
การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

1. งบประมาณ
1.1 การโอนงบประมาณ  หรือ เพิ่มงบประมาณ (Supplement) ให้ส่วนงาน
1.2 การกําหนดรหัสโครงการวิจัย (Internal order – io8)

2. บริหารงบประมาณ
2.1 ใบจองงบประมาณของโครงการ
2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2.3 รายงานในระบบ MUERP
2.4 เอกสารที่ส่งให้ส่วนงาน

3. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

4. ส่วนงานนอกระบบ MUERP
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1.งบประมาณ
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ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560



ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2560
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เอกสารงบประมาณ ของกองบริหารงานวิจัย (1)

แบบ 1. โครงการวิจัยของส่วนงาน (เฉพาะส่วนงาน)
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แบบ 1. โครงการวิจัยของส่วนงาน (เฉพาะส่วนงาน)

รายการ จํานวนเงิน

ที่แบ่งจ่าย

ตามงวด

จํานวนเงิน

ที่เข้าระบบ

payroll

จ่ายให้

บุคคล

ภายนอก

1.งบบุคลากร วุฒิปริญญาโท

นาย เกริก (คณะ A ม.มหิดล) 316,200  

2.งบดําเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

รศ.ดร. กนกอร (คณะ A ม.มหิดล) 180,000  

ดร.กนก (ค.เทคนิคฯ ม.เชียงใหม่) 60,000 

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้างสมทบ 18,000   

ค่าใช้สอยอื่นๆ 98,200   

2.3 ค่าวัสดุ 327,600 

รวม 425,800 514,200  60,000 

ข้อ 13 (3) (4) ให้มหาวิทยาลัยตัดเงินค่าตอบแทน

หรือเงินเดือน   แล้วโอนงบประมาณส่วนนี้เข้า

ระบบการจ่ายเงินเดือนฯ (Payroll) และหักภาษี

ณ ที่จ่ายให้ถูกต้องเพื่อนําส่งสรรพากร 

ข้อ 13 (5) ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

ที่มิได้กําหนดใน(4)ให้จ่ายตามจริง

ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

และให้ดําเนินการตามข้อบังคับฯพัสดุ

เอกสารงบประมาณ ของกองบริหารงานวิจัย (2)

สําหรับค่าตอบแทนบุคคลภายนอกใหจ้่ายผ่าน

ระบบการเงินหรือเงินยืมฯ
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แบบ 2. โครงการวิจัยข้ามส่วนงาน (มีบุคลากรจากส่วนงานอื่นร่วมวิจัยด้วย)

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. จํานวนเงิน

ที่แบ่งจ่าย

ตามงวด

จํานวนเงิน

ที่เข้าระบบ

payroll

จ่ายให้

บุคคล

ภายนอก

1.งบบุคลากร วุฒิปริญญาตรี

นส.สมศรี  ผู้ช่วยวิจัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000   

2.งบดําเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

ศ.ดร. สมศักดิ์  (คณะ A ม.มหิดล) 25,000 25,000 25,000 25,000 100,000   

นส.สมปราถนา (ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนอื) 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000   

อ.ดร.สมเกียรติ (คณะ B ม.มหิดล) 5,000  5,000  5,000  10,000 25,000     

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้างสมทบ 750     750     750     750     750     750     750     750     750     750     750     750     9,000      

ค่าใช้สอยอื่นๆ 141,000   

2.3 ค่าวัสดุ 410,000   

รวมทั้งสิ้น 551,000  374,000  40,000  

เอกสารงบประมาณ ของกองบริหารงานวิจัย (3)
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แบบ 2. โครงการวิจัยข้ามส่วนงาน (มีบุคลากรจากส่วนงานอื่นร่วมวิจัยด้วย)

