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ชื่อโครงการ: ……………………………………… 
[รหัสงบประมาณ (หากไม่ทราบ ไม่ต้องระบุ): ………………………………………….] 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
1. แหล่งงบประมาณ 
  งบประมาณแผ่นดิน   เงินรายได้ส่วนงาน   เงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) 
 แผนงาน: …………………………. 
 งาน: …………………………. 
 กองทุน: …………………………. 
 งบ: …………………………. 
 หมวด: …………………………. 
 รายการ: …………………………. 
 
2. กรณีกันเงิน (โปรดระบ ุ1 กรณีจากรายการจาก  ด้านล่างนี้) 
 เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากส่วนงานมีรายการงบประมาณค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย หรือรายการ
งบประมาณที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุที่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ 
หรือเป็นรายการงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการ และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ ให้ส่วนงานดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและหรือขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ดังนี้ 
 1) กรณีส่วนงานได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันรายการงบประมาณไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยการซื้อ
ทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ที่มีใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือสัญญาหรือข้อตกลง กรณีที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันสิ้นปีงบประมาณ ให้ถือว่าใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้จัดทำ เป็นเหตุผลใน
การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดย 
         1.1) กรณีที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง ให้
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
ถัดไป หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเกินกว่าไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป ให้เสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาเป็นเฉพาะกรณ ี
         1.2) กรณีท่ีได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา/ข้อตกลง ให้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้อีกไม่เกินไตรมาสนั้น ๆ ที่กำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด 
  2) กรณีท่ีส่วนงานไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันรายการงบประมาณได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรืออยู่
ระหว่างดำเนินการอ่ืนในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ส่วนงานดำเนินการขอ
อนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการได้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป โดยเสนอแผนการ
ปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบผ่าน
กองแผนงานก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาแล้ว ให้ส่วนงานใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นเฉพาะกรณี 
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 3) กรณีเป็นรายการงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วและยังอยู่ใน
ระหว่างดำเนินการโครงการ 
         3.1) กรณีเงินอุดหนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจที่ระยะเวลา
ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานดำเนินโครงการสิ้นสุดหลังปีงบประมาณ ให้ส่วนงานขอขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ไม่เกินไตรมาสที่ระยะเวลาตามแผนปฎิบัติงานสิ้นสุด โดยส่วนงาน
ต้องดำเนินการขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการ โดยเสนอแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงนิที่
จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านกองแผนงานก่อน เมื่ อได้รับ
ความเห็นชอบให้ขยายเวลาแล้ว ให้ส่วนงานใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขอ
อนุมัติกันเงินต่อไป 
         3.2) กรณีที่ระยะเวลาดำเนินโครงการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ 
แต่ส่วนงานคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ไม่ทันปีงบประมาณนี้ ให้ส่วนงานขอขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณโดยให้ส่วนงานเสนอแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินที่จะขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยผ่านกองแผนงานก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ขยายเวลาแล้ว 
ให้ส่วนงานใช้เป็นเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณและขออนุมัติกันเงินเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไป
ได้อีกไม่เกินไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นเฉพาะ
กรณ ี
 
3. เหตุผล (ระบุเหตุผลในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย) 
 ................................................................................................................................................................
................................................................... 
 
4. ผลการดำเนินงาน (ที่ผ่านมา) (โครงการนี้ได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง) 
 ................................................................................................................................................................
................................................................... 
 
5. งบประมาณ 

รายการ จำนวน (บาท) 
1. งบประมาณท่ีมีในรหัสงบประมาณ  
2. งบประมาณท่ีใช้ไปแล้ว (เบิกจ่ายจริง)  
3. งบประมาณคงเหลือ  
4. งบประมาณท่ีจะขอกันเงิน/ขยายระยะเวลา  

 
  
6. แผนการดำเนินงาน 

ลำดับ รายการ/โครงการ ความก้าวหน้า (%) 
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7. แผนการเบิกจ่าย 

รายการ/โครงการ/กิจกรรม ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 
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ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

PLANNING DIVISION integration with FINANCE DIVISION, 
OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 3

Planning Online System

กันเงินไวเบิกเหลื่อมป/

     ขอขยายระยะเวลาเบกิจายงบประมาณ



Domain Agenda

1. แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณและขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหล่ือมป

