
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม 

การจัดท างบประมาณเงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์ และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 พ.ย. 61 



 

ค าน า 

เอกสารคู่มือการกรอกแบบฟอร์ม การจัดท างบประมาณเงินรายได้ฉบับนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกรอก

แบบฟอร์ม การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางการจัดท า

งบประมาณ และวิธีการกรอกแบบฟอร์มเอกสารทุกหมายเลข โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือฉบับนี้  

และแบบฟอร์มต่างๆได้ทีเ่ว็บไซต์กองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

ส่วนที่ 1 แนวทางการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้       4 

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้       6 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก           34 

- การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายรับ       35 

- การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย       41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปีนั้น ให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ในส่วนของการเสนอขอตั้งงบประมาณ ก าหนดให้เสนอขอตั้งครั้งเดียวโดยไม่มีการขอตั้ง

งบประมาณเพ่ิมเติมกลางปี ยกเว้นกรณีที่ส่วนงานใดมีความจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ท าการเสนอขอตั้งงบประมาณ 

จะท าให้เกิดความเสียหายกับการด าเนินงานของส่วนงาน ก็สามารถเสนอขอตั้งเพ่ิมเติมได้ 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ าปี  ให้พิจารณาขอตั้งปีปัจจุบันและประมาณ

การล่วงหน้า 5 ปี ท้ังนี้ ในการตั้งงบประมาณในแต่ละประเภทงบรายจ่าย มีดังนี้ 

1. งบบุคลากร พิจารณาขอตั้งตามจ านวนบุคลากร และเงินเดือนจริงของปีปัจจุบัน บวกเงินเลื่อนขั้น ...%  

หักอัตราเกษียณของปีปัจจุบัน ทั้งนี้ หากมีนโยบายเพ่ิมบุคลากร เช่น จากการขยายงาน หรือต้องการปรับค่าตอบแทน

พนักงานในอัตราที่สูงกว่าปกติ ให้ชี้แจงประกอบการประมาณการการเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่เกินกว่าเกณฑ์

ปกต ิ

2. งบด าเนินการ ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากรายจ่ายจริงของ 3 ปีย้อนหลัง และค่าใช้จ่ายที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นในปีปัจจุบัน โดยระบุรายการที่คาดว่าจะจ่ายจริง หากเป็นรายการที่ยังไม่ทราบรายการ ให้ระบุเป็นรายการ

อ่ืนของแต่ละหมวดรายจ่าย 

 3. งบลงทุน 

  3.1 ครุภัณฑ์ จะต้องมีแผนการด าเนินงานในปีปัจจุบัน แผนความต้องการล่วงหน้า 5 ปี เหตุผลความ

จ าเป็น พร้อมทั้งระบุชื่อทุกรายการที่เสนอขอให้ชัดเจน โดยมีเอกสารแนบ ประกอบด้วย Spec ใบเสนอราคา และ 

TOR 

  3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีแผนการด าเนินงานในปีปัจจุบัน แผนความต้องการล่วงหน้า  

5 ปี เหตุผลความจ าเป็น พร้อมทั้งระบุชื่อรายการที่เสนอขอให้ชัดเจน โดยมีเอกสารแนบ ประกอบด้วย Project 

Control TOR แบบรูปรายการ ราคากลาง และ BOQ  

 ทั้งนี้ ส่วนงานต้องจัดเรียงล าดับความส าคัญ โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของรายการนั้นๆ เช่น เป็นการทดแทน

ของเดิม ซึ่งเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ หรือเป็นรายการใหม่ที่ไม่เคยมี แต่มีความจ าเป็น หรือเป็นรายการที่มีอยู่ 

แตต่้องการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 4. งบเงินอุดหนุน จะต้องมีผลการด าเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง (หากเป็นโครงการต่อเนื่อง) แผนการด าเนินงาน 

ในปีปัจจุบัน และแผนความต้องการล่วงหน้า 5 ปี ระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการด าเนินโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรายละเอียดความพร้อมของโครงการ และระบุรายละเอียดรายการใช้จ่าย ตามหมวด

รายจ่ายให้ชัดเจน และต้องตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  (หากเป็นโครงการใหม่ )  

ทั้งนี ้ควรวิเคราะห์ความคุ้มค่า โดยค านึงถึงรายได้และผลที่ได้รับ ทั้งนี้ส่วนงานต้องเรียงล าดับความส าคัญโครงการด้วย 
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 การตั้งงบประมาณของโครงการอุดหนุนเงินรายได้ส่วนงาน (Fund 10101001) นั้น ใหต้ั้งที่กองทุนรายได้

ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ (Fund 10101004) เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการเบิกจ่ายงบประมาณ ส าหรับโครงการเงิน

อุดหนุนของกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะให้ตั้งที่กองทุนนั้นๆ ตามเดิม 

 5. งบรายจ่ายอ่ืน รายการส ารองจ่าย ให้ขอตั้งส าหรับกรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็น หากไม่ได้รับงบประมาณ 

จะเกิดความเสียหายแก่ส่วนงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ทั้งนี้ เงินส ารองจ่ายที่จะตั้งนั้น ไม่ควรเกินร้อยละ 3 ของ  

เงินรายได้ที่ขอตั้งในงบด าเนินงาน และงบลงทุน 

การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 นั้น ให้ส่วนงานกรอกวงเงินที่ขอตั้ง ในระบบ MU-ERP 

เป็นรายเดือน (ส าหรับปีประมาณการ พ.ศ. 2564-2566 ให้กรอกเป็นยอดรวมทั้งปีอย่างเดียว ไม่ต้องลงถึงราย

เดือน และส าหรับปีประมาณการ พ.ศ. 2567-2568 ไม่ต้องลงระบบ MU-ERP) และงบประมาณในแต่ละรายการที่

ขอตั้ง ต้องมีเลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์เท่านั้น 

 

หมายเหตุ: 

1. ส าหรับส่วนงานที่มีนักศึกษาให้ตั้งประมาณการรายรับในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย 

2. ไม่ควรตั้งงบประมาณในส่วนของรายได้อื่นมากเกินไป ควรระบุประเภทของประมาณการรายรับให้ชัดเจน 
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แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายรับ มี 4 แบบฟอร์ม ประกอบด้วย 

1. เอกสารหมายเลข 1 : แบบสรปุการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้  

2. เอกสารหมายเลข 2 : แบบสรปุการขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ 

3. เอกสารหมายเลข 3 : แบบสรปุรายรับจริงและประมาณการรายรับ 

4. เอกสารหมายเลข 4 : รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย มี 13 แบบฟอร์ม ประกอบด้วย 

1. เอกสารหมายเลข 1 : แบบสรปุการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 

2. เอกสารหมายเลข 2 : แบบสรปุการขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ 

3. เอกสารหมายเลข 5 : แบบสรปุสาระการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

4. เอกสารหมายเลข 6 : รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

5. เอกสารหมายเลข 7 : Template งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

6. เอกสารหมายเลข 7.1 : รายละเอียดค่าสิ่งก่อสร้าง 

7. เอกสารหมายเลข 8 : แบบฟอร์มเงินอุดหนุน (เงินรายได้) 

8. เอกสารหมายเลข 9 : แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพ่ือการประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได้ 

9. เอกสารหมายเลข 9.1 : Template งบลงทุน (ในหมวดงบเงินอุดหนุน) งบประมาณรายจ่าย 

      จากเงินรายได้ 

10. เอกสารหมายเลข 9.2 : แบบฟอร์มตัวชี้วัด โครงการเงินอุดหนุน (เงินรายได้)  

11. เอกสารหมายเลข 9.3 : แผนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม โครงการเงินอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ 

12. เอกสารหมายเลข 10 : แบบสรุปเพื่อการวิเคราะห์โครงการเงินรายได้  

13. เอกสารหมายเลข 11 : แบบฟอร์มประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปี 
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1. เอกสารน าส่ง: หนังสือน าส่งประมาณการรายรับ/รายจ่าย 

 

  

 ให้หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนงานนั้น ลงนามให้ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือน ำส่งประมำณกำรรำยรับ/รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ส่วนงำน ............................................................................................

          เรียน  อธิการบดี

ขอเสนอประมาณการรายรับ/รายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพื่อพิจารณาดังได้แนบมาพร้อมนี้

ลงชือ่   ..................................................................   หวัหน้าหน่วยงาน

            (………………………………………….)

ลงชือ่ .....................................................................  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

            (………………………………………….)

เอกสารน าส่ง
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2. เอกสารหมายเลข 1: แบบสรุปการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 

 

1. เงินรำยได้สะสม ณ วันที ่30 กันยำยน 2561

  1.1 เงินรำยได้สะสม (เงินรำยได้สว่นงำน) บำท

  1.2 เงินรำยได้สะสม (กองทนุ ………… )  (ถ้ำมี) บำท

  1.3 เงินรำยได้สะสม (กองทนุ ………… )  (ถ้ำมี) บำท

รวมทัง้สิน้ -                    บำท

 ประมำณกำรรำยรับ
 ใช้เงินรำยได้สะสม/

เงินต้น
 รวมทัง้สิน้ เงินรำยได้สว่นงำน กองทนุ  รวมทัง้สิน้

-                                                          -                    -                        -                  -                    -                 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
 เงินรำยได้

 สว่นงำน
 กองทนุ  รวมทัง้สิน้ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิน้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 รำยได้จำกกำรจดักำรศึกษำ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 0

รำยได้จำกศูนยป์ฏิบัติกำรโรงแรม 0

รำยได้จดักำรศึกษำอ่ืน 0

1.2 รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรวิชำกำรและวิจยั 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร 0

รำยได้จำกกำรวิจยั 0

1.3 รำยได้จำกกำรบริกำรสขุภำพ 0

1.4 รำยได้จำกกำรลงทนุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ดอกเบ้ียรับ และรำยได้จำกเงินลงทนุ 0

1.5 รำยได้จำกกำรบริหำรสนิทรัพย์ 0

1.6 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและวัสดุส ำรองคลงั 0

1.7 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รำยได้ค่ำปรับและเงินบ ำรุง 0

รำยได้อ่ืน 0

2. รำยได้ทีไ่ม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 รำยได้จำกกำรรับบริจำค 0

