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แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทั่วไปในการบริหารงบประมาณ ด าเนินการเพ่ือให้

สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณที่ มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ด้วยการจัดสรร

งบประมาณให้กบัหน่วยงาน เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุและคุ้มค่า รวมทั้งมอบอ านาจและความรับผิดชอบ

ให้หน่วยปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่ก  าหนดไว้ 

โดยมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการรายงานผล เพ่ือให้การใช้จ่าย

งบประมาณมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

๑. หน่วยงานต้องใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรร

งบประมาณเทา่นั้น 

๒. การใช้งบประมาณรายจ่าย หน่วยงานจะต้องใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้

ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) 

และคู่มือรายละเอียดรายการบัญชีงบประมาณประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิต หรืองาน/โครงการ

ตามที่ก  าหนดไว้ในแผนปฏบัิติการ และ/หรือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

๓. หัวหน้าหน่วยงานจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม

แผนปฏบัิติการ และ/หรือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้  

๔. หัวหน้าหน่วยงานจะต้องใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรตามหลักเกณฑ ์

แนวทางหรือ กฎ ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๕. หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละกจิกรรมโดยถัวเฉล่ียกันได้

ตามรายการที่ปรากฏอยู่ในเล่มคู่มือรายละเอียดรายการบัญชีงบประมาณประกอบการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ซ่ึงได้จัดส่งให้หน่วยงานแล้ว) โดยไม่เกินวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละกจิกรรม  

๖. กรณีงบประมาณในกิจกรรมไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  หน่วยงานต้องขอโอน/

เปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างกิจกรรมก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 

(ทั้งน้ีเป็นไปตามหลักการของการโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ) 

๗. ค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายได้แก่  

๗.๑ ค่าอาหารกลางวันส าหรับพนักงาน/นักศึกษา ส าหรับการฝึกอบรม/สัมมนา ฯลฯ 

ภายในมหาวิทยาลัย 

๗.๒ ค่าใช้จ่ายเบด็เตลด็ โดยในกรณีน้ีหน่วยงานต้องระบุรายการค่าใช้จ่ายที่จะเบิกให้

ชัดเจน 
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัทัว่ไปในการบริหารงบประมาณ 

   เพ่ือประโยชน์ในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนนโยบายและแผน จึงได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับรายการงบประมาณที่จัดสรร

ให้แก่ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

งบบุคลากร 

ประกอบดว้ย หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า / หมวดค่าจา้งชัว่คราว 

   ให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียดคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ รวมถึงรายละเอียดของ

งานที่รับผิดชอบ จัดส่งให้ส่วนการเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการสรรหา/บรรจุและแต่งต้ัง ในกรณีที่เป็นอัตรา

เดิมที่ได้รับจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุ ส าหรับอัตราใหม่ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับจัดจ้าง

เพียง 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นไป) หรือการบริหารงบประมาณในปีน้ันๆ 

งบด าเนินงาน 

ประกอบดว้ย หมวดตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ/หมวดค่าสาธารณูปโภค 

   ให้เบิกจ่ายตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) และคู่มือรายละเอียดรายการบัญชีงบประมาณประกอบการเบิกจ่าย

งบประมาณ และตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรร และตามแผนปฏิบัติการ / แผนการใช้จ่าย

งบประมาณที่หน่วยงานก าหนดไว้  

   ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  

ที่เกี่ยวข้องกบัการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด หากมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่วางไว้ข้างต้น ขอให้หัวหน้าหน่วยงานช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น ต่อรองอธิการบดีที่ก  ากับดูแลเพ่ือ

พิจารณา และน าเสนออธกิารบดีต่อไป 

  กรณีงบประมาณรายจ่ายรายการใดที่หน่วยงานไดร้บัการจัดสรร และไดน้ าไปใชจ่้าย

จนบรรลุ วัต ถุ ประสงค์  ต าม เ ป้ าหมายผลผลิ ต /  โคร งการ  แล้ว มี เ งิ น เ หลื อ จ่ ายจาก 
การด าเนินงาน ใหห้น่วยงานน าส่งคืนมหาวิทยาลยั เพือ่ใชใ้นการด าเนินการในรายการอื่นที่มีความ

