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หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
   
 
หลักการและเหตุผล 
 

ขั้นตอนส ำคัญประกำรหนึ่งที่จะได้รับจัดสรรงบประมำณ คือกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณที่สมบูรณ์ 
พร้อมในรำยะเอียดที่สำมำรถชี้แจงและแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณระดับชำติ 
สู่เป้ำหมำยกำรให้บริกำร กลยุทธ์และผลผลิต-กิจกรรมของหน่วยงำนได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อม
ในกำรด ำเนินกำรได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติงบประมำณ และเป็นส่วนส ำคัญในขั้นตอนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพื่อพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลำคม 2564 – 
30 กันยำยน 2565) ของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติ    
กำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562  มำตรำ 45 กองแผนงำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จึงใคร่ขอแจ้งแนวทำงและ
หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 
 
การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
 

  ส ำนักงบประมำณ ได้ก ำหนดให้มียุทธศำสตร์ในกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ที่สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และนโยบำย
รัฐบำล เพ่ือกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม ผ่ำนระบบกำรจัดท ำงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
ตำมยุทธศำสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของแต่ละส่วนรำชกำร  และก ำหนดให้มุ่งพิจำรณำงบประมำณ
จำกฐำนศูนย์ หมำยควำมว่ำ ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำได้รับจัดสรรงบประมำณเท่ำใด ก็ให้พิจำรณำตั้งงบประมำณ
ในปีปัจจุบันเท่ำนั้นเป็นหลัก ทั้งนี้ จะต้องให้ครอบคลุมรำยจ่ำยตำมข้อบังคับ ข้อผูกพัน และรำยจ่ำยตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภำพ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้มีรำยจ่ำยลงทุนเพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อกำรพัฒนำนั้นเอง 
  มหำวิทยำลัย จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำรำยละเอียดค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
เพ่ือเป็นหลักประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้ 
 1. เป็นพันธกิจของหน่วยงำนที่ต้องปฏิบัติและสอดคล้องกับเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยตลอดจนพันธกิจ
ตำมท่ีกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก ำหนด 
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 2. มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของงบประมำณตำมล ำดับควำมเหมำะสม จัดกำรเรียน
กำรสอนได้ตำมวัตถุประสงค์ตำมแต่ละสำขำวิชำต้องกำร โดยเฉพำะค่ำครุภัณฑ์เน้นครุภัณฑ์ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ / 
ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ หรือโรงพยำบำล เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐ ทั้งต้องมีควำม
พร้อมและรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำ เช่น ใบเสนอรำคำ 
 3. เป็นไปในทิศทำงท่ีสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่ำงหน่วยงำน 
 4. ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่กับจุดแข็งและโอกำสที่มีอยู่ 
 5. มีควำมคุ้มค่ำและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อม สภำวกำรณ์ในปัจจุบันและอนำคต 
 6. สอดคล้องกับศักยภำพของหน่วยงำน 
  
 ดังนั้นเพ่ือให้กำรจัดท ำเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยของทุกหน่วยงำน เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน       
จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ประกอบกำรจัดท ำเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
   แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ หมำยถึง แผนงำนที่แสดงค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบุคลำกรภำครัฐทุกประเภท         
ซึ่งก ำหนดไว้ใน งบบุคลำกร (ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำวและพนักงำนรำชกำร) งบด ำเนินงำน 
(ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย) และงบเงินอุดหนุน (พนักงำนมหำวิทยำลัย ) ทั้งท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะเงินเดือน เงินประจ ำ
ต ำแหน่งผู้บริหำร เงินประจ ำต ำแหน่งทำงวิชำกำร/ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนอ่ืน
ตำมสิทธิที่ก ำหนด เงินสมทบประกันสังคมในฐำนะนำยจ้ำง เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ และเงินสวัสดิกำรพนักงำน
มหำวิทยำลัย  
   ทั้งนีห้น่วยงำนไม่ต้องตั้งงบประมำณ กองแผนงำนจะเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยใช้ข้อมูลบุคลำกรจำกกองกำร
เจ้ำหน้ำที ่
 