2. ขั้นตอนปฏิบัติการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป/ขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ

3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือกันเงินไวเบิกเหลื่อม

ป/ขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ

4. ขั้นตอนการพิมพเอกสารจากระบบบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือใชประกอบการกัน

เงินไวเบิกเหลื่อมป/ขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 



1.แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาฯและขออนุมัติกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

เม่ือใกลส้ินปงบประมาณ หากสวนงานมีรายการงบประมาณคา

สาธารณูปโภคคางจาย หรือรายการงบประมาณที่ตองจดัซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ

ที่ไดดําเนินการกอหน้ีผูกพันแลวหรอือยูในระหวางดาํเนินการ หรือเปนรายการ

งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินโครงการ และคาดวาจะดําเนินการเบิกจายไม

ทันภายในปงบประมาณ ใหสวนงานดําเนินการขอขยายเวลาเบกิจายงบประมาณและ

หรือขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหล่ือมป ดังน้ี



OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

1. กรณสีวนงานไดดําเนินการกอหน้ีผูกพนัรายการงบประมาณไวกอนสิ้นปงบประมาณโดยการซ้ือทรพัยสิน 
จางทําของหรือเชาทรพัยสิน ที่มีใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจาง หรือสัญญาหรือขอตกลง กรณทีี่ไมสามารถเบิกจายไดทัน
สิ้นปงบประมาณ ใหถือวาใบสั่งซ้ือหรือสั่งจางหรือสัญญาหรือขอตกลงทีไ่ดจดัทํา เปนเหตุผลในการขอกันเงิน
ไวเบิกเหลื่อมป โดย

1.1 กรณทีี่ไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนในใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง/สญัญา/ขอตกลง ใหขอขยาย
เวลาเบิกจายงบประมาณและขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปไดอีกไมเกินไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป หาก
มีความจําเปนตองดําเนินการเกินกวาไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป ใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
เปนเฉพาะกรณี

1.2 กรณทีี่ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจนในใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง/สัญญา/ขอตกลง ใหขอขยาย
เวลาเบิกจายงบประมาณและขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปไดอีกไมเกินไตรมาสน้ัน ๆ ที่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุด

1.แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาฯและขออนุมัติกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป



OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

2. กรณทีี่สวนงานไมสามารถกอหน้ีผูกพันรายการงบประมาณไดทันกอนสิ้นปงบประมาณ 
หรืออยูระหวางดําเนนิการอื่นในสวนที่เก่ียวของ แตมีความจําเปนตองใชจายเงินน้ันตอไป
อีก ใหสวนงานดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาการดําเนินโครงการไดไมเกินไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณถัดไป โดยเสนอแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายเงินที่จะขอกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปใหมหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบผานกองแผนงานกอน เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบใหขยายเวลาแลว ใหสวนงานใชเปนเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณและขออนุมัติกันเงนิไวเบิกเหลื่อมปตอไปไดอีกไมเกินไตรมาสแรกของ
ปงบประมาณถัดไป เวนแตมีเหตุจําเปนใหเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาเปนเฉพาะกรณี

1.แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาฯและขออนุมัติกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป



OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

3. กรณีเปนรายการงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับดําเนนิโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวและยังอยูในระหวางดําเนินการโครงการ

3.1 กรณเีงินอุดหนุนโครงการประเภทเงินอุดหนุนทัว่ไป/อุดหนุนเฉพาะกิจที่ระยะเวลาดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตงิาน

ดาํเนินโครงการสิน้สดุหลงัปงบประมาณ ใหสวนงานขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณและขอกันเงินไวเบิกเหลือ่มปไดไมเกินไตรมาสที่

ระยะเวลาตามแผนปฎิบัติงานสิ้นสุด โดยสวนงานตองดําเนินการขออนุมัติขยายเวลาการดําเนินโครงการ โดยเสนอแผนการปฏิบตัิงาน

และแผนการใชจายเงินที่จะขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบโดยผานกองแผนงานกอน เมื่อไดรับ

ความเห็นชอบใหขยายเวลาแลว ใหสวนงานใชเปนเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณและขออนมุัติกันเงินตอไป

3.2 กรณทีี่ระยะเวลาดําเนินโครงการตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณน้ี แตสวนงานคาดวาจะดําเนนิการ

เบิกจายใหแลวเสร็จไดไมทันปงบประมาณน้ี ใหสวนงานขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณโดยใหสวนงานเสนอแผนการปฏบิัติงาน และ

แผนการใชจายเงินที่จะขอกันเงินไวเบกิเหลือ่มปใหมหาวิทยาลยัพิจารณาใหความเห็นชอบโดยผานกองแผนงานกอน เมื่อไดรบัความ

เห็นชอบใหขยายเวลาแลว ใหสวนงานใชเปนเหตุผลในการขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณและขออนุมัตกัินเงินเงนิไวเบิกเหลือ่มป

ตอไปไดอีกไมเกินไตรมาสแรกของปงบประมาณถัดไป เวนแตมเีหตุจําเปนใหเสนอมหาวิทยาลยัพิจารณาเปนเฉพาะกรณี

1.แนวปฏิบัติการขอขยายเวลาฯและขออนุมัติกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป



2. ข้ันตอนปฏิบัติการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป/ขอขยายเวลาฯ

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

สวนงาน

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ

ระบบบัญชี 3 มิติ

กองแผนงาน

ระบบบัญชี 3 มิติ

กองคลัง

สวนงาน

1) บันทึกขอความ
2) รายละเอียดโครงการ
3) เอกสารกันเงินจาก

ระบบบัญชี 3 มิติ

ปรับปรุงวงเงินตามเอกสารอนุมัติ

รอยืนยันจากเจาหนาท่ี

พิมพเอกสาร 1), 2)หมายเหต*ุ: พมิพเอกสาร 3)

เอกสารอนุมัติจากอธิการบดี
(กองคลังแนบเอกสารอนุมตัิเขาสูระบบ)



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

1. เขาสูระบบ Planning Online System ผาน https://www.sys.oop.cmu.ac.th

กดเลือก “ระบบบริหารจัดการงบประมาณ”



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

2. กดเลือกเมน ู“กันเงินไวเบิกเหล่ือมป” จะเขาสูหนาหลักซ่ึงจะแสดงรายการ

ทั้งหมดที่ถูกสรางข้ึนมาแลว



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

3. กดปุม “เพ่ิม” เพ่ือสรางรายการใหม



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

4. ระบุขอมูลสวนแรกของการกันเงิน ประกอบดวย ปที่จะเบิกจายงบประมาณ, 
แหลงงบประมาณ, ผูทํารายการและหมายเลขโทรศพัทที่ติดตอได จากน้ันกดปุม “ไป
ยังสวนถัดไป” ระบบจะบันทึกขอมูลสวนน้ีไว และไปยังหนากรอกขอมูลสวนถัดไป



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

5. หลังจากบันทึกขอมูลสวนแรกแลว ระบบจะแสดงแถบเมนูบาร (menu bar) สําหรับ

การเขาบันทึกขอมูลในแตละสวนทั้งหมด 7 สวน ทานสามารถเลือกบันทึกขอมลูสวนไหน

กอนก็ไดและสามารถกลับมาบันทึกในภายหลังได จนกวาขอมูลจะครบทุกสวน 



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

6. ในสวนท่ี “2.กรณีกันเงิน” ใหทานเลือก 1 กรณีจากท้ังหมด 3 กรณี จากนั้นกดปุม 

“บันทึก”



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

7. ในสวนท่ี “3.เหตุผล” ใหทานระบุเหตุผลความจาํเป็นในการขอกันเงนิไว้เบกิ
เหลอืมปี/ขยายระยะเวลาเบกิจ่าย หากมีระยะเวลาสนิสุดใน ใบสังซือ/สังจ้าง/
สัญญา/ข้อตกลง ให้ระบุวันทใีนส่วนนีด้วย จากนันกดปุ่ ม “บนัทกึ”



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

8. ในสวนท่ี “4.ผลการดําเนินงาน(ที่ผานมา)” ใหทานระบุผลการดําเนินงานกอนขอ
กันเงินเหลื่อมป วาไดดําเนินการอะไรไปแลวบางในงบประมาณกอนนี ้เพ่ือใช
ประกอบในการพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นกดปุม “บันทึก”



