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หลักการและเหตุผล 
 
  เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งก าหนด
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย” และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา (ฉบับปรับปรุงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) ว่าด้วยการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการปรับบทบาทในกระบวนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-
Long Learning) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education การจัดการเรียนรู้แบบ 
Module-Based Learning และ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill, Up-skill, New-skill เน้นการสร้างรูปแบบการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ ไปสู่การเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
(Competency-based Learning) มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย อันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ เชื่อมโยงเป้าหมายและเป้าประสงค์การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (SDGs : Sustainable Development Goals ) ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือ
แก้ปัญหาหรือเพ่ิมรายได้ของชุมชน สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงการตั้งงบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายใน
ส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดินหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ 
  มหาวิทยาลัย จึงก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบายในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ “คณะ
หน่วยงานต้องสร้างความโดดเด่น ความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะ นิสิตต้องได้รับการพัฒนาทักษะท่ีควรมี
ในศวรรษท่ี 21 สนับสนุนการขับเคลื่อน Flagship ของมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
: SDGs”  
 
วัตถุประสงค์ 
 
  เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในเป้าหมายและหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณให้สามารถจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ระเบียบและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

 
การงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัย จัดท าขึ้นตามระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคามว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
ประจ าปี โดยอาศัยอ านาจในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2537 หมวด 2 มาตรา 14(10) ดังนั้น
สิ่งส าคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องทราบ คือ ระเบียบซึ่งเป็นแหล่งที่มาของเงินรายได้ หรือ ประเภทของเงินที่
สามารถน ามาเข้าสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี ตลอดจนอ านาจการอนุมัติให้ถูกต้อง
ตามข้ันตอน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
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ภาพประกอบ 1 แสดงความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระเบียบในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 
  ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยยังคงใช้โครงสร้าง
แผนงานเดิม 3 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (2) แผนงานพ้ืนฐาน (3) แผนงานยุทธศาสตร์ 
(Flagship) และเชื่อมโยงแนวทางการจัดสรรงบประมาณผ่านผลผลิต-โครงการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนและผลักดัน
การพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวมมีความต่อเนื่องและบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ตาม
แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) รวมทั้งสิ้น 18 ผลผลิต 2 โครงการ ดังตาราง 1-3 
 

ตาราง 1 
แสดงความเชื่อมโยงแผนงานและกลุ่มรายการงบประมาณ ประกอบการจัดท าค าขอตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

หลักการ เพ่ือจ าแนกรายการงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนงานค่าใช้จ่ายในภาพรวม ประกอบด้วย แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ(ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) แผนงานพ้ืนฐาน (ค่าใช้จ่ายในภารกิจหน่วยงาน) และแผนงาน
ยุทธศาสตร์ (ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน Flagship ของมหาวิทยาลัย) 
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แผนงาน กลุ่มรายการงบประมาณ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ   1. อัตราเดิม / อัตราใหม ่

 
1.1 : ค่าจ้างช่ัวคราว 

 
1.2 : พนักงานมหาวิทยาลัย  

 
1.3 : พนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ (ผู้เช่ียวชาญ) 

  

  2. ค่าตอบแทน 
     2.1 : เงินประจ าต าแหน่งผู้บรหิาร 
     2.2 : เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
     2.3 : ค่าตอบแทนต าแหน่ง 
  3. ค่าใช้สอย 
     3.1 : เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
     3.2 : เงนิสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 แผนงานพ้ืนฐาน  1. รายจ่ายตามภาระผูกพัน 

 
  2. รายจ่ายตามภารกจิพื้นฐาน 

 
2.1: โครงการวิจัย 

 
2.2: โครงการบริการวิชาการ 

 
2.3: โครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

 
2.4: วัสดุการศึกษา 

 
2.5: ค่าครุภัณฑ ์

 
2.6: สิ่งก่อสร้าง 

 
2.7: การพัฒนาบุคลากร 

 
2.8: ค่าสาธารณูปโภค  

 
2.9: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

 2.10: เงินส ารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามนโยบาย 

 
2.11: สมทบกองทุน 
2.12: ค่าสอน 

 2.13: อ่ืนๆ 

 แผนงานยุทธศาสตร์ Flagship รายจ่ายในเชิงนโยบาย 7+1 (จุดเน้นเชิงมหาวิทยาลัย 7 ข้อ และ  
การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน) 
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ตาราง 2 
แสดงความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ผลผลิต/โครงการ ประกอบการจัดท าค าขอตั้ง 

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
หลักการ เพ่ือจ าแนกรายการงบประมาณตามผลผลิต-โครงการ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 5 ด้าน 
 

ยุทธศาสตร์ ผลผลิต – โครงการ 

1. การผลิตบัณฑิตตรงกับความตอ้งการของสังคมโลก แผนงานพ้ืนฐาน 
   1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
   2. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
   3. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่   
   ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship) 
   5. การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้ 
 

2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
ในระดับนานาชาติ 
 
 

แผนงานพ้ืนฐาน 
   1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้
แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship) 
   2. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 1 
   3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 2 
   4. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3 

3. การใหบ้ริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
 

แผนงานพ้ืนฐาน 
   1. ผลงานการให้บริการวิชาการ 
แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship) 
   2. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดด 
เด่นระดับนานาชาติ 
 

แผนงานพ้ืนฐาน 
   1. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship) 
   2. การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. การบริหารองค์กรเพื่อความเปน็มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
   1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
แผนงานพ้ืนฐาน 
   2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   3. การพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
   4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 
แผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship) 
   5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข  
   6. Smart University 
   7. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
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ตาราง 3 
ความเชื่อมโยงผลผลิต/โครงการ หน่วยงานหลักและแนวทางการขอตั้งงบประมาณ 

ประกอบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

หลักการ เพ่ือก าหนดขอบเขตการเชื่อมโยงผลผลิต/โครงการ ประกอบการจัดท างบประมาณของคณะ/หน่วยงาน 
รวมถึงแนวทางการขอตั้งงบประมาณภายใต้ผลผลิตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 
 

ยุทธศาสตร์/ผลผลิต หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

 1. ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ - คณะศึกษาศาสตร ์
- คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
- คณะการบญัชีและการจัดการ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร ์
- คณะการท่องเที่ยวและการ 
  โรงแรม 
- คณะวัฒนธรรมศาสตร ์
- คณะนิติศาสตร ์
- วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ 
  บ ารุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสเีขียว 
  3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร ์
  มหาวิทยาลัย 
  ให้ต้ังไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 

 2. ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพ 

- คณะพยาบาลศาสตร ์
- คณะเภสัชศาสตร ์
- คณะสาธารณสุขศาสตร ์
- คณะแพทยศาสตร์ (ไม่รวม 
  โรงพยาบาลสุทธาเวช) 
- คณะสตัวแพทยศาสตร์ (ไม่รวม 
  โรงพยาบาลสัตว์) 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ 
  บ ารุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสเีขียว 
  3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร ์
  มหาวิทยาลัย 
  ให้ต้ังไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

 3. ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

- คณะวิทยาศาสตร ์
- คณะเทคโนโลย ี
- คณะวิศวกรรมศาสตร ์
- คณะวิทยาการสารสนเทศ 
- คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ 
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
- หลักสูตรความหลากหลายทาง 
  ชีวภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ 
  บ ารุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสเีขียว 
  3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร ์
  มหาวิทยาลัย 
  ให้ต้ังไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 

