายเพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ 
 (7)  ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

 อย่างไรก็ตาม รายการที่ปรากฎเป็นเพียงการยกตัวอย่างประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติใช้
ประกอบการพิจารณาในเบ้ืองต้น ซึ่งหน่วยงานสามารถเพ่ิมหรือต้ังช่ือรายการใหม่ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะการเบิกจ่ายได้ เช่น 
 (1)  เงินสํารองรักษาสภาพทางการเงิน 
 (2)  เงินสํารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตามนโยบาย 
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บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 

 เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายและนโยบายในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย ขั้นตอนสําคัญต่อไปที่จะสะท้อนค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
ภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ คือการประมาณการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ที่คาดว่า
จะเกิดข้ึน ตลอดจนการจัดหมวดหมู่งบประมาณตามโครงสร้างเพ่ือให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และนํา
วิธีการจัดทํางบประมาณแผ่นดินมาปรับใช้โดยอนุโลมเพ่ือให้สามารถแสดงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของมหาวิทยาลัยในเชิงเปรียบเทียบได้ จึงได้กําหนดขั้นตอนในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจําปี ไว้โดยสรุปดังน้ี 

1. นโยบายในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2. การประมาณการรายจ่าย 
3. การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 
นโยบายงบประมาณและการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป ี
 
   

  เพ่ือให้การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนามหาวิทยา
ลับ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การจัดทํางบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ยังคง
โครงสร้างแผนงานและวิธีการในการจัดทํางบประมาณแบบแสดงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็น 3 
แผนงาน ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ โดยพิจารณารายการ
หรือกิจกรรมที่มีความพร้อม ความสําคัญและจําเป็นเร่งด่วนภายใต้กรอบรายรับข้างต้น  
  นโยบายในการจัดการและบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ต้องเป็นการจัดทํางบประมาณที่สอดคล้องนโยบายชาติ กระทรวง และมหาวิทยาลัย โดยในการ
จัดการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ปีน้ี การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 การมุ่งเน้นงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปแก้ปัญหาหรือเพ่ิมรายได้ของชุมชนและสังคม การพัฒนาทุน
ทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และเน้นการพัฒนานิสิตเป็นสําคัญในการสร้างความ
เป็นเลิศเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและทันต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ โดย
เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้จริงเพ่ือสร้างและพัฒนาทักษะของนิสิตเพ่ือความเป็นเลิศในแต่
ละหลักสูตร นิสิตที่สําเร็จในแต่ละหลักสูตร ต้องสามารถนําเอาทักษะที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหม่ไปใช้ได้โดยตรงและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 ด้วย จึง
ได้กําหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไว้ ดังนี้ 
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1. งบประมาณแบบจําแนกแผนงาน 

  1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทเช่น เงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานมหาวิทยาลัยและผู้เช่ียวชาญ เงินประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทนกรรมการ เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง ที่กําหนดไว้ในค่าจ้างช่ัวคราว 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และงบเงินอุดหนุนซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว 
  2. แผนงานพื้นฐาน หมายถึง แผนงานที่ดําเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติ
ประจําตามกฎหมายจัดต้ังแต่ละหน่วยงาน เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนิสิต การบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน  
 3. แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง รายการงบประมาณในเชิงนโยบาย เพ่ือให้ทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลับ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงกําหนดจุดเน้นในการต้ังงบประมาณแบบมุ่งเป้าเป็นการเฉพาะ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน จํานวน 6 ข้อ ดังน้ี 
  1.  การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แก่นักเรียนและ
นิสิต 
   2.  การขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 
   3.  การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปแก้ปัญหาหรือเพ่ิม
รายได้ของชุมชนและสังคม 
   4.  การทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
   5.  การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 
   6.  การเสริมสร้างความมั่งคงทางการเงิน  
 
2. นโยบายเก่ียวกับกรอบอัตรากําลัง 

  1. การต้ังงบประมาณเพ่ือขอรับจัดสรรอัตราใหม่ ทั้งลูกจ้างชั่วคราว และ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้องมีกรอบอัตราในแผนอัตรากําลัง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2558 
  2. การต้ังเงินเดือนลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งอัตราเดิมและอัตราใหม่ (ถ้ามี) 
ให้ใช้บัญชีถือจ่ายตามบัญชีที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ณ 1 มกราคม 2555 (บัญชีถือจ่ายที่มหาวิทยาลัย
ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน) 
  3. เงินเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ใช้อัตราเพิ่มร้อยละ 4 ตาม
แนวทางของงบประมาณแผ่นดิน 
 
3. สัดส่วนงบประมาณด้านการวิจัย 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนในภารกิจด้านการวิจัยทั้งในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ การต้ังงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานด้านการวิจัยหรือสร้างสรรค์ ต้องมีสัดส่วน
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เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทัง้ภายในภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา ดังน้ี 

- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  60,000 บาท/คน 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  50,000 บาท/คน 
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  25,000 บาท/คน 

 
4. การต้ังงบประมาณเก่ียวกับโครงการ 

 1. การต้ังงบประมาณในลักษณะโครงการ จะไม่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ภายหลังท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ัน คณะ/
หน่วยงานต้องจัดลําดับความสําคัญของโครงการในขั้นตอนการเสนองบประมาณพร้อมแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการประกอบการพิจารณา 
 2. หากหน่วยงานไม่มีข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กําหนดในขั้นเสนอต้ังงบประมาณ 
จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
   