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

9. ในสวนที่ “5.งบประมาณ” ในสวนนี้จะแสดงงบประมาณที่มีอยูลาสุดและงบประมาณที่ไดรับตอนตนปรวมกับรอบ
เพ่ิมเติมตางๆ (หากไมมีการโอนเปลี่ยนแปลงตัวเลขสองตัวน้ีจะเทากัน) ใหทานระบุงบประมาณท่ีเบิกจายจริงไปแลว 
โดยระบบจะแสดงขอมูลการเบิกจายจริงจากระบบบัญชี 3 มิติประกอบดวย ตัวเลขเบิกจายจริงที่ทานบันทึกในสวนน้ี
อาจมากกวาหรือเทากับตัวเลขจากระบบได (เนื่องจากระบบจะสรุปยอดทกุวันท่ี 15 ของเดือน และการเบิกจายบาง
รายการอาจยังไมถูกบันทึกผานระบบ) จากนั้นกดปุม “บันทึก” โดยระบบจะคํานวณงบประมาณคงเหลือใหอัตโนมตัิ



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

10.1 ในสวนที่ “6.แผนการดําเนินงาน” ใหระบชุื่อโครงการยอยท้ังหมดในรหัสงบประมาณ

น้ี(กอนงบประมาณน้ี) และเปอรเซ็นตความกาวหนาในแตละโครงการ หากในรหัส

งบประมาณน้ีไมมีโครงการยอย ใหใชช่ืองบประมาณระบุเปนโครงการยอย 1 โครงการ



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

10.2 ในแตละโครงการยอย ใหระบุขอมูลกิจกรรม โดย 1 โครงการยอยสามารถมีกิจกรรมไดหลาย
กิจกรรม ข้ึนอยูกับแผนการดําเนินการที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาหลังกันเงนิสําเร็จ โดยในหน่ึง
กิจกรรมประกอบดวย ช่ือกิจกรรม, เดือนที่ดําเนนิกิจกรรม, เหตุผลที่ขอกันเงินในกิจกรรมนี้



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

11. ในสวนที่ “7.แผนการเบิกจาย” ใหระบงุบประมาณที่จะเบกิจายในแตละเดอืนของแต

ละกิจกรรม โดยกดปุม “แกไข” ที่แสดงหลังชื่อกิจกรรมน้ันๆ เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

ทานสามารถกดปุม “กลบั” เพ่ือไปยังหนาแสดงภาพรวมของรายการน้ีได



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

12. ในหนาแสดงภาพรวมของโครงการ จะข้ึนสถานะ                 ทานสามารถแนบ

ไฟลที่เก่ียวของกับการกันเงินไดสวนของการแนบไฟลท่ีแสดงอยูดานลางสุดของหนานี้ 



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

13. ในหนาแสดงภาพรวมของโครงการ สามารถกดปุม “แกไข” เพ่ือเขาไปแกไข
ขอมูลในแตละสวนอกีครั้งได และสามารถกดปุม “กลับ” เพ่ือไปยงัหนาแสดงรายการ
ทั้งหมดที่ถูกสรางข้ึนมาแลว (หนาหลัก)



3. ขั้นตอนในการทํางานผานระบบบริหารจัดการงบประมาณ 

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

Note

1. ในการขอขยายระยะเวลาเบิกจายเพ่ิมเติมในรหัสงบประมาณเดิม(งบกอนเดิม)ที่เคยขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป/ขอ
ขยายเวลาเบิกจายไวแลว ใหดําเนินการตามข้ันตอนเดิม โดยระบบจะแสดงเปนรอบเพ่ิมเติมครั้งที่ 1, 2, 3, … ให
อตัโนมัต ิ

2. สถานะทั้งหมดบนระบบประกอบดวย
1) รอตรวจสอบ สถานะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสรางรายการเรียบรอยแลว ทานสามารถพิมพเอกสารคาํขอจากระบบใหผูมีอํานาจลง

นามลงนามและสงเอกสารมายังกองแผน(กรณีกันเงินที่ 2, 3)หรือกองคลัง(กรณีกันเงินท่ี 1)ไดในสถานะนี้

