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บทที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ส่วนงานของกองแผนงานประกอบไปด้ ว ยงานนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และการงบประมาณ งาน
สารสนเทศและติดตามผล และงานบริหารทั่วไป ซึ่งการโอนงบประมาณรายจ่ า ย และการเปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณ เป็ น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง า นของหน่ ว ยงบประมาณ ภา ยใต้ ง า นนโยบาย ยุ ท ธศาสต ร์ และ
การงบประมาณ ซึ่งเป็นการปฏิบัติในกรณีที่คณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์จะโอนงบประมาณรายจ่ า ย และการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หลังจากที่ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
1.2 วัตถุประสงค์
๑.2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทางบประมาณของหน่ ว ยงาน ตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทราบถึ ง ขั้ น ตอน
กระบวนการ และแนวทางในการโอนงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
๑.2.2 เพื่อให้การโอนงบประมาณรายจ่ า ย และการเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณ ของคณะ/
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.3 ขอบเขต
ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการโอนงบประมาณรายจ่ า ย และการเปลี่ ย นแปลงรายการ
งบประมาณนี้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นขั้นตอนการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัยอุ บ ลราชธานี ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕60 โดยเริ่มต้นกระบวนการตั้ ง แต่ ก ารเสนอเรื่ อ ง
จากคณะ/หน่วยงาน และสิ้นสุดกระบวนการทีค่ ณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากอธิการบดี
1.4 คำจำกัดควำม
คาสาคัญเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ า ย และการเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี (นิยามจาก ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่ มเติ ม , ส านั ก งบประมาณ,
๒๕๔๘)
“การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรื อ การโ อนเงิ น ต่ า ง
งบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่ า การเปลี่ ย นแปลงรายการและหรื อ
จานวนเงินของรายการที่กาหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
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“การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่ า การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใช้
จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดาเนิ น การโดยใช้ ก ารอนุ มัติ เ งิ น ประจ างวดหรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดตามที่ ส านั ก
งบประมาณกาหนด
“ส่วนราชการ” หมายความว่า สวนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
“เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้อ งการจะให้ เ กิ ด ต่ อ ประชาชน
และประเทศ
“เป้าหมายการให้บริการกระทรวง” หมายความว่ า เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวงตามเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ มเติ ม หรื อ ที่
กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“แผนงบประมาณ” หมายความว่ า แผนงบประมาณที่ ก าหนดไว ในพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” หมายความว่า แผนงบประมาณในเชิ ง บู ร ณาการที่ ก าหนดไว ใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยเพิ่ มเติ ม
หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“โครงการ” หมายความว่า โครงการที่ก าหนดไว ในเอกสารประกอบพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“ผลผลิต” หมายความว่า ผลผลิตที่ กาหนดไว ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ข องรายจ่ า ย ที่ ก าหนดให้ จ่ า ยตามหลั ก การจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในรอบ
ปีงบประมาณ
“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
สาหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
“รายการกอหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่กาหนดให้ ต้ อ ง
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ไดกอหนี้ผูกพัน
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“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า ระบบการจัดทาและรับส่งข้อมูลการจั ด การงบประมาณ
ตามระบบการบริห ารการคลั ง ภาครั ฐ ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ใดตามที่ ส านั ก
งบประมาณ
คาสาคัญเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (นิ ย ามจาก
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 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
“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 เสนอกา รพิ จ ารณาเพิ่ มเติ ม
ความเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ และลงนามในสาเนาเอกสารที่แนบเรื่อง
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ : พิ จ ารณาความ
เหมาะสม ให้ความเห็นและข้อเสนอการพิจารณาเพิ่มเติมต่ออธิการบดี
อธิการบดี : พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ า ย และการเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย สาหรับงบประมาณเงินรายได้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิ น และทรั พย์ สิ น พ.ศ.
๒๕60 ข้อ 26 (2) ที่บัญญัติไว้ว่า “การโอนงบประมาณทุ ก ประเภทนอกเหนื อ จาก (1) การโอนงบประมาณ
ภายใต้งบดาเนินงานในโครงการเดียวกันของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็ น ผู้ อ นุ มัติ ให้ เ สนออธิ ก ารบดี
อนุมัติ”
3

