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บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2563 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จานวน 1,730,545,900 บาท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จานวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของประมาณการรายรับทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4,149,500 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
0.52 (ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ จ านวน 809,808,200 บาท และส านั ก
งบประมาณปรั บ ลดงบประมาณรายจ่ ายตาม พ.ร.บ.โอน พ.ศ. 2563 จานวน 16,026,500 บาท ทาให้
งบประมาณแผ่ น ดิน คงเหลือ จ านวน 793,781,700 บาท) และประมาณการรายรั บเงิน รายได้ จานวน
1,087,695,400 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 57.94 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งประมาณการรายรับเงินรายได้
ประกอบด้ ว ย ประมาณการรายรั บ เงิ น รายได้ จ ากค่ า ธรรมเนีย มการศึ ก ษา จ านวน 554,291,100 บาท
ประมาณการรายรับจากรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 415,785,900
บาท และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของหน่วยงาน จานวน 117,618,400 บาท ในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มี
ประมาณการรายรับเงินรายได้ จานวน 1,087,659,400 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ประมาณการรายรับเงินรายได้ ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 70,325,900 บาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.91 โดยประมาณการรายรับเงินรายได้เทียบเคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนก
ตามแหล่ ง ที่ ม าของงบประมาณ ประมาณการรายรั บ เงิ น รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 12,606,600 บาท คิดเป็นร้อย ละ 2.33 ประมาณการรายรับเงินรายได้จาก
แหล่งอื่นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 65,125,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.57 และประมาณ
การรายรับจากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 117,618,400 บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 7,406,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.92 รวมประมาณการรายรับที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จานวน 1,877,327,600 บาท
แผนงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจานวน 1,730,545,900 บาท ประกอบด้วย
แผนงบประมาณรายจ่ ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โดยจัดทาแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 789,632,200 บาท คิด
เป็นร้อยละ 45.63 ของแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และจากประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ จานวน
940,913,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งประมาณการรายจ่ายเงิน
รายได้ประกอบด้วยประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 450,738,500 บาท (คิดเป็นร้อย
ละ 47.90 ของประมาณการรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ทั้ ง หมด) ประมาณการรายจ่ า ยรายได้ จ ากแหล่ ง อื่ น
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จานวน 372,556,800 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.60 ของประมาณการ
รายจ่ายเงินรายได้ทั้งหมด) และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จานวน 117,618,400บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.50
ของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ทั้งหมด)
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามนโยบายการ
จัดสรรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 9 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิต จัดสรร
งบประมาณร้ อยละ 60.00 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ด้ า นการวิ จั ย จัดสรรงบประมาณไม่น้ อยกว่ า ร้ อยละ 3.50
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ จัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล จัดสรรงบประมาณร้อยละ 1.50 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดสรรงบประมาณร้อยละ 7.00 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จัดสรรงบประมาณร้อยละ 1.00 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน จัดสรรงบประมาณร้อย
ละ 2.50 และยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ จัดสรรงบประมาณร้อยละ 12
ในส่ ว นของกรอบงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จั ด สรรตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) พบว่าแผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุก
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่ อการเปลี่ยนแปลงของโลก คิดเป็น
ร้อยละ 60.44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล
คิดเป็นร้อยละ 3.96 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้
จากฐาน BCG คิดเป็นร้อยละ 14.22 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 0.22 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 1.34 ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.85 และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 1.01 ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเ สถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัด
การศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 3.02 และยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อย
ละ 9.93
โดยเมื่อพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รวมทั้งสิ้น 1,730,545,900 บาท จาแนกตามประเภทรายจ่าย พบว่า งบบุคลากร มีกรอบงบประมาณรายจ่าย
สูงที่สุด จานวน 636,651,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของงบประมาณรายจ่ายทั้ งหมด รองลงมาคือ
งบดาเนินงาน จานวน 489,361,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 และงบลงทุน จานวน 311,873,300 บาท
คิดเป็นร้อยละ 18.02 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด กรอบงบประมาณรายจ่ายจาแนกตามประเภทรายจ่าย
ต่าที่สุด คือ งบเงินอุดหนุน จานวน 292,662,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของงบประมาณ รายจ่าย
ทัง้ หมด
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2563- 2567)
ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และมหาวิทยาลัยได้ใช้แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวในการดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กระทั้งได้มีพระราชบัญญัติ
ปรั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ร่าง) กรอบวิสั ยทัศน์ของ
กระทรวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อใช้ในการดาเนินงานและถือปฏิบัตินั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มองถึง
การเปลี่ยนแปลงและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปีข้างหน้า ที่มีผลต่อทิศทางและเป้าหมายการ
พัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ จัดให้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) เพื่อให้สอดรับกับ (ร่าง) กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์ก ร กาหนด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ เพื่อบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นทิศทาง แนวทาง
เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนาไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดร่วมกันต่อไป
ภายใต้กรอบทิศทางของกรอบแผนหรือนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม แผนด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อให้การดาเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อ
พัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และนวัตกรรม” โดย มหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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(ร่าง) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพ
อย่างโดดเด่นและพัฒนา
กาลังคนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

ชื่อโครงการหลักของมหาวิทยาลัย
1. โครงการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
5. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
5. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
5. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2. โครงการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. โครงการผลิตบัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์

4. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
5. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม
4

4

หน่วยที่วัด

ค่า
เป้าหมาย

คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

1750
1100
4000
100
95

ล้านบาท
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

180.328
250
200
1000
100
95

ล้านบาท
คน
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ

70.003
2550
1600
6000
100
95

ล้านบาท
คน
คน

157.296
200
70

พันธกิจ

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่นาไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คน
3. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ร้อยละ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
4. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามมาตรฐาน ร้อยละ
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
5. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
1. งบประมาณสนับสนุนพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น
ล้านบาท
การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล เสถียรภาพ และความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยดิจิทลั
การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการให้บริการ
ร้อยละ
และโครงสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน
3. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการ
ร้อยละ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
4. จานวนระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ
ระบบ
6. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
ร้อยละ
น่าอยู่และเป็นมิตรต่อ
ทางกายภาพของมหาวิทยาลัยน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความ
สิ่งแวดล้อม
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สะดวกของมหาวิทยาลัย
2. งบประมาณสนับสนุนมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และ ล้านบาท
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. สร้างงานวิจัยและ
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรูแ้ ละ ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ
นวัตกรรมทีต่ อบโจทย์
การพัฒนา
งบประมาณที่สนับสนุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ล้านบาท
ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับ
จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
ผลงาน
สากล
โครงการสร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนา ร้อยละของอาจารย์ที่ทาวิจัยต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ร้อยละ
ศักยภาพนักวิจัยไปสูร่ ะดับสากล
โครงการกระตุ้นและส่งเสริมการตีพิมพ์ จานวนผลงานวิจัยหรือวิชาการทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
เรื่อง
บทความในระดับชาติและนานาชาติ
5
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ค่า
เป้าหมาย
300
100
98
20.000
80
50
20
4
80.000
50
40
70
30
300

พันธกิจ

3. บริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและยกระดับ
เศรษฐกิจของอีสานใต้ จาก
ฐาน BCG

ชื่อโครงการหลักของมหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยและนวัตกรรมจาก
ผลงานวิจัยทีส่ ามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม
1. โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
บริการ
3. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแล้ว ที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนผู้เข้ารับบริการ
5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
6. ร้อยละของผูร้ ับบริการที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
7. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ
2. โครงการสร้างศูนย์พัฒนา
1. งบประมาณในการดาเนินโครงการ
ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs และ 2. จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับและมีมาตรฐาน
สร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปสินค้าด้าน ผลิตภัณฑ์ของ SMEs
การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2
3. โครงการเพิ่มศักยภาพการ
1. จานวนผู้ป่วยนอก
ให้บริการด้านสาธารณสุข
2. จานวนผู้ป่วยใน
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ
6
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หน่วยที่วัด

ค่า
เป้าหมาย

ผลงาน

20

โครงการ
ร้อยละ

50
80

ร้อยละ

95

คน
ล้านบาท

5,000
4.9429

ร้อยละ
ร้อยละ

80
95

ล้านบาท
รายการ

22.3555
60

คน/ปี
คน/ปี

58,400
7,300

ร้อยละ

80

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 4. ยกระดับคุณภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้าง สร้างมูลค่าให้แก่ภมู ิปัญญา
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลากหลายของภูมภิ าคลุม่
น้าโขง

5. การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย

7. บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการหลักของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

1. โครงการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
5. ค่าใช้จ่ายของการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ไทย
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

2. งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรต่อคน
2. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตาม 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้นจากปีก่อน
ตาแหน่งเพื่อให้ได้ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. โครงการปลูกฝังค่านิยม UBU2. ระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรที่ได้รับ
IMPACTS แก่บุคลากรทุกระดับ
การปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS
8. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1. ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมเทียบประมาณการ
ทางการเงินเพื่อการจัด
ด้านงบประมาณและทางการเงิน
2. ร้อยละของรายได้จากแหล่งอื่นเทียบแผนการหารายได้
การศึกษาสู่ความยั่งยืน
9. บริหารองค์กรสู่ความเป็น 1. โครงการบริหารจัดการองค์กรสู่
ร้อยละของการดาเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผน
เลิศ
ความเป็นเลิศ
ร้อยละของความสาเร็จโครงการ/กิจกรรม
7

7

หน่วยที่วัด

ค่า
เป้าหมาย

คน
โครงการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ล้านบาท

1,000
45
95
95
3.000

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

บาท

10,000

ร้อยละ

10

คะแนน

3.51

ร้อยละ
ร้อยละ

80
80

ร้อยละ

70

ร้อยละ

80

แผนภาครายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของประมาณการรายรับทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4,149,500 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.52
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 809,808,200 บาท และสานักงบประมาณปรับ
ลดงบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ.โอน พ.ศ. 2563 จานวน 16,026,500 บาท ทาให้งบประมาณแผ่ นดิน
คงเหลือ จานวน 793,781,700 บาท) และประมาณการรายรับเงินรายได้ จานวน 1,087,695,000 บาท คิด
เป็ น ร้ อยละ 57.94 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งประมาณการรายรับเงินรายได้ จาแนกตามแหล่ งที่มาของ
ประมาณการรายรั บ เงิ น รายได้ ประกอบด้ ว ย ประมาณการรายรั บ จากค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา จ านวน
554,291,100 บาท ประมาณการรายรับจากรายได้ จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน
415,785,900 บาท และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของหน่วยงาน จานวน 117,618,400 บาท ซึ่งปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับเงินรายได้ ในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 70,325,000 บาท คิด เป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.91 โดยประมาณการรายรับเงินรายได้เปรียบเคียงกั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 12,606,600 บาท คิดเป็นร้อย ละ 2.33 ประมาณการ
รายรับเงินรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 65,125,300 บาท คิดเป็นร้อยละ
18.57 และประมาณการรายรั บ จากเงิ น รายได้ เ หลื อ จ่ า ยสะสมในปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน
117,618,400 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 7,406,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.92 รวม
ประมาณการรายรับที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จานวน
1,877,327,600 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย ประมาณการรายรับในภาพรวม ทั้งเงินงบประมาณ
แผ่นดินและประมาณรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,877,327,600 บาท เมื่อเทียบเคียงประมาณการรายรับใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 1,827,177,700 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 50,149,500 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
ตารางที่ 1 สรุ ป แผนภาครั บ ประจ าปี ง บประมาณ 2564 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เปรี ย บเที ย บกั บ
ปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม

ปีงบประมาณ
2563
793,781,700
1,017,369,500
1,811,151,200

ปีงบประมาณ
2564
789,632,200
1,087,695,000
1,877,327,200

8
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การเพิ่ม-ลด
-4,149,500
70,325,500
66,176,400

ร้อยละ
-0.52
6.91
2.74

ตารางที่ 2 สรุ ป แผนภาครั บ เงิน งบประมาณแผ่ นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกั บ
ปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
รวมทัง้ สิน้
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพืน้ ฐาน
แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
793,781,700 รวมทัง้ สิน้
527,597,100 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
527,597,100 ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

166,961,200 แผนงานพืน้ ฐาน
166,961,200 แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การเพิม่ -ลด
งบประมาณ
789,632,200.00 534,873,000.00
534,873,000.00

1.38

139,790,400.00 - 27,170,800.00 - 16.27
139,790,400.00 - 27,170,800.00 - 16.27

15,529,400 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

13,630,400.00 -

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

52,756,200 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

52,360,200.00 -

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

72,880,500 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

70,121,300.00 -

ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

18,715,400 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร
7,079,700 ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,149,500.00 - 0.52
7,275,900.00
1.38
7,275,900.00

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

1,899,000.00 - 12.23
396,000.00 -

0.75

2,759,200.00 -

3.79

678,500.00 -

18,036,900.00 - 96.37

3,000,000.00 -

4,079,700.00 - 57.63

แผนงานยุทธศาสตร์ ****
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

30,602,900 แผนงานยุทธศาสตร์ ****
15,360,000 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

92,613,300
74,350,600.00

โครงกำรเพิม่ ศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข

15,360,000 โครงกำรเพิม่ ศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข

74,350,600.00

58,990,600.00

384.05

18,008,000.00

5,872,000.00

48.38

แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

12,136,000 แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

62,010,400.00 202.63
58,990,600.00 384.05

โครงกำรผลิตแพทย์เพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

4,800,000 โครงกำรผลิตแพทย์เพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

4,800,000.00

โครงกำรผลิตพยำบำลเพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

7,336,000 โครงกำรผลิตพยำบำลเพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

13,208,000.00

5,872,000.00

80.04

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

236,100 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

254,700.00

18,600.00

7.88

254,700.00

18,600.00

7.88

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

236,100 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

2,870,800 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพือ่
เพิม่ ศักยภำพในกำรเรียนรู้

1,050,600 โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพือ่
เพิม่ ศักยภำพในกำรเรียนรู้

โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวติ สำหรับวัยเรียน

1,820,200 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวติ สำหรับวัยเรียน

-

-

- -

2,870,800.00 - 100.00

- -

1,050,600.00 - 100.00

-

1,820,200.00 - 100.00

แผนงานบูรณาการพืน้ ทีร่ ะดับภาค 6 ภาค

50,840,800 แผนงานบูรณาการพืน้ ทีร่ ะดับภาค 6 ภาค

22,355,500.00 - 28,485,300.00 - 56.03

การพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

50,840,800 การพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

22,355,500.00 - 28,485,300.00 - 56.03

โครงกำรสร้ำงศูนย์พฒั นำผู้ประกอบกำร Startup และ SME
และสร้ำงโรงงำนต้นแบบแปรรูปสินค้ำด้ำนกำรเกษตร ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (ส่วนกำรก่อสร้ำงโรงงำน
ต้นแบบ (Pilot Plant))

แผนงานบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

50,840,800 โครงกำรสร้ำงศูนย์พฒั นำผู้ประกอบกำร Startup และ SME
และสร้ำงโรงงำนต้นแบบแปรรูปสินค้ำด้ำนกำรเกษตร ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (ส่วนกำรก่อสร้ำงโรงงำน
ต้นแบบ (Pilot Plant))

17,779,700 แผนงานบูรณาการ
16,090,700 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในโรงเรียนเครือข่ำย
ทำงวิชำกำร

16,090,700 โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในโรงเรียนเครือข่ำย
ทำงวิชำกำร

การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย

1,689,000 การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย

โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “คน” เพือ่ รองรับสังคมสูงวัยอย่ำง
มีสว่ นร่วม

1,689,000 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “คน” เพือ่ รองรับสังคมสูงวัยอย่ำง
มีสว่ นร่วม
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22,355,500.00 -

28,485,300.00 - 56.03

- - 17,779,700.00 - 100.00
- - 16,090,700.00 - 100.00
-

16,090,700.00 - 100.00

- -

1,689,000.00 - 100.00

-

1,689,000.00 - 100.00

ตารางที่ 3 สรุปแผนภาครับเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามรายการซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดแผนภาครับได้ดังตารางต่อไปนี้
ที่

แหล่งงบประมาณ

1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2

เงินผลประโยชน์/รายรับจากการ
ดาเนินงาน/เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค/
รายรับจากการผิดสัญญาชดใช้ทนุ /
ดอกเบี้ยรับและเงินยืมทุนสารอง
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้คงเหลือสะสมของ
หน่วยงาน
รวม

3

ปีงบประมาณ
2563
541,684,500

ปีงบประมาณ
2564
554,291,100

350,660,600

125,024,400
1,017,369,500

10

10

การเพิ่ม-ลด

ร้อยละ

12,606,600

2.33

415,786,000

65,125,400

18.57

117,618,400

-7,406,000

-5.92

70,326,000

6.91

1,087,695,000

ตารางที่ 2 สรุปแผนภาครายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ

ที่

คณะ/หน่วยงาน

(1)

(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภส้ชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สานักวิทยบริการ
สานักคอมพิวเตอร์
สานักบริหารทรัพย์สินฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
(3)

122,679,300
110,990,400
65,409,800
75,224,600
69,579,600
108,814,700
29,415,100
141,138,500
6,743,200
5,669,000
8,806,700
19,413,600
18,449,100
6,909,700
388,900
789,632,200

เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

เงินรายได้
ผลรวมเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น

(4)

(5)

177,706,400
30,160,200
12,920,500
35,906,600
41,176,300
31,421,300
65,400,500
37,346,400
11,630,100
25,681,300
27,106,200
23,166,700
17,334,300
17,334,300
554,291,100

เงินรายได้ รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น
งบประมาณรวม
(100%)
คงเหลือสะสม
(6)

117,389,600
13,525,500
47,420,000
13,037,300
35,073,200
218,600
14,691,700
9,800,000
2,875,300
5,097,100
14,750,000
32,696,300
4,300,000
9,322,400
103,914,900
14,082,900
1,470,000
7,908,400
2,596,000
7,750,000
141,600
100,200
9,500,000
35,035,100
10,338,300
12,000,000
8,370,000
415,785,900 117,618,400
11

11

(7)=(4)+(5)+(6)

308,621,500
90,617,500
48,212,300
60,398,300
49,148,700
78,867,600
79,022,900
155,344,200
13,100,100
33,589,700
29,702,200
30,916,700
17,475,900
26,934,500
45,373,400
12,000,000
8,370,000
1,087,695,400

(8)=(3)+(7)

431,300,300
201,607,900
113,622,100
135,622,900
118,728,300
187,682,300
108,438,000
296,482,700
19,843,300
39,258,700
38,508,900
50,330,300
35,925,000
33,844,200
45,762,300
12,000,000
8,370,000
1,877,327,600

กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนงบประมาณรายจ่ า ย ตามแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจานวน 1,730,545,900 บาท ประกอบด้วยแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โดยจัดทาแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ
45.63 ของแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น และจากประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ จานวน 940,913,700 บาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.37 ของแผนงบประมาณรายจ่ า ยทั้ ง สิ้ น โดยเมื่ อ พิ จ ารณากรอบงบประมาณรายจ่ า ย
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้ น 1,730,545,900 บาท จาแนกตามประเภทรายจ่าย
พบว่า งบบุคลากร มีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด จานวน 636,651,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.79
ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาคือ งบดาเนินงาน จานวน 489,361,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.28
และงบลงทุน จ านวน 311,873,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.02 กรอบงบประมาณรายจ่ายจาแนกตาม
ประเภทรายจ่ายต่าที่สุด คือ งบเงินอุดหนุน จานวน 292,662,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด
โดยมีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)
ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนที่มุ่งเน้น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และนวั ต กรรม” โดย มหาวิทยาลั ยได้ ก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ใ นการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย 9 ด้าน และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่าง
โดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก คิดเป็นร้อยละ 60.44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 3.96 ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจ ของอีสานใต้ จากฐาน BCG คิดเป็นร้อยละ 14.22
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 0.22
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 1.34 ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 5.85 และยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 1.01 ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมี
เสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 3.02 และยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 9.93
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ตารางที่ 5 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
นโยบายการจัดสรร
ร้อยละ

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ผลรวมทั้งหมด

ไม่เกินกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

ไม่เกินกว่า

45
11
4
60
3.5
12
0.5
1.5
7.0
1.0
2.5
12
100

ร้อยละ
ภาพรวม
มหาวิทยาลัย

42.20%
16.05%
2.19%
60.44%
3.96%
14.22%
0.22%
1.34%
5.85%

ร้อยละ
ภาพรวม
11 คณะ/
วิทยาลัย

48.51%
18.39%
2.45%
69.35%
3.89%
14.88%
0.12%
0.80%
4.99%

ร้อยละ
ภาพรวม 4
สานัก

28.00%
10.80%
1.61%
40.41%
4.26%
13.06%
0.48%
2.71%
8.16%

1.01%
0.78%
1.57%
3.02%
0.85%
8.48%
9.93%
4.33% 20.86%
100.00% 100.00% 100.00%

ตารางที่ 6 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
1. งบบุคลากร
งบบุคลากร : รายการปกติ
งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน
รวม
2.งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน : รายการปกติ
งบดาเนินงาน : รายการในงบเงินอุดหนุน
รวม
3.งบลงทุน
งบลงทุน : รายการปกติ
งบลงทุน : รายการในงบเงินอุดหนุน
รวม
4.งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
รวม
ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

ร้อยละ
รวม

249,170,200 24,637,200 273,807,400
232,381,400 130,462,700 362,844,100
481,551,600 155,099,900 636,651,500
12,106,000 344,607,400 356,713,400
92,043,900 40,603,700 132,647,600
104,149,900 385,211,100 489,361,000
176,932,100 119,531,200 296,463,300
15,407,800 15,407,800
176,932,100 134,939,000 311,871,100
26,998,600 265,663,700 292,662,300
26,998,600 265,663,700 292,662,300
789,632,200 940,913,700 1,730,545,900
13

13

งบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

14.40
13.43
27.83
0.70
5.32
6.02
10.22
10.22
1.56
1.56
45.63

รวม

1.42 15.82
7.54 20.97
8.96 36.79
19.91 20.61
2.35 7.67
22.26 28.28
6.91 17.13
0.89 0.89
7.80 18.02
15.35 16.91
15.35 16.91
54.37 100.00

ตารางที่ 7 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย
พันธมหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1.ด้านการผลิตบัณฑิต
2.ด้านการวิจัย
3.ด้านการบริการ
วิชาการ
4.ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5.ด้านการบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัย
ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ร้อยละ
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

669,566,000 500,827,000
700,000 67,828,500
97,710,800 148,409,300
3,007,000

84.79
0.09
12.37

งบประมาณ
รวม
53.23 1,170,393,000
7.21
68,528,500
15.77 246,120,100

เงินรายได้

ร้อยละ
งบประ
มาณรวม
67.63
3.96
14.22

864,400

0.38

0.09

3,871,400

0.22

18,648,400 222,984,500

2.36

23.70

241,632,900

13.96

789,632,200 940,913,700

100.00

100.00 1,730,545,900

100.00

14

14

ตารางที่ 8 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน

1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมทั้งหมด
เงินรายได้

652,566,000
700000
97,710,800
3007000
17,000,000

393,336,600
67,828,500
148,409,300
864,400
23,203,900
84,270,700

82.64
0.09
12.37
0.38
2.15

4180%
721%
1577%
9%
247%
896%

679000
17969400
789,632,200

16,726,200
52,314,000
153,960,100
940,913,700

0.09
2.28
100.00

178%
556%
1636%
10000%

1,045,902,600
68,528,500
246,120,100
3,871,400
23,203,900
101,270,700

ร้อยละ
รวม

60.44%
3.96%
14.22%
0.22%
1.34%
5.85%

17,405,200
1.01%
52,314,000
3.02%
171,929,500
9.93%
1,730,545,900 100.00%

ตารางที่ 9 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามประเภทโครงการ
งบประมาณรายจ่าย
ประเภทโครงการ
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
โครงการตามการบริหารจัดการของหน่วยงาน
โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
205,580,300
4,422,800
579,629,100
789,632,200

เงินรายได้
258,485,400
321,047,100
361,381,200
940,913,700

15
15

15

งบประมาณรายจ่าย
รวม
464,065,700
325,469,900
941,010,300
1,730,545,900

งบประมาณ
แผ่นดิน
26.03
0.56
73.40
100.00

เงินรายได้
27.47
34.12
38.41
100.00

รวม
26.82
18.81
54.38
100.00

ตารางที่ 10 สรุปแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
ชือ่ หน่วยงานหลัก
1.สำนักงำนอธิกำรบดี
สานักงานอธิการบดี ผลรวม
2.คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม
3..คณะเกษตรศำสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม
4.คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
5.คณะศิลปศำสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม
6.คณะเภสัชศำสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม
7.คณะบริหำรศำสตร์
คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม
8.วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผลรวม

แหล่งงบประมาณ
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน

นโนยายการจัดสรร ข้อ 1
นโนยายการ
นโนยายการ นโนยายการ นโนยายการ นโนยายการ
ข้อ 1.1
ข้อ 1.2
ข้อ 1.3
จัดสรร ข้อ 1 จัดสรร ข้อ 2 จัดสรร ข้อ 3 จัดสรร ข้อ 4 จัดสรร ข้อ 5
44,086,400
2,302,400 38,236,600
84,625,400
21,016,300 41,248,900
64,354,500
64,354,500
23,034,000 2,107,000
44,086,400 2,302,400 102,591,100 148,979,900
21,016,300 64,282,900 2,107,000
19,900,500
6,837,500 12,478,700
39,216,700
6,160,000 26,880,000
1,386,500
10,708,100
1,935,200 98,137,100 110,780,400
210,000
30,608,600 8,772,700 110,615,800 149,997,100
6,160,000 26,880,000
210,000 1,386,500
4,978,200
98,600
3,840,400
8,917,200
18,305,900 7,892,900
80,900
120,000
2,136,700
3,846,200 58,973,900
64,956,800
453,000
7,114,900 3,944,800 62,814,300 73,874,000
18,305,900 7,892,900
533,900
120,000
6,524,200
139,500
9,212,500
15,876,200
3,388,500
8,915,000
1,690,000
5,759,100
1,800,000 66,320,900
73,880,000
700,000
12,283,300 1,939,500 75,533,400 89,756,200
4,088,500 8,915,000
1,690,000
10,210,100
4,235,500 17,155,100
31,600,700
1,111,800
875,000
125,000
1,116,000
1,970,700
67,348,900
69,319,600
230,000
12,180,800 4,235,500 84,504,000 100,920,300
1,111,800
875,000
355,000 1,116,000
16,470,100
930,000
6,089,300
23,489,400
7,522,000
2,920,000
236,300
71,600
61,238,400
47,576,300 108,814,700
77,708,500
930,000 53,665,600 132,304,100
7,522,000 2,920,000
236,300
71,600
18,511,700
5,037,600 19,103,600
42,652,900
2,919,600
3,286,000
10,000 3,203,000
1,638,500
27,776,600
29,415,100
20,150,200 5,037,600 46,880,200 72,068,000
2,919,600 3,286,000
10,000 3,203,000
30,267,000
4,432,900 36,021,200
70,721,100
2,855,800 42,261,100
1,775,500
7,445,000
59,088,200
66,533,200
74,605,300
37,712,000 4,432,900 95,109,400 137,254,300
2,855,800 116,866,400
1,775,500

16
16

16

นโนยายการ นโนยายการ นโนยายการ นโนยายการ
รวม
จัดสรร ข้อ 6 จัดสรร ข้อ 7 จัดสรร ข้อ 8 จัดสรร ข้อ 9
9,900,000
6,422,000 41,880,100 64,128,900 269,221,600
17,000,000
16,183,800 122,679,300
26,900,000 6,422,000 41,880,100 80,312,700 391,900,900
1,288,000 74,931,200
110,990,400
1,288,000 185,921,600
544,100
8,049,600 43,910,600
65,409,800
544,100
8,049,600 109,320,400
10,500,000
150,000
10,450,500 50,970,200
259,000
385,600 75,224,600
10,500,000
409,000
10,836,100 126,194,800
470,000
18,900
5,428,100 40,745,500
30,000 69,579,600
470,000
18,900
5,458,100 110,325,100
32,470,000 1,214,600
2,079,400 70,003,300
108,814,700
32,470,000 1,214,600
2,079,400 178,818,000
6,059,000
2,825,000
2,300,000
1,887,300 65,142,800
29,415,100
6,059,000 2,825,000 2,300,000 1,887,300 94,557,900
10,672,600 1,015,600
18,177,600 147,479,300
141,138,500
10,672,600 1,015,600
18,177,600 288,617,800

ตารางที่ 10 สรุปแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน (ต่อ)
ชือ่ หน่วยงานหลัก
9.คณะศิลปประยุกต์ฯ
คณะศิลปประยุกต์ฯ์ ผลรวม
10.คณะนิติศำสตร์
คณะนิติศาสตร์ ผลรวม
11.คณะรัฐศำสตร์
คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม
12. คณะพยำบำลศำสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
13. สำนักวิทยบริกำร
สานักวิทยบริการ ผลรวม
14.สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

แหล่งงบประมาณ
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน

นโนยายการจัดสรร ข้อ 1
ข้อ 1.1
ข้อ 1.2
ข้อ 1.3
1,745,200
22,400
6,483,800
868,900
5,874,300
2,614,100
22,400 12,358,100
7,269,900
550,100 10,003,100
679,400
4,989,600
7,949,300
550,100 14,992,700
7,368,600
35,500 10,967,600
748,100
8,058,600
8,116,700
35,500 19,026,200
717,100
6,233,400
7,310,500
10,234,600
8,027,600
16,468,000
2,026,700
1,921,000
2,301,600
4,141,200
14,307,900
6,167,900 1,921,000 16,609,500
2,564,500
775,800
2,529,700
404,700
6,505,000
2,969,200
775,800 9,034,700
120,600
2,931,200
9,669,200
388,900
120,600 2,931,200 10,058,100

เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม
15. สำนักบริหำรทรัพย์สินฯ
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
สานักบริหารทรัพย์สินฯ ผลรวม
16. สถำนปฏิบัติกำรโรงแรมฯ
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ผลรวม
17. โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยฯ
เงินรำยได้
เงินงบประมำณแผ่นดิน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม
ผลรวม
277,810,100

-

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 1
8,251,400
6,743,200
14,994,600
17,823,100
5,669,000
23,492,100
18,371,700
8,806,700
27,178,400
6,950,500
17,545,100
24,495,600
6,249,300
18,449,100
24,698,400
5,870,000
6,909,700
12,779,700
12,721,000
388,900
13,109,900

-

นโนยายการ
นโนยายการ นโนยายการ นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 2 จัดสรร ข้อ 3 จัดสรร ข้อ 4 จัดสรร ข้อ 5
560,000
470,000
32,000

นโนยายการ นโนยายการ นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 6 จัดสรร ข้อ 7 จัดสรร ข้อ 8
477,600
116,000

470,000
6,765,100

32,000
27,000

73,000

116,000
1,012,000

212,500
1,895,200

6,765,100
1,070,200

27,000
25,000

73,000
144,300

1,012,000
575,200

1,895,200
1,833,500

1,070,200
5,592,000
71,500
5,663,500
93,000

25,000
43,000
7,000
50,000
165,000

144,300
220,000

300,000

220,000
717,000

300,000
4,063,400

575,200
1,353,000
420,000
1,773,000
756,900

93,000

165,000
54,900

717,000
12,595,000

4,063,400
3,022,900

756,900
238,400

1,926,100
1,648,900

54,900 12,595,000
65,300
92,000

3,022,900
6,335,200

238,400
334,500

1,648,900
19,131,900

65,300

6,335,200

334,500

19,131,900
9,600,000

10,000
17,400
17,400
20,000

140,100

20,000

140,100

-

-

-

92,000
-

-

-

-

37,831,400 730,261,100 1,045,902,600

-

68,528,500 246,120,100
17

17
17

-

609,100
999,000
999,000
606,300

1,083,900
1,083,900
7,000,000

606,300
1,453,400
1,370,000
2,823,400
1,926,100

7,000,000

150,000

-

รวม

560,000
212,500

1,833,500
10,000

477,600

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 9
609,100

-

10,516,100
6,743,200
17,259,300
26,911,700
5,669,000
32,580,700
23,771,800
8,806,700
32,578,500
24,745,400
19,413,600
44,159,000
13,980,700
18,449,100
32,429,800
23,447,500
6,909,700
30,357,200
38,840,000
388,900
39,228,900
9,600,000

9,600,000
6,496,000

9,600,000
6,696,000

50,000
150,000
50,000 6,496,000
6,696,000
3,871,400 23,203,900 101,270,700 17,405,200 52,314,000 171,929,500 1,730,545,900

ตารางที่ 11 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
ที่

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สานักงานอธิการบดี
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สานักวิทยบริการ
สานักคอมพิวเตอร์
สานักบริหารทรัพย์สิน
สถานปฏิบัติการ
โรงแรม
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สัดส่วนร้อยละ

-

269,221,600
74,931,200
43,910,600
50,970,200
40,745,500
70,003,300
65,142,800
147,479,300
10,516,100
26,911,700
23,771,800
24,745,400
13,980,700
23,447,500
38,840,000
9,600,000

391,900,900
185,921,600
109,320,400
126,194,800
110,325,100
178,818,000
94,557,900
288,617,800
17,259,300
32,580,700
32,578,500
44,159,000
32,429,800
30,357,200
39,228,900
9,600,000

งบประมาณ
แผ่นดิน
31.30
59.70
59.83
59.61
63.07
60.85
31.11
48.90
39.07
17.40
27.03
43.96
56.89
22.76
0.99
-

789,632,200

6,696,000
940,913,700

6,696,000
1,730,545,900

45.63

122,679,300
110,990,400
65,409,800
75,224,600
69,579,600
108,814,700
29,415,100
141,138,500
6,743,200
5,669,000
8,806,700
19,413,600
18,449,100
6,909,700
388,900

เงินรายได้

18

18

รวม

เงิน
รายได้
68.70
40.30
40.17
40.39
36.93
39.15
68.89
51.10
60.93
82.60
72.97
56.04
43.11
77.24
99.01
100.00

รวม
22.65
10.74
6.32
7.29
6.38
10.33
5.46
16.68
1.00
1.88
1.88
2.55
1.87
1.75
2.27
0.55

100.00
0.39
54.37 100.00

ตารางที่ 12 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณและหมวดรายจ่าย
ลาดับ
1

ชื่อหน่วยงานหลัก
สานักงานอธิการบดี

แหล่งงบประมาณ

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

10,044,000
37,689,900
47,733,900
55,078,500
55,078,500
478,800
40,594,600
41,073,400
3,096,000
36,983,400
40,079,400
2,806,800
23,214,100
26,020,900
552,000
26,879,000
27,431,000
4,938,900
4,938,900
474,300
2,822,900
3,297,200

91,830,500
3,217,200
95,047,700
17,551,200
566,400
18,117,600
14,033,600
636,000
14,669,600
17,813,800
1,880,400
19,694,200
20,933,200
2,275,200
23,208,400
18,062,200
999,600
19,061,800
33,938,200
384,000
34,322,200
93,402,700
93,402,700

12,202,400
39,355,500
51,557,900
8,224,000
1,935,200
10,159,200
218,600
3,846,200
4,064,800
12,329,500
1,800,000
14,129,500
5,821,500
5,821,500
33,471,600
58,244,600
91,716,200
14,224,600
14,224,600
20,023,900
71,750,600
91,774,500

155,144,700
42,416,700
197,561,400
49,156,000
53,410,300
102,566,300
29,179,600
20,333,000
49,512,600
17,730,900
34,560,800
52,291,700
11,184,000
44,090,300
55,274,300
17,917,500
22,691,500
40,609,000
16,980,000
24,092,200
41,072,200
33,578,400
66,565,000
100,143,400

269,221,600
122,679,300
391,900,900
74,931,200
110,990,400
185,921,600
43,910,600
65,409,800
109,320,400
50,970,200
75,224,600
126,194,800
40,745,500
69,579,600
110,325,100
70,003,300
108,814,700
178,818,000
65,142,800
29,415,100
94,557,900
147,479,300
141,138,500
288,617,800

สานักงานอธิการบดี ผลรวม
2

คณะวิทยาศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม
3

คณะเกษตรศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม
4

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
5

คณะศิลปศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม
6

คณะเภสัชศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม
7

คณะบริหารศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม
8

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผลรวม

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

19

19

ลาดับ
9

ชื่อหน่วยงานหลัก
คณะศิลปประยุกต์ฯ

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะศิลปประยุกต์ฯ ผลรวม
10

คณะนิติศาสตร์

11

คณะนิติศาสตร์ ผลรวม
คณะรัฐศาสตร์

12

คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม
คณะพยาบาลศาสตร์

13

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
สานักวิทยบริการ

14

สานักวิทยบริการ ผลรวม
สานักคอมพิวเตอร์ฯ

15

สานักคอมพิวเตอร์ฯ
สานักบริหารทรัพย์สินฯ

16
17

สานักบริหารทรัพย์สินฯ ผลรวม
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ผลรวม
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินรายได้
เงินรายได้

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

208,600
1,470,700
1,679,300
1,538,500
1,538,500
180,000
1,676,600
1,856,600
51,600
2,648,200
2,699,800
10,268,700
10,268,700
180,000
3,366,200
3,546,200
1,363,600
1,363,600
3,801,500
3,801,500
1,400,000
1,400,000
273,807,400

3,813,400
3,813,400
16,318,300
16,318,300
10,241,700
9,600
10,251,300
8,348,900
8,348,900
7,928,100
403,200
8,331,300
7,335,200
643,200
7,978,400
12,673,400
12,673,400
5,750,700
5,750,700
5,236,000
5,236,000
396,225,900

500,000
500,000
623,100
623,100
179,800
179,800
190,000
190,000
3,738,000
3,738,000
13,805,800
13,805,800
9,328,400
9,328,400
47,800
47,800
10,000
10,000
311,871,100

หมายเหตุ : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน เบิกจ่ายวางฎีกาที่ส่วนกลางสำนักงานอธิการบดี20
2020

งบเงินอุดหนุน

ผลรวมทั้งหมด

5,994,100
10,516,100
5,272,500
6,743,200
11,266,600
17,259,300
9,970,300
26,911,700
4,130,500
5,669,000
14,100,800
32,580,700
13,170,300
23,771,800
7,120,500
8,806,700
20,290,800
32,578,500
16,154,900
24,745,400
16,765,400
19,413,600
32,920,300
44,159,000
2,314,600
13,980,700
7,777,200
18,449,100
10,091,800
32,429,800
2,126,500
23,447,500
2,900,300
6,909,700
5,026,800
30,357,200
15,474,600
38,840,000
388,900
388,900
15,863,500
39,228,900
9,600,000
9,600,000
50,000
6,696,000
50,000
6,696,000
748,641,500 1,730,545,900

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงบประมาณรายจ่ายภาพรวมมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้นจานวน
1,730,545,900 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่ายภาพรวมมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 1,663,336,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 67,209,600 บาท (เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้ อยละ 4.04) โดยแผนงบประมาณรายจ่ าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินงบประมาณแผ่ นดิน จานวน
789,632,200 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 4,149,500 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของแผนงบประมาณ
รายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 940,913,700 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินงบรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 71,359,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.21
ของแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่ อ พิ จ ารณากรอบงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 เปรี ย บเที ย บกั บ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามประเภทงบประมาณ พบว่างบประมาณรายจ่าย งบบุค ลากรและงบเงิน
อุดหนุน มีงบประมาณรายจ่ายลดลงเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 25,249,900 บาท และ
จานวน 3,714,200 บาท ตามลาดับ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.52 และคิดเป็นร้อยละ 0.22 ของแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพบว่างบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงานและงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย
เพิ่ ม ขึ้ น เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40,754,800 บาท และจ านวน 55,418,900 บาท
ตามลาดับ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.45 และคิดเป็นร้อยละ 3.33 ของแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

21
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ตารางที่ 13 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามประเภทงบประมาณ

2222

22

ตารางที่ 14 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงาน
ที่

หน่วยงาน

1 สำนักงำนอธิกำรบดี
2 คณะวิทยำศำสตร์
3 คณะเกษตรศำสตร์
4 คณะวิศวกรรมศำสตร์
5 คณะศิลปศำสตร์
6 คณะเภสัชศำสตร์
7 คณะบริหำรศำสตร์
8 วิทยำลัยแพทยศำสตร์
9 คณะศิลปประยุกต์
10 คณะนิตศิ ำสตร์
11 คณะรัฐศำสตร์
12 คณะพยำบำลศำสตร์
13 สำนักวิทยบริกำร
14 สำนักคอมพิวเตอร์
15 สำนักบริหำรทรัพย์สิน
16 สถำนปฏิบัตกิ ำรโรงแรม
17 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย
ผลรวมทั
ผลรวมทั
ง้ หมดง้ หมด

ปีงบประมาณ 2563
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
412,372,702
72,101,027
51,280,121
52,136,720
28,714,140
96,269,841
10,920,380
30,612,180
2,770,180
2,757,000
2,207,960
11,150,849
16,806,300
3,600,700
81,600

793,781,700

เงินรายได้
260,458,200
63,504,600
30,467,300
50,610,600
45,501,900
56,094,300
77,530,600
107,790,300
9,890,000
26,762,600
24,005,600
29,250,100
17,592,900
13,947,400
38,192,600
9,600,000
8,355,600
869,554,600

ปีงบประมาณ 2563
ผลรวมทัง้ หมด
672,830,902
135,605,627
81,747,421
102,747,320
74,216,040
152,364,141
88,450,980
138,402,480
12,660,180
29,519,600
26,213,560
40,400,949
34,399,200
17,548,100
38,274,200
9,600,000
8,355,600
1,663,336,300

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
122,679,300
110,990,400
65,409,800
75,224,600
69,579,600
108,814,700
29,415,100
141,138,500
6,743,200
5,669,000
8,806,700
19,413,600
18,449,100
6,909,700
388,900

789,632,200

การเพิม่ -ลด
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สัดส่วนร้อยละ

เงินรายได้

ผลรวมทัง้ หมด

269,221,600
74,931,200
43,910,600
50,970,200
40,745,500
70,003,300
65,142,800
147,479,300
10,516,100
26,911,700
23,771,800
24,745,400
13,980,700
23,447,500
38,840,000
9,600,000
6,696,000
940,913,700

391,900,900 - 289,693,402 8,763,400 - 280,930,002 185,921,600
38,889,373 11,426,600 50,315,973
109,320,400
14,129,679 13,443,300 27,572,979
126,194,800
23,087,880
359,600 23,447,480
110,325,100
40,865,460 - 4,756,400 36,109,060
178,818,000
12,544,859 13,909,000 26,453,859
94,557,900
18,494,720 - 12,387,800
6,106,920
288,617,800 110,526,320 39,689,000 150,215,320
17,259,300
3,973,020
626,100
4,599,120
32,580,700
2,912,000
149,100
3,061,100
32,578,500
6,598,740 - 233,800
6,364,940
44,159,000
8,262,751 - 4,504,700
3,758,051
32,429,800
1,642,800 - 3,612,200 - 1,969,400
30,357,200
3,309,000 9,500,100 12,809,100
39,228,900
307,300
647,400
954,700
9,600,000
6,696,000
- - 1,659,600 - 1,659,600
1,730,545,900 - 4,149,500 71,359,100 67,209,600 -
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เงินรายได้

รวม

เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน
70.25
53.94
27.55
44.28
142.32
13.03
169.36
361.05
143.42
105.62
298.86
74.10
9.77
91.90
376.59
0.52

-

-

-

รวม

3.36 - 41.75
17.99
37.10
44.12
33.73
0.71
22.82
10.45
48.65
24.80
17.36
15.98
6.90
36.82 108.54
6.33
36.33
0.56
10.37
0.97
24.28
15.40
9.30
20.53 - 5.73
68.11
72.99
1.70
2.49
19.86 - 19.86
8.21
4.04

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดสรรตามกรอบงบประมาณรายจ่าย และแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2563 - 2567) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG
4. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
6. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน
9. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตารางที่ 15 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตาม
คณะ/หน่วยงาน พันธกิจ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
1. สานักงานอธิการบดี
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะเกษตรศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะศิลปศาสตร์
6. คณะเภสัชศาสตร์
7. คณะบริหารศาสตร์
8. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
9. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
10. คณะนิติศาสตร์
11. คณะรัฐศาสตร์
12. คณะพยาบาลศาสตร์
13. สานักวิทยบริการ
14. สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
15. สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
16. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
17. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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1.สานักงานอธิการบดี
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
โครงการ UBU JOB AND EDUCATION FAIR
โครงการกองทุนบารุงกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
โครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้และค่างจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สานักงานอธิการบดี
โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ
โครงการจัดการความรู้ด้านบัณฑิตศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมสาหรับนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
โครงการบารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการบารุงอาคารเรียนและโสตทัศนูปกรณ์
โครงการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการพัฒนาการให้บริการและจัดการข้อมูลทางการศึกษา
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษาพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายอุดมศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสานักงานอธิการบดี)
โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิภาพนักศึกษา
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
37,689,900
3,217,200
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.พ.64 - ก.พ.64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
มิ.ย.64 - มิ.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

