เอกสารรายละเอียดประกอบ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
“สำนักทะเบียนและประมวลผล”

มหาวิทยาลั
ทยาลัยเชียงใหม่

80,000

80,000

930,000

1,310,000

รวม

06 กันยายน 2564 14:59 น.

รวมทั้งสิ้น

กองทุนสารอง

กองทุนทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

4,441,600

800,000

900,000

2,556,000

800,000

900,000

1,857,600

800,000

800,000

920,000

3,420,000

1,600,000

800,000

800,000

950,000

920,000

920,000

6,963,600

3,420,000

3,420,000

195,000

65,000

65,000

65,000

1,690,000

460,000

460,000

460,000

1,885,000

525,000

525,000

525,000

50,000

50,000

900,000

50,000

50,000

งานทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวด
ล้อม
กองทุนทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

50,000

50,000

แผนงานการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

380,000

850,000

1,230,000

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

380,000

80,000

80,000

80,000

80,000

เงินอุดหนุนทั่ว
ไป

กองทุนเพื่อการศึกษา

3,543,600

รวม

380,000

30,000

3,543,600

ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

380,000

800,000

30,000

3,543,600

ค่าครุภัณฑ์

งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,756,000

800,000

30,000

3,543,600

รวม

850,000

957,600

4,441,600

1,756,000

800,000

30,000

ค่า
สาธารณูปโภค

งบ งินอุดหนุน

850,000

957,600

4,441,600

1,756,000

800,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

กองทุนพัฒนาบุคลากร

957,600

4,441,600

1,756,000

ค่าใช้สอย

งบดา นินงาน

850,000

957,600

ค่าตอบแทน

4,441,600

งบบุคลากร

จาแนกตามแผนงาน งาน/โครงการ กองทุนและงบรายจ่าย

มหาวิทยาลัย ชียงใหม่

850,000

กองทุนเพื่อการศึกษา

กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานการเรียนการสอน

แผนงาน งาน/โครงการ กิจกรรม กองทุน

สานักทะเบียนและประมวลผล

งบประมาณรายจ่ายจาก งินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2565

625,000

625,000

625,000

625,000

งบรายจ่ายอื่น

1 of 1

13,915,200

625,000

3,945,000

4,570,000

4,570,000

50,000

50,000

50,000

380,000

380,000

850,000

850,000

8,065,200

8,065,200

8,915,200

9,295,200

รวม
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- 242 รายละ อียดงบประมาณรายจายจา งินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจาปงบประมาณ 2565
วนงาน : านั ทะ บียน ละประมวลผล
รวมทั้งหนวยงาน
งบรายจายประจา
ผนงาน าร รียน าร อน
งาน นับ นุน ารจัด ารศึ ษา
ิจ รรมทะ บียน ละประมวลผล ารศึ ษา
กองทุนเพื่อการศึกษา
งบบุคลา ร
พนั งานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนั งาน วนงาน) [652529901100020]
อัตรา ดิม จานวน 12 อัตรา
สมทบ งินประกันสังคม
สมทบ งินสะสมพนักงานม าวิทยาลัย / สมทบกองทุนสารอง ลียงชีพ
สมทบกองทุน งินทดแทน
พนั งานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ ผนดิน) [652529901400020]
สมทบ งินสะสมพนักงานม าวิทยาลัย / สมทบกองทุนสารอง ลียงชีพ
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน [652529901700020]
ค่าใช้สอย [652529901700020]
ค่าวัสดุ [652529901700020]
ค่าสาธารณูปโภค [652529901800020]
งบ งินอุดหนุน
งินอุดหนุนทั่วไป
อุด นุนทั่วไป
1. อุด นุนโครงการการประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติการรับ ข้านักศึกษาในม าวิทยาลัย
ชียงใ ม่ [652529901C00120]
2. อุด นุนโครงการการสัมมนาบุคลากร พื่อ สริมสร้างความรู้ กี่ยวกับระบบทะ บียน
การศึกษา [652529901C00220]
ผนงาน ารศา นา ศิลป วัฒนธรรม ละ ิ่ง วดล้อม
งานทานุบารุงศา นา ศิลปะ วัฒนธรรม ละ ิ่ง วดล้อม
กองทุนอื่น
กองทุนทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม
งบ งินอุดหนุน
งินอุดหนุนทั่วไป
อุด นุนทั่วไป
1. อุด นุนโครงการส่ง สริมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ
พลังงาน [652529981C00170]
ผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
06 กันยายน 2564 11:52 น.

