
 
 

ใบความรู  
เร่ือง การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดวยการกําหนดรหัสงบประมาณ 
-------------------------------- 

 
ที่มาและความสําคัญ 

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการปรับเปลี่ยนสถานะจากสวนงานราชการ มา

เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยมีเปาหมายเพื่อการบริหารงานที่เปนอิสระมีความคลองตัว สงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายในหลายๆ ดาน อยางมากมาย ซึ่งเกี่ยวเนื่องถึงการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ที่ประกอบดวยผูรับผิดชอบหลายระดับ ความหลากหลายของสาระ และขั้นตอนการดําเนินงานที่มี

ความเกี่ยวของสัมพันธกัน อีกทั้งกลยุทธของสํานักงานมหาวิทยาลัยที่มุงเนนประสานกระบวนการดําเนินงานของ

หนวยงานภายใน การลดขั้นตอนและระยะเวลา มุงเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมากยิ่งข้ึน 
กองแผนงาน มีหนาที่รับผิดชอบดานนโยบาย จัดทําแผนและงบประมาณ นับเปนภารกิจที่สําคัญ

รองรับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงการดําเนินงานของแตละภาคสวน ตั้งแตขั้นกําหนดกรอบ

แนวทาง จัดทําและการนําไปปฏิบัต ิตลอดจนการติดตามประเมินผล จําเปนตองมีกรอบและแนวปฏิบัติที่ดีมีความ
ตอเนื่อง เปนระบบ  ซึ่งการดําเนินงานกองแผนงานไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนเพื่อลด

ขั้นตอนและระยะเวลาของการดําเนินงาน สามารถตอบสนองกระบวนการงบประมาณสามารถจัดทํารายละเอียด

ของงบประมาณรายจายไดเปนอยางดี เมื่องบประมาณรายจายประจําปของมหาวิทยาลัยมีผลสามารถนําไปใช
เบิกจายไดแลวนั้น กองแผนงานจะดําเนินการสงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปตอไปสูขั้นการบริหาร

งบประมาณ ซึ่งมีการใชงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 

มิต ิเปนเครื่องมือ มงีานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง กองคลังเปนหนวยงานรับผิดชอบ  มุงเนนสนองกระบวนการ
ดําเนินงานดานการเบิกจายเงิน กระบวนจัดหาพัสดุและบันทึกรายการทางบัญชเีปนสําคัญ 

งานเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง แจงปญหาเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป

สวนของงบบคุลากร ที่แบงเปนสองสวน ไดแก เงินเดือนและสวนของเงินจายควบเงินเดือนที่จะตองมีการเบิกจาย
ตางแหลงงบประมาณกัน เกิดการเบียดบังงบประมาณเงินแผนดิน แตสงวนสวนของงบประมาณเงินรายได

มหาวิทยาลัยของสวนงานไว สรางปญหาเปนอุปสรรคทางการบริหารงบประมาณไมสามารถควบคุมและตรวจสอบ

งบประมาณได และมีความตองการของผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ
เบิกจายงบประมาณของโครงการ ที่มีรายละเอียดเกินกวาขีดความสามารถที่ระบบฯ จะสามารถตอบสนองได 

เพราะยังขาดขอมูลที่เปนตัวบงชี้ถึงรายละเอียดเฉพาะเจาะจงลงไปในแตละกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ทําให

ไมสามารถติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดเต็มที่  เกิดเปนขอบกพรองตอการบริหารงบประมาณไม
เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไวในขั้นจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ทําใหผลของการปฏิบัติงาน

ของสวนงานและมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวเทาที่ควร 
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กระบวนการกําหนดรหัสงบประมาณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เริ่มขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการประสานงานกัน

ระหวางงานเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลังและงานแผนงบประมาณ กองแผนงาน ประชุมหารือกันเกี่ยวกับการ

กําหนดรายการงบประมาณจัดสรรที่จําแนกรายละเอียดลงลึกกวางบรายจาย ใหมีการกําหนดรายการยอยของงบ
รายจาย ซึ่งงานแผนงบประมาณ กองแผนงาน สามารถดําเนินการไดทันท ีเพราะมีการจัดทํางบประมาณรายจายที่

