นโยบายและหลักการในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
( มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 )
............................................................................

1. ใหหนวยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรูปแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 15 ป ของมหาวิทยาลัย ที่สะทอนใหเห็นภาระงานหลักของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงาน
2. ใหจัดทํางบประมาณแบบสมดุล ( งบประมาณรายจาย เทากับ วงเงินจัดสรร ) แตหากมีแนวโนมวาจํานวน
นิสิต หรือรายรับของหนวยงานไมเปนไปตามแผนที่หนวยงานกําหนดไว ใหตั้งงบประมาณแบบเกินดุล ( งบประมาณ
รายจาย นอยกวา วงเงินจัดสรร )
การจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล ( งบประมาณรายจาย มากกวา วงเงินจัดสรร ) โดยใชเงินรายไดสะสมตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติม ใหใชเฉพาะกรณีที่มีความจําเปนที่ตองดําเนินการรายการนั้นๆ โดยแสดงเหตุผลและรายละเอียดให
ชัดเจน ทั้งนี้ ตองไมใชรายการเพื่อการดําเนินงานตามภารกิจปกติของหนวยงาน
3. การขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติมระหวางป ใหขอตั้งหลังจากใชงบประมาณรายจายไปแลว 6 เดือน ทั้งนี้ หาก
หนวยงานมีผลการใชงบประมาณ 6 เดือนที่ผานมา มากกวารอยละ 50 ก็จะสงผลใหมีแนวโนมการไดรับอนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติมระหวางปตามที่เสนอ
4. การจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานที่ไมมีรายได เปนดังนี้
4.1 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ใหจัดสรรงบประมาณ รอยละ 100 ของงบประมาณที่ผานการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจายจากเงินรายได
4.2 สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย ใหจัดสรรงบประมาณ รอยละ 95 ของงบประมาณที่ผานการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจายจากเงินรายได อีกรอยละ 5 ใหสถาบันยุทธศาสตรทางปญญา
และวิจัย หารายไดเพิ่มเติม
5. ใหตั้งงบประมาณรายการ “งบพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัย” อยางนอยรอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร ซึ่งถือเปนงบประมาณในภาพรวมที่ใชเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขัน และสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย โดยการใชงบประมาณสวนนี้ตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน
6. ใหตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ดังนี้
6.1 หนวยงานที่ผลิตบัณฑิต (คณะ / สถาบัน / สํานัก / วิทยาลัย)
ไมต่ํากวารอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
6.2 โรงเรียนสาธิต
ไมต่ํากวารอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร หลังหักคาอาหาร
6.3 โรงพยาบาล
ไมต่ํากวารอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร หลังหักคายาและเวชภัณฑ
6.4 สํานักนวัตกรรมการเรียนรู
ไมต่ํากวารอยละ 1 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
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6.5 สํานักหอสมุดกลาง / สํานักคอมพิวเตอร
ไมต่ํากวารอยละ 1 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยสวนตางงบประมาณที่เหลือจาก
การตั้งไมถึงรอยละ 5 ใหนําไปตั้งงบประมาณรายจายเฉพาะรายการ ดังตอไปนี้
สํานักหอสมุดกลาง จัดซื้อ
- ฐานขอมูลการวิจัยและวิชาการ (ฐานขอมูล SCOPUS) ทุกป
- วารสารและหนังสือ
สํานักคอมพิวเตอร
- การพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับหนวยงานซึ่งเปนประโยชนตอสวนรวม
ของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาการบริการนิสิตและบุคลากร
6.6 หนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง : ไมกําหนดวงเงิน
งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ในประเด็นตอไปนี้
- สนับสนุนโครงการวิจัยที่สอดคลองกับแผนพัฒนาของหนวยงานและ
เปนไปตามทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อใหเกิดโครงการวิจัย ตามแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัย สามารถไปขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยได
- สนับสนุนใหเกิดการพัฒนานักวิจัยที่มีศักยภาพในการดําเนินโครงการวิจัย
การบริหารงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการวิจัย
(1) สนับสนุนทุนวิจัยของบุคลากรในสังกัด ไมนอยกวารอยละ 90 สวนที่เหลือ สําหรับสงเสริมและ
พัฒนางานวิจัย รวมทั้งจัดการองคความรูทางการวิจัย ( KM)
(2) กรณีมีเงินเหลือจายในแตละปงบประมาณ ใหโอนเขา “กองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย”
