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หลักเกณฑ์การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

หลักเกณฑ์การจัดทาํคําขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

   
หลักการและเหตุผล 
 

ขั้นตอนสําคัญประการหน่ึงที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณ คือการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณที่สมบูรณ์ 
พร้อมในรายะเอียดที่สามารถช้ีแจงและแสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับชาติ 
สู่เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์และผลผลิต-กิจกรรมของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ในการดําเนินการได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ และเป็นส่วนสําคัญในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี 

ดังน้ันเพ่ือให้การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 
30 กันยายน 2567) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ    
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  มาตรา 45 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใคร่ขอแจ้งแนวทางและ
หลักเกณฑ์ในการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังน้ี 
 
การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 
 
  สํานักงบประมาณ ได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่สอดคล้อง   
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และนโยบายรัฐบาล  
เพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบการจัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ  และกําหนดให้มุ่งพิจารณางบประมาณจาก
ฐานศูนย์ หมายความว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าใด ก็ให้พิจารณาต้ังงบประมาณ    
ในปีปัจจุบันเท่าน้ันเป็นหลัก ทั้งน้ี จะต้องให้ครอบคลุมรายจ่ายตามข้อบังคับ ข้อผูกพัน และรายจ่ายตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอย่างครบถ้วน โดยให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีก็เพ่ือให้มีรายจ่ายลงทุนเพ่ิมขึ้นและเพียงพอต่อการพัฒนานั้นเอง 
  มหาวิทยาลัย จึงกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพ่ือเป็นหลักประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 1. เป็นพันธกิจของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติและสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยตลอดจนพันธกิจ
ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกําหนด 
 2. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณตามลําดับความเหมาะสม จัดการเรียน
การสอนได้ตามวัตถุประสงค์ตามแต่ละสาขาวิชาต้องการ โดยเฉพาะค่าครุภัณฑ์เน้นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือ
โรงพยาบาล และครุภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ / เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการจัดสรรงบประมาณของรัฐ      
ทั้งต้องมีความพร้อมและรายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ใบเสนอราคา 
 3. เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน 
 4. ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับจุดแข็งและโอกาสท่ีมีอยู่ 
 5. มีความคุ้มค่าและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาวการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 
 6. สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน 
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 ดังน้ันเพ่ือให้การจัดทําเอกสารคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายของทุกหน่วยงาน เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน       
จึงกําหนดหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทําเอกสารคําขอต้ังงบประมาณ ดังน้ี 
 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
   แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐทุกประเภท         
ซึ่งกําหนดไว้ใน งบบุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ) งบดําเนินงาน 
(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย) และงบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย ) ทั้งที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่งผู้บริหาร เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ/ตําแหน่งที่สูงขึ้น ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนอ่ืน
ตามสิทธิที่กําหนด เงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้าง เงินสมทบกองทุนทดแทนฯ และเงินสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
   ทั้งน้ีหน่วยงานไม่ต้องต้ังงบประมาณ กองแผนงานจะเป็นผู้ดําเนินการ โดยใช้ข้อมูลบุคลากรจาก 
กองการเจ้าหน้าที่ 
 
แผนงานยุทธศาสตร ์
   แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง รายการงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล เช่น การผลิตแพทย์และพยาบาล
เพ่ิม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(โรงเรียนสาธิต) การเพ่ิมศักยภาพในการรักษาพยาบาล เป็นต้น 
 
 
แผนงานพืน้ฐาน 
   แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง แผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น
ปกติตามกฎหมายการจัดต้ังของแต่ละหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (ค่าวัสดุการศึกษา)   
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คา่สาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งรฐัจะจัดสรรใหใ้นลักษณะ 
เงินอุดหนุน ทั้งน้ีรวมถึงค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึง่จะจัดสรรในลักษณะงบลงทุน 
 
1. ประเภทงบลงทุน  
       นโยบายการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ   
    “มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณตามความเหมาะสม ซึ่งครุภัณฑ์น้ันๆ  
ต้องสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ตามแต่ละสาขาวิชาต้องการ”   

ขอพิจารณาครุภัณฑ์ประกอบโรงพยาบาลเป็นลําดับแรกก่อน เพ่ือผลักดันให้โรงพยาบาลสามารถเปิด
ให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และจะพิจารณาครุภัณฑ์ในส่วนอ่ืนตามลําดับความเหมาะสมต่อไป 
 

เกณฑ์ทั่วไป 
1) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 

2566 – 2570) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างต้องสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ และมีแผนการใช้ประโยชน์อย่าง

ชัดเจน 
3) ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องไม่สร้างภาระรายจ่ายประจําเพ่ิมขึ้นโดยไม่จําเป็น 
4) ต้องมีรายละเอียดรายการและแผนปฏิบัติงาน รวมท้ังระบุพ้ืนที่ดําเนินการอย่างชัดเจน และพร้อม