มีรายละเอียดมากและครอบคลุมตามที่ตองการ  จึงไดประสานงานไปยังงานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง กองคลัง

เพื่อดําเนินการจัดทําตามที่กําหนด แตไดรับการแจงวาไมสามารถเพิ่มรายละเอียดรายการจายยอยของงบ
รายจายในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ได 

เนื่องจากจะตองมีการปรับปรุงโครงสรางของระบบ มีผลกระทบตอระบบงานอื่นๆ เปนการดําเนินงานที่ยุงยาก 

แตสามารถเพิ่มเปนเพียงรายละเอียดประกอบการเบิกจายเพิ่มเติม (Flex Filed)  จึงมีการเริ่มดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณรายจายแบบมีรายละเอียดลงสูรายการจายยอยของบรายจาย 3 งบรายจาย คือ 1. งบอุดหนุน 

2. งบลงทุน 3. งบรายจายอื่น  โดยกําหนดเปนรหัสงบประมาณกํากับงบประมาณทุกงบรายจายและในงบ

รายจายทีม่รีายการกิจกรรมหรือโครงการภายใน 
การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวสามารถแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง  คือ สามารถจําแนกงบ

รายจายยอยแสดงในรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจายที่จัดสรรลงสูหนวยงานตางๆ  ทําใหการติดตามและ

ประเมินผลการเบิกจายงบประมาณไดเฉพาะรายการที่มีการระบุรหัสงบประมาณ แตถาไมระบุรหัสงบประมาณ 
รายการที่ตองการเบิกจาย  ก็สามารถทําไดการเบิกจายในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดย

เกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ได ทําใหยังไมสามารถกํากับและควบคุมงบประมาณไดอยางเบ็ดเสร็จ การ

ติดตามและออกรายงานผลการเบิกจายจากระบบฯ ไมสามารถนําไปใชงานได  เนื่องจากยังขาดรายการเบิกจายที่
ไมระบุรหัสงบประมาณ  จึงมีการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการพัฒนาระบบรายงานผลดานงบประมาณ โดย

ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เปนการทํางานรวมกันระหวางกองแผนงานกับ

กองคลังเพื่อพัฒนาระบบงบประมาณและการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณจากระบบงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ เพื่อจัดทําเปนสารสนเทศสําหรับการติดตามการ

ดําเนินงานดานยุทธศาสตร การวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความทันสมัย  สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจของผูบริหารไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานของคณะทํางานฯ ไดประชุมหารือ เพื่อกําหนดแนวทางแกไขปญหาตางๆ ประกอบ

กับระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ จะมีการปรับปรุง

โปรแกรมที่ใชงานจาก Oracle R11i  เปน Oracle R12 ซึ่งสามารถทําการปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบฯ 
ไดไปพรอมกัน  ทางคณะทํางานฯ มีความเห็นรวมกัน โดยใหพัฒนาโครงสรางของรหัสงบประมาณใหม และ

นําเขาเปนสวนหนึ่งของ 6 มุมมองหลัก (Dimension) ของระบบฯ รายละเอียดดังรูป 
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ภาพที ่1 มุมมองหลัก (Dimension) ของระบบฯ 3 มิติ 

 

ทําใหการควบคุม กํากับและติดตามงบประมาณรายจายในระบบฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หาก

ผูใชงานไมระบุรายละเอียดตามมุมมองหลัก (Dimension) ของระบบฯ หรือระบุไมถูกตองจะไมสามารถดําเนินการ

ทําคําขอในระบบฯ ได  และไดมีการพัฒนาโครงสรางรหัสงบประมาณ ปรับเพิ่มรายละเอียดจําแนกงบรายจาย
ประจํากับงบตามยุทธศาสตร  แผนงานและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมโีครงสรางรหัสงบประมาณ(ใหม)