37,689,900
10,044,000

3,217,200
175,000
100,000
6,386,100
200,000
1,280,200

งบลงทุน
-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - พ.ย.63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.พ.64 - ก.พ.64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
มิ.ย.64 - มิ.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.พ.64 - ก.พ.64

-

94,000
4,100
2,511,900
13,500
50,000
1,059,300
436,000
4,400
50,800
66,800

124,000
33,500
1,385,000
759,900
-

ต.ค. 63 - ต.ค.63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

2,775,600
2,784,900
20,000

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ธ.ค.63 - ส.ค. 64
ธ.ค.63 - มิ.ย. 64
พ.ย. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - มี.ค.64
ธ.ค.63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64

-

267,700
4,314,700
274,000
550,000
64,100
100,000
2,500,000
684,500

-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
23,447,400
64,354,500
23,447,400
26,912,400

64,354,500
175,000
100,000
6,386,100
200,000
38,236,600

-

124,000
94,000
4,100
2,511,900
33,500
13,500
50,000
1,385,000
1,819,200
436,000
4,400
50,800
66,800

-

2,775,600
2,784,900
20,000

10,538,700
-

267,700
14,853,400
274,000
550,000
64,100
100,000
2,500,000
684,500

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก
โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะจิตนักศึกษา
โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพยากรและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการพัฒนานักศึกษา
โครงการบริหารจัดการสถานกีฬา

เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

โครงกาปรับปรุงซ่อมแซมถนนและระบบจราจร
โครงการก่อสร้างขยายแนวสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารกิจกรรมนักศึกษาและสนามกีฬา
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
โครงการปรับปรุงอาคารส่วนกลาง และอาคารส่วนบริการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการบารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมและลุ่มนาโขง
เงินรายได้ ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตังหน่วยส่งเสริมและบริหารงานวิจัย
เชิการสนั
งบูรณาการฯ
บสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
การสนับสนุนเงินรางวัลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการงานบริหารงานวิจัย
โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
โครงการเผยแพร่งานวิจัย
โครงการพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสานักงานอธิการบดี)
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสาหรับทาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชื่อมโยงกับกลุ่มวิจัย/ศูนย์เชี่ยวชาญ
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค.64
ก.พ.64 - ก.พ.64
ก.พ.64 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ต.ค.63
พ.ย. 63 - ส.ค. 64

ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - มี.ค.64
ต.ค. 63 - มี.ค.64

มี.ค.64 - มี.ค.64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พ.ค.64 - ก.ย. 64
ธ.ค.63 - ส.ค. 64
ม.ค.64 - พ.ค.64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
มี.ค.64 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,044,000
47,733,900
47,733,900
-

งบดาเนินงาน
302,000
50,000
254,900

งบลงทุน
-

50,000
554,400
27,978,900
31,196,100
31,196,100
5,000
650,000
46,000
142,700
481,500
477,200
321,900
5,000
162,000
175,600

2,302,400
2,302,400
2,000,000
2,500,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
2,500,000
17,000,000
7,900,000
2,000,000
9,900,000
26,900,000
29,202,400
-

-

-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
6,849,000
6,849,000
302,000
50,000
254,900
44,300,100
67,747,500
67,747,500
1,000,000
3,805,900
960,000
-

50,000
554,400
84,625,400
148,979,900
2,000,000
2,500,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
2,500,000
17,000,000
7,900,000
2,000,000
9,900,000
26,900,000
175,879,900
1,005,000
650,000
46,000
142,700
3,805,900
481,500
477,200
321,900
965,000
162,000
175,600

12,445,100
300,000

12,445,100
300,000

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการสนับสนุนผู้ช่วยปรับปรุงภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนบทความทาง
วิชาการระดับนานาชาติ

เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อน
วิชาการ
บริการวิชาการ
บ้าน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการคลินิกเทคโนโลยี
โครงการบริหารจัดการการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019
โครงการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการบริหารโครงการและสนับสนุนการดาเนินงาน อพ.สธ.
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ทรัพยากรอีสานและลุ่มนาโขง เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผลงาน อพ.สธ.
โครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
โครงการบริหารจัดการทั่วไป
โครงการบารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ม.ค.64 - ม.ค.64
-

งบดาเนินงาน
8,400
30,000

งบลงทุน
-

2,505,300
2,505,300
2,505,300
-

22,355,500

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ม.ค. 64

-

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.ย. 64- ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

2,868,500
2,868,500
2,868,500
2,868,500
-

50,400
130,700
141,100
21,000

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
8,400
30,000
18,511,000
18,511,000
18,511,000
-

21,016,300
21,016,300
21,016,300
22,355,500

678,500

678,500

22,355,500
-

678,500
490,000
1,000,000

23,034,000
490,000
1,000,000

22,355,500
22,355,500
-

404,400
36,486,000
38,380,400
39,058,900
39,058,900
600,000
500,000

2,868,500
404,400
36,486,000
41,248,900
64,282,900
64,282,900
600,000
500,000

-

507,000
500,000

507,000
500,000

-

2,107,000
2,107,000
2,107,000
1,223,100
-

2,107,000
2,107,000
2,107,000
1,223,100
50,400
130,700
141,100
21,000

-

5.ด้านการบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัย

7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เงินรายได้

แหล่งงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมโดยความ
ร่วมมือทางวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสานักงานอธิการบดี)
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานก่อนเกษียณอายุราชการ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสาหรับ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร

เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมี เงินรายได้
โครงการเงินทุนสารองของมหาวิทยาลัย
เสถียรภาพทางการเงิน
เงินรายได้ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการบริหารและจัดการส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลิศ
โครงการบริหารและจัดการส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงานและชุมชน
โครงการค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและการจัดพิมพ์เอกสารทางการเงินต่างๆ
โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจาตาแหน่ง
โครงการค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะส่วนกลางมหาวิทยาลัย
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาแรงงาน
โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงบลงทุน
โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย
โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด
โครงการค่าใช้จ่ายผู้บริหาร
โครงการค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โครงการเงินสารองจ่ายทั่วไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการจัดการความรู้ Mini_UKM
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และการบริหารยุทฌศาสตร์ภาครัฐ
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ม.ค.64 - ม.ค.64
-

งบดาเนินงาน
73,900

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
73,900

ต.ค. 63 - มิ.ย. 64

-

48,200

-

-

48,200

ต.ค. 63 - ก.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.ย. 64- ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

1,173,000
1,947,800
76,900
249,700
136,400

-

-

1,173,000
1,947,800
76,900
249,700
136,400

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

749,800
4,798,900
4,798,900
458,700
208,400
5,070,000
3,700,000
1,281,000
4,401,600
389,300
13,499,600
2,914,400
1,400,000
43,000
21,600

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ธ.ค. 63 -ธ.ค. 63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ม.ค.64 - ก.ย. 64
ม.ค.64 - ก.ย. 64

400,000
1,623,100
1,623,100
41,880,100
41,880,100
41,880,100
740,100
6,721,400
8,722,300
16,183,800
5,000,000
5,450,000
-

1,149,800
6,422,000
6,422,000
41,880,100
41,880,100
41,880,100
740,100
6,721,400
8,722,300
16,183,800
458,700
208,400
5,070,000
3,700,000
1,281,000
4,401,600
389,300
13,499,600
2,914,400
1,400,000
5,000,000
5,450,000
43,000
21,600

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ม.ค.64 - ก.ย. 64
และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
โครงการจัดหาและบารุงรักษาครุภัณฑ์
โครงการดูแลรักษาอาคารและครุภัณฑ์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา
โครงการบริหารจัดการงานประสานงาน
โครงการบริหารจัดการทั่วไป
โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง (เงินรายได้)
โครงการบารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ต่างประเทศ
โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
โครงการประเมินผู้บริหาร
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
โครงการวัสดุรวมศูนย์ สานักงานอธิการบดี
โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
โครงการสนับสนุน ปอมท.และ ปขมท.
โครงการสนับสนุนการดาเนินคดีต่างๆ และการบังคับคดี
โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนค่าบารุงสมาชิกหรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โครงการสรรหาผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
โครงการสวัสดิการเครื่องดื่มบุคลากร
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx/TQA การจัดการ
ความรู้และขับเคลื่อนสู่การจัดอันดับ THE Impact Rankings

เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
สานักงานอธิการบดี ผลรวม
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งบดาเนินงาน
120,000

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
120,000

ต.ค. 63 -ธ.ค. 63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

30,000
772,000

-

-

30,000
772,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.ค.64 - ก.ค. 64
ก.ย.64 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.ค.64 - ก.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

210,200
2,866,500
402,000
6,346,200
272,000
25,900
294,900
290,000
300,000
459,900
201,600

-

-

210,200
2,866,500
402,000
6,346,200
272,000
25,900
294,900
290,000
300,000
459,900
201,600

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

70,800
35,000
115,000
325,000
4,662,100
756,300
70,000

-

-

70,800
35,000
115,000
325,000
4,662,100
756,300
70,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

111,300
229,200
1,325,400

-

-

111,300
229,200
1,325,400

47,733,900

53,678,900
53,678,900
58,477,800
95,047,700

51,557,900

10,450,000
26,633,800
70,137,000
197,561,400

64,128,900
80,312,700
128,614,800
391,900,900

2. คณะวิทยาศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์)
ก.พ. 64 - ก.ย. 64
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ไทย)
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับการรองรับการเรียนการสอน
ต.ค. 63 - มี.ค.64
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร NonDegree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
โครงการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สอน
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก (เงินบริจาค)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธ.ค.63 - ธ.ค.63
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิ5.ยุ
จิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญา
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
จากผลงานวิจัย
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการประชุมสัมมนาและการอบรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
วิชาการ
บริการวิชาการ
ประกอบอาชี
พ จากห้องปฏิบัติการของคณะ/ศูนย์ทดสอบ และศูนย์
โครงการหารายได้
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เครื
่
อ
งมื
อ
ต่
า
งๆ
โครงการให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม

30

งบบุคลากร งบดาเนินงาน
55,078,500
566,400
-

-

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
42,492,200
98,137,100

1,935,200
-

3,854,000
4,396,700
2,457,400

3,854,000
6,331,900
2,457,400

55,078,500
-

566,400
2,158,700
6,106,400
2,455,300
712,800
4,813,300

1,935,200
6,837,500
-

53,200,300
10,320,000
8,000
-

110,780,400
12,478,700
6,106,400
2,455,300
6,837,500
712,800
8,000
4,813,300

55,078,500
55,078,500
-

1,304,700
17,551,200
18,117,600
18,117,600
-

6,837,500
8,772,700
1,386,500
1,386,500
1,386,500
10,159,200
-

4,500,000
14,828,000
68,028,300
68,028,300
6,000,000
160,000

1,304,700
4,500,000
39,216,700
149,997,100
1,386,500
1,386,500
1,386,500
151,383,600
6,000,000
160,000

6,160,000
6,160,000
6,160,000
240,000
1,840,000
24,800,000
26,880,000
26,880,000
26,880,000

6,160,000
6,160,000
6,160,000
240,000
1,840,000
24,800,000
26,880,000
26,880,000
26,880,000

-

-

-

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการการศึกษาปัจจัยกายภาพและ เคมีที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงแพลงตอน
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สัตว์เพื่อการประมง
โครงการการศึกษาอิทธิพลของปัจจัย ต่างๆ ต่อการเจริญของไรโซมจุหลัน
(Cymbidium ensifolium (L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื้อ และการปลูกรักษา
พันธุกล้วยไม้ป่า
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการการจัดหารายได้รูปแบบอื่นๆ
จัดการของ
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพยากรและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย
เลิศ
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
-

งบดาเนินงาน
-

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
90,000
90,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

-

-

120,000

120,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

-

-

210,000
210,000
210,000
1,208,000
80,000

210,000
210,000
210,000
1,208,000
80,000

1,288,000
1,288,000
1,288,000
102,566,300

1,288,000
1,288,000
1,288,000
185,921,600

55,078,500

18,117,600

10,159,200

3.คณะเกษตรศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะเกษตรศาสตร์)
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
โครงการเงินบริจาคทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
โครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
โครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต_สานักเลขานุการ
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิจิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
5.ยุ
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการเกษตรอีสานใต้
วิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิเคราะห์ตัวอย่างและบริการเครื่องมือ
โครงการบริจาคแหล่งทุนภายนอก
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่
โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
40,594,600
636,000
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ก.พ. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

ธ.ค.63 - ส.ค. 64

ธ.ค.63 - ก.พ.64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

40,594,600
478,800
478,800
41,073,400
41,073,400
-

636,000
1,950,800
500,000
420,500
79,500
304,800
530,000
481,100
212,300
4,479,000
5,115,000
5,115,000
880,000
-

งบลงทุน
3,846,200
3,846,200
98,600
98,600
3,944,800
120,000
120,000
120,000
4,064,800
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
17,743,300
58,973,900
226,200
191,000
1,719,500
19,880,000
1,410,800
2,450,000
3,860,800
23,740,800
23,740,800
18,305,900
18,305,900
18,305,900
18,305,900
800,000
10,000
2,100,000
4,102,900

3,846,200
226,200
191,000
1,719,500
64,956,800
3,840,400
2,450,000
98,600
500,000
420,500
79,500
304,800
530,000
481,100
212,300
8,917,200
73,874,000
120,000
120,000
120,000
73,994,000
18,305,900
18,305,900
18,305,900
18,305,900
800,000
10,000
2,100,000
880,000
4,102,900

3.ด้านการบริการ
วิชาการ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการวิชาการ

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน การพัฒนาฐานข้อมูลโดยการสารวจและจัดการตัวอย่าง ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการกศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว
โครงการการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่นามูล
โครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พืนเมือง (แดงอุบลและว่านเพชรหึง)
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการทานุบารุงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทางาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการจัดหารายได้
เลิศ
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดกลุ่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์
โครงการบริหารจัดการทั่วไป
โครงการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ธ.ค.63 - ส.ค. 64

ธ.ค.63 - ส.ค. 64
ธ.ค.63 - ส.ค. 64
ธ.ค.63 - มี.ค. 64
ธ.ค.63 - มิ.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ธ.ค.63 - มิ.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ธ.ค.63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

41,073,400

งบดาเนินงาน
880,000
880,000
880,000
-

งบลงทุน
-

80,900
80,900
80,900
80,900
445,500
15,100
40,000
43,500
544,100
544,100
3,120,000
687,700
256,100
2,235,300
159,700
1,590,800
8,049,600
8,049,600
8,593,700
14,669,600