 4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) 
- โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยม) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์/ผลผลิต หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ 
  บ ารุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสเีขียว 
  3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร ์
  มหาวิทยาลัย 
  ให้ต้ังไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

 

 5. การเสรมิสร้างทักษะและศักยภาพการ
เรียนรู้ในศวรรตที่ 21 

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบนโยบายตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศวรรตที่ 21  
 

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

 6. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช 
- กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ 
  วิชาการ 
- ศูนย์วิจัยและการศึกษา 
  บรรพชีวิน 
- ศูนย์นวัตกรรมไหม 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง/ 
  ภาพลักษณ/์มหาลัยสีเขียว 
  3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร ์
  มหาวิทยาลัย 
  ให้ต้ังไว้ท่ีผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

 

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุนเกี่ยวกับการวิจัย
ทั่วไป ไม่รวม MSU Goal 1-2-3 
 

 7. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
   MSU Goal 1 

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบวิจัย flagship ตามยุทธศาสตร์ 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
ตามเป้าหมาย MSU Goal 1 
 

 8. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
   MSU Goal 2 

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบวิจัย flagship ตามยุทธศาสตร์ 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
ตามเป้าหมาย MSU Goal 2 
 

 9. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
   MSU Goal 3 

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบวิจัย flagship ตามยุทธศาสตร์ 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ที่สอดคล้อง
ตามเป้าหมาย MSU Goal 3 
 

ยุทธศาสตร์ 3 การใหบ้ริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

 10. ผลงานการให้บริการวิชาการ - ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการบริการ
วิชาการทั่วไป 

 11. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพา 
   ตนเองได ้

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ 
เพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและพึ่งพาตนเองได ้
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ยุทธศาสตร์/ผลผลิต หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 

 12. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม  
  อีสาน 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. คา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ภาพลักษณ/์     
  มหาลัยสีเขียว 
  3. งบนโยบายตามยุทธศาสตร ์
  มหาวิทยาลัย 
ให้ต้ังไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 

 - ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุน เกี่ยวกับการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 13. การเพิ่มมูลค่าหรือคณุค่าผลงานด้าน 
   ศิลปวัฒนธรรม 

- ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบท านุบ ารุงฯ ตามยุทธศาสตร์ 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

 14. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - ทุกหน่วยงาน เฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 1. ลูกจ้างช่ัวคราว  
 2. พนักงานและผู้เชี่ยวชาญ 
 3. เงินประจ าต าแหน่งบริหาร/วิชาการ/ 
 วิชาชีพ  
 4. เงินสมทบประกันสังคม/เงินกองทุน 
 ทดแทน 
  

 15. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - หน่วยงานส่วนกลางทุก
หน่วยงาน ยกเว้นหน่วยงานหลัก
ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ 
หรือ ท านุบ ารุงฯ และ คณะ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ 
  บ ารุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสเีขียว 
  3. งบตามยุทธศาสตร์ Flagship 
  มหาวิทยาลัย 
ให้ต้ังไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

16. การพัฒนาภาพลักษณม์หาวิทยาลัย - ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุน ท่ีเป็นค่าใช้จ่าย 
ภายในประเทศ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายใน
ต่างประเทศ ให้ตั้งไว้ใน งบรายจ่ายอื่น 

17. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขยีว - ทุกหน่วยงาน เฉพาะงบเงินอุดหนุน ในลักษณะของ
โครงการหรือกิจกรรม เช่น การจราจร  
ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม Big cleaning day 
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ยุทธศาสตร์/ผลผลิต หน่วยงานหลัก แนวทางการขอต้ังงบประมาณ 

18. โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบ้ริการ
ทางด้านสาธารณสุข 

- โรงพยาบาลสุทธาเวช 
- โรงพยาบาลสัตว์ 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภารกิจ
พื้นฐานของหน่วยงาน รวมถึงครุภณัฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ 
  บ ารุง/ภาพลักษณ์/มหาลัยสเีขียว 
  3. งบตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
ให้ต้ังไว้ที่ผลผลิตนั้นๆ โดยตรง 
 

19. Smart University - ทุกหน่วยงาน ทุกงบรายจ่าย เชน่  
  1. การปรับปรุงระบบและโครงสร้าง 
  พื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการเรยีนการ 
  สอนแบบออนไลน์ หรือ การเรียนรู้ 
  ตลอดชีวิต และการพัฒนามหาวทิยาลัย 
  2. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ 
  เทคโนโลยสีารสนเทศใหร้องรับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ยกเว้น 
  1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
  2. งบวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง/ 
  ภาพลักษณ/์มหาลัยสีเขียว 
 

20. การเสรมิสร้างความมั่นคงทางการเงิน - ทุกหน่วยงาน เฉพาะรายการเงินส ารองรักษาฐานะ
ทางการเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หลักการจ าแนกประเภทงบประมาณ 
 
 ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดรายจ่ายตามงบประมาณตามหนังสือเวียนที่ นร 0704/ว33 ลงวันที่ 18 
มกราคม 2553 ประกอบกับหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (2) รายจ่ายงบกลาง 
กรณีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะอ้างอิงรายการตามหลักเกณฑ์
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งก าหนดไว้เป็น 5 ประเภท และคัดมาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ในที่นี้ได้แก่ 
ค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับการจ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยรวมถึงเงิน
เพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว โดยใช้บัญชีค่าจ้างตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่ายที่จ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่น
ใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   
  2.1 ค่าตอบแทน  หมายถึง เงินที่ จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติ งานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด เช่น 
  (1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 
  (2) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
  (3) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 
  (4) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ค่าตอบแทนวิทยากร) 
  (5) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  (6) ค่าท่ีพักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
  (7) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  (8) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
  (9) เงินค่าตอบแทนการสอบ 
  (10) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
  (11) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
  (12) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
  2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
  (1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมรวมถึงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
  (3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา รวมถึงค่า
ติดต้ังมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
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  (4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติมรวมถึงการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  
  (5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
  (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่า
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
  (7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น 
  (8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลั งภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
  (9) ค่าเบี้ยประกัน 
  (10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  (11) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการ
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
  (2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เช่น 
  (1)  ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
  (2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
  (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
  (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือต ารวจ 
  (3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 
  (4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
  (5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 
  (6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ   
  (7)  เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
  (8)  เงินรางวัลเจ้าหน้าที่   
  (9)  เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
  (10)  ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา   
  (11)  ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา       
  (12)  ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
  2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
  (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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  (3) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
  2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น  ตามรายการดังนี้ 
  (1) ค่าไฟฟ้า   
  (2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล   
  (3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  (4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   
  (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
  3. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
   (1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
  (2) จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
  (3) ซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  
  (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
  (5) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
  3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  (2) รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่ง
ท าให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
  (3) รายจ่ายเพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ 
  (4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
  (5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  (6) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์
ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน  
  4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
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รวมถึง เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ งบเงินอุดหนุนมี 2 
ประเภท ได้แก่   
  1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น เงิน
อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม ค่าบ ารุงสมาชิก เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
  2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 
  รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด กรณีรายจ่ายในงบเงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดอยู่ในประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
 เงินอุดหนุนการศาสนา  เช่น 
 (1)  เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
 (2)  เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน 
 (3)  เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 
 (4) เงินพระกฐิน 
 (5) เงินบูชากัณฑ์เทศน์ 
 รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน  เช่น ค่าฌาปนกิจ ค่าสินบน และ
ค่ารางวัลน าจับ 
  5. งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่าย
ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 
  (1)  เงินราชการลับ   
  (2)  เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
  (3)  ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
  (4)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (หรือหน่วยงานสามารถระบุชื่อ
โครงการให้ตรงกับกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ได้ตามความเหมาะสม) 
  (5)  รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 