5. การต้ังงบประมาณของส่วนกลาง 

  1. งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินที่ได้รับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)  ยกเว้นค่าสาธารณูปโภคให้ต้ัง
งบประมาณไว้ที่กองคลังและพัสดุ ตามท่ีจ่ายจริง 
  2. โครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ไว้ต้ังงบประมาณไว้ที่หน่วยงานต้ังแต่เร่ิมต้น เพื่อ
สะท้อนภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น การจัดทํา-ปรับปรุง-ถ่ายทอดหรือทบทวนแผน การประกัน
คุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาตามสมรรถนะหลักประจําตําแหน่ง(หน่วยงานเจ้าภาพ) เป็นต้น 
 

6. การต้ังงบประมาณด้วยเงินสะสม  

  การนําเงินเหลือจ่ายสะสมมาต้ังงบประมาณ ให้สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในลักษณะของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือ 

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และทักษะทางด้านวิชาชีพแก่นักเรียนและนิสิต  
2. ต้องเป็นโครงการเรียนรู้จริงเพ่ือสร้างและพัฒนาทักษะของนิสิตเพ่ือความเป็นเลิศในแต่ละ 

หลักสูตร และเมื่อสิ้นสุดโครงการนิสิตในหลักสูตรนั้นสามารถนําเอาทักษะน้ันไปใช้ได้โดยตรงและ
โครงการต้องสอดคล้องการเรียนการสอนในศตวรรษ 21 (โครงการท่ีเสนอต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัยและจะไม่ผูกพันกับการมีเงินสะสมของคณะ) 
 
7. การต้ังงบประมาณค่าสอน สําหรับคณะให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของกรอบวงเงิน
งบประมาณที่สามารถต้ังจ่ายได้ และ สําหรับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 
30 ของกรอบวงเงินงบประมาณท่ีสามารถต้ังจ่ายได้ 
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8. การต้ังงบสํารองฉุกเฉิน และการเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงิน  
 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงกําหนดให้แต่ละหน่วยงานต้ังงบประมาณใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
  1. เงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน ให้ต้ังงบประมาณได้ ไม่เกินร้อยละ 5 
ตามกรอบวงเงินต้ังจ่ายของแต่ละหน่วยงาน 
  2. เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน ให้ต้ังงบประมาณไว้ร้อยละ 5 ตามกรอบวงเงินต้ังจ่าย
ของแต่ละหน่วยงาน กรณีส่วนกลางให้ต้ังไว้ที่กองคลังและพัสดุ และให้ตัดเข้าบัญชีเงินสํารองรักษา
ฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
 
 

9. การต้ังงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุคลากร และ โรงเรียนสาธิต 
 
  เน่ืองจากเป็นรายการที่สามารถประมาณไว้ได้ล่วงหน้าตามประกาศการให้ทุน และ กรอบที่
คาดว่าจะจัดสรรเพ่ิม ทั้งในส่วนของบุตรบุคลากรซึ่งศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
และ บุคลากรที่ได้รับสิทธ์ิการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ต้ังงบประมาณตาม
จํานวนท่ีมีอยู่จริงและท่ีคาดว่าจะเปิดรับเพิ่มเติมในปีการศึกษาที่อยู่ในปีงบประมาณ และตัดโอนให้
คณะ-หน่วยงาน-โรงเรียน ตามรอบการศึกษา เพ่ือให้สะท้อนค่าใช้จ่ายและรายรับจริงที่เกิดขึ้น 
 
10. การต้ังงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากหน่วยงานไม่มีใบเสนอราคา 
รายละเอียดคุณลักษณะ แบบรูปรายการ BOQ จะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 
11. ให้บันทึกและนําส่งข้อมูลคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ผ่านระบบการจัดทําคําขอตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ (BIP) เท่านั้น 
 

ตาราง 4 
แนวทางการต้ังงบประมาณแบบมุ่งเปา้เปน็การเฉพาะ  

เพื่อขบัเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละหนว่ยงาน จํานวน 6 ข้อ 

 
 

นโยบาย แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ 

1. การเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะ 
   การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แก่นักเรียนและนิสิต 
 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษา        
   (English Exit-Exam ) 
2. ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   (IT Exit-Exam) 
3. O-Net 
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นโยบาย แนวทางในการจัดสรรงบประมาณ 

4. สหกิจศึกษา 
5. Startup 
 

2. การขับเคล่ือนสู่มหาวิทยาลัย 4.0 
 

1. Active Learning 
2. Service Learning 

3. การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
   ท่ีสามารถนําไปแก้ปัญหาหรือเพิ่มรายได้ของชุมชน 
   และสังคม 

1. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาสังคม 
2. สนับสนุนงานวิจัยท่ีสามารถนําไปแก้ปัญหาหรือเพิ่ม
รายได้ของชุมชนและสังคม 
3. ส่งเสริมให้มีการผลิตนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 

4. การทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ 
   ชุมชนและสังคม 
 

1. โครงการ 1 หลักสูตร 1ชุมชน (One Program  
   One Community : OPOC) 
2. สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ 
 

5. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถ 
   นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

1. โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
   เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชน 
 

6. การเสริมสร้างความม่ังคงทางการเงิน  
 

เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน ร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีตั้ง
จ่ายได้ 

 

            
 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป ี

 

