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บทที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ส่วนงานของกองแผนงานประกอบไปด้ ว ยงานนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และการงบประมาณ งาน
สารสนเทศและติดตามผล และงานบริหารทั่วไป ซึ่งการตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เพิ่ มเติ ม เป็ น ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงบประมาณ ภายใต้งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ ซึ่งเป็นการปฏิ บั ติ ใ นกรณี ที่
คณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์จะตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เนื่ อ งจากมี ร ายรั บ และรายจ่ า ยเพิ่ มเติ ม
นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
1.2 วัตถุประสงค์
๑.2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทางบประมาณของหน่ ว ยงาน ตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบถึ ง ขั้ น ตอน
กระบวนการ และแนวทางในการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม
๑.2.2 เพื่อให้การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ของคณะ/หน่วยงานเป็นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
รวดเร็ว คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.3 ขอบเขต
ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ า ย เพิ่ มเติ ม นี้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ขั้นตอนการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕60 โดยเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ก ารเสนอเรื่ อ งจากคณะ/หน่ ว ยงาน และสิ้ น สุ ด
กระบวนการทีค่ ณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากอธิการบดี
1.4 คำจำกัดควำม
ค าส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เพิ่ มเติ ม (นิ ย ามจาก ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕60, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕60)
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ส่วนราชการ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านั ก ศู น ย์ และส่ ว นราชการหรื อ ส่ ว น งาน
ภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการ และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หรื อ ส่ ว นงาน
ภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“เงิ น รา ยได้ ” หมายความว่ า เงิ น รา ยได้ แ ละทรั พย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ตา มพระร าชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า บรรดาอสังหาริมทรัพย์และทรั พย์ สิ น อื่ น ใดที่ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ ที่ อ ยู่ ใ น
ความครอบครอง ปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ บริหารจัดการ และจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
1.5 บทบำทหน้ำที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน : ตรวจสอบวงเงิ น งบประมาณ เอกสารประกอบการ
พิจารณาอื่น และเหตุผลความจาเป็นของการขออนุมัติ
ผู้อานวยการกองแผนงาน : พิจารณาความเหมาะสม ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอการพิ จ ารณาเพิ่ มเติ ม
ความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ และลงนามในสาเนาเอกสารที่แนบเรื่อง
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ : พิ จ ารณาความ
เหมาะสม ให้ความเห็นและข้อเสนอการพิจารณาเพิ่มเติมต่ออธิการบดี
อธิการบดี : พิจารณาอนุ มัติ ก ารตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ย เพิ่ มเติ ม ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕60 ข้ อ 22 ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า “ในระหว่ า งปี ง บประมาณกรณี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้อ งด าเนิ น การความประสงค์ ข องแหล่ ง ทุ น ให้ อ ธิ ก ารบดี
อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวและรายงานต่อสภามหาวิท ยาลัย เป็นรายไตรมาส”
1.6 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์ สิ น พ.ศ. ๒๕60 ข้ อ 22 ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ว่ า
“ในระหว่างปีงบประมาณกรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนิ น การความประสงค์
ของแหล่งทุน ให้อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดั ง กล่ า วและรายงานต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
เป็นรายไตรมาส”
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บทที่ 2
ขั้นตอนกำรตั้งแผนงบประมำณรำยจ่ำย เพิ่มเติม
กรณี ที่ไม่เสนอคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม กรณี ที่ ไ ม่ เ สนอคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ คณะ/
หน่วยงาน มีความประสงค์จะตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติ ม เนื่ อ งจากมี ร ายรั บ จากแหล่ ง ทุ น ภายนอกที่ มี
วัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างชัดเจน ได้แก่ เงินอุดหนุนบริการวิชาการ/วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เงินทุนการศึ ก ษา
และเงินบริจาคอื่น ซึ่งรายรับดังกล่าว ไม่ได้ประมาณการรายรับและรายจ่ายในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คณะ/หน่ ว ยงาน จะเสนอเรื่ อ งมาที่ ก องแผนงาน ซึ่ ง มี
ลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 แผนผังกำรปฏิบัติงำน
/
/