 อย่างไรก็ตาม รายการที่ปรากฎเป็นเพียงการยกตัวอย่างประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติใช้ประกอบการ
พิจารณาในเบื้องต้น ซึ่งสามารถเพ่ิมหรือตั้งชื่อรายการใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะการเบิกจ่ายได้ เช่น 
  (1)  เงินส ารองรักษาสภาพทางการเงิน 
  (2)  เงินส ารองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามนโยบาย 
  (3)  เงินสมทบกองทุนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะตามแต่ละงบรายจ่าย 
 

 เพ่ือให้การจัดท าประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงาน ต้องสามารถเชื่อมโยงและแสดงผลในมิติต่างๆ ได้ ดังนี้ 
  1. ต้องแสดงงบประมาณในมิติยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 เพ่ือ
สะท้อนงบประมาณของหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ 
  2. ต้องแสดงงบประมาณตามแผนงานหลักที่ก าหนด ได้แก่ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน 
และแผนงานยุทธศาสตร์ (Flagship) เพ่ือสะท้อนภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงานและเป็นกรอบพ้ืนฐานในการจัดท า
งบประมาณแบบรายการ 
  3. ต้องแสดงงบประมาณในมิติผลผลิต-กิจกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับงบประมาณในมิติยุทธศาสตร์  
  4. โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับนิสิต ต้องระบุทักษะและผลสัมฤทธิ์ที่นิสิตคาดว่าจะได้รับตามกรอบ
ทักษะนิสิต 9 ด้าน 
  5. โครงการในการด าเนินงานทุกโครงการต้องระบุความสอดคล้องกับเป้าหมายและเป้าประสงค์
การพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (SDGs : Sustainable Development Goals ) 
  6. งบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกรอบวงเงินตั้งจ่าย
หน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามวัตถุประสงค์และน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยตามการจัดกลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ 
  7. ต้องแสดงงบประมาณในมิติงบรายจ่ายตามหลักการจ าแนกงบประมาณ  
  8. ต้องแสดงงบประมาณตามแหล่งเงินที่หน่วยงานขอตั้งจ่าย เช่น กรอบประมาณการรายรับ      
เงินวิจัยร้อยละ 10 และเงินเหลือจ่ายสะสม  
   

 ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจะจัดประชุมหน่วยงาน เพ่ือ
ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่าย ตลอดจนการมอบนโยบายและทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และอบรมผู้ปฏิบัติงานถึงขั้นตอนในการด าเนินการและการบันทึก ค าขอตั้งงบประมาณผ่าน
ระบบการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี (BIP) ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะ
ตามแต่ละงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

  1. งบบุคลากร  

   1.1 ค่าจ้างชั่วคราว หรือ เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลัย ตามกรอบความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องระบุ
ประเภทไว้ในค าขอของหน่วยงาน ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
   1.1.1 ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับบัญชีอัตรา
ค่าจ้างให้ใช้อัตราค่าจ้างตามบัญชีแนบท้ายร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานลูกจ้าง
ชั่วคราว พ.ศ. 2563 ซึ่งมอัีตราแรกบรรจุขั้นต่ าวุฒิปริญญาตรี 13,300 บาท  



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     1.1.2 อัตราเดิม หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วในปีงบประมาณปัจจุบันตาม
เอกสารงบประมาณ โดยให้ระบุชื่อต าแหน่ง จ านวน และอัตราเงินเดือนในชื่อรายการงบประมาณ เช่น เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา (อัตรา 13,300 บาทต่อเดือน)   
   1.1.3 อัตราใหม่ หมายถึง อัตราลูกจ้างชั่วคราวที่คาดว่าจะรับเพ่ิม อันเนื่องมาจากภาระงานที่
เพ่ิมขึ้นของหน่วยงาน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรอัตราของมหาวิทยาลัย โดยให้ระบุชื่อ
ต าแหน่ง จ านวน และอัตราเงินเดือนในชื่อรายกรงบประมาณ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา 
(อัตรา 13,000 บาทต่อเดือน)   
 

ตาราง 4 
ตัวอย่างการบันทึกรายการค าขอค่าจ้างช่ัวคราวตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  420,480  319,200  319,200  -  
  ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 420,480  319,200  319,200  -  
  1. งบบุคลากร 420,480  319,200  319,200  -  
    1.1 ค่าจา้งชั่วคราว 420,480  319,200  319,200  -  
    อัตราเดิม 420,480  319,200  319,200  -  
    1. เจ้าหนา้ที่บริหารงานทัว่ไป จ านวน 1 อัตรา  (อัตราละ 13,300 บาท) 140,160  159,600  159,600  -  
    2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา (อัตราละ 13,300 บาท) 140,160  159,600  159,600  -  
    3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  (อัตราละ 13,300 บาท) 140,160  - - -  
 
  จากตาราง 4 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว จะอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ ตามโครงสร้างงบประมาณ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง เช่ น ลูกจ้างชั่วคราว อัตราเดิม 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา (อัตราละ 13,300 บาท) ขอตั้งงบประมาณโดยใช้วงเงิน
จากเงินรายได้ จ านวน 159,600 บาท (13,3000 x 12 เดือน) เป็นต้น การตั้งงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ ให้ตั้ง
ตามจริงโดยไม่ต้องปัดเศษเป็นหลักร้อย  
   
  2. งบด าเนินงาน 
   2.1 ค่าตอบแทน เพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมและศักยภาพหน่วยงาน ทั้งนี้การตั้งงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ ให้ปัดเศษเป็นหลักร้อย 

 

ตาราง 5 
 แสดงรายการค่าตอบแทนจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน 

1. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดินได้ เช่น  
    1.1 ผู้ช่วยอธิการบดี (ในส่วนท่ีเกินจากกรอบเงินแผ่นดิน)  
    1.2 คณบดี-รองคณบดี-หัวหน้าภาค/ส านักวิชา ของคณะ 

  1. ค่าสอน ตั้งไม่เกินร้อยละ 10 และ 25 ของกรอบวงเงินตั้ง
จ่ายหน่วยงานส าหรับคณะ และ รายวิชาศึกษาทั่วไป  
  2. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
  3. ค่าตอบแทนวิทยากร  



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน 

ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตั้งตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด ส าหรับคณะที่ตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย
หรือคณะนอกระบบ ตั้งตามระเบียบการเบิกจ่ายของแต่ละ
หน่วยงาน  
2. ค่าตอบแทนก าลังทางด้านสาธารณสุข 
3. ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ (ขาสอง) 
 

  4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
  5. ค่าตอบแทนกรรมการ 
  6. ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 
  ฯลฯ 

 
 

ตาราง 6 
ตัวอย่างการบันทึกรายการค าขอค่าตอบแทนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  1,00,000  1,142,200 1,142,200 -  
  ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1,00,000  1,142,200 1,142,200 -  
  1. งบด าเนินงาน 1,00,000  1,142,200 1,142,200 -  
    1.1 ค่าตอบแทน 1,00,000  1,142,200 1,142,200 -  
    1. เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 500,000  643,200 643,200 -  
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร 500,000  500,000  500,000  -  
  