1.6 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕60 ข้ อ 26 (2) ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ว่า “การโอนงบประมาณทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) การโอนงบประมาณภายใต้ ง บด าเนิ น งานในโครงการ
เดียวกันของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ ”

4

บทที่ 2
ขั้นตอนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย และกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ
หมวดครุภั ณฑ์ (เฉพำะครุภั ณฑ์เ ทคโนโลยีสำรสนเทศ)
การโอนงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหมวดครุ ภั ณฑ์ ใช้ ใ นกรณี ที่ ค ณะ/
หน่วยงาน มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณในทุกหมวดรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ (เฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยี ส ารสนเทศ)
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ คณะ/หน่ว ยงาน จะ
เสนอเรื่องมาที่กองแผนงาน ซึ่งมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 แผนผังกำรปฏิบัติงำน
/
/

(

)
/

/
(

)

/

(

)
/

/
/
(

)

(

)

UBUFMIS

/

5

2.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้น
ตอน
1

กระบวนกำร

/

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(1) บันทึกข้อ ความ
(1) คณะ/หน่วยงาน เสนอเรื่อง คณะ/
ขออนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่าย หน่วยงาน จากคณะ/
หน่วยงาน
และเปลี่ยนแปลงรายการ
(2) รายละเอีย ด
งบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์
การโอน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาที่ กอง
งบประมาณ
แผนงาน
รายจ่าย และการ
เปลี่ยนแปลง
รายการ
งบประมาณ

๖

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2)
รายละเอียด
การโอน
งบประมาณ
รายจ่าย และ
การ
เปลี่ยนแปลง
รายการ
งบประมาณ
(3) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบเสนอ
ราคาและ
คุณลัก ษณะ

ภาคผนวกที่
1

(3) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ

(3) ระบบ
UBUFMIS

(4) ใบเสนอราคา
และคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

(4) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน
2

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน

(1) ตรวจสอบความถูก ต้อง
นักวิเคราะห์
ครบถ้วนของข้ อมูล ได้แ ก่
นโยบายและ
- เหตุผลความจาเป็นที่ข ออนุมัติ แผน
โอนงบประมาณรายจ่ายและการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- จานวนเงินที่ขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายและการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ในบันทึกข้อความ
- รายละเอียดการขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายและการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
- รายงานสรุปยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
- ใบเสนอราคาและคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมี
ส่วนที่ต้องแก้ไข ประสานคณะ/
หน่วยงานเพื่อข้ อมูล เพิ่ มเติ ม หรือ
๗

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) บันทึกข้อ ความ
จากคณะ/
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ด
การโอน
งบประมาณ
รายจ่าย และการ
เปลี่ยนแปลง
รายการ
งบประมาณ

(1) คณะ/
หน่วยงาน

เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(1) บันทึก
ข้อความ

(3) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ

(3) ระบบ
UBUFMIS

(4) ใบเสนอราคา
และคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

(4) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2)
รายละเอียด
การโอน
งบประมาณ
รายจ่าย และ
การ
เปลี่ยนแปลง
รายการ
งบประมาณ
(3) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบเสนอ
ราคาและ
คุณลัก ษณะ

หมำยเหตุ

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) บันทึกข้อ ความ
จากคณะ/
หน่วยงาน
(2) รายละเอีย ด
การโอน
งบประมาณ
รายจ่ายและการ
เปลี่ยนแปลง
รายการ
งบประมาณ

1) คณะ/
หน่วยงาน

เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(1) บันทึก
ข้อความ

(3) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ

(3) ระบบ
UBUFMIS

(4) ใบเสนอราคา
และคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

(4) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

ส่งคืนคณะ/หน่วย เพื่อแก้ ไข
(2) เกษียนหนั งสือเสนอผู้อานวย นักวิเคราะห์
การกองแผนงาน โดยสรุป
นโยบายและ
ประเด็น การขออนุมัติโอน
แผน
งบประมาณราย จ่ายและการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
และระบุร ะเบีย บฯ หรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

๘

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) ราย
ละเอีย ดการ
โอนงบ
ประมาณ
รายจ่าย และ
การเปลี่ยน
แปลงรายการ
งบประมาณ
(3) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบเสนอ
ราคาและ
คุณลัก ษณะ
เฉพาะ

หมำยเหตุ

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(5) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560 ข้อ 26 (2)