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

นโยบายงบประมาณ ขาดดุล /เกินดุล/สมดุล 

วงเงินงบประมาณรายจ่าย 

ผลผลิต 2 ผลผลิต 3 ผลผลิต 1 

คณะ/สาขา คณะ/สาขา คณะ/สาขา คณะ/สาขา 

แผนภาพ แสดงความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

มิติงบรายจ่าย 

มิติยุทธศาสตร ์

แผนงาน 
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การประมาณการรายจ่าย 
 
 เพ่ือให้การจัดทําประมาณการรายจ่าย เงินรายได้ประจําปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กําหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน
จําเป็นต้องทําความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 1. โครงสร้างงบประมาณ 
  1.1 ต้องแสดงงบประมาณในมิติยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือสะท้อนงบประมาณของหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้
บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ 
  1.2 ต้องแสดงงบประมาณตามแผนงานหลักที่สํานักงบประมาณกําหนด ได้แก่ แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ในมิติภาระค่าใช้จ่าย 4 ด้าน ประกอบด้วย 
รายจ่ายประจําขั้นตํ่า รายจ่ายตามภาระผูกพัน รายจ่ายตามภารกิจ และ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์เชิง
นโยบาย เพ่ือสะท้อนภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและเป็นกรอบพ้ืนฐานในการจัดทํางบประมาณแบบ
รายการ 
  1.3 ต้องแสดงงบประมาณในมิติผลผลิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 
จํานวน 12 ผลผลิต 1 โครงการ ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับงบประมาณในมิติยุทธศาสตร์  
  1.4 ต้องแสดงงบประมาณในมิติงบรายจ่ายตามหลักการจําแนกงบประมาณ  
  1.5 ต้องแสดงงบประมาณ จําแนกตามแหล่งเงินที่หน่วยงานขอต้ังจ่าย ประกอบด้วย 
กรอบประมาณการรายรับ และเงินเหลือจ่าย (เงินสะสม)  

 2. หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย  
  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร0704/ว33 ลงวันที่ 18  

มกราคม 2553 ประกอบกับหนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 
2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เน่ืองจากการต้ังงบประมาณไม่ถูกต้องตามงบรายจ่าย จะไม่สามารถ
ดําเนินการในขั้นตอนการเบิกจ่ายได้ หรือ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณงบประมาณระหว่างปี
ที่ต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เช่น หน่วยงานต้องการปรับปรุงห้องเรียนโดยการก้ันห้อง 
ต่อเติมประตู หน้าต่าง แต่ต้ังงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เน่ืองจากเข้าใจว่าเป็นการรับจ้าง แต่
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่าย รายการดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทรายการ
สิ่งก่อสร้าง ดังน้ันในระหว่างปีหน่วยงานต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ส่งผลให้งาน
ไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เป็นต้น 

 3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
  สํานักงบประมาณได้จัดทําบัญชีราคามาตรฐานเพ่ือประกอบการต้ังงบประมาณรายจ่าย 

ประเภทงบลงทุน โดยเฉพาะค่าครุภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมให้การขอตั้งงบประมาณใน
รายการเดียวกัน ชนิดหรือเคร่ืองเดียวกัน ต้องมีราคาเท่ากัน โดยแยกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ออกเป็น 2 ชุด กรณีเป็นการต้ังงบประมาณครุภัณฑ์ทั่วไป ให้ใช้บัญชีมาตรฐานของสํานักงบประมาณ 
และ กรณีที่เป็นการต้ังงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาเพ่ิมเติม
ได้ที่ http://www.mict.go.th หัวข้อเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ 

 4. หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะตามแต่ละงบรายจ่าย 
  ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจะจัดประชุม

หน่วยงาน เพ่ือช้ีแจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ตลอดจนการมอบนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจําปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และอบรมผู้ปฏิบัติงานถึงขั้นตอนในการดําเนินการ
และการบันทึกคําขอตั้งงบประมาณผ่านระบบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจําปี (BIP) ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะตามแต่ละงบรายจ่าย ดังน้ี 
 

   4.1 งบบุคลากร  

    (1) ค่าจ้างชั่วคราว หรือ เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับการทํางานปกติแก่ลูกจ้าง
ช่ัวคราวของส่วนราชการ ตามกรอบความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย สําหรับช่ือตําแหน่ง จํานวนอัตรา ประเภทตําแหน่ง และค่าจ้างให้เป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยแบ่งประเภทของการจ้าง ออกเป็น ลูกจ้างรายเดือน และ ลูกจ้างรายวัน ซึ่ง
ต้องระบุประเภทไว้ในคําขอของหน่วยงาน  

    1.1 อัตราเดิม หมายถึง ลูกจ้างช่ัวคราวที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วในปีงบประมาณปัจจุบัน
ตามเอกสารงบประมาณ โดยให้ระบุช่ือตําแหน่ง จํานวน และอัตราเงินเดือนในช่ือรายการงบประมาณ 
เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (อัตรา 11,680 บาทต่อเดือน) ลูกจ้างช่ัวคราวกลุ่มน้ี 
จัดอยู่กลุ่มรายจ่ายประจําขั้นตํ่า ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    1.2 อัตราใหม่ หมายถึง อัตราลูกจ้าง ช่ัวคราวท่ีคาดว่าจะรับเพ่ิมในปีงบ
ปีงบประมาณ อันเน่ืองมาจากภาระงานที่เพ่ิมข้ึนของหน่วยงาน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดสรรอัตราของมหาวิทยาลัย โดยให้ระบุช่ือตําแหน่ง จํานวน และอัตราเงินเดือนในช่ือ
รายกรงบประมาณ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา (อัตรา 11,680 บาทต่อเดือน) ลูกจ้าง
ช่ัวคราวกลุ่มน้ี จัดอยู่กลุ่มรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
     ทั้งน้ีการขอต้ังอัตราใหม่ ต้องมีกรอบอัตราในแผนอัตรากําลัง 5 ปี (พ.ศ.2558-
2562) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 
   สําหรับบัญชีอัตราค่าจ้างให้ใช้บัญชีมหาวิทยาลัยใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามการปรับ
ฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ไปก่อน โดยอัตราเร่ิมต้นวุฒิปริญญาตรี เท่ากับ 11,680 บาท 
และสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตาราง 5  ตัวอย่างการบันทึกรายการคําขอค่าจ้างช่ัวคราวตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  420,500  420,500  420,500  -  
  ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 420,500  420,500  420,500  -  
  1. งบบุคลากร 420,500  420,500  420,500  -  
    1.1 ค่าจ้างชั่วคราว 420,500  420,500  420,500  -  
    อัตราเดิม 420,500  420,500  420,500  -  
    1. เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา  
    (อัตราละ 11,680 บาท) 