   จากตาราง 6 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบด าเนินงาน ค่าตอบแทน จะจ าแนกรายการเป็น 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแสดงรายการพร้อมแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง ทั้งนี้หน่วยงานต้องแสดง
รายละเอียดตัวคูณตามจ านวนและอัตราที่ตั้งงบประมาณประกอบในเหตุผลค าชี้แจง เช่น   
   เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 643,200 บาท (คณบดี อัตรา 10,000 บาท * 12 เดือน * 2เท่า = 
240,000 บาท , รองคณบดี จ านวน 3 อัตราๆ 5,600 บาท * 12 เดือน * 2เท่า = 403,200 บาท) เป็นต้น 
 

    2.2 ค่าใช้สอย จะมีลักษณะเป็นการจ้างหรือจ่ายเพ่ือให้ได้ซึ่งการบริการ ยกเว้นการบริการที่เกี่ยวกับ
ค่าสาธารณูปโภคและการสื่อสาร ให้จัดสรรเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิตให้มากท่ีสุด เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับรองและพิธีการ ค่าธรรมเนียม
การใช้ห้องประชุม เป็นต้น โดยพิจารณาตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน รายจ่ายประเภทนี้จัดอยู่ภายใต้
แผนงานพื้นฐาน ทั้งนี้หน่วยงานต้องแสดงรายละเอียดตัวคูณตามจ านวนและอัตราที่ตั้งงบประมาณประกอบใน
เหตุผลค าชี้แจง 
   ยกเว้น เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง รายจ่ายประเภทนี้จัดอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ ทั้งนี้การตั้งงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ ให้ปัดเศษเป็นหลักร้อย 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
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ตาราง 7 
 แสดงรายการค่าใช้สอยจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน 

   1. เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง 
   2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ร้อยละ 0.2 ของเงินเดือน 
กรณีเงินเดือนเกิน 20,000 บาท ให้คิดเงินเดือนที่  20,000 
บาท) ครอบคลุมทั้งลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานมหาวิทยาลัยและ
พนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ 
   

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

 
ตาราง 8 

 ตัวอย่างการบันทึกรายการค าขอค่าใช้สอยตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ  7,100  7,100  7,100  -  
  ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 7,100  7,100  7,100  -  
  1. งบด าเนินงาน 7,100  7,100  7,100  -  
    1.1 ค่าใช้สอย 7,100  7,100  7,100  -  
    1. เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจา้ง 7,100  7,100  7,100  -  
แผนงานพื้นฐาน 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
  1. งบด าเนินงาน 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
    1.1 ค่าใช้สอย 2,000,000  2,650,000  2,650,000 -  
    1. ค่ารับรองและพธิีการ 48,000  48,000  480,000  -  

  
   จากตาราง 8 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบด าเนินงาน ค่าใช้สอย จะจ าแนกรายการออกเป็น 2 
แผนงานตามโครงสร้างงบประมาณ โดย เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง จะอยู่ภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง และ รายการค่าใช้สอยอ่ืนๆ เช่น ค่ารับรองและพิธีการ จะอยู่
ภายใต้แผนงานพื้นฐาน และแสดงรายละเอียดระดับตัวคูณในค าชี้แจง เช่น  
   ค่ารับรองและพิธีการ จ านวน 48,000 บาท ประกอบด้วย ค่ารับรองคณะกรรมการอ านวยการคณะ 
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จ าแนกเป็น 

- ค่าอาหารกลางวัน 150 บาท * 20 คน * 12 ครั้ง เท่ากับ 36,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 บาท * 20 คน * 12 ครั้ง เท่ากับ 12,000 บาท 

 
    2.3 ค่าวัสดุ จะมีลักษณะเป็นการซื้อเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของ เช่น วัสดุการศึกษา วัสดุหนังสือและต ารา 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ วัสดุส านักงาน วัสดุการเกษตร วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้าและ



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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วิทยุ เป็นต้น โดยพิจารณาตามความจ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน รายจ่ายประเภทนี้จัดอยู่ภายใต้แผนงาน
พื้นฐาน ทั้งนี้การตั้งงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ ให้ปัดเศษเป็นหลักร้อย 
 

ตาราง 9 
 ตัวอย่างการบันทึกรายการค าขอค่าวัสดุตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานพื้นฐาน 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
  1. งบด าเนินงาน 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
    1.1 ค่าวัสด ุ 1,500,000  2,000,000  2,000,000  -  
    1. วัสดุส านกังาน 500,000  1,000,000  1,000,000  -  
    2. วัสดุงานบ้านงานครัว 500,000 500,000 500,000 - 
    3. วัสดุคอมพวิเตอร์ 500,000 500,000 500,000 - 
  

   จากตาราง 9 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบด าเนินงาน ค่าวัสดุ จะแสดงรายการอยู่ภายใต้
แผนงานพื้นฐานทั้งหมด และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง  
 

          2.3 ค่าสาธารณูปโภค ต้องระบุรายการ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ให้
ชัดเจน รายจ่ายประเภทนี้จัดอยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน ในกรณีของผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 
ต้องใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาและงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประกอบการ
พิจารณาด้วย เพ่ือให้งบประมาณดังกล่าวเพียงพอต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้นๆ ต่อไป ทั้งนี้การตั้ง
งบประมาณในงบรายจ่ายนี้ ให้ปัดเศษเป็นหลักร้อย เช่น 
   ปีงบประมาณท่ีผ่านมามีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภครวมทั้งสิ้น 120,000,000 บาท ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน 30,000,000 บาท ดังนั้นการตั้งงบประมาณด้วยเงินรายได้ ไม่ควรน้อยกว่า 90,000,000 บาท 
เพ่ือให้เพียงพอต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่อไป 

 
ตาราง 10 

 ตัวอย่างการบันทึกรายการค าขอค่าสาธารณูปโภคตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานพื้นฐาน 120,000,000  130,000,000  130,000,000  -  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 120,000,000  130,000,000  130,000,000  -  
  1. งบด าเนินงาน 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. ค่าน้ าประปา 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 
    3. ค่าโทรศัพท ์ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 - 
 



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   จากตาราง 10 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค จะแสดงรายการอยู่
ภายใต้แผนงานพื้นฐานทั้งหมด และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง  
 

   3. งบลงทุน   
    3.1 ค่าครุภัณฑ์ จัดอยู่ในแผนงานพื้นฐาน 
    3.1.1 ให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ กรณีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ให้ถือเอาเกณฑ์มาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรอบในการพิจารณา 
     3.1.2 ควรก าหนดรายการเป็นภาษาไทย ทั้งนี้อาจวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษได้  
     3.1.3 รายการที่อยู่นอกบัญชีราคามาตรฐาน ต้องแนบใบเสนอราคาจาก 3 ผู้ประกอบการ
พร้อมรายละเอียดเพ่ือเปรียบเทียบ 
     

ตาราง 11 
ตัวอย่างการบันทึกรายการค าขอค่าครุภัณฑ์ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานพื้นฐาน - 620,000  370,000 250,000  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - 620,000  370,000 250,000  
  1. งบลงทุน - 620,000  370,000 250,000  
    1.1 ค่าครภุัณฑ ์ - 620,000  370,000 250,000  
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ - 250,000  - 250,000  
    1. คอมพิวเตอร์แมข่่ายแบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 120,000 
บาท)  

