การตั้งงบประมาณรายจ่ ายจากเงินรายได้ ทกี่ าํ หนดเป็ นนโยบายหรือหลักการ
1. งบรายจ่ ายอืน่
1.1 กรณี สํารองไว้เพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ รายการที่ มิ ไ ด้ต้ ัง งบประมาณไว้ (งบกลางเดิ ม ) ให้ ส่ ว นราชการตั้ง
งบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินรวมงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
1.2 กรณี สมทบกองทุ น พัฒ นาคณะ ให้ ส่ ว นราชการตั้ง งบประมาณได้ไ ม่ เกิ น ร้ อ ยละ 10 ของยอดเงิ น รวม
งบประมาณเงินรายได้
2. เงินสมทบจ่ ายค่ าสาธารณูปโภค
ให้ส่วนราชการ ตั้งงบประมาณสําหรับเป็ นค่าสาธารณู ปโภค จํานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 25 ของค่า
สาธารณู ป โภคในปี นั้น ๆ ของแต่ ละส่ วนราชการ ทั้งนี้ เพื่ อเสริ ม งบประมาณแผ่น ดิ น ที่ สํานักงบประมาณไม่
สามารถเพิ่ ม วงเงิ น ในหมวดค่ าสาธารณู ป โภคให้ไ ด้ เนื่ อ งจากเป็ นรายจ่ ายประจํา ยกเว้ น ในส่ วนของอาคาร
สิ่ งก่อสร้างใหม่ที่สร้างเสร็ จแล้ว และเริ่ มใช้งาน
3. งบประมาณสํ าหรับสนับสนุนการวิจัย
3.1 ให้ ส่ วนราชการ พิ จารณากําหนดนโยบายที่ จะสนับ สนุ น การทําวิจัย ให้แ ก่ บุ ค ลากรในสั ง กัด โดยการตั้ง
งบประมาณเงินรายได้ของส่ วนราชการในแผนงานวิจยั หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป จํานวนร้อยละ 5 ของยอดเงิน
รวมงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของแต่ละส่ วนราชการ เพื่อการจัดทํา งบประมาณเงินรายได้ของส่ วนราชการ
ต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาไปสู่ การเป็ นมหาวิทยาลัยในกํากับ (มติที่ประชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานวิจยั ฯ ครั้งที่ 1/2542 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542)
3.2 ให้ส่วนราชการตั้งงบประมาณสมทบกองทุนวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร้อยละ 1 ของงบประมาณเงินรายได้ใน
แต่ละปี งบประมาณโดยไม่รวมเงินสะสมจากส่ วนราชการ
4. งบประมาณสํ าหรับการพัฒนาบุคลากร
ให้ส่วนราชการ พิจารณากําหนด งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยการ
ตั้งงบประมาณเงินรายได้ของส่ วนราชการ ในแผนงานการเรี ยนการสอน งานสนับสนุ นการจัดการศึกษา กิจกรรม
พัฒ นาบุคลากร กองทุนอื่น (-กองทุนพัฒนาบุคลากร) หมวดเงินอุดหนุ นทัว่ ไป เพื่อให้การจัดทํางบประมาณเงิน
รายได้ของส่ วนราชการต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู ้
ความสามารถ และทักษะเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย
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5. เงินสมทบสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้ างชั่วคราวเงินรายได้
5.1 ให้ส่วนราชการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเงินให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 ของอัตราจ้างทุกแผนทุกงาน
รายการพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย
5.2 ให้ส่วนราชการหักเงินค่าประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและให้หกั เงินสะสมร้อยละ 5 ของ
อัตราค่าจ้าง โดยให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าประกันสังคมสมทบในส่ วนของนายจ้าง (ลูกจ้างชัว่ คราวและพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย)
5.3 ให้ส่วนราชการเบิ กจ่ายเงิ นสมทบแก่ ลูกจ้างชั่วคราว เรี ยกว่า “เงิ นสมทบสําหรับ ลูกจ้างชั่วคราวเงิ น รายได้
มหาวิทยาลัย” ที่ปฏิบตั ิงานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วนั เริ่ มจ้าง จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปี ถัดจากวันเริ่ ม
จ้างและผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด ไม่เกินปี ละ 1 ขั้น
ตามบัญชี อตั ราเงินเดือนข้าราชการ ทั้งนี้ เงินสะสมจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าในคุณวุฒิ
นั้นๆ
6. เงินสมทบเพือ่ การพัฒนางานส่ วนรวมของมหาวิทยาลัย
6.1 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่มีงบประมาณเงินรายได้ จัดสรรเงินสมทบเพื่อการ
พัฒนางานส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้
- เงินผลประโยชน์ จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
- เงินบํารุ งโรงพยาบาลหรื อเงินบํารุ งอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันให้หกั ค่าใช้จ่ายดําเนินการก่อนร้อยละ 90
คงเหลือเท่าไรให้หกั สมทบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
- เงินรายได้อื่น ๆ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 3
6.2 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ จัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี สมทบเพื่อการพัฒนางาน
ส่ วนรวมของมหาวิทยาลัย ตามจํานวนเงินที่ได้จาก ข้อ 1) ในวงเงินที่ไม่นอ้ ยกว่ารายรับจริ งของปี งบประมาณที่
ผ่านมา ในแผนงานบริ หารมหาวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการสมทบเพื่อการพัฒนางานส่ วนรวม
ของมหาวิทยาลัย
7. ค่ าธรรมเนียมพิเศษสํ าหรับนักศึกษาปริญญาตรี
7.1 เงินที่ได้จากค่าธรรมเนี ยมพิเศษสําหรับนักศึ กษาปริ ญ ญาตรี ให้ใช้สําหรั บการพัฒ นาการเรี ยนการสอน การ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ และเป็ นทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาของคณะ
7.2 ให้คณะจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15
โดยมีวตั ถุประสงค์เป็ นทุนการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
7.3 ให้ค ณะตั้ง งบประมาณไว้ในแผนงานการเรี ยนการสอน งานสนับ สนุ น การจัดการศึ กษา กิ จกรรมพัฒ นา
คุณภาพนักศึกษา ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการ ทุนอุดหนุนการศึกษา/โครงการพัฒนานักศึกษา

หลักการจัดทําเงินรายได้ 8/11/16