 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
   แผนงำนยุทธศำสตร์ หมำยถึง รำยกำรงบประมำณตำมนโยบำยรัฐบำล เช่น กำรผลิตแพทยและพยำบำล
เพ่ิม กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(สำธิต) กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรรักษำพยำบำล เป็นต้น 
 
 
แผนงานพื้นฐาน 
   แผนงำนพื้นฐำน หมำยถึง แผนงำนที่แสดงค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็น
ปกติ ตำมกฎหมำยกำรจัดตั้งของแต่ละหน่วยงำน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ค่ำวัสดุกำรศึกษำ) 
กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น ซึ่งรัฐจะจัดสรรให้ในลักษณะเงิน
อุดหนุน ทั้งนี้รวมถึงค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งจะจัดสรรในลักษณะงบลงทุน 



3 

 

 
หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

 
1. ประเภทงบลงทุน 
นโยบายการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   
   “มหำวิทยำลัยจะพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของงบประมำณตำมควำมเหมำะสม ซึ่งครุภัณฑ์นั้นๆ 
ต้องสำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ตำมวัตถุประสงค์ตำมแต่ละสำขำวิชำต้องกำร”   

ขอพิจำรณำครุภัณฑ์ประกอบโรงพยำบำลเป็นล ำดับแรกก่อน เพ่ือผลักดันให้โรงพยำบำลสำมำรถเปิด
ให้บริกำรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพมำกที่สุด และจะพิจำรณำครุภัณฑ์ในส่วนอื่นตำมล ำดับควำมเหมำะสมต่อไป 
 

เกณฑ์ทั่วไป 
1) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560 – 2564) นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล และแผนพัฒนำของมหำวิทำยำลัย 
2) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงต้องสอดคล้องกับภำรกิจของส่วนรำชกำร และมีแผนกำรใช้ประโยชน์อย่ำง

ชัดเจน 
3) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้ำงจะต้องไม่สร้ำงภำระรำยจ่ำยประจ ำเพ่ิมข้ึนโดยไม่จ ำเป็น 
4) ต้องมีรำยละเอียดรำยกำรและแผนปฏิบัติงำน รวมทั้งระบุพ้ืนที่ด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน และพร้อม

ด ำเนินกำรเมื่อได้รับงบประมำณ 
 
เกณฑ์เฉพาะ 

ก.ครุภัณฑ์  
1) ครุภัณฑเ์พ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภำพ ต้องแสดงสภำพกำรใช้งำนของ 

ครุภัณฑ์เดิม ควำมจ ำเป็นที่ต้องจัดหำใหม่แทนกำรซ่อมแซมของเดิม และคำดกำรณ์ผู้ใช้งำน/ผู้ใช้ประโยชน์
ภำยหลังจำกกำรจัดหำเสร็จสิ้น 

2) ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภำพ/คุณภำพ/มำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือกำรจัดหำ 
ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมำณงำนที่เพ่ิมมำกขึ้น ต้องมีแผนกำรขยำยหรือเพ่ิมปริมำณกลุ่มเป้ำหมำยหรือ
ปริมำณงำนอย่ำงชัดเจน  

3) ครุภัณฑ์ใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภำรกิจใหม่) ที่ไม่เคยด ำเนินกำรมำก่อนต้องมีแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และนโยบำยของรัฐบำลหรือมติคณะรัฐมนตรีรองรับชัดเจน 

4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมำณเกิน 100 ล้ำนบำท ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
จัดหำระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน 

5) ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้องแสดงให้เห็นควำมจ ำเป็นที่ต้องมีที ่
ปรึกษำเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำครุภัณฑ์เฉพำะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12 และนโยบำยของรัฐบำล และมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 

6) ต้องมีควำมพร้อมในกำรจัดหำครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพำะ มีประมำณรำคำ (3 ร้ำน) หรือผล 
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กำรสอบรำคำ และมีสถำนที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมทั้งมีกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว 

