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ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แบ่งออกเป็น  3 ประเภท  ได้แก่  งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณจากเงินรายได้  และงบประมาณจากเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย  โดยงบประมาณทั้ง 3 ประเภท       
มีวัตถุประสงค์ และกระบวนการในการจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลที่แตกต่างกันไป 

 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย  ปัจจุบันระบบงบประมาณของประเทศไทยเป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting “SPBB”) โดยเป็น
ระบบงบประมาณที่ มุ่งเน้นผลส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย
รัฐบาลเป็นหลักในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และสอดคล้องกันตามความต้องการของ
ประชาชน    โดยเพิ่มบทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวง ทบวง กรม ในการบริหารจัดการ
งบประมาณ และค านึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

      
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

งบประมาณจากเงินรายได้  เป็นงบประมาณที่ได้มาจาก 80% ของรายรับของค่าธรรมเนียมการศึกษา
และเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยฯ น ามาจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยฯ 
 
งบประมาณจากเงินกองทุนของมหาวิทยาลัย 

เงินกองทุนของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเงินที่ได้มาจาก 20 % ของเงินรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
และเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยฯ  แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่  

1) กองทุนส ารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย   เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
เงินส ารองส าหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ                                
ที่นอกเหนือจากแผนงานปกติ และในกรณีฉุกเฉิน 

 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงบประมาณ 
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2)  กองทุนพัฒนาบุคลากร  เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 

(1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
(2) เพื่อสนับสนุนการสร้างบุคลากรในสาขาวิชาที่จ าเป็นแก่มหาวิทยาลัย 
   

3) กองทุนพัฒนานักศึกษา เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี ้
(1) ให้ทุนอุดหนุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง 
(2) ให้ทุนอุดหนุนแก่นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ 
(3) ให้ทุนส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ 
(4) ให้ทุนอุดหนุนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างเส ริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่

นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
(5) ให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์การอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

4) กองทุนวิจัย เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  4  ประการ ดังนี ้
(1) สนับสนุนให้สถาบันมีการด าเนินงานวิจัยด้านต่ างๆ ที่สามารถแก้ปัญหาและน ามา

พัฒนาหน่วยงาน  สถาบันและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันและหรือแผนยุทธศาสตร์
ชาต ิ

(2) สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรได้ท างานวิจัยเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
(3) สนับสนุนการขอรับสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เคร่ืองหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา

อ่ืนๆ ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งสภาพของทรัพย์สินปัญญานั้นๆ 
(4) สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมเพื่อน า

ผลงานวิจัยไปใช้ 
 

5) กองทุนหมุนเวียน  เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นเพื่อการลงทุนกระท ากิจการเพื่อหารายได้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่ วยงานและสถาบัน แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจของสถาบัน การน า
เงินกองทุนหมุนเวียนไปใช้จ่าย  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าโครงการประกอบการขอ  โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานและคณะกรรมการบริหารโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ  และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการ  หน่วยงานที่ไ ด้รับอนุมัติให้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียน ต้องคืนเงินครบตามจ านวนที่ได้รับ
อนุมัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
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หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (ที่มา : ส านักงบประมาณ http://www.go.th/support/Law 
Rule/index.html)  

  รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก ่  
1. รายจ่ายของส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจ   
2. รายจ่ายงบกลาง 

 
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  หมายถึง  รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน งบลงทุน  
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 

1) งบบุคลากร  หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่  รายจ่าย           
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างชั่วคราว  และค่าตอบแทนพนักงานราชการ   รวมถึงรายจ่าย             
ที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   

1.1) เงินเดือน   หมายถึง  เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็ นราย
เดือน  โดยมีอัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 

(1) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภา  และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 

(2) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา  รอง ประธานสภา  
ผู้แทนราษฎร  และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

(3) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(4) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ 
(5) เงินประจ าต าแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
(6) เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  
(7) เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู  (พ.ภ.ม.) 
(10) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา  ตามโครงการเงินกู้เพื่อ

พัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 
(11) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.) 
(12) เงินเพิ่มประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 

http://www.go.th/support/Law
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(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ท าหน้าที่ปกครองโรงเรียนต ารวจ (พ.ร.ต.) 
(14) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ  (พ.ข.ต.) 
(15) เงินเบี้ยกันดาร  (บ.ก.) 
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ     
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น 

 
1.2) ค่าจ้างประจ า  หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ โดยมี

อัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้จ่ายในลักษณะ
ค่าจ้างประจ า และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า เช่น   

(1) เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)   
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.) 
(3)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับลูกจ้างประจ า 
(4)  เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ 

1.3) ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราว
ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 

1.4) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   หมายถึง  เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานราชการ  ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่
ก าหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว  และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เ ช่น  เงิน
ช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ  เป็นต้น 

2) งบด าเนินงาน   หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า  ได้แก่  รายจ่ายที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว   

2.1) ค่าตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตาม                             
ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เช่น 

(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(2) เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืนๆ  ให้แก่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจ าต าบล  

สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  อาทิ  เงินช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือในการท าศพ 

(3) ค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ ปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

(4) ค่าตอบแทนกรรม การตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และเสมียน คะแนนในการ
เลือกตั้ง 
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(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีค าสั่งแต่งต้ังจาก

ทางราชการ 
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา ราชการและใน

วันหยุดราชการ 
(7) เงินรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร ก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(8)  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
(9)  เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 
(10)  เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นคร้ังคราว 
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น 
(15) ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารท าการนอกเวลา 
(16) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ 
(17) เงินรางวัลกรรมการสอบ 
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ  
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่ง 
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง 
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ   

2.2) ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม)  รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เช่น 

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึง
ค่าติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  รวมถึงการซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา  
รวมถึงค่าติดต้ังมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
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(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม  รวมถึงการซ่อมแซม  

บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา 
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังโทรศัพท์พื้นฐาน 
(6) ค่าเช่าทรัพย์สินรวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน  เช่น   ค่าเช่ารถยนต์    

ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง  ค่าเช่าที่ดิน  ค่าเช่ารับล่วงหน้า  ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
(7) ค่าภาษี  เช่น  ค่าภาษีโรงเรือน  เป็นต้น 
(8) ค่าธรรมเนียม  ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร 
(9) ค่าเบี้ยประกัน 
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความ

รับผิดชอบของผู้รับจ้าง  แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง  ต่อเติ ม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

(11) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย   
(2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก        

ค่าวัสด ุ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  เช่น 
(1) ค่ารับรอง  หมายถึง  รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
(2) ค่ารับรองประเภทเคร่ืองดื่ม 
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืน  เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ ) เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักค่า

พาหนะ เป็นต้น 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือต ารวจ 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา  
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(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ราชการ  

(7) เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ  
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่  
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)  
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา   
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา       
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

 
2.3) ค่าวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหา สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป   แปรสภาพ  
หรือไม่คงสภาพเดิม  หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร   และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000  บาท  
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน             
20,000 บาท 

(3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000 
บาท  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000  บาท 

(4) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงิน     
ไม่เกิน 5,000  บาท 

(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
2.4)  ค่าสาธารณูปโภค   หมายถึง  รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและโทรคมนาคม  

รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น  ตามรายการ  ดังนี้ 
(1) ค่าไฟฟ้า   
(2) ค่าประปา  ค่าน้ าบาดาล   
(3) ค่าโทรศัพท์  เช่น  ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  รวมถึงบัตรโทรศัพท์  

บัตรเติมเงินโทรศัพท์   
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข      ค่าธนาณัติ   ค่าดวงตรา

ไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร  เป็นต้น 
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม  เชน่  ค่าโทรภาพ  (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด  และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น          
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 
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3) งบลงทุน   หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน  ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ                  
ค่าครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

 

3.1) ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วย  หรือต่อชุด               

เกินกว่า 5,000 บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง  เป็น
ต้น 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุดเกินกว่า  
20,000  บาท 

(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ   ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  รวมทั้งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000  บาท    

