
แนวทางการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได พ.ศ. 2566 

 

การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอใหสวนงาน

ดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับ

ปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13  แผนความม่ันคงแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมระยะท่ี 13 และยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยคํานึงถึงความจําเปน

และภารกิจของสวนงาน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคาในการใชจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของการ

ใชจายงบประมาณ โดยมีสาระสําคัญและข้ันตอน ดังนี้ 

 

1. งบประมาณแผนดิน ใหดําเนินการจัดทํา และจัดสงมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 3 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

   1.1  ภารกิจประจํา ภารกิจยุทธศาสตร 

 1.1.1 งบบุคลากร ใหทุกสวนงานปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหเปนปจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยจะใชขอมูล

จากระบบ CMU HR มาจัดทําคําขอตั้งงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ ไดแก หมวดเงินเดือน คาจาง

ประจํา หมวดเงินอุดหนุนเพ่ือเปนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย และหมวดเงินอุดหนุนเพ่ือเปนงบดําเนินงาน 

พรอมกับจัดคนลงแผนใหสอดคลองกับการเบิกจายตอไป 

    1.1.2 งบดําเนินงาน ไดแก คาเชาบาน เงินคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (พตส.) คาตอบแทน

อาจารยแพทย/ทันตแพทยในมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค และคาเชาทรัพยสิน (พฤฒิพลัง) (แบบฟอรมหมายเลข 

1) 

   1.1.3 งบลงทุน 

  1) แบบฟอรมความตองการงบลงทุนคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางของสํานักงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอรมหมายเลข 2) 

  2) แผนประมาณการครุภัณฑและสิ่งกอสราง 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) (แบบฟอรมหมายเลข 3) 

  3) แนวทางในการจัดทําคําขอรายการครุภัณฑ : 

     - ขอใหจัดทําคําขอในระบบ CMU e-Planning  

   - กําหนดคุณลักษณะ (specification) ใหชัดเจน 

- มีใบเสนอราคาของหาง/ราน/บริษัท 3 แหงแนบประกอบ 

   - ครุภัณฑมาตรฐานใหตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ โดยพิจารณาจากบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณฉบับลาสุด (ธันวาคม 2563) เกณฑราคาพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พฤษภาคม 2563) และบัญชีนวัตกรรมไทย 

   - ครภุัณฑรายการผูกพันวงเงินตอหนวยเกิน 50 ลานบาทตองใชเงินรายไดของสวนงาน

สมทบรอยละ 60 ของวงเงินรายการ 

- จัดทําแผนการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ (แบบฟอรมหมายเลข 4) โดย

ตองมีความพรอมท่ีจะกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาส 1 
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  4) แนวทางในการจัดทําคําขอคาท่ีดินส่ิงกอสราง : 

    ก. โครงการกอสรางผูกพันเดิม (ตามสัญญา/ตาม ม.23)  จัดทําและสงขอมูลรายละเอียดตาม

แบบฟอรม เสนอแผนงาน/ โครงการ ตามยุทธศาสตร (แบบฟอรมหมายเลข 5) 
 

        ข. โครงการกอสรางผูกพันใหม  

- สวนงานจะตองนําเงินรายไดของสวนงานสมทบรอยละ 60 ของวงเงินรวมท้ัง

โครงการ 

                - ตองไดรับการอนุมัติใชพ้ืนท่ีจากคณะกรรมการการใชท่ีดินของมหาวิทยาลัย 

 - จัดทําและสงขอมูลรายละเอียดตามแบบฟอรม เสนอแผนงาน/ โครงการ ตาม

ยุทธศาสตร (แบบฟอรมหมายเลข 5) 

- ตองมีความพรอมในรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดประมาณราคาคา

กอสรางและแบบรูปรายการ ซ่ึงผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย (กองอาคารสถานท่ีฯ)  

- จัดทําแผนการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ (แบบฟอรมหมายเลข 6)  โดย

ตองมีความพรอมท่ีจะกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาส 1 

   - อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีรวมทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตร.ม. ข้ึนไป สวนงานจะตอง