140,180  140,180  140,180  -  

    2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา  
    (อัตราละ 11,680 บาท) 

140,160  140,160  140,160  -  

    3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา  
    (อัตราละ 11,680 บาท) 

140,160  140,160  140,160                  -  

 
  จากตาราง 5 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบบุคลากร ค่าจ้างช่ัวคราว จะอยู่ภายใต้แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ตามโครงสร้างงบประมาณ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง เช่น ลูกจ้าง
ช่ัวคราว อัตราเดิม ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (อัตราละ 11,680 บาท) ขอต้ัง
งบประมาณโดยใช้วงเงินจากเงินรายได้ จํานวน 140,180 บาท (11,680 x 12 เดือน) เป็นต้น 
 

   4.2 งบดําเนินงาน 

    (1) ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมและศักยภาพหน่วยงาน จัดอยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 

ตาราง 6 แสดงรายการค่าตอบแทนจําแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

รายจ่ายประจําขั้นตํ่า รายจ่ายพ้ืนฐาน 

1. เงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร  
    ในส่วนท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน
ได้ เช่น ผู้ช่วยอธิการบดี (ในส่วนท่ีเกินจากกรอบเงิน
แผ่นดิน) คณบดี-รองคณบดี-หัวหน้าภาค/สํานักวิชา 
ของคณะท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตั้ง
ตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด สําหรับคณะท่ีตั้งตามมติ
สภามหาวิทยาลัยหรือคณะนอกระบบ ตั้งตามระเบียบ
การเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน   
2. ค่าตอบแทนกําลังทางด้านสาธารณสุข 
 

  1. ค่าสอน ตั้งไม่เกินร้อยละ 15 และ 30 ของประมาณ
การรายรับ สําหรับคณะ และ รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
  2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
  3. ค่าตอบแทนวิทยากร  
  4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
  5. ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ   
 

 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตาราง 7  ตัวอย่างการบันทึกรายการคําขอค่าตอบแทนตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  1,00,000  1,100,000 1,100,000  -  
  ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,00,000  1,100,000 1,100,000 -  
  1. งบดําเนนิงาน 1,00,000  1,100,000 1,100,000 -  
    1.1 ค่าตอบแทน 1,00,000  1,100,000 1,100,000 -  
    1. ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 500,000  600,000 600,000 -  
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร 500,000  500,000  500,000  -  

  

  จากตาราง 7 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบดําเนินงาน ค่าตอบแทน จะจําแนกรายการเป็น 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแสดงรายการพร้อมแหล่งงบประมาณในการขอต้ัง  
 
    (2) ค่าใช้สอย โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการจ้างหรือจ่ายเพ่ือให้ได้ซึ่งการบริการ 
ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคและการสื่อสาร) ให้จัดสรรเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนของนิสิตให้มากท่ีสุด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่ารับรองและพิธีการ ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม เป็นต้น โดยพิจารณาตามความ
จําเป็นของแต่ละหน่วยงาน รายจ่ายประเภทน้ีจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจพ้ืนฐาน ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 
   ยกเว้น เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง รายจ่ายประเภทน้ีจัดอยู่ในกลุ่ม
รายจ่ายประจําขั้นตํ่า ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

ตาราง 8 แสดงรายการค่าใช้สอยจําแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน 

     1. เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง 
     (รายจ่ายประจําข้ันตํ่า) 

     1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
     2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
     3. ค่าจ้างเหมาบริการ  
     4. ค่ารับรองและพิธีการ  
     5. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ตาราง 9 ตัวอย่างการบันทึกรายการคําขอค่าใช้สอยตามแบบฟอร์มที่กาํหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  7,100  7,100 7,100   -  
  ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 7,100  7,100 7,100   -  
  1. งบดําเนนิงาน 7,100  7,100 7,100   -  
    1.1 ค่าใช้สอย 7,100  7,100 7,100   -  
    1. เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง 7,100  7,100 7,100   -  
แผนงานพ้ืนฐาน 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
  1. งบดําเนนิงาน 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
    1.1 ค่าใช้สอย 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
    1. ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,500,000  1,650,000  1,650,000  -  

  
  จากตาราง 9 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบดําเนินงาน ค่าใช้สอย จะจําแนกรายการ
ออกเป็น 2 แผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ โดย เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง จะอยู่
ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอต้ัง และ รายการค่าใช้สอยอ่ืนๆ 
เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม จะอยู่
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน 
 

    (3) ค่าวัสดุ โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นการซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ เช่น วัสดุ
การศึกษา วัสดุหนังสือและตํารา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ วัสดุสํานักงาน วัสดุการเกษตร วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น โดยพิจารณาตามความจําเป็นของ   
แต่ละหน่วยงาน รายจ่ายประเภทน้ีจัดอยู่ในกลุ่มภารกิจพ้ืนฐาน ภายใต้แผนงานพื้นฐาน 
 

ตาราง 10 ตัวอย่างการบันทึกรายการคําขอค่าวัสดุตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานพ้ืนฐาน 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
  1. งบดําเนนิงาน 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
    1.1 ค่าวัสด ุ 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
    1. วัสดุสํานักงาน 500,000  1,000,000  1,000,000  -  
    2. วัสดุงานบ้านงานครัว 500,000 500,000 500,000 - 
    3. วัสดุคอมพิวเตอร์ 500,000 500,000 500,000 - 