(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เคร่ืองบิน   
เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ  เป็นต้น   ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
 

3.2) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   หมายถึง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง
สิ่งต่าง ๆ  ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  อาคาร  บ้านพัก  สนามเด็กเล่น  สนามกีฬา  สนามบิน    
สระว่ายน้ า  สะพาน  ถนน  ร้ัว  บ่อน้ า  อ่างเก็บน้ า  เขื่อน  เป็นต้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้า  หรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นการติดต้ังครั้ง
แรกในอาคารหรื อสถานที่ราชการ  ทั้งที่เป็นการด าเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการ
ก่อสร้างอาคาร 

(2) รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มี
วงเงินเกินกว่า  50,000  บาท  เช่น  ค่าจัดสวน  ค่าถมดิน  เป็นต้น   

(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  หรือนิติบุคคล 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา  หรือปรับปรุง  ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าเวนคืนที่ดิน  ค่าชดเชย

กรรมสิทธิ์ที่ดิน  ค่าชดเชยผลอาสิน  เป็นต้น 
4) งบเงินอุดหนุน   หมายถึง  รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ  สนับสนุน

การด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   หน่วยงานในก า กับของรัฐ  องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาต าบล  องค์การระหว่างประเทศ  นิติบุคคล  เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์  รวมถึง  เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เงินอุดหนุนการศาสนา  และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
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งบเงินอุดหนุนมี  2  ประเภท  ได้แก่   
4.1) เงินอุดหนุนท่ัวไป   หมายถึง  เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ  เช่น                 

ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก  ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย  เงินอุดหนุน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น  เป็นต้น 

4.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   หมายถึง  เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและ
ตามรายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด  เช่น  รายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น 

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  หรือ  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ให้เป็นไปตามที่ส านักงบประมาณก าหนด 

 
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  เช่น 
(1) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(2) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
 

หน่วยงานในก ากับของรัฐ   เช่น   
(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
(5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(6) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
(7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(8) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 

องค์การมหาชน  เช่น 
(1) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(3) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
องค์การระหว่างประเทศ  เช่น 
(1) องค์การการค้าโลก 
(2) องค์การพลังงานโลก 
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(3) องค์การสหประชาชาติ   
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย   
(5) สมาคมไหมโลก 
(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ 
(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ 
(8) องค์การอนามัยโลก 
(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 
(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น 
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) องค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) กรุงเทพมหานคร 
(5) เมืองพัทยา 
 

นิติบุคคล  เอกชน  หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์  เช่น 
(1) นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา 
(2) คณะกรรมการโอลิมปิก 
(3) สภาลูกเสือแห่งชาติ 
(4) โครงการวิจัย 
(5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
(6) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
(7) สภากาชาดไทย 
(8) สภาทนายความ 
(9) เนติบัณฑิตยสภา 
(10) สมาคม  หรือมูลนิธิต่างๆ 
 
เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์  เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์ 
(2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ 
(3) เงินพระราชกุศล 
(4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเคร่ืองสังเวยพระสยามเทวาธิราช 
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(5) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 
(6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน 
 

เงินอุดหนุนการศาสนา  เช่น 
(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด 
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 
(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ 
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน 
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน 
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 
(11) เงนิอุดหนุนพุทธสมาคม 
(12) เงินนิตยภัต 
(13) เงินพระกฐิน 
(14) เงินบูชากัณฑ์เทศน์ 
 

รายจ่ายท่ีส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน  เช่น 
(1) ค่าฌาปนกิจ 
(2) ค่าสินบน 
(3) ค่ารางวัลน าจับ 
 

5) งบรายจ่ายอื่น  หมายถึง  รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง  หรือรายจ่าย
ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  เช่น 

(1) เงินราชการลับ   
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่างๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา  

หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  (ส่วนราชการ) 
(6) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน  หรือเงินทุนหมุนเวียน 
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รายจ่ายงบกลาง 

รายจ่ายงบกลาง  หมายถึง  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปใช้
จ่าย  ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) "เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ "  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ  เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  เงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง  เงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญ  เงินค่าทดแทนส าหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศเงินช่วยพิเศษข้าราชการ
บ านาญเสียชีวิต  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการ
ปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ   

