
 

แนวทางการจัดท าค าขอประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2557  เบื้องต้น 
 

 
 เนื่องจากขณะนี้ถึงก าหนดเวลาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการงบประมาณมหาวิทยาลัยจะมี

การพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดค าของบประมาณหมวดตา่ง ๆ ก่อนที่จะจัดส่งให้ส านักงบประมาณ 

 ดังนัน้เพื่อให้กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและแล้วเสร็จสอดคล้องกับปฏิทินการจัดท างบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยและ

ของประเทศ จึงขอให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2557 เบือ้งตน้ ดังตอ่ไปนี้ 

 1. งบบุคลากร กองแผนงานจะด าเนนิการจัดท าค างบประมาณภายใต้แผนอัตราก าลัง

ในระยะ 5 ปี ที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดสง่ให้กับกองแผนงาน  

 2. งบด าเนินงาน ด าเนนิการดังนี ้

  กองแผนงาน จัดท าค าของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่า

สาธารณูปโภค ในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ า 

 หน่วยงาน จัดท าค าของบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ (ถ้ามี) เช่น ค่าเช่าบ้าน 

หรือค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาดูแลอาคารใหม่ที่จะแล้วเสร็จ โดยท าแผนการใช้ประโยชน์อาคาร

ประกอบการพิจารณาด้วย (จ าแนกตามพืน้ที่ใช้สอยและรายละเอียดประโยชน์ในการใช้สอยเพื่อภารกิจ

ของหน่วยงาน) หรือรายการค่าใช้จ่ายใหม่ที่มีความจ าเป็น  หรือรายการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายตามอัตราหรือระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน   ทั้งนี้ควรกรอกข้อมูลรายจ่ายจริงของปีที่

ผา่นมาให้ครบถ้วน พร้อมระบุรายละเอียดตัวคูณเพื่อแสดงที่มาของวงเงนิค าขอแต่ละรายการ และกรณี

มีสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2555 และ/หรอื 2556 ขอให้ส าเนาแนบมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 3. งบลงทุน ให้ด าเนินการดังนี ้

  3.1 ค่าครุภัณฑ ์ เนื่องจากค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยไม่ได้

รับการจัดสรร ให้คณะ/หน่วยงานน ากลับไปทบทวนใหม่ หากยังมีความจ าเป็นอยู่ให้ขอตั้งกลับเข้ามา

ใหม่รวมกับรายการใหม่ที่จะขอตั้งในปี 2557 โดยให้คณะ/หน่วยงานน ารายการที่ขอตั้งใน

ปีงบประมาณ 2557 ไปจัดล าดับความส าคัญใหม่ รายการที่ขอตั้งในปีงบประมาณ 2556 รายการ

ใดที่ไม่น ากลับมาขอใหม่ให้ชี้แจงเหตุผล เช่น ได้จัดซื้อด้วยเงินรายได้แล้ว หรือหมดความจ าเป็น ฯลฯ  
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โดยครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจะเสนอค าขอจะต้องสอดคล้องแผนความต้องการครุภัณฑ์ 5 ปี ที่หน่วยงานได้

จัดท าให้กับมหาวิทยาลัย และจ าแนกตามกลุ่มครุภัณฑด์ังนี้ 

 1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย  บัณฑิตศึกษา บริการวิชาการ และสาขาที่มุ่งสู่

ความเป็นเลิศทางการเกษตร สนับสนุนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย ค1  

 2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารและห้องบรรยาย ได้แก่ ที่นั่ง, เครื่องขยายเสียง พร้อมโต๊ะ

วางอุปกรณ์กระดาน, จอรับภาพ, เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ, Visual Presentation, โต๊ะอาจารย์, ระบบ

ปรับอากาศ, เครื่องคอมพิวเตอร์,  Data Projector และเครื่องส ารองไฟ, เครื่องบันทึกเสียง และระบบ 