แหล่งข้อมู ล

(5) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(6) รายงานการ
(6) เลขานุการ
ประชุม คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริหารและ
บริหารและ
พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ ครั้งที่ สารสนเทศฯ
1/2560 เมื่อ วัน
ศุกร์ที่ 13
มกราคม 2560

๙

แบบรำยงำน
ครุภัณฑ์
(5) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(6) รายงาน
การประชุม
คณะกรรม
การบริหาร
และพั ฒนา
ระบบ
สารสนเทศฯ
ครั้งที่
1/2560 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13
มกราคม
2560

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
2

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน
3

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

( )
/

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(1) ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการ (1) บันทึก
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ กองแผนงาน ข้อความจากคณะ/
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเสนอ
หน่วยงาน
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
(2) รายละเอีย ด
กิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วย
การโอน
อธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
พิจารณา
รายจ่ายและการ
เปลี่ยนแปลง
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อ
รายการ
มีส่วนที่ต้ องแก้ไข กองแผนงาน
งบประมาณ
ประสานคณะ/หน่วยงานเพื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติ ม หรือส่งคืน คณะ/
(3) รายงานสรุป
หน่วย เพื่อแก้ไ ข
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบเสนอราคา
และคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

๑๐

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) ราย
ละเอีย ดการ
โอนงบ
ประมาณ
รายจ่าย และ
การเปลี่ยน
แปลงรายการ
งบประมาณ
(3) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบเสนอ
ราคาและ
คุณลัก ษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์

ภาคผนวกที่
1

(3) ระบบ
UBUFMIS
(4) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(5) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560 ข้อ 26 (2)

แหล่งข้อมู ล

(5) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(6) รายงานการ
(6) เลขานุการ
ประชุม คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริหารและ
บริหารและ
พัฒนาระบบ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ ครั้งที่ สารสนเทศฯ
1/2560 เมื่อ วัน
ศุกร์ที่ 13
มกราคม 2560

๑๑

แบบรำยงำน
(5) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(6) รายงาน
การประชุม
คณะกรรม
การบริหาร
และพั ฒนา
ระบบ
สารสนเทศฯ
ครั้งที่
1/2560 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13
มกราคม
2560

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
2

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน
4

กระบวนกำร

( )

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(1) รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและ รอง
(1) บันทึก
กิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วย อธิการบดี ข้อความจากคณะ/
อธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายแผน
หน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ และกิจการ (2) รายละเอีย ด
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และส่ งไปที่ สภามหา
การโอน
ฝ่ายเลขานุการคณะ
วิทยาลัย/
งบประมาณ
กรรมการบริหารและพั ฒนา
ผู้ช่วย
รายจ่ายและการ
ระบบสารสนเทศฯ พิจารณา
อธิการบดี เปลี่ยนแปลง
ฝ่าย
รายการ
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อ งบประมาณ งบประมาณ
มีส่วนที่ต้ องแก้ไข กองแผนงาน
ประสานคณะ/หน่วยงานเพื่อ
(3) รายงานสรุป
ข้อมูลเพิ่มเติ ม หรือส่งคืน คณะ/
ยอดงบประมาณ
หน่วย เพื่อแก้ไ ข
คงเหลื อ
(4) ใบเสนอราคา
และคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

๑๒

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) ราย
ละเอีย ดการ
โอนงบ
ประมาณ
รายจ่าย และ
การเปลี่ยน
แปลงรายการ
งบประมาณ
(3) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ใบเสนอ
ราคาและ
คุณลัก ษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์

ภาคผนวกที่
1

(3) ระบบ
UBUFMIS
(4) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(5) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560 ข้อ 26 (2)
(6) รายงานการ
ประชุม คณะกรรม
การบริหารและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ ครั้งที่
1/2560 เมื่อ วัน
ศุกร์ที่ 13
มกราคม 2560

๑๓

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(5) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(6) ฝ่าย
เลขานุการฯ

(5) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(6) รายงาน
การประชุม
คณะกรรม
การบริหาร
และพั ฒนา
ระบบ
สารสนเทศฯ
ครั้งที่
1/2560 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13
มกราคม
2560

