
 
 

นโยบายการจัดท างบประมาณเงนิรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

--------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอก

และภายในระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและภัยพิบัติจากธรรมชาติที่

ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น การได้รับการจัดสรรงบประมาณ

แผ่นดนิในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ลดลง มหาวิทยาลัยจึงต้องบริหารจัดการโดยบูรณาการงบประมาณ

แผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต และ

ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นกระบวนการจัดท างบประมาณจึง

เป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย /หน่วยงานที่มีเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์เดียวกัน ท างานร่วมกันในลักษณะประสานเชื่อมโยงแบบเครือข่าย มีรูปแบบการบริหารจัดการ

แบบองค์รวม ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยใช้กลไกงบประมาณในการแสดงภาพความ

เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ สะท้อนภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า 

สามารถเชื่อมโยงภารกิจ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานใน

ลักษณะที่สอดคล้องซึ่งกันและกัน  

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุได้ตามเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ส าหรับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยมี

นโยบายจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (พ.ศ. 2557-2559) เพื่อ

แสดงให้เห็นถึงรายรับ-รายจ่ายในอนาคตของการด าเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการต่างๆ ในปัจจุบัน 

และช่วยท าให้การประเมนิวงเงินงบประมาณที่มีข้อผูกพันทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจ า รายจ่าย

ลงทุนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากภารกิจส่วนใหญ่ไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จได้ภายในปีเดียว  

 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพื่อทบทวนผลผลิต เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมที่น าส่งผลผลิต ตัวชี้วัด งบประมาณแผ่นดิน

และงบประมาณเงินรายได้และค่าใช้จ่ายตามนโยบายต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 2.2 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า ทั้งในส่วนที่เป็นมิติ

งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และ มิติงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน 

 2.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้กับหน่วยงาน

ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ผลผลิต 
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3. สาระส าคัญและแนวทางการจัดท างบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สนับสนุนให้คณะ/หน่วยงานจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีการบริหาร

งบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ

ด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) และภารกิจของคณะ/

หนว่ยงาน โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปี ดังนี้ 

(1) ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้น

อาหารปลอดภัย (เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์) ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็น

เลิศทางการเกษตร  ภารกิจหลักของคณะ/หน่วยงาน ที่สอดคล้อง Road Map การพัฒนามหาวิทยาลัย 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

(2) ให้มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน บูรณาการการด าเนินงานภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับกระทรวง/

จังหวัด/คณะ/หน่วยงาน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยง รวมทั้งให้ความส าคัญกับกรบูรณาการในระดับพื้นที่ 

ระหว่างสว่นราชการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความซ้ าซ้อนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(3) จัดล าดับความส าคัญของภารกิจที่จะเสนองบประมาณ และก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับความจ าเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด รวมทั้งศักยภาพและความสามารถใน

การใชจ้า่ยงบประมาณทั้งปีปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(4) ให้มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนิน

ภารกิจที่มีความส าคัญในระดับต่ า หรือหมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย เพื่อน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินภารกิจที่มีความส าคัญในระดับสูง โดยวิเคราะห์เชิง

เปรียบเทียบในเรื่องความจ าเป็นเร่งด่วน ความส าคัญ ความคุ้มค่า ความพร้อม แหล่งเงินที่จะน ามาใช้จ่าย 

และจ านวนผู้ได้รับประโยชน์ของทางเลือกต่างๆ ในการด าเนินภารกิจ โดยน าหลักการของงบประมาณฐาน

ศูนย์ (Zero-Based Budgeting) และการจัดล าดับความส าคัญ (Priority) มาประยุกต์ใช้ในระบบการจัดท า

งบประมาณตามแนวคิดเกี่ยวกับการแทนที่กันระหว่างรายจ่ายเดิมกับรายจ่ายใหม่ หรือที่เรียกว่า 3R : 

Review Redeploy และ Replace ดังนี้ 

Review คือ การทบทวน ตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงาน ผลงาน และทรัพยากรที่ใช้ของ

กิจกรรมที่ใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้หลักงบประมาณฐานศูนย์ คือ กิจกรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมี

การวิเคราะห์พิจารณาความเหมาะสมใหม่ทั้งหมด ไม่มีการอ้างอิงระดับการใช้จ่ายของปีก่อนว่าจะเพิ่มขึ้น

หรอืลดลง แต่พจิารณาตรวจสอบรายละเอียดจากฐานศูนย์และมีการจัดล าดับความส าคัญการด าเนินงานใน

แต่ละภารกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ศักยภาพของหน่วยงาน ประสิทธิภาพ

การใชจ้า่ยและวงเงินงบประมาณในภาพรวม  

Redeploy คือ กระบวนการพิจารณา ทบทวน วางแผนและตัดสินใจตามผลการ Review เพื่อ

ด าเนินการชะลอหรือยกเลิกหรือปรับลดเป้าหมาย/ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของกิจกรรม/รายการเดิม โดยมีแนว

ทางการพจิารณาดังนี้ 
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(1) กิจกรรม/รายการของโครงการ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์หรือมีความส าคัญ

ลดลงเนื่องจากสภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงใหย้กเลิกหรือถ่ายโอนไปให้กิจกรรมในลักษณะ

งานประจ าและปรับลดค่าใช้จ่ายลง 

(2) กิจกรรม/รายการซึ่งถ่ายโอนไปให้กับหน่วยงานอื่น หรือผลการเบิกจ่ายและการปฏิบัติล่าช้ากว่า

แผนที่ก าหนด 

(3) สัดส่วนงบประมาณของกิจกรรม/รายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายปี ควรมีการชะลอการ

จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้มีการตรวจสอบผลการด าเนินการก่อน 

(4) มีการจัดสรรงบประมาณและมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ หรือมีเอกชน

ด าเนินการอยู่แล้ว หรือมีชุมชน อาสาสมัคร ร่วมด าเนินการให้ปรับเปลี่ยนจากการด าเนินการเองเป็นหน่วย

สนับสนุนและควรปรับลดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ของกิจกรรมลง 

Replace คือ กระบวนการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจ เพื่อพิจารณาก าหนดทางเลือกต่างๆ ใน

การด าเนินกิจกรรมใหม่ เพิ่มเป้าหมาย หรือเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหน่วย โดยน าวงเงินงบประมาณจากการ 

Review/Redeploy มาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มคีวามส าคัญ จ าเป็น เรง่ดว่น และหน่วยงานมีความพร้อมในการด าเนินการ 

 

3. นโยบายการจัดท างบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน

การวางแผนการด าเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า ทั้งในส่วนที่เป็นมิติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนามหาวิทยาลัย และ มิติงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน  

 

4. หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 2556 

  การจัดท างบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะเป็นการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตรซ์ึ่งใหค้วามส าคัญต่อการด าเนินงานและผลส าเร็จของผลผลติ  ผลลัพธ์  โดยมีการ

วัดผลความส าเร็จของผลงานดังกล่าวด้วยตัวชีว้ัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และ

ต้นทุนอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยให้มเีป้าหมายผลผลติ/กิจกรรมและตัวชี้วัดในการจัดท า

งบประมาณเงินรายได้  เช่น กรณีเป็นส่วนเสริมงบประมาณแผ่นดิน  เสริมในอัตราส่วนเท่าใดหรอือย่างไร  

หรอืเป็นกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดผลผลิตที่เพิ่มเติมขึน้นอกเหนอืจากผลผลิตที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินอย่างไร

บ้าง เป็นต้น ทั้งนีใ้ห้มีการวางแผนงบประมาณระยะปานกลางลว่งหน้า แบบ MTEF (Medium Term 

Expenditure Framework) ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทีต่้องน าเงนิรายได้

สมทบส่วนที่ไม่เพียงพอ ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการจัดงบประมาณเงินรายได้ในลักษณะบัญชพีึงรับ-

พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ โดยแยกเป็นมติิแผนงาน หน่วยงาน และกองทุน 
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ก. การจัดท าประมาณการรายรับ 

       การจัดท าประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จ าแนกประเภท

รายรับตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ พ .ศ. 2543 (แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเงิน

รายได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547)  โดยในการประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ 2556 ให้

เรียกเก็บรายรับประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบและประกาศที่ก าหนด  