ดําเนินการเมื่อได้รับงบประมาณ 
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เกณฑ์เฉพาะ 
ก.ครุภัณฑ์  

1) ครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของครุภัณฑ์เดิม ความ 
จําเป็นที่ต้องจัดหาใหม่แทนการซ่อมแซมของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ภายหลังจากการจัดหา
เสร็จสิ้น 

2) ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือการจัดหา   
ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ต้องมีแผนการขยายหรือเพ่ิมปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือ
ปริมาณงานอย่างชัดเจน  

3) ครุภัณฑ์ใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคยดําเนินการมาก่อนต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีรองรับชัดเจน 

4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน (หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 
100 ล้านบาทข้ึนไป  รายละเอียดเพ่ิมเติม https://100m.mdes.go.th/) 

5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ต้องแสดงให้เห็นความจําเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษา 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดทําครุภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
นโยบายของรัฐบาล และมีความจําเป็นเร่งด่วน 

6) ต้องมีความพร้อมในการจัดหาครุภัณฑ์ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ มีประมาณราคา (3 ร้าน) หรือผล 
การสอบราคา และมีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมรองรับครุภัณฑ์ รวมท้ังมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว 

� การจัดเตรียมรายละเอียด 
    1. ให้คํานึงถึงขีดความสามารถความพร้อมในการที่จะดําเนินการได้ทันที    
   2. ช่ือรายการ / ใบเสนอราคาประกอบ / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ทุกรายการต้องเป็นภาษาไทย
เท่านั้น ยกเว้น รายการที่ปรากฎในเอกสารมาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด กรณีที่มีความ
จําเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ ให้วงเล็บท้ายช่ือภาษาไทยได้ ทั้งน้ี ครุภัณฑ์ 1 รายการ ต้องประกอบด้วย ใบเสนอ
ราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จากร้านค้าจํานวน 3 ร้าน กรณีที่ขาดเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง จะขอ
ตัดรายการออกจากการเข้ารับพิจารณา 
   เช่น 1. รายครภัุณฑ์ xxxx ประกอบด้วย  
               ร้านที่ 1 ใบเสนอราคา + รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
               ร้านที่ 2 ใบเสนอราคา + รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
               ร้านที่ 3 ใบเสนอราคา + รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                     

   3. ครุภัณฑ์ที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ มีส่วนประกอบที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ หรือรายการที่ต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ขอให้คํานึงถึงความจําเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือ เป็นรายการที่มีผลกระทบ
ต่อนิสิตในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยตรง    
   4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ยึดรายละเอียดและราคา มาตรฐาน 
ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดเป็นหลัก ยกเว้น รายการที่ไม่ปรากฏตามราคามาตรฐาน
ข้างต้น หรือ มีความจําเป็นต้องใช้เกินมาตรฐานที่กําหนด ให้พิจารณาตามความจําเป็นในการใช้งาน พร้อมแนบ
รายละเอียดและใบเสนอราคาประกอบ การพิจารณาด้วย โดยมีข้อกําหนดเฉพาะ ดังน้ี 
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    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้ในสํานักงานใช้เพ่ือการบริการสืบค้นข้อมูล เพ่ือการเรียนการสอน
ทั่วไป ให้ยึดราคาและรายละเอียดตามราคามาตรฐาน     
    (2) เครื่องพิมพ์ให้เน้นแบบเครือข่ายเท่าน้ัน เพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ห้ามมิให้ต้ังแยกเพ่ือใช้งาน
เฉพาะส่วนใดส่วนหน่ึง  
 

� การจัดทําคําขอ  
   1. ระบุผู้ใช้งานหรือผู้รับผิดชอบหลัก เช่น สํานักงานเลขาฯ หรือ สาขาวิชา  
   2. สรุปรายการในภาพรวมของหน่วยงาน โดยไม่ต้องแยกเป็นภาควิชา หรือ สาขาวิชา เช่น คณะ ก มี  
3 ภาควิชา แต่ละภาควิชาต้องการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ภาคละ 2 เครือ่ง ให้รวมเป็นรายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมวลทั่วไป จํานวน 6 เครื่อง และใหใ้ส่รายละเอียดภาควิชาที่ต้องการในเหตุผลความจําเป็นแทน เพ่ือไม่ใหม้ี
ความหลากหลายของราคาทั้งที่เป็นรายการเดียวกัน ดังตัวอย่าง  

รายการ ต่อหน่วย งบประมาณ เหตุผล 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลท่ัวไป 6 เครื่อง 