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
2

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน
5

6

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(1) กรณีที่ เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ ฝ่าย
(1) บันทึกข้อ ความ
ฝ่ายเลขานุการฯ สามารถ
เลขานุการฯ จากคณะ/
พิจารณาได้ จะพิจารณารายการ
หน่วยงาน
ครุภัณฑ์ดัง กล่าว ตามที่ไ ด้รับมอบ
(2) ใบเสนอราคา
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร
และคุ ณลักษณะ
และพั ฒนาระบบสารสนเทศฯ
เฉพาะครุภัณฑ์
และเสนอคณะกรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบ สารสนเทศฯ
เพื่อทราบในการประชุมครั้งต่อ ไป
ส่วนกรณีที่เ ป็นรายการครุภัณฑ์ที่
ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่สามารถ
พิจารณาได้ จะดาเนิน การใน
ขั้นตอนที่ 6 (เป็นไปตามมติที่
ประชุม คณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ ครั้ งที่
1/2560 เมื่อ วันศุกร์ที่ 13
มกราคม 2560)
(1) กรณีที่ เป็นรายการครุภัณฑ์ที่ ฝ่าย
(1) บันทึกข้อ ความ
ฝ่ายเลขานุการฯ ไม่สามารถ
เลขานุการฯ จากคณะ/
พิจารณาได้ จะเสนอคณะ
หน่วยงาน
กรรมการบริหารและพั ฒนา
๑๔

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

(2) ใบเสนอ
ราคาและ
คุณลัก ษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์

ภาคผนวกที่
1

(1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

7

8

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน
ดำเนิ นงำน
ระบบ
(2) ใบเสนอราคา (2) ร้านค้าผู้ (2) ใบเสนอ
สารสนเทศฯ เพื่อพิจารณา
และคุ ณลักษณะ
จาหน่าย
ราคาและ
เฉพาะครุภัณฑ์
คุณลัก ษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(1) คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรม (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
(1) บันทึก
พัฒนาระบบ
การบริหาร จากคณะ/
หน่วยงาน
ข้อความ
สารสนเทศฯ พิจารณาให้ความ
และพั ฒนา หน่วยงาน
เห็นชอบ หรือให้ข้อ เสนอแนะ
ระบบ
(2) ใบเสนอราคา (2) ร้านค้าผู้ (2) ใบเสนอ
สารสนเทศฯ และคุ ณลักษณะ
จาหน่าย
ราคาและ
เฉพาะครุภัณฑ์
คุณลัก ษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(1) ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการ ฝ่าย
(1) ผลการ
(1) ฝ่าย
(1) บันทึก
เลขานุการฯ พิจารณาของคณะ เลขานุการฯ ข้อความ
พิจารณามาที่กองแผนงาน
กรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบ
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ
(2) ใบเสนอราคา (2) ร้านค้าผู้ (2) ใบเสนอ
และคุ ณลักษณะ
จาหน่าย
ราคาและคุ ณ
๑๕

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

9

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
เฉพาะครุภัณฑ์

(1) ตรวจสอบผลการพิจารณา
นักวิเคราะห์
ของคณะกรรมการบริหารและ
นโยบายและ
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ หรือ
แผน
ฝ่ายเลขานุการฯ
กรณีที่คณะกรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบสารสนเทศฯ มี
ความเห็นให้ปรับแก้ไข หรือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะอื่น กอง
แผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงาน
ปรับแก้ไข หรือดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะดัง กล่าว
(2) เกษียนหนั งสือเสนอผู้อานวย นักวิเคราะห์
การกองแผนงาน โดยสรุป
นโยบายและ
ประเด็น การขออนุมัติโอน
แผน
งบประมาณราย จ่ายและการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
และระบุร ะเบีย บฯ หรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
๑๖

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) ผลการ
พิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบ
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ
(2) ใบเสนอราคา
และคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์

(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

ลักษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(1) บันทึก
ข้อความ

(1) ผลการ
พิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบ
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ

(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

(2) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

(2) ใบเสนอ
ราคาและคุ ณ
ลักษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(1) บันทึก
ข้อความ

หมำยเหตุ

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน
ดำเนิ นงำน
(2) ใบเสนอราคา (2) ร้านค้าผู้ (2) ใบเสนอ
และคุ ณลักษณะ
จาหน่าย
ราคาและคุ ณ
เฉพาะครุภัณฑ์
ลักษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(3) ระเบียบฯ ว่า (3) ระเบียบฯ (3) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วยการเงิน ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
และทรัพย์ สิน และทรัพย์ สิน
2560 ข้อ 26 (2) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
ข้อ 26 (2)
(4) รายงานการ
(4) ฝ่าย
(4) รายงาน
ประชุม คณะกรรม เลขานุการฯ การประชุม
การบริหารและ
คณะกรรม
พัฒนาระบบ
การบริหาร
สารสนเทศฯ ครั้งที่
และพั ฒนา
1/2560 เมื่อ วัน
ระบบสารสน
ศุกร์ที่ 13
เทศฯ ครั้ง ที่
มกราคม 2560
1/2560 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13
มกราคม
2560
๑๗