(2) "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ " หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ให้แก่ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานของรัฐ  ไ ด้แก่            
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร  เงินช่วยเหลือบุตร  และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

(3) "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ"  หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้ง
ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชก ารประจ าปี  เงินเลื่อนขั้น  เลื่อนอันดับเงินเดือน
ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี  และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

(4) "เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ "  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ายเป็นเงินส ารอง  เงินสมทบ  และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจ า "  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่
รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า  

(6) "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างปร ะเทศ หมายความว่า  
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนินภายในประเทศและ
หรือต่างประเทศ  และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 

(7) "เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น "  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งส ารองไว้เพื่อ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

(8) "ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ "  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

 
(9) "เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของ ประเทศ"  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ

เบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับ  ในการด าเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ 
(10) "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ "  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
(11) "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ " หมายความว่า  

รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าและพนักงานของรัฐ 
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  อนึ่ง  นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลัก แล้วพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปียังอาจต้ังรายจ่ายรายการอ่ืนๆ  ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสม  ในแต่
ละปี  เช่น  ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง   ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแ ข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  และ
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นต้น 
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แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การบริหารงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีบประมาณพ.ศ. 2554 

 แผนงานและผลผลิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 รหัสที่ใช้อ้างอิงในการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงาน และผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกอบด้วย                  
5  แผนงาน 7  ผลผลิต และ 1 โครงการ  ดังนี้ 
 

1. แผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม ประกอบด้วย                   
1  โครงการ 

1.1 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 4 ผลผลิต  

2.1 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.3 ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
2.4 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  ประกอบด้วย 1 ผลผลิต  
3.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 
4.1 ผลผลิตผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 1 ผลผลิต 
5.1 ผลผลิตบริหารจัดการการศึกษา 

 
 
 
 
 
  

แผนงานและผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ปี งปม. 

ประเภท งปม. 

ล าดับที่ หน่วยงาน ผลผลิต 

แผนงาน 

 
  
 
 

รหัสที่ใช้อ้างอิงในการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
1) รหัสโครงการ 
2) รหัสงบประมาณ 
3) รหัสกิจกรรม 
4) รหัสแหล่งของเงิน 

 

รหัสโครงการ  (10 หลัก) 
 
 
 
 
 
 

รายการ ความหมาย 
รหัส ปีงบประมาณ : ใช้รหัสปี พ.ศ. สองตัวสุดท้าย  (เช่น ปี พ.ศ.2554 ให้ใช้ รหัส 54) 
ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผ่นดิน 

2  = เงินรายได้ 
รหัสแผนงาน / 
รหัสผลผลิต: 

1  = แผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 
01  = โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

2  = แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
02  = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
03 = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
04  = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
05 = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

3  = แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
06 = ผลผลิตผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4  = แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
07  = ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

5 = แผนงานบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
08  = ผลผลิตบริหารจัดการการศึกษา 

รหัสที่ใช้อ้างอิงในการด าเนินงาน 
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รายการ ความหมาย 
รหัสหน่วยงาน : 11  = คณะครุศาสตร์ 

12 = คณะมนุษยศาสตร์ 
13 = คณะสังคมศาสตร์ 
14  = คณะวิทยาการจัดการ 
15 = วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
16 = ป.เอก การศึกษาและพัฒนาสังคม 
17  = คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 = คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
19 = - 
20  = วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
21  = บัณฑิตวิทยาลัย 
22  =  -  
23  = กองกลาง 
24 = งานมวลชนสัมพันธ์ 
25  = สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
26  = หน่วยรับนักศึกษา 
27 = กองคลัง 
28 = กองนโยบายและแผน 
29  = กองบริหารงานบุคคล 
30 = กองพัฒนานักศึกษา 
31 = งานบริการที่พักอาศัย 
32 = งานบริการสุขภาพ 
33 = กองอาคารสถานที่ 
34 = กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
35 = กองวิเทศสัมพันธ์ 
36 = สถาบันวิจัยและพัฒนา 
37 = ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานวิทยบริการ 
38 = ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
39  = ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
40 = ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
41  =      งานสหกิจศึกษา 
41 = งานสหกิจศึกษา 
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รายการ ความหมาย 
รหัสหน่วยงาน (ต่อ) : 42 = ส านักบริการวิชาการแก่สังคม 

