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บทที่ 1
บทนำ
1.1 บทนำ
ส่วนงานของกองแผนงานประกอบไปด้ ว ยงานนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และการงบประมาณ งาน
สารสนเทศและติดตามผล และงานบริหารทั่วไป ซึ่งการขออนุมัติงบประมาณเพิ่ มเติ ม เป็ น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ของหน่วยงบประมาณ ภายใต้งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการงบประมาณ ซึ่ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ใ นกรณี ที่ ค ณะ/
หน่วยงาน มีความประสงค์จะขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับอนุ มัติ แ ผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
1.2 วัตถุประสงค์
๑.2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดทางบประมาณของหน่ ว ยงาน ตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรั บ ทรา บถึ ง ขั้ น ตอน
กระบวนการ และแนวทางในการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
๑.2.2 เพื่อให้การขออนุ มัติ ง บประมาณเพิ่ มเติ ม ของคณะ/หน่ ว ยงานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
รวดเร็ว คล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.3 ขอบเขต
ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางในการขออนุมัติงบประมาณเพิ่ มเติ ม นี้ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ เป็ น ขั้ น ตอน
การดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการเงิ น
และทรั พย์ สิ น พ.ศ. ๒๕60 โดยเริ่ มต้ น กระบวนการตั้ ง แต่ ก ารเสนอเรื่ อ งจากคณะ/หน่ ว ยงาน และสิ้ น สุ ด
กระบวนการทีค่ ณะ/หน่วยงานได้รับแจ้งผลการอนุมัติจากอธิการบดี
1.4 คำจำกัดควำม
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
ภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1

“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 : พิจารณาอนุมัติการขออนุ มัติ ง บประมาณเพิ่ มเติ ม ส าหรั บ งบประมาณเงิ น รายได้ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕60 ข้อ 26 (2) ที่บัญญัติไ ว้ ว่ า “การโอน
งบประมาณทุกประเภทนอกเหนือจาก (1) การโอนงบประมาณภายใต้งบดาเนินงานในโครงการเดี ย วกั น ของส่ ว น
ราชการให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ”
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 ”
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บทที่ 2
ขั้นตอนกำรขออนุมัติง บประมำณเพิ่มเติม
การขออนุ มัติ ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม ใช้ ใ นกร ณี ที่ ค ณะ/หน่ ว ยงาน มี แผนกา รใช้ จ่ า ยงบปร ะมาณที่
นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีทสี่ ภามหาวิทยาลั ย อนุ มัติ คณะ/หน่ ว ยงาน
จะเสนอเรื่องมาที่กองแผนงาน ซึ่งมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 แผนผังกำรปฏิบัติงำน
/

/

/

/
/
(

)

(

)

UBUFMIS

/

3

2.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
ขั้น
ตอน
1

กระบวนกำร

/

2

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
คณะ/
(1) บันทึกข้อ ความ
หน่วยงาน จากคณะ/
หน่วยงาน
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ
นโยบายและ จากคณะ/
แผน
หน่วยงาน
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ

(1) คณะ/หน่วยงานเสนอเรื่อง
ขออนุมัติโ อนงบประมาณ
รายจ่ายและการเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณมาที่กอง
แผนงาน
(2) ตรวจสอบความถูก ต้อง
ครบถ้วนของข้ อมูล ได้แ ก่
- เหตุผลความจาเป็นที่ข อ
อนุมัติง บประมาณเพิ่มเติ ม
- จานวนเงินที่ขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติ ม
ในบันทึกข้อความ
กรณีข้อมูลไม่ ครบถ้วนหรือ
มีส่วนที่ต้ องแก้ไข ประสาน
คณะ/หน่วยงานเพื่ อข้อ มูล
เพิ่มเติ ม หรือส่งคืน คณะ/หน่วย
เพื่อแก้ ไข
๔

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

หมำยเหตุ

(1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ

ภาคผนวกที่
1

(1) คณะ/
หน่วยงาน
(2) ระบบ
UBUFMIS

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(2) ตรวจสอบรายงานสรุปยอด นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ
งบประมาณคงเหลือโครงการ
นโยบายและ จากคณะ/
เงินสารองจ่ายทั่วไป
แผน
หน่วยงาน
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เงินสารองจ่าย
ทั่วไปฯ

แหล่งข้อมู ล

๕

หมำยเหตุ

(1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไปฯ

ภาคผนวกที่
1

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไปฯ

ภาคผนวกที่
1

(3) ทะเบียน
คุมค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่าย
ทั่วไปฯ
นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
นโยบายและ จากคณะ/
หน่วยงาน
แผน
หน่วยงาน
(2) รายงานสรุป
(2) ระบบ
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
(3) ทะเบียน
ค่าใช้จ่ายโครงการ คุมค่าใช้จ่าย
เงินสารองจ่าย
โครงการเงิน
ทั่วไปฯ
สารองจ่าย