 

 การจัดสรรรายรับจากประมาณการ จ าแนกตามประเภทรายรับ 

  การประมาณการรายรับแต่ละประเภทจะมีการจัดสรรเข้าสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัยซึ่ง

ประกอบด้วย 1) สมทบกองทุนสะสมมั่นคงมหาวิทยาลัย 2) งบกลางมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (2.1) งบ

กลางมหาวิทยาลัย และ (2.2) งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร  3) งบกลางเพื่อ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระ  4) สมทบค่าสาธารณูปโภค  5) สมทบ

กองทุนวิจัยและพัฒนา  และ 6) ส านักงานอธิการบดีซึ่งจะมีการบริหารงบประมาณร่วมกับหน่วยงาน

สนับสนุนภารกิจหลัก ได้แก่ ส านักหอสมุด  ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  บัณฑิตวิทยาลัย และ

หนว่ยงานที่มภีารกิจสนับสนุนอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังตอ่ไปนี ้   

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

    เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ใช้จ านวนนักศึกษาตามแผนนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากสภา

มหาวิทยาลัยประกอบการจัดท า (ข้อมูลกองแผนงาน) และอัตราการเรียกเก็บจากนักศึกษาทุกระดับ

การศกึษา และทุกหลักสูตร ตามอัตราที่ก าหนดใน ระเบียบ และประกาศ เชน่ ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า

ด้วยอัตราคา่ธรรมเนียมการศกึษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555, ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่

โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542,(ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555, ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543, (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2555 เป็นต้น  โดยค่าธรรมเนียม

การศกึษาดังกล่าว สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่มได้ ดังนี้ 

1.1 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบด้วยค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย         

ค่าพัฒนานักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศกึษาที่เรยีกเก็บตามรายวิชา (ค่าลงทะเบียนเรียน)  และ

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายการอื่นๆ ตามระเบียบและประกาศที่ก าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ 

2556 ได้มีการยุบรวมรายการค่าธรรมเนียมบางรายการ และเพิ่มรายการใหม่ได้แก่          

ค่าพัฒนานักศึกษา  โดยให้น าประมาณการรายรับดังกล่าวมาจัดสรร ดังตารางตอ่ไปนี้ 
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ตาราง 1 การจัดสรรประมาณการรายรับ ประเภทค่าธรรมเนียมการศกึษา กลุ่มหลัก 

ล าดับ

ที ่

 

รายการ 

อัตราการจัดสรร (ร้อยละ) 

เดิม (นักศกึษารหัสก่อน 55) ใหม(่นักศกึษารหัส 55 เป็นต้นไป) 

ส่วนกลางฯ หนว่ยงาน ส่วนกลางฯ หนว่ยงาน 

1 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 40 60 100 -  

 สมทบกองทุนสะสมม่ันคงมหาวทิยาลัย 5  5  

 งบกลางมหาวิทยาลัย 5  5  

   - งบกลางมหาวิทยาลัย       (4)       (4)  

   - งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบ   

   กองทุนพัฒนาบุคลากร 
     (1)      (1)  

 งบกลางเพื่อชดใชค้่าใชจ้า่ยท่ีจ าเป็นต้อง  

จ่ายตามขอ้ผกูพันสัญญาค้างช าระ    

9  9  

 ส านักงานอธิการบด ี 10  10  

 กองทุนวจิัยและพัฒนา 1  1  

 สมทบสาธารณูปโภค 10  10  

2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการพัฒนา

นักศกึษา 

- ค่าบ ารุงหอ้งสมุด 

- ค่าบ ารุงกิจกรรม 

- ค่าบ ารุงกีฬา 

- ค่าบ ารุงสุขภาพ(50%) 

- ค่าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

40 60   

3 ค่าพัฒนานักศกึษา - - 100 - 

 เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา

,ค่าพัฒนาการกีฬา,ค่าบริการสุขภาพ

นั ก ศึ ก ษ า , ค่ า พั ฒ น า ห้ อ ง ส มุ ด , 

ค่าเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

ค่าพัฒนาทักษะภาษา (ท้ังนี้การจัดสรร

แต่ละรายการขึ้นอยู่กับนโยบายการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละปี) 
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ล าดับ