• การจัดเตรียมรายละเอียด 
    1. ให้ค ำนึงถึงขีดควำมสำมำรถควำมพร้อมในกำรที่จะด ำเนินกำรได้ทันที    
   2. ชื่อรำยกำร / ใบเสนอรำคำประกอบ / รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ทุกรายการต้องเป็นภาษาไทย
เท่านั้น ยกเว้น รำยกำรที่ปรำกฎในเอกสำรมำตรฐำนครุภัณฑ์ตำมที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด กรณีที่มี ควำม
จ ำเป็นต้องเป็นภำษำอังกฤษ ให้วงเล็บท้ำยชื่อภำษำไทยได้ ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ 1 รายการ  
ต้องประกอบด้วย ใบเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จากร้านค้าจ านวน 3 ร้าน กรณีที่ขำด
เอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จะขอตัดรำยกำรออกจำกกำรเข้ำรับพิจำรณำ 
   เช่น 1. รำยครุภัณฑ์ xxxx ประกอบด้วย  
               ร้ำนที่ 1 ใบเสนอรำคำ + รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
               ร้ำนที่ 2 ใบเสนอรำคำ + รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
               ร้ำนที่ 3 ใบเสนอรำคำ + รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  
                     
   3. ครุภัณฑ์ที่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ มีส่วนประกอบที่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ หรือรำยกำรที่ต้อง
ใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำ ขอให้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ หรือ เป็นรำยกำรที่มีผลกระทบ
ต่อนิสิตในเรื่องของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยตรง    
   4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ยึดรำยละเอียดและรำคำ มาตรฐานที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนดเป็นหลัก ยกเว้น รำยกำรที่ไม่ปรำกฏตำมรำคำมำตรฐำน
ข้ำงต้น หรือ มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เกินมำตรฐำนที่ก ำหนด ให้พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน พร้อมแนบ
รำยละเอียดและใบเสนอรำคำประกอบ กำรพิจำรณำด้วย โดยมีข้อก ำหนดเฉพำะ ดังนี้ 
  
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้ในส ำนักงำนใช้เพ่ือกำรบริกำรสืบค้นข้อมูล เพ่ือกำรเรียนกำรสอน
ทั่วไป ให้ยึดรำคำและรำยละเอียดตำมรำคำมำตรฐำน     
    (2) เครื่องพิมพ์ให้เน้นแบบเครือข่ำยเท่ำนั้น เพ่ือกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ห้ำมมิให้ตั้งแยกเพ่ือใช้งำน
เฉพำะส่วนใดส่วนหนึ่ง  
 

• การจัดท าค าขอ  
   1. ระบุผู้ใช้งำนหรือผู้รับผิดชอบหลัก เช่น ส ำนักงำนเลขำฯ หรือ สำขำวิชำ  
   2. สรุปรำยกำรในภำพรวมของหน่วยงำน โดยไม่ต้องแยกเป็นภำควิชำ หรือ สำขำวิชำ เชน่ คณะ ก มี 3 
ภำควิชำ แต่ละภำควิชำต้องกำรเครื่องคอมพิวเตอร์ ภำคละ 2 เครื่อง ให้ รวมเป็นรำยกำรเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลทั่วไป จ ำนวน 6 เครื่อง และให้ใส่รำยละเอียดภำควิชำที่ต้องกำรในเหตุผลควำมจ ำเป็นแทน เพ่ือไม่ให้มี
ควำมหลำกหลำยของรำคำทั้งที่เป็นรำยกำรเดียวกัน ดังตัวอย่าง  



5 

 

 
หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

รายการ ต่อหน่วย งบประมาณ เหตุผล 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลทั่วไป 6 เครื่อง 

25,000 150,000 -ภำควิชำ ก จ ำนวน 2 เครื่อง  
-ภำควิชำ ข จ ำนวน 2 เครื่อง  
-ภำควิชำ ค จ ำนวน 2 เครื่อง 

* ให้ใช้แบบฟอร์มตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด      
  หากคณะ/หน่วยงานใด ไม่สรุปรายการในภาพรวมของหน่วยงานมาจะยึดถือรายการที่มีราคาต่ าสุดและ
ปรับราคาให้เปน็มาตรฐานเดียวกัน      
 