4,064,800

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
7,012,900
7,892,900
7,012,900
7,892,900
7,012,900
7,892,900
150,000
150,000
120,000
100,000
83,000
453,000
453,000
453,000
49,512,600

120,000
100,000
83,000
453,000
80,900
80,900
533,900
533,900
445,500
15,100
40,000
43,500
544,100
544,100
3,120,000
687,700
256,100
2,235,300
159,700
1,590,800
8,049,600
8,049,600
8,593,700
109,320,400

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
โครงการวัสดุฝึกเพื่อการเรียนการสอน สาขาวิศวกรรมศาสตร์
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการสนับสนุนการจัดทาโครงงานนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมเพื่อคณะ
วิโครงการค่
ศวกรรมศาสตร์
าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้และค่างจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้สานักงานอธิการบดี
โครงการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางปัญญา
โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพจากการได้เรียนรู้จริงจากสถาน
ประกอบการ(สหกิจศึกษา)
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิ5.ยุ
จิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บสัมภาระคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
36,983,400
1,880,400
มี.ค. 64 -ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
36,983,400
1,880,400
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

3,096,000

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
27,457,100
66,320,900
3,193,500
3,193,500
1,800,000
1,800,000
525,500
525,500
25,000
25,000
891,200
891,200
1,123,900
1,123,900
1,800,000 33,216,200 73,880,000
550,000
550,000

830,500

-

5,286,000

9,212,500

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

3,600
2,533,800
770,000
35,100

-

-

3,600
2,533,800
770,000
35,100

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

462,800

-

-

462,800

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

223,400
693,300
339,300

139,500
-

-

223,400
139,500
693,300
339,300

454,500
18,000
440,400
6,804,700
8,685,100
-

139,500
1,939,500
1,690,000
1,690,000
1,690,000
700,000
6,800,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64

3,096,000
40,079,400
-

5,836,000
39,052,200
-

454,500
18,000
440,400
15,876,200
89,756,200
1,690,000
1,690,000
1,690,000
700,000
6,800,000

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
มหาวิทยาลั
ยน่าทอยู
พันธกิจมหาวิทยาลัย เป็ยุทนธศาสตร์
มหาวิ
ยาลั่ ย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
และเป็นมิตรกับ
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการคณะวิศวกรรมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
เงินรายได้ ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
การพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลข้อมูลงานบารุงรักษาสายส่งผ่านระบบ
มือถือ
การศึกษาชลศาสตร์การไหลในแม่น้ามูลโดยใช้แบบจาลองทางกายภาพและ
แบบจาลองคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษาแม่น้ามูล จาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง
จุดบรรจบแม่น้าโขง
โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย
โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่บนฮาดูปคลัสเตอร์
โครงการวิจัยการย่อยสลายพาราเซตามอลในน้าด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง

เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
วิชาการ
บริการวิชาการ

ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
40,079,400
8,685,100
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

โครงการวิจัยหัวข้อ GECKO:Improving Engineers's Employability with
Multi-compentencies, Knowledge and Opportunities
โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

ต.ค. 63 - ส.ค. 64

-

พ.ย. 63 - ส.ค. 64

โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ
โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า
โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (E-Camp)
โครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ (Non Degree)
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

พ.ย. 63 - ส.ค. 64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ธ.ค.63 - ธ.ค.63
ธ.ค.63 - ส.ค. 64
ธ.ค.63 - มิ.ย. 64
มี.ค.64 - มิ.ย. 64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ธ.ค.63 - มิ.ย. 64

-

เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
3,000,000
3,000,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000
14,129,500 39,052,200 101,946,200
700,000
700,000
700,000
700,000
286,000
286,000
-

2,013,400

2,013,400

-

18,000

465,600
18,000

-

-

18,000

18,000

-

-

572,500

572,500

-

2,907,900
3,607,900
3,607,900
900,000
900,000
90,000
5,000,000
500,000
300,000
200,000
1,025,000
8,915,000
8,915,000
8,915,000
259,000
259,000
-

15,000
3,388,500
4,088,500
4,088,500
900,000
900,000
90,000
5,000,000
500,000
300,000
200,000
1,025,000
8,915,000
8,915,000
8,915,000
259,000
259,000
150,000

465,600
-

15,000
480,600
480,600
480,600
150,000

5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิ
ย ทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พันธกิทจยาลั
มหาวิ

แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
เลิศ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการบริหารจัดการทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการบริหารจัดการภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการสร้างสุของค์กร

เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ก.พ.64 - ก.พ.64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
พ.ค.64 - พ.ค.64
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ธ.ค.63 - ส.ค. 64

40,079,400

งบดาเนินงาน
150,000
150,000
180,000

งบลงทุน
-

3,359,900
1,581,500
495,900
389,000
4,177,200
195,000
10,378,500
10,378,500
10,528,500
19,694,200

14,129,500

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
150,000
259,000
409,000
200,000
200,000
185,600
185,600
385,600
385,600
180,000
72,000
72,000
457,600
716,600
52,291,700

3,359,900
1,581,500
72,000
495,900
389,000
4,177,200
195,000
10,450,500
10,836,100
11,245,100
126,194,800

5. คณะศิลปศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะศิลปศาสตร์)
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์
โครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก (เงินบริจาค)
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิจิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
5.ยุ
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
เงินรายได้ ผลรวม
และเป็
นมิตรกัดบ้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการงานบริหารงานวิจัย
โครงการทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น
โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการบริหารงานวิจัย
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการที่ปรึกษาโครงการแก่หน่วยงานภายนอก
วิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ฯ
โครงการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมฯ
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการอบรมภาษาเพื่อการทางาน
โครงกาอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
23,214,100
2,275,200
มี.ค. 64 -ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 64 -มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 -มี.ค. 64

ต.ค. 64 -มี.ค. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

23,214,100
2,806,800
2,806,800
26,020,900
26,020,900
-

2,275,200
2,950,300
814,000
9,210,100
400,000
13,374,400
15,649,600
15,649,600
280,000
90,000
601,800
140,000
1,111,800
1,111,800
1,111,800
200,000
30,000
5,000
144,000
288,000
208,000
875,000
875,000

งบลงทุน
4,235,500
4,235,500
4,235,500
1,116,000
1,116,000
1,116,000
470,000
470,000
470,000
5,821,500
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
41,859,600
67,348,900
715,400
1,255,300
43,830,300
11,184,000
11,184,000
55,014,300
55,014,300
-

715,400
1,255,300
69,319,600
16,941,100
4,235,500
814,000
9,210,100
400,000
31,600,700
100,920,300
1,116,000
1,116,000
1,116,000
470,000
470,000
470,000
102,506,300
280,000
90,000
601,800
140,000
1,111,800
1,111,800
1,111,800
200,000
30,000
5,000
144,000
288,000
208,000
875,000
875,000

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรคจากหมากจอง ระยะที่ 1
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยทางกฎหมายในท้องถิ่นอีสาน
เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์
บริหารองค์กรสู่ความเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เลิศ
เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์
โครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์
โครงการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
-

ธ.ค.63 - ธ.ค.63
เม.ย.64 - เม.ย.64

เม.ย.64 - เม.ย.64
ต.ค. 63 - ต.ค.63

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

26,020,900

งบดาเนินงาน
875,000
-

งบลงทุน
-

65,000
60,000

-

125,000
125,000
125,000
15,000
3,900
18,900
18,900
45,000
540,000
4,811,500
31,600
5,428,100
5,428,100
5,447,000
23,208,400

5,821,500

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
875,000
230,000
230,000
230,000
-

230,000
65,000
60,000

230,000
230,000
30,000
30,000
30,000
30,000
55,274,300

125,000
355,000
355,000
15,000
3,900
18,900
18,900
30,000
30,000
45,000
540,000
4,811,500
31,600
5,428,100
5,458,100
5,477,000
110,325,100

6. คณะเภสัชศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะเภสัชศาสตร์)
มี.ค. 64 -ส.ค. 64
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการเงินกองทุนรายได้จากการชดใช้ทุนของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ผู้ผิด ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สัโครงการเงิ
ญญา นบริจาคเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการเงินผลประโยชน์จากการดาเนินงานเพื่อพัฒนางานตามภารกิจหลัก
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
(เงินรายได้จากผลประโยชน์ในการดาเนินงาน)
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการพัฒนานักศึกษา
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ธ.ค.63 - พ.ค.64
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิ5.ยุ
จิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการรองรับความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
ต.ค. 63 - ม.ค.64
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
เงินรายได้ ผลรวม
และเป็
นมิตรกัดบ้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
พ.ย. 63 - ส.ค. 64
โครงการวิจัยและพัฒนา
ธ.ค.63 - ก.ย. 64
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริการวิชาการเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
วิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ธ.ค.63 - ก.ย. 64
โครงการวิเคราะห์คุณภาพนาดื่มและนาแข็ง
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินรายได้ ผลรวม
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งบบุคลากร งบดาเนินงาน
26,879,000
999,600
26,879,000
552,000
552,000
27,431,000
27,431,000
-

999,600
873,000
800,000
355,900
11,601,800
151,500
1,344,000
15,126,200
16,125,800
16,125,800
102,000
102,000
102,000
102,000
280,000
280,000

งบลงทุน
58,244,600
58,244,600
930,000
930,000
59,174,600
71,600
71,600
71,600
32,470,000
32,470,000
32,470,000
91,716,200
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
19,697,700
47,576,300
130,600
2,863,200
22,691,500
4,653,000
250,000

130,600
61,107,800
108,814,700
6,078,000
250,000

1,600,000
80,000

1,600,000
80,000

298,200
6,881,200
29,572,700
29,572,700
6,800,000
620,000
7,420,000
7,420,000
7,420,000
800,000
800,000
1,040,000
2,640,000

800,000
654,100
12,531,800
151,500
1,344,000
23,489,400
132,304,100
71,600
71,600
71,600
32,470,000
32,470,000
32,470,000
164,845,700
6,800,000
722,000
7,522,000
7,522,000
7,522,000
800,000
280,000
800,000
1,040,000
2,920,000

3.ด้านการบริการ
วิชาการ

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไพฑูรยประภาตถาคต
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการทานุบารุงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
บริหารองค์กรสู่ความเป็น เงินรายได้ ผลรวม
เลิศทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
9.ยุ
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
280,000
280,000
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
10,000
10,000
10,000
10,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
79,600
พ.ค.64 - พ.ค.64
5,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
300,000
ก.พ.64 - ก.พ.64
80,000
464,600
464,600
ธ.ค.63 - ก.ย. 64
2,079,400
2,079,400
2,079,400
2,544,000
27,431,000 19,061,800

งบลงทุน
91,716,200

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
2,640,000
2,920,000
2,640,000
2,920,000
226,300
226,300
10,000
226,300
236,300
226,300
236,300
226,300
236,300
750,000
829,600
5,000
300,000
80,000
750,000
1,214,600
750,000
1,214,600
2,079,400
2,079,400
2,079,400
750,000
3,294,000
40,609,000 178,818,000

7.คณะบริหารศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะบริหารศาสตร์)
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการการจัดหารายได้จากการระดมทุนจากศิษย์เก่า
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงอาคาร
โครงการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
โครงการบริหารจัดการทั่วไป
โครงการบริหารและจัดการการศึกษา
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการเงินและการธนาคาร
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการการโรงแรม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจ
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ดิจิทัล
เงินรายได้ ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
และเป็นมิตรกับ
โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นที่รอบนอกอาคารคณะบริหารศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์
โครงการปรับปรุงอาคารคณะบริหารศาสตร์
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
4,938,900
384,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ธ.ค.63
ต.ค. 63 - ธ.ค.63

ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
22,453,700
27,776,600

4,938,900
-

384,000
300,000
2,123,600
-

36,500

1,638,500
24,092,200
16,980,000
-

1,638,500
29,415,100
300,000
19,103,600
36,500

4,938,900
-

3,000,000
3,667,000
413,400
782,900
540,300
1,047,500
1,292,100
440,400
63,300
970,000
3,589,000
1,136,000
1,269,800
20,635,300
21,019,300
75,000
75,000
75,000
-

4,734,400
266,700
5,037,600
5,037,600
3,128,000
3,128,000
3,128,000
170,000
200,000
450,000
400,000
4,050,000

16,980,000
41,072,200
-

4,734,400
266,700
3,000,000
3,667,000
413,400
782,900
540,300
1,047,500
1,292,100
440,400
63,300
970,000
3,589,000
1,136,000
1,269,800
42,652,900
72,068,000
3,128,000
75,000
3,203,000
3,203,000
170,000
200,000
450,000
400,000
4,050,000

6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เงินรายได้

แหล่งงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ

เงินรายได้ ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการประชุมสัมมนาและการอบรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการ
วิชาการ
บริการวิชาการ
ประกอบอาชีพ
โครงการเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก
โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข
โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมี เงินรายได้
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน
เสถียรภาพทางการเงิน
เงินรายได้ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ
โครงการจัดทารายงานประจาปี
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx/TQA แก่บุคลากร
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
4,938,900 21,094,300
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
800,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
2,119,600
2,919,600
2,919,600
2,919,600
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
2,240,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
789,000
789,000
6,059,000
6,059,000
6,059,000
6,059,000
14,224,600 41,072,200 81,330,000
800,000
2,119,600
2,919,600
2,919,600
2,919,600
2,240,000

-

160,000
886,000
3,286,000
3,286,000
3,286,000
10,000
10,000
10,000
10,000
395,000
70,000
1,750,000

-

-

160,000
886,000
3,286,000
3,286,000
3,286,000
10,000
10,000
10,000
10,000
395,000
70,000
1,750,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

560,000
50,000
2,825,000
2,825,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000
112,700

-

-

560,000
50,000
2,825,000
2,825,000
2,300,000
2,300,000
2,300,000
112,700

ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

20,000
100,000

-

-

20,000
100,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/มหาวิทยาลัย
โครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โครงการบริหารจัดการทั่วไป
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
คณะบริหารศาสตร์
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

4,938,900

งบดาเนินงาน
62,600

งบลงทุน
-

100,000
30,000
870,000
100,000
42,000
450,000
1,887,300
1,887,300
7,012,300
34,322,200

14,224,600

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
62,600
41,072,200

100,000
30,000
870,000
100,000
42,000
450,000
1,887,300
1,887,300
7,012,300
94,557,900

8. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการภายใน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)
โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการการให้บริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)
ดิจิทัล
เงินรายได้ ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU)
และเป็นมิตรกับ
เงินรายได้ ผลรวม
สิ่งแวดล้
อม ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
6.ยุ
ทธศาสตร์
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการภายใน
โครงการวิจัยและพัฒนา
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
วิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU)
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการการให้บริการทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา
โครงการบริหารและจัดการภายใน
โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา
โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการ
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU)
เงินรายได้ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
2,822,900
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2,822,900
474,300
474,300
3,297,200
3,297,200
-