จ าเป็นต่อไป 

งบลงทุน 

ประกอบดว้ย หมวดครุภณัฑ ์ทีด่ินและสิง่ก่อสรา้ง 

   ให้เบิกจ่ายตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) ตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ก  าหนดไว้ โดยทุกหน่วยงานจะต้อง

ด าเนินการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณให้แล้วเสรจ็ ภายในไตรมาสที่ 1  ทั้งน้ีขอให้ปฏบัิติตามระเบียบ 
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ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกบัการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย และปฏบัิติตามขั้นตอนการด าเนินการ

ทางด้านพัสดุอย่างเคร่งครัด 

งบเงินอุดหนุน 

ประกอบดว้ย หมวดเงินอุดหนุน 

   ให้เบิกจ่ายตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร (MFU-ERP) และคู่มือรายละเอียดรายการบัญชีงบประมาณประกอบการเบิกจ่าย

งบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรร และตามแผนปฏบัิติการ / แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่

หน่วยงานก าหนดไว้  

   กรณีที่หน่วยงานใดได้รับการจัดสรรงบลงทุน (อยู่ภายใต้หมวดเงินอุดหนุน) ให้เบิกจ่าย

ตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (MFU-

ERP)รวมทั้งตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างที่ก  าหนดไว้ โดยจะตอ้งด าเนินการก่อหนี้ ผูกพนังบประมาณให้

แลว้เสร็จ ภายในไตรมาสที ่1 ดว้ยเช่นกนั 

   ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  

ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย และปฏบัิติตามขั้นตอนการด าเนินการทางด้านพัสดุอย่าง

เคร่งครัด หากมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ข้างต้น ขอให้หัวหน้าหน่วยงานช้ีแจงเหตุผล

ความจ าเป็น ต่อรองอธกิารบดีที่ก  ากบัดูแลเพ่ือพิจารณา และน าเสนออธกิารบดีต่อไป 

  

งบกลาง 

นอกเหนือจากรายการงบประมาณที่จัดสรรไวใ้หทุ้กหน่วยงานแลว้ มหาวิทยาลยัยงัได้

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายบางส่วนเพื่อเป็นงบกลาง ส าหรบัรองรบัการปฏิบติัภารกิจอื่นๆ ที่

นอกเหนือจากภารกิจประจ า ตามที่ไดร้บัมอบหมายโดยมีหน่วยงานกลางที่ดูแลรบัผิดชอบ ทั้งนี้

หากหน่วยงานมีความประสงค์จะใช้จ่ายงบกลาง ให้ท าบันทึกข้อความเสนอหน่วยงานที่

รบัผิดชอบ เพื่อพิจารณาความจ าเป็นตามความเหมาะสม และน าเสนอต่อรองอธิการบดี/

อธิการบดี อนุมติัต่อไป (รายละเอียดงบกลางตามภาคผนวก) 
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เงินส ารองจ่ายกรณีมีนระหว่างปี 

 

กรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ หรือเป็นรายการที่เป็น

ประโยชน์ สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือตั้ ง

งบประมาณไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอ ให้หน่วยงานท าบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ จากเงิน

ส ารองจ่ายฯ พร้อมช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็น เสนออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่าย โดยผ่านการกล่ันกรองของรองอธกิารบดีที่ก  ากบัดูแล และส่วนนโยบายและแผน 

  

เงินส ารองจ่ายกรณีมีความจ าเป็นระหว่างปี  

หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งส ารองไวเ้พือ่จดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน  
หากไม่ด าเนนิการจะท าใหม้หาวิทยาลยัเกิดความเสียหาย 
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หลกัการส าคญัของการโอน/เปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่าย 

ในกรณีที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือ

แก้ไขปัญหาในการด าเนินการ และ/หรือ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการให้บริการ และ/หรือ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

การให้บริการ และ/หรือ เพ่ือการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน

แสดงเหตุผลความจ าเป็น รวมถึงความเหมาะสมในการด าเนินงานเพ่ือเสนอขออนุมัติโอน/เปล่ียนแปลง

งบประมาณรายจ่าย โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ ความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส เป็นส าคัญ 

การโอนและการเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิต 

หรืองานตามภารกจิ/โครงการตามแผนปฏบัิติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เปล่ียนแปลงไปในทางที่

ลดลงในสาระส าคัญ โดยการโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปน้ี  

    (1) การโอนงบประมาณรายการงบประมาณต้องอยู่ภายใต้แผนงาน/หมวดรายจ่าย

เดียวกัน หากกรณีมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณข้ามแผนงาน/หมวดรายจ่าย 

ให้ผ่านรองอธิการบดีที่ก  ากับดูแล เพ่ือพิจารณากล่ันกรองก่อนน าเสนออธิการบดี

อนุมัติ 

(2)  ต้องไม่ก่อให้เกดิรายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(3)  ต้องไม่เป็นการก าหนดอตัราก าลังใหม่ 

(4)  ต้องไม่ก่อให้เกดิรายการครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใหม่ 

(5)  กรณีที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรโครงการตามแผนปฏบัิติการ และได้น าไปใช้จ่าย

จนบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิต และดัชนีช้ีวัดของโครงการ แล้วมีเงิน

เหลือจ่ายจากการด าเนินงาน หน่วยงานตอ้งน าส่งคืนใหม้หาวิทยาลยั ไม่สามารถ

ด าเนนิการโอน/เปลีย่นแปลงงบประมาณไปใชใ้นรายการอื่นได ้ 

(6)  กรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ และได้ด าเนินการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานตอ้งน าส่งคืนให้

มหาวิทยาลยั ไม่สามารถด าเนินการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใชใ้น

รายการอื่นได ้

 (7)  กรณีทีห่น่วยงานจ าเป็นตอ้งของบประมาณเพิม่เติมในกรณีที่มิไดร้บัการจัดสรร

งบประมาณ หรือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอส าหรับการ

ด าเนินงาน ให้หน่วยงานเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม หรือโอน/

เปลีย่นแปลงงบประมาณ ก่อนที่จะด าเนินการ โดยให้ผ่านรองอธิการบดีที่ก  ากับ

ดูแลเพ่ือพิจารณากล่ันกรองก่อนน าเสนออธกิารบดีอนุมัติ 
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ภาคผนวก 

รายการงบกลาง และ  

ค าอธิบายประกอบการใชจ่้าย 
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รายการงบกลาง 

ล าดบั รายการงบประมาณ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ วตัถุประสงค์ 

1 ค่าตอบแทนนกัศึกษาช่วยงาน 
(วงเงิน 1,650,000 บาท) 

ส่วนจดัหางานและฝึกงาน
นกัศึกษา 

เป็นค่าตอบแทนส าหรับนักศึกษาช่วยงานระดับ
ปริญญาตรี ใหเ้บิกจ่ายในอตัรา 30 บาท/ชัว่โมง โดย
ท างานเดือนละไม่เกิน 50 ชัว่โมง/คน (ตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยั)  

2 ค่าใชจ่้ายเจรจาความร่วมมือทางวชิาการ
กบัต่างประเทศ 
(วงเงิน 3,000,000 บาท) 

ส่วนพฒันาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 

เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปสร้างความร่วมมือ
ทางวชิาการโดยเพ่ือก่อใหเ้กิดกิจกรรมความร่วมมือ
ท่ีเก่ียวข้องการแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย ์
การใชห้้องปฏิบติัการร่วมกนั การวิจยัร่วมกนั และ
การจัดท าหลกัสูตรร่วมกัน ท้ังนี ้ งบประมาณไม่
รองรับการเดินทางไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิจัย 
การประชาสัมพันธ์หลกัสูตรในต่างประเทศ 

3 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาความร่วมมือทาง
วชิาการกบัต่างประเทศ 
(วงเงิน 3,000,000 บาท) 

ส่วนพฒันาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 

 

เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับกิจกรรมต่อเน่ืองจาก
การบันทึกข้อตกลงร่วมมือ เช่นการแลกเปล่ียน
นกัศึกษาและอาจารย ์การใชห้้องปฏิบติัการร่วมกนั 
การวจิยัร่วมกนั และการจดัท าหลกัสูตรร่วมกนั 