ที ่

 

รายการ 

อัตราการจัดสรร (ร้อยละ) 

เดิม (นักศกึษารหัสก่อน 55) ใหม(่นักศกึษารหัส 55 เป็นต้นไป) 

ส่วนกลางฯ หนว่ยงาน ส่วนกลางฯ หนว่ยงาน 

4 ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีเรยีก

เก็บตามรายวิชา (ค่าลงทะเบียน

เรยีน) ยกเว้นค่าหนว่ยกิตระดับ

บัณฑติศกึษา ให้น าเข้าบัณฑติ

วิทยาลัย ร้อยละ 3 ก่อน จากนั้นให้

จัดสรร ดังนี้ 

40 60 34 66 

 สมทบกองทุนสะสมม่ันคงมหาวทิยาลัย 5  5  

 งบกลางมหาวิทยาลัย 5  5  

  - งบกลางมหาวิทยาลัย    (4)    

  - งบกลางมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบ   

   กองทุนพัฒนาบุคลากร 

  (1)    

 งบกลางเพื่อชดใชค้่าใชจ้า่ยท่ีจ าเป็นต้อง  

จ่ายตามขอ้ผกูพันสัญญาค้างช าระ    

9  3  

 ส านักงานอธิการบด ี 10  10  

 กองทุนวจิัยและพัฒนา 1  1  

 สมทบสาธารณูปโภค 10  10  

 

 1.2 กลุ่มอื่น ๆ ประกอบด้วยค่าบ ารุงพิเศษ และค่าธรรมเนียมนักศึกษาทดลองเรียน ซึ่งให้

น าประมาณการรายรับมาจัดสรรดังน้ี 

  1.2.1 ค่าบ ารุงพิเศษ 

  (1) สมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย    ร้อยละ 16 

 สมทบกองทุนสะสมมั่นคงมหาวิทยาลัย   ร้อยละ 5 

 สมทบค่าสาธารณูปโภค    ร้อยละ 10 

 สมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา     ร้อยละ 1  

(2) จัดสรรให้หน่วยงาน      ร้อยละ 84 
 

          1.2.2 ค่าธรรมเนียมนักศึกษาทดลองเรียน เป็นไปตามระเบียบและประกาศ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาประเภททดลองเรียนและก า หนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับนักศึกษาประเภททดลองเรียน โดยให้สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยจ านวน  

5,000 บาท  
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ส่วนที่เหลอืให้น ามาเป็นประมาณการรายรับของหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

ส านกังานอธิการบดี     ร้อยละ 21.0 

คณะวทิยาศาสตร์     ร้อยละ 10.5 

คณะศิลปศาสตร์     รอ้ยละ  5.3  

หนว่ยงานต้นสังกัด     ร้อยละ 63.2  

              โดยแต่ละหนว่ยงานตอ้งจัดสรร ดังนี ้ 

(1) สมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย    ร้อยละ 16  

 สมทบกองทุนสะสมมั่นคงมหาวิทยาลัย   ร้อยละ 5    

 สมทบค่าสาธารณูปโภค    ร้อยละ 10   

 สมทบกองทุนวิจัยและพัฒนา   ร้อยละ 1 

(2) จัดสรรให้หนว่ยงาน      ร้อยละ 84 
 

 2. เงนิผลประโยชน์  

  2.1 เงินผลประโยชน์ จากการประยุกต์และจากการให้บริการ แหล่งทุนภายนอก ให้จัดสรร

ตามระเบียบและประกาศที่ก าหนด 

  2.2 เงินผลประโยชน์อื่น นอกเหนอืจากข้อ 2.1 ให้สมทบค่าสาธารณูปโภค รอ้ยละ 10  

ที่เหลอืจัดสรรให้หน่วยงาน ร้อยละ 90 

 3. เงนิจากฟาร์ม ให้น ามาตั้งประมาณการรายรับตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้

น าร้อยละ 10 ของสมทบค่าสาธารณูปโภค ที่เหลอืจัดสรรให้หน่วยงาน ร้อยละ 90 

 4. เงินจากการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา ให้ประมาณการรายรับสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่าย