13,915,200 บาท
12,685,200 บาท
8,065,200 บาท
8,065,200 บาท
8,065,200 บาท
8,065,200 บาท
4,441,600 บาท
3,665,800 บาท
3,383,100 บาท
108,000 บาท
169,100 บาท
5,600 บาท
775,800 บาท
775,800 บาท
3,543,600 บาท
957,600 บาท
1,756,000 บาท
800,000 บาท
30,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท
4,570,000 บาท
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- 243 รายละ อียดงบประมาณรายจายจา งินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจาปงบประมาณ 2565
งานบริหารทั่วไป
กองทุนทั่วไป
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน [652529961700010]
ค่าใช้สอย [652529961700010]
ค่าวัสดุ [652529961700010]
ค่าสาธารณูปโภค [652529961800010]
งบ งินอุดหนุน
งินอุดหนุนทั่วไป
อุด นุนทั่วไป
1. อุด นุนโครงการประชุมผู้บริ ารม าวิทยาลัย [652529961C00110]
2. อุด นุนกีฬาบุคลากร [652529961C00210]
งินอุดหนุน ฉพาะ ิจ
อุด นุน ฉพาะกิจ
1. อุด นุนโครงการจัดทาแผนและประ มินแผน [652529961D00110]
2. อุด นุนโครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
[652529961D00210]
กองทุนอื่น
กองทุน ารอง
งบรายจายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
1. งบกลางสารองจ่าย [652529961E00180]
ยุทธศา ตร์ที่ 8 : บริหารจัด าร ชิงบูรณา าร (Human Capital (พัฒนาอาจารย์ ละบุคลา ร, ทุน าร
ศึ ษา ป. อ ))
ผนงาน าร รียน าร อน
งาน นับ นุน ารจัด ารศึ ษา
ิจ รรมพัฒนาบุคลา ร
กองทุนอื่น
กองทุนพัฒนาบุคลากร
งบ งินอุดหนุน
งินอุดหนุน ฉพาะ ิจ
อุด นุน ฉพาะกิจ
1. อุด นุน พื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในม าวิทยาลัย [652528104D001A0]
ยุทธศา ตร์ที่ 8 : บริหารจัด าร ชิงบูรณา าร (บริหารมุง น้น Performance Excellence)
ผนงาน าร รียน าร อน
งานพัฒนาคุณภาพ ารศึ ษา
06 กันยายน 2564 11:52 น.

4,570,000 บาท
3,945,000 บาท
3,420,000 บาท
900,000 บาท
800,000 บาท
800,000 บาท
920,000 บาท
525,000 บาท
65,000 บาท
65,000 บาท
35,000 บาท
30,000 บาท
460,000 บาท
460,000 บาท
360,000 บาท
100,000 บาท
625,000 บาท
625,000 บาท
625,000 บาท
625,000 บาท
625,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
850,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
2 of 3

- 244 รายละ อียดงบประมาณรายจายจา งินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจาปงบประมาณ 2565
กองทุนเพื่อการศึกษา
งบ งินอุดหนุน
งินอุดหนุน ฉพาะ ิจ
อุด นุน ฉพาะกิจ
1. อุด นุนโครงการพัฒนาระบบการบริ ารจัดการองคกร [652528405D00120]

06 กันยายน 2564 11:52 น.

รด.07

380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
380,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ชื่อโครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

งบประมาณ
80,000

แผนงานการเรียนการสอน กองทุนเพือ่ การศึกษา
กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
1. อุดหนุนโครงการการประชุมสัมมนาแนวปฏิบัติการรับเข้านักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร

2. อุดหนุนโครงการการสัมมนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบ ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
ทะเบียนการศึกษา
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม กองทุนทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม

30,000
50,000

50,000

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒธรรม และการอนุรักษ์
1. กิจกรรมทานุบารุงศาสนา

คณะกรรมการทานุบารุงฯ

5,000

2. กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการทานุบารุงฯ

5,000

3. ทาบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

คณะกรรมการทานุบารุงฯ

10,000

4. สืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะกรรมการทานุบารุงฯ

10,000

5. ทาบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสานักฯ

คณะกรรมการทานุบารุงฯ

10,000

6. ถวายเทียนพรรษา

คณะกรรมการทานุบารุงฯ

10,000

65,000

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย กองทุนทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
1. อุดหนุนโครงการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย

งานบริหารทั่วไป

35,000

2. อุดหนุนกีฬาบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

30,000

รวมทั้งสิ้น

195,000

รายละเอียดงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ชื่อโครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลากร กองทุนพัฒนาบุคลากร

งบประมาณ
850,000

อุดหนุนเพือ่ การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
1. สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

100,000

2. การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรตามหลักสมรรถนะ (Competency) งานบริหารทั่วไป

600,000

3. การส่งเสริมบุคลากรที่มีผลการดาเนินงานโดดเด่น

งานบริหารทั่วไป

50,000

4. การสนับสนุนการพัฒนาความรู้บุคลากร

งานบริหารทั่วไป

100,000

380,000

แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กองทุนเพือ่ การศึกษา
อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

200,000

2. โครงการจัดการความรู้และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

งานบริหารทั่วไป

100,000

3. โครงการสัมมนาผู้บริหารเพื่อพัฒนาแผน

งานบริหารทั่วไป

80,000

460,000

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุนทั่วไป
1. อุดหนุนโครงการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการอาชีวอนามัยฯ

100,000

2. อุดหนุนโครงการจัดทาแผนและประเมินแผน

งานบริหารทั่วไป

360,000

รวมทั้งสิ้น

1,690,000

ซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การขอ
ขยายระยะเวลาการดาเนิน งานและการเบิ กจ่ายงบประมาณ การขอใช้เงินเหลือจ่าย ตลอดจนการขอตั้ง
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งปี ง บประมาณ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงใคร่ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ดังนี้
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การรายงานผลการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การโอนและ/หรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
4. การขยายระยะเวลาการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียวทัง้ งบประมาณแผ่นดิน ควรดาเนินการเพื่อก่อหนี้
ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาส ที่ 2 โดยขอให้ส่วนงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ CMU-MIS ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพื่อที่ กองแผนงานจะสรุป
นาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสานักงบประมาณ
2. สานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินที่เบิกจ่ายในลักษณะรายจ่ายประจาในงวด
ที่ 1 (ตุลาคม 2564) ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
3. ขอให้ส่วนงานเร่งดาเนินการเบิกจ่ายและดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่สานักงบประมาณอนุมัติให้
ดาเนินการ เนื่องจากสานักงบประมาณจะนาผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงวดที่ 2 (เมษายน 2565) โดย
สามารถตรวจสอบแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่
เว็บไซต์กองแผนงาน
2. การรายงานผลการดาเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงบประมาณ กองแผนงานจึงได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการดังนี้

2.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน กาหนดผู้ รับผิ ดชอบการรายงานผลตัว ชี้วัดระดั บ
ผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริหารหน่วยงาน และผลผลิต/โครงการ และแบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดราย
ไตรมาส และขอให้จัดส่งกองแผนงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่สิ้นไตรมาส เพื่อที่กองแผนงานจะได้รวบรวม
และบันทึกลงในระบบ BB-EvMIS ของสานักงบประมาณ และสรุปนาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมิน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.2 การรายงานผลการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบข้อมูล ได้แก่ กองคลัง โดยจะรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ให้กับกองแผนงานในทุกสิ้นเดือน และเบิกจ่ายจากระบบบัญชี 3 มิติ ผ่านระบบ BI
ภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป
2.3 การรายงานผลการจัด ซื้ อจั ดจ้า งรายการงบลงทุน ขอให้ ส่ ว นงานที่ ได้รั บจั ด สรร
งบประมาณรายการงบลงทุน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบ CMU- MIS ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป เพื่อที่ กองแผนงานจะสรุปนาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสานักงบประมาณ
2.2 งบประมาณเงินรายได้
2.1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน
2.2 การรายงานผลการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบข้อมูล ได้แก่ กองคลัง โดยจะรายงานผลการ
เบิกจ่ายระบบบัญชี 3 มิติผ่านระบบ BI ภายในวันที่ 17 ของเดือนถัดไป
2.3 การรายงานผลการจัด ซื้ อจั ดจ้า งรายการงบลงทุน ขอให้ ส่ ว นงานที่ ได้รั บจั ด สรร
งบประมาณรายการงบลงทุน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบ CMU- MIS ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป เพื่อที่ กองแผนงานจะสรุปนาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมิ นการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. การโอนและ/หรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ที่จัดสรรให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ของสานักงบประมาณ)
1. สานักงบประมาณจาแนกประเภทรายจ่ายเป็น 5 งบรายจ่าย ดังนี้
(1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(2) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