2.2 ก ำไรอ่ืน (กรอกข้อมูลเฉพำะรำยรับจริง ถ้ำมี) 0 0 0

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพยถ์ำวร

ก ำไรจำกกำรตีรำคำสนิค้ำ

ก ำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

3. รำยได้สะสม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 กำรน ำเงินรำยได้สะสม/เงินต้นมำใช้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เงินรำยได้สะสม 0

เงินต้น* 0

*เฉพำะกองทนุสมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิิต์ิ ของคณะแพทยศำสตรศิ์รริำชพยำบำล เทำ่น้ัน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
 เงินรำยได้

 สว่นงำน
 กองทนุ  รวมทัง้สิน้ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิน้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. งบบุคลำกร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    - เงินเดือน 0

    - ค่าจ้างประจ า 0

    - ค่าจ้างชั่วคราว 0

2.งบด ำเนินกำร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    - ค่าตอบแทน 0

    - ค่าใช้สอย 0

    - ค่าวัสดุ 0

    - ค่าสาธารณูปโภค 0

3. งบลงทนุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    - ค่าครุภัณฑ์ 0

    - ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 0

4. งบเงินอุดหนุน 0

5. งบรำยจำ่ยอ่ืน 0

รำยกำร ประมำณกำรรำยรับ ใช้เงินรำยได้สะสม/เงินต้น รวมทัง้สิน้ ประมำณกำรรำยจำ่ย

1. เงินรำยได้สว่นงำน -                    -                        -                  -                    

2. กองทนุ …………….. -                  

3. กองทนุ …………….. -                  

รวมทัง้สิน้ -                    -                        -                  -                    

5. รำยละเอียดกำรต้ังงบประมำณรำยจำ่ยจำกเงินรำยได้ (แยกแหลง่เงินรำยได้ทีม่ีกำรขอต้ังงบประมำณ)

รำยกำร

ขอต้ัง ปีงบประมำณ 2563

รำยกำร

ขอต้ัง ปีงบประมำณ 2563

งบประมำณ 

ปี 2562

งบประมำณ 

ปี 2562

3. งบประมำณรำยรับ (จำกเงินรำยได้) (ทกุแหลง่เงินรำยได้ทีม่ีกำรขอต้ังงบประมำณ)

รำยรับจริง

4. งบประมำณรำยจำ่ย (จำกเงินรำยได้) (ทกุแหลง่เงินรำยได้ทีม่ีกำรขอต้ังงบประมำณ)

รำยจำ่ยจริง

แบบสรุปกำรขอต้ังงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ส่วนงำน ........................................

ประมำณกำร

ประมำณกำร

2. ต้ังงบประมำณรำยจำ่ยจำกเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (ทกุแหลง่เงินรำยได้ทีม่ีกำรขอต้ังงบประมำณ)

งบประมำณรำยรับ งบประมำณรำยจำ่ย

เอกสารหมายเลข  
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ให้ทุกส่วนงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้  

ส่วนที่ 1 เงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 1. เงินรายได้สะสม หมายถึง เงินรายได้คงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระผูกพันที่มีสภาพคล่องสูง สามารถน า

ออกมาใช้ได้ทันที ในแต่ละปีโดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.1 เงินรายได้สะสมของส่วนงาน (Fund 10101003) 

  1.2 เงินรายได้สะสมของกองทุน หมายถึง ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของกองทุนนั้นๆ 

 ให้กรอกยอดเงินรายได้สะสมของทุกกองทุนที่มีการขอตั้งงบประมาณ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการขอใช้เงินรายได้

สะสมในกองทุนนั้นๆก็ตาม 

การเรียกรายงานจากระบบ MU-ERP 

 สามารถเรียกรายงานในภาพรวมของส่วนงานและจ าแนกตามกองทุนได้ 

*เรียกโดยหัวหน้างานคลังของส่วนงาน 

ส่วนที่ 2 การน าเงินรายได้สะสม/เงินต้นมาใช้ 

 1. การน าเงินรายได้สะสมมาใช้ หมายถึง การน าเงินรายได้คงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาระผูกพัน มี

สภาพคล่องสูง สามารถน าออกมาใช้ได้ทันที ในแต่ละปี มาสมทบเพ่ือให้เพียงกับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ในกรณีที่

ประมาณการรายได้ต่ ากว่าประมาณการค่าใช้จ่าย ซึ่งในระบบ ERP ให้ตั้งไว้ที่ Commitment Item 4902010070  

เงินรับโอนตามที่ตั้งงบประมาณ ซึ่งสามารถใช้ได้กับ ทุกแหล่งเงินและทุกส่วนงาน 

 2. การน าเงินต้นของกองทุนมาใช้ หมายถึง การน าเงินต้นของกองทุนเฉพาะมาใช้ ต้องท าตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุนและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ 

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ (ทุกแหล่งเงินรายได้ท่ีมีการขอตั้งงบประมาณ) 

 1. ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

 2. งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัต ิ

 3. งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งประมาณการล่วงหน้า 5 ปี  

(ไม่ต้องระบุรหัสรายการ (Commitment Item)) ซึ่งสามารถดูรายการรายรับที่ใช้และรายการรายรับที่ห้ามใช้ในการขอ

ตั้งงบประมาณได้ที่ภาคผนวก 

ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (ทุกแหล่งเงินรายได้ท่ีมีการขอตั้งงบประมาณ) 

 1. ข้อมูลรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

 2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัต ิ

 3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งประมาณการล่วงหน้า 5 ปี 

(ไม่ต้องระบุรหัสรายการ (Commitment Item)) ซึ่งสามารถดูรายการรายจ่ายที่ใช้และรายการรายจ่ายที่ห้ามใช้ในการ

ขอตั้งงบประมาณได้ที่ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 5 รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยจ าแนกตามแหล่งเงิน  (แยกแหล่งเงินรายได้ที่มี 

การขอตั้งงบประมาณ) 

 

หมายเหตุ : เอกสารหมายเลข 1 คือ เอกสารสรุปงบประมาณของทุกกองทุนที่มีการขอตั้ง เพราะฉะนั้นทุกส่วนงานจะมี

เอกสารหมายเลข 1 เพียง 1 แผ่นเท่านั้น 
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3. เอกสารหมายเลข 2: แบบสรุปการขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย จากเงินรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมำณกำร
ประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจ่าย

แบบสรุปกำรขอต้ังงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย จำกเงินรำยได้ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ส่วนงำน .....................................................................

งบประมำณ

เอกสารหมายเลข 2

แหล่งเงิน :   [ ]   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
                         เงินรายได้ส่วนงาน
                         เงินกองทุน ระบุ .................ให้ส่วนงานกรอกข้อมูล

เฉพาะแหล่งเงินที่ระบุ 

ก าหนดให้ส่วนงานระบุแหล่งเงินให้ถูกต้อง  

พร้อมทั้งจัดท าเล่มค าขอตั้งแหล่งเงินละ 1 เล่ม 

ประมาณการรายรับที่กรอกในช่องนี้  

ต้องไม่รวมการน ารายได้สะสม/เงินต้นมาใช้ 
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4. เอกสารหมายเลข 3: แบบสรุปรายรับจริงและประมาณการรายรับ 

 

ให้ทุกส่วนงานกรอกข้อมูลรายรับโดยจ าแนกตามแหล่งเงินดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

 2. งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับอนุมัต ิ

 3. งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งประมาณการล่วงหน้า 5 ปี  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิน้ -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                   

1. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                   

1.1 รำยได้จำกกำรจดักำรศึกษำ -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

รำยได้จำกศูนยป์ฏิบัติกำรโรงแรม

รำยได้จดักำรศึกษำอ่ืน

1.2 รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรวิชำกำรและวิจยั -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 

รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรวิชำกำร

รำยได้จำกกำรวิจยั

1.3 รำยได้จำกกำรบริกำรสขุภำพ

1.4 รำยได้จำกกำรลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 

ดอกเบ้ียรับ และรำยได้จำกเงินลงทนุ

1.5 รำยได้จำกกำรบริหำรสนิทรัพย์

1.6 รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและวัสดุส ำรองคลงั

1.7 รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 

รำยได้ค่ำปรับและเงินบ ำรุง

รำยได้อ่ืน

2. รำยได้ทีไ่ม่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                   

2.1 รำยได้จำกกำรรับบริจำค

2.2 ก ำไรอ่ืน (กรอกข้อมูลเฉพำะรำยรับจริง ถ้ำมี) -                 -                 -                 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุ

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรัพยถ์ำวร

ก ำไรจำกกำรตีรำคำสนิค้ำ

ก ำไรจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ

3. รำยได้สะสม -                   -                   -                   -                   -                   -                    -                   -                   -                   -                   

3.1 กำรน ำเงินรำยได้สะสม/เงินต้นมำใช้ -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 

เงินรำยได้สะสม

เงินต้น*

*เฉพำะกองทนุสมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิิต์ิ ของคณะแพทยศำสตรศิ์รริำชพยำบำล เทำ่น้ัน

งบประมำณรำยรับ (จำกเงินรำยได้) 

แบบสรุปรำยรับจริงปี 2560-2561 และประมำณกำรรำยรับ 2562-2568

ส่วนงำน .......................................................................