(3) เกษียนหนั งสือเสนอ
ผู้อานวยการกองแผนงาน โดย
สรุปประเด็น การขออนุมัติ
งบประมาณเพิ่มเติ ม และระบุ
ระเบียบฯ หรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง

แบบรำยงำน

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน
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กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน

แหล่งข้อมู ล

ทั่วไปฯ
(4) ระเบียบฯ ว่า (4) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
และทรัพย์ สิน
2560ข้ อ 26 (2) พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(1) ผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้อานวยการ (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ กองแผนงาน จากคณะ/
หน่วยงาน
ให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และ
หน่วยงาน
เสนอรองอธิการบดีฝ่ายแผน
(2) รายงานสรุป
(2) ระบบ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย/
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
คงเหลื อ
งบประมาณ พิจารณา
(3) ทะเบียนคุม
(3) ทะเบียน
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ
ค่าใช้จ่ายโครงการ คุมค่าใช้จ่าย
มีส่วนที่ต้ องแก้ไข กองแผนงาน
เงินสารองจ่าย
โครงการเงิน
ประสานคณะ/หน่วยงานเพื่อ
ทั่วไปฯ
สารองจ่าย
ข้อมูลเพิ่มเติ ม หรือส่งคืน คณะ/
ทั่วไปฯ
หน่วย เพื่อแก้ไ ข
(4) ระเบียบฯ ว่า (4) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
และทรัพย์ สิน
2560ข้ อ 26 (2) พ.ศ. 2560
๖

แบบรำยงำน

หมำยเหตุ

(4) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560ข้ อ 26
(2)
(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
2

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไปฯ

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

(4) ระเบียบฯ ว่า ภาคผนวกที่
ด้วยการเงินและ 2
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560ข้ อ 26

ขั้น
ตอน
4

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน

แหล่งข้อมู ล

ข้อ 26 (2)
(1) รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและ รอง
(1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
กิจการสภามหาวิทยาลัย/ผู้ช่วย อธิการบดี จากคณะ/
หน่วยงาน
อธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายแผน
หน่วยงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบและ และกิจการ (2) รายงานสรุป
(2) ระบบ
ให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และ
สภามหา
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
เสนออธิการบดี เพื่ อพิจารณา
วิทยาลัย/
คงเหลื อ
กรณีมีข้อเสนอแนะ กอง ผู้ช่วย
(3) ทะเบียนคุม
(3) ทะเบียน
แผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงาน
อธิการบดี ค่าใช้จ่ายโครงการ คุมค่าใช้จ่าย
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ฝ่าย
เงินสารองจ่าย
โครงการเงิน
งบประมาณ ทั่วไปฯ
สารองจ่าย
ทั่วไปฯ
(4) ระเบียบฯ ว่า (4) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
และทรัพย์ สิน
2560ข้ อ 26 (2) พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)

๗

แบบรำยงำน
(2)
(1) บันทึก
ข้อความ
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไปฯ

หมำยเหตุ
ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

(4) ระเบียบฯ ว่า ภาคผนวกที่
ด้วยการเงินและ 2
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560ข้ อ 26
(2)

ขั้น
ตอน
5

กระบวนกำร

( )

6
UBUFMIS

รำยกำรปฏิบั ติ
(1) อธิการบดี พิจารณาอนุมัติ
หรือให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
กรณีมีข้อเสนอแนะ กอง
แผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงาน
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
อธิการบดี (1) บันทึกข้อ ความ
จากคณะ/
หน่วยงาน
(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่ายโครงการ
เงินสารองจ่าย
ทั่วไปฯ

แหล่งข้อมู ล

แบบรำยงำน

หมำยเหตุ

(1) คณะ/
หน่วยงาน

(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) ระบบ
UBUFMIS

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไปฯ

ภาคผนวกที่
1

(4) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560ข้ อ 26
(2)
(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
2

(3) ทะเบียน
คุมค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่าย
ทั่วไปฯ
(4) ระเบียบฯ ว่า (4) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
และทรัพย์ สิน
2560ข้ อ 26 (2) พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(1) โอนงบประมาณรายจ่าย
นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
และเปลี่ยนแปลงรายการ
นโยบายและ จากคณะ/
หน่วยงาน
งบประมาณในระบบ
แผน
หน่วยงาน
UBUFMIS ตามผลการพิจารณา
(2) รายละเอีย ดตั้ง (2) ระบบ
แผนงบประมาณ
UBUFMIS
๘