/

/
/
(

(

)

)

UBUFMIS

/
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2.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้น
ตอน
1

กระบวนกำร

/

รำยกำรปฏิบั ติ
(1) คณะ/หน่วยงานเสนอเรื่องขอ
อนุมัติตั้ งแผนงบประมาณรายจ่าย
มาที่กองแผนงาน

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
คณะ/
(1) บันทึกข้อ ความ
หน่วยงาน จากคณะ/
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ดตั้ง
แผนงบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบนาส่งเงิน
(5) รายละเอีย ด
โครงการ/สัญญา
โครงการ

๔

แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน
(1) คณะ/
หน่วยงาน
(2) ระบบ
UBUFMIS

(1) บันทึก
ข้อความ

(2) ราย
ละเอีย ดตั้ง
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) ระบบ
(3) รายงาน
UBUFMIS
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) กองคลัง (4) ใบนาส่ง
เงิน
(5)หน่วยงาน (5) ราย
ผู้ร่วมสัญญา ละเอีย ด
โครงการ/
สัญญา
โครงการ

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1
-

ขั้น
ตอน
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กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(1) ตรวจสอบความถูก ต้อง
นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ
ครบถ้วนของข้ อมูล ได้แ ก่
นโยบายและ จากคณะ/
- เหตุผลความจาเป็นที่ข ออนุมัติตั้ง แผน
หน่วยงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติ ม
(2) รายละเอีย ดตั้ง
- จานวนเงินที่ขออนุมัติตั้ งแผน
แผนงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติ ม ใน
รายจ่าย
บันทึกข้อความ
- รายละเอียดตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงานสรุป
- รายงานสรุปยอดงบประมาณ
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ (ถ้ามี)
คงเหลื อ
- ใบนาส่งเงิน (ถ้ามี)
- รายละเอียดโครงการ/สัญญา
(4) ใบนาส่งเงิน
โครงการ (ถ้ามี)
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อมี
(5) รายละเอีย ด
ส่วนที่ต้องแก้ไข ประสานคณะ/
โครงการ/สัญญา
หน่วยงานเพื่อข้ อมูล เพิ่ มเติ ม หรือ
โครงการ
ส่งคืนคณะ/หน่วย เพื่อแก้ ไข
(2) เกษียนหนั งสือเสนอ
ผู้อานวยการกองแผนงาน โดยสรุป
๕

แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน
(1) คณะ/
หน่วยงาน
(2) ระบบ
UBUFMIS

(1) บันทึก
ข้อความ

(2) ราย
ละเอีย ดตั้ง
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) ระบบ
(3) รายงาน
UBUFMIS
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) กองคลัง (4) ใบนาส่ง
เงิน
(5)หน่วยงาน (5) ราย
ผูร้ ่วมสัญญา ละเอีย ด
โครงการ/
สัญญา
โครงการ
(1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
(1) บันทึก
จากคณะ/
หน่วยงาน
ข้อความ

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1
-

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
แหล่งข้อมู ล
ดำเนิ นงำน
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
รายจ่าย

ประเด็น การขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย และระบุ
ระเบียบฯ หรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

(3) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบนาส่งเงิน
(5) รายละเอีย ด
โครงการ/สัญญา
โครงการ
(6) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560 ข้อ 22
๖

แบบรำยงำน

(2) ราย
ละเอีย ดตั้ง
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) ระบบ
(3) รายงาน
UBUFMIS
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) กองคลัง (4) ใบนาส่ง
เงิน
(5)หน่วยงาน (5) ราย
ผู้ร่วมสัญญา ละเอีย ด
โครงการ/
สัญญา
โครงการ
(6) ระเบียบฯ ระเบียบฯ ว่า
ว่าด้วย
ด้วยการเงิน
การเงินและ และ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1
-