รายละเอียดดังนี้ 
 

หลักท่ี รายละเอียด หมายเหตุ 

1-2 ปงบประมาณรายจาย 
ระบบออนไลนมี

รายละเอียดใหผูใชงาน
เลือกและจัดทํา 
รหัสงบประมาณ 
ใหโดยอัตโนมัต ิ

3-4 กิจกรรมของสํานักงบประมาณ 

5-6 ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7-8 กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9 งบรายจาย 

10-12 งบรายจายยอย (10:ประเภท,11-12:เลขลําดับ)  

13 เลขลําดับของโครงการลูก   

14-15 สํารอง  

 
 

 6 มุมมองหลัก 
(Dimension) 
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ภาพที่ 1  โครงสรางรหัสงบประมาณที่ใชงานปจจุบัน (สามารถดูรายละเอียดประกอปรหัสงบประมาณไดที่ระบบขอเพิ่มรหัสงบประมาณแบบออนไลน)
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กองแผนงานดําเนินการขั้นการจัดทํางบประมาณดวยการจัดทําเอกสารแสดงรายละเอียด

งบประมาณรายจาย ซึ่งประกอบดวยรหัสงบประมาณรายจายโดยงานแผนงบประมาณ  กองแผนงาน  และเมื่อ
งบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากผูมีอํานาจใหสามารถนําไปใชบริหารงบประมาณได  จึงนําสงขอมูล

รายละเอียดงบประมาณรายจายเพื่อนําไปบันทึกเขาสูระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดย

เกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ  เพื่อใชกํากับและควบคุมงบประมาณรายจายในขั้นการบริหารงบประมาณ 
และขั้นการติดตามและประเมินผลการเบิกจายงบประมาณ สามารถรายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามที่มี

การรองขอมายังระบบฯ  
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เปนไปอยางมีประสิทธิผล ถูกตอง รวดเร็ว สามารถ

นโยบายการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการสื่อสาร ถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเรื่องการบริหาร

งบประมาณดวยรหัสงบประมาณ ซึ่งจะทําใหเกิดการทํางานประสิทธิภาพ มีความยืดหยุน ไมยึดติดทีต่ัวบุคคล 
  

ประโยชนที่ไดรับจากการกําหนดรหัสงบประมาณ 

1. มีเครื่องในการการถายทอดยุทธศาสตร กรอบนโยบาย แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเปนไป

อยางมีระบบครบทุกกระบวนการทางงบประมาณ 
2. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  สามารถสรุปสาระสําคัญไดอยาง

รวดเร็ว แมนยํา ตรวจสอบได 

3. การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ สนองตอ
ยุทธศาสตร กรอบนโยบาย แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

4. สามารถออกรายงานเพื่อการประเมินการเบิกจายงบประมาณรายจายของโครงการตามปกติและ

โครงการตามนโยบายไดจากระบบ สนองตอการตดัสินใจของผูบริหารไดทันทวงที 
 
การพัฒนาระบบขอเพิ่มรหัสงบประมาณออนไลน 

การกําหนดรหัสงบประมาณเขาเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดของการจัดสรรลงสูสวนงานและตามมิติ
ตางๆ เปนการเพิ่มมุมมองที่มากขึ้น  สรางภาระตอการบริหารงบประมาณ เพราะมีความแตกตางกันเกี่ยวกับการ

รับรูตอยุทธศาสตร กรอบนโยบายและแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ทําใหมีความเขาใจไมเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน  เมื่อมีความประสงคในการโอน ยาย เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ซึ่งม ี3 ลักษณะไดแก  
1. สวนงาน/คณะตางๆ  ประสงคเพิ่มรหัสงบประมาณภายในของสวนงาน/คณะตนเอง  เปนการ

โอน ยาย เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายภายใน 

2. สวนงาน/คณะตางๆ  ประสงคเพิ่มรหัสงบประมาณภายนอกสวนงาน/คณะตนเอง เปนการโอน 
ยาย เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจายไปยังสวนงาน/คณะอื่น 