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
2

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน
10

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

( )
/

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(1) ผูอ้ านวยการกองแผนงาน
ผู้อานวยการ (1) ผลการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ กองแผนงาน พิจารณาของคณะ
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเสนอ
กรรมการบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
และพั ฒนาระบบ
กิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วย
สารสนเทศฯ หรือ
อธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายเลขานุการฯ
พิจารณา
(2) ใบเสนอราคา
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อ
และคุ ณลักษณะ
มีส่วนที่ต้ องแก้ไข กองแผนงาน
เฉพาะครุภัณฑ์
ประสานคณะ/หน่วยงานเพื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติ ม หรือส่งคืน คณะ/
หน่วย เพื่อแก้ไ ข
(3) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560 ข้อ 26 (2)

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

(1) บันทึก
ข้อความ

(2) ใบเสนอ
ราคาและคุ ณ
ลักษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(3) ระเบียบฯ (3) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
ข้อ 26 (2)
(4) รายงานการ
(4) ฝ่าย
(4) รายงาน
ประชุม คณะกรรม เลขานุการฯ การประชุม
การบริหารและ
คณะกรรม
พัฒนาระบบ
การบริหาร
สารสนเทศฯ ครั้งที่
และพั ฒนา

๑๘

(2) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
2

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

11
/
( )

รำยกำรปฏิบั ติ

(1) รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และ
อธิการบดีพิจารณา
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรื อ
มีส่วนที่ต้ องแก้ไข กองแผนงาน
ประสานคณะ/หน่วยงานเพื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติ ม หรือส่งคืน คณะ/
หน่วย เพื่อแก้ไ ข

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
1/2560 เมื่อ วัน
ศุกร์ที่ 13
มกราคม 2560

รอง
อธิการบดี
ฝ่ายแผน
และกิจการ
สภามหา
วิทยาลัย/
ผู้ช่วย
อธิการบดี
ฝ่าย
งบประมาณ
พิจารณา

(1) ผลการ
พิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบ
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ
(2) ใบเสนอราคา
และคุ ณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์
(3) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.

๑๙

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

ระบบ
สารสนเทศฯ
ครั้งที่
1/2560 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13
มกราคม
2560
(1) บันทึก
ภาคผนวกที่
ข้อความ
1

(2) ร้านค้าผู้
จาหน่าย

ภาคผนวกที่
1

(2) ใบเสนอ
ราคาและคุ ณ
ลักษณะ
เฉพาะ
ครุภัณฑ์
(3) ระเบียบฯ (3) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน และทรัพย์ สิน

ภาคผนวกที่
2

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

12
(

)

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
แหล่งข้อมู ล
ดำเนิ นงำน
2560 ข้อ 26 (2) พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(4) รายงานการ
(4) ฝ่าย
ประชุม คณะกรรม เลขานุการฯ
การบริหารและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศฯ ครั้งที่
1/2560 เมื่อ วัน
ศุกร์ที่ 13
มกราคม 2560

อธิการบดี
(1) อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
กองแผนงานจะดาเนินการโอน
งบประมาณรายจ่าย และ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS
กรณีที่อธิการบดีมีความเห็น
๒๐

(1) ผลการ
พิจารณาของคณะ
กรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบ
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ

(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

แบบรำยงำน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(4) รายงาน
การประชุม
คณะกรรม
การบริหาร
และพั ฒนา
ระบบ
สารสนเทศฯ
ครั้งที่
1/2560 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13
มกราคม
2560
(1) บันทึก
ข้อความ