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

(2)รายละเอียดตั้ ง ภาคผนวกที่
แผนงบประมาณ 1

ขั้น
ตอน

7

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

/

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
รายจ่าย
(3) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(4) ขั้นตอนการ
ดาเนินการในระบบ
UBUFMIS

(1) สาเนาเรื่องที่ไ ด้รับอนุมัติ
และแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง และกองคลัง เพื่อ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

๙

แหล่งข้อมู ล
(3) ระบบ
UBUFMIS

(4) ขั้นตอน
การ
ดาเนินการใน
ระบบ
UBUFMIS
(1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
จากคณะ/
หน่วยงาน
หน่วยงาน
(2) รายงานสรุป
(2) ระบบ
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
(3) ทะเบียน
ค่าใช้จ่ายโครงการ คุมค่าใช้จ่าย
เงินสารองจ่าย
โครงการเงิน
ทั่วไปฯ
สารองจ่าย
ทั่วไปฯ

แบบรำยงำน

หมำยเหตุ

รายจ่าย
(3) รายงานสรุป ภาคผนวกที่
ยอดงบประมาณ 1
คงเหลื อ
(4) ขั้นตอนการ ดาเนินการใน
ระบบ UBUFMIS
(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
1

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไปฯ

ภาคผนวกที่
1
ภาคผนวกที่
1

ขั้น
ตอน

8

กระบวนกำร

รำยกำรปฏิบั ติ

ผู้รับผิ ดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ดำเนิ นงำน
(4) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560ข้ อ 26 (2)

แหล่งข้อมู ล

(4) ระเบียบฯ
ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์ สิน
พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
(1) สรุปข้อมูล การโอน
นักวิเคราะห์ (1) บันทึกข้อ ความ (1) คณะ/
นโยบายและ จากคณะ/
หน่วยงาน
งบประมาณรายจ่ายและ
แผน
หน่วยงาน
การเปลี่ยนแปลงรายการ
(2) รายงานสรุป
(2) ระบบ
งบประมาณที่ไ ด้รับอนุมัติ
ยอดงบประมาณ
UBUFMIS
ในไฟล์ข้อ มูล และเก็บเอกสาร
คงเหลื อ
เข้าแฟ้ม เพื่อใช้ เป็นข้อ มูลต่อ ไป
(3) ทะเบียนคุม
(3) ทะเบียน
ค่าใช้จ่ายโครงการ คุมค่าใช้จ่าย
เงินสารองจ่าย
โครงการเงิน
ทั่วไปฯ
สารองจ่าย
ทั่วไปฯ
(4) ระเบียบฯ ว่า (4) ระเบียบฯ
ด้วยการเงินและ
ว่าด้วยการเงิน
ทรัพย์สิน พ.ศ.
และทรัพย์ สิน
2560ข้ อ 26 (2) พ.ศ. 2560
ข้อ 26 (2)
๑๐

แบบรำยงำน

หมำยเหตุ

(4) ระเบียบฯ ว่า
ด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560ข้ อ 26
(2)
(1) บันทึก
ข้อความ

ภาคผนวกที่
2

(2) รายงานสรุป
ยอดงบประมาณ
คงเหลื อ
(3) ทะเบียนคุม
ค่าใช้จ่าย
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไปฯ

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

ภาคผนวกที่
1

(4) ระเบียบฯ ว่า ภาคผนวกที่
ด้วยการเงินและ 2
ทรัพย์สิน พ.ศ.
2560ข้ อ 26
(2)

2.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในระบบ UBUFMIS
(1) บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน): กรณี ต้ อ งการโอนงบประมาณ
เพื่อถัวเฉลี่ยภายใต้หมวดรายจ่ายเดียวกัน ซึ่งได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ า ยในส่ ว นผู้ โ อนและผู้ รั บ โอนในระบบ
UBUFMIS ไว้เรียบร้อยแล้ว
๑) บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน): KKBGDT๒๓
วัตถุ ประสงค์
ผู้ใช้งำน
เอกสำรที่ ได้
ค่ำเริ่ม ต้น
กำรเข้ำ สู่
ฟังก์ชั่น