  
  จากตาราง 10 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบดําเนินงาน ค่าวัสดุ จะแสดงรายการอยู่ภายใต้
แผนงานพ้ืนฐานทั้งหมด และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอต้ัง  
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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           (4) ค่าสาธารณูปโภค ต้องระบุรายการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่า
ไปรษณีย์ ให้ชัดเจน รายจ่ายประเภทน้ีจัดอยู่กลุ่มรายจ่ายประจําข้ันตํ่า ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน ในกรณี
ของผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ต้องใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่าน
มาและงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประกอบการพิจารณาด้วย เพ่ือให้งบประมาณดังกล่าวเพียงพอ
ต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณน้ันๆ ต่อไป เช่น 
    ปีงบประมาณที่ผ่านมามีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภครวมทั้งสิ้น 120,000,000 
บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 30,000,000 บาท หมายความว่า ต้องต้ังงบประมาณด้วยเงิน
รายได้ ไม่น้อยกว่า 90,000,000 บาท เพ่ือให้เพียงพอต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่อไป 
 

ตาราง 11 ตัวอย่างการบันทึกรายการคําขอค่าสาธารณูปโภคตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานพ้ืนฐาน 120,000,000  130,000,000  130,000,000  -  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 120,000,000  130,000,000  130,000,000  -  
  1. งบดําเนนิงาน 120,000,000  130,000,000  130,000,000  -  
    1.1 ค่าสาธารณูปโภค 120,000,000  130,000,000  130,000,000  -  
    1. ค่าไฟฟ้า 80,000,000  90,000,000  90,000,000  -  
    2. ค่าน้ําประปา 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 
    3. ค่าโทรศัพท์ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 

  
  จากตาราง 11 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จะแสดงรายการ
อยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานทั้งหมด และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอต้ัง  
 
   4.3 งบลงทุน   
    (1) ค่าครุภัณฑ์ จัดอยู่ในแผนงานพ้ืนฐาน 
     1.1 ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ กรณีรายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานการกําหนดราคากลางตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการสื่อสาร (ICT) ประกอบการพิจารณาด้วย  
     1.2 ช่ือรายการเป็นภาษาไทย ทั้งน้ีหน่วยงานอาจวงเล็บช่ือภาษาอังกฤษท้าย
รายการได้  
     1.3 รายการครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐาน ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อม
รายละเอียด  
    ตัวอย่างการต้ังช่ือรายการ เช่น  
     - ระบบเสียงห้องประชุม จํานวน 1 ชุด (ชุดละ 50,000 บาท) 
     - เคร่ืองนึ่งฆ่าเช้ือระบบไอนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง (เคร่ืองละ 100,000 บาท) 
     - เคร่ืองปั่นตกตะกอน (Spin Down) จํานวน 1 เครื่อง (เคร่ืองละ 14,300 บาท) 
     - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จํานวน 1 เคร่ือง (เคร่ืองละ 120,000 บาท) 
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ตาราง 12 ตัวอย่างการบันทึกรายการคําขอค่าครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานพ้ืนฐาน - 620,000 370,000  250,000 
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - 620,000 370,000  250,000 
  1. งบลงทุน - 620,000 370,000  250,000 
    1.1 ค่าครุภัณฑ์ - 620,000  370,000  250,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ - 250,000  - 250,000  
    1. คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 1 จํานวน 2 เคร่ือง 
    (เคร่ืองละ 120,000 บาท) 

- 240,000 - 240,000 

    2. เคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน      
    จํานวน 1 เคร่ือง (เคร่ืองละ 10,000 บาท) 

- 10,000 - 10,000 

    ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - 370,000 370,000 -  
    1. เตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า  
    จํานวน 1 เตียง (เตียงละ 370,000 บาท) 

- 370,000 370,000 - 

  
  จากตาราง 12 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จะแสดงรายการอยู่
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานทั้งหมด จําแนกตามประเภทครุภัณฑ์ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง 
เช่น คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 120,000 บาท) จะอยู่ภายใต้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ และขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในขณะที่เตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า จํานวน 1 เตียง (เตียงละ 370,000 บาท) จะอยู่ภายใต้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประเภทงบลงทุนจกเงินสะสมได้ ในกรณีที่มีงบประมาณจากเงินรายได้ไม่เพียงพอ 
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ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างใบเสนอราคาประกอบคําขอต้ังรายการครุภัณฑ์ 
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ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างใบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบคําขอต้ังรายการครุภัณฑ์ 
 

           (2) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังตามความจําเป็นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีหน่วยงานต้องมีแบบรูปรายการ พร้อมใบแสดงปริมาณงานและ
ราคากลาง (BOQ) ประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยรายการสิ่งก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
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    1. รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ การต้ังช่ือรายการให้เป็นภาษาไทย พร้อมระบุจํานวนและหน่วยนับทุกครั้ง เช่น อาคาร
เก็บเคร่ืองมือและพัสดุกลาง 1 หลัง ลานจอดรถ รายการปรับหรือต่อเติมอาคาร เป็นต้น รายจ่าย
ประเภทน้ีจัดอยู่กลุ่มรายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน  
    2. รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน ซึ่งมีระยะเวลาในการดําเนินการมากกว่า 1
ปีงบประมาณ จึงไม่จําเป็นต้องต้ังงบประมาณภายในปีเดียวเนื่องจากจะทําให้ขาดโอกาสในการใช้กรอบ
วงเงินสําหรับการต้ังงบประมาณในรายการอ่ืนที่จําเป็น ดังน้ันวิธีการต้ังงบประมาณจึงแบ่งงบประมาณ
ตามงวดงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณ โดยแสดงราคาก่อสร้างรวมท้ังหมดในเอกสาร
งบประมาณและระบุว่าเป็นการผูกพันงบประมาณ โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ 
หรือต้ังสมทบในรายการผูกพันที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายประเภทน้ีจัดอยู่กลุ่ม
รายจ่ายตามภาระผูกพัน ให้ระบุเหตุผล คําช้ีแจงพร้อมวงเงินก่อสร้างรวมทั้งโครงการ จํานวน
ปีงบประมาณที่ผูกพัน พร้อมงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ เช่น 
    อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ จํานวน 1 หลัง ระบุในช่องคําช้ีแจงว่า วงเงิน
ก่อสร้างรวมท้ังโครงการ 200,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน 150,000,000 บาท และเงิน
รายได้สมทบ 50,000,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2559-2561) ดังน้ี 
    ปีงบประมาณ 2559 ต้ังงบประมาณ 10,000,000 บาท 
    ปีงบประมาณ 2560 ต้ังงบประมาณ 20,000,000 บาท 
    ปีงบประมาณ 2561 ต้ังงบประมาณ 20,000,000 บาท  
 