    3. ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบกันหลำยชิ้น ถ้ำขำดชิ้นใดไปจะไม่สำมำรถใช้งำนได้ สำมำรถจัดหำได้ใน
ครำวเดียวกันให้ตั้งรวมเป็นชุด ให้แสดงรำคำรวมเป็นชุดและถือรำคำรวมดังกล่ำว เป็นรำคำต่อหน่วย โดยให้แสดง
รำยกำรย่อยประกอบ เช่น ชุดเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สุขภำพ 1 ชุด วงเงิน 450,000 บำท ประกอบด้วย  
     1. เครื่องบรรจุแคปซูล 1 เครื่อง 
     2. เครื่องตอกเม็ด 1 เครื่อง       
     3. เครื่องแร่งแกรนูล 1 เครื่อง         
     4. เครื่องผสมเปียก 1 เครื่อง       
     5. เครื่องปิดแผงแคปซูล 1 เครื่อง       
    4. ส ำหรับรำยกำรที่ไม่เป็นชุด ให้แยกรำยกำรตำมควำมเหมำะสม เช่น  
     1. เครื่องกระจำยสัญญำณ ขนำด 24 ช่องสัญญำณ จ ำนวน 2 เครือ่ง 10,000 บำท       
     2. เครื่องวิเครำะห์หำควำมชื้น จ ำนวน 1 เครื่อง 125,000 บำท  
    
 ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  
    ให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และให้คณะ/หน่วยงำนที่เป็นผู้ใช้งำนหลักใน อำคำรนั้นๆ 
เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำรำยละเอียดประกอบค ำขอตั้งงบประมำณ รวมถึงประสำนงำนในเรื่อง ของแบบรูปรำยกำรที่
พร้อมจะด ำเนินกำรประกวดรำคำตำมข้ันตอนทำงพัสดุ  
 
    ทั้งนี้หน่วยงำนสำมำรถเสนอควำมต้องกำรขึ้นมำได้พร้อมแนบเอกสำรประกอบดังนี้ 
     1. แบบแปลน 
     2. รำยละเอียดแสดงพื้นที่ใช้สอย จ ำนวนชั้น ห้อง  
     3. แบบประมำณรำคำก่อสร้ำงพร้อมประมำณกำร  
     4. งวดงำนก่อสร้ำง กรณีรำยกำรสิ่งก่อสร้ำงใหม่ท่ีเป็นกำรผูกพันงบประมำณ 
     5. ต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด
ประกอบด้วย 
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ข.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1) กำรก่อสร้ำง เพ่ือทดแทนสิ่งก่อสร้ำงเดิมที่เสื่อมสภำพ ต้องแสดงสภำพกำรใช้งำน 

ของสิ่งก่อสร้ำงเดิม ควำมจ ำเป็นที่ต้องก่อสร้ำงใหม่แทนกำรปรับปรุงของเดิม และคำดกำรณ์ผู้ใช้งำน/ผู้ใช้ประโยชน์
ภำยหลังจำกกำรก่อสร้ำงเสร็จสิ้น 

2) กำรก่อสร้ำงเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมำณงำนที่เพ่ิมมำกข้ึน หรือกำรปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงเดิม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ/คุณภำพ/มำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนส่วนรำชกำร ต้องมีแผนกำรขยำยหรือเพ่ิมปริมำณ
กลุ่มเป้ำหมำยหรือปริมำณงำนอย่ำงชัดเจน 

3) กำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงข้ึนใหม่ เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติงำนใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภำรกิจใหม่)  
ที่ไม่เคยด ำเนินกำรมำก่อน ต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11          และ
นโยบำยของรัฐบำลหรือมติคณะรัฐมนตรีรองรับชัดเจน 

4) สิ่งก่อสร้ำงที่เป็นรำยกำรผูกพันตำมสัญญำและรำยกำรผูกพันตำมมำตรำ 23 ให้ตรวจสอบสถำนะใน 
ปัจจุบัน และพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนกับงวดงำนตำมสัญญำ หรือแผนกำรใช้จ่ำยตำมสถำนกำรณ์จริง 