5,543,800
39,650,100
45,193,900
45,193,900
45,193,900
855,800
855,800
855,800
855,800
5,000,000
1,500,000
150,000
2,243,300
24,266,500
33,159,800

งบลงทุน
4,399,700
33,200
4,432,900
4,432,900
940,000
835,500
1,775,500
1,775,500
10,172,600
500,000
10,672,600
10,672,600
16,881,000
71,750,600
71,750,600
3,142,900
3,142,900

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
56,265,300
59,088,200
2,645,000
4,800,000
63,710,300
9,599,500
11,020,500
20,620,000
84,330,300
84,330,300
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
254,700
2,600,000
2,854,700
320,000
5,638,400
5,958,400

2,645,000
4,800,000
66,533,200
15,617,600
55,070,300
33,200
70,721,100
137,254,300
940,000
835,500
1,775,500
1,775,500
10,172,600
500,000
10,672,600
10,672,600
149,702,400
855,800
2,000,000
2,855,800
2,855,800
2,855,800
254,700
74,350,600
74,605,300
8,142,900
1,500,000
150,000
2,243,300
320,000
29,904,900
42,261,100

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการภายใน
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.)
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการชาระหนี้เงินยืมทุนสารองมหาวิทยาลัย
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการบริหารและจัดการเงินบริจาค
เลิศ
โครงการบริหารและจัดการภายใน
โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
33,159,800
33,159,800
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
62,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
953,600
1,015,600
1,015,600
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1,000,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
10,948,400
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
648,400
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
580,800
13,177,600
13,177,600
14,193,200
3,297,200 93,402,700

งบลงทุน
74,893,500
74,893,500
91,774,500

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
8,813,100 116,866,400
8,813,100 116,866,400
62,000
953,600
1,015,600
1,015,600
5,000,000
5,000,000
1,000,000
10,948,400
648,400
580,800
5,000,000 18,177,600
5,000,000 18,177,600
5,000,000 19,193,200
100,143,400 288,617,800

9. ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1,470,700
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะศิลปประยุกต์ฯ)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
1,470,700
เงินรายได้
โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
450,000
โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
208,600
โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียนการสอนและ
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ปรับปรุงอาคาร
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
241,200
โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
651,900
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
838,400
สถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ออกแบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
606,700
อุตสาหกรรม
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
130,100
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
20,000
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
150,000
เงินรายได้ ผลรวม
208,600
3,088,300
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
1,679,300
3,088,300
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียนการสอนและ
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
ปรับปรุงอาคาร
และเป็นมิตรกับ
เงินรายได้ ผลรวม
สิ6.ยุ
่งแวดล้
อม ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ทธศาสตร์
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
1,679,300
3,088,300
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
วิชาการ
บริการวิชาการ
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ ผลรวม
-
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งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
4,403,600
5,874,300

22,400

868,900
5,272,500
-

868,900
6,743,200
450,000
208,600
22,400

-

4,932,100
-

241,200
5,584,000
838,400

-

-

606,700

22,400
22,400
477,600

4,932,100
10,204,600
-

130,100
20,000
150,000
8,251,400
14,994,600
477,600

477,600
477,600
500,000
-

10,204,600
560,000
560,000
560,000
560,000
470,000
470,000
470,000
470,000
32,000
32,000

477,600
477,600
15,472,200
560,000
560,000
560,000
560,000
470,000
470,000
470,000
470,000
32,000
32,000

4.ด้านการทานุบารุง
ศิพัลนปวั
ธกิฒจนธรรม
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่
มหาวิทยาลัย
ประชาคมอาเซี
ยนนและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร
โครงการสนับสนุ

ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารจัดการทั่วไปคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เลิศ
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม
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1,679,300

งบดาเนินงาน
28,000
40,000
48,000
116,000
116,000
489,100
120,000
609,100
609,100
725,100
3,813,400

งบลงทุน
500,000

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
32,000
32,000
32,000
32,000
28,000
40,000
11,266,600

48,000
116,000
116,000
489,100
120,000
609,100
609,100
725,100
17,259,300

10. คณะนิติศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะนิติศาสตร์)
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสริมหลักสูตรและพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
โครงการเตรียมความพร้อมรับอาเซียนสาหรับนักศึกษา
โครงการบริหารจัดการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการบริการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โครงการผลิตบัณฑิตคณะนิติศาสตร์
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิ5.ยุ
จิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการจัดการความรู้สู่งานวิจัย
โครงการทุนวิจัยด้านกฎหมาย
โครงการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยพระราชทาน เนื่องในวันรพี
วิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ
โครงการประชุมสัมมนาและการอบรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1,538,500
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
พ.ย. 63 - ก.ย. 64

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
3,451,100
4,989,600

1,538,500
-

660,600
141,300
70,600
46,400

535,500
-

679,400
4,130,500
-

679,400
5,669,000
660,600
141,300
535,500
70,600
46,400

1,538,500
1,538,500
-

3,622,200
91,100
2,251,100
108,900
306,900
153,600
7,452,700
7,452,700
7,452,700
10,000
30,000
22,500
62,500
62,500
62,500
72,200
1,157,200
1,658,200

14,600
550,100
550,100
73,000
73,000
73,000
623,100
-

9,620,300
200,000
9,820,300
13,950,800
13,950,800
150,000
150,000
150,000
150,000
-

13,242,500
91,100
2,251,100
108,900
306,900
153,600
200,000
14,600
17,823,100
23,492,100
73,000
73,000
73,000
23,565,100
10,000
180,000
22,500
212,500
212,500
212,500
72,200
1,157,200
1,658,200

3.ด้านการบริการ
วิชาการ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริการวิชาการ

พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เงินรายได้

แหล่งงบประมาณ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
โครงการอบรมกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหารและบุคลากร
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมหลักสูตรสภาท้องถิ่นไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
526,200
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
2,032,400
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
432,600
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
453,700
พ.ย. 63 - ก.ย. 64
432,600
เงินรายได้ ผลรวม
6,765,100
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
6,765,100
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
6,765,100
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
27,000
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ ผลรวม
27,000
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
27,000
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
27,000
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
253,200
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในการทางาน
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
191,400
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
100,000
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในการทางาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
411,000
โครงการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
56,400
เงินรายได้ ผลรวม
1,012,000
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
1,012,000
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการประชุมเพือสรุปแผนปฏิบัติการประจาปี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
20,200
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
11,200
เลิศ
โครงการเตรียมความพร้อมและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน- ส.ค.64 - ก.ย. 64
16,700
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
โครงการบริหารและจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ม.ค.64 - ก.ย. 64
44,000
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
739,200
โครงการปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
100,000
สอน
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
67,700
เงินรายได้ ผลรวม
999,000
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
999,000
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
2,011,000
คณะนิติศาสตร์ ผลรวม
1,538,500 16,318,300

49

งบลงทุน
623,100

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
526,200
2,032,400
432,600
453,700
432,600
6,765,100
6,765,100
6,765,100
27,000
27,000
27,000
27,000
253,200
191,400
100,000
411,000
56,400
1,012,000
1,012,000
20,200
11,200
16,700
14,100,800

44,000
739,200
100,000
67,700
999,000
999,000
2,011,000
32,580,700

11. คณะรัฐศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1,676,600
9,600
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะรัฐศาสตร์)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
1,676,600
9,600
เงินรายได้
โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจาตาแหน่ง
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
415,600
โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
180,000
โครงการจัดจ้างพนักงานเงินรายได้
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
580,800
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
2,401,200
โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาปกครอง ต.ค. 63 - ก.ย. 64
449,000
ท้โครงการประกั
องถิ่น
นคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
35,000
โครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนาบัณฑิตเพื่อการเรียนรู้ตลอชีวิต ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1,636,600
โครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิต ทางสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการ
ปกครอง
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิจิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
5.ยุ
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการบริหารงานวิจัย
โครงการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
วิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทางด้านการเมืองการปกครอง
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

180,000
1,856,600
1,856,600
-

1,775,700
495,600
575,500
8,365,000
8,374,600
8,374,600
670,200
670,200
670,200
670,200
25,000

งบลงทุน
35,500
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
6,372,400
8,058,600
748,100
7,120,500
9,791,200
-

748,100
8,806,700
415,600
9,971,200
580,800
35,500
2,401,200
449,000

-

-

35,000
1,636,600

-

-

1,775,700
495,600
575,500

35,500
35,500
144,300
144,300
144,300
179,800
-

9,791,200
16,911,700
16,911,700
295,200
1,600,000
1,895,200
1,895,200
1,895,200
400,000
400,000
400,000
400,000
-

18,371,700
27,178,400
144,300
144,300
144,300
27,322,700
295,200
1,600,000
1,895,200
1,895,200
1,895,200
400,000
670,200
1,070,200
1,070,200
1,070,200
25,000

4.ด้
นการท
านุทบยาลั
ารุงย 4.ยุ
ธศาสตร์มดหาวิ
้านการ
พันาธกิ
จมหาวิ
ยุททธศาสตร์
ทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาบุคลากร
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เงินรายได้ ผลรวม
มหาวิทยาลัย
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมี เงินรายได้
โครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
เสถียรภาพทางการเงิน
เงินรายได้ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน
เลิศ
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม

ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
25,000
25,000
25,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
575,200
575,200
575,200
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
391,300
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
215,000
606,300
606,300
1,181,500
คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม
1,856,600 10,251,300
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งบลงทุน
179,800

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
25,000
25,000
25,000
575,200
575,200
575,200
1,083,900
1,083,900
1,083,900
1,083,900
1,083,900
1,083,900
391,300
215,000
606,300
606,300
1,083,900
2,265,400
20,290,800 32,578,500

12. คณะพยาบาลศาสตร์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะพยาบาลศาสตร์)
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
ดิ5.ยุ
จิททัลธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
เงินรายได้ ผลรวม
และเป็
นมิตรกัดบ้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย
โครงการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
วิชาการ
บริการวิชาการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการราย
กรณี กลุ่มโรคเรื้อรัง (NCM)
โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
2,648,200
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2,648,200
51,600
51,600
2,699,800
2,699,800
-

657,100
4,046,400
4,703,500
4,703,500
30,000
30,000
30,000
300,000
300,000
300,000
5,033,500
466,000
466,000
466,000
466,000
-

งบลงทุน
190,000
190,000
190,000
190,000
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
2,524,100
5,172,300
1,033,300
11,339,500
14,896,900
2,135,400
60,000
2,195,400
17,092,300
17,092,300
807,500
560,000
1,367,500
1,367,500
1,367,500
71,500

1,033,300
11,339,500
17,545,100
657,100
6,233,400
60,000
6,950,500
24,495,600
220,000
220,000
220,000
300,000
300,000
300,000
25,015,600
1,273,500
560,000
1,833,500
1,833,500
1,833,500
71,500

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

-

-

-

71,500
1,568,000

71,500
1,568,000

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - ก.ย. 64

-

-

-

240,000
1,260,000

240,000
1,260,000

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

-

-

-

2,524,000
5,592,000
5,663,500
5,663,500
7,000

2,524,000
5,592,000
5,663,500
5,663,500
7,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

4.ด้
นการท
านุทบยาลั
ารุงย 4.ยุ
ธศาสตร์มดหาวิ
้านการ
พันาธกิ
จมหาวิ
ยุททธศาสตร์
ทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการทานุบารุงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
-

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
โครงการสร้างสุของค์กร
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมี เงินรายได้
โครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
เสถียรภาพทางการเงิน
เงินรายได้ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
บริหารองค์กรสู่ความเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เลิศ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
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ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2,699,800

งบดาเนินงาน
43,000
43,000
43,000
43,000
-

งบลงทุน
-

955,000
61,200
286,800
50,000
1,353,000
1,353,000
-

-

102,100
1,351,300
1,453,400
1,453,400
2,806,400
8,348,900

190,000

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
7,000
7,000
43,000
43,000
7,000
50,000
7,000
50,000
420,000
420,000
420,000
420,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
1,370,000

420,000
955,000
61,200
286,800
50,000
1,353,000
1,773,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
1,370,000

1,370,000
1,370,000
8,790,000
32,920,300

1,370,000
102,100
1,351,300
1,453,400
2,823,400
11,596,400
44,159,000

13. สานักวิทยบริการ
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
สั
งคมศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้

โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
สัโครงการจั
งคมศาสตร์ดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ
โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ
โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการให้บริการ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ
ดิจิทัล
โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
โครงการปรับปรุง ซ่อมบารุง อาคารและสถานที่
และเป็นมิตรกับ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ
เงินรายได้ ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการวิจัยและพัฒนา
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริการวิชาการ
วิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
10,268,700
403,200

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
3,636,000
14,307,900

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

-

-

2,763,200

2,763,200

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

-

-

899,100

899,100

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

-

-

-

478,900

478,900

7,777,200
2,301,600
2,301,600
10,078,800
10,078,800
13,000

18,449,100
610,000
1,287,000
2,301,600
134,000
480,000
175,400
1,261,300
6,249,300
24,698,400
175,000
400,000
142,000
717,000
717,000
2,060,400
298,000
205,000
1,500,000
4,063,400
4,063,400
29,478,800
10,000
10,000
10,000
10,000
80,000
13,000

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64

ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,268,700
10,268,700
10,268,700
-

403,200
610,000
480,000
175,400
761,300
2,026,700
2,429,900
400,000
400,000
400,000
2,060,400
298,000
205,000
2,563,400
2,563,400
5,393,300
10,000
10,000
10,000
10,000
80,000
-

1,287,000
134,000
500,000
1,921,000
1,921,000
175,000
142,000
317,000
317,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,738,000
-

3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
วิพัชนาการ
ารวิชาการ
ธกิจมหาวิทยาลัย บริ
ยุทกธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการ
เลิศ
จัดการความรู้
โครงการบริหารจัดการภายในสานักวิทยบริการ
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
สานักวิทยบริการ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ส.ค. 64
พ.ค.64 - พ.ค.64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,268,700

งบดาเนินงาน
80,000
80,000
80,000
165,000
165,000
165,000
165,000
129,400
607,500
20,000
756,900
756,900
675,900
112,700

งบลงทุน
-

1,137,500
1,926,100
1,926,100
2,683,000
8,331,300

3,738,000

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
13,000
93,000
13,000
93,000
13,000
93,000
165,000
165,000
165,000
165,000
129,400
607,500
20,000
756,900
756,900
675,900
112,700
10,091,800

1,137,500
1,926,100
1,926,100
2,683,000
32,429,800

14. สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากร
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียน การสอนและการ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
บริหารจัดการ
ดิจิทัล
โครงการพัฒนาและส่งเสริมมหาวิทยาลัยดิจิทัล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล
เงินรายได้ ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่เพื่อการให้บริการ
และเป็นมิตรกับ
เงินรายได้ ผลรวม
สิ6.ยุ
่งแวดล้
อม ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ทธศาสตร์
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการวิจัยสถาบัน
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการสร้างสุของค์กร
มหาวิทยาลัย
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
3,366,200
643,200
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
3,366,200
643,200
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
180,000
223,200
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
170,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
133,500
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
2,261,000
180,000
2,787,700
3,546,200
3,430,900
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