25,000 150,000 -ภาควิชา ก จํานวน 2 เคร่ือง  
-ภาควิชา ข จํานวน 2 เครื่อง  
-ภาควิชา ค จํานวน 2 เครื่อง 

* ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด     
  หากคณะ/หนว่ยงานใด ไม่สรุปรายการในภาพรวมของหน่วยงานมาจะยึดถือรายการท่ีมีราคาตํ่าสุดและ
ปรับราคาใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน      
 

   3. ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ประกอบกันหลายช้ิน ถ้าขาดช้ินใดไปจะไม่สามารถใช้งานได้ สามารถจัดหาได้ 
ในคราวเดียวกันให้ต้ังรวมเป็นชุดให้แสดงราคารวมเป็นชุดและถือราคารวมดังกล่าว เป็นราคาต่อหน่วย โดย 
ให้แสดงรายการย่อยประกอบ เช่น ชุดเคร่ืองบรรจุผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สุขภาพ 1 ชุด วงเงิน 450,000 บาท 
ประกอบด้วย  
      3.1 เครื่องบรรจุแคปซูล 1 เครื่อง 
      3.2 เครื่องตอกเม็ด 1 เครือ่ง       
      3.3 เครื่องแร่งแกรนูล 1 เครื่อง         
               3.4 เครื่องผสมเปียก 1 เครื่อง       
      3.5 เครื่องปิดแผงแคปซลู 1 เครื่อง       
 
   4. สําหรับรายการท่ีไม่เป็นชุด ให้แยกรายการตามความเหมาะสม เช่น  
      4.1 เครื่องกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ช่องสัญญาณ จาํนวน 2 เครื่อง 10,000 บาท       
      4.2 เครื่องวิเคราะห์หาความช้ืน จํานวน 1 เครื่อง 125,000 บาท  
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ข.ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
1) การก่อสร้าง เพ่ือทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิมที่เสื่อมสภาพ ต้องแสดงสภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม 

ความจําเป็นที่ต้องก่อสร้างใหม่แทนการปรับปรุงของเดิม และคาดการณ์ผู้ใช้งาน/ผู้ใช้ประโยชน์ภายหลังจากการ
ก่อสร้างเสร็จสิ้น 

2) การก่อสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น หรือการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบัติงานส่วนราชการ ต้องมีแผนการขยายหรือเพ่ิมปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอย่างชัดเจน 

3) การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่เคย
ดําเนินการมาก่อน ต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายของ
รัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีรองรับชัดเจน 

4) สิ่งก่อสร้างที่เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและรายการผูกพันตามมาตรา 23 ให้ตรวจสอบสถานะใน 
ปัจจุบัน และพิจารณาจากผลการดําเนินงานกับงวดงานตามสัญญา หรือแผนการใช้จ่ายตามสถานการณ์จริง 

5) หน่วยงานส่วนราชการมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณ 
ราคามีสถานที่/พ้ืนที่พร้อมที่จะดําเนินการ รวมทั้งมีการตรวจสอบและดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องแล้ว   
 

    ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้คณะ/หน่วยงานท่ีเป็นผู้ใช้งานหลักใน อาคาร
น้ันๆ เป็นผู้รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดประกอบคําขอต้ังงบประมาณ รวมถึงประสานงานในเรื่อง ของแบบรูป
รายการที่พร้อมจะดําเนินการประกวดราคาตามข้ันตอนทางพัสดุ  
    ทั้งน้ีหน่วยงานสามารถเสนอความต้องการข้ึนมาได้พร้อมแนบเอกสารประกอบดังน้ี 
     1. แบบแปลน 
     2. รายละเอียดแสดงพ้ืนที่ใช้สอย จํานวนช้ัน ห้อง  
     3. แบบประมาณราคาก่อสร้างพร้อมประมาณการ  
     4. งวดงานก่อสร้าง กรณีรายการสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เป็นการผูกพันงบประมาณ 
     5. ต้องดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
 
2. ประเภทงบเงินอุดหนุน 
 เงินอุดหนุนทั่วไป 

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 ค่าวัสดุ เฉพาะค่าวัสดุการศึกษา เบ้ืองต้นให้ประมาณการตามอัตราที่สํานักงบประมาณกําหนด ซึ่งอาจ 

มีการปรับลดในขั้นตอนการพิจารณาของสํานักงบประมาณ และใช้จํานวนนิสิตรวม เฉพาะระดับปริญญาตรี 
ศูนย์มหาสารคาม จากระบบ MIS ณ ปัจจุบัน ดังน้ี 

� กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อัตรา 800 บาท ต่อคน 
� กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตรา 3,000 บาท ต่อคน 
� กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อัตรา 6,000 บาท ต่อคน 
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 ตัวอย่างการคาํนวณค่าวัสดุการศึกษา 
 