5) หน่วยงำนส่วนรำชกำรมีควำมพร้อมในกำรก่อสร้ำง โดยมีรำยละเอียดแบบรูปรำยกำรและประมำณ 
รำคำมีสถำนที่/พ้ืนที่พร้อมที่จะด ำเนินกำร รวมทั้งมีกำรตรวจสอบและด ำเนินกำรตำมกฏหมำยหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องแล้ว   
 
 2. ประเภทงบเงินอุดหนุน 
    เงินอุดหนุนทั่วไป 
     1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
    ค่ำวัสดุ เฉพาะค่าวัสดุการศึกษา เบื้องต้นให้ประมำณกำรตำมอัตรำที่ส ำนักงบประมำณ 
ก ำหนด ซึ่งอำจมีกำรปรับลดในขั้นตอนกำรพิจำรณำของส ำนักงบประมำณ และใช้จ านวนนิสิตรวม เฉพาะระดับ
ปริญญาตรี ศูนย์มหาสารคาม จำกระบบ MIS ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 

• กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ อัตรำ 800 บาท ต่อคน 
• กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี อัตรำ 3,000 บาท ต่อคน 
• กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ อัตรำ 6,000 บาท ต่อคน 

 
   ตัวอย่างการค านวณค่าวัสดุการศึกษา 

• คณะศึกษำศำสตร์ มีนิสิตระดับปริญญำตรี ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน  
ดังนั้น ค่ำวัสดุกำรศึกษำ เท่ำกับ 1,000 x 800 = 800,000 บำท 

•  คณะวิทยำศำสตร์ มีนิสิตระดับปริญญำตรี ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน  
ดังนั้น ค่ำวัสดุกำรศึกษำ เท่ำกับ 1,000 x 3,000 = 3,000,000 บำท 

•  คณะเภสัชศำสตร์ มีนิสิตระดับปริญญำตรี ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน  
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ดังนั้น ค่ำวัสดุกำรศึกษำ เท่ำกับ 1,000 x 6,000 = 6,000,000 บำท 
    
    2) ค่ำสำธำรณูปโภค หน่วยงำนไม่ต้องตั้งงบประมำณ กองแผนงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรขอตั้ง 
งบประมำณตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงบประมำณก ำหนด  
 3. เงินอุดหนุนประเภท บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กองแผนงำน จะใช้ข้อมูล
ตามเอกสารของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเป็นส าคัญ  
 4. เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (เรียนฟรี 15 ปี) ก ำหนดอัตรำค่ำใช้จ่ำยต่อ
หัวตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงบประมำณ ณ ปัจจุบัน จ ำนวนนักเรียนที่ใช้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยให้แยกคิด
เป็นรำยภำคเรียน ปีงบประมำณ 2565 ใช้ภำคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565 ในกำรประมำณกำร ดังนี้ 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าใช้จ่ายรายหัว   

   - ก่อนประถม 850 850 
   - ป1 – ป6 950 950 

  
 
 
 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
   - ม1 – ม3 1,750 1,750 
   - ม4 – ม6 1,900 1,900 
หนังสือเรียน   

   - ก่อนประถม 200 - 
   - ป1  625 - 
   - ป2 619 - 
   - ป3 622 - 
   - ป4 673 - 
   - ป5 806 - 
   - ป6 818 - 
   - ม1 764 - 
   - ม2 877 - 
   - ม3 949 - 
   - ม4 1,318 - 
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รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

   - ม5 1,263 - 
   - ม6 1,109 - 
อุปกรณ์การเรียน   

   - ก่อนประถม 100 100 
   - ป1 – ป6 195 195 
   - ม1 – ม3 210 210 
   - ม4 – ม6 230 230 
เครื่องแบบนักเรียน   

   - ก่อนประถม 300 - 
   - ป1 – ป6 360 - 
   - ม1 – ม3 450 - 
   - ม4 – ม6 500 - 
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน   

   - ก่อนประถม 215 215 
   - ป1 – ป6 240 240 
   - ม1 – ม3 440 440 
   - ม4 – ม6 475 475 