ภาคผนวกที่
2

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

3

/

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน

แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน

พ.ศ. 2560
ข้อ 22
(1) ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการ (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ กองแผนงาน จากคณะ/
หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเสนอรอง
หน่วยงาน
อธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภา
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
มหาวิทยาลัย/ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
งบประมาณพิจารณา
รายจ่าย
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมี
ส่วนที่ต้องแก้ไข กองแผนงาน
ประสานคณะ/หน่วยงานเพื่อข้ อมูล
(3) รายงานสรุป
(3) ระบบ
เพิ่มเติ ม หรือส่งคืน คณะ/หน่วย
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
เพื่อแก้ ไข
คงเหลื อ
(4) ใบนาส่งเงิน
(5) รายละเอีย ด
โครงการ/สัญญา
โครงการ

๗

หมำยเหตุ

พ.ศ. 2560
ข้อ 22
(1) บันทึก ภาคผนวกที่
ข้อความ
1

(2) ราย
ละเอีย ดตั้ง
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) กองคลัง (4) ใบนาส่ง
เงิน
(5)หน่วยงาน (5) ราย
ผู้ร่วมสัญญา ละเอีย ด
โครงการ/
สัญญา
โครงการ

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1
-

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

4
/
( )

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(6) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560 ข้อ 22

(1) รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายงบประมาณพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเสนอ
อธิการบดีเ พื่อพิจารณา
กรณีมีข้อเสนอแนะ กอง
แผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงาน
ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

(6) ระเบียบฯ
ว่าด้วย
การเงินและ
ทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 22
(1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
จากคณะ/
หน่วยงาน
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
รายจ่าย

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายแผน
และกิจการ
สภามหา
วิทยาลัย/
ผู้ช่วย
อธิการบดี
ฝ่าย
(3) รายงานสรุป
งบประมาณ ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบนาส่งเงิน

๘

แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน

(3) ระบบ
UBUFMIS
(4) กองคลัง

หมำยเหตุ

(6) ระเบียบ
ฯ ว่าด้วย
การเงินและ
ทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 22
(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
2

(2) ราย
ละเอีย ดตั้ง
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบนาส่ง
เงิน

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

5
( )

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
แหล่งข้อมู ล
ดำเนิ นงำน
(5) รายละเอีย ด
(5)หน่วยงาน
โครงการ/สัญญา
ผู้ร่วมสัญญา
โครงการ

(1) อธิการบดี พิจารณาให้ความ
อธิการบดี
เห็นชอบและให้ข้อ เสนอแนะ (ถ้ามี)
และเสนอที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
กรณีมีข้อเสนอแนะ กอง
แผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงาน
ดาเนินการ ตามข้อเสนอแนะ

๙

แบบรำยงำน

หมำยเหตุ

(5) ราย
ละเอีย ด
โครงการ/
สัญญา
โครงการ
(6) ระเบียบฯ ว่า (6) ระเบียบฯ (6) ระเบียบฯ ภาคผนวกที่
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วย
ว่าด้วยการเงิน 2
ทรัพย์สิน พ.ศ.
การเงินและ และทรัพย์ สิน
2560 ข้อ 22
ทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 ข้อ 22
ข้อ 22
(1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
(1) บันทึก ภาคผนวกที่
จากคณะ/
หน่วยงาน
ข้อความ
1
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
(2) ราย
ภาคผนวกที่
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
ละเอีย ดตั้ง 1
รายจ่าย
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงานสรุป
(3) ระบบ
(3) รายงาน ภาคผนวกที่
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
สรุปยอด
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

6
UBUFMIS

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
คงเหลื อ

(1) ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติ ม ในระบบ UBUFMIS ตาม
ผลการพิจารณา

๑๐

แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน

งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบนาส่งเงิน
(4) กองคลัง (4) ใบนาส่ง
เงิน
(5) รายละเอีย ด
(5)หน่วยงาน (5) ราย
โครงการ/สัญญา
ผู้ร่วมสัญญา ละเอีย ด
โครงการ
โครงการ/
สัญญา
โครงการ
(6) ระเบียบฯ ว่า (6) ระเบียบฯ (6) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วย
ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
การเงินและ และทรัพย์ สิน
2560 ข้อ 22
ทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560 ข้อ 22
ข้อ 22
นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
(1) บันทึก
นโยบายและ จากคณะ/
หน่วยงาน
ข้อความ
แผน
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
(2) ราย
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
ละเอีย ดตั้ง
รายจ่าย
แผน