หมำยเหตุ

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
แหล่งข้อมู ล แบบรำยงำน
ดำเนิ นงำน
ให้ปรับแก้ไข หรือพิจารณาให้
(2) ใบเสนอราคา (2) ร้านค้าผู้ (2) ใบเสนอ
ข้อเสนอแนะอื่น กองแผนงาน
และคุ ณลักษณะ
จาหน่าย
ราคาและคุ ณ
แจ้งคณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข
เฉพาะครุภัณฑ์
ลักษณะ
หรือดาเนินการตามข้อ เสนอแนะ
เฉพาะ
ดังกล่าว
ครุภัณฑ์
(3) ระเบียบฯ ว่า (3) ระเบียบฯ (3) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วยการเงิน ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
และทรัพย์ สิน และทรัพย์ สิน
2560 ข้อ 26 (2) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
ข้อ 26 (2)
(4) รายงานการ
(4) ฝ่าย
(4) รายงาน
ประชุม คณะกรรม เลขานุการฯ การประชุม
การบริหารและ
คณะกรรม
พัฒนาระบบ
การบริหาร
สารสนเทศฯ ครั้งที่
และพั ฒนา
1/2560 เมื่อ วัน
ระบบสารสน
ศุกร์ที่ 13
เทศฯ ครั้ง ที่
มกราคม 2560
1/2560 เมื่อ
วันศุกร์ที่ 13
มกราคม
2560
๒๑

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
2

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน
13

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

UBUFMIS

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(1) โอนงบประมาณรายจ่าย และ นักวิเคราะห์ (1) ผลการ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ นโยบายและ พิจารณาของคณะ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตาม แผน
กรรมการบริหาร
ผลการพิจารณา
และพั ฒนาระบบ
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ใบโอนเงิน
งบประมาณ
(4) ขั้นตอนการ
ดาเนินการในระบบ
UBUFMIS

๒๒

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ใบโอนเงิน
งบประมาณ
(4) ขั้นตอน
การ
ดาเนินการใน
ระบบ
UBUFMIS

ภาคผนวกที่
1

(3) ระบบ
UBUFMIS
(4) ขั้นตอน
การ
ดาเนินการใน
ระบบ
UBUFMIS

ภาคผนวกที่
1
-

ขั้น
ตอน
14

15

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ
/

12.1 สาเนาเรื่องที่ได้รับอนุ มัติ
และแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน
ฝ่ายเลขานุการฯ และกองคลัง
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ย วข้อง
ต่อไป

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
เจ้าหน้าที่
(1) ผลการ
บริหารงาน พิจารณาของคณะ
ทั่วไป
กรรมการบริหาร
และพั ฒนาระบบ
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ

(3) ใบโอนเงิน
งบประมาณ
11.1 บันทึก การโอนงบประมาณ นักวิเคราะห์ (1) ผลการ
รายจ่าย และเปลี่ยนแปลง
นโยบายและ พิจารณาของคณะ
รายการงบประมาณรายจ่าย และ แผน
กรรมการบริหาร
เก็บเอกสารเข้าแฟ้ ม เพื่อใช้ เป็น
และพั ฒนาระบบ
ข้อมูลต่ อไป
สารสนเทศฯ หรือ
ฝ่ายเลขานุการฯ
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
๒๓

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ใบโอนเงิน
งบประมาณ
(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(3) ระบบ
UBUFMIS
(1) ฝ่าย
เลขานุการฯ

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) รายงาน
สรุปยอด
งบประมาณ

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(3) ใบโอนเงิน
งบประมาณ

๒๔

หมำยเหตุ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

(3) ระบบ
UBUFMIS

คงเหลื อ
(3) ใบโอนเงิน ภาคผนวกที่
งบประมาณ 1

2.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในระบบ UBUFMIS
๑) โอนงบเปลี่ยนแปลงรำยกำรครุภัณ ฑ์ (เพื่ อ ตั้งงบรำยจ่ ำยใหม่) : CCBGDT๕๔
เป็นขั้นตอนที่ใช้ สาหรับโอนงบประมาณรายจ่าย และเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง
วัตถุ ประสงค์
ผู้ใช้งำน
เอกสำรที่ ได้
ค่ำเริ่ม ต้น
กำรเข้ำ สู่
ฟังก์ชั่น

เพื่อทาการโอนงบเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ กรณีที่ยั งไม่ได้ตั้ งแผนงบประมาณรายจ่าย
ในส่วนผู้รับโอนไว้ในระบบ UBUFMIS
กองแผนงาน
KKBGOR๒๕ รายงานสรุปการโอนเงินงบประมาณ
วันที่โอน / ยืม / คืนเงิน
หลังจากที่ login เข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ฟังก์ชั่น กาหนดข้ อมูลประเภทเรื่อง โดย
ขั้นตอนดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี --->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการ
ประจาวัน--->โอน ยืม คืน--->โอนงบเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ (เพื่อตั้ง งบรายจ่ายใหม่ )