3. สวนงานตางๆ ยื่นความประสงคขอรับจัดสรรมายังมหาวิทยาลัย เปนการโอน ยาย เปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณรายจายไปใหสวนงาน/คณะที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
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การโอน ยาย เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จําเปนตองมีการกําหนดแหลงงบประมาณใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการใชงบประมาณรายจาย  มีเอกสารและการใชโทรศัพทเปนเครื่องมือประสานงานระหวาง
เจาหนาที่ดูแลระบบฯ กับเจาหนาที่ที่ประสงคขอเพ่ิมรหัสงบประมาณเปนหลัก  เปนอุปสรรคตอการทําความเขาใจ

ในรายละเอียดของแหลงงบประมาณเพราะมีรายละเอียดที่เกี่ยวของมากหลายสวน  ซึ่งการรับรูที่แตกตางกันทําให

การรับรูและเขาใจไปในทิศทางเดียวกันตองใชเวลามากในการประสานงาน  จึงมีการพัฒนาระบบขอเพิ่มรหัส
งบประมาณออนไลนขึ้นที่หนาเว็บไซตของกองแผนงาน และมีการจัดทําคูมือการใชงานระบบขอเพิ่มรหัส

งบประมาณออนไลน สามารถเขาระบบโดยกดที่รูป  
 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหนาจอหลักของระบบขอเพิ่มรหัสงบประมาณแบบออนไลน 

 

 
ภาพที่ 3 หนาจอของการจัดสรรงบประมาณสวนกลาง (มหาวิทยาลัยสนับสนุน) 
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 ภาพที่ 4 หนาจอของการขอเพิ่มรหัสงบประมาณของสวนงานตางๆ ทั้งภายในและใหสวนงานอื่น 

 

 
ภาพที่ 5 หนาจอของสถานะของการขอเพ่ิมรหัสงบประมาณ 

 

 
ภาพที่ 6 หนาจอสําหรับผูดูแลและจัดการรหัสงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

 
กลุมเปาหมายของระบบขอเพิ่มรหัสงบประมาณออนไลน 

กลุมเปาหมายที่ใชงานระบบสําหรับการแลกเปลี่ยนองคความรูครั้งนี้ จะนําไปสูการแลกเปลี่ยน

เรียนรูการทํางานเกี่ยวของกับการบริหารงบประมาณดวยรหัสงบประมาณรวมกัน มีดังนี ้ 

1. กองแผนงาน : แหลงงบประมาณและกระบวนการงบประมาณระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กองคลัง : การบริหารงบประมาณสวนกลางและระหวางคณะ/สวนงานตางๆ 

3. คณะ/สวนงาน : แหลงงบประมาณและกระบวนการงบประมาณระดับปฏิบัติ 
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ประโยชนที่ไดจากระบบขอเพิ่มรหัสงบประมาณออนไลน 

1. เชื่อมกระบวนการดําเนินงาน ทําใหลดขั้นตอนและประหยัดเวลา งายตอการประสานงานกัน
ของผูปฏิบัติที่เก่ียวของ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ ทําใหการเบิกจายงบประมาณมีความรวดเร็ว

ถูกตอง แมนยําและตรวจสอบได 
การทํางานที่มักพบประจําและขอพึงระวัง 

1. ความรู ความเขาใจตอรายละเอียดที่เกี่ยวของกับแหลงงบประมาณของผูปฏิบัติ ยังไมมีนอย 

เนื่องจากมีรายละเอียดที่เปนสวนประกอบเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดขอผิดพลาดตอการกําหนดแหลงงบประมาณ
และการเบิกจาย   

2. ความไมแนนอน ขาดความตอเนื่องของนโยบายทางการบริหารงบประมาณ ทําใหเกิดรายการ

งบประมาณที่ไมไดคาดการลวงหนา มีความสับสนและขัดแยงของรายละเอียดและวัตถุประสงคของรายการ
งบประมาณ 

3. การระบุเลขลําดับรายการงบรายจายยอย มีความซ้ําซอนและไมตอเนื่องจากรายการเดิมกอน
หนา เพราะไมมีการจดบันทึกไว 