รายการ จํานวนเงิน

ที่แบ่งจ่าย

ตามงวด

จํานวนเงิน

ที่เข้าระบบ

payroll

จ่ายให้

บุคคล

ภายนอก

1.งบบุคลากร วุฒิปริญญาตรี

นส.สมศรี  ผู้ช่วยวิจัย 240,000   

2.งบดําเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน

ศ.ดร. สมศักดิ์  (คณะ A ม.มหิดล) 100,000   

นส.สมปราถนา (ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนอื) 40,000   

อ.ดร.สมเกียรติ (คณะ B ม.มหิดล) 25,000     

2.2 ค่าใช้สอย

ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้างสมทบ 9,000      

ค่าใช้สอยอื่นๆ 141,000   

2.3 ค่าวัสดุ 410,000   

รวมทั้งสิ้น 551,000  374,000  40,000  

สําหรับค่าตอบแทนบุคคลภายนอก

ให้จ่ายผ่านระบบการเงินหรอืเงินยืมฯ

โอนงบประมาณเข้าระบบการจ่ายเงินเดือนฯ (Payroll)

คณะ A มหิดล = 240,000+100,000+9000  

โอนงบประมาณเข้าระบบการจ่ายเงินเดือนฯ

(Payroll) คณะ B มหิดล = 25,000  

ค่าวัสดุและค่าใช้สอยทีม่ิไดก้ําหนดใน (4)

ให้จ่ายตามจริง ตามกรอบงบประมาณทีไ่ดร้ับ

อนุมัตแิละใหด้าํเนินการตามข้อบังคับฯพัสดุ

เอกสารงบประมาณ ของกองบริหารงานวิจัย (4)



1.1 การโอนงบประมาณ  หรือ เพิ่มงบประมาณ ให้ส่วนงาน (1)

1.1.1 เงินเดือน และเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือน  เช่น ค่าจ้างชั่วคราว  ค่าตอบแทน-
หัวหน้าโครงการ  ค่าตอบแทนผูว้ิจัย  เงินประกันสงัคม

                มหาวิทยาลัยจะโอนงบประมาณให้ส่วนงานตามค่าใช้จ่ายรายเดือน
(วงเงินตามกรอบงบประมาณของกองบริหารงานวิจัย) 

                ส่วนงานเป็นผู้ Run Payroll สําหรับบุคลากรภายใน
และจ่ายผ่าน AP สําหรับบุคคลภายนอก

                ส่วนงานจดัทําฎีกา เพื่อวางเบิกเงินทีก่องคลังเป็นรายเดือน  

              กรณีที่โครงการมีผู้วิจัยข้ามส่วนงาน  จะโอนงบประมาณไปให้ส่วนงาน                     
ต้นสังกัด เพื่อ Run Payroll และจัดทําฎีกาเพื่อวางเบิกเงินที่กองคลังเป็นรายเดือน 
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* * *  โครงการฯ มีหน้าที่ประสานงานกับงานคลัง/HR ส่วนงาน เพื่อให้ข้อมูลลูกจ้างและ

ค่าตอบแทนต่างๆ ที่ต้องจ่าย * * * 



1.1.2  ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ ที่จ่ายให้โครงการ

         มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณให้ส่วนงาน  ตามวงเงินที่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์ อนุมั ติเบิกจ่ายเงินทุนในแต่ละงวด    และงานบัญชี กองคลัง
เบิกเม็ดเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย  (ชื่อส่วนงาน)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

         หัวหน้าโครงการสามารถเบิกจ่ายเงินตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง และ         
ตามข้อบังคับฯพัสดุ โดยไม่ต้องวางฎีกามาที่กองคลัง  โดยมี 2 แนวทางดังนี้

         1)  หัวหน้าโครงการยืมเงินจากส่วนงาน  โดยเมื่อนําใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานเบิกจ่าย 
มาส่งให้เจ้าหน้าที่งานคลังของส่วนงาน  เพื่อส่งใช้เงินยืมและบันทึกข้อมูลในระบบ MUERP 

         2) หัวหน้าโครงการไม่ยืมเงิน  แต่ให้เจ้าหน้าที่งานคลังของส่วนงาน  เป็นผู้ดําเนินการ
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1.1 การโอนงบประมาณ  หรือ เพิ่มงบประมาณให้ส่วนงาน (2)



1.1.3  ค่าครุภัณฑ์

         มหาวิทยาลัยโอนงบประมาณให้ส่วนงานตามวงเงินที่กองบริหารงานวิจัยแจ้ง

         เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนงาน เป็นผู้ดําเนินการจัดหาโดยบันทึกข้อมูลในระบบ 

