
วิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2563) 
 

1. งบประมาณรายจ่าย 
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2563 จาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1. งบประมาณแผ่นดิน 2. เงินรายได้ส่วนงาน 3. เงินรายได้มหาวิทยาลัย (อุดหนุน
การดำเนินงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/ส่วนงานที่มีรายได้ไมพ่อจ่าย) (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 : งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบแผ่นดิน 7,190,036.00 7,975,000.00 7,996,017.00 7,650,508.00 6,542,747.00 
รายได้ส่วนงาน 657,400.00 551,500.00 421,300.00 593,300.00 399,510.00 

รายได้มหาวิทยาลัย 6,452,133.00 2,128,500.00 2,825,800.00 5,699,255.90 3,801,331.00 
รวม 14,299,569.00 10,655,000.00 11,243,117.00 13,943,063.90 10,743,588.00 

 
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
วงเงิน 14,299,569.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 10,655,000.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในวงเงิน 11,243,117.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 13,943,063.90 บาท และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 10,743,588.00 (ดังแผนภูมิที ่1) 

 

แผนภูมิที่ 1 : งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 
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2. งบประมาณแผ่นดิน 
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
วงเงิน 7,190,036.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 7,975,000.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ในวงเงิน 7,996,017.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 7,650,508.00 บาท และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 6,542,747.00 บาท (ดังแผนภูมิที ่2) 

 

แผนภูมิที่ 2 : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 

 
 สำหรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 จำแนกออกเป็น 4 หมวด คือ 
1. งบบุคลากร (เงินเดือน/สมทบเงินสะสมพนักงาน/สมทบเงินประกันสังคม) 2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค) 3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) และ 4. งบอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป/
อุดหนุนเฉพาะกิจ/โครงการต่างๆ) (ดังแผนภูมิที ่3) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 : งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563  
(จำแนกตามหมวดงบประมาณ) 
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3. เงินรายได้ส่วนงาน 
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใน
วงเงิน 657,400.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 551,500.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
วงเงิน 421,300.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 593,300.00 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในวงเงิน 399,510.00 บาท (ดังแผนภูมิที ่4) โดยเงินรายได้ของส่วนงาน ได้มาจากแหล่งรายได ้4 ประเภทหลัก 
ดังนี้ 
 1. รายได้จากค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 2. รายได้จากการบริการวิชาการ 
 3. รายได้หรือผลประโยชน์อื่น 
 4. เงินเหลือจ่ายที่นำมาตั้งงบประมาณ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 : รายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 
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 สำหรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 จำแนกออกเป็น 4 หมวด ได้ 
1. งบบุคลากร (เงินเดือน/สมทบเงินสะสมพนักงาน/สมทบเงินประกันสังคม) 2. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน/
ใช้สอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค) 3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) และ 4. งบอุดหนุน (อุดหนุนทั่วไป/
อุดหนุนเฉพาะกิจ) (ดังแผนภูมิที่ 5) 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5 : รายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 (จำแนกตามหมวดงบประมาณ) 

4. เงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใน
วงเงิน 6,452,133.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวงเงิน 2,128,500.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ในวงเงิน 2,825,800 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวงเงิน 5,699,255.90 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวงเงิน 3,801,331.00 บาท (ดังแผนภูมิที ่6) 
 เงินรายได้มหาวิทยาลัย คือ เงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนแก่ส่วนงานที่ไม่รายได้ที่ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือการ
ดำเนินงานของสำนักฯ เป็นประจำทุกปีงบประมาณ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6 : รายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 
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 สำหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 จำแนกออกเป็น 4 หมวด 
ได้ 1. งบบุคลากร (เง ินเดือน/สมทบเงินสะสมพนักงาน/สมทบเงินประกันสังคม)  2. งบดำเนินงาน 
(ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค) 3. งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) และ 4. งบอุดหนุน 
(อุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ) (ดังแผนภูมิที ่7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 7 : รายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563  
(จำแนกตามหมวดงบประมาณ) 

 
 