- 240,000 - 240,000 

    ครุภัณฑท์างการแพทย ์ - 370,000 370,000 -  
    1. เตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟา้ จ านวน 1 เตียง (เตียง
ละ 370,000 บาท) 

- 370,000 370,000 - 

  
 จากตาราง 11 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จะแสดงรายการอยู่ภายใต้
แผนงานพ้ืนฐานทั้งหมด และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง เช่น คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จ านวน 2 
เครื่อง (เครื่องละ 120,000 บาท) ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในขณะที่เตียงผู้ป่วยวิกฤต ชนิดควบคุม
ด้วยระบบไฟฟ้า จ านวน 1 เตียง (เตียงละ 370,000 บาท) ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนจากเงินสะสมได้ ในกรณีที่มี
งบประมาณจากเงินรายได้ไม่เพียงพอ 
 



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างใบเสนอราคาประกอบค าขอตั้งรายการครุภัณฑ์ 
 
 



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ 3 ตัวอย่างใบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ประกอบค าขอตั้งรายการครุภัณฑ์ 
 

          3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้หน่วยงานต้องมีแบบรูปรายการ พร้อมใบแสดงปริมาณงานและราคากลาง (BOQ) 
ประกอบการขอรับจัดสรรงบประมาณ  รวมถึงหนังสือยืนยันการให้ใช้พ้ืนที่จากมหาวิทยาลัย โดยรายการ
สิ่งก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   3.2.1 รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี มีระยะเวลาในการด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ การ
ตั้งชื่อรายการให้เป็นภาษาไทย พร้อมระบุจ านวนและหน่วยนับทุกครั้ง เช่น  
 



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   - งานก่อสร้างจุดจอดรถโดยสาร (Bus stop) จ านวน 1 จุด 
   - งานก่อสร้างทางเดินเท้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะที่ 1 จ านวน 1 งาน 
   - งานปรับปรุงพื้นผิวถนนข้างตลาดน้อย จ านวน 1 งาน  
    - อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ในเมือง จ านวน 1 หลัง 

   3.2.2 รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน มีระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 1 ปีงบประมาณ รายจ่าย
ประเภทนี้จัดอยู่กลุ่มรายจ่ายตามภาระผูกพัน ไม่จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณภายในปีเดียวเนื่องจากจะท าให้ขาด
โอกาสในการใช้กรอบวงเงินส าหรับการตั้งงบประมาณในรายการอ่ืนที่จ าเป็น  
   ดังนั้นวิธีการตั้งงบประมาณ จึงแบ่งงบประมาณตามงวดงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในแต่ละ
ปีงบประมาณ ส่วนจ านวนปีในการผูกพันงบประมาณให้พิจารณาจากจ านวนวันในการก่อสร้างตามแผนงวดงาน 
เช่น ระยะเวลาก่อสร้าง 480 วัน ตั้งงบประมาณผูกพัน 2 ปี (360 วัน + 120 วัน) หรือ ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 
วัน ตั้งงบประมาณผูกพัน 3 ปี โดยแสดงราคาก่อสร้างรวมทั้งหมดในเอกสารงบประมาณและระบุว่าเป็นการผูกพัน
งบประมาณ โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือตั้งสมทบในรายการผูกพันที่ได้รับจัดสรรจาก
งบประมาณแผ่นดิน ให้ระบุเหตุผล ค าชี้แจงพร้อมวงเงินก่อสร้างรวมทั้งโครงการ จ านวนปีงบประมาณที่ผูกพัน 
พร้อมงบประมาณใน แต่ละปีงบประมาณ เช่น 
   อาคารศูนย์ข้อมูลกลาง จ านวน 1 หลัง ระบุในช่องค าชี้แจงว่า วงเงินก่อสร้างรวมทั้งโครงการ 
200,000,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปี (ปี 2565-2566) ดังนี้ 
    ปีงบประมาณ 2565 ตั้งงบประมาณ 80,000,000 บาท 
    ปีงบประมาณ 2566 ต้ังงบประมาณ 120,000,000 บาท 
 

ตาราง 12 
ตัวอย่างการบันทึกรายการค าขอค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานพื้นฐาน - 120,650,000  - 120,650,000  
  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ - 120,650,000  - 120,650,000  
  1. งบลงทุน - 120,650,000  - 120,650,000  
    1.1 ทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง - 120,650,000  - 120,650,000  
    รายการสิ่งก่อสร้าง 1 ป ี - 650,000  - 650,000  
    1. โรงจอดรถ จ านวน 1 หลัง - 200,000 - 200,000 
    2. ปรับปรุงห้องเรียนรวมเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา    
    จ านวน 3 ห้อง  

- 450,000 - 450,000 

    รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน - 120,000,000 - 120,000,000 
    1. อาคารศูนยข์้อมูลกลาง จ านวน 1 หลัง 80,000,000 120,000,000 - 120,000,000 
    ค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น  200,000,000 บาท     
      ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 80,000,000 บาท     
      ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 120,000,000 บาท     
     

 
   จากตาราง 12 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะแสดงรายการอยู่
ภายใต้แผนงานพ้ืนฐานทั้งหมด จ าแนกตามประเภทสิ่งก่อสร้าง และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง เช่น    



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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โรงจอดรถ จ านวน 1 หลัง วงเงิน 200,000 บาท จะอยู่ภายใต้รายการสิ่งก่อสร้าง 1ปี ในขณะที่อาคารศูนย์ข้อมูล
กลาง จะอยู่ภายใต้รายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน เนื่องจากมีระยะเวลาในการก่อสร้าง 2 ปีงบประมาณ และขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประเภทงบลงทุนจกเงินสะสมได้ ในกรณีที่มีงบประมาณจากเงินรายได้ไม่เพียงพอ 
 

   4. งบเงินอุดหนุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือกิจกรรมที่หน่วยงานสามารถตั้งงบประมาณได้ตามความ
จ าเป็นและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดกลุ่มโครงการส าหรับรายการงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
สะท้อนค่าใช้จ่ายในแต่ละภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานต้องระบุความเชื่อมโยง (1) กลุ่มโครงการ
(2) ผลสัมฤทธิ์ในทักษะนิสิต 9 ด้าน และ (3) เป้าหมาย SDGs 17 เป้า โดยจัดท าเป็นข้อเสนอโครงการตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
   4.1 เงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร จัดอยู่ในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน         
1 หัวข้อ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
 

ตาราง 13 
แสดงความเชื่อมโยงผลผลิตและกลุ่มรายการงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 
ผลผลิต กลุ่มโครงการ/กิจกรรม 

 - รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐท่ีต้องจ่าย
ตามสิทธิที่กฎหมายก าหนด ส าหรบัพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานท่ีจ้างตาม
ภารกิจ เช่น  
  1. พนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย   
     1.1 เงินเดือน  
     1.2 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร 
     1.3 เงินประจ าต าแหน่งทางวชิาการ  
     1.4 ค่าครองชีพช่ัวคราว 
     1.5 ค่าตอบแทนพิเศษ 
     1.6 เงินสมทบสวัสดิการมหาวทิยาลัย ร้อยละ 7  
     1.7 เงินเลื่อนขั้นประจ าป ี
  2. พนักงานที่จ้างตามภารกิจหรือผู้เชี่ยวชาญ       
 