43 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. พะเยา) 
44 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. ฝาง) 
45  = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. เวียงป่าเป้า) 
46 = - 
47 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. เชียงค า) 
48 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. เชียงแสน) 
49  = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. เทิง) 
50 = - 
51 = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. จอมทอง) 
52  = ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. แม่สาย) 
53 = งานสื่อสิ่งพิมพ์ 
54 = ศูนย์การสอนภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ (CRU-GMS) 
55 = ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษาต่างประเทศ 
56 = โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
57 = ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
58 = ศูนย์วิศวกรรมโยธา 
59  = ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ า อาหารและผลิตภัณฑ์  
60 = ส านักงานอธิการบดี (งบกลางมหาวิทยาลัยฯ) 
61 = ส านักประสานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน 
62 = ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
63 = ศูนย์สิ่งทอล้านนา 
64 = ศูนย์เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 
65 = โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
66 = โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
67  = โครงการศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม 
68  = - 
69 = โครงการศูนย์ข้อมูลภูมิภาคและท้องถิ่น 
70 = โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 
71 = โครงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
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รายการ ความหมาย 
รหัสหน่วยงาน (ต่อ) : 72  = ส านักงานอธิการบดี (ค่าใช้จ่ายส านักงานอธิการบดี – รายได้) 

73 = ส านักงานอธิการบดี (ค่าใช้จ่ายส านักงานอธิการบดี – แผ่นดิน) 
74   =    ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว 
75   =     งานวิทยุ 
76   =     ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

ล าดับที่ : โครงการแรกให้เร่ิมที่ 01  แล้วรันต่อไปเร่ือยๆ จนครบทุกโครงการที่มี  
 
รหัสงบประมาณ : เฉพาะงบแผ่นดิน   (16 หลัก) 
 

 

 

 

 

รายการ ความหมาย 
รหัส กรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = 2 0 1 2 9  
รหัสแผนงาน /  
รหัสผลผลิต : 

89  = แผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 
008 = โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

04  = แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
006 = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
007 = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
001 = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
002 = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ 

60  = แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 
004 = ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

05  = แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
003 = ผลผลิตผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รหัสงบรายจ่าย : 00 00  = งบบุคลากร และงบด าเนินงาน       
11 00  = งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท)    
12 00  = งบลงทุน (ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 1 ล้านบาท)     
41 00  = งบลงทุน (สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท)  
42 00  = งบลงทุน (สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้านบาท)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

รหัสกรม  แผนงาน ผลผลิต งบรายจ่าย ล าดับที่ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

รหัสกรม รหัสจังหวัด กิจกรรมหลักตามส านักงบประมาณ 

รายการ ความหมาย 
50 00  = งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เบิกจ่ายในลักษณะด าเนินงาน)  
51 00  = งบเงินอุดหนุน (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) 
60 00  = งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบิกจ่ายในลักษณะงบด าเนินงาน)    
61 00  = งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) 
70 00  = งบรายจ่ายอ่ืน (เบิกจ่ายในลักษณะงบด าเนินงาน) 
71 00  = งบรายจ่ายอ่ืน (เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) 

ล าดับที่ : งบบุคลากร และงบด าเนินงาน   ให้ใช้  00   เท่านั้น  
งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอ่ืน รายการแรกให้เร่ิมต้นด้วย 01 
แล้วรันต่อไปเร่ือยๆ จนครบทุกรายการท่ีมี   

 
รหัสกิจกรรม : เฉพาะงบแผ่นดิน   (14 หลัก) 
 
 

 

 

รายการ ความหมาย 
รหัส กรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = 2 0 1 2 9  
รหัสจังหวัดเชียงราย 5 7 0 0 
รหัสกิจกรรมหลัก  
(ตามส านักงบประมาณ) 

แผนงานเสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 
F3073 = โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ป ี

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
F3066 = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
F3067 = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  
  (ทุกรายการยกเว้นกิจกรรมจัดการศึกษาวิชาชีพครู) 
F3068  = ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ   
  (เฉพาะกิจกรรมจัดการศึกษาวิชาชีพครู) 
F3069  = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
F3070  = ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

แผนงานวิจัยและพัฒนาประเทศ 
F3072   =   ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
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1 2 3 4 5 6 7 

ปี งปม. 