3,546,200
-

95,000
95,000
95,000
2,382,300
110,600
2,492,900
2,492,900
6,018,800
17,400
17,400
17,400
17,400
54,900
54,900
54,900
54,900
178,700
59,700

งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
2,495,600
6,505,000
404,700
404,700
2,900,300
6,909,700
183,800
183,800
2,126,500
2,529,700
592,000
762,000
133,500
2,261,000
775,800
2,126,500
5,870,000
775,800
5,026,800
12,779,700
450,000
450,000
3,500,000
2,550,000
6,000,000
12,500,000
12,500,000
530,000
530,000
530,000
13,805,800
-

5,026,800
-

3,500,000
2,550,000
6,000,000
95,000
12,595,000
12,595,000
2,382,300
640,600
3,022,900
3,022,900
28,397,600
17,400
17,400
17,400
17,400
54,900
54,900
54,900
54,900
178,700
59,700

5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
จัพัดนการของ
พยากรมนุ
ย์ ย แหล่งงบประมาณ
ธกิจมหาวิทยาลัย พัยุฒทนาทรั
ธศาสตร์
มหาวิทษยาลั
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการการพัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารองค์กร
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
เลิศ
โครงการป้องกันอัคคีภัย และฝึกซ้อมดับเพลิง
โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
238,400
238,400
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
17,000
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
30,100
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
28,500
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
3,600
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1,315,400
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
82,500
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
171,800
1,648,900
1,648,900
1,887,300
3,546,200
7,978,400

งบลงทุน
13,805,800

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
238,400
238,400
17,000
30,100
28,500
3,600
1,315,400
82,500
171,800
1,648,900
1,648,900
1,887,300
5,026,800 30,357,200

15. สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
1.ด้านการผลิต
1.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
บัณฑิต
ผลิตบัณฑิต
เงินงบประมาณแผ่นดิน ผลรวม
เงินรายได้
โครงการประชุมเพือสรุปแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
เงินรายได้ ผลรวม
1.ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่ง เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ดิจิทัล
เงินรายได้ ผลรวม
5.ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
เงินรายได้ ผลรวม
และเป็
นมิตรกัดบ้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
6.ยุทธศาสตร์
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
บริหารองค์กรสู่ความเป็น เงินรายได้ ผลรวม
เลิ
9.ยุศทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
2.ด้านการวิจัย
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
เงินรายได้ ผลรวม
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ผลรวม
2.ด้านการวิจัย ผลรวม
3.ด้านการบริการ 3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
วิชาการ
บริการวิชาการ
เงินรายได้ ผลรวม
3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
3.ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุง 4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เงินรายได้ ผลรวม
4.ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
4.ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
โครงการพัฒนาบุคลากร
จัดการของ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
-

งบดาเนินงาน
-

งบลงทุน
-

1,363,600
1,363,600
1,363,600
1,363,600
-

50,600
5,401,000
5,451,600
5,451,600
30,000
30,000
30,000
15,800
15,800
15,800
5,497,400
20,000
20,000
20,000
20,000
140,100
140,100
140,100
140,100
65,300
65,300
65,300
65,300
267,500
67,000
334,500
334,500

2,931,200
2,931,200
2,931,200
62,000
62,000
62,000
6,335,200
6,335,200
6,335,200
9,328,400
-

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64

ธ.ค.63 - ก.ย. 64

พ.ย. 63 - มิ.ย. 64

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

พ.ย. 63 - ก.ย. 64

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
388,900
388,900
388,900
2,974,600
2,974,600
3,363,500
3,363,500
-

388,900
50,600
2,931,200
9,739,200
12,721,000
13,109,900
62,000
30,000
92,000
92,000
6,335,200
6,335,200
6,335,200
15,800
15,800
15,800
19,552,900
20,000
20,000
20,000
20,000
140,100
140,100
140,100
140,100
65,300
65,300
65,300
65,300
267,500
67,000
334,500
334,500

5.ด้านการบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัย
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ
9.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เงินรายได้
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการชาระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัย
โครงการบริหารและจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
โครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค

เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม

ระยะเวลาดาเนินการ งบบุคลากร งบดาเนินงาน
ส.ค. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
64,700
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
5,091,400
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
1,460,000
6,616,100
6,616,100
6,950,600
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผลรวม
1,363,600 12,673,400
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งบลงทุน
9,328,400

งบเงินอุดหนุน ผลรวมทั้งหมด
12,500,000
12,500,000
64,700
5,091,400
1,460,000
12,500,000 19,116,100
12,500,000
19,116,100
12,500,000 19,450,600
15,863,500 39,228,900

16. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
5.ด้านการบริหาร 9.ยุทธศาสตร์ด้าน
เงินรายได้
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
จัดการของ
การบริหารองค์กรสู่
โครงการดาเนินแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
ความเป็นเลิศ
โครงการบริหารงานภายใน
โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค
โครงการบริหารจัดการห้องพักและประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาบุคลากร
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงแรม
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ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบบุคลากร
3,801,500
3,801,500
3,801,500
3,801,500
3,801,500

งบดาเนินงาน
18,000
1,489,000
1,244,800
2,998,900
5,750,700
5,750,700
5,750,700
5,750,700

งบลงทุน
47,800
47,800
47,800
47,800
47,800

งบเงินอุดหนุน
-

ผลรวมทั้งหมด
47,800
18,000
5,290,500
1,244,800
2,998,900
9,600,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000

17. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พันธกิจมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแหล่งงบประมาณ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
5.ด้านการบริหาร 7.ยุทธศาสตร์ด้าน
เงินรายได้
โครงการการบริหารและพัฒนาบุคลากร
จัดการของ
การพัฒนาทรัพยากร
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
มนุษย์
เงินรายได้ ผลรวม
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
8.ยุทธศาสตร์ด้านการ เงินรายได้
โครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
มีเสถียรภาพทาง
เงินรายได้ ผลรวม
การเงิ
น
8.ยุทธศาสตร์
ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้าน
เงินรายได้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
การบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ
โครงการจัดซื้อวัสดุ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการตรวจสุภาพประจาปี
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการบริหารและจัดการภายใน
เงินรายได้ ผลรวม
9.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม
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ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - มี.ค. 64
มี.ค. 64- ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

งบบุคลากร
-

งบดาเนินงาน
80,000
70,000
150,000
150,000
5,000

งบลงทุน
-

งบเงินอุดหนุน
50,000
50,000
50,000
-

ผลรวมทั้งหมด
80,000
70,000
150,000
150,000
50,000
50,000
50,000
5,000

1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
273,807,400

898,600
10,000
59,400
4,113,000
5,086,000
5,086,000
5,236,000
5,236,000
396,225,900

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
311,871,100

50,000
50,000
748,641,500

898,600
10,000
10,000
59,400
5,513,000
6,496,000
6,496,000
6,696,000
6,696,000
1,730,545,900

ภาคผนวก

ปฏิทินจัดทาแผนปฏิบตั งิ านและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1
(ร่าง) ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะ/วิทยาลัย/สานัก
วัน-เดือน-ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม
ขั้นตอนและกิจกรรม
หน่วยงาน
(เงินงบประมาณ)
(เงินรายได้)
รับผิดชอบ
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
กองแผนงาน
1. ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. แนวทางจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (สาหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้าง
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก

1

2 มิถุนายน 2563

2

4 มิถุนายน 2563

แจ้งเวียนปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองแผนงาน
ทุกคณะ/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

3

9 มิถุนายน 2563

ประชุมชี้แจงการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของ คณะ/วิทยาลัย/สานัก

กองแผนงาน/คณะ/
วิทยาลัย/สานัก

4 10 -17 มิถุนายน 2563

จัดทาประมาณการรายรับเงินรายได้ จากเงินผลประโยชน์
คณะ/วิทยาลัย/สานัก
จากการดาเนินงาน หรือรายรับอื่นๆ นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบารุงการศึกษาที่เก็บจาก
นักศึกษา ตามแบบฟอร์ม PROJECT1 และจัดส่งกองแผนงาน

5 10 -17 มิถุนายน 2563

คณะและกองแผนงาน ร่วมจัดทาประมาณการรายรับเงิน
รายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบารุงการศึกษาที่
เก็บจากนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองแผนงาน/คณะ/
วิทยาลัย/สานัก/กอง
คลัง/กองบริการการศึกษา

6

คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT

คณะ/วิทยาลัย/สานัก

7 11 - 22 มิถุนายน 2563

กองแผนงานประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า ของคณะ/
วิทยาลัย/สานัก
(ค่าสาธารณูปโภค /หนี้ค่าไฟฟ้า/งบบุคลากรเงินรายได้)

กองแผนงาน

8 22 - 26 มิถุนายน 2563

แจ้งกรอบประมาณการรายรับเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าบารุงที่เก็บจากนักศึกษา และรายรับ
ประเภทอื่นๆ เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน จัดทาแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินรายได้

กองแผนงาน

9

นาส่งไฟล์ข้อมูลทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได้
ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT ทางเอกสารอย่างเป็น
ทางการและในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้
กองแผนงานรวบรวม สรุป วิเคราะห์

คณะ/วิทยาลัย/สานัก

10-30มิถุนายน 2563

1 กรกฎาคม 2563

10 2- 14 กรกฎาคม 2563

รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
กองแผนงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินรายได้

1

วัน-เดือน-ปี
11

ขั้นตอนและกิจกรรม
(เงินงบประมาณ)

ขั้นตอนและกิจกรรม
หน่วยงาน
(เงินรายได้)
รับผิดชอบ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สานักคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาแผนการจัดหา เครือข่าย
ครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และสรุป
กรอบงบประมาณส่งกองแผนงาน

15 กรกฎาคม 2563

12 20-23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายฯ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการนโยบายฯ มหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อพิจารณา
1. (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
2564
พ.ศ. 2564 ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก
2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาด ค่าวัสดุการศึกษา และค่าจ้างชั่วคราว
3.แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดเงินบริการวิชาการแก่สังคม และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับสานักงานส่งเสริมบริหารการ
วิจัยฯ และงบประมาณตามแผนงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการนโยบายฯ
มหาวิทยาลัย

13

24 กรกฎาคม 2563

แจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ดังนี้
1. (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาด ค่าวัสดุการศึกษา และค่าจ้างชั่วคราว
3.แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดเงินบริการวิชาการแก่สังคม และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับสานักงานส่งเสริมบริหารการ
วิจัยฯ และงบประมาณตามแผนงบประมาณบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองแผนงาน

14

24 - 29 กรกฎาคม
2563

คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย คณะ/วิทยาลัย/สานัก ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติ
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์ม
คณะกรรมการนโยบายฯ มหาวิทยาลัย
DATA PROJECT และจัดทาแผนความต้องการในการจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

คณะ/วิทยาลัย/สานัก

15

29 กรกฎาคม 2563

นาส่งไฟล์ข้อมูลทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน ตาม
แบบฟอร์ม DATA PROJECT ทางเอกสารอย่างเป็นทางการ และ
ในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองแผนงาน
รวบรวม วิเคราะห์ สรุป

คณะ/วิทยาลัย/สานัก

แจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ (ถ้ามี) กรณี
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการนโยบายฯ
มหาวิทยาลัย

นาส่งไฟล์ข้อมูลทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินรายได้
ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT ทางเอกสารอย่างเป็น
ทางการ และในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้
กองแผนงานรวบรวม วิเคราะห์ สรุป

16 30-31 กรกฎาคม 2563 รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
งบประมาณแผ่นดิน

รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
กองแผนงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินรายได้

17

4 สิงหาคม 2563

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณ ของคณะ/วิทยาลัย/
สานัก (ครั้งที่ 1)

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้ ของคณะ/
วิทยาลัย/สานัก (ครั้งที่ 1)

18

11 สิงหาคม 2563

เสนอคณะกรรมการงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะ/หน่วยงาน

2

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

วัน-เดือน-ปี
19

14 สิงหาคม 2563

ขั้นตอนและกิจกรรม
ขั้นตอนและกิจกรรม
หน่วยงาน
(เงินงบประมาณ)
(เงินรายได้)
รับผิดชอบ
แจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) กรณี ปรับปรุงแผนการใช้ กองแผนงาน
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติคณะกรรมการนโยบายฯ มหาวิทยาลัย

20 17--21 สิงหาคม 2563 นาส่งไฟล์ข้อมูลทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะ/วิทยาลัย/สานัก นาส่งไฟล์แผนปฏิบัติงานและแผนการ คณะ/วิทยาลัย/สานัก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน ตาม ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์ม DATA PROJECT ทางเอกสารอย่างเป็นทางการ และ เงินรายได้ (ครั้งที่ 2)
ในรูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองแผนงาน
รวบรวม วิเคราะห์ สรุป (ครั้งที่ 2)
21 24-26 สิงหาคม 2563 กองแผนงานปรับปรุงแก้ใขข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสรุปรวบรวมข้อมูล DATA PROJECT สาหรับให้
คณะ/วิทยาลัย/สานัก บันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS และปรับปรุงแผนความต้องการในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน

22 27-28 สิงหาคม 2563 รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
งบประมาณแผ่นดิน

รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
กองแผนงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินรายได้

23

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้ ของคณะ/
วิทยาลัย/สานัก (ครั้งที่ 2)

1 กันยายน 2563

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณ ของคณะ/วิทยาลัย/
สานัก (ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

24

2-11 กันยายน 2563 คณะ/วิทยาลัย/สานัก บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน ในระบบ UBUFMIS

คณะ/วิทยาลัย/สานัก บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้
ในระบบ UBUFMIS

25

2-18 กันยายน 2563 รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน
งบประมาณแผ่นดิน

รวบรวม สรุป วิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงานและ
กองแผนงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เงินรายได้

26 14-18 กันยายน 2563 กองแผนงาน ตรวจสอบการบันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ กองแผนงาน ตรวจสอบการบันทึกแผนปฏิบัติงานและ
จ่ายงบประมาณ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ประจาปีงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก
พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน ในระบบ UBUFMIS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้ ในระบบ
UBUFMIS
27 21-30 กันยายน 2563 กองแผนงาน อนุมัติยอดเงินในระบบ UBUFMIS ตามแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะ/วิทยาลัย/
สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินงบประมาณ
28

26 กันยายน 2563

กองแผนงาน

กองแผนงาน อนุมัติยอดเงินในระบบ UBUFMIS ตามแผน
กองแผนงาน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะ/
วิทยาลัย/สานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้

เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

กองแผนงาน

29 28-30 กันยายน 2563 กองแผนงานจัดทารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งเวียนเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ทุกคณะ/วิทยาลัย/สานัก/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

กองแผนงาน

30

ต.ค. 2563 เป็นต้นไป ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ/วิทยาลัย/สานัก

31
32

สิ้นไตรมาสที่ 1
การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
สัปดาห์แรก
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
เดือน ม.ค. 2564 เม.ย. พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
256,
ก.ค. 2564, ต.ค 2564