แล้ว (ให้ตั้งค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 10 เป็นรายการหนึ่งส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฝึกอบรมฯ) 

มาตั้งประมาณการส าหรับตั้งเป็นงบกลางมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50 ที่เหลอืจัดสรรให้หน่วยงานรอ้ยละ 5 

  ยกเว้น 

- เงินจากการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาของหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยที่

มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ ให้ประมาณรายรับทั้งจ านวน แล้วให้น ามาสมทบค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 

10 ที่เหลอืจัดสรรให้หน่วยงาน ร้อยละ 90 

 5. เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาค ให้เพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ภายใต้ภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของผูบ้ริจาค     

 6. เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้จัดสรรให้จัดสรรตามระเบียบและประกาศที่

ก าหนด 
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ในการนี้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากหน่วยงานใดมีเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

ให้น าเงินเหลือจ่ายนั้นมาตั้งประมาณการเงินรายได้ปีถัดไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรรเงิน

เหลือจ่าย พ.ศ.2550 ดังนี้ 

 1.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สมทบกองทุนคณะ/ส านัก/หน่วยงาน (เฉพาะกองทุนประเภทที่

ใช้ได้เฉพาะดอกผล)  

 2. ไม่เกินร้อยละ 25 ให้น าไปตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปี  

 3. งบประมาณส่วนที่เหลือให้น าไปตั้งเงินสะสมเพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนา

บุคลากร  

 ยกเว้น 

- เงนิเหลือจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศกึษาล่วงหน้า  

- เงินเหลือจ่ายจากฟาร์มมหาวิทยาลัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย

การเงนิและบัญชฟีารม์ พ.ศ.2552  

- เงินเหลือจ่ายของหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานแบบ

วิสาหกิจ  
 

ข. การจัดท าประมาณการรายจ่าย  

  ให้หนว่ยงานตั้งประมาณการงบประมาณรายจ่าย หลังจัดสรรสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

และหรือจัดสรรให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบหรือประกาศที่ก าหนด โดยจ าแนกเป็น 2 มิติ  ได้แก่              

(1) มิติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายรับหลัง

จัดสรรสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายรับจากเงินเหลือจ่าย  เงินอุดหนุนหรือบริจาค และเงินจาก

ฟาร์ม (2) มิติงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน ของแต่ละหน่วยงาน ให้น าส่วนที่เหลือร้อยละ 90 ตั้งเป็น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย (2.1) รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น (2.2) รายจ่ายรักษางานเดิม (2.3) 

รายจ่ายตามภาระผูกพัน และ (2.4) รายจ่ายเพิ่มเป้าหมายใหม ่ 

 1. งบบุคลากร ประกอบด้วย 

  1.1  ค่าจ้างช่ัวคราว (อัตราเดิม และอัตราใหม่) 

  1.2  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (อัตราเดิมเท่านั้น) 

  1.3  เงินเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ (อตัราเดิม) 

        กรณีการจ้างลูกจ้าง ช่ัวคราวอัตราใหม่ต้องได้รับการอนุมัติกรอบจากคณะ

กรรมการบริหารอัตราก าลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลมหาวทิยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) และมีแหล่งงบประมาณเรียบร้อยแลว้  
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 2. งบด าเนินงาน ประกอบด้วย 

      2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เช่น ค่าเบี้ยประชุม  ค่าเบี้ยประกันสังคม  ค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาด ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดนี้ให้พิจารณาตั้ง

งบประมาณจากฐานการใช้จ่ายจริงของปีที่ผ่านมา โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ดังตอ่ไปนี้          

   -  ค่าสอนพิเศษ ควรพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับ

สาขาวิชาที่ขาดแคลนบุคลากรท าการสอน 

   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในหนว่ยงานที่มีการเรียนการสอน

สูงท าให้งบประมาณเกี่ยวกับวัสดุเพื่อการเรียนการสอนลดน้อยลงไป  ควรพิจารณาขอตั้งและอนุมัติตาม

ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนมากที่สุด 

     -  ให้หน่วยงานตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคมของค่าจ้างช่ัวคราวราย