 
  4.2 เงินอุดหนุนทั่วไป เช่น การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย พ้ืนฐาน 
กิจกรรมนิสิต การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม เป็นต้น พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดโครงการประกอบการ
พิจารณา จัดอยู่ในแผนงานพื้นฐาน ซึ่งต้องจัดกลุ่มโครงการ 9 ด้าน รวมถึงการเชื่อมโยงทักษะนิสิต 9 ด้าน และ
เป้าหมาย SDGs 17 เป้า  
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ตาราง 14 
แสดงความเชื่อมโยงผลผลิตและกลุ่มรายการงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐาน 

 

ผลผลิต กลุ่มโครงการ/กิจกรรม 

 - ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์
 - ผู้ส าเรจ็การศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 - ผู้ส าเรจ็การศึกษาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา 
   ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - ผลงานการให้บริการและส่งเสรมิสุขภาพ 
 - การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

1 : การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหรือกีฬาของนิสิตหรือนักเรียนท่ีมีอยู่ ณ 
ปัจจุบัน ไม่รวมกิจกรรมเกี่ยวกับบัณฑิต/รับปริญญา เช่น  
   - การปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ไหว้คร ู
   - การประกวดกิจกรรม 
   - การแข่งขันกีฬา 
   - การคัดเลือกนิสติ  
   - ค่ายนิสิต  
   - งานดนตรีอุดมศึกษา การแสดงผลงานนิสติ 
   - งานเชื่อมสัมพันธ์นิสิตทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2 : การพัฒนาศักยภาพนิสิต วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพนิสติหรือนักเรียนในลักษณะของการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม ฝึกประสบการณ์ เช่น  
   - การประชุม/สมัมนา/อบรม 
   - การจัดการความรู้แก่นิสิต-องค์การนิสติ 
   - การฝึกอาชีพอิสระ 
   - การศึกษาดูงาน/การน าเสนอผลงานของนิสิต 
   - การเตรียมความพร้อมให้นสิิต เป็นต้น 

3 : อุดหนุนการพัฒนาหลักสูตร วัตถุประสงค์เพื่อการทบทวน 
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสตูรทั้งทีม่ีอยู่เดิมและหลักสูตรทีเ่กิดขึ้น
ใหม่ เช่น  
   - การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
   - หลักสูตรระยะสั้น/ต่อเนื่อง/TQR 
   - สัมมนาผลการด าเนินงานหลักสูตร เป็นต้น 

4 : การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ท้ังที่เป็นการอบรมและสมัมนา เช่น  
   - การอบรมเชิงปฏิบัติการ/การพัฒนาอาจารย์-บุคลากร  
   - การส่งเสริมเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น  
   - การเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ /การจดัการความรู้  
   - การพัฒนาสมรรถนะบคุลากร เป็นต้น 

5 : การบริหารจัดการหน่วยงาน วัตถุประสงค์เพื่อรายการ
กิจกรรมทีไ่ม่เข้าข่ายตามข้อ 1-4 เช่น 
   - แนะแนวการศึกษา/กีฬาบุคลากร  
   - ค่าสมาชิกวารสาร/สมาคม  
   - ฝึกซ้อมบัณฑิต/รับปริญญา/งานเลี้ยงต้อนรับบัณฑิต 
   - ทบทวนแผน/จัดท าแผน/ถ่ายทอดแผน 
   - การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน/ประกันคุณภาพ  
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ผลผลิต กลุ่มโครงการ/กิจกรรม 

   - วางระบบกลไกด้านการเงินการคลัง/ระบบสารสนเทศ 
 

 - ผลงานการให้บริการวิชาการแกชุ่มชน 6 : การบริการวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อการบริการวิชาการ ท้ัง
ที่เป็นโครงการเฉพาะหรือตั้งไว้ในภาพรวมตามภารกิจของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน/ชุมชน
ต้นแบบ /หลักสูตรระยะสั้นและสงัคมผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นรายการ
ยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

 - ผลงานการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 7 : การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ท้ังที่เป็นโครงการเฉพาะหรือตั้งไว้ใน
ภาพรวมตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  
   - วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
   - เทศกาลส าคัญตามประเพณีไทย  
   - การยกย่องเชิดชูเกียรติศลิปิน 
   - วันสถาปนามหาวิทยาลัย/หนว่ยงาน เป็นต้น  
ทั้งนี้ไม่รวมโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและการเพ่ิม
มูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิน่ ซ่ึงเป็นรายการยุทธศาสตร์ในเชิง
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

 - ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู ้ 8 : สนับสนนุและส่งเสริมการวิจยั วัตถุประสงค์เพื่อการ
สนับสนุน ส่งเสรมิกระบวนการวิจยัตามภารกิจของหน่วยงาน 
เช่น 
   - เงินอุดหนุนทุนวิจัย / โครงการวิจัย  
   - คลินิกวิจัย บ่มเพาะนักวิจัย  
   - การน าเสนอผลงานวิจยั 
ทั้งนี้ไม่รวมงานวิจัย Flagship – MSU Goal หรือนวัตกรรมที่
แก้ปัญหาหรือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซ่ึงเป็นรายการ
ยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

 - การพัฒนาภาพลักษณม์หาวิทยาลัย 9 : การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล เช่น  
   - MOU / ในการแลกเปลี่ยนนสิติ 
   - ประชุม/สัมมนาวิชาการทั้งที่เป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วม
ประชุมในระดับชาติและนานาชาติ  
   - นิสิตแลกเปลีย่น / ศิษยเ์ก่า  
   - การจัดสภาวะแวดล้อมใหเ้ป็นสากล 
ทั้งนี้ไม่รวมการน าเสนอผลงานวจิัยซ่ึงถือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการวจิัย 
 

 - การพัฒนาสู่มหาลัยสเีขียว 10 : มหาลัยสีเขียว วัตถุประสงคเ์พื่อการกระตุ้น สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยน่าอยูภ่ายใต้
นโยบายมหาลัยสีเขียว เช่น  
   - การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
   - การจัดการขยะ  
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ผลผลิต กลุ่มโครงการ/กิจกรรม 

   - การจัดการระบบจราจร  
   - การจัดการสภาวะแวดล้อม เป็นต้น 
 

 
 4.3 เงินอุดหนุนในรายการที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย จัดอยู่ในแผนงาน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 8 หัวข้อ  
 

ตาราง 15 
แสดงความเชื่อมโยงผลผลิตและกลุ่มรายการงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต กลุ่มโครงการ/กิจกรรม 

 - การเสรมิสร้างทักษะและศักยภาพในการเรียนรู้ในศวรรตที่ 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ 
1. พัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ  
   การสร้างนิ สิ ตที่ มี กระบวนการคิดและการออกแบบ
กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหาที่ดี ผ่านกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่หลากหลายทุกด้านตามทักษะศตวรรษ21 ให้มี
การบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เน้นการ
สร้างประสบการณ์จริงให้นิสิต และเสริมแนวคิดผู้ประกอบการ
รายใหม่  (Soft skill and Future Workforce) และการ
แรงงานท่ีมีศักยภาพและคุณภาพสูง 
2. รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นิสิต
ต้องถูกเสริมสร้าง และพัฒนาผ่านการแสวงหาความรู้ ความใฝ่รู้ 
เพื่อน าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่เป็นความต้องการของสังคมโลก 
3. สร้างความเป็นเลิศทางด้านทักษะภาษาเพื่อความเป็นอัฉริ
ยะในการสื่อสาร เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษาจีน 
และภาษาอื่นๆ  
4. การพัฒนานิสิตการเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการเรียนรู้ใน
หลักสูตร และหลักสูตรเสริม ต่างๆ ตามมาตราฐานวิชาชีพเพื่อ
สร้างกระบวณการคิดในเชิงการเป็นผู้ประกอบการผ่านความ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ  