MUERP  และงานคลังของส่วนงานทําฎีกาเพื่อวางเบิกเงินที่กองคลัง
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1.1 การโอนงบประมาณ  หรือ เพิ่มงบประมาณให้ส่วนงาน (3)



1.2 การกําหนดรหัสโครงการวิจัย (Internal order – io8)

  กองคลัง จะกําหนดรหัสโครงการวิจัย (Internal order – io8)  

ให้ทุกโครงการ

  ขอให้ส่วนงาน ใช้ในการบันทึกข้อมลูในการรับเงิน และการจ่ายเงิน

ของโครงการฯ  และ การ Run payroll ในระบบ MUERP เพื่อให้สามารถ

รายงานรายรับ และรายจ่ายของโครงการได้
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2.บริหารงบประมาณ
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2.1 ใบจองงบประมาณของโครงการ

  กองคลัง  ได้จัดทําใบจองงบประมาณแทนส่วนงาน 

  เมื่อส่วนงานจะบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ MUERP  ขอให้ส่วนงาน นําใบจองงบประมาณ

ดังกล่าวมาเพิ่มบรรทัด (Line item) ตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  เพื่อให้สามารถรายงาน

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงของโครงการได้
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2.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
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หัวหน้าโครงการวิจัย ขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนงาน กรณีการเปลี่ยนแปลงรายการภายใน

งบรายจ่ายเดียวกัน หรือต่างงบรายจ่าย ตามวงเงินที่อธิการบดีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

( อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ดํ า เ นิ น ก า ร )  ห า ก เ กิ น ว ง เ งิ น ดั ง ก ล่ า ว  ใ ห้ เ ส น อ อ ธิ ก า ร บ ดี  ห รื อ 

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ

ข้อ ๑๓



ส่วนงาน สามารถสอบถามรายงานที่แสดงงบประมาณ และรายจ่ายของ
โครงการวิจัยในระบบ MUERP ด้วย  T-Code ดังนี้

    S_ALR_87013019

    ZFMRP019
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2.3 รายงาน (1)
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2.3 รายงาน (2)

ตัวอย่าง รายงาน S_ALR_87013019

งบ
ประมาณ ใช้ไป ผกูพนั ใช้ไป+ผกูพนั งบ

คงเหลือรหสัโครงการ



2.3 รายงาน (3)
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ตัวอย่าง รายงาน ZFMRP019



เจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณของสว่นงาน จะได้รับเอกสารทาง e-mail ดังนี้

           บันทึกอนุมัติหลักการ และรายละเอียดโครงการ

           ข้อมูลงบประมาณโครงการ

           ใบจองงบประมาณ
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2.4 เอกสารที่ส่งให้ส่วนงาน

ลําดับที่ สังกัด ชื่อโครงการ ชื่อโครงการ(short text) IO8

โครงการ (long text)
(รหัสโครงการ)

งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ รวม โครงการ

(จ่ายตามงวด)

payroll

(ส่วนงาน)

AP

(บุคคลภายนอก)

เงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน - งบปกติ

1 คณะสัตว

แพทย

ศาสตร์

งบปกติ

วิจัยประยุกต์

การรีโปรแกรมของเซลล์

ไฟโบรบลาสต์โดยตรงฯ

อ.ดร.สพ.ญ

.........

รีโปรแกรมเซลล์ไฟโบรบลาสต_อ.ดร.สพ.ญ………. 860139277001 950,000     -           180,000   140,000   630,000    950,000      770,000      180,000   

2 ผศ.ดร.ภญ...... ประกอบด้วย 2 ส่วนงาน 700,000     -           138,000   105,000   457,000    700,000      562,000      138,000   

ศักยภาพต้านอักเสบ_ผศ.ดร.ภญ……… P13 860139277002 670,000     108,000   105,000   457,000    670,000      562,000      108,000   

ศักยภาพต้านอักเสบ_อ.ดร……. P21 860219277001 30,000       30,000    -          -           30,000        30,000     

โครงการวิจัยข้ามส่วนงาน (มีบุคลากรในสังกัดไปร่วมวิจัยกับส่วนงานอื่น)