เดือนและพนักงานมหาวิทยาลัยเงนิรายได้ในอัตราที่กฎหมายก าหนด 

   -  ค่าวัสดุส าหรับหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนควรพิจารณาตั้งรายการวัสดุเพื่อ

การเรียนการสอนในสัดส่วนที่สูงกว่าวัสดุเพื่อใชใ้นการบริหาร  

  -  ค่าใช้สอย ควรตั้งงบส าหรับรองรับการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินทางราชการ โดยมี

การท าแผนการใช้งานทรัพย์สินฯ ประกอบการพิจารณาตั้งงบดังกล่าว 

  2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น  ค่าใช้จ่ายส าหรับให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ค่าบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับผู้บริหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นในหมวดสาธารณูปโภค เช่น ค่า ไฟฟ้า  

ค่าน้ าประปา  ค่าโทรศัพท์  ไปรษณีย์ ฯลฯ  

 3. งบลงทุน ให้หน่วยงานจัดหางบลงทุนจากงบประมาณเงินรายได้ ดังตอ่ไปนี้ 

      3.1  ครุภัณฑ์ประจ าอาคารและสิ่งก่อสร้างปีเดียวที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ

แผ่นดนิ ภายใต้แผนความตอ้งการงบลงทุน 5 ปี (2555-2559) 

      3.2 งบประมาณค่าออกแบบและค่าควบคุมงานรายการสิ่งก่อสร้าง ภายใต้แผนความ

ต้องการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (2555-2559) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัย

แมโ่จ้ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

     3.3  สมทบงบประมาณค่าก่อสร้างของรายการสิ่งก่อสร้างผูกพันที่ได้รับจัดสรรจาก

งบประมาณแผ่นดนิตามหลักเกณฑข์องส านักงบประมาณ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของวงเงนิค่าก่อสร้าง) 

     3.4  สนับสนุนให้หนว่ยงานจัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหางบลงทุนโดยตั้งเป็น “เงินสะสม

เพื่อการจัดหางบลงทุนและการพัฒนาบุคลากร” จากงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี นอกเหนือจากเงินเหลือ

จา่ย  โดยงบลงทุนประกอบด้วยค่าครุภัณฑ ์และคา่สิ่งก่อสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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 (1) ครุภัณฑ ์ 

       - รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ

ชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้งช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 

เป็นต้น 

       - รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 

20,000 บาท 

       - รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท 

       - รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น 

เครื่องบิน  เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่ร่วมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรอืค่าซ่อมกลาง 

   (2) สิ่งก่อสร้าง  

       - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับสิ่ งก่อสร้าง 

เชน่ อาคาร บ้านพัก ถนน สระว่ายน้ า สะพาน รั้ว อ่างเก็บน้ า เป็นต้น  

       - ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ

ติดตัง้ครัง้แรกในอาคารหรอืสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมการก่อสร้างอาคาร หรือภายหลัง

การก่อสร้างอาคาร 

       - รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ่เติมหรอืปรับปรุงสิ่งก่อสรา้ง 

       - รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่ใหแ้ก่เอกชน หรอืนิตบิุคคล 

   ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนความต้องการงบลงทุน 5 ปี ที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผังแม่บทและต้องเป็นครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็น ส าหรับโครงการใหม่/สาขาวิชาใหม่ 

หรือครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นเร่งด่วนส าหรับงานฟาร์มมหาวิทยาลัย  โดยควรเป็นครุภัณฑ์ และ

สิ่งก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อม  ซึ่งไม่อาจรอการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินได้   

เนื่องจากงบลงทุนเป็นงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งมีแนวโน้มได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณลดลง  ทั้งนี้ขอให้

ทุกหน่วยงานค านงึถึงการใชท้รัพยากรร่วมกันทั้งใน และต่างหน่วยงานเป็นส าคัญเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และ

เพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรนั้น ๆ อย่างคุ้มค่า 

 4. งบเงินอุดหนุน เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งเพื่อความคล่องตัวในการเบิกจ่าย โดยให้ระบุ

รายละเอียดของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  และชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นประกอบการ

พิจารณา  เช่น โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โครงการพัฒนาบุคลากร  ค่าบ ารุง