 5. พัฒนานิสิตให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และพัฒนานิสิตมีความโดดเด่นในการใช้และรู้เท่า
เทียมด้านไอที informatic technologies  

- การวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 1 
- การวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 2 
- การวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็นเลิศ MSU Goal 3 
 
 
 

แนวทางกิจกรรมหรือประเด็นจัดสรรงบประมาณ 
1. MSU Goal 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทาง ด้านการ
อาหาร การเกษตรและปศุสัตว ์
   1) เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัจฉริยะ การเกษตรทางเลือก  
กระบวนการการผลิต การขนส่ง การแปรรูป เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เน้น ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย วิจัย
หม่อนไหม และพัฒนาพืชพันธุ์ต่างถิ่นเพื่อเป็นทางเลือก อินท
ผะลัม เงาะ ทุเรียน ล าไย ลิ้นจี่ มังคุด สร้างพันธุ์พืชผักใหม่ๆ 
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ผลผลิต กลุ่มโครงการ/กิจกรรม 

ตามความต้องการ ตลาด อื่น ๆ  
   2) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องจักรกลด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต แปรรูป เป้าหมาย 
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพิงโนเทคโนโลยีต่างประเทศ 
ลดการใช้แรงงานคน  
  3) นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภัณฑ์ทางด้านเกษตร 
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ อาหารเสริมพืชอินทรีย์
สร้างการเจริญพืช ฮอร์โมน ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ นวัตกรรม
การด้านการรักษาโรคพืช ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน ความสูญเสียต้น
พืช สร้างผลผลิตแบบก้าวกระโดด 
  4) นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ และการประมงน้ าจืด และอาหาร 
งานวิจัยเน้นการพัฒนาอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ 
การแปรรูปสัตว์เลี้ยง สัตว์น้ า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจาก
สัตว์ต่างๆ การแปรรูปอาหารรูปแบบใหม่ ทันสมัย คงไว้ซึ่ง
คุณภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแบบใหม่น าไปสู่การ
แข่งขันในตลาดนานาชาติ  
  5) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม ารแปรรูปนม เพื่อสร้าง
รายได้เกษตรกร ลดการขายน้ านมดิบ ปรับเปลี่ยนการสร้างผลิต
จากนม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนม 
  งานวิจัยด้านสมุนไพร 
  การปลูก การค้นหาพืช สารประกอบส าคัญและกระบวนการ
ผลิตและแปรรูป การพัฒนาต ารับยา จากสมุนไพรต่าง ๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทดแทนการน าเข้าหรือการใช้ยา
สังเคราะห์ผ่านงานวิจัยเพื่อการน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร ยารักษา อาหารเสริมสุขภาพ ความงาม เพื่อการสร้าง
รายได้ให้เกษตรกร และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ภายใต้มหาวิทยาลัย  
2. MSU Goal 2 งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความเป็นเลิศและ
การเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม 
   1) คอนตัมฟิสิกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ วิศวกรรมเพื่อโลก
อนาคต ระบบควบคุม ระบบแขนกล ระบบสั่งการ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โลกอนาคต (โปรแกรมวิเคราะห์ โปรแกรมสั่งการ 
โปรแกรมควบคุม โปรแกรมป้องกันภัยโลกดิจิทรัล)     
   2) สาร แร่ วัสดุ เพื่อพัฒนาสู่วัสดุแห่งอนาคต 
   3) ความหลากหลายจุลินทรีย์ เห็ดรา พืช สัตว์ แมลง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
   4) ด้านการแพทย์ ชีววิทยาด้านการแพทย์โรคติดต่อร้ายแรง
อุบัติใหม่ โรคทางพันธุกรรม โรคเรื้อรังปัญหาสุขภาพสังคมไทย  
   5) ด้าน BCG สิ่งแวดล้อมและป่าไม้  ด้านการจัดการขยะ ฝุ่น 
pm2.5   
3. MSU Goal 3 งานวิจัยด้านสังคมและวัฒนาธรรม เมือง 
ศิลปะและดนตรี  
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ผลผลิต กลุ่มโครงการ/กิจกรรม 

  1) วิจัยด้านผังเมือง การจัดระเบียบเมืองสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยวและการสร้างคุณค่า 
  2) วิจัยด้าน กฎหมาย และปกครอง ประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และความเหลื่อล้ าในภาคอีสาน  
  3) วิจัยการสร้างงานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
มูลค่าและคุณค่าในสังคมยุคใหม่  
  4) วิจัยด้านการสอน การศึกษาเพื่อสร้างระบบการเรียนการ
สอนแบบใหม่ และภาษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  5) วิจัยด้านวิเคราะห์บญัชี ข้อมูล การเงิน (Fintech) 

- การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
 

การท างานร่วมกับชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อการบริการวิชาการ
เพื่อสร้างนวัตกรรม/สร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
และพึ่งพาตนเองได้ เช่น  
  1. การบูรณาการ 1 หลักสตูร 1ชุมชน (One Program  
   One Community : OPOC) 
  2. สนับสนุนการสร้างชุมชนต้นแบบ 
 

- การเพิ่มมูลค่าหรือคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น 
  1. โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา 
  ท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้าน 
  ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับชุมชน 

- Smart University   1. การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart University  
  2. การปรับปรุงระบบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ 
  รูปแบบออนไลน์ หรือการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
  3. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี 
  ให้รองรับการพัฒนาตามแผนดิจทิัลของมหาวิทยาลัย 

- การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน  เฉพาะรายการเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงินตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 

ตาราง 16 
 แสดงรายการงบเงินอุดหนุนจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างเกี่ยวกับ 
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  
2. พนักงานท่ีจ้างตามภารกิจ  
 

เงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทัว่ไป เช่น  
 1. การบริการวิชาการ  
 2. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 3. การวิจัย  
 4. กิจกรรมนิสติ  
 5. การพัฒนาบุคลากร  
 6. การฝึกอบรม สัมมนา  

เฉพาะรายการ กิจกรรม/โครงการ ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายมุ่งเป้า 8 ข้อ ตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ 
1. การเสรมิสร้างทักษะทางด้านวชิาชีพ 
   และการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21    
2. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็น  
   เลิศ MSU Goal 1 



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

28 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ 

 7. ทบทวนแผน/หลักสตูร เป็นตน้  
พร้อม แนบเอกสารแบบฟอร์ม
ประกอบการพิจารณา 
      
 

3. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็น 
   เลิศ MSU Goal 2 
4. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อความเป็น 
   เลิศ MSU Goal 3 
5. การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพา 
   ตนเองได้  
6. การเพิ่มมลูค่าหรือคณุค่าผลงานด้าน 
   ศิลปวัฒนธรรม 
7. Smart University 
8. การเสรมิสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
 