เพื่อทาการบันทึก การโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ กรณีที่ตั้ งแผนงบประมาณรายจ่ายใน
ส่วนผู้โอนและผู้รับโอนในระบบ UBUFMIS ไว้เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง หรือเจ้าหน้าที่การเงินของคณะ/หน่วยงาน หรืองานแผนของ
คณะ/หน่วยงาน (คณะ/หน่วยงาน พิจารณามอบอานาจให้ดาเนินการ)/กองแผนงาน
KKBGOR๒๕ รายงานสรุปการโอนเงินงบประมาณ
วันที่โอน / ยืม / คืนเงิน
หลังจากที่ login เข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ ฟังก์ชั่น กาหนดข้อ มูลประเภทเรื่ อง โดย
ขั้นตอนดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี --->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการ
ประจาวัน--->โอน/ยืม/ คืน--->บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน)

ภาพที่ ๑ หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ ชั่นบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน)
๑๑

เมื่อเข้าฟังก์ชั่น บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน) จะปรากฏหน้าจอดังรู ป

ภาพที่ ๒ หน้าจอบันทึกการโอน/ยืม/คืน เงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน)
วิธีกำรใช้งำน

เลือก Tab (“การโอน”)
ส่วนของผู้โอน
๑) เลขที่ใบโอนเงิน ระบบจะกาหนดให้โ ดยอัตโนมัติ
๒) เลือกว่าเป็น การโอนระหว่างหน่วยงาน / โครงการย่อย / หมวด
รายจ่าย
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 ได้
โดยกด
หรือดับเบิ้ ลคลิก เพื่อเลือกข้อ มูล
๗) ระบบจะแสดงวงเงินที่ คงเหลื อ ที่สามารถโอนได้ ดั งนั้นผู้ใช้ต้ องกรอก
จานวนเงินโอน น้อยกว่าวงเงินคงเหลือ ระบบจึงจะทาการ
ประมวลผลให้
๑๒

ส่วนของผู้รับโอน
๑) กาหนดแหล่งเงินได้โ ดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกข้อ มูล
๒) กาหนดหน่วยงานได้โ ดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อ เลือกข้ อมูล
๓) กาหนดกองทุน งาน/โครงการ โครงการย่อย กิจกรรม งบรายจ่าย
ได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่ อเลือ กข้อมู ล
กาหนดหมวดรายจ่ายได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิ ก เพื่อ เลือกข้ อมูล
เมื่อต้ องการดูรายการครุภั ณฑ์ให้กด
เมื่อใส่ข้อมู ลทุกอย่าง
เรียบร้อยแล้ว จะทาการบันทึกให้ กดปุ่ ม
ระบบจะบันทึกข้อ มูลทั้งหมดให้
แล้วคลิกปุ่ มยืนยันการโอนข้อ มูล และกดปุ่ม
เพื่อบันทึกข้อ มูลอีก ครั้ง เมื่ อ
ต้องการดูรายงานให้ก ด

(2) โอนเพื่อ จัดซื้อ/เอนกประสงค์ (ยกเว้น ครุภัณ ฑ์): กรณี ต้องกำรโอนงบประมำณเพื่อ
จัดซื้ อ/เอนกประสงค์ (ยกเว้น ครุภัณฑ์ ) ซึ่งไม่ไ ด้ตั้ง แผนงบประมำณรำยจ่ำยในส่วนผู้รับโอนในระบบ
UBUFMIS
1) โอนเพื่ อจัดซื้อ/เอนกประสงค์ (ยกเว้นครุภั ณฑ์): KKBGT๓๓
วัตถุ ประสงค์
ผู้ใช้งำน
เอกสำรที่ ได้
ค่ำเริ่ม ต้น
กำรเข้ำ สู่
ฟังก์ชั่น

เพื่อทาการบันทึก การโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ กรณีที่ยังไม่ไ ด้ตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในส่วนผู้รับโอนไว้ในระบบ UBUFMIS
กองแผนงาน
KKBGOR๒๕ รายงานสรุปการโอนเงินงบประมาณ
วันที่โอน / ยืม / คืนเงิน
หลังจากที่ login เข้าสู่ระบบ สามารถเข้าสู่ฟังก์ชั่น กาหนดข้ อมูลประเภทเรื่อง โดย
ขั้นตอนดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี --->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการ
ประจาวัน--->โอน ยืม คืน--->โอนเพื่อจั ดซื้อ/เอนกประสงค์ (ยกเว้นครุภัณฑ์)

๑๓

ภาพที่ ๓ หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ ชั่นโอนเพื่อจัดซื้ อ/เอนกประสงค์ (ยกเว้นครุภั ณฑ์)

ภาพที่ ๔ หน้าจอบันทึกการโอน/ยืม/คืน เงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน)