(3) ใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปสําหรับการดําเนินงานวิจัยที่ยังไมแลวเสร็จ ไดไมเกิน 2 ปงบประมาณ
หากพนกําหนดยังมีเงินเหลือจาย ใหโอนเขา“กองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย”
(4) เงินเหลือจายตามขอ ( 2 ) และ ( 3 ) ที่โอนเขา “กองทุนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย” ตองบันทึก
รายละเอียดเพิ่มเติมจําแนกเปนงบประมาณของแตละหนวยงาน
(5) การจายเงินทุนวิจัยตามงวดสัญญารับทุนใหผูกกับเกณฑภาระงาน ดังนี้
- งวดแรก จายรอยละ 65
- งวดที่สอง จายรอยละ 35 เมื่อสงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
โดยการทําสัญญาวิจัยกําหนดระยะเวลา 1 ป และนักวิจัยควรตองทํางานวิจัยใหเสร็จสมบูรณตาม
กําหนดเวลา 1 ป แตถาทําไมเสร็จตามกําหนดเวลาสามารถขยายไดครั้งละไมเกิน 6 เดือน รวมแลวไมเกิน 1 ป ดังนั้น
รวมระยะเวลาการดําเนินการวิจัยไมเกิน 2 ป หากไมเสร็จตามกําหนดไมสามารถเบิกจายเงินงวดสุดทายได
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7. ใหตั้งงบประมาณคาสาธารณูปโภค ( คาไฟฟา+โทรศัพท ) ใหเพียงพอเพื่อสมทบจาย ดังนี้
(1) สํานักคอมพิวเตอร/สํานักหอสมุดกลาง
สมทบจายรอยละ 25 ของคาใชจายจริง
(2) หนวยงานที่มีรายไดจากการจัดการเรียนการสอน สมทบจายรอยละ 50 ของคาใชจายจริง
(3) ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมทบจายรอยละ 75 ของคาใชจายจริง
(4) โรงพยาบาลชลประทาน/โรงพยาบาลทันตกรรม จายรอยละ 100 ของคาใชจายจริง
(5) หนวยงานที่มีระเบียบเปนการเฉพาะนอกเหนือ
จายรอยละ 100 ของคาใชจายจริง
จาก (3)-(4)
8. ใหตั้งงบประมาณ งบเงินอุดหนุน สําหรับรายการดังนี้
- คาใชจายเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมนิสิต ( นอกเหนือจากทีส่ วนกิจการนิสิตรับผิดชอบ )
- ทุนการศึกษาสําหรับนิสิต และงบความรวมมือกับตางประเทศ
- เงินสมทบประเภทตางๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
- กองทุนพัฒนาครู 5 ป
9. งบประมาณ งบกลาง สําหรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหตั้งไดไมเกินรอยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร แตไมเกิน 500,000 บาท ยกเวน หนวยงานที่มีระเบียบเปนการเฉพาะ ใหบริหารงบประมาณสวนนี้โดยผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน
10. งบประมาณที่เกี่ยวกับคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ใหตั้งเฉพาะเทาที่จําเปนและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาหนวยงาน
11. งบประมาณคาใชสอย รายการคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะเดินทาง และคาเชาที่พัก คาใชจายในการเขารวม
สัมมนาและอบรม เฉพาะหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง ตองมีรายละเอียดโครงการประกอบ
12. งบประมาณคาครุภัณฑ หนวยงานตองใหขอมูลครุภัณฑ โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนอยางละเอียด
พรอมใบเสนอราคา หากเปนครุภัณฑทดแทนของเดิม ตองระบุหมายเลขครุภัณฑเดิม จํานวนปที่ใชงาน และสาเหตุของการ
ชํารุด ถาไมมีขอมูลจะไมไดรับการพิจารณา ในกรณีเปนครุภัณฑมาตรฐานหนวยงานตองกําหนดชื่อรายการและราคาตามที่
สํานักงบประมาณกําหนด และในกรณีที่เปนครุภัณฑคอมพิวเตอร ตองตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หากเปนครุภัณฑนอกมาตรฐาน ตองมีรายละเอียด
คุณลักษณะ (Spec) และใบเสนอราคาประกอบ
13. งบประมาณคาที่ดินและสิ่งกอสราง หนวยงานตองมีเหตุผลและความจําเปนในการของบประมาณ และ
แบบรูปรายการประกอบการพิจารณา
14. หนวยงานที่เขารวมสวัสดิการกองทุนประกันอุบัติเหตุ ใหตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันอุบัติเหตุ ดังนี้
- รถยนตขนาดเล็กไมเกิน 15 ที่นั่ง คันละ 5,000 บาท/ป
- รถยนต 6 ลอขึ้นไปคันละ 10,000 บาท/ป
15. การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ของงบประมาณจากเงินรายได พ.ศ. 2560 ใหกันไดเฉพาะรายการที่กอหนี้
ผูกพันไวแลว แตไมสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณนั้น สําหรับรายการที่ยังไมไดดาํ เนินการใหถือวา
งบประมาณรายการนั้นพับไป
16. งบประมาณที่เกี่ยวกับคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารของสวนงาน ใหตั้งงบประมาณดังนี้
16.1 สวนงานที่มีงบประมาณไมเกิน 30 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณรายการคาตอบแทนผูบริหารของ
สวนงานไดไมเกินรอยละ 15 ของงบประมาณเงินรายไดของสวนงาน
16.2 สวนงานที่มีงบประมาณเกิน 30 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณรายการคาตอบแทนผูบริหารของสวน
งานไดไมเกินรอยละ 10 ของงบประมาณเงินรายไดของสวนงาน