1 ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน 2,427,400   240,000    365,400   358,000   1,464,000  2,427,400   1,813,000   600,000   14,400    

ผ.จัดทําฐานข้อมูลชีวภาพฯ_รศ.ดร. ...…. P22 860229277005 2,160,400   240,000    98,400    358,000   1,464,000  2,160,400   1,813,000   333,000   14,400    

ผ.จัดทําฐานข้อมูลชีวภาพฯ_ผศ.ดร. …... P09 860099277025 180,000     -           180,000   180,000      180,000   

ผ.จัดทําฐานข้อมูลชีวภาพฯ_ศ.ดร. …….. P08 860089277005 24,000       -           24,000    24,000        24,000     

ผ.จัดทําฐานข้อมูลชีวภาพฯ_อดร.นสพ. …… P13 860139277003 63,000       -           63,000    63,000        63,000     

รศ. ดร

............

ชื่อหัวหน้า

โครงการ

งบปกติ

วิจัยประยุกต์

งบปกติ

วิจัยประยุกต์

ประเภทงบ

คณะสัตว

แพทย

ศาสตร์

ศักยภาพในต้านการ

อักเสบของสารสกัด

พิกัดนวโกฐฯ

สถาบัน

ชีววิทยา

ศาสตร์

โมเลกุล

แผนงานการจัดทํา

ฐานข้อมูลชีวภาพฯ

 จํานวนเงิน

ที่ได้รับทุน

งบประมาณที่ได้รับ ลักษณะการจ่าย



3.กันเงินไวเ้บิกเหลื่อมปี
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3. กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

 สิ้นปีงบประมาณ ส่วนงาน ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของแต่ละ
โครงการ และแจ้งรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 
ให้ งานบริหารงบประมาณ  กองคลัง  เ พื่อกันเงินไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป
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4.ส่วนงานนอกระบบ MUERP

22



4.1 ส่วนงานนอกระบบ MUERP ที่ไม่ได้บริหารเงินรายได้เอง

 มหาวิทยาลัย จะโอนงบประมาณให้เหมือนกับส่วนงานในระบบ MUERP

 ส่วนงาน  ดําเนินการใช้จ่ายเงินวิจัยตามระบบของส่วนงาน

 ทุกสิ้นเดือน ส่วนงาน ส่งรายงานค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่ายที่ เ กิดขึ้น
ส่งงานบริหารงบประมาณ กองคลัง ด้วยTemplate Interface การใช้งบประมาณ    

 สิ้นปีงบประมาณ ส่วนงาน ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของแต่ละโครงการ และ
แจ้งรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณให้งานบริหารงบประมาณ 
กองคลัง เพื่อกันเงินไปเบิกจ่ายในปงีบประมาณถัดไป
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4.2 ส่วนงานนอกระบบ MUERP ที่บริหารเงินรายได้เอง

มหาวิทยาลัย จะโอนงบประมาณ พร้อมเบิกจ่ายเม็ดเงิน ให้ทั้งจํานวนที่ได้รับอนุมัติ
เบิ ก จ่ ายตามวง เ งินที่ รองอ ธิการบดีฝ่ าย วิ จัยฯ  อนุมั ติ แต่ ละงวด    และ
งานบัญชี กองคลัง เบิกเม็ดเงินโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนการวิจัย (ชื่อส่วนงาน) 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

  ส่วนงาน  ดําเนินการใช้จ่ายเงินวิจัยตามระบบของส่วนงาน

  ทุกสิ้นเดือน  ส่วนงานส่งรายงานค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่ายที่ เกิดขึ้น
ส่งงานบริหารงบประมาณ กองคลัง ด้วย Template Interface การใช้งบประมาณ    

  สิ้นปีงบประมาณ ส่วนงานตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของแต่ละโครงการ และ
แจ้งรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณให้งานบริหารงบประมาณ 
กองคลัง เพื่อกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
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สอบถาม

การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ

        ได้ที่  งานบริหารงบประมาณ กองคลัง

           โทรศัพท์  0-2849-6173-6 ,  0-2849-6198 ,
                     0-2849-6510-2 
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