ประเภท
งบประมาณ 

1 – งบส่วนราชการ 

งบรายจ่าย 

หมวดย่อยในงบรายจ่าย 

รายการ ความหมาย 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
F3071 = ผลผลิตผลงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
รหัสแหล่งของเงิน : เฉพาะงบแผ่นดิน   (7 หลัก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ความหมาย 
รหัส ปีงบประมาณ : ใช้รหัสปี พ.ศ. สองตัวสุดท้าย  (เช่น ปี พ.ศ.2554 ให้ใช้ รหัส 54) 
ประเภทงบประมาณ : 1 = งบแผ่นดิน 

3  = ทุกงบที่ไม่ใช่งบแผ่นดิน 
ส่วนราชการ : งบของส่วนราชการให้ใช้ 1 เสมอ 
งบรายจ่าย / 
หมวดย่อยในงบรายจ่าย : 

งบบุคลากร 
110 = งบบุคลากร (เงินเดือน) 
120 = งบบุคลากร (ค่าจ้างประจ า)  
130 = งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว) 
140 = งบบุคลากร (ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง) 
150 = งบบุคลากร (ค่าค่าตอบแทนพนักงานราชการ) 

งบด าเนินงาน  
210 = งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน)  
220 = งบด าเนินงาน (ค่าใช้สอย)  
230 = งบด าเนินงาน (ค่าวัสดุ) 
240 = งบด าเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค)  

งบลงทุน  
310 = งบลงทุน (ครุภัณฑ์) 
320 = งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
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งบเงินอุดหนุน  
410 = งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป) 
420 = งบเงินอุดหนุน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

งบรายจ่ายอ่ืน 
500 = งบรายจ่ายอ่ืน 
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ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและด าเนินโครงการและด าเนินโครงการ กรณีเร่งด่วน หรือโครงการมีการ
ด าเนินการเพิ่มเติมระหว่างปี 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านงบประมาณ 
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ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและด าเนินโครงการ 
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ขั้นตอนการขออนุมัติงบกลางมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการและด าเนินโครงการ 
o แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 

 แบบฟอร์มขออนุมัติงบกลางมหาวิทยาลัยฯ 
 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 
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คู่มือการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                                                  
 

กอนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

 

 .............................................(ชื่อโครงการ).................................................. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

................................................................... 

(..........................................................) 

...............ต าแหน่ง...................... 

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน 

 

................................................................... 

(..........................................................) 

    คณบดี/ผู้อ านวยการ................................. 
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ค าน า 
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สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลโครงการ 
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ถ่ายเอกสารรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติแนบ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๔ 

โครงการ.............................. 
 

 
1.   วิธีการด าเนินงาน  
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

2.  ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

รายการ แผน ผล การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ................  คน 

 
จ านวน ........... คน  (  )  บรรลุ 

(  )  ไม่บรรลุ 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ร้อยละ ...... (  )  บรรลุ 

(  )  ไม่บรรลุ 

3. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ 

ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ร้อยละ ...... (  )  บรรลุ 

(  )  ไม่บรรลุ 

4. ระยะเวลาที่ด าเนินการ จ านวน ................  วัน 

 
จ านวน ........... วัน  (  )  บรรลุ 

(  )  ไม่บรรลุ 

5. งบประมาณที่ใช้ จ านวน ................  บาท 

 
จ านวน ........... บาท  (  )  บรรลุ 

(  )  ไม่บรรลุ 
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3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ  
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

4. ปัญหาอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

5. แนวทางการพัฒนา 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

คู่มือการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                                                  
 

กอนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                                                  
 

กอนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

45 

 

1. รูปภาพ 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 

3. แบบประเมิน 
4. อื่น ๆ 
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หมายเหตุ  : 
 

1. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจะต้องเสนอรายละเอียด
งบลงทุนที่ผ่านความเห็นชอบ ดังนี้ 

  - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
   เสนอความเห็นชอบ รองอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ  อนันตสมบูรณ์) 
  - ครุภัณฑ์ทั่วไป 
   เสนอความเห็นชอบผู้อ านวยการกองคลัง (นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม) 
  -  การเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งก่อสร้าง 
   เสนอความเห็นชอบผู้ช่วยอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์  พันธุ) 

2. ครุภัณฑ์ทั่วไป  :  ครุภัณฑ์ที่มิใช่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer)  เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer)  
และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Scanner) 

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  :   เฉพาะรายการครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer)  เคร่ืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ (Printer)  และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Scanner) 

4. การเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งก่อสร้าง   
  -  แบบสิ่งก่อสร้างใหม่   :  ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ , ใบประมาณ

ราคา (BOQ) 
  - การต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิม  :  ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูป

รายการ, ใบประมาณราคา (BOQ) 
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หมายเหตุ  :  
 1. กรณีงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างจะต้องเสนอรายละเอียดงบลงทุนที่ผ่านความเห็นชอบ ดังนี้ 
  - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เสนอความเห็นชอบรองอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ  อนันตสมบูรณ์) 
  - ครุภัณฑ์ทั่วไป เสนอความเห็นชอบ ผู้อ านวยการกองคลัง (นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม) 
  -  การ/ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง  เสนอความเห็นชอบ ผู้ช่วยอธิการบดี  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์  พันธุ) 

 2. ครุภัณฑ์ทั่วไป   :  ครุภัณฑ์ที่มิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  (Printer)  และ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Scanner) 
 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   :   เฉพาะรายการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์  
(Printer)  และจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Scanner) 
 4. การ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง   
  -  แบบส่ิงก่อสร้างใหม่   :  ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ, ใบประมาณราคา (BOQ) 
  - การต่อเติมปรับปรุงส่ิงก่อสร้างเดิม  :  ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนและต้องแนบแบบรูปรายการ , ใบ
ประมาณราคา (BOQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                                                  
 

กอนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

56 

บุคลากรที่รับผิดชอบงานงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

 เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2554 

 เจ้าหน้าที่งบประมาณประจ าหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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นางสาววันวิสาข ์ กาวิชา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1. ควบคุมและดูแลการขออนุมัติงบประมาณในส่วนที่เป็นงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย  (งบประมาณ

ส าหรับแก้ไขปัญหาความจ าเป็นที่อยู่นอกเหนือจากแผนงบปกติ) 
2. เงินเดือนและค่าจ้าง  ได้แก่  เงินเดือน/ค่าเช่าบ้าน/ค่าตอบแทนตามสิทธิและต าแหน่ง/ค่าตอบแทน    
     พนักงานราชการ/ค่าจ้างชั่วคราว/เงินสมทบค่าประกันสังคม 
3. ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ   ได้แก่  ค่าตอบแทนการสอน /
ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ/ค่าตอบแทนศูนย์การศึกษา 
4. ควบคุมและติดตามการด าเนินงานในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

4.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
4.2 ค่าสาธารณูปโภค  ได้แก่ ค่าไฟฟ้า  ค่าไปรษณีย์  และค่าโทรศัพท์ 
4.3 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน 

4.3.1 ศูนย์ กทม. 
4.3.2 ศูนย์ยวี่ซี 
4.3.3 ศูนย์คุณหมิง 

4.4 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินมหาวิทยาลัย 
4.4.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
4.4.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
4.4.3 ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์ 
4.4.4 ค่า พรบ./ประกันภัยรถยนต์ 
4.4.5 ค่าลิขสิทธิ์ Software 

4.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชด าริ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย 
4.6 ค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