จัดทํารายละเอียดตามแบบฟอรมสรุปผลการตรวจประเมินแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษพลังงานพรอมไฟล 

AutoCAD แบบรูปรายการ สงกระทรวงพลังงาน เพ่ือขอศูนยประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ

พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตรวจประเมินอาคาร/ปรับปรุงอาคารเพ่ืออนุรักษพลังงานตามกฎกระทรวงฯ          

โดยสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี  WWW.2e-building.com/article.php?cat=download&id=155 

                - โครงการหรือกิจการซ่ึงจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ให

สวนงานตรวจสอบและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง การกําหนด

ประเภทและขนาดโครงการ หรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ 

วิธีการ ระเบียบ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

        ค. กอสราง/ปรับปรุง 1 ป 

          -  สวนงานจะตองจัดทําและจัดสงขอมูลรายละเอียด ตามแบบฟอรมสิ่งกอสราง 1 ป 

(แบบฟอรมหมายเลข 7) และจะตองมีรายละเอียดและแบบรูปรายการท่ีผานการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบรอย

แลว และประมาณราคา 

- จัดทําแผนการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ (แบบฟอรมหมายเลข 6) โดย

ตองมีความพรอมท่ีจะกอหนี้ผูกพันไดทันภายในไตรมาส 1 

     - สิ่งกอสรางวงเงินเกิน 50 ลานบาท ตองนําเงินรายไดสมทบรอยละ 60 ของวงเงิน

รายการ 

 

 

http://www.2e-building.com/article.php?cat=download&id=155
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  5) งบเงินอุดหนุนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีตาง ๆ  อาทิ อุดหนุนทุนเรียนดีดานวิทยาศาสตร 

อุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(โรงเรียนสาธิต) อุดหนุนทันตแพทยคูสัญญา เภสัชคูสัญญา 

อุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพ่ิม อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม (แบบฟอรม 8) 

 

2. แผนงานบูรณาการดานตาง ๆ  

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายบูรณาการ 

และมอบหมายผูมีอํานาจกํากับแผนงานบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 

2564 

หากนโยบายการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการในแตละดาน ผานความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรี แลว มหาวิทยาลัยจะไดแจงแนวปฏิบัติใหทราบ ตอไป 
 

3.  งบประมาณเงินรายได : งบประมาณรายรับ – งบประมาณรายจายเงินรายได 

มหาวิทยาลัย ใหจัดทําในระบบ CMU e-Planning โดยใหจัดสงมหาวิทยาลัยภายใน 30 ธันวาคม 2564   

    3.1 หลักเกณฑและแนวทางการนํารายรับมาตั้งงบประมาณรายจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

ประเภทรายได จัดสรรให

มหาวิทยาลัย 

ประมาณการ

รายรับท่ีสวนงาน

นําไปต้ัง

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

1. คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบ้ียปรับ 

และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

   

    1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา และคาบํารุง    

         1) คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ก. 

             - คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

รอยละ 10 รอยละ 90  

         2) คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ข.    

             - คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ รอยละ 10 รอยละ 90  

             - คาธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ  รอยละ 100  

             - คาธรรมเนียมการศึกษา/ คาบํารุง

พิเศษ* 

รอยละ 10 รอยละ 90 * จัดสรรใหมหาวิทยาลัย

เหมือนเดมิ 

             - คาธรรมเนียมระบบกายภาพ 

สิ่งแวดลอม และขนสงมวลชน 

 รอยละ 100  

             - คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จาย 

รอยละ 10 รอยละ 90  

             - คาบํารุงมหาวิทยาลัย  รอยละ 100 เพ่ือบริการจดัการใน

สวนกลางของมหาวิทยาลัย 

    



4 

 

ประเภทรายได จัดสรรให

มหาวิทยาลัย 

ประมาณการ

รายรับท่ีสวนงาน

นําไปต้ัง

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

             - คาบํารุงหองสมุด  รอยละ 100 เพ่ือประโยชนสําหรับ

นักศึกษาโดยตรง 

             - คาบํารุงกิจกรรมเสรมิหลักสูตร  รอยละ 100 เปนลักษณะรับมา-จายไป 

             - คาบํารุงกิจกรรมกีฬา  รอยละ 100 เปนลักษณะรับมา-จายไป 

             - คาบํารุงสุขภาพ  รอยละ 100 เปนลักษณะรับมา-จายไป 

         3) คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ค. 

             - คาลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนภาค

บรรยายและภาคปฏิบัติการ 

รอยละ 10 รอยละ 90 * จัดสรรใหมหาวิทยาลัย

เหมือนเดิม 

         4) คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท ง. รอยละ 10 รอยละ 90  

             - คาข้ึนทะเบียนปริญญา    

             - คาข้ึนทะเบียนอนุปริญญาและ

ประกาศนียบัตร 

   

             - คารักษาสถานภาพนักศึกษา    

             - คาโอนมาเปนนักศึกษาจากสถาบัน

อ่ืน 

   

             - คาโอนยายคณะ    

             - คาปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา

หลังกําหนด 

   

             - คาบัตรประจําตัวนักศึกษา    

             - คาใบรับรองผลการศกึษา    

             - คาออกหนังสือรับรองอ่ืนๆ    

         5) คาธรรมเนียมการศึกษาประเภท จ. 

            - คาบํารุงหอพักนักศึกษา 

  

รอยละ 100 

 

    1.2 คาตอบแทน เบ้ียปรับ และคาบริการตางๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 10 รอยละ 90  

2. รายไดจากการบริการวิชาการ 

 

รอยละ 10 รอยละ 90  

3. รายไดหรือผลประโยชนอ่ืนท่ีไดจากการใหกูยืม

เงิน การรวมลงทุน การลงทุน 

รอยละ 10 รอยละ 90  

4. รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดมาจากการใชท่ีราช

พัสดุ หรือจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุ 

 

รอยละ 10 รอยละ 90  
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ประเภทรายได จัดสรรให

มหาวิทยาลัย 

ประมาณการ

รายรับท่ีสวนงาน

นําไปต้ัง

งบประมาณ 

หมายเหตุ 

5. เงินบํารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมและ

เงินบํารุงอ่ืนๆ 

รอยละ 10 ของ

รายไดหลังหัก

คาใชจาย 

สวนท่ีเหลือจาก

จัดสรรให

มหาวิทยาลยั 

เดิมหักคาใชจาย รอยละ 90 

สวนท่ีเหลือ รอยละ 10 

นํามาจัดสรรใหมหาวิทยาลัย

รอยละ 3 

6. สวนงานวิชาการภายใน และหนวยงานในสวน

งานวิชาการ 

จัดสรรใหตามประกาศของแตละสวนงานฯและหนวยงาน ภายหลัง

การปดบัญชีรายไดประจําป 

7. เงินรายไดหรือผลประโยชนอ่ืน รอยละ 10 รอยละ 90 เดิมจัดสรรใหมหาวิทยาลัย 

รอยละ 3 

 

   3.2 แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายเงินรายไดตามประกาศ/ หลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รายการ ประกาศ/ หลักเกณฑ 

1. งบบุคลากร - การตั้งงบบุคลากร รวมถึงเงินประกันสังคม สมทบเงินสะสมพนักงาน

มหาวิทยาลัย เงินเพ่ิมคาจาง และคาตอบแทนบริหาร และคาอ่ืน ๆ ท่ี

จายตามตัวบุคคล ท่ีตองเบิกจายจากเงินรายได รวมกันแลวตองไมเกิน

รอยละ 40 ของวงเงินงบประมาณรายจายเงินรายได 

 

2. เงินสมทบ-สะสมพนักงานมหาวิทยาลัย 

    กรณีเลือกประกันสังคม 

- ตองตั้งสมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลยัช่ัวคราว (พนักงานสวน

งาน) 

- ตองตั้งสมทบคาประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานสวนงาน) รอยละ 5 ของอัตราเงินเดือน (แตไมเกิน 750 บาท/ 

เดือน วงเงิน 15,000 บาท) 

 

3. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน - ตองตั้งสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