รำยกำร

งบประมำณรำยรับ

จำกเงินรำยได้ 

ทีข่อต้ัง ปี 2563

งบประมำณ 

ปี 2562

ประมำณกำรรำยรับจริง

เอกสารหมายเลข 3

แหล่งเงิน :   [ ]   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
                         เงินรายได้ส่วนงาน
                         เงินกองทุน ระบุ .................
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5. เอกสารหมายเลข 4: รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายรับจากเงินรายได้ 

 

ให้ทุกส่วนงานกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง ซึ่งสามารถดูรายการรายรับ (Commitment Item) ได้ที่ภาคผนวก (เนื่องจากมีหลายส่วนงานที่เลือกใช้ Commitment 

Item ไม่ถูกต้องตามประเภทรายรับ จึงขอความร่วมมือดู Commitment Item ในภาคผนวก ให้ตรงตามประเภทรายรับ ก่อนคีย์ข้อมูลลงระบบหรือจัดท าเล่มค าขอทุก

ครั้ง) และงบประมาณในแต่ละรายการที่ขอตั้งทุกช่อง ต้องมีเลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์เท่านั้น และในกรณีที่ข้อมูลทุกอย่างในเอกสารต่างๆ และไฟล์นี้ไม่ตรงกัน 

กองแผนงานจะยึดข้อมูลในไฟล์นี้ เป็นหลัก  สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละช่องได้ที่ ไฟล์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี  2563 (Sheet no.4 (Example))

**ในกรณทีีข้่อมูลทกุอยำ่งในเอกสำรต่ำงๆ และไฟล์น้ีไม่ตรงกัน กองแผนงำนจะยดึข้อมูลในไฟล์น้ีเป็นหลัก

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทัง้สิ้น
#N/A -             TRUE 

#N/A -             TRUE 

#N/A -             TRUE 

#N/A -             TRUE 

#N/A -             TRUE 

#N/A -             TRUE 

เหตุผล
รำยกำรรำยรับ

/รำยได้สะสม

รำยละเอียดกำรขอต้ังงบประมำณรำยรับจำกเงนิรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ผลผลิต
ประเภทรำยรับ

/รำยได้สะสม

ประเภทรำยรับ 

(ยอ่ย)

/รำยได้สะสม

Commitment 

Item
รำยกำร

 

งบประมำณที่

เสนอขอต้ัง ปี

 2563

ตรวจสอบ ผลรวม

ทัง้ปี (K) และ 

จ ำนวนเงนิ (X) 

ต้องตรงกัน

งบประมำณรำยเดือนรำยรับจริง

เอกสารหมายเลข   

แหล่งเงิน :   [ ]   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
                         เงินรายได้ส่วนงาน
                         เงินกองทุน ระบุ .................
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6. เอกสารหมายเลข 5: แบบสรุปสาระการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 ให้ทุกส่วนงานเขียนอธิบายเหตุผลความจ าเป็น สาระส าคัญของการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งระบุแหล่งเงินให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

แหล่งเงิน :               เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เงินรายได้ส่วนงาน

เงินกองทุน (ชื่อกองทุน .................................................................................................)

สำระส ำคัญกำรขอต้ังงบประมำณเงินรำยได้

1.  อธิบายเหตุผลความจ าเป็นสาระส าคัญของการขอต้ังงบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ว่าในรายการที่เสนอขอต้ังงบประมาณนัน้ 

เป็นการขอต้ังเพื่อสนองภารกิจหลักของหนว่ยงานในด้านใด อย่างไร โดยอาจระบุเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น และหากเป็น

กรณีขอต้ังงบประมาณเพื่องาน/โครงการใหม่ ขอให้ระบุรายละเอียดของงาน/โครงการใหม่นัน้ ๆ ให้ชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์/

ผลผลิต และความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ขอต้ังด้วย

2. ระบุแหล่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขอต้ังงบประมาณรายจา่ยในปีนี้

3. งบประมาณในภาพรวมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านใดบ้าง และมีโครงการส าคัญอะไรที่จะช่วยผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม KPI 

ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

4. ผลลัพธ์หรือประโยชนจ์ากการด าเนนิการตามแผนของส่วนงาน ส่งผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ อย่างไรบ้าง

5. หากมีการน ารายได้สะสมมาใช้สมทบในรายจา่ยนัน้ กรุณาระบุว่าน าไปสมทบในส่วนใด

แบบสรุปสำระกำรขอต้ังงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินรำยได้

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ส่วนงำน …………………………………

เอกสารหมายเลข  
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7. เอกสารหมายเลข 6: รายละเอียดการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

 

ให้ทุกส่วนงานกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง ซึ่งสามารถดูรายการรายจ่าย (Commitment Item) ได้ที่ภาคผนวก (เนื่องจากมีหลายส่วนงานที่เลือกใช้ Commitment 

Item ไม่ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย จึงขอความร่วมมือดู Commitment Item ในภาคผนวก ให้ตรงตามหมวดรายจ่าย ก่อนคีย์ข้อมูลลงระบบหรือจัดท าเล่มค าขอทุกครั้ง) 

และงบประมาณในแต่ละรายการที่ขอตั้งทุกช่อง ต้องมีเลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์เท่านั้น และในกรณีที่ข้อมูลทุกอย่างในเอกสารต่างๆ และไฟล์นี้ไม่ตรงกัน  

กองแผนงานจะยึดข้อมูลในไฟล์นี้เป็นหลัก สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละช่องได้ที่ไฟล์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 (Sheet no.6 (Example))  

รายจ่ายพื้นฐาน หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในงานประจ า หรือใช้บริหารงานเดิม รายจ่ายยุทธศาสตร์ หมายถึง รายจ่ายที่ใช้ในการสนับสนุนรายการ/โครงการใหม่ หรือเป็น

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 

  

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 พ้ืนฐำน ยทุธศำสตร์ พ้ืนฐำน ยทุธศำสตร์ พ้ืนฐำน ยทุธศำสตร์
 Administration & 

Governance (พ้ืนฐำน)

 Administration & 

Governance

(ยทุธศำสตร์)

 HR (พ้ืนฐำน)
 HR

(ยทุธศำสตร์)

 Finance

(พ้ืนฐำน)

 Finance

(ยทุธศำสตร์)

 IT Infrastructure

(พ้ืนฐำน)

 IT Infrastructure

(ยทุธศำสตร์)

 Environment

(พ้ืนฐำน)

 Environment

(ยทุธศำสตร์)

 Branding

(พ้ืนฐำน)

 Branding

(ยทุธศำสตร์)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทัง้สิ้น

#N/A -               TRUE -               TRUE 

#N/A -               TRUE -               TRUE 

#N/A -               TRUE -               TRUE 

#N/A -               TRUE -               TRUE 

#N/A -               TRUE -               TRUE 

#N/A -               TRUE -               TRUE 

#N/A -               TRUE -               TRUE 

ยทุธศำสตร์มหำวิทยำลัย

รำยจำ่ยจริง งบประมำณรำยเดือน ตรวจสอบ 

ผลรวมทัง้ปี (J) 

และ จ ำนวนเงนิ 

(AQ) ต้องตรงกัน

รำยกำร

รำยจำ่ย

รำยละเอียดกำรขอต้ังงบประมำณรำยจำ่ยจำกเงนิรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

 1. Global Research 

and Innovation 

 2. Academic and 

Entrepreneurial 

Education 

 3. Policy Advocacy 

and Leaders in

Professional / 

Academic Services 

**ในกรณทีีข้่อมูลทกุอยำ่งในเอกสำรต่ำงๆ และไฟล์น้ีไม่ตรงกัน กองแผนงำนจะยดึข้อมูลในไฟล์น้ีเป็นหลัก

 4. Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

หมวดรำยจำ่ย
หมวดรำยจำ่ย 

(ยอ่ย)

Commitment 

Item

 งบประมำณ

ทีเ่สนอขอต้ัง 

ปี 2563

Functional Area เหตุผล
รวมทัง้สิ้น

ตรวจสอบ 

ผลรวมทัง้ปี

 (J) และ 

จ ำนวนเงนิ 

(AC) ต้อง

ตรงกัน

เอกสารหมายเลข   

แหล่งเงิน :   [ ]   เงินรายได้มหาวิทยาลัย
                         เงินรายได้ส่วนงาน
                         เงินกองทุน ระบุ .................

1
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8. เอกสารหมายเลข 7: Template งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

 ให้ทุกส่วนงานที่มีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ในส่วนของงบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง) โดยกรอกรายละเอียดใน Template ตามค าอธิบายดังต่อไปนี้ 

ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
1 ล าดับ

ความส าคัญ 
ของแต่ละปี 

ล าดับ
ความส าคัญ 
ของแต่ละปี 

- - - ให้กรอกทุกรายการ และจัดล าดับรวมกันระหว่าง
ครุภัณฑ์กับสิ่งก่อสร้าง  

2 Order Type ประเภทรหัส
ใบสั่งงาน
ภายใน 

CHAR 4 Z107 ระบุ Z107 เสมอ 

3 Order no. เลขที่รหัส
ใบสั่งงาน
ภายใน 

CHAR 8 - โครงสร้างรหัส internal order 7YYXXNNN 
      - รหัสขึ้นต้นด้วย 7 เสมอ 
      - YY = ปีงบประมาณที่ได้รับ 
      - XX = รหัสส่วนงาน 
      - NNN = running number 
งานงบประมาณกองคลังจะเป็นผู้ก าหนดรหัส 

4 Description ชื่อแบบสั้น CHAR 40 - ควรประกอบด้วย ชื่ออย่างย่อ+ปริมาณ+หน่วยนับ 
เช่น ค.ขูดหินปูนระบบเพียโซอิเล็คทริค 5 ชุด 

5 Long Text ชื่อแบบยาว CHAR 200 - ระบุชื่อเต็มของรายการงบลงทุน ถ้าเป็นงบประมาณ
แผ่นดิน ระบุให้ตรงกับชื่อตามที่ได้รับงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ และควรประกอบด้วย ชื่อเต็ม+ 
ปริมาณ+หน่วยนับ  เช่น เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า
ระบบเพียโซอิเล็คทริค 5 ชุด 

6 รหัสบริษัท 
(Company 
code) 

รหัสบริษัท  CHAR 4 1000 ระบุ 1000 เสมอ 

7 ผลผลิต/
โครงการ/
รายงาน 
(Functional 
Area) 
 

รหัส
ผลผลิต/
โครงการ/
รายการ 

CHAR 7 - ระบุรหัสผลผลิตหรือโครงการ (ห้ามพิมพ์เอง) 
(ให้เลือกจาก Drop-down) 
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ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
8 หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
(Cost center) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

CHAR 10 - ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

9 วิธีการจัดซื้อจัด
จ้าง (แผน) 

วิธีการจัดซื้อ
จัดจ้ างตาม
แผน 

CHAR 30 - ระบุวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ให้เลือกจาก Drop-down ดังนี้ 
- ตกลงราคา 
- ประกวดราคา 
- คัดเลือก 
- พิเศษ 
- ประกวดราคาด้วยวิธีอิเลคทรอนิค 
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketrfq) 
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marketauction) 
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
- วิธีสอบราคา (ใช้ในพ้ืนที่ที่ไม่มี Internet) 
- วิธีเฉพาะเจาะจง (ฉจ.ตกลงราคา) 
- วิธีเฉพาะเจาะจง (ฉจ.อ่ืนๆ) 
- วิธีคัดเลือก (ตัดเลือก 60) 
- จ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
- จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก 
- จ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง 
- จ้างออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้างวิธีประกาศเชิญ