หมำยเหตุ

ภาคผนวกที่
1
-

ภาคผนวกที่
2

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

7

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

/

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน

(1) สาเนาเรื่องที่ไ ด้รับอนุมัติ และ
แจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง และกองคลั ง เพื่อ ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้ องต่อ ไป

๑๑

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน

งบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงานสรุป
(3) ระบบ
(3) รายงาน
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
สรุปยอด
คงเหลื อ
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ขั้นตอนการ
(4) ขั้นตอน (4) ขั้นตอน
ดาเนินการในระบบ การ
การ
UBUFMIS
ดาเนินการใน ดาเนินการใน
ระบบ
ระบบ
UBUFMIS
UBUFMIS
(1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
(1) บันทึก
จากคณะ/
หน่วยงาน
ข้อความ
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
(2) ราย
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
ละเอีย ดตั้ง
รายจ่าย
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงานสรุป
(3) ระบบ
(3) รายงาน
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
สรุปยอด

ภาคผนวกที่
1
-

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

8

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
คงเหลื อ

แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน

งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบนาส่งเงิน
(4) กองคลัง (4) ใบนาส่ง
เงิน
(5) รายละเอีย ด
(5)หน่วยงาน (5) ราย
โครงการ/สัญญา
ผู้ร่วมสัญญา ละเอีย ด
โครงการ
โครงการ/
สัญญา
โครงการ
นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
(1) บันทึก
นโยบายและ จากคณะ/
หน่วยงาน
ข้อความ
แผน
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
(2) ราย
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
ละเอีย ดตั้ง
รายจ่าย
แผน
งบประมาณ
รายจ่าย
(3) รายงานสรุป
(3) ระบบ
(3) รายงาน
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
สรุปยอด
คงเหลื อ
งบประมาณ
คงเหลื อ

(1) สรุปข้อมูล ที่ได้รับอนุ มัติใน
ไฟล์ข้อ มูล และเก็บเอกสารเข้า
แฟ้ม

๑๒

หมำยเหตุ

ภาคผนวกที่
1
-

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
หมำยเหตุ
แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน
ดำเนิ นงำน
(4) ใบนาส่งเงิน
(4) กองคลัง (4) ใบนาส่ง ภาคผนวกที่
เงิน
1
(5) รายละเอีย ด
(5)หน่วยงาน (5) ราย
โครงการ/สัญญา
ผู้ร่วมสัญญา ละเอีย ด
โครงการ
โครงการ/
สัญญา
โครงการ

๑๓

2.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในระบบ UBUFMIS
๑) ตั้งงบประมำณกลำงปี : (รหั สหน้ำ จอ: KKBGDT๓๑)
๑.๑ การเข้าสู่ฟังก์ ชั่น : หลังจากที่ login เข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ฟังก์ชั่น กาหนดข้อ มูล
ประเภทเรื่อง ตามขั้น ตอนดังนี้
--->มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการประจาวัน--->ตั้ง
งบประมาณกลางปี

ภาพที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ ชั่นตั้งงบประมาณกลางปี

๑๔

ขั้นตอน
๑-๒

ขั้นตอน
๓-๖

ภาพที่ 2 หน้าจอของเมนูตั้ง งบประมาณกลางปี
๑.๒ การบันทึกข้อมู ล : การบันทึกแผนงบประมาณรายจ่าย ในหน้าจอดังภาพที่ ๘
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) กาหนดวันที่ตั้ง งบประมาณกลางปี สามารถกาหนดวันที่ ได้ โดยดับ เบิ้ลคลิกที่
ช่องวันที่ แล้วทาการเลือกวัน จากหน้าจอวันที่ที่ระบบแสดงขึ้น ดังนี้