ภาพที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ ชั่นโอนงบเปลี่ยนแปลงรายการครุภั ณฑ์ (เพื่อ ตั้งงบรายจ่ายใหม่ )

๒๕

ภาพที่ 2 หน้าจอโอนงบเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ (เพื่อตั้ งงบรายจ่ายใหม่ )
วิธีกำรใช้งำน เลือก Tab (“การโอน”)
ส่วนของผู้โอน
๑) เลขที่ใบโอนเงิน ระบบจะกาหนดให้โ ดยอัตโนมัติ
๒) เลือกว่าเป็น การโอนระหว่างหน่วยงาน / โครงการย่อย / หมวดรายจ่าย
๓) กาหนดปีงบประมาณได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกข้อ มูล
๔) กาหนดแหล่งเงินได้โ ดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกข้อ มูล
๕) กาหนดหน่วยงานได้โ ดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อ เลือกข้ อมูล
๖) กาหนดกองทุน งาน/โครงการ โครงการย่อย กิจกรรม งบรายจ่าย ได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิ ก เพื่อ เลือกข้ อมูล
๗) ระบบจะแสดงวงเงินที่ คงเหลื อ ที่สามารถโอนได้ ดั งนั้นผู้ใช้ต้ องกรอกจานวน
เงินโอน น้อยกว่าวงเงินคงเหลือ ระบบจึงจะทาการประมวลผลให้
ส่วนของผู้รับโอน
๑) กาหนดแหล่งเงินได้โ ดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกข้อ มูล
๒) กาหนดหน่วยงานได้โ ดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อ เลือกข้ อมูล
๓) กาหนดกองทุน งาน/โครงการ โครงการย่อย กิจกรรม งบรายจ่าย ได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิ ก เพื่อ เลือกข้ อมูล
กาหนดหมวดรายจ่ายได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิ ก เพื่อ เลือกข้ อมูล
เมื่อต้องการดูรายการครุภัณฑ์ให้กด
เมื่อใส่ ข้ อ มู ล ทุ ก อย่ า งเรี ย บร้ อ ย
๒๖

แล้ว จะทาการบันทึกให้กดปุ่ม
ยืนยันการโอนข้อมูล และกดปุ่ม
ให้กด

๒๗

ระบบจะบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดให้ แล้ ว คลิ ก ปุ่ ม
เพื่อบันทึกข้อมูลอีกครั้ง เมื่อต้ อ งการดู ร ายงาน

ภำคผนวก

๒๘

ภำคผนวกที่ 1
ตัวอย่ำงกำรบันทึกข้อควำม
และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

๒๙

กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย และกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณ หมวดครุภัณฑ์ (เฉพำะ
ครุภั ณฑ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
บันทึกข้ อควำม

บันทึกข้อควำม

ตัวอย่ำง

ส่วนรำชกำร คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 3835
ที่ ศธ 0529.13/10501
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์
(ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ) เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ รหัส 010000030017 จานวน 1,000,000 บาท แต่ เ นื่ อ งจากคณะบริ ห ารศาสตร์ มี
ความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ เ ดิ มซึ่ ง มี อ ายุ ก ารใช้ ง านเกิ นกว่ า
7 ปี ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรี ย บร้ อ ย คณะ
บริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จากค่าใช้สอย ในโครงการพัฒนางานนโยบายและแผน รหั ส
010000030058 จานวน 750,000 บาท ไปเป็น ครุ ภั ณฑ์ รายการคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย จ านวน 3 เครื่ อ ง
เครื่องละ 250,000 บาท รวมเป็นจานวน 750,000 บาท
ทั้งนี้ รายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
และรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ UBUFMIS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(………………………………………………..)
คณบดีค ณะบริหารศาสตร์