(3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และการศาสนา ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้
ได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ดังนี้
ก. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ
ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ
และตามรายละเอียดที่สานักงบประมาณกาหนด
(5) งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง
รวมถึงรายจ่าย ดังนี้ เงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว รายจ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้ ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรือ
เงินทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นภายในหน่วยรับงบประมาณ และรายการที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบ
รายจ่ายนี้ เป็นกรณีไป
2. การใช้งบประมาณรายจ่ายแต่ละงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร หรือจากการโอนเงินจัดสรร
หรือจากการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สานักงบประมาณกาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบ
รายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ในงบรายจ่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้แผนงานเดียวกัน
(2) งบดาเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ และให้
ถัวจ่ายกันได้ภายใต้แผนงานเดียวกัน เว้นแต่รายจ่ายลักษณะค่าสาธารณูปโภคให้นาไปถัวจ่ายเป็นรายจ่ายใน
ลักษณะอื่นเมื่อไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
(3) งบลงทุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้
(4) งบเงินอุดหนุน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ ดังนี้
ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ให้ใช้จ่ายตามรายการและจานวนเงินที่กาหนด
ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ใช้จ่ายตามรายการ จานวนเงินและรายละเอียด
อื่นใดที่กาหนด และนาความตามข้อ 1) 2) และ 3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(5) งบรายจ่ายอื่น ให้ใช้เป็นรายจ่ายใดๆ ที่กาหนดว่าเป็นรายจ่ายในงบรายจ่ายนี้ตามรายการ
และจานวนเงินที่กาหนด และนาความตามข้อ 1) 2) และ 3) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3. กรณีมีความจาเป็นเพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ (อธิการบดี) อาจโอนเงินจัดสรรหรือ

เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานัก
งบประมาณภายใต้เงื่อนไขดังนี้
(1) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(2) ต้องไม่นาไปกาหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้
กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ
กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ (อธิการบดี) อาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ไปใช้
จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงานผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน และภายใต้เงื่อนไข 2) ได้ โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติจากสานักงบประมาณ
4. ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสาหรับรายการค่าครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากผลการจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอื่น ภายใต้แผนงานเดียวกัน หรือนาเงิน
นอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
รายการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่เงินจัดสรรได้รวมรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหลาย
หน่วยไว้ในรายการเดียวกัน ให้ถือว่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหนึ่งหน่วยเป็นหนึ่งรายการ
5. การโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้
ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556)
1. งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องจัดทาเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดงบประมาณรายจ่ายเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
(1) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล ได้แก่ เงินเดือน
ค่าจ้าง รวมถึงเงินที่กาหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น

(2) งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อบริหารงานประจา ได้แก่
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าสวัสดิการ ทุนสนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างๆ และ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
(3) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(5) รายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายข้างต้น
2. หัวหน้าส่วนงานมีอานาจ และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ยกเว้นเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี ดังนี้
(1) การโอนงบประมาณรายจ่ายแผนงานเดียวกันหรือระหว่างแผนงาน
(2) การโอนเปลี่ยนแปลงค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
(3) การโอนเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท
(4) การโอนเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1), (2) และ (3) ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ข้าม
ปีงบประมาณ และต้องไม่ทาให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบัติงานของส่วนงานลดลงใน
สาระสาคัญ
(5) งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายในแผนงานเดียวกัน หรือระหว่างแผนงานจากการ
ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือจากการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ยกเว้นเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
งบประมาณเหลือจ่ายในที่นี้หมายถึง งบประมาณเหลือจ่ายจากการเบิกจ่าย มิใช่
งบประมาณเหลือจ่ายจากสัญญา
3. การโอนหรือเปลี่ยนแปลงตามรายการดังต่อไปนี้ จะต้องนาเสนอให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ
(1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
(2) การโอนเปลี่ยนแปลงค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท
(3) การโอนเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท
(4) การโอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างส่วนงาน
4. ในการดาเนินการขอรหัสงบประมาณ และการโอนงบประมาณ ขอให้ส่วนงานดาเนินการผ่าน
ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ ของกองแผนงาน เท่านั้น โดยส่วนงานไม่ต้องจัดทารายงานการโอน
และ/หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการโอนหรือการเปลี่ยนแปลง
รายการ กองแผนงานจะเรียกรายงานจากระบบการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อประมวลผลข้อมูลเอง