ตาราง 13  ตัวอย่างการบันทึกรายการคําขอค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กาํหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 256 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานพ้ืนฐาน 20,000,000 20,650,000  -  20,650,000 
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 20,000,000 20,650,000  -  20,650,000 
  1. งบลงทุน 20,000,000 20,650,000  -  20,650,000 
    1.1 ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 20,000,000 20,650,000  -  20,650,000 
    รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี - 650,000  - 650,000  
    1. โรงจอดรถ จํานวน 1 หลัง - 200,000 - 200,000 
    2. ปรับปรุงห้องเรียนรวมเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา    
    จํานวน 3 ห้อง  

- 450,000 - 450,000 

    รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 
    1. อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ จํานวน 1 หลัง 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 
    ค่าก่อสร้างรวมทั้งส้ิน  200,000,000 บาท     
    งบประมาณแผ่นดิน 150,000,000 บาท     
    งบประมาณเงินรายได้ 50,000,000 บาท     
      ปีงบประมาณ 2559 ต้ังงบประมาณ 10,000,000 บาท     
      ปีงบประมาณ 2560 ต้ังงบประมาณ 20,000,000 บาท     
      ปีงบประมาณ 2561 ต้ังงบประมาณ 20,000,000 บาท     
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    จากตาราง 13 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะแสดง
รายการอยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานทั้งหมด จําแนกตามประเภทสิ่งก่อสร้าง และแสดงแหล่งงบประมาณ
ในการขอต้ัง เช่น โรงจอดรถ จํานวน 1 หลัง วงเงิน 200,000 บาท จะอยู่ภายใต้รายการสิ่งก่อสร้าง 1ปี 
ในขณะที่อาคารปฏิบัติการและโรงพยาบาลสัตว์ จะอยู่ภายใต้รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน เน่ืองจากมี
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3ปีงบประมาณ และขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานสามารถต้ังงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนจกเงินสะสมได้ ใน
กรณีที่มีงบประมาณจากเงินรายได้ไม่เพียงพอ 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างแบบรูปรายการประกอบคําขอต้ังรายการสิ่งก่อสร้าง 
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ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างใบแสดงปริมาณงาน BOQ ประกอบคําขอต้ังรายการสิ่งก่อสร้าง 
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   4.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรมท่ีหน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณได้
ตามความจําเป็นและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถจําแนกประเภทออกได้เป็น 2 
ลักษณะ ดังน้ี 
   (1) เงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร 
    (2) เงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การวิจัย กิจกรรมนิสิต การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น พร้อม แนบ
เอกสารรายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณา 
    กรณีที่รายการงบประมาณดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยให้
จําแนกอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ในส่วนของรายการอ่ืนๆ ให้ถือเป็นงบประมาณตามศักยภาพและ
ภารกิจของหน่วยงาน ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน  
 

ตาราง 14 แสดงรายการงบเงินอุดหนุนจําแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

1. พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย   
   1.1 เงินเดือน  
   1.2 เงินประจําตําแหน่ง  
   1.3 ค่าครองชีพชั่วคราว 
   1.4 เงินสมทบสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 7  
  1.5 เงินเลื่อนข้ันประจําปี ร้อยละ 4
  
   กรณีอัตราเดิม จัดอยู่กลุ่มรายจ่าย 
   ประจําข้ันตํ่า 
   กรณีอัตราใหม่ จัดอยู่กลุ่มรายจ่าย 
   ตามภารกิจพ้ืนฐาน  
 
2. พนักงานท่ีจ้างตามภารกิจหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ  
   2.1 อัตราเดิม จัดอยู่กลุ่มรายจ่าย 
   ประจําขั้นตํ่า 
   2.2 อัตราใหม่ กลุ่มนี้จัดอยู่กลุ่ม 
  รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน 
 

เงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายท่ัวไป 
เช่น การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย 
กิจกรรมนิสิต การพัฒนาบุคลากร 
การฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น พร้อม 
แนบเอกสารรายละเอียดโครงการ
ประกอบการพิจารณา 
      
 

เฉพาะรายการ กิจกรรม/
โครงการ ที่เก่ียวข้องกับนโยบาย
มุ่งเป้า 6 ข้อ ตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างทักษะทางด้าน
วิชาชพีและการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 แก่นักเรียนและนิสิต 
2. การขับเคล่ือนสู่มหาวิทยาลัย 
4.0 
3. การมุ่งเน้นงานวิจัย งานสร้าง 
สรรค์หรือนวัตกรรมท่ีสามารถ
นําไปแก้ปัญหาหรือเพ่ิมรายได้
ของชุมชนและสังคม 
4. การทํางานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชนและสังคม 
5. การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท่ี
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม 
6. การเสริมสร้างความม่ังคงทาง
การเงิน  
 