� คณะศึกษาศาสตร์ มีนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบปกติ รวมท้ังสิ้น 1,000 คน ดังน้ัน ค่าวัสดุการศึกษา 
เท่ากับ 1,000 x 800 = 800,000 บาท 

�  คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ดังน้ัน ค่าวัสดุการศึกษา 
เท่ากับ 1,000 x 3,000 = 3,000,000 บาท 

�  คณะเภสัชศาสตร์ มีนิสิตระดับปริญญาตรี ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ดังน้ัน ค่าวัสดุการศึกษา 
เท่ากับ 1,000 x 6,000 = 6,000,000 บาท 

    
    2. ค่าสาธารณูปโภค หน่วยงานไม่ต้องต้ังงบประมาณ กองแผนงานเป็นผู้ดําเนินการขอต้ังงบประมาณ
ตามเกณฑ์ที่สํานักงบประมาณกําหนด  
 3. เงินอุดหนุนประเภท บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองแผนงาน จะใช้ข้อมูล
ตามเอกสารของกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเป็นสําคัญ  
 4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เรยีนฟรี 15 ปี) กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่อ
หัวตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงบประมาณ ณ ปัจจุบัน จํานวนนักเรียนที่ใช้ประมาณการค่าใช้จ่ายให้แยกคิด
เป็นรายภาคเรียน ปีงบประมาณ 2567 ใช้ภาคเรียนที่ 2/2566 และ 1/2567 ในการประมาณการ ดังน้ี 
 

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 - 
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รายการ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

   - ม4 1,318 - 
   - ม5 1,263 - 
   - ม6 1,109 - 
อุปกรณ์การเรยีน   

   - 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 - 
กิจกรรมการพฒันาผู้เรยีน   

   - ก่อนประถม 215 215 

   - ป1 – ป6 240 240 

   - ม1 – ม3 440 440 
   - ม4 – ม6 475 475 

หมายเหตุ. อัตราต่อหัวอาจมีการปรับปรุงจากสํานักงบประมาณ 
  
 5. เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม จัดสรรต่อเน่ืองจนสําเร็จการศึกษา ตามท่ีทําความ
ตกลงตามมติคณะรัฐมนตรีและจํานวนนิสิตที่รับจริง ดังน้ี 
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อัตราการคิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 
 รุ่น 2561 - 2564 

 

รายการ รุ่น 2561-2564 ระยะเวลา 

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

 

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

 

รายการ อัตรา ระยะเวลา 

สาขาแพทยศาสตร ์   

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

  

 6. เงินอุดหนุนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ฯ ใหแ้สดงประมาณการค่าใช้จ่ายตามจํานวนนิสิตที่มีอยู่จริง
และแผนการรับนิสิต พร้อมแนบเอกสารแสดงหลักการและเหตุผลที่ได้รับอนุมัติดําเนนิการของโครงการ
ดังกล่าว (ถ้ามี) 
 7. เงินอุดหนุนอ่ืนๆ เช่น ค่าสมาชิกให้เสนอผ่านตามข้ันตอนงบประมาณ และพิจารณาตามค่าใช้จ่าย
ที่ต้องจ่ายจริง 
 รายการงบเงินอุดหนุน (4) - (6) มีแบบฟอร์มเพิ่มเติมในการคํานวณเฉพาะ ดังนั้น ให้ยึดตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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หลักเกณฑ์การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แบบฟอร์มและปฏิทิน การจัดทําคาํขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผน่ดิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 
1. แบบฟอร์มคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

F-001 แบบสรุปคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
F-002 แบบแสดงรายละเอียดคําขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
      (จําแนกตามงบรายจ่าย) 
F-003 มมส.คร(1) แบบแสดงรายละเอียดคําของบลงทุน (ครุภัณฑ์)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
F-004 มมส.คร(2) แบบแสดงรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ประกอบรายการหน่วยนับ (ต่อชุด,ระบบ) 
F-005 มมส.คร.(3) แผนความต้องการงบลงทุน (ครุภัณฑ์) 5 ปี (2565-2569) ประกอบการขอรับจัดสรร 
         ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 
F-006 มมส.กส.(1) แบบเสนอคําของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง) ประจําปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2567 
F-007 ทุนเรียนดีวิทย์  แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายทุนเรียนดีคณะวิทยาศาสตร์ 
F-008 มัธยม แสดงรายละเอียด ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
         มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
F-009 ประถม แสดงรายละเอียด ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสาธิต 
     มหาวิทยาลัย   มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 
F-010 ตัวคูณ แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดตัวคูณประกอบเงินอุดหนุน (ผลงานการบริการวิชาการ /  
           ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม           

2. แบบฟอร์มคําขอ-โครงการผลิตพยาบาล  
3.แบบฟอร์มคําขอ-โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  

 
ปฏิทินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  - ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 