เงินเบิกจ่ายแทนกัน/ งบกลางของรัฐบาล ให้เป็นไประเบียบ/ข้อบังคับ/ แนวปฏิบัติ ของแหล่งเงิน
4. การขยายระยะเวลาการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
(พระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และข้อ 24 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551)
1. กรณีที่ 1 ส่วนงานได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการงบประมาณไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยการซื้อ
ทรัพย์สิน จ้างทาของหรือเช่าทรัพย์สิน ที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือสัญญาหรือข้อตกลง กรณีไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้ถือว่าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ทา เป็นเหตุผลในการขอ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผ่านกองคลัง ดังนี้
กรณี 1.1 ไม่ได้กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจน สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกิน
ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
กรณี 1.2 กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจน สามารถขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกินสิ้นไตรมาส
นั้นๆ ที่กาหนดระยะเวลาสิ้นสุด
เช่น

สัญญาสิ้นสุด 25 มิถุนายน 2565 จะขยายได้ถึง 30 มิถุนายน 2565
สัญญาสิ้นสุด 5 กุมภาพันธ์ 2565 จะขยายได้ถึง 31 มีนาคม 2565

2. กรณีที่ 2 ส่วนงานไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันรายการงบประมาณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรืออยู่
ระหว่างการดาเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ส่วนงาน
ดาเนินการขออนุมัติขยายเวลาการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกินไตรมาสที่แรกของปีถัดไป
เว้นแต่มีเหตุจาเป็นให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี ผ่านกองแผนงาน
3. กรณีที่ 3 รายการเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป/ อุดหนุนเฉพาะกิจ สาหรับโครงการที่ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ และยังอยู่ระหว่างดาเนินโครงการ
กรณี 3.1 กรณีที่โครงการมีระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุดหลังปีงบประมาณ หรือไม่สามารถดาเนิน
โครงการการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ให้ส่วนงานดาเนินการขออนุมัติขยายเวลาการดาเนินงานและการ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกินไตรมาสที่ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานสิ้นสุด ผ่านกองแผนงาน
กรณี 3.2 กรณีที่โครงการดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณนี้ แต่ส่วนงานคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จไม่ทันปีงบประมาณนี้ ให้ส่วนงานดาเนินการขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกินไตรมาส
แรกของปีงบประมาณถัดไป ผ่านกองแผนงาน

4. กรณีที่ 4 รายการเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป/ อุดหนุนเฉพาะกิจ สาหรับโครงการที่ได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ และยังอยู่ระหว่างดาเนินโครงการ ที่ได้เบิกจ่ายออกจากระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว หากโครงการยังดาเนินการหรือเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณนั้นๆ ให้ส่วนงานดาเนินการ
ขออนุมัติขยายเวลาดาเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ผ่านกองแผนงาน
5. โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน และมีการเบิกจ่ายในลักษณะงวดงาน ให้ส่วนงานผู้ให้ทุนเป็นผู้รวบรวม
และดาเนินการเสนอมหาวิทยาลัย
6. หน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน หากไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการไว้เป็นการ
เฉพาะ ให้นาข้อ 24 ถึง ข้อ 26 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. 2551 มา
บังคับใช้โดยอนุโลม โดยเสนอผ่านกองแผนงานทุกกรณี
7. ขอให้ส่วนงานดาเนินการขอขยายระยะเวลาการดาเนินการและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหาร
งบประมาณของกองแผนงาน และดาเนินการขอขยายระยะเวลาต่อมหาวิทยาลัย 15 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา
ที่เคยได้รับอนุมัติ/ สิ้นปีงบประมาณ
8. ขั้นตอนการดาเนินการ สามารถดาวน์โหลดจากระบบบริหารงบประมาณของกองแผนงาน