LAN  

 3) ครุภัณฑ์พื้นฐานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร)์ ประกอบด้วย 

   - ครุภัณฑ์พื้นฐานทั่วไป  หมายถึง ครุภัณฑ์พื้นฐานทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์และ/

หรอืด้านสังคมศาสตร์ที่ใชใ้นการเรียนการสอนที่ต้องให้บริการสอนคณะต่าง ๆ  

  - ครุภัณฑพ์ืน้ฐานเฉพาะ หมายถึง ครุภัณฑพ์ื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือด้าน

สังคมศาสตร์ที่ใชใ้นการเรียนการสอนในวิชาแกน (Core Courses) ของคณะนั้น  

  - ครุภัณฑพ์ืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ประกอบ   ที่ใช้เพื่อการเรียน

การสอนวิชาพืน้ฐาน ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่สอนวิชาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้จะต้องบรรจุไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ

ได้จัดส่งให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ  ส่วนการขอตั้ง

รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ไม่พิจารณาให้ขอตั้งจากงบประมาณ

แผ่นดิน แต่ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการจัดหาเองด้วยวิธีที่เหมาะสม  เช่น  ซื้อ/เช่าจากเงินรายได้ของ

คณะ/หน่วยงานเอง ใหน้ักศกึษาซือ้/เช่าเอง  ฯลฯ     

 4) ครุภัณฑโ์ครงสรา้งพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบ เน้นการ 

จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างความพร้อมในเรื่องเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยและ 2 วิทยาเขต 

เพื่อจะท าใหม้หาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานเชื่อมโยงทั้งสองวิทยาเขต ให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของความพอเพียง  เหมาะสม  ปลอดภัย  และเท่าเทียม ทั้งนี้จะต้อง

บรรจุไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และได้จัดส่งให้

กระทรวงและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

5) ครุภัณฑอ์ื่น ๆ   ได้แก่  ครุภัณฑท์ี่ไม่เข้ากลุ่มในข้อ 1) – 4)  
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นโยบายทั่วไปในการพจิารณาค าขอค่าครุภัณฑ ์ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 1) พิจารณาเฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่มรีายละเอียดค าชีแ้จงที่ชัดเจนเท่านั้น    รายการ

ครุภัณฑ์ทุกรายการ  ควรมีการก าหนดคุณลักษณะที่ตอ้งใชง้านมากพอที่ท าให้สามารถพิจารณาราคาที่

เหมาะสมได้  ความจ าเป็นกับการใช้งานต้องระบุรายละเอียดค าชี้แจงให้ชัดเจนว่าใช้เพื่ออะไร มีอยู่แล้ว

เท่าไร และอื่นๆ ที่จ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา  

 2) สนับสนุนครุภัณฑ์ ส าหรับ 5 กลุ่มดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้คณะกรรมการงบประมาณ

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามความเหมาะสม ก่อนเสนอค าของบประมาณไปยังส านักงบประมาณ  

 3) ไม่สนับสนุนให้จัดท าค าขอเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด (ยกเว้นที่อยู่ในขอบเขตของ

ครุภัณฑห์อ้งบรรยาย) แทปเล็ต เครื่องพิมพ์ทุกชนิด สแกนเนอร์  จะรับพิจารณาอุปกรณ์เครือข่ายหรือ

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการของหลักสูตรที่สอนดา้นคอมพิวเตอร์เท่านั้น  

 4) สนับสนุนครุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันในภาพรวมระดับคณะ/หน่วยงาน ระดับวิทยาเขต  

หรือระดับมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ เกิดประโยชน์

สูงสุด และสรา้งโอกาสการพัฒนาทุกวิทยาเขตอย่างเท่าเทียม  

 5) ไม่สนับสนุนให้ขอตั้งครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ ากว่า 15,000 บาท ยกเว้นกรณีขอตั้งเป็น