สมาชิกองค์กรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ทั้งน้ีให้ระบุรายละเอียดรายการจ่ายจ าแนกตามประเภท

และจ านวนเงนิแต่ละประเภทก ากับไว้ด้วย เช่น 
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  4.1 ค่าบ ารุงสมาชิกองค์กรที่เกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในงาน

ส าคัญๆ โดยรวมของมหาวิทยาลัย   

  4.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  ได้แก่การจัดท าโครงการเพื่อ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กรณีไม่มีโครงการประกอบวงเงินค าขอตั้งรายจ่ายเชิงยุทธศาสตร์

ดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะไม่พจิารณาตั้งให้ในงบประมาณรายจ่ายเชิงยุทธศาสตร ์ โดยขอโยกวงเงินดังกล่าว

ไปรวมที่งบส ารองหน่วยงานนั้น ๆ)  

 5. งบรายจ่ายอื่น เป็นงบประมาณที่ตัง้ไว้ส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือรายการที่มิได้ตั้งงบประมาณ

ไว้ หรอืรายจ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใดข้างต้น  เชน่ 

     5.1 งบกลางมหาวิทยาลัย   

                    ให้มหาวิทยาลัยตั้งงบกลางมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดเพื่อส ารองจ่ายในค่าใช้จ่าย

ส่วนรวม และเพื่อสมทบรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน ซึ่งตั้งไว้ที่ในกองทุนส ารองเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  ซึ่ง

ระบุให้  

    5.1.1 เป็นเงินค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน เช่น กรณีเกิดภัยพิบัติต่าง 

ๆ หากไม่ได้รับการแก้ไขจะเกิดผลเสียร้ายแรงตอ่มหาวิทยาลัยโดยรวม 

  5.1.2 เป็นค่าใช้จา่ยของมหาวิทยาลัยที่มขี้อผูกพันกับหนว่ยงานภายนอกโดยรวม 

  5.1.3 เป็นค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

    -   เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยหรืองานที่

มหาวิทยาลัยร่วมจัดกับบุคคลภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

-   เป็นค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจ าปีของมหาวิทยาลัยและ       

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

    -    เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรโดยรวมของมหาวิทยาลัยได้แก่การ

อบรม สัมมนา การฝึกงานและการดูงาน  

    -    เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นบางรายการ/โครงการของหน่วยงานที่ขาดแคลน

งบประมาณสนับสนุน 

 ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เช่น ค่า

ออกแบบและค่าควบคุมงานก่อสร้างที่จ าเป็น) 

  5.1.4 ค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจเป็นค่าใช้จ่ายสมทบ หรอืเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดย

ให้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

    5.2 งบส ารอง 

        ให้ทุกหน่วยงานตั้งงบส ารองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 “ของรายรับประเภทค่าธรรมเนียม

การศึกษา เงินผลประโยชน์ (ทุกรายการยกเว้นจากงานบริการวิชาการให้แหล่งทุนภายนอก และจากการ

ลงทุน) โดยเป็นประมาณการรายรับฯ หลังจัดสรรเข้าสมทบส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว” โดยตั้งไว้ในกองทุน
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อื่นในส่วนกองทุนส ารอง) เพื่อเป็นงบส ารองกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน

การเงนิของหนว่ยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโดยรวมของหน่วยงาน 

   (2) เพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วนและไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ

ไว้ หากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะเกิดผลเสียร้ายแรงตอ่หนว่ยงานนั้น ๆ  

             (3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นบางรายการ/โครงการที่ขาดแคลนงบประมาณ

สนับสนุนหรอืได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 

             (4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการที่สอดคล้องกับภารกิจและกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

             (5) งบส ารองจุดประสงค์หลักมีไว้เพื่อเก็บสะสมให้หน่วยงานนั้น ๆ เป็นเงินทุนใน  

อนาคตโดยเจตนารมณ์เพื่อการออมเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงิน หากไม่จ าเป็น ไม่ควรน ามาใช้เพื่อ

การอื่น  

  5.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

   

 ทั้งนี้ ยกเว้นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานแบบวิสาหกิจ ให้สามารถ

ตั้งงบประมาณตามนโยบายของคณะกรรมการแต่ละหนว่ยงานฯ  ได้ 
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