ชวนทั่วไป 
- จ้างออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้างวิธีคัดเลือก 
- จ้างออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง 
- จ้างออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้างวิธีประกวดแบบ 

10 วันที่ประกาศ/
วันที่อนุมัติ 
(แผน) 

วันที่
ประกาศ
หรือวันที่
อนุมัติตาม
แผน 

DATS 8 - format = DDMMYYYY เช่น วันที่ 3 มกราคม 2020 
ให้ระบุเป็น 03012020 (ปีระบุเป็นค.ศ.) ถ้ารายการ
นั้นๆตรวจรับงวดเดียวแล้วเสร็จ เช่นรายการครุภัณฑ์ 
ให้ระบุวันที่ที่ช่อง "วันที่ตรวจรับงวด 1 (แผน)" เพียง
ช่องเดียว 
 

 
 
 

11 วันที่ลงนามใน
สัญญา (แผน) 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา
ตามแผน 
 

DATS 8 - 
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ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
12 วันที่ตรวจรับ

งวด 1 (แผน) 
วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
1 

DATS 8 - format = DDMMYYYY เช่น วันที่ 3 มกราคม 2020 
ให้ระบุเป็น 03012020 (ปีระบุเป็นค.ศ.) ถ้ารายการ
นั้นๆตรวจรับงวดเดียวแล้วเสร็จ เช่นรายการครุภัณฑ์ 
ให้ระบุวันที่ที่ช่อง "วันที่ตรวจรับงวด 1 (แผน)" เพียง
ช่องเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 วันที่ตรวจรับ
งวด 2 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
2 

DATS 8 - 

14 วันที่ตรวจรับ
งวด 3 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
3 

DATS 8 - 

15 วันที่ตรวจรับ
งวด 4 (แผน) 

วันท่ีตรวจรับ
ตามแผน
ส าหรับงวด 4 

DATS 8 - 

16 วันที่ตรวจรับ
งวด 5 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
5 
 

DATS 8 - 
 

17 วันที่ตรวจรับ
งวด 6 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
6 

DATS 8 - 

18 วันที่ตรวจรับ
งวด 7 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
7 
 

DATS 8 - 
 
 

19 วันที่ตรวจรับ
งวด 8 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
8 

DATS 8 - 
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ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
20 
 
 
 

วันที่ตรวจรับ
งวด 9 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
9 

DATS 8 - format = DDMMYYYY เช่น วันที่ 3 มกราคม 2020 
ให้ระบุเป็น 03012020 (ปีระบุเป็นค.ศ.) ถ้ารายการ
นั้นๆตรวจรับงวดเดียวแล้วเสร็จ เช่นรายการครุภัณฑ์ 
ให้ระบุวันที่ที่ช่อง "วันที่ตรวจรับงวด 1 (แผน)" เพียง
ช่องเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 วันที่ตรวจรับ
งวด 10 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
10 

DATS 8 - 

22 วันที่ตรวจรับ
งวด 11 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
11 

DATS 8 - 

23 วันที่ตรวจรับ
งวด 12 (แผน) 

วันที่ตรวจ
รับตามแผน
ส าหรับงวด 
12 

DATS 8 - 

24 จ านวน จ านวน - - - ระบุจ านวน 

25 หน่วยนับ หน่วยนับ - - - ระบุหน่วยนับ 
26 ราคาต่อหน่วย ราคาต่อ

หน่วย 
- - - ระบุราคาต่อหน่วย 

27 งบประมาณ ที่
เ ส น อ ข อ ตั้ ง  
ปี 2563 

จ านวนเงิน - - - จ านวนเงินตามแผนการใช้งบประมาณของครุภัณฑ์ 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ของใบสั่งงานภายในจากข้อ 3  
ต้องมีเลขหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์เท่านั้น 

28 แผนการ
เบิกจ่าย
งบประมาณราย
เดือน 

แผนการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
รายเดือน 

- - - กรอกค่าแผนรายเดือนในแต่ละรายการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

29 แผนความ
ต้องการปี 
2564-2568 

แผนความ
ต้องการปี 
2564-2568 

- - - ให้ ระบุจ านวนที่ต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้า ใน
รายการนั้นๆ (ระบุเฉพาะรายการที่มีการขอตั้ง ในปี 
2563) แต่หากมีรายการนอกเหนือจากที่ ขอตั้ ง
งบประมาณในปี 2563 ให้กรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ 5, 
7, 29, 31, 32, 43, 44 และ 45 
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ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
30 Commitment 

Item (ตามที่
ระบุใน No.6) 

Commitment 

Item (ตามที่
ระบุใน No.6) 

- - - ให้ระบ ุCommitment Item (ตามที่ระบุใน No.6) 

31 ส่วนงาน ส่วนงาน - - - รหัสส่วนงาน เช่น OP คือส านักงานอธิการบดี 

32 Fund รหัสกองทุน - - - ระบุรหัสกองทนุ เช่น 10101001 

33 ปีก่อน/ปี
ปัจจุบัน 

ปีก่อน/ปี
ปัจจุบัน 

- - - ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นของปีก่อนหรือปี
ปัจจุบัน 

34 ความสอดคล้อง
กับนโยบาย
รัฐบาล 

ความ
สอดคล้อง
กับนโยบาย
รัฐบาล 

- - - นโยบายรัฐบาล มีดังนี ้(ห้ามพิมพ์เอง) 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคม
อาเซียน 
8. การพัฒนาและส่ งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการ
สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
35 
  
  

ความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์
ของ
มหาวิทยาลัย  

ความ
สอดคล้อง
กับ
ยุทธศาสตร์
ของ
มหาวิทยาลั
ย   

- - - ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี ้(ห้ามพิมพ์เอง) 
1. Global Research and Innovation 
2. Academic and Entrepreneurial Education 
3. Policy Advocacy and Leaders in  
   Professional / Academic Services 
4. Management for Self-Sufficiency and  
   Sustainable Organization 

36 
  
  
  
  

ความสอดคล้อง
กับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ความ
สอดคล้อง
กับพันธกิจ
ของ
มหาวิทยาลั
ย  

- - - พันธกิจมหาวิทยาลัยมหิดล มีดังนี ้ (ห้ามพิมพ์เอง) 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านการบริการรักษาพยาบาล 
- ด้านการบริการวิชาการ 
- ด้านการวิจัย 
- ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

37 ระบุชื่ออาคารที่
จะน าครุภัณฑ์
ไปใช้ 

ระบุชื่อ
อาคารที่จะ
น าครุภัณฑ์
ไปใช้ 

- - - ให้ระบุชื่ออาคารที่จะน าครุภัณฑ์ไปใช้ 

38 สถานที่ (ระบุ) 
ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

สถานที่ 
(ระบุ) ต าบล 
อ าเภอ 
จังหวัด 

- - - ให้ระบุสถานที่ท่ีครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆอยู่ 

39 
  

กรณีเป็น
ครุภัณฑ์
ทดแทนของเดิม 
  

กรณีเป็น
ครุภัณฑ์
ทดแทน
ของเดิม 
  

- 
  

- 
  

- 
  

ให้ระบ ุ
- จ านวนที่มีอยู่เดิม 
- อายุการใช้งาน 
- จ านวนที่ใช้งานได ้
- จ านวนที่ช ารุด (ต้องซ่อมแซม) 
- จ านวนที่ใช้งานไม่ได้ (ต้องเปลี่ยน) 

40 รายละเอียด
ความพร้อมของ
รายการ
ครุภัณฑ์ 

รายละเอียด
ความพร้อม
ของรายการ
ครุภัณฑ์ 
 

- - - ให้กรอกราคาใบเสนอราคาอย่างน้อย 1 บริษัท และ
จ านวนวันส่งมอบ พร้อมทั้ งแนบเอกสาร (Spec  
ใบเสนอราคา และ TOR ในรูปแบบไฟล์สแกน )  
ทุกรายการ 
*เขียน เลขล าดับความส าคัญของรายการนั้ น 
ไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารแนบ 
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ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
41 กรณีเป็น

สิ่งก่อสร้าง
ทดแทนของเดิม 

กรณีเป็น
ครุภัณฑ์
ทดแทน
ของเดิม 

- - - ให้ระบ ุ 
- อายุสิ่งก่อสร้าง 
- ประวัติการซ่อมแซม 

42 กรณีเป็นค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

กรณีเป็นค่า
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
ให้ท าครื่อง
หมายถูก 
เฉพาะ
เอกสารที่มี 

- - - ให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร (Project Control 
หรือเอกสารหมายเลข 7.1, TOR, แบบรูปรายการ, 
ราคากลาง และ BOQ ในรูปแบบ ไฟล์สแกน )  
ทุกรายการ 
*เขียน เลขล าดับความส าคัญของรายการนั้ น 
ไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารแนบ 
 

43 ลักษณะ
ครุภัณฑ์ 
(กรอกเฉพาะ
ครุภัณฑ์) 

ลักษณะ
ครุภัณฑ์ 
(กรอก
เฉพาะ
ครุภัณฑ์) 

- - - ให้เลือกดังนี ้(ห้ามพิมพ์เอง) 
- ครุภัณฑ์มาตรฐาน 
- ไม่ใช่ครุภัณฑ์มาตรฐาน 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 
  

ประเภท
ครุภัณฑ์/
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
  

- 
  

- 
  

- 
  

ระบุประเภทของครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี
ให้เลือกดังนี ้(ห้ามพิมพ์เอง) 
ครุภัณฑ์ 

- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
- ครุภัณฑ์การเกษตร 
- ครุภัณฑ์การศึกษา 
- ครุภัณฑ์กีฬา 
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและการสื่อสาร 
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
- ครุภัณฑ์โรงงาน 
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
- ครุภัณฑ์สนาม 
- ครุภัณฑ์ส านักงาน 
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ข้อ Field name ชื่อฟิลด์ รูปแบบ ความยาว ค่าตั้งต้น ค าอธิบาย 
- ครุภัณฑ์ส ารวจ 
- ครุภัณฑ์อาวุธ 
- ครุภัณฑ์อ่ืน 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- สิ่งก่อสร้างทดแทนของเดิม 
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
- สิ่งก่อสร้างใหม ่

45 วัตถุประสงค์
ครุภัณฑ์/
สิ่งก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์
ครุภัณฑ์/
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

- - - ระบุวัตถุประสงค์ของครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โดยมีให้เลือกดังนี้ (ห้ามพิมพ์เอง) 
ครุภัณฑ์ 

- ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม 
- ครุภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพ 
- ครุภัณฑใ์หม่ไม่เคยมี 
- ครุภัณฑใ์หม่เพ่ิมเติม 
- ครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 
- ครุภัณฑ์ผูกพันเดิม 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- สิ่งก่อสร้างปีเดียว 
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 
- สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 
- สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 

46 เหตุผล 
ความจ าเป็น 

เหตุผลความ
จ าเป็น 

- - - ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการขอตั้งรายการนั้นๆ 

หมายเหตุ:  

 ส าหรับค่าครุภัณฑ ์ให้แนบเอกสาร Spec ใบเสนอราคา และ TOR ในรูปแบบไฟล์สแกนเท่านั้น 

 ส าหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แนบเอกสาร Project Control (เอกสารหมายเลข 7.1) TOR แบบรูป

รายการ ราคากลาง และ BOQ ในรูปแบบไฟล์สแกนเท่านัน้ 

**พร้อมทั้งเขียนเลขล าดับความส าคัญของรายการนั้นไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารแนบ 

 และกรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (กรณีที่เลือกประเภท เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น) (ต้องมีเอกสาร

แนบ ในรูปแบบไฟล์สแกนเท่านั้น) 
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 ซึ่งยอดรวมของเอกสารหมายเลข 7 นี้ จะต้องสอดคล้องกับแผนค่าใช้จ่ายในส่วนของงบลงทุนของเอกสาร

หมายเลข 6 และสามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละช่องได้ที่ไฟล์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้  

ปี 2563 (Sheet no.7 (Example)) 

24



9. เอกสารหมายเลข 8: แบบฟอร์มเงินอุดหนุน (เงินรายได้) 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ: ยอดรวมของเอกสารหมายเลข 8 นี้ จะต้องสอดคล้องกับแผนค่าใช้จ่ายในส่วนของงบเงินอุดหนุนของเอกสารหมายเลข 6 และสามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละ

ช่องได้ที่ไฟล์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 (Sheet no.8 (Example)) 

ยทุธศำสตร์

มหำวิทยำลยั
พันธกิจ Fund Fund Center Cost Center

Functional 

Area
ประเภทโครงกำร โครงกำรพัฒนำบุคลำกร

 ล ำดับ

ควำมส ำคัญ

ช่ือโครงกำร/รำยกำร 

(ช่ือเต็ม)

ช่ือโครงกำร/รำยกำร 

(ตัดค ำใหเ้หลอื 40 ตัวอักษร)

ปีทีเ่ริม่ต้น

โครงกำร

ปีทีส่ิน้สดุ

โครงกำร

Commitment Item 

(ทีร่ะบุไว้ในเอกสำร

หมำยเลข 6)

Commitment Item

(รำยกำรรำยจำ่ย

ตำมจริง)

งบประมำณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-           

-           

-           

แบบฟอร์มเงินอุดหนุน (เงินรำยได้) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เอกสารหมายเลข  

ให้ตัดชื่อโครงการให้เหลือ 40 ตวัอกัษร 

เพื่อคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ERP 

ชื่อเตม็ของโครงการ 

 

งบประมาณในแต่ละชอ่ง จะต้องมีเลขหลัก

สิบและหลักหน่วยเป็นศนูย์เท่านั้น 

 

ให้เรียงล าดับความส าคัญทุก

โครงการ รวมกันระหว่างโครงการ

ใหม่กับโครงการตอ่เนื่อง 

 

2
5



10. เอกสารหมายเลข 9: แบบฟอร์มการเสนอโครงการเพื่อการประกอบการเสนอของบประมาณเงินรายได้ 

 

 

สว่นที ่1 : ข้อมูลพ้ืนฐำน

1.1 ช่ือโครงกำร

1.2 สว่นงำน

1.3 ผลผลติ/โครงกำร

1.4 ลกัษณะของโครงกำร    โครงการของส่วนงาน  โครงการในรูปแบบบูรณาการ (ระบุร่วมกบัหน่วยงานใด)

1.5 ประเภทโครงกำร 

1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ปี เริ่มต้น สิน้สดุ

1.7 พ้ืนทีต้ั่งโครงกำร/พ้ืนทีใ่หบ้ริกำร

1.8 ควำมสอดคลอ้งกับนโยบำย

1.8.1 สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล 

1.8.2 สอดคล้องกบัแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

1.8.3 สอดคล้องกบัมติคณะรัฐมนตรี (ระบุ) คร้ังที ่..........  วันที ่............................

1.8.4 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ระดับพืน้ที่/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 

1.8.5 สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.8.6 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

สว่นที ่2 : ข้อมูลทัว่ไปของโครงกำร

2.1 หลกักำรและเหตุผลของโครงกำร * (ทีม่ำหรือเหตุผลทีจ่ ำเป็นต้องจดัท ำโครงกำร)

2.2 วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และผลประโยชน์ทีป่ระชำชนจะได้รับ *

2.2.1 วัตถุประสงค์ (จัดท าโครงการเพือ่อะไร)

2.2.2 ผลผลิต - OUTPUT (ผลผลิตทีไ่ด้จากการด าเนินกจิกรรม)

2.2.3 ผลลัพธ์ - OUTCOME (ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ)

2.2.4 ผลกระทบ - IMPACT (ทัง้เชิงบวก และเชิงลบ) ทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นจากโครงการ

2.2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ทีไ่ด้รับผลประโยชน์

2.3 ควำมพร้อมในกำรด ำเนินโครงกำร

2.3.1 ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด าเนินการ

2.3.2 ความเหมาะสมของโครงการ

ความพร้อมของพืน้ทีด่ าเนินโครงการ

ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

ความพร้อมของการบริหารจัดการ

ความเส่ียงทีอ่าจจะเกดิขึ้น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

2.3.3 มกีารตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่กีย่วข้อง ฯ (เชน่ การจัดท า EIA การขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกีย่วขอ้ง)

 แบบฟอร์มกำรเสนอโครงกำรเพ่ือประกอบกำรเสนอของบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

  (หากม.ี..โปรดระบุ)

  (หากม.ี..โปรดระบุ)

เอกสารหมายเลข  
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สว่นที ่3 : ข้อมูลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและตัวช้ีวัดของโครงกำร

3.1 วิธดี ำเนินกำร/กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร *

3.2 เป้ำหมำยโครงกำร ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

ปี 2562 ปี 2563** ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน ผล แผน แผน แผน แผน แผน แผน แผน

เชิงปริมำณ :

 1.

เชิงคุณภำพ :

 1.

เชิงเวลำ :

 1.

สว่นที ่4 : งบประมำณของโครงกำร

4.1 บาท

บาท

บาท หน่วย : บำท

 เริ่มต้น - 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1. ค่าจ้างชั่วคราว
2. ค่าตอบแทน
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าวัสดุ
5. ค่าสาธารณูปโภค

8. งบเงินอดุหนุน

-               -              -              -              -              -              -              -             

สว่นที ่5 : ข้อมูลอ่ืนๆ

5.1 ประสทิธภิำพและควำมคุ้มค่ำของโครงกำร*

* ความคุ้มค่าหมายถึง มคีวามสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ทีว่างไว้ การใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนและมปีระสิทธิภาพ (ประหยัด, ผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดทีก่ าหนดไว้ตามแผนกลยุทธ์ )

5.2 ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข*

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.4 ผู้รับผิดชอบโครงกำร* ต ำแหน่ง

โทรศัพท์ E-mail 

เงินรายได้ -                                   

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ปี 2561

งบประมำณทัง้สิน้ (ปี พ.ศ. 2563) -                                   

** ส ำหรับตัวช้ีวัดปี 2563 ขอใหก้รอกข้อมูล จ ำแนกตำมรำยเดือน ในเอกสำรหมำยเลข 9.2 ด้วย

เงินงบประมาณ (งบแผ่นดิน) (ถ้าม)ี

หมวดรำยจำ่ย 

รวม

ไฟลเ์อกสำรประกอบค่ำทีดิ่นและสิง่ก่อสร้ำง ประกอบด้วย  1. TOR 2. แบบรูปรำยกำร 3. รำคำกลำง และ 4. BOQ

6. ค่าครุภัณฑ์ (ให้ระบุรายละเอยีดในเอกสาร

   หมายเลข 9.1 พร้อมแนบไฟล์เอกสาร

   ประกอบ)***

7. ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง (ให้ระบุรายละเอยีด

   ในเอกสารหมายเลข 9.1 พร้อมแนบไฟล์

   เอกสารประกอบ)***

*** ไฟลเ์อกสำรประกอบครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. Spec 2. ใบเสนอรำคำ และ 3. TOR

** ส ำหรับแผนกำรปฎิบัติงำน/กิจกรรม ขอใหก้รอกข้อมูล จ ำแนกตำมรำยเดือน ตำมเอกสำรหมำยเลข 9.3
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หมายเหตุ : 

1. กรุณากรอกข้อมูลข้อมูลให้ครบทุกข้อ 
2. ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม (แทรกช่อง / ตัดช่อง) หากมีการเพ่ิมเติมให้จัดท าเป็นไฟล์เอกสารแนบ 
3. การพิมพ์ข้อความที่มีการต่อเนื่องกันให้พิมพ์ภายในบรรทัดเดียวกัน และปรับการจัดรูปแบบเซลล์ (Format 

Cell) เลือกการจัดต าแหน่ง (Alignment) การตัดข้อความ (Wrap Text) เพ่ือความสะดวกในการตัดต่อไฟล์ 
4. ช่องยอดรวมให้ใช้สูตรการค านวณและตรวจทานทุกครั้งเพ่ือความถูกต้อง 
5. สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละช่องได้ที่ไฟล์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 

(Sheet no.9 (Example)) 
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11. เอกสารหมายเลข 9.1: Template งบลงทุน (ในหมวดงบเงินอุดหนุน) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

 ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 1. ถ้ามีข้อมูลประมาณการ ให้ใส่ข้อมูลประมาณการด้วย 

 2. วิธีการกรอกข้อมูลนั้นให้ดูรายละเอียดการกรอกข้อมูลได้ที่ เอกสารหมายเลข 7: Template งบลงทุน 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 