ภาพที่ 3 รูปแสดงตั วอย่างหน้าจอวันที่
(๒) กาหนดปีงบประมาณ แหล่ งเงิน หน่วยงาน โดยกด
เพื่อเลื อกข้อ มูลตาม
ค่าที่ระบบได้เตรีย มไว้ให้
(๓) บันทึกรายละเอีย ดแผนงานต่าง ๆ โดยกาหนดรหัสกองทุน รหัสงาน/โครงการ
รหัสโครงการย่อย รหัสกิจกรรม รหัสหมวดรายจ่ายโดยกด
เพื่อ เลือก
ข้อมูล , กาหนดจานวนเงินตั้ง งบ
๑๕

(๔) หากงบประมาณที่ตั้ง เป็นงบลงทุน (ค่าครุภั ณฑ์ หรือค่าที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง)
ให้กดที่
จะมีหน้าต่างแสดง ดังนี้

ภาพที่ 4 รูปแสดงตั วอย่างหน้าจอรายละเอียดงบลงทุน
กาหนดรายการจ่าย โดยกด
เพื่อเลือกข้อ มูล กาหนดราคาต่อหน่วย จานวนหน่วย โปรแกรม
จะคานวณเงินยอดรวม พอทารายการเรียบร้อยแล้วกด
เพื่อออกจากหน้าต่าง
(๕) เมื่อใส่ข้ อมูล ทุกอย่างเรียบร้ อยแล้ว จะทาการบันทึกให้กดปุ่ ม
บันทึกข้อมู ลทั้งหมดให้ ตรงช่องสถานะจะแสดง

ระบบจะ

(๖) ถ้าต้องการเพิ่ มรหัสโครงการให้กดปุ่ม
ระบบจะเลื่อนขึ้นบรรทั ดใหม่ แต่ ถ้า
ต้องการลบทั้ง บรรทัดให้ก ดปุ่ม
ระบบจะลบบรรทัดนั้น
๒) อนุมัติงบประมำณกลำงปี (รหั สหน้ ำจอ: KKBGDT๓๒)
๒.๑ การเข้าสู่ฟังก์ ชั่น : หลังจากที่ login เข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ฟังก์ชั่น กาหนดข้อ มูล
ประเภทเรื่อง ตามขั้น ตอนดังนี้
--->มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการประจาวัน
--->อนุมัติงบประมาณกลางปี

๑๖

ภาพที่ 5 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ชั่นอนุ มัติ งบประมาณกลางปี

ขั้นตอน
๑

ขั้นตอน
๒

ภาพที่ 6 หน้าจอของเมนู อนุมัติ งบประมาณกลางปี

๑๗

๒.๒ การบันทึกข้อมู ล : การบันทึกอนุ มัติงบประมาณกลางปี ในหน้าจอดั งภาพที่ ๑๒ ดาเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้
(๑) ค้นหารายการตั้งงบกลางปีที่ ต้องการอนุ มัติ ด้วยการระบุเงื่ อนไขที่ต้ องการค้นหา โดยกดปุ่ม
และใส่เงื่อนไข จากนั้นกด ปุ่ ม
เพื่อค้นหา แล้วระบบจะแสดงข้อ มูลรายการตั้ง
งบกลางปีที่ต้ องการ เพื่ อบันทึกอนุ มัติ
(๒) ก่อนบันทึกอนุ มัติให้ ตรวจสอบความถูกต้ อง และครบถ้วนของรายการที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะงบ
ลงทุน ให้กด ที่
จะมีหน้าต่างแสดงรายการงบลงทุน อย่างครบถ้วน ดังตั วอย่าง
ต่อไปนี้

ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดงบลงทุน
จากนั้น กด

เพื่อออกจากหน้าต่าง

(๓) การอนุมัติงบประมาณกลางปี ให้ คลิกเลือก “อนุมัติ” ในช่องสถานะ
(๔) ทาการบันทึกการอนุมัติ โดยกดปุ่ ม

๑๘

ภำคผนวก

๑๙

ภำคผนวกที่ 1
ตัวอย่ำงกำรบันทึกข้อควำม
และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