(พนักงานสวนงาน) รอยละ 0.02 ของอัตราเงินเดือน (วงเงิน 20,000 

บาท) 

 

4. งาน/ โครงการ/ กิจกรรม (เพ่ือพัฒนา

บุคลากรของสวนงาน) 

- ตองตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับการพัฒนาผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ไมเกินรอยละ 20 ของวงเงินงบประมาณรายจายเงินรายไดของสวนงาน

ในปน้ันๆ 

 

5. สมทบจายเปนคาสาธารณูปโภค  - ตองตั้งไมนอยกวารอยละ 25 ของคาสาธารณูปโภคงบประมาณ

แผนดินท่ีสวนงานไดรับจัดสรรในปน้ันๆ 
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รายการ ประกาศ/ หลักเกณฑ 

6. การสมทบกองทุน  

    6.1 สมทบกองทุนพัฒนาคณะ - ตั้งไดไมเกินรอยละ 10 ของประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ

น้ันๆ (ไมรวมรายรับจากหนวยงานของสวนงานวิชาการ สวนงาน

วิชาการภายใน และเงินบํารุงโรงพยาบาล/ เงินบํารุงอ่ืนๆ ในลักษณะ

เดียวกัน) 

- การเบิกเงินสมทบกองทุนพัฒนาสวนงานจะตองดําเนินการภายหลัง

การปดบัญชีรายไดประจําป  สวนงานจะตองขออนุมัติ กัน เ งิน

งบประมาณ เพ่ือเบิกจายเหลื่อมป  

 - การเบิกจายเงินสมทบกองทุนพัฒนาสวนงาน ใหเบิกจายไดไมเกินรอย

ละ 10 ของยอดเงินรายไดประจําปงบประมาณตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

 

7. งบรายจายอ่ืนเพ่ือสํารองไวกรณีฉุกเฉิน  

   (งบกลาง) 

- ตั้งไดไมเกินรอยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายจายเงินรายได 

(ยกเวนสํานักงานมหาวิทยาลัย ตั้งไดตามความจาํเปน) 

 

8. การนําเงินสะสมมาใช - สวนงานสามารถนําเงินสะสมมาตั้งงบประมาณไดใน 2 กรณี ไดแก 

งบลงทุน และงบเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนตามยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

- กําหนดใหใชไดไมเกินจํานวนรอยละ 30 ของจํานวนเงินสะสมท่ีมีอยู 

(สภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งท่ี 8/2563 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 

2563) 

 

 
 

4. ท้ังนี้  การจัดทํางบประมาณดังกลาว ใหคณะ/สวนงานผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ

ประจําสวนงานกอน  โดยคณะ/สวนงาน สามารถดาวนโหลดคูมือและแบบฟอรมตาง ๆ ไดท่ีเว็บไซตกอง

แผนงานท่ี  http://www.planning.oop.cmu.ac.th และจัดสงใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตามระยะเวลาท่ี

กําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planning.oop.cmu.ac.th/
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แบบฟอรมประกอบการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

พ.ศ. 2566 

 

แบบฟอรมหมายเลข 1 - งบดําเนินงาน ไดแก คาเชาบาน เงินคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข (พตส.) 

คาตอบแทนอาจารยแพทย/ทันตแพทยในมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค  

แบบฟอรมหมายเลข 2 – แบบฟอรมความตองการงบลงทุนคาครุภัณฑและสิ่งกอสรางของสํานักงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แบบฟอรมหมายเลข 3 – แผนประมาณการครุภัณฑและสิ่งกอสราง 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) 

แบบฟอรมหมายเลข 4 – แผนการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน (ครุภัณฑ) 

แบบฟอรมหมายเลข 5 – แบบฟอรม เสนอแผนงาน/ โครงการ ตามยุทธศาสตร (สิ่งกอสรางผูกพัน) 

แบบฟอรมหมายเลข 6 – แผนการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน (สิ่งกอสราง) 

แบบฟอรมหมายเลข 7 - แบบฟอรมสิ่งกอสราง 1 ป 

แบบฟอรมหมายเลข 8 – แบบฟอรมงบเงินอุดหนุนโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