 3. ให้ล าดับความส าคัญของงบลงทุนทุกรายการ 

 ส าหรับค่าครุภัณฑ ์ให้แนบเอกสาร Spec ใบเสนอราคา และ TOR ในรูปแบบไฟล์สแกนเท่านั้น 

 ส าหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แนบเอกสาร TOR แบบรูปรายการ ราคากลาง และ BOQ ในรูปแบบไฟล์

สแกนเท่านั้น 

**พร้อมทั้งเขียนเลขล าดับความส าคัญของรายการนั้นไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารแนบ 

 4. ยอดรวมของเอกสารหมายเลข 9.1 นี้ จะต้องสอดคล้องกับยอดงบลงทุนของเอกสารหมายเลข 8 และ 

ส่วนที่ 4 ของเอกสารหมายเลข 9 ในส่วนของงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  

 

 และกรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (กรณีที่เลือกประเภท เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น) (ต้องมีเอกสาร

แนบ ในรูปแบบไฟล์สแกนเท่านั้น)  
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12. เอกสารหมายเลข 9.2: แบบฟอร์มตัวชี้วัด โครงการเงินอุดหนุน (เงินรายได้)  

 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ: สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละช่องได้ที่ไฟล์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2563 (Sheet no.9.2 (Example)) 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทัง้สิน้

-           

-           

-           

-           

-           

-           

-           

แผนตัวช้ีวัด ปี 2563

แบบฟอร์มตัวช้ีวัด โครงกำรเงินอุดหนุน (เงินรำยได้) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ช่ือโครงกำร (ช่ือเต็ม) กิจกรรม ตัวช้ีวัด รำยกำร หน่วยนับ

เอกสารหมายเลข   2

ยอดรวมตัวชี้วัดทั้งหมดจะต้องเท่ากับ 

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 ของเอกสารหมายเลข 9 

การพิมพ์ข้อความที่มีการต่อเนื่องกัน ให้พิมพ์ภายในช่องเดียวกัน  

(ห้าม Enter ลงมาอีกช่อง) และปรับการจดัรูปแบบเซลล์ (Format Cell)  

> เลือกการจดัต าแหน่ง (Alignment) > การตัดข้อความ (Wrap Text) 

 

3
0



 

 

13. เอกสารหมายเลข 9.3: แผนการปฎิบัติงาน/กิจกรรม โครงการเงินอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้  

 

 ให้ระบุขั้นตอนการปฏิบัตงิานหรือกิจกรรมของโครงการนั้นๆ พร้อมทั้งใส่เครื่องหมายถูก () ลงในช่องการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน 

 

** ระบุข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน/กิจกรรม พร้อมใสเ่ครื่องหมำยถูก (/) ลงในช่องกำรปฏิบัติงำนในแต่ละเดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนกำรปฎิบัติงำน/กิจกรรม โครงกำรเงินอุดหนุน งบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ช่ือโครงกำร (ช่ือเต็ม) ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน / กิจกรรม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ใสเ่ครื่องหมำยถูก (/) เทำ่น้ัน)

เอกสารหมายเลข    
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14. เอกสารหมายเลข 10: แบบสรุปเพื่อการวิเคราะห์โครงการเงินรายได้  

 

หมายเหตุ :  

1. กรุณากรอกข้อมูลข้อมูลให้ครบทุกข้อ 
2. ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม (แทรกช่อง / ตัดช่อง) หากมีการเพ่ิมเติมให้จัดท าเป็นไฟล์เอกสารแนบ 
3. การพิมพ์ข้อความที่มีการต่อเนื่องกันให้พิมพ์ภายในบรรทัดเดียวกัน และปรับการจัดรูปแบบเซลล์ 

(Format Cell) เลือกการจัดต าแหน่ง (Alignment) การตัดข้อความ (Wrap Text) เพ่ือความสะดวก 
ในการตัดต่อไฟล์ 

1. ช่ือโครงกำร

2. สว่นงำน 

3. ผลผลติ

4. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร เริ่มต้น สิน้สดุ

5. หลกักำรและเหตุผลของโครงกำร (สรุปเป็นภำพรวมโครงกำร)

6. วัตถุประสงค์ (สรุปเป็นภำพรวมโครงกำร)

7. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร (ต้ังแต่เริ่มต้นโครงกำร) พร้อมรูปภำพประกอบของกิจกรรม (โครงกำรทีเ่ป็นโครงกำรต่อเน่ืองทกุโครงกำรต้องกรอก)

8. ใหช้ี้แจงถึงประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรท ำโครงกำร คืออะไร เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชำติ และต่อยอดได้อยำ่งไร มีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำยใน

และหน่วยงำนภำยนอกหรือไม่อยำ่งไร (มีผลต่อกำรต้ังงบประมำณในปีถัดไป)

 แบบสรุปเพ่ือกำรวิเครำะหโ์ครงกำรเงินรำยได้

 (มีผลต่อกำรต้ังงบประมำณในปีถัดไป)

เอกสารหมายเลข   
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15. เอกสารหมายเลข 11: แบบสรุปเพื่อการวิเคราะห์โครงการเงินรายได้ (แบบย่อครึ่งหน้า A4) 

 

ให้กรอกประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 5 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568) โดยกรอกทุก Functional Area 
และทุกหมวดรายจ่าย 

 

หมายเหตุ: สามารถดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแต่ละช่องได้ที่ไฟล์แบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้  

ปี 2563 (Sheet no.11 (Example)) 

 

วณและตรวจทานทุกครั้งเพ่ือความถูกต้อง

ปี Functional Area หวัหมวดใหญ่ หวัหมวดยอ่ย งบประมำณ

แบบฟอร์มประมำณกำรรำยจำ่ยล่วงหน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568)
แหล่งเงิน :   [ ]   เงนิรายได้มหาวิทยาลัย
                         เงนิรายได้ส่วนงาน
                         เงนิกองทนุ ระบ ุ .................

เอกสารหมายเลข   
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ภาคผนวก 
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  - รายการรายรับที่ใช้ในการขอตั้งงบประมาณ มีดังนี้ 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1 รายได้จากการจัดการศกึษา 

1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4101010010 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4101010020 รายได้ค่าบ ารุงการศึกษา 

1.1.2 รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 

4101030010 รายได้ห้องพัก (For P30 Only) 

4101030020 รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (For P30 Only) 

4101030030 รายได้จากการบริการโรงแรม (For P30 Only) 

4101030040 รายได้อ่ืน - โรงแรม (For P30 Only) 

1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอ่ืน 

4101020010 รายได้ค่าสมัครคัดเลือกนศ.(รับตรง) 

4101029990 รายได้จัดการศึกษา 

1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย 

1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ 

4102010010 รายได้จากการจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุม 

4102010020 รายได้จากการขายสัตว์ทดลอง 

4102010030 รายได้จากการรับจ้างบริการวิชาการจากภายนอก 

4102010040 รายได้จากการจ าหน่ายสื่อการศึกษาวิชาการ 

4102010050 รายได้โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 

4102010060 รายได้จากการอบรมวิชาพ้ืนฐาน 

4102010070 รายรับผลประโยชน์จากงานทรัพย์สินทางปัญญา 

4102010080 รายได้จากการขายยา 

4102010090 รายได้จากการขายหนังสือ 

4102010100 รายได้จากการบริการวิเคราะห์/ทดสอบ/ตรวจสอบ/ตรวจวิเคราะห์ 

4102010110 รายได้จากการบริการการศึกษา/วิจัย/ส ารวจ(ลักษณะเป็นโครงการ) 
4102010120 รายได้จากการบริการเครื่องมือวิทย์/อุปกรณ์การศึกษา 
4102010130 รายได้จากการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายรับ 
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4102010140 รายได้จากการวางระบบ/ออกแบบ/สร้างประดิษฐ์/ผลิตงาน 

4102010150 รายได้จากการบริการสืบค้นข้อมูล ข้อมูลวิจัย 

4102010160 รายได้จากการบริการวงดนตรีไทย/สากล 

4102019990 รายได้บริการวิชาการอ่ืน 

1.2.2 รายได้จากการวิจัย 

4102020010 รายได้เงินอุดหนุนวิจัย-ภายนอก 

4102020020 รายได้ค่าธรรมเนียมจริยธรรมการวิจัย 

1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ 

1.3.1 รายได้จากการบริการสุขภาพ 

4103010010 รายได้จากการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก 

4103010020 รายได้จากการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน 

4103010030 รายได้จากการรักษาพยาบาลเหมาจ่าย 

4103010040 รายได้จากการรักษาพยาบาลสัตว์ 

4103010050 รายได้จากการนวดเพ่ือสุขภาพ 

4103019990 รายได้จากการบริการสุขภาพอ่ืน 

1.4 รายได้จากการลงทุน 

1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน 

4105010010 ผลประโยชน์จากการบริหารเงินรายได้  (จากcustodian) 

4105010020 เงินปันผลจากกองทุนมหาวิทยาลัย 

4105010030 รายได้บริหารจัดการจากเงินลงทุน 

4105010050 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 

4105019990 รายได้ดอกผลผลประโยชน์อื่น 

1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 

1.5.1 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ 

4106010010 รายได้ค่าหอพัก 

4106010020 รายได้บ ารุงสนามกีฬาศาลายา/สระว่ายน้ า 

4106010030 รายได้ค่าเช่าค่าบ ารุงอาคาร สถานที่ 

4106010040 รายได้ค่าเช่าที่ดิน 

4106019990 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์อ่ืน 

1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุส ารองคลัง 

36



1.6.1 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุส ารองคลัง 

4104010010 รายได้จากการขายสินค้า 

4104010020 รายได้จากการขายวัสดุส ารองคลัง 

1.7 รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน 

1.7.1 รายได้ค่าปรับและเงินบ ารุง 

4199010010 รายได้ค่าปรับ 

4199010020 เงินค่าปรับนศ.ผิดสัญญา 

4199010030 เงินชดใช้บุคลากรผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม 

4199010040 เงินบ ารุงค่าสาธารณูปโภค 

4199019990 เงินบ ารุงอื่น 

1.7.2 รายได้อื่น 

4199990010 รายได้จากการขายอาหาร 

4199990050 เงินสนับสนุนพัฒนาบุคลากรจากภายนอก 

4199990070 รายได้เพ่ือสวัสดิการพนักงาน 

4199990080 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน 

4199990130 รายได้เงินรับสนับสนุนจากส่วนงาน 

4199999990 รายได้อ่ืน ๆ 

2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน 

2.1 รายได้จากการรับบริจาค 

2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค 

4301010010 รายได้เงินรับบริจาค 

4301010020 รายได้สินทรัพย์รับบริจาค 

4301010030 เงินสนับสนุนจากภายนอก 

4301010040 รายได้บริจาคสร้างอาคารมหิดลสิทธาคาร 

4301010050 รายได้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยและป้องกันน้ าท่วมศาลายา 