๒๐

กำรตั้งแผนงบประมำณรำยจ่ำย เพิ่มเติม จำกแหล่งทุ นภำยนอก
บันทึกข้ อควำม

บันทึกข้อควำม

ตัวอย่ำง

ส่วนรำชกำร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี โทร. 3304
ที่ ศธ 0529.13/814
วันที่ 30 มกราคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยจากสานั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศา สตร์
และเทคโนโลยี (สวทช.) เพื่อดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ
จานวน 232,000 บาท แต่เนื่ อ งจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณส าหรั บ โครงการดั ง กล่ า วใน
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรีย บร้ อ ย คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ จึ ง ขออนุ มัติ ตั้ ง
แผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพแรงงานตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ จานวน 232,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอีย ดการตั้ ง แผนงบประมาณเพิ่ มเติ ม
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.................................................................)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๑

กำรเกษีย นหนัง สือเสนอผู้ อำนวยกำรกองแผนงำน

ตัวอย่ำง

เรียนผู้อานวยการกองแผนงาน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ขออนุ มัติ ตั้ ง แผนงบประมาณรายจ่ า ยเ พิ่ มเติ ม เงิ น รายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยจากส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้ อ งการของ
สถานประกอบการ จานวน 232,000 บาท แต่ เ นื่ อ งจากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณ
สาหรับโครงการดังกล่าวในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดั ง นั้ น จึ ง ขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่ มเติ ม โครงการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ จานวน 232,000 บาท
คามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน และทรั พย์ สิ น พ.ศ. ๒๕60 ข้ อ
22 ในระหว่างปีงบประมาณกรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุ น ภายนอก ซึ่ ง ต้ อ งด าเนิ น การ
ความประสงค์ของแหล่งทุน ให้อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวและรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัย เป็นรายไตรมาส
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่ า วข้ า งต้ น เห็ น ควรน า
เรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติ ม ประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ.
2560 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ จ า นวน 232,000
บาท
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณา
(………………………………….)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30 ม.ค. 60

๒๒

แบบฟอร์มบันทึกข้อควำม

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ................................................................. โทร. ..........................................
ที่ ...................................................................................... วันที่ ..........................................
เรื่อง ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
.....(ระบุชื่อคณะ/หน่วยงาน)........... ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก.....(ระบุ ชื่ อ แหล่ ง งทุ น ).........
เพื่อดาเนินโครงการ.....(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม) จานวน ............บาท แต่ เ นื่ อ งจากคณะ........(ระบุ ชื่ อ คณะ/
หน่วยงาน)..ไม่ได้ตั้งงบประมาณสาหรับโครงการดังกล่าวในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ พ .ศ.
2560
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย .....(ระบุ ชื่ อ คณะ/หน่ ว ยงาน)........... จึ ง
ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เงินรายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. .... โครงการ...... (ระบุ ชื่ อ
โครงการ/กิจกรรม) รหัส ... (ระบุรหัสโครงการ/กิจกรรม ถ้ามี) จานวน............บาท ทั้งนี้ ทั้งนี้ รายละเอี ย ดการตั้ ง
แผนงบประมาณเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....................................................................)
........................................................

๒๓

รำยละเอีย ดกำรตั้งแผนงบประมำณเพิ่มเติม

รำยกำร

ตัวอย่ำง

รหัส

ชื่อรำยกำร

ปีงบประมาณ

-

2560

แหล่งงบประมาณ

2

เงินรายได้

คณะ/หน่วยงาน

1309

งานสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

กองทุน

3

กองทุนวิจัย

งาน/โครงการ

0516

งานวิจัยระดับอุ ดมศึ กษาเพื่อสร้างองค์ความรู้

โครงการย่อย

05010002-3

กิจกรรม
หมวดรายจ่าย

โครงการวิจัยระดับ อุด มศึก ษาเพื่อ สร้างองค์ ความรู้
โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้ องการของสถาน
050100020186
ประกอบการ
5412040000
เงินอุดหนุนทั่ วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

จานวนเงิน (บาท)

232,000 บาท

๒๔

รำยงำนสรุ ปยอดงบประมำณคงเหลือ จำกระบบ UBUFMIS

ตัวอย่ำง

๒๕

ใบนำส่งเงิน

ตัวอย่ำง

26

ภำคผนวกที่ 2
ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ว่ำด้วย กำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
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