 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตาราง 15 ตัวอย่างการบันทึกคําขอเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากรตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  703,680 1,853,180 1,853,180   -  
  ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 703,680 1,853,180 1,853,180   -  
  1. งบเงินอุดหนุน 703,680 1,853,180 1,853,180   -  
    1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย 283,680 1,013,180 1,013,180  -  
    อัตราเดิม 283,680  804,440 804,440  -  
    1. อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ 250,180  301,440  301,440  -  
    2. เงินเพ่ิมค่าจ้างประจําปี 15,000 18,100 18,100  
    3. ค่าครองชีพชั่วคราว - -  -  -  
    4. ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ -  42,000  42,000                  -  
    5. เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% 18,500 22,400 22,400 - 
    6. อุดหนุนอ่ืนตามมติ ครม - - - - 
    อัตราใหม่ -  208,740 208,740  -  
    1. อุดหนุนการจ้างพนักงานเงินรายได้ - 168,240  168,240  -  
    2. เงินพ่ิมค่าจ้างประจําปี - 18,100 18,100  
    3. ค่าครองชีพชั่วคราว - -  -  -  
    4. ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ -  - -                 -  
    5. เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% - 22,400 22,400 - 
    6. อุดหนุนอ่ืนตามมติ ครม - - - - 
    1.2 พนักงานทจี้างตามภารกิจ 420,000 840,000  840,000  -  
    อัตราเดิม 420,000  420,000  420,000  -  
    1. อุดหนุนการจ้างพนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ 420,000  420,000  420,000  -  
    อัตราใหม่ -  420,000  420,000  -  
    1. อุดหนุนการจ้างพนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ - 420,000  420,000  -  

 
  จากตาราง 15 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร จะ
อยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามโครงสร้างงบประมาณ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอต้ัง 
แบ่งเป็น อัตราเดิม อัตราใหม่  

 
ตาราง 16 ตัวอย่างการบันทึกคําขอเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไปตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

   ในแผนงานพ้ืนฐาน 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานพ้ืนฐาน  703,680 1,853,180 1,853,180   -  
  ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 220,000 520,000 520,000   -  
  1. งบเงินอุดหนุน 220,000 520,000 520,000   -  
    1. โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 20,000  20,000  20,000  -  
    2. เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม 200,000 500,000 500,000  
  ผลผลิต : ผลงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 25,000 55,000 55,000   -  



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
  1. งบเงินอุดหนุน 25,000 55,000 55,000   -  
    1. โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปะวัฒนธรรม 20,000  50,000  50,000  -  
    2. โครงการเวียนเทียนวันมาฆบูชา 5,000 5,000 5,000  
  ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ 50,000 100,000 100,000   -  
  1. งบเงินอุดหนุน 50,000 100,000 100,000   -  
    1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 50,000  50,000  50,000  -  
    2. โครงการสัมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวนิสิต - 50,000 50,000  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 50,000 60,000 60,000   -  
  1. งบเงินอุดหนุน 50,000 60,000 60,000   -  
    1. เงินอุดหนุนการพัฒนาระบบมาตรฐานทางการเงิน 50,000  50,000  50,000  -  
    2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร - 50,000 50,000  
    3. เงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบงาน - 10,000 10,000  

 
  จากตาราง 16 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไป 
สามารถจัดทําคําของต้ังงบประมาณได้ในหลายผลผลิต ขึ้นอยู่กับรายการงบประมาณ เช่น เงินอุดหนุน
การบริการวิชาการแก่สังคม จะอยู่ภายใต้ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ หรือ เงินอุดหนุนการ
พัฒนามาตรฐานทางการเงิน จะอยู่ภายใต้ผลผลิต การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามโครงสร้าง
งบประมาณ ในกรณีที่หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่มคณะทางด้านสังคมศาสตร์ รายการงบประมาณจะปรากฏ
ภายใต้ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นต้น 
 

ตาราง 17 ตัวอย่างการบันทึกคําขอเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไปตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
   ในแผนงานยุทธศาสตร์ 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานยุทธศาสตร์  3,000,000 5,000,000 5,000,000   -  
  ผลผลิต : การพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  
  1. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  
    1. เงินอุดหนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  
  ผลผลิต : การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 1,000,000 2,000,000 2,000,000  -  
  1. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 2,000,000 2,000,000  -  
    1. เงินอุดหนุนในกิจกรรมการจัดการขยะ - 1,000,000 1,000,000  -  
    2. เงินอุดหนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว 1,000,000 1,000,000 1,000,000   
  ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ 1,000,000 2,000,000 2,000,000  -  
  1. งบเงินอุดหนุน 1,000,000 2,000,000 2,000,000  -  
    1. เงินอุดหนุนหน่วยวิจัยเฉพาะทาง - 1,000,000 1,000,000  -  
    2. เงินอุดหนุนความร่วมมือทางการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
    ต่างประเทศ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000  

 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    จากตาราง 17 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไป 
ที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย จะอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ตามโครงสร้าง
งบประมาณ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอต้ัง ทั้งน้ีรายการนโยบายจะปรับเปลี่ยนไปตามจุดเน้น
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ 

 
   4.5 งบรายจ่ายอ่ืน ให้ต้ังงบประมาณสําหรับรายการที่ไม่เข้าข่ายรายการข้างต้น 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงงบประมาณที่ต้องใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณ
กําหนด จําแนกออกเป็น 5 ประเภท 
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
    2. เงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน ให้ต้ังงบประมาณได้ไม่เกิน ร้อยละ 
5 ของประมาณการรายรับที่สามารถต้ังจ่ายได้ 
    3. เงินสํารองรักษาฐานะทางการเงิน ให้ต้ังงบประมาณ ร้อยละ 5 ของประมาณการ
รายรับที่สามารถต้ังจ่ายได้ 
    4. เงินสมทบกองทุน 
    5. อ่ืนๆ เช่น เงินค่าปรับ เงินทุนหมุนเวียน เงินจัดสรรคืนหน่วยงาน เงินค่าธรรมเรียม
การศึกษาบุคลากรและบุตรบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ เป็นต้น 
 