 
ตาราง 17 

ตัวอย่างการบันทึกค าขอเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากรตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ 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. อุดหนุนการจ้างพนกังานเงินรายได้ 250,180  301,440  301,440  -  
    2. เงินเพิ่มค่าจ้างประจ าป ี 15,000 18,100 18,100  
    3. ค่าครองชีพชั่วคราว - -  -  -  
    4. ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ -  42,000  42,000  -  
    5. เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% 18,500 22,400 22,400 - 
    6. อุดหนุนอื่นตามมติ ครม - - - - 
    อัตราใหม ่ -  208,740 208,740  -  
    1. อุดหนุนการจ้างพนกังานเงินรายได้ - 168,240  168,240  -  
    2. เงินพิ่มค่าจ้างประจ าป ี - 18,100 18,100  
    3. ค่าครองชีพชั่วคราว - -  -  -  
    4. ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ -  - - -  
    5. เงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 7% - 22,400 22,400 - 
    6. อุดหนุนอื่นตามมติ ครม - - - - 
    1.2 พนักงานทีจ้างตามภารกิจ 420,000  840,000  840,000  -  
    อัตราเดิม 420,000  420,000  420,000  -  
    1. อุดหนุนการจ้างพนกังานที่จ้างตามภารกิจ 420,000  420,000  420,000  -  
    อัตราใหม ่ -  420,000  420,000  -  
    1. อุดหนุนการจ้างพนกังานที่จ้างตามภารกิจ - 420,000  420,000  -  
 



คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

29 

   จากตาราง 17 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายบุคลากร จะอยู่
ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตามโครงสร้างงบประมาณ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง แบ่งเป็น 
อัตราเดิม อัตราใหม่  
 

ตาราง 18 
ตัวอย่างการบันทึกค าขอเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไป 

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในแผนงานพื้นฐาน 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานพื้นฐาน  703,680  1,853,180  1,853,180  -  
  ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวชิาการ 220,000  520,000  520,000  -  
  1. งบเงินอุดหนุน 220,000  520,000  520,000  -  
    1. โครงการชุมชนกับเศรษฐกิจยั่งยืน 20,000  20,000  20,000  -  
    2. เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแกส่ังคม 200,000 500,000 500,000  
  ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ 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. โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานทางการเงิน 50,000  50,000  50,000  -  
    2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร - 50,000 50,000  
    3. เงินอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบงาน - 10,000 10,000  
 

   จากตาราง 18 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไป สามารถจัดท า
ค าของตั้งงบประมาณได้ในหลายผลผลิต ขึ้นอยู่กับรายการงบประมาณ เช่น เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่
สังคม จะอยู่ภายใต้ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ หรือ เงินอุดหนุนการพัฒนามาตรฐานทางการเงิน จะอยู่
ภายใต้ผลผลิต การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามโครงสร้างงบประมาณ ในกรณีที่หน่วยงานจัดอยู่ในกลุ่มคณะ
ทางด้านสังคมศาสตร์ รายการงบประมาณจะปรากฏภายใต้ผลผลิต ผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ เป็น
ต้น 

ตาราง 19 
ตัวอย่างการบันทึกค าขอเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไป 

ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดในแผนงานยุทธศาสตร์ 
 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานยุทธศาสตร์  3,000,000  6,000,000  6,000,000  -  
  ผลผลิต : การเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเรยีนรู้ 21 3,000,000 6,000,000 6,000,000 -  
  1. งบเงินอุดหนุน 3,000,000 6,000,000 6,000,000 -  
    1. โครงการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม ่(Soft skill 
and Future Workforce) 

500,000 1,000,000 1,000,000 
-  

    2. ……     
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   จากตาราง 19 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบเงินอุดหนุนในลักษณะค่าใช้จ่ายทั่วไป ที่สอดคล้อง
กับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย จะอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ ตามโครงสร้างงบประมาณ และแสดงแหล่ง
งบประมาณในการขอตั้ง ทั้งนี้รายการนโยบายจะปรับเปลี่ยนไปตามจุดเน้นในการพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
  5. งบรายจ่ายอ่ืน ให้ตั้งงบประมาณส าหรับรายการที่ไม่เข้าข่ายรายการข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณที่ต้องใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด จ าแนกออกเป็น 5 
ประเภท 
    5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
    5.2 เงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน ซึ่งอ้างอิงจากประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การ
ส ารองฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ข้อ 3 
     5.2.1 ให้ตั้งงบประมาณไว้ ร้อยละ 5 ตามกรอบวงเงินตั้งจ่ายของแต่ละหน่วยงาน กรณี
ส่วนกลางให้ตั้งไว้ที่กองคลังและพัสดุ  
    5.2.2 กรณีที่หน่วยงานมีเงินส ารองรักษาฐานะทางการเงิน เกินกว่าร้อยละ 50 ของค่าเฉลี่ย
รายรับจริงย้อนหลัง 3 ปี อาจพิจารณาชะลอการตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของหัวหน้าหน่วยงาน  
   5.3 เงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 3.5 ตาม
กรอบวงเงินตั้งจ่ายของแต่ละหน่วยงาน (อ้างอิงจากกรอบวินัยการเงินในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของคณะกรรมการ นโยบายการเงินการคลังของรัฐ ) 
    5.4 เงินสมทบกองทุน 
    5.5 อ่ืนๆ เช่น เงินค่าปรับ เงินทุนหมุนเวียน เป็นต้น 
 

ตาราง 20 
ตัวอย่างการบันทึกค าของบรายจ่ายอ่ืนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

งบรายจ่าย-รายการ ปี 2565 
ค าขอตั้งงบประมาณปี 2566 
ตามแหล่งงบประมาณการ 

รวม เงินรายได ้ เงินสะสม 
แผนงานพื้นฐาน 11,500,000  13,000,000  13,000,000  -  
  ผลผลิต : การพัฒนาภาพลักษณส์ู่สากล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -  
  1. งบรายจ่ายอ่ืน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 -  
    1. ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มประชุมวชิาการระดับ 
    นานาชาติในต่างประเทศ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 
-  

  ผลผลิต : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 6,500,000 8,000,000 8,000,000 -  
  1. งบรายจ่ายอ่ืน 6,500,000 8,000,000 8,000,000 -  
    1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 500,000 1,000,000 1,000,000 -  
    2. เงินส ารองจ่ายฉกุเฉินในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000  
    3. สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 5,000,000 6,000,000 6,000,000  

 
 
   จากตาราง 20 จะเห็นว่า ในการบันทึกข้อมูลงบรายจ่ายอ่ืน จะอยู่ภายใต้แผนงานพ้ืนฐาน ตาม
โครงสร้างงบประมาณ และแสดงแหล่งงบประมาณในการขอตั้ง โดยส่วนใหญ่หน่วยงานระดับคณะจะมีค าขอตั้ง
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งบประมาณในงบรายจ่ายนี้อยู่ 2 รายการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และ เงินส ารอง
จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน ยกเว้นส่วนกลางจะมีรายการสมทบกองทุนและรายการอ่ืนเพ่ิมเติมขึ้นมา  
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณในแต่ละปี 
 
  ทั้งนี้ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการ
บันทึกค างบประมาณ (BIP) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านทางหน้าเวปไซต์กองแผนงาน คลิ๊กที่
ไอคอน  จะปรากฏหน้าจอระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และคลิ๊กที่ไอคอนจะเข้าสู่หน้าจอ Login ดัง
ภาพประกอบ 6 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 6  ไอคอนการเข้าระบบ BIP ผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
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