๓๐

กำรเกษีย นหนัง สือเสนอผู้ อำนวยกำรกองแผนงำน

ตัวอย่ำง

เรียนผู้อานวยการกองแผนงาน
ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้ รั บ อนุ มัติ ง บประมาณโครงการจั ด หาครุ ภั ณฑ์ รหั ส ขอ
อนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณ เงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากมีความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย เพื่ อ
ทดแทนครุภัณฑ์เดิมซึ่งมีอายุการใช้งานเกนกว่า 7 ปี ส่งผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอน
ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จากค่า ใช้ ส อย ในโครงการพั ฒ นางาน
นโยบายและแผน รหั ส 010000030058 จ านวน 750,000 บาท ไปเป็ น ครุ ภั ณฑ์ รายการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานวน 3 เครื่อง เครื่อ งละ 250,000 บาท รวมเป็ น จ านวน 750,000 บาท
โครงกา รจั ด ซื้ อ ทรั พยา กรสารสนเทศ เพื่ อ สนั บสนุ น กา รเรี ย น การสอนด้ า นสั ง คมศาสตร์ รหั ส
030100040011
เห็ น ควร แจ้ ง ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ บริ ห ารและพั ฒ นา ระบบสา รสนเทศ
มหาวิทยาลัยพิจารณาราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ มาตรฐานของครุ ภั ณฑ์
ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น
ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อกองแผนงานจักได้นาเรียนอธิการบดีพิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณา
(.......................................)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16 ธ.ค. 59

๓๑

แบบฟอร์มบันทึกข้อควำม

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ................................................................. โทร. ..........................................
ที่ ...................................................................................... วันที่ ..........................................
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ) เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ตามที่.....(ระบุ ชื่ อ คณะ/หน่ ว ยงาน)........... ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ เงิ น รายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... โครงการ....(ระบุชื่อกิจกรรม).......... รหั ส .................. จ านวน ............บาท แต่ เ นื่ อ งจาก
..................................(ระบุเหตุผลความจาเป็น)..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย .....(ระบุชื่อคณะ/หน่วยงาน)............... จึ ง
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย จากค่า ..........(ระบุหมายรายจ่ายที่โอน)................... ไปเป็ น ...........(ระบุ ห มวด
รายจ่ายที่รับโอน)............. รายการ.....(ระบุ ร ายการครุ ภั ณฑ์ ) ............จ านวน ................ บาท ในโครงการ
.....................รหัส .................... ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดการขออนุ มัติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยและการเปลี่ ย นแปลง
รายการงบประมาณ และรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ UBUFMIS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

๓๒

รำยละเอีย ดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย และกำรเปลี่ย นแปลงรำยกำรงบประมำณ

ตัวอย่ำง

รำยละเอีย ดกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย และกำรเปลี่ย นแปลงรำยกำรงบประมำณ เงิ นรำยได้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ตั้งงบประมำณไว้
ลำดับ
1

รวม

คณะ/
หน่วยงำน
ย่อย
สานักงาน
เลขานุการ
คณะ
บริหาร
ศาสตร์
1705

กิจกรรม/โครงกำร

หมวด
รำยจ่ำ ย

รำยกำร

โครงการผลิตพัฒนา ค่าใช้สอย งานนโยบายและ
แผน รหัส
010000030058

โอนเปลี่ยนแปลงเป็น
จำนวน
หน่วย
-

รำคำ
หน่วย
ต่อ
นับ
หน่วย
-

คณะ/
จำนวนเงิน หน่วยงำน
ย่อย
750,000 สานักงาน
เลขานุการ
คณะ
บริหาร
ศาสตร์
1705

750,000

๓๓

กิจกรรม/โครงกำร

หมวด
รำยจ่ำ ย

รำยกำร

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
เครื่อง
ทรัพยากร
คอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์
สารสนเทศ เพื่ อ
แม่ข่าย
สนับสนุนการเรียน
การสอนด้าน
สังคมศาสตร์ รหัส
030100040011

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

หน่วย
นับ

3

จำนวน
เงิน
750,000

250,000 เครื่อง

750,000

รำยงำนสรุ ปยอดงบประมำณคงเหลือ จำกระบบ UBUFMIS

ตัวอย่ำง

๓๔

ใบโอนเงินงบประมำณ

ตัวอย่ำง

35

ใบเสนอรำคำครุภั ณฑ์

ตัวอย่ำง

36

คุณลั ก ษณะเฉพำะครุภัณฑ์

ตัวอย่ำง

37

ผลกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรและพั ฒนำระบบสำรสนเทศฯ

38

ตัวอย่ำง

ผลกำรพิ จำรณำของคณะกรรมกำรบริหำรและพั ฒนำระบบสำรสนเทศฯ (ต่อ)

39

ตัวอย่ำง

ภำคผนวกที่ 2
ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ว่ำด้วย กำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
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