4301010070 เงินบริจาคส่งเสริมการเพาะพันธุ์พืช 

3. รายได้สะสม 

3.1 การน าเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ 

3.1.1 การน าเงินรายได้สะสมหรือเงินต้นมาใช้ 

4902010070 เงินรับโอนตามที่ตั้งงบประมาณ/เงินต้น 
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  - รายการรายรับที่ห้ามใช้ในการขอตั้งงบประมาณ มีดังนี้ 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

1.1 รายได้จากการจัดการศกึษา 

1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4101010030 ค่าธรรมเนียมนศ.ถอนคืน 

4901010010 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษารับจัดสรรระหว่างกัน 

4901010020 รายได้ค่าบ ารุงการศึกษารับจัดสรรระหว่างกัน 

1.1.3 รายได้จัดการศึกษาอ่ืน 

4101029980 ส่วนลดจัดการศึกษา 

4901010030 รายได้การศึกษารับจัดสรรระหว่างกัน 

1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย 

1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ 

4102019980 ส่วนลดค่าบริการวิชาการ 

4901020010 รายได้ค่าบริการวิชาการรับจัดสรรระหว่างกัน 

4901020020 รายได้ค่าบริการวิชาการระหว่างกัน 

4901020030 รายได้จากการฝึกอบรมสัมมนาประชุมระหว่างกัน 

1.2.2 รายได้จากการวิจัย 

4102020030 รายได้เงินอุดหนุนวิจัยรับจัดสรร 

4901030010 รายได้เงินอุดหนุนวิจัยรับจัดสรรระหว่างกัน 

4901030020 รายได้เงินอุดหนุนวิจัยระหว่างกัน 

1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ 

1.3.1 รายได้จากการบริการสุขภาพ 

4103019980 ส่วนลดค่าบริการสุขภาพ 

4901040010 รายได้ค่ารักษาพยาบาลระหว่างกัน 

1.4 รายได้จากการลงทุน 

1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน 

4105010040 ส่วนปรับปรุงรายได้ดอกผล 

1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุส ารองคลัง 

1.6.1 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุส ารองคลัง 

4901050010 รายได้จากการขายระหว่างกัน 
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1.7 รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน 

1.7.2 รายได้อื่น 

4199990020 รายได้ไม่ทราบแหล่งที่มา 

4199990030 รายได้วิจัยเหลือจ่ายส่งคืน 

4199990040 รายได้บริการวิชาการเหลือจ่ายส่งคืน 

4199990060 ส่วนลดรับ 

4199990090 รายได้รับจากเงินงบประมาณเหลือจ่าย 

4199990100 รายได้รับจากการปรับบัญชี 

4199990110 รายได้(เพ่ิม)ลดสินทรัพย์จากการปรับปรุงบัญชี 

4199990120 รายได้เงินรับจัดสรรจากงบประมาณ 

4199990140 เงินชดใช้ราชการเสียหาย 

4199990150 หนี้สูญได้รับคืน 

4199990160 รับเงินชดเชยคืนคชจ.บุคลากร 

4199990170 รายได้เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนบุคคลากรข้ามส่วนงาน 

4901990010 รายได้ค่าตอบแทนระหว่างกัน 

4901990020 รายได้ค่าใช้สอยระหว่างกัน 

4901990030 รายได้ค่าปรับระหว่างกัน 

4901990040 เงินอุดหนุนรับระหว่างส่วนงาน 

4901990050 รายได้เงินบ ารุงอ่ืนระหว่างกัน 

4901990060 เงินบ ารุงค่าสาธารณูปโภคระหว่างกัน 

4901990070 รายได้ค่าเช่าค่าบ ารุงอาคารสถานที่ระหว่างกัน 

4901990080 รายได้ชดเชยเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างกัน 

2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน 

2.1 รายได้จากการรับบริจาค 

2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค 

4301010060 รายได้สินทรัพย์ส ารวจพบภายหลัง 

2.2 ก าไรอื่น 

2.2.1 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

4302020010 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

4302020020 ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนตามส่วนได้เสีย 
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2.2.2 ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 

4302010010 ก าไรจากการขายที่ดิน 

4302010020 ก าไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรอ่ืน 

4302010030 ก าไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 

2.2.3 ก าไรจากการตีราคาสนิค้า 

4302040010 ก าไรจากการตีราคาสินค้าเพ่ิมข้ึน 

4302040020 ก าไรจากการจากการตัดจ าหน่ายวัสดุคงคลัง 

4302040030 ก าไรจากการจากการตรวจนับ 

2.2.4 ก าไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

4302030010 ก าไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

2.3 รายได้อื่น 

2.3.1 เงินรับโอนระหว่างกัน 

4902010010 เงินอุดหนุนบริการวิชาการรับจากมหาวิทยาลัย 

4902010020 เงินอุดหนุนรับจากมหาวิทยาลัย 

4902010030 เงินรับโอนจากการปิดบัญชี 

4902010040 รายได้รับคืนจากการสนับสนุนหน่วยงานย่อย 

4902010050 เงินรับโอนจากกองทุนอ่ืน 

4902010060 เงินรับโอนจากกองทุนอ่ืน (เงินยืม) 

4902010080 เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัยรับจากส่วนงาน 

4902010090 รับโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี 

4902010100 เงินรับจัดสรรเงินประจ าต าแหน่ง 

4902010110 เงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณ 

4902010120 เงินรับโอนเข้ากองทุนเงินสงเคราะห์ 

4902010130 เงินรับโอนเข้ากองทุนประกันสุขภาพ พร. 

4902010140 เงินงบประมาณเหลือจ่ายรับคืน 

4902010150 เงินอุดหนุนวิจัยรับจากมหาวิทยาลัย 

4902010160 เงินอุดหนุนวิจัยรับคืนจากส่วนงาน 

4902010180 เงินอุดหนุนบริการวิชาการรับคืนจากส่วนงาน 

4902010190 ส่วนงานรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 

4902010200 รด.อุดหนุนการวิจัยรับคืนข้ามปี 
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4902010210 รด.งบประมาณอุดหนุนทั่วไปรับคืนข้ามปี 

4902010220 เงินรับจัดสรรเงินประจ าต าแหน่ง 

4902010230 เงินรับจัดสรรค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหาร 

4902010240 เงินรับโอนจากกองทุนสวัสดิการพนักงานฯ 

2.3.2 รับโอนสินทรัพย์ระหว่างกัน 

4902020010 รายได้สินทรัพย์รับบริจาคระหว่างกัน 

4902020020 รายได้จากการรับโอนทรัพย์สินระหว่างกัน 
 

 
  - รายการรายจ่ายท่ีใช้ในการขอตั้งงบประมาณ มีดังนี้ 

1. งบบุคลากร 

1.1 เงินเดือน (G100) 

5201010010 เงินเดือน 

5201020010 เงินประจ าต าแหน่ง 

5201020020 เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารข้ามส่วนงาน 

5202010070 เงินให้ออกจากงานก่อนเกษียณ  (ข้าราชการ) 

5202010080 เงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญา พม.ส่วนงาน/เงินรายได้ 

5203010040 เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 

5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน 

5203020070 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเต็มขั้น(ติดดาว) 

5205010080 เงินสมทบ/ชดเชยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ พม. 

5205010090 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ(ส่วนงาน) 

5502040050 เงินช่วยเหลือข้าราชการเกษียณก่อนก าหนด 

1.2 ค่าจ้างประจ า (G210) 

5201030010 ค่าจ้างประจ า 

5203010050 เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว-ลูกจ้างประจ า 

5203020020 ค่าตอบแทนลูกจ้างประจ าเต็มข้ัน(ติดดาว) 

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220) 

5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว 

การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 
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5202010100 เงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญา ลูกจ้างชั่วคราวเงิน รด. 

5202010120 บ าเหน็จลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

5203010070 เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว-ลูกจ้างชั่วคราว 

2. งบด าเนินการ 

2.1 ค่าตอบแทน (G300) 

5203010010 ค่าอาหารท าการล่วงเวลา 

5203010020 ค่าเช่าบ้าน 

5203010030 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน(PA) 

5203020030 ค่าตอบแทนพิเศษบุคลากรเต็มขั้น 

5203020040 ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะต าแหน่ง 

5203020050 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พตส.) 

5203020060 ค่าตอบแทนพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหาร 

5203020080 ค่าตอบแทน talent Management 

5203020090 ค่าตอบแทนพิเศษ Research Reward 

5203020100 ค่าพาหนะผู้บริหารข้ามส่วนงาน 

5203020110 ค่าตอบแทนอ่ืนของบุคลากรข้ามส่วนงาน 

5203029990 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆของบุคลากร 

5301010010 เงินรางวัลกรรมการสอบ 

5301010020 ค่าสอนพิเศษ 

5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร 

5301010040 ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

5301010050 เงินค่าท่ีพักผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 

5301010070 ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงานราชการ 

5301010080 ค่าตอบแทนกก.ผู้อ่านและประเมินผลงานทางวิชาการ 

5301010090 ค่าตอบแทนการแสดง 

5301019990 ค่าตอบแทนอ่ืน 

5302080010 ค่าเบี้ยประชุม 

2.2 ค่าใช้สอย (G400) 

1505010010 สิทธิการเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
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1505030010 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

1505030020 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 

1505030030 สิทธิในการเช่าที่ดิน 

5204029990 ค่าสวัสดิการอื่น 

5205010030 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

5205010040 เงินสมทบประกันสังคม 

5206010010 ค่าฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ภายในประเทศ 

5206010020 ค่าฝึกอบรม สัมมนาดูงาน ต่างประเทศ 

5206020010 ทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากร ในประเทศ 

5206020020 ทุนการศึกษาพัฒนาบุคลากร ต่างประเทศ 

5302010010 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ 

5302010020 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค 

5302010030 ค่าซ่อมแซม/บ ารุงรักษาระบบ/ครุภัณฑ์สารสนเทศ 

5302010040 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์วิทย์, การแพทย์ 

5302010050 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอื่น 

5302020010 ค่าจ้างท าความสะอาด 

5302020020 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย 

5302020030 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 

5302030010 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

5302030020 ค่าเช่าครุภัณฑ์สารสนเทศ 

5302030030 ค่าเช่าอาคารและสถานที่ 

5302030040 ค่าเช่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

5302030050 ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง 

5302030060 ค่าเช่ารถอ่ืน ๆ 

5302030070 ค่าเช่าครุภัณฑ์และเครื่องใช้ส านักงาน 

5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น 

5302040010 ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

5302050010 ค่าเบี้ยประกัน 

5302050020 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และพรบ. 
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5302050030 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร 