4 ค่าใชจ่้ายในการเชิญ Visiting 
Professor/Visiting Scholar 
(วงเงิน 3,000,000 บาท) 

ส่วนพฒันาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ 

 

เป็นค่าใชจ่้ายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดย้อมรับ
ในดา้นวชิาการหรือวชิาชีพซ่ึงตอ้งมีคุณสมบติัตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

5 เงินอุดหนุนโครงการวจิยั  
ประเภททุน นกัวจิยัใหม่ 
(วงเงิน  4,000,000 บาท) 

ส่วนบริการงานวจิยั ตามประกาศของส่วนบริการงานวจิยั                       
 

6 เงินอุดหนุนโครงการวจิยั  
ประเภททุน พฒันานกัวจิยั 
(วงเงิน 4,000,000 บาท) 

ส่วนบริการงานวจิยั ตามประกาศของส่วนบริการงานวจิยั            
 

7 ทุนสนบัสนุนหน่วยวจิยั กลุ่มวจิยั
ศูนยว์จิยัความเป็นเลิศหรือศูนยว์จิยั
เฉพาะทาง  (วงเงิน 5,000,000 บาท) 

ส่วนบริการงานวจิยั ตามประกาศของส่วนบริการงานวจิยั            
 

8 ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความทาง
วชิาการ (วงเงิน  300,000 บาท) 

ส่วนบริการงานวจิยั ตามประกาศของส่วนบริการงานวจิยั            

9 ค่าตอบแทนการเผยแพร่งานสร้างสรรค ์
(วงเงิน 100,000 บาท) 

ส่วนบริการงานวจิยั ตามประกาศของส่วนบริการงานวจิยั           

10 ค่าตอบแทนการเผยแพร่บทความวจิยั 
(วงเงิน 850,000 บาท) 

ส่วนบริการงานวจิยั ตามประกาศของส่วนบริการงานวจิยั            
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ล าดบั รายการงบประมาณ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ วตัถุประสงค์ 

11 ค่าใชจ่้ายเผยแพร่ผลงานวจิยั/น าเสนอ
ผลงานวจิยัทั้งในและต่างประเทศ 
(วงเงิน 1,200,000 บาท) 

ส่วนบริการงานวจิยั 1. เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับอาจารยท่ี์จะเดินทางไป
น าเสนอผลงาน(ดว้ยวาจา) ณ ต่างประเทศในอตัรา
ร้อยละ 50 ของค่าใชจ่้ายจริง (ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายของมหาวทิยาลยั) และเป็นค่าตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวาระสารระดบันานาชาติ หรือ
เป็นวารสารท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลระดบัชาติของ สกอ. 
สกว.   
2 .  เ ป็นค่ า ใช้จ่ ายในการ เ ดินทางไปน า เสนอ
ผลงานวิจยัท่ีประชุมวิชาการในประเทศ ในอตัรา
คนละ 12,000บาท/ ปีงบประมาณ  
( มี คณะ ก ร ร มก า รพิ จ า รณา โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
งบประมาณ) 

12 ค่าใชจ่้ายในการจดัท ากิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
(วงเงิน 250,000 บาท) 

ส่วนสารบรรณ อ านวยการ
และนิติการ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม หรือกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
(เฉพาะอาหารถวายพระสงฆ์ และปัจจยัถวายพระ
เท่านั้น) 

13 เงินอุดหนุนยทุธศาสตร์การพฒันา
มหาวทิยาลยั (วงเงิน 50,000,000 บาท) 

ส านกังานบริหารกลาง    
ส่วนนโยบายและแผน 

ใช้ส าหรับการพฒันามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 
เพื่อให้สอดคลอ้งตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
มหาวิทยาลยั (มีคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
และงบประมาณ) 

14 ค่าใชจ่้ายในการเตรียมจดัตั้งโครงการ/
หน่วยงานใหม่   
 (วงเงิน 500,000 บาท) 
(หมวดตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ) 

ส านกังานบริหารกลาง 
ส่วนนโยบายและแผน 

เป็นค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการด าเนินงาน กรณีอยู่ใน
ระหวา่งเตรียมการจดัตั้งโครงการ/หน่วยงานใหม่ 