4.6.1 ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
4.6.2 วัสดุ/อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน อาคารเรียนรวม 
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นางสาวสุรีพร  ค าสม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1. ควบคุมและติดตามการด าเนินงานในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1.1 ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
1.2 โครงการพัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ 
1.3 โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
1.4 โครงการประกันคุณภาพ 
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1. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้

1.1 คณะครุศาสตร์ 
1.2 คณะมนุษยศาสตร์ 
1.3 คณะสังคมศาสตร์ 
1.4 วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  งานวิทยบริการ 
-  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.8 ส านักบริการวิชาการแก่สังคม 
1.9 โรงเรียนสาธิต 
1.10 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
1.11 ศูนย์ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
1.12 ส านักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
1.13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
1.14 ศูนย์สิ่งทอล้านนา 
1.15 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาหม่อนไหม 
1.16 ศูนย์การศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยว 
1.17 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 
1.18 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน 
1.19 โครงการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 

 

 

นางสาวพิกุลชร  หัตถะผะสุ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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2. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการพิเศษ   ดังนี ้
2.1 โครงการ CRU-GMS 
2.2 โครงการศูนย์สิ่งทอล้านนา 
2.3 โครงการที่พักอาศัย 
2.4 โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
2.5 โครงการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ 
2.6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
2.7 โครงการบูรณะทรัพย์สิน 
2.8 โครงการการใช้สินทรัพย์ 
2.9 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ 
2.10 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
2.11 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
2.12 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
2.13 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.14 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ 
2.15 โครงการค่าเช่าสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (สวนดุสิต) 

3. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินเบิกแทนกัน 
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นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
1. ควบคุมและติดตามการด าเนินงานในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1.1 โครงการบริหารงานกลางส านักงานอธิการบดี 
1.1.1 ค่าวัสดุกลาง  
1.1.2 ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินกลาง 
1.1.3 ค่าน้ าดื่ม/นสพ. 
1.1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประชุม /ประสานงานอธิการบดี /รอง

อธิการบดี 
1.2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2.1    ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ 
1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มวิสัยทัศน์ของบุคลากรทางการศึกษา 

 

2. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.3 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
2.4 คณะวิทยาการจัดการ 
2.5 บัณฑิตวิทยาลัย 
2.6 สาขาวิชาการศึกษาและพัฒนาสังคม(ระดับปริญญาเอก) 
2.7  ส านักงานอธิการบดี 

- กองกลาง 
 งานมวลชนสัมพันธ์ 
 งานวิทยุ 



 

คู่มือการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554                                                  
 

กอนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

62 

 งานสื่อสิ่งพิมพ์ 
 งานข้อมูลภูมิภาคและท้องถิ่น 

- กองคลัง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองพัฒนานักศึกษา 

 งานบริการที่พักอาศัย 
 งานบริการสุขภาพ 

- กองอาคารสถานที่ 
- กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
- กองวิเทศสัมพันธ์ 
- สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- หน่วยรับนักศึกษา 

2.8 ส านักการศึกษาต่อเน่ืองและฝึกอบรม 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.พะเยา) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.ฝาง) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.เวียงป่าเป้า) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.เชียงค า) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.เชียงแสน) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.เทิง) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.จอมทอง) 
- ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.แม่สาย) 
- ศูนย์ทดสอบและอบรมภาษาต่างประเทศ 

2.9 ศูนย์บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2.10 ศูนย์วิศวกรรมโยธา 
2.11 ศูนย์บริการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหาร  น้ า และผลิตภัณฑ์ 
2.12 ศูนย์เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 
2.13 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

3. ควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนที่เป็นงบกองทุนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
3.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร 
3.2 กองทุนพัฒนานักศึกษา 
3.3 กองทุนส ารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
3.4 กองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
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ท่ีปรึกษา 

 นางนิตยา   ยืนยง    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

 

วิเคราะห์และจัดท าเอกสาร 

 นางสาวพิกุลชร  หัตถะผะสุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ออกแบบปก 

นางสาวพิกุลชร  หัตถะผะสุ   

 

จัดท ารูปเล่ม 

นางสาวพิกุลชร  หัตถะผะสุ   
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