5302060010 ค่าธรรมเนียมธนาคารและบัตรเครดิต 

5302060020 ค่าสอบบัญชี 

5302060030 ค่าตรวจประเมิน 

5302069990 ค่าธรรมเนียมอ่ืน 

5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ 

5302080020 ค่าอาหารในการประชุมด าเนินงาน 

5302090010 ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 

5302999990 ค่าใช้สอยอ่ืน 

5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ 

5304010020 ค่าท่ีพักในประเทศ 

5304010030 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืนในประเทศ 

5304010040 ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ 

5304010050 ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ 

5304010060 ค่าท่ีพักต่างประเทศ 

5304010070 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืนต่างประเทศ 

5304010080 ค่าตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ 

5304040010 ค่าภาษ ี

5304050010 ดอกเบี้ยจ่าย 

5304050020 ค่าบริการเก็บรักษาทรัพย์สิน 

5304050030 ค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารการเงิน 

5304990010 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย 

5304999990 ค่าใช้จ่ายอื่น 

5502040020 เงินสงเคราะห์นักศึกษา 

5502040030 ค่าบริการสุขภาพนักศึกษา 

2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410) 

5304020010 ค่าไฟฟ้า 

5304020020 ค่าประปา 

5304020030 ค่าโทรศัพท์ 

5304020040 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง 
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5304020050 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

5304020060 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

5304020070 ค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ 

2.4 ค่าวัสดุ (G500) 

1901030010 ศิลปวัตถุและสิ่งของหายาก 

5303010010 ค่าวัสดุส านักงาน 

5303010020 ค่าวัสดุซ่อมบ ารุง/ก่อสร้าง 

5303010030 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 

5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร 

5303010050 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

5303010070 ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุโฆษณาและเผยแพร่ 

5303010080 ค่าวัสดุหนังสือวารสารและสิ่งพิมพ์ 

5303010090 ค่าวัสดุแต่งกาย 

5303010100 ค่าวัสดุกีฬา 

5303010110 ค่าวัสดุสนาม 

5303010120 ค่าวัสดุอาหารสัตว์ 

5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก 

5303010140 ค่าวัสดุบริโภค 

5303010150 ค่าวัสดุส ารวจ 

5303010160 ค่าวัสดุการศึกษา 

5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น 

5303010180 ค่าวัสดุอาวุธ 

5303010190 ค่าวัสดุเลี้ยงสัตว์ 

5303010200 ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง 

5303010210 ค่าวัสดุเครื่องดนตรี 

5303010220 ค่าวัสดุยา 

5303010230 ค่าเวชภัณฑ์ 

5303010240 ค่าวัสดุทันตกรรม 

5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
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5303010260 ค่าวัสดุบรรจุภณัฑ์ 

3. งบลงทุน 

3.1 ค่าครุภณัฑ์ (G600) 

1503010010 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1503020010 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

1503030010 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร 

1503040010 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

1503050010 ครุภัณฑ์การเกษตร 

1503060010 ครุภัณฑ์โรงงาน 

1503070010 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

1503080010 ครุภัณฑ์ส ารวจ 

1503090010 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

1503100010 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1503110010 ครุภัณฑ์การศึกษา 

1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

1503130010 ครุภัณฑ์กีฬา 

1503140010 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 

1503150010 ครุภัณฑ์สนาม 

1503160010 ครุภัณฑ์อาวุธ 

1503980010 ครุภัณฑ์อ่ืน 

1503985010 ครุภัณฑ์อ่ืน interface 

1505020010 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G700) 

1501010010 ที่ดิน 

1502010010 อาคารเพ่ือพักอาศัย 

1502010020 อาคารเพ่ือการด าเนินงาน 

1502010030 อาคารเพ่ือประโยชน์อื่น 

1502010040 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

1502020010 สิ่งปลูกสร้าง 

1504010010 ถนน 
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1504020010 สะพาน 

1504990010 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-ไฟฟ้า 

1504990020 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-ประปา 

1504990030 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-ระบบสื่อสาร 

1504990040 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุขาภิบาล 

1504990050 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-ระบบกายภาพ 

1504999990 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 

4. งบเงินอุดหนุน 

4.1 งบเงินอุดหนุน (G800) 

5202010060 เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพ 

5203010090 เงินรางวัลประจ าปีเงินรายได้ 

5204010120 เงินช่วยเหลือค่าท่ีพักในอาคารของมหาวิทยาลัย 

5204010060 เงินค่าเล่าเรียนบุตร พม. 

5204010080 เงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตข้าราชการ/ลูกจ้าง 

5204010090 เงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต พนักงาน 

5204010110 เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัย 

5204020050 ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้นอก 

5204020060 ค่ารักษาพยาบาล-คนไข้ใน 

5205010050 เงินสมทบกองทุนเงินสงเคราะห์ 

5501010010 เงินอุดหนุนโครงการเฉพาะกิจ 

5502010010 เงินอุดหนุนการวิจัย 

5502010020 เงินอุดหนุนบริการวิชาการ 

5502010060 เงินอุดหนุนการวิจัย (Talent) 

5502010070 เงินอุดหนุนการท าผลงานเพ่ือพัฒนางาน 

5502020010 เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ. 

5502020020 เงินอุดหนุนกิจกรรมนศ. 

5502030010 เงินอุดหนุนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5502030020 เงินอุดหนุนกิจกรรมกีฬา 

5502040010 เงินอุดหนุนสวัสดิการ 

5502050010 เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน 
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5502059990 เงินอุดหนุนอ่ืน 

5503010010 รายจ่ายตามบัญชีทุนเฉพาะ 

5. งบรายจ่ายอ่ืน 

5.1 รายจ่ายอ่ืน (G900) 

G900 รายจ่ายอื่น 
  - รายการรายจ่ายทีห่้ามใช้ในการขอตั้งงบประมาณ มีดังนี้ 

1. งบบุคลากร 

1.1 เงินเดือน 

5902020140 เงินเดือนระหว่างกัน 

2. งบด าเนินการ 

2.1 ค่าตอบแทน 

5902020010 ค่าตอบแทนระหว่างกัน 

2.2 ค่าใช้สอย 

5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน 

5902020110 ค่าฝึกอบรมสัมมนาดูงาน ระหว่างกัน 

5902020130 ค่าเช่า ค่าบ ารุงอาคารและสถานที่ระหว่างกัน 

1505015010 สิทธิการเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง interface 

1505035010 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร interface 

1505035020 ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ interface 

1505035030 สิทธิในการเช่าที่ดิน interface 

2.3 ค่าสาธารณูปโภค 

5304029990 ค่าสาธารณูปโภคอ่ืน 

5902020120 ค่าสาธารณูปโภคระหว่างกัน 

2.4 ค่าวัสดุ 

1203010000 วัตถุดิบ interface 

1203010010 วัตถุดิบ 

1503990010 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 

1901030000 ศิลปวัตถุและสิ่งของหายาก interface 

5303010290 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์ 

5304990040 ค่าใช้จ่ายชดเชยค่าสินค้าฝากขายสูญหาย 
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5902020070 ค่าวัสดุระหว่างกัน 

3. งบลงทุน 

3.1 ค่าครุภณัฑ์ 

1599050010 สินทรัพย์พร้อมใช้รอโอน 

1599050020 สินทรัพย์พร้อมใช้รอโอน for Downpayment 

1503015010 ครุภัณฑ์ส านักงาน interface 

1503025010 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง interface 

1503035010 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร interface 

1503045010 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ interface 

1503055010 ครุภัณฑ์การเกษตร interface 

1503065010 ครุภัณฑ์โรงงาน interface 

1503075010 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง interface 

1503085010 ครุภัณฑ์ส ารวจ interface 

1503095010 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ interface 

1503105010 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ interface 

1503115010 ครุภัณฑ์การศึกษา interface 

1503125010 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว interface 

1503135010 ครุภัณฑ์กีฬา interface 

1503145010 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ interface 

1503155010 ครุภัณฑ์สนาม interface 

1503165010 ครุภัณฑ์อาวุธ interface 

1505025010 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ interface 

1599030010 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 

1599030020 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา for Downp 

1599035010 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา Interface 

1599055010 สินทรัพย์พร้อมใช้รอโอน (Interface) 

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1501000000 ที่ดิน interface 

1501010020 ที่ราชพัสดุ 

1502000000 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง interface 
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1504015010 ถนน interface 

1504025010 สะพาน interface 

1504995010 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-ไฟฟ้า interface 

1504995020 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-ประปา interface 

1504995030 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-ระบบสื่อสาร interface 

1504995040 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุขาภิบาล interface 

1504999980 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น interface 

1599000000 สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง interface 

1599010010 อาคารสิ่งปลูกสร้างระหว่างท า 

1599010020 อาคารสิ่งปลูกสร้างระหว่างท า For Down pay 

1599020010 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างท า 

1599020020 สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างท า for D 

1599040010 งานระหว่างท าอ่ืน 

1599040020 งานระหว่างท าอ่ืน for Downpayment 

4. งบเงินอุดหนุน 

5501010020 เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการ ในประเทศ 

5501010030 เงินอุดหนุนการประชุมวิชาการ ต่างประเทศ 

5502010040 เงินอุดหนุนบริการวิชาการส่งคืนข้ามปี 

5603010050 เงินสนับสนุนสว่นงาน P07,P24 

5902010010 ค่ารักษาพยาบาลบุคลากรจ่ายระหว่างกัน 

5902020060 ค่ารักษาพยาบาลจ่ายระหว่างกัน 

5902020100 ค่าบริการวิชาการระหว่างกัน 

5902030020 เงินอุดหนุนวิจัยจัดสรรระหว่างกัน 

5902030050 เงินอุดหนุนวิจัยส่วนงานนอก ERP 
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