หมำยเหตุ. อัตรำต่อหัวอำจมีกำรปรับปรุงจำกส ำนักงบประมำณ 
  
 5. เงินอุดหนุนกำรผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม จัดสรรต่อเนื่องจนส ำเร็จกำรศึกษำ ตำมท่ีท ำควำม
ตกลงตำมมติคณะรัฐมนตรีและจ ำนวนนิสิตที่รับจริง ดังนี้ 
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อัตราการคิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 
 รุ่น 2557-2560 และ รุ่น 2561 - 2564 

 

รายการ รุ่น 2561-2564 ระยะเวลา 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 300,000 รวม 4 ปี (48 เดือน) 
   - ชั้นปีที่ 1   25,000 4 เดือน  (มิ.ย-ก.ย) 
   - ชั้นปีที่ 2-4 150,000 1 ปี (ต.ค-ก.ย) 
   - ชั้นปีที่ 5   125,000 8 เดือน (ต.ค-พ.ค) 

 

อัตราการคิดสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (เฉพาะท่ีรับผ่านกระทรวง อว.) 
(2561 – 2564) 

 

รายการ อัตรา ระยะเวลา 

สาขาแพทยศาสตร์   

   - ชั้นปีที่ 1 100,000       4 เดือน  (มิ.ย-ก.ย) 
   - ชั้นปีที่ 2-6 300,000       1 ปี (ต.ค-ก.ย) 
   - ชั้นปีที่ 7 200,000       8 เดือน (ต.ค-พ.ค) 

  

 6. เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ ให้แสดงประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยตำมจ ำนวนนิสิตที่มีอยู่จริง
และแผนกำรรับนิสิต พร้อมแนบเอกสารแสดงหลักการและเหตุผลท่ีได้รับอนุมัติด าเนินการของโครงการ
ดังกล่าว (ถ้ามี) 
 7. เงินอุดหนุนอ่ืนๆ เช่น ค่ำสมำชิกให้เสนอผ่ำนตำมข้ันตอนงบประมำณ และพิจำรณำตำมค่ำใช้จ่ำย
ที่ต้องจ่ำยจริง 
 รายการงบเงินอุดหนุน (4) - (6) มีแบบฟอร์มเพิ่มเติมในการค านวณเฉพาะ ดังนั้น ให้ยึดตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

แบบฟอร์มและปฏิทิน การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1) แบบฟอร์มค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   

F-001 แบบสรุปค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
F-002 แบบแสดงรำยละเอียดค ำขอตั้งงบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
      (จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย) 
F-003 มมส.คร(1) แบบแสดงรำยละเอียดค ำของบลงทุน (ครุภัณฑ์)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   
F-004 มมส.คร(2) แบบแสดงรำยละเอียดรำยกำรครุภัณฑ์ประกอบรำยกำรหน่วยนับ (ต่อชุด,ระบบ) 
F-005 มมส.คร.(3) แผนควำมต้องกำรงบลงทุน (ครุภัณฑ์) 5 ปี (2565-2569) ประกอบกำรขอรับจัดสรร 
         ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
F-006 มมส.กส.(1) แบบเสนอค ำของบประมำณรำยจ่ำย งบลงทุน (ค่ำสิ่งก่อสร้ำง) ประจ ำปีงบประมำณ  
     พ.ศ. 2565 
 
F-007 ทุนเรียนดีวิทย์  แบบฟอร์มแสดงรำยละเอียดประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทุนเรียนดีคณะวิทยำศำสตร์ 
F-008 มัธยม แสดงรำยละเอียด ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย 
         มหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม) 
F-009 ประถม แสดงรำยละเอียด ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนสำธิต 
     มหำวิทยำลัย   มหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม) 
F-010 ตัวคูณ แบบฟอร์มแสดงรำยละเอียดตัวคูณประกอบเงินอุดหนุน (ผลงำนกำรบริกำรวิชำกำร /  
           ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม           

2. แบบฟอร์มค ำขอ-โครงกำรผลิตพยำบำล  
3.แบบฟอร์มค ำขอ-โครงกำรผลิตแพทย์เพิ่ม  

 
ปฏิทินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  -ปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยเงินแผ่นดินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 