ตาราง 18 ตัวอย่างการบันทึกคําของบรายจ่ายอ่ืนตามแบบฟอร์มที่กําหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2560 
คําขอต้ังงบประมาณปี 2561 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได้ เงินสะสม 
แผนงานพ้ืนฐาน 11,500,000 13,000,000 13,000,000   -  
  ผลผลิต : การพัฒนาภาพลักษณ์สู่สากล 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -  
  1. งบรายจ่ายอื่น 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -  
    1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ 
    นานาชาติในต่างประเทศ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 
-  

  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 6,500,000 8,000,000 8,000,000  -  
  1. งบรายจ่ายอื่น 6,500,000 8,000,000 8,000,000  -  
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
    ชั่วคราว 

500,000 1,000,000 1,000,000  -  

    2. เงินสํารองจ่ายฉุกเฉินในกรณีจําเป็นเร่งด่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000   
    3. สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 5,000,000 6,000,000 6,000,000  

 
  จากตาราง 18 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบรายจ่ายอ่ืน จะอยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน ตาม
โครงสร้างงบประมาณ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอต้ัง โดยส่วนใหญ่หน่วยงานระดับคณะจะมี
คําขอต้ังงบประมาณในงบรายจ่ายนี้อยู่ 2 รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
และ เงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วน ยกเว้นส่วนกลางจะมีรายการสมทบกองทุนและ
รายการอ่ืนเพ่ิมเติมขึ้นมา ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการต้ังงบประมาณในแต่ละปี 
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 ทั้งน้ีในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้พัฒนา
ระบบการบันทึกคํางบประมาณ (BIP) เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่จะสมารถเรียกดู
รายงานตามตารางข้างต้นเพ่ือเสนอผู้บริหารและช่วยลดขั้นตอนในการสรุปข้อมูลในมิติต่างๆ อีกทั้งยัง
เก็บบันทึกข้อมูลเป็นประวัติในการตรวจสอบในภายหลังต่อไป 

 
การบันทึกรายการงบประมาณในระบบฐานข้อมูล BIP 
 
 การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ได้กําหนดให้บันทึกรายการผ่านระบบ
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี (BIP) ผ่านทางหน้าเวปไซต์กองแผนงาน 
เพ่ือลดขั้นตอนทางเอกสารและการสรุปข้อมูลตลอดจนการเก็บประวัติการพิจารณาความจําเป็นในการ
ปรับลดงบประมาณ ซึ่งสามารถดําเนินการได้โดยเข้าสู่ระบบ BIP ผ่านทางเวปไซต์กองแผนงาน คลิ๊กที่
ไอคอน  จะปรากฏหน้าจอระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และคลิ๊กที่ไอคอนจะเข้าสู่หน้าจอ 
Login ดังภาพประกอบ 6 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 ไอคอนการเข้าระบบ BIP ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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การอนุมัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
 เมื่อหน่วยงานบันทึกคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีแล้วเสร็จ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและนําส่งข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการพิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมและความจําเป็นเร่งด่วนของรายการงบประมาณ ให้อยู่ในกรอบและวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับดังน้ี 
 1. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งต้ัง
โดยอธิการบดี โดยปกติจะมีอธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม รูปแบบการพิจารณาจะเป็นการประชุมเพ่ือ
ช้ีแจงและซักถามในประเด็นที่สงสัยโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเป็นผู้ช้ีแจง หากคณะกรรมการมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน หรือ ขาดรายละเอียดประกอบการพิจารณา หรือหน่วยงานไม่
สามารถช้ีแจงในรายละเอียดได้อย่างชัดเจน อาจมีการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานนั้นๆ ได้ตามความ
เหมาะสม 
 2. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามอํานาจใน
ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2539 หมวด 4 ข้อ 
19 ให้ส่วนราชการต่างๆจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ืออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีน้ันๆ ต่อไป 
 3. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งต้ังตามมติสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณของมหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานเป็นผู้ช้ีแจง หาก
คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน หรือ ขาดรายละเอียดประกอบการ
พิจารณา หรือหน่วยงานไม่สามารถช้ีแจงในรายละเอียดได้อย่างชัดเจน อาจมีการปรับลดงบประมาณของ
หน่วยงานน้ันๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 4. เสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีตาม
อํานาจในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 มาตรา 14 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอํานาจและหน้าที่ (10) อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งน้ีการเสนองบประมาณต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณถัดปีอย่างน้อย 60 วัน (ภายในเดือนกรกฎาคม) เพ่ือให้สามารถจัดทําแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีให้แล้วเสร็จก่อนเร่ิมต้นปีงบประมาณต่อไป 
 5. กองแผนงานจัดทําเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีโดยละเอียด แจ้งเวียน
หน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการบริหารงบประมาณของหน่วยงานและนําเข้าข้อมูลงบประมาณในระบบ 
MIS ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 โดยสรุปแล้วในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปีของมหาวิทยาลัย จะมี
ขั้นตอนและคณะกรรมการในการพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังภาพประกอบที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ผังแสดงขั้นตอนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี 

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 

หน่วยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ผ่านระบบ BIP 

กองแผนงานจัดทําเอกสารคําขอตั้งรายจ่ายเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองที่แต่งตั้งโดยสภา 

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณา 

เริ่มต้น 

กองแผนงานจัดทําเอกสารคําขอตั้งรายจ่ายเสนอ 
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ 

กองแผนงานจัดทําเอกสารคําขอตั้งรายจ่ายเสนอคณะกรรมการบริหาร 

กก.บริหารฯพิจารณา  

สิ้นสุด 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ประชุมหน่วยงาน ชี้แจงหลักเกณฑ์ และนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

กองแผนงานจัดทําเอกสารคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเสนอสภามหาวิทยาลัย 

กองแผนงานจัดทําเอกสารคําแจ้งเวียนหน่วยงาน 

เสนอสภาฯพิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

กก.กลั่นกรองแต่งต้ังโดยสภาฯพิจารณา 
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