2) เตรียมขออนุมัติ สถานะน้ีจะเกิดข้ึนหลงัจากกองแผนงานไดรับเอกสารคําขอจากสวนงานแลว และอยูระหวางวิเคราะหและ
ตรวจสอบงบประมาณจากคําขอ

3) รอผลการอนุมัติ สถานะนี้จะเกิดขึ้นหลังจากกองแผนงานหรือกองคลังไดรับเอกสารคําขอจากสวนงานแลว และอยูระหวาง
ข้ันตอนการเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ

4) ผานการอนุมัติ และไมผานการอนุมัติ หลงัจากอธิการบดีพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงสถานะน้ี และเอกสารอนมุัติ
จะถูกจัดสงไปยังสวนงาน

5) ยกเลิก สถานะนี้จะเกิดข้ึนเมื่อรายการถูกยกเลิกและจะถูกลบถาวรภายใน 24 ช่ัวโมง



4. ข้ันตอนการพมิพเอกสารจากระบบบริหารจัดการงบประมาณ

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

1. กดเลือกเมนู “ทําเอกสาร/สงออกขอมูล”



4. ข้ันตอนการพมิพเอกสารจากระบบบริหารจัดการงบประมาณ

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

2. คนหารายการท่ีตองการพิมพ สามารถกําหนดตัวกรองไดดงันี้
1) ปท่ีจะเบิกจาย (คาเริ่มตนคือ ปงบปะมาณถัดไป)

2) หนวยงาน

3) รอบของการกันเงิน ประกอบดวย รอบแรก(กันเหลอืมปี), รอบเพ่ิมเติม(ขยายระยะเวลา), ทั้งหมด

4) กรณีการกันเงิน ประกอบดวย เฉพาะกรณีที่ 1 (สงกองคลัง), ยกเวนกรณีที่ 1 (สงกองแผน), ทั้งหมด

5) เลือกเฉพาะ (คาเริ่มตนคือ ยังไมไดอนุมัติ) ประกอบดวย ยังไมไดอนุมตั,ิ อนุมัติแลว, ท้ังหมด

3. จากน้ันกดปุม “คนหา”



4. ข้ันตอนการพมิพเอกสารจากระบบบริหารจัดการงบประมาณ

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

4. เลือกรายการที่ตองการพิมพ



4. ข้ันตอนการพมิพเอกสารจากระบบบริหารจัดการงบประมาณ

OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY 

5. ระบุขอมูลที่ตองการใหปรากฎบนเอกสาร จากน้ันกดปุมพิมพ ระบบจะสงออกไฟลเปน MS Word (.docx) ออกมา

1) ปุม “พิมพเอกสารจากสวนงานถึงอธิการบดี” ใชสําหรับพิมพเอกสารบันทึกขอความเรียนอธิการบดี (ใหหัวหนา
สวนงานลงนาม)

2) ปุม “พิมพเอกสารรายละเอียดโครงการ” ใชสําหรับพิมพรายละเอียดของโครงการทั้งหมด (ใชเปนเอกสารแนบ)



PLANNING DIVISION, OFFICE OF THE UNIVERSITY, CHIANG MAI UNIVERSITY. TEL: 053-9(43147) 

BANNASORN MANOROS.
30 Jul 2020.
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แนวทางการตรวจสอบการขอขยายระยะเวลาด าเนินงาน
และการขอขยายระยะเวลาเบิกจา่ย

-INTERNAL AUDIT CMU-

30 JULY 2020

นางมนสิชา  แสวัง
ผู้อ านวยการส านกังานการตรวจสอบภายใน



ตัวอย่างข้อตรวจพบ

ข้อตรวจพบ
โครงการด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
ได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการออกไปอีก (ลงวันที่ 17 กันยายน 2561)
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ขยายเวลาด าเนนิการออกไปอกี 3 เดือน
(ตุลาคม - ธันวาคม 2561) และให้รายงานผลการด าเนินงานใหก้ับ
มหาวิทยาลัยทราบ เมื่อส้ินสุดการขยายระยะเวลา

1

จากการติดตามผลการตรวจสอบ ปี 2562-2563
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการขอขยายเวลาด าเนินการแล้ว
1. คณะฯ ไม่ได้รายงานผลการด าเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบตามที่มหาวิทยาลัยได้ส่ังการ 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2561)
2. เมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ขอขยาย ไม่ได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ไม่มีสรุปผลการด าเนินงาน 
หลักฐานการใช้จ่ายเงินให้ตรวจสอบ และเอกสารขอขยายระยะเวลากรณีที่ไม่แล้วเสร็จตามก าหนด

งบประมาณแผนบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ภายใตง้บจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
งบประมาณแผน่ดนิ ประจ าปีงบประมาณ 2561

CASE
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ตัวอย่างข้อตรวจพบ

ข้อตรวจพบ
2.1 การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินจาก
กองทุนบริการวิชาการไปกองทุนสินทรัพย์ถาวร ซึ่งการโอนและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดินไม่ใช่อ านาจของหัวหน้าส่วนงาน

2.2 การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่าย เช่น 
ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ ค่าจ้างซ่อมเครื่องมือ ค่าแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน เป็นต้น โดย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและเป้าหมายการด าเนินงานของ
โครงการ และไม่เป็นการใช้จ่ายเงินตามรายการและจ านวนที่ก าหนด ตามงบรายจ่าย
ที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

2
การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจา่ย (อ านาจในการโอน)CASE
โครงการบรกิารวชิาการแกช่มุชน งบประมาณแผน่ดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562
กองทนุบรกิารวิชาการ งบเงนิอดุหนนุทัว่ไป
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ตัวอย่างข้อตรวจพบ

ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการบริหารงบประมาณเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย  
ข้อ 2 ให้หัวหน้าส่วนงานมีอ านาจโอน และหรือเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ยกเว้น เงิน
อุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรให้เป็นรายปี 
ข้อ 3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายระหว่างส่วนงาน ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ

2
CASE การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการ

งบประมาณรายจ่าย (อ านาจในการโอน)
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน งบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 กองทุนบริการวิชาการ 
งบเงินอุดหนุนท่ัวไป



ตัวอย่างข้อตรวจพบ

โครงการมหาวทิยาลยัเชยีงใหมอ่าหารปลอดภยั (Food Safety:CMU) 
ระยะที ่2 (วงเงนิ 2,371,995 บาท)

ข้อตรวจพบ
เมื่อหน่วยงานหลักได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายจากกองแผนงาน และ

หน่วยงานหลักได้มีการโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานรองส่วนงานที่
ด าเนินการร่วมโครงการ เพ่ือด าเนินงานตามกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 
ตามยุทธศาสตร์ แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหารทั่วไป กองทุน
ทั่วไป หมวด/รายการเดียวกัน

3

พบว่าการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากหน่วยงานเข้าใจว่างบประมาณที่ได้รับในการ
ด าเนินงานดังกล่าว เป็นลักษณะของการน างบไปใช้ในงานวิจัยจึงได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของนักวิจัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาของนักวิจัย พ.ศ.2562 ซึ่งในการ
ด าเนินงานของโครงการ ไม่ใช่กิจกรรมด้านงานวิจัย แต่เป็นงานด้านการบริการวิชาการ 

การรบังบประมาณจากมหาวทิยาลยัตามยุทธศาสตร์ (งบเงินอดุหนุน) 
CASE

หน่วยงานหลกั

หน่วยงานรอง
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ตัวอย่างข้อตรวจพบ

ข้อตรวจพบ
ในการเบิกจ่ายงบงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อุดหนุน
โครงการ และกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน) ส่วนงานได้
มีการเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 
สนับสนุนวิ่ งการกุศล บัตรวิ่ ง บัตรการแข่งขันกีฬา 
บัตรคอนเสิร์ต เป็นต้น ซึ่งในการเบิกจ่ายดังกล่าว ไม่เป็นไป
ตามรายจ่ายที่ก าหนดเฉพาะให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รายการประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (การจ่ายเงินผิด
วัตถุประสงค์)

4
CASE อุดหนุนโครงการ และกิจกรรมบรกิารวชิาการแกชุ่มชน

งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนนุเฉพาะกจิ 
งปบระมาณเงนิรายไดม้หาวทิยาลัย ประจ าปี 2562
(ต้องด าเนนิการตามกจิกรรม และวัตถปุระสงค์) 
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“ผู้ปฏบิตังิาน ปฏิบัตถิกูตอ้ง ปัญหาลดลง”