๑๔

วิธีกำรใช้งำน เลือก Tab (“การโอน”)
ส่วนของผู้โอน
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

เลขที่ใบโอนเงิน ระบบจะกาหนดให้โ ดยอัตโนมัติ
ระบุเรื่องของการโอนในแต่ละกรณี
กาหนดปีงบประมาณได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อเลือกข้อ มูล
กาหนดแหล่งงานได้โดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่ อเลือ กข้อมู ล
กาหนดหน่วยงานได้โ ดยกด
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่อ เลือกข้ อมูล
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
หรือดับเบิ้ลคลิก เพื่ อ เลื อ กข้ อ มู ล เมื่ อ ใส่ ข้ อ มู ล
ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะทาการบันทึกให้กดปุ่ม
ระบบจะบันทึ ก ข้ อ มู ล ทั้ ง หมด
ให้ แล้วคลิกปุ่มยืนยันการโอนข้อมูล และกดปุ่ ม
เพื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล อี ก ครั้ ง เมื่ อ
ต้องการดูรายงานให้กด

๑๕

ภำคผนวก

๑๖

ภำคผนวกที่ 1
ตัวอย่ำงกำรบันทึกข้อควำม
และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ

๑๗

กำรขออนุมัติง บประมำณเพิ่มเติม
บันทึ กข้อ ควำม

บันทึกข้อควำม

ตัวอย่ำง

ส่วนรำชกำร สานักงานวิเทศสั มพันธ์ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 3040
ที่ ศธ 0529.5.1/096
วันที่ 18 มกราคม 2560
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ ส านั ก งานวิ เ ทศสั มพั น ธ์ ได้ รั บ จั ด สรรงบปร ะมาณเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง (เงินรายได้) จานวน 58,500 บาท ความละเอี ย ด
ทราบแล้วนั้น
แต่เนื่องจากได้ มีก ารด าเนิ น กิ จ กรรมในการท าความร่ ว มมื อ และรั บ รองอาคั น ตุ ก ะตั้ ง แต่ ต้ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ดั ง นั้ น ส านั ก งานวิ เ ทศสั มพั น ธ์ จึ ง ขออนุ มัติ
งบประมาณเพิ่มเติม จานวน 70,000 บาท โดยเป็ น ค่ า ใช้ ส อยจ านวน 40,000 บาท และค่ า วั ส ดุ จ านวน
30,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(……………………………………………………)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์

๑๘

กำรเกษีย นหนัง สือเสนอผู้ อำนวยกำรกองแผนงำน

ตัวอย่ำง

เรียนผู้อานวยการกองแผนงาน
สานักงานวิ เ ทศสั มพั น ธ์ ขออนุ มัติ ง บประมาณเพิ่ มเติ ม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2560 เนื่องจางบประมาณได้ รั บ จั ด สรรในโครงการบริ ห ารและจั ด การส่ ว นกลาง (เงิ น รายได้ ) ไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการรองรับอาคันตุกะของมหาวิทยาลัย ดั ง นั้ น ส านั ก งานวิ เ ทศสั มพั น ธ์ จึ ง ขอ
อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 70,000 บาท โดยเป็ น ค่ า ใช้ ส อยจ านวน 40,000 บาท และค่ า
วัสดุ จานวน 30,000 บาท
เห็นควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับ ส านั ก งานวิ เ ทศสั มพั น ธ์ จ านวน 70,000
บาท จากโครงการเงินสารองจ่ายทั่วไปฯ (งบประมาณคงเหลือ ณ วั น ที่ 18 มกราคม 2560 จ านวน
9,722,900 บาท)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(………………………………….)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
18 ม.ค. 60

๑๙

แบบฟอร์มบันทึกข้อควำม

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร ................................................................. โทร. ..........................................
ที่ ...................................................................................... วันที่ ..........................................
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ....
เรียน อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย /ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
ตามที่.....(ระบุชื่อ คณะ/หน่วยงาน).... ได้รับจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ... จานวน ............บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น
แต่เนื่องจาก......(ระบุ เหตุผ ลความจาเป็น)……………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
.................................................................ดังนั้น .....(ระบุชื่อ คณะ/หน่วยงาน).... จึงขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
จานวน ........... บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

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

๒๐

ตัวอย่ำง

รำยงำนสรุ ปยอดงบประมำณคงเหลือ จำกระบบ UBUFMIS

๒๑

ตัวอย่ำง

ทะเบียนคุมค่ำใช้จ่ำ ยโครงกำรเงิน สำรองจ่ำยทั่ วไปฯ

22

ภำคผนวกที่ 2
ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ว่ำด้วย กำรเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
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