รายการชุด และยกเว้นคณะ/หน่วยงานใหม่ที่ไม่มีรายได้/รายได้น้อยซึ่งคณะกรรมการงบประมาณจะ

พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  

 6) ไม่สนับสนุนงบประมาณครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  อันได้แก่ รถจักรยานยนต์  

รถยนต์ทุกชนิด  

 7) พิจารณาโดยใช้ Zero Base คือพิจารณาขอตั้งตามความจ าเป็น  โดยไม่ยึดติดกับ

วงเงินที่คณะ/หนว่ยงาน เคยได้รับจัดสรรในปีที่ผา่นมา 

 8) การตัง้ราคาตอ่หนว่ย 

 - กรณีที่รายการครุภัณฑท์ี่มรีาคามาตรฐาน ให้ต้ังราคาตามบัญชีราคามาตรฐานของ

ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ฉบับล่าสุด (www.bb.go.th) 

หมายเหตุ  

 -ให้คณะ/หน่วยงานจัดล าดับความส าคัญครุภัณฑ์ ในระดับคณะ/หน่วยงานและจัดล าดับความส าคัญแยกตามกลุ่มครุภัณฑ์

ให้ชัดเจน 

 - ครุภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มที่ 1) – 5)) ให้ระบุชัดเจน เป็นประเภท  

 - ประเภททดแทน เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใชง้าน หรือ 

   - ประเภท ประจ าอาคารใหม่  เพื่อติดตั้งในอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2556 โดยครุภัณฑ์

ประจ าอาคารใหม่ที่คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายๆไป โดยดูความก้าวหน้าใน

การก่อสรา้ง หากมีแนวโน้มว่าไม่สามารถก่อสรา้งแล้วเสร็จภายในกันยายน 2556มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้  

 - ประเภทครุภัณฑ์พัฒนา เป็นครุภัณฑ์ที่ขอเพิ่มใหม่เพื่อพัฒนางานเดิมหรือเพื่องานใหม่ 
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 - กรณีเป็นรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคามาตรฐาน    อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

งบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ ้โดยพิจารณาราคาตามที่คาดว่าจะซือ้ได้จริง 

 - กรณีเป็นครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ประกอบตั้งราคากลางตาม

ราคาต่อหน่วย  ดังนี้  

 1.  มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (VDO Projector) เครื่องละไม่เกิน 60,000 บาท 

 2.  เครื่องฉายภาพทึบสามมิติ (Video Presentation stand) เครื่องละไม่เกิน 40,000 บาท 

 3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลทั่วไป  เครื่องละไม่เกิน  18,000  

บาท (ให้ตัง้เฉพาะครุภัณฑห์อ้งบรรยายเท่านั้น) 

  3.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง   

        3.2.1 สิ่งก่อสร้างปีเดียว  เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะ/

หน่วยงานจัดท าแผนความต้องการสิ่งก่อสร้าง 5 ปี (ปี 2555-2559) ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้คณะ/หน่วยงานขอตั้งรายการสิ่งก่อสร้างที่สอดคล้องกับแผนที่ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในรายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว หากหน่วยงานมีความจ าเป็นให้

ขอตั้งกลับเข้ามาใหม่รวมกับรายการใหม่ที่จะตั้งในปี 2557 โดยให้คณะ/หน่วยงานน าไปจัดล าดับ

ความส าคัญใหม่  โดยทุกรายการต้องมีความพร้อมของแบบรูปรายการ ประมาณราคากลาง 

แผนการด าเนินงาน และพกิัดสถานที่ก่อสร้าง ประกอบค าของบประมาณ 

 3.2.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 

   (1) ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่ง

สู่ Organic/Green/Eco. โดยจัดท าโครงการ GMS AG Expo (2014), Green Living Expo (2015) และ 

APOC12 (2016) ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (800/907/206 ไร่) เพื่อมุ่งสู่ Go Green ตาม

