
แนวปฏิบัติในการกันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และโครงสร้างใหม่ของรหัสโครงการ (IO8)

ระบบบริหารงบประมาณ
Fund Manangement (FM)

งานบริหารงบประมาณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี

10 กันยายน 2563
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หัวข้อบรรยาย
• แผนปิดปีของส่วนงาน

• แนวปฏิบัติในการกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

• การเปลี่ยนแปลงของระบบ FM ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– ใบจองงบประมาณที่กันเงินไว้จะหมดอายุตามเงื่อนไขการกันเงิน

– การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรหัสโครงการ IO8
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แผนปิดปีของส่วนงาน
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แผนปิดปีของส่วนงาน
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แผนปิดปีของส่วนงาน
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ตามหนังสือเวียน กองคลัง
ที่ อว 78.012/ว 974 ลงวันที่ 21 ก.ค.2563

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายและกันเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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การเบิกจ่าย

14 ก.ย.63 เวลา 17.00 น.
ส่วนงานวางฎีกาวันสุดท้าย

รายการที่ไม่สามารถวางฎีกาเบิกจ่ายได้ทัน 
และยังมีความจ าเป็นต้องด าเนนิการต่อไป 

ขอให้กันเงินและยกยอดไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามเงื่อนไขที่ก าหนด
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เงื่อนไขการกันเงิน
• โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ

หลักการให้ด าเนินการแล้ว1

• รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ก่อหนี้
ผูกพันและลงนามในสัญญา หรือ  
มีข้อตกลงเป็นเอกสารแล้ว
(มี PO แล้ว)

2

• รายการเงินอุดหนุนการวิจัย
และเงินบริการวิชาการ3

เบิกจ่ายให้เสร็จภายใน
ไตรมาส 2 ของ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(31 มี.ค.64)

เบิกจ่ายตามงวดงาน
ในสัญญา 

เบิกจ่ายได้ถึงระยะเวลา
ที่ก าหนดในสัญญา

รับทุนอุดหนุนวิจัย/ข้อตกลง
การให้บริการรับท าวิจัย/บริการ

ทางวิชาการ
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ถ้างบประมาณในหมวดค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ 
กองคลังจะโอนงบประมาณเหลือจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆของ

ส่วนงานไปตั้งจ่ายยังหมวดค่าสาธารณูปโภค เพื่อบันทึก
รายจ่ายให้ตรงปีงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค
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ใบแจ้งหนี้ที่ส่งมากองคลังโดยตรง ได้แก่
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์

กองคลังจะขออนุมัติเบิกจ่าย หรือ กันเงินให้ส่วนงาน

รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคอื่น ขอให้ส่วนงานวางฎีกา 
หรือ กันเงิน ตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด 



เงินอุดหนุนวิจัย และเงินบริการวิชาการ

10301004-กองทุนเงินอดุหนุนวิจยั

20101003-เงินงบประมาณ-อดุหนุนเฉพาะ
(เฉพาะผลผลิตตามหนังสือเวียน)

10401005-เงินอดุหนุนบริการวิชาการ

10102046-Mahidol DCU

กองทุนที่กองคลังด าเนินการกันเงินแทนส่วนงาน
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แบบฟอร์มกันเงิน
ส่วนงานในระบบ MUERP แบบ ก.1
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หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงาน ZFMRP010 ซึ่งมีการเพิ่มวันที่สร้าง และ
เวลาที่สร้างรายงาน เพื่อให้กองคลังใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหว
ของรายการกันเงิน



แบบฟอร์มกันเงิน
ส่วนงานนอกระบบ MUERP (Interface) แบบ ก.2

ใช้เลขที่เอกสารตามขั้นตอนของระบบแทนได้
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แบบฟอร์มกันเงิน
กรณีพิเศษ (ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข) แบบ ก.3
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การส่งข้อมูลกันเงิน

• รายการที่ขอกันเงิน ขอให้ส่งบันทึก พร้อมแบบฟอร์ม
ถึงกองคลังภายในเวลาที่ก าหนด

• ส่งไฟล์ แบบฟอร์ม (Excel) ไปยัง e-mail : 
fmfinance@mahidol.ac.th

14



จะถูกพับไปและ
งบประมาณคงเหลือ

จะโอนเข้ารายได้สะสม
ของส่วนงาน หรือ 

มหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

งบประมาณคงเหลือ

รายการที่ไม่ได้
วางฎีกา

รายการที่ไม่ได้
กันเงิน

รายการที่
เบิกจ่ายไม่แล้ว
เสร็จตามเวลาที่

ก าหนด
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เงินรายได้เหลือจ่าย
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• ทุกหมวด
รายจ่าย

เงินรายได้ของ
ส่วนงาน

ทุกกองทุน

• ทุกหมวด
รายจ่าย

กองทุนเงิน
รายได้

มหาวิทยาลัย
สนับสนุน
ส่วนงาน

กองคลังจะโอนกรอบงบประมาณ
ออกจากส่วนงาน 

เพื่อมิให้น ามาใช้อีก

กองคลังจะโอนกรอบงบประมาณ
ออกจากส่วนงาน

คืนเงินรายได้มหาวิทยาลัย



เงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย
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•20102002/G100 ทั้งหมด

•20102002/G300 ที่ ม.จัดสรรให้ระหว่างปี

•20102002/G400 ที่ ม.จัดสรรให้ระหว่างปี
•20101003/ผลผลิตที่ ม.จัดสรรให้ระหว่างปี

1.โอนเข้าเงินรายได้
สะสมของมหาวิทยาลัย

• เงินที่ส่วนงานได้รับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยนอกเหนือจากข้อ 1

2.โอนเข้าเงินรายได้
สะสมของส่วนงาน

• กองทุนฯ งบบุคลากร (20101001)

• กองทุนฯ งบฉุกเฉิน (20101005)
3.ส่งคืนกรมบัญชีกลาง
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน



การเปลี่ยนแปลงของระบบ FM
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ใบจองงบประมาณที่กันเงินไว้จะหมดอายุ
การใช้งานภายในเวลาที่ก าหนดไว้
ตามนโยบาย (31 มีนาคม 2564) 

หากส่วนงานจะด าเนินการต่อไป ส่วนงาน
จะต้องเสนออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ

ขยายเวลากันเงิน
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วนัทีส่ามารถใช ้EMF ใน
การสรา้ง PR, PO หรอืตัง้

หนีไ้ดว้นัสดุทา้ย
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ตัวอยา่งการบันทกึรายการที่
EMF เกนิ Due On



การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรหัสโครงการ IO8
โครงสร้างเดิมของ IO8 ไม่สามารถแสดงต้นทุนของหลักสูตรได้ ดังนั้น จึงต้อง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ IO8 เพื่อให้รองรับต้นทุนหลักสูตรการศึกษา โดย
ส่วนงานจะต้องแจ้งว่ามีหลักสูตรใดบ้างที่ใช้งบประมาณของโครงการ IO8

โดยงานบริหารงบประมาณ จะท าการ Mapping IO หลักสูตร กับ IO8
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1 = การศึกษา
2 = วิจัย
3 = บริการวิชาการ
4 = ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
5 = บริการสุขภาพ
Z = งานอื่นๆ



ติดต่อ...งานบริหารงบประมาณ
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หวัหน้างาน



ติดต่อ...งานบริหารงบประมาณ
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ขอบคุณค่ะ 28

https://forms.gle/tdQLU5qKsH5tRSXo8

โปรดตอบแบบประเมินความพึงพอใจด้วยนะคะ
ตาม link หรือ QR Code ด้านล่างนี้