15 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการบริหารเชิง
นโยบาย  (วงเงิน 300,000 บาท) 
 

ส านกังานบริหารกลาง 
ส่วนนโยบายและแผน 

เ ป็นค่ า ใช้ จ่ า ยรอง รับนโยบาย เ ร่ ง ด่ วนของ
มหาวทิยาลยั 

16 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการบริหาร 
(วงเงิน 1,000,000 บาท) 

ส านกังานบริหารกลาง 
ส่วนนโยบายและแผน 

เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับผูบ้ริหารในการเดินทางไปเขา้
ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงาน 
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ล าดบั รายการงบประมาณ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ วตัถุประสงค์ 

17 ค่าใชจ่้ายในการประชุมกรรมการอ่ืน ๆ  
(วงเงิน 250,000 บาท) 

ส านกังานบริหารกลาง 
ส่วนนโยบายและแผน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกรรมการอ่ืน ๆ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และค่ารับรอง  ท้ังนีต้้องเป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลยั 

18 ค่าใชจ่้ายส าหรับผูม้าปฏิบติังานให้
มหาวทิยาลยั 
(วงเงิน 500,000 บาท) 

ส านกังานบริหารกลาง 
ส่วนนโยบายและแผน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพกัให้กบัผูท่ี้มา
ปฏิบติังานใหม้หาวทิยาลยัท่ีเป็นบุคคลจากภายนอก 

19 เงินอุดหนุนการจดัตั้งโครงการ/
หน่วยงานใหม่ 
(วงเงิน 2,000,000 บาท) 
(หมวดเงินอุดหนุน) 

ส านกังานบริหารกลาง 
ส่วนนโยบายและแผน 

เป็นค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการด าเนินงานของโครงการ/
หน่วยงานใหม่ ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้ งเรียบร้อย
แลว้ 
 

20 ค่าสมาชิกอ่ืนๆ  
(วงเงิน 50,000 บาท) 
(หมวดเงินอุดหนุน) 

ส านกังานบริหารกลาง 
ส่วนนโยบายและแผน 

เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร สมัค รสม า ชิ ก ต่ า ง ๆ  
ท่ี เ ก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย  นอกเหนือจากท่ี
หน่วยงานไดต้ั้งงบประมาณไว ้

21 ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังาน 
(วงเงิน 3,500,000 บาท) 

ส่วนสารบรรณ อ านวยการ
และนิติการ 

เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลยัท่ีจะ
เ ดินทางไปปฏิบัติงานภายนอก ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดี/รองอธิการบดี 

22 ค่าใชจ่้ายรับรองแขกและกิจกรรม
สาธารณะ 
(วงเงิน 1,000,000 บาท) 

ส่วนสารบรรณ อ านวยการ
และนิติการ 

เป็นค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดตามประเพณีนิยม หรือตาม
ความจ าเป็นในนามของมหาวทิยาลยั เช่น ค่ารับรอง
แขก ค่าถว้ยรางวลั ค่าของขวญั ค่าของท่ีระลึก เงิน
ช่วยเหลือการกุศลและสาธารณประโยชน์ เงิน
สงเคราะห์ในโอกาสต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ค าอธิบายประกอบการใช้จ่าย 

ล าดบั รายการงบประมาณ วตัถุประสงค์ 

1 ค่าใชจ่้ายเสริมศกัยภาพนกัศึกษา ระดบั
บณัฑิต หลกัสูตรละ 50,000 บาท 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
ศกัยภาพนกัศึกษาภายในประเทศ เท่านั้น  

2 ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร ป.ตรี /
บณัฑิตศึกษา 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ของ
หลกัสูตรเท่านั้น 

3 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ให้เฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอนุมติัจากมหาวิทยาลยั ให้
เดินทางและจ าเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า
เท่านั้น 

4 ค่าใชจ่้ายรับรองแขก (กรณีหน่วยงานท่ี
ไดรั้บจดัสรรรายการงบประมาณ
ดงักล่าว) 

เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับรับรองแขกภายนอกท่ีมา
พบปะเยีย่มชม หรือดูงานในหน่วยงาน  

 