นโยบายประเทศไทย ยึดหลัก Green ทุกระบบ  ประกอบดว้ย 

   -  ระบบไฟฟ้า/พลังงาน  (กองสวัสดิการ/วิทยาลัยพลังงงาน) 

   -  ระบบการจัดการน้ า (ประปา/บ าบัดน้ าเสีย/ท่อระบายน้ า ฯลฯ) (กองสวัสดิการ) 

   -  ระบบการคมนาคม (ภายใน และภายนอกเชื่อมต่อไป 907/206 ไร่) ถนน   

ทางเท้า ป้ายบอกทาง ฯลฯ  (กองอาคารและสถานที่ ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัย กองสวัสดิการ เจ้าของ

โครงการที่จัดงาน)  

   -  ระบบการสื่อสาร (Internet เครือข่ายโทรศัพท์ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) (กอง

สวัสดิการ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง) 

   -  ระบบสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องน้ า ห้องอาหาร) (กองสวัสดิการ  กอง

อาคารและสถานที ่ ดร.อานัฐ ตันโช)  
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   -  ระบบสภาพแวดล้อม (การตกแต่ง ภูมิทัศน์ ระบบการก าจัดขยะ ฯลฯ)    (คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดลอ้ม กองอาคารและสถานที)่  

  (2) กลุม่อาคารนานาชาต ิ(กลุม่บัณฑติศึกษา ศูนย์ภาษา กองวิเทศสัมพันธ์)  

  (3) กลุม่สนามกีฬากลางแจ้ง/ในร่ม 

  (4) หอพักนักศึกษา 

 4. งบเงินอุดหนุน  

  4.1 อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร กองแผนงานจะด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ

โดยใช้แผนอัตราก าลังในระยะ 5 ปี (2555-2559) และจ านวนนักเรียนทุนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ 

  4.2 เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ ให้หน่วยงานจัดท าค าขอตามหลักเกณฑ์

การรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจากเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน ให้กับส านักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร เพื่อจัดท าค าขอในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลศิทางการเกษตร และ Roadmap การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น University 

of Life ภายใต้กรอบการพัฒนาด้าน Organic University, ด้าน Green University และด้าน Eco. University 

ในปี 2562 และจัดส่งใหก้ับกองแผนงานเพื่อจัดท าค าของบประมาณตอ่ส านักงบประมาณ 

  4.3 เงินอุดหนุนโครงการวิจัย ให้หน่วยงานจัดท าค าขอกับส านักวิจัยและส่งเสริม

วิชาการการเกษตร โดยขอให้ส านักวิจัยฯ เป็นผู้จัดท าและจัดส่งค าขอในภาพรวมต่อสภาวิจัยแห่งชาติเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมจัดส่งให้กับกองแผนงานเพื่อจะได้เสนอของบประมาณต่อส านัก

งบประมาณ 

  4.4 เงินอุดหนุนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้หนว่ยงานจัดท าค าขอให้กับ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดท าค าขอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตดา้นวัฒนธรรมเกษตรล้านนา และโครงการท านุบ ารุงอื่นๆ ที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนและ

ท้องถิ่น  พร้อมจัดส่งใหก้ับกองแผนงานเพื่อจะไดเ้สนอของบประมาณตอ่ส านักงบประมาณ 

  4.5 เงินอุดหนุนรายการนอกเหนือจาก 4.1-4.4 เช่น เงินอุดหนุน

ทุนการศึกษา เงินอุดหนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกองค์กร

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ให้หน่วยงานจัดท าค าขอตามอัตราหรือจ านวนหน่วยทุนหรือองค์กรที่คาดว่าจะ

เปลี่ยนแปลงไปจากปีเดิม พร้อมแนบสัญญา/ข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ 2555 

หรือ 2556  พร้อมรายละเอียดประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้กองแผนงานเพื่อจะได้เสนอขอ

งบประมาณตอ่ส านักงบประมาณ 

 