คณะ/วิทยาลัย/สานัก
คณะ/วิทยาลัย/สานัก

33

สิ้นไตรมาสที่ 2

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

3

คณะ/วิทยาลัย/สานัก

วัน-เดือน-ปี

ขั้นตอนและกิจกรรม
ขั้นตอนและกิจกรรม
(เงินงบประมาณ)
(เงินรายได้)
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

34

สัปดาห์ที่ 2
เดือนม.ค.2564, เม.ย.
2564,
ก.ค. 2564, ต.ค. 2564

35
36

สิ้นไตรมาสที่ 3
การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3)
สัปดาห์สุดท้าย
รายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
เดือนเม.ย. 2564, ต.ค.
2564

4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองแผนงาน

คณะ/วิทยาลัย/สานัก
กองแผนงาน

นโยบาย แนวทางการจัดทาแผนฯ
และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2
แนวทางจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
----------------------------

1. ค่าใช้จ่ายประจาขั้นต่าที่ควรประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ก่อนพิจารณาตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสาหรับกิจกรรม/โครงการ อื่นๆ
1.1 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
1) ค่าสาธารณูปโภค
2) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทาความสะอาด
3) หนี้ค่าไฟฟ้าค้างชาระ (กรณีมีหนี้ค้างชาระ)
1.2 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากร
4) ค่าจ้างพนักงาน
5) ค่าจ้างชั่วคราว
6) เงินประจาตาแหน่งทางบริหาร
7) เงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ
8) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน
9) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
10) ค่าจ้างเหมาคนสวน/คนงาน
1.3 งบด้านการพัฒนานักศึกษา ควรตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 11 จากประมาณ
การรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าอาหารทาการนอกเวลา)
2. การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสม
คณะ/วิทยาลัย/สานัก ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นในการขออนุมัติ กรณีที่เป็นงบลงทุน
ต้องมีแบบรูป สิ่ งก่อสร้าง แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้าง คุณ ลั กษณะเฉพาะครุภั ณ ฑ์ และใบเสนอราคา
ครุภัณฑ์อย่างน้อย 2 ร้านค้า ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20
3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะ/วิทยาลัย/สานัก ดาเนินการจัดทาและสรุปผลการพิจารณาแผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
ICT ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อกองแผนงาน
จักได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป
----------------------------

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3
นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ก. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ ดังนี้
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
(1) เงินเดือนและค่าจ้างประจำ จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำ
(2) ค่าจ้างชั่วคราว จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำ
(4) ค่าตอบแทน จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำ
2. งบลงทุน
(1) ค่าครุภัณฑ์ : จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุด หนุ นค่า ใช้ จ่ า ยดำเนิ นงาน : ประกอบด้วยค่าใช้ ส อย (ค่ าจ้างเหมาบริก าร และค่าเช่ า
ทรัพย์สิน) ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ดังนี้
1.1 ค่าใช้สอย
1) ค่ าจ้ างเหมาบริก าร : ค่ าจ้ างเหมาทำความสะอาด จั ด สรรให้ แต่ ล ะหน่ วยงาน ตาม
อัตราส่วนพื้นที่ที่ทำความสะอาดต่อจำนวนพนักงานทำความสะอาด (ตามแนวทางการ
จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน : จัดสรรให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 ค่าวัสดุ จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามแนวทางการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดังนี้
1) หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สำนั กงานอธิการบดี, สำนักวิทยบริการ, สำนัก
คอมพิ วเตอร์แ ละเครื อ ข่าย) : จั ดสรรในอั ตราร้อ ยละ 15 ของงบประมาณค่าวั ส ดุ
การศึกษาที่ได้รับการจัดสรร (ตามมติที่ป ระชุมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556)
2) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน : จัดสรรตามสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาและ
นักศึกษาหัวจริง และอัตราค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ดังนี้
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตรา 3,000 บาท/คน
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตรา 6,000 บาท/คน
- ด้านสังคมศาสตร์
อัตรา 800 บาท/คน
1.3 ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้เป็นค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
(3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามแนว
ทางการจัดสรรของสำนักงบประมาณ
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(4) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม : จัดสรรให้คณะพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของ
สำนักงบประมาณ
(5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) : จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการจัดสรรของสำนักงบประมาณ
(6) เงิน อุดหนุน โครงการอาสาพัฒ นาชนบท : จัดสรรให้เป็น เงิน อุดหนุนกิ จ กรรมส่วนกลางของ
นักศึกษา (ตัง้ งบประมาณไว้ที่สำนักงานพัฒนานักศึกษา)
(7) เงินอุด หนุนโครงการแนะแนวทางการศึกษา : จัดสรรให้เ ป็นเงินอุดหนุนกิ จ กรรมส่วนกลาง
(ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา)
(8) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูป หลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่ อยกระดับ คุณ ภาพ
การศึกษา : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง (ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา)
(9) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อ
รองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย : จัดสรร
ให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของสำนักงบประมาณ
(10)เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ตามแนวทางการจัดสรรของสำนัก
งบประมาณ
(11)เงินอุดหนุนผลงานการให้บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : : จัดสรรให้แก่
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร ร่วมกับสำนักงาน
บริหารส่งเสริมการวิจยั บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โครงการต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
(12)แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค : จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามที่
ได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ
ข. การจัดทำและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้พิจ ารณาให้เหมาะสมกั บความจำเป็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึ ดถือนโยบายและ
หลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ว่า
“เงิน รายได้ ” หมายถึ ง เงิน รายได้แ ละทรัพ ย์ สิน ของมหาวิท ยาลั ยตามพระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย
1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
4. เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
5. เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
6. เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ
1. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 เงินผลประโยชน์จากการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) จัดสรรให้
คณะ/ หน่วยงาน ร้อยละ 90
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1.2 เงินค่าหน่วยกิตที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้จัดสรรดังนี้
(1) รหัสก่อนปีการศึกษา 2558
จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
(2) รหัสตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ระดับ ปริญ ญาตรี - จัดสรรตามระเบียบมหาวิท ยาลัยอุบ ลราชธานี เรื่อง การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ระดับบัณฑิ ตศึกษา - จัดสรรตามระเบียบมหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อ 20 ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
ตามระเบี ยบมหาวิท ยาลัย ว่าด้วยการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 การจัดทำแผน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับในแต่ละปี
ในขณะเมื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปี
นั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนำเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ
เป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้ เป็นที่
ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจำเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคำขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย
และตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้ เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน
(2) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน
(4) เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(6) การอันจำเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและ
มหาวิทยาลัย
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการดำเนินงานของส่วนราชการ และของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจำ
(8) อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ฉะนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยบังเกิดผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่ตราไว้ใน
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับระเบียบเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อนำมาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่งบประมาณแผ่นดิน
ไม่ อาจจัดสรรให้ได้ หรือ จัดสรรไม่ เพี ยงพอต่อการพัฒ นาประสิท ธิภาพการเรียนการสอน การสนับ สนุนกิจกรรม
นักศึกษา การบริหารและสวัสดิการ
3

2.2 จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด ซึ่งไม่
รวมถึง เงินรายรับ ที่ มี เงื่อ นไขต้ อ งใช้จ่ายเต็ม ยอดและ/หรือมี เงื่อนไขที่ ต้องจ่ายคืน ทั้ ง นี้ เพื่ อรัก ษาสถานะและ
เสถีย รภาพทางการเงิน ของมหาวิท ยาลั ย (เป็ นไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุบ ลราชธานี เรื่ อง การจั ด สรร
ค่า ธรรมเนี ยมการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็ น เงิน ทุ น สำรองมหาวิท ยาลั ย และ ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย)
2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายจ่ายเพื่อสมทบจ่ายค่า
สาธารณู ป โภค ค้ างชำระในอั ต ราส่ วนที่ ม หาวิท ยาลั ยต้ อ งใช้เ งิน รายได้ ส มทบ (ไม่ ต่ำ กว่า ร้อ ยล ะ 25 ของค่ า
สาธารณูป โภคในปีนั้นๆ) และทุ กคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ต้องตั้งแผนงบประมาณจ่ายไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริงค่า
สาธารณูปโภคของปีที่ผ่านมา
2.4 จัดสรรเป็นเงินสำรองจ่ายทั่วไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นตั้งงบประมาณรายจ่าย
ไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้
2.5 รายรับ -รายจ่ายของหมวดเงินรับ ฝาก หมวดเงินทุนการศึกษา วิจัยและบริจาค ซึ่งเป็น
รายรับ-รายจ่ายตามเงื่อนไขและ/หรือเงื่อนเวลา ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานตั้งประมาณการรายรับไว้เป็นจำนวนเท่าใด
ก็ตั้งประมาณการรายจ่ายเท่ากับจำนวนที่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้
2.6 หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากำลังแล้ว โดย
คณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจัดทำเหตุผลความจำเป็น ภาระงานของแต่ละอัตรา และมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี (กรณีอัตราเดิม) โดยอัตราค่าจ้างและระยะเวลาในการจ้างให้อยู่ในกรอบประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
2.7 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ คณะ/หน่วยงาน ใช้จ่ายเงินรายได้ในการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
2.8 การใช้ เงินรายได้เหลือจ่า ยสะสม ให้ใช้ได้ตามข้อ 20 ตามระเบียบมหาวิท ยาลัย ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้
3.1 กรณีคณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ให้ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สนิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ที่

การดำเนินงาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
1 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้คณะ/หน่วยงานเสนอ คณะ/หน่วยงานดำเนินงานตามระเบียบฯ
และเปลี่ยนแปลงรายการ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
งบประมาณรายจ่าย ภายใต้งบ คณะ/หน่วยงานเป็น
ดำเนินงานในโครงการเดียวกัน ผู้อนุมัติ
(ข้อ 26 (1))
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ที่

การดำเนินงาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
2 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ 1) คณะ/หน่วยงานส่งเรือ่ งมาที่กองแผนงานเพื่อ
และเปลี่ยนแปลงรายการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
งบประมาณรายจ่ายทุกประเภท
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดย
นอกเหนือจาก (1) (ข้อ 26
ระบุเหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณา
(2))
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพือ่
พิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป
3 การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ทั่วไป (ข้อ 26 (2))

ให้เสนออธิการบดี
อนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงานส่งเรือ่ งมาที่กองแผนงานเพื่อ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจำเป็น
และแนบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และ
ใบเสนอราคา จำนวนอย่างน้อย 2 ร้านค้า
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้ง รายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดำเนินการgบิก
จ่ายงบประมาณต่อไป

4 การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เสนออธิการบดี
อนุมัติ
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1) คณะ/หน่วยงานส่งเรือ่ งมาที่กองแผนงานเพื่อ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยน
แปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุเหตุผลความ
จำเป็นและแนบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ และใบเสนอราคาจำนวนอย่างน้อย 2

ที่

การดำเนินงาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
ร้านค้า
2) กองแผนงานส่งเรือ่ งไปทีส่ ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย เพื่อทีส่ ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายรวบรวมสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพือ่
พิจารณาราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
3) สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งผลการ
พิจารณาให้กองแผนงาน
4) กองแผนงานเสนออธิการบดีเพือ่ พิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย
5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพือ่ ดำเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์
โหลดได้ที่ http://gg.gg/e3288 (ประกาศ ณ
วันที่ 15 มีนาคม 2562)
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ที่

การดำเนินงาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

5 การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายใน
หมวดต่างๆ หรือการโอน
รายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่างๆ
มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หรือการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รายการในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ข้อ 26 (3))
5.1 กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า
ให้เสนออธิการบดีเป็น
สองล้านบาท
ผู้อนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่ องแผนงานเพื่อ
ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดย
ระบุเหตุผลความจำเป็น และแบบรูป/ประมาณ
การราคากลาง (BOQ) ประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพือ่
พิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป

5.2 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ให้เสนอคณะกรรมการ
สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท
บริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่ องแผนงานเพื่อ
ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดย
ระบุเหตุผลความจำเป็น และแบบรูป/ประมาณ
การราคากลาง (BOQ) ประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ที่

การดำเนินงาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
4) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป

5.3 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ ให้เสนอสภา
ห้าล้านบาทขึ้นไป
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่ องแผนงานเพื่อ
ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดย
ระบุเหตุผลความจำเป็น และแบบรูป/ประมาณ
การราคากลาง (BOQ) ประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพือ่ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป
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ที่

การดำเนินงาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่

6 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ให้เสนออธิการบดีเป็น
เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณ ผู้อนุมัติ
รายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย กรณี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้อง
ดำเนินการตามความประสงค์
ของแหล่งทุน (ข้อ 22)

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
1) คณะ/หน่วยงานส่งเรือ่ งมาที่กองแผนงานเพื่อ
ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุ
เหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบสำเนาใบนำส่งเงิน
และสำเนาสัญญาโครงการ เพื่อประกอบการ
พิจารณา

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพือ่
พิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง
และคณะ/หน่วยงานทีเ่ สนอเรื่องทราบเพื่อ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

7 การตัง้ แผนงบประมาณรายจ่าย ให้เสนอสภา
เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณ มหาวิทยาลัยอนุมัติ
รายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย กรณีมี
เหตุจำเป็นที่ต้องปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
โดยมีวงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(ข้อ 23)

1)คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพือ่
ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุ
เหตุผลความพร้อมแนบสำเนาใบนำส่งเงิน และ
สำเนาสัญญาโครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
9

ที่

การดำเนินงาน

ผู้มีอำนาจหน้าที่

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง
และคณะ/หน่วยงานทีเ่ สนอเรื่องทราบเพื่อ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

3.2 ขอให้กองคลังควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานสถานะ
การเงินทั้งรายรับและรายจ่ายต่ออธิการบดีเป็นประจำทุกเดือน
3.3 กำหนดให้วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นวันสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
------------------------------------------
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เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4
แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
------------------------กองแผนงานเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณ ในหมวดค่าวัสดุการศึกษาให้กับหน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3 หน่วยงาน
คือ สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในอัตราร้อยละ 15 ของ
งบประมาณค่าวัส ดุ การศึกษาที่ ได้รับ การจั ดสรร (ตามมติที่ ป ระชุม การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556)
2. งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาที่เหลือหลังจากจัดสรรให้แก่หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3
หน่วยงาน ในแต่ละผลผลิต มาแบ่งเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วนของจานวนนักศึกษาหัวจริง และจานวนนักศึกษา
เต็มเวลา ในอัตราส่วนเท่ากับ 50 : 50
3. แล้วมาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนนักศึกษาหัวจริง และนักศึกษาเต็มเวลา ของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย

แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุการศึกษา
1. คณะในส่วนราชการ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ คณะ/
วิทยาลัย/สานัก พร้อมทั้งสรุปกิจกรรม/โครงการ ที่เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาตามจานวนงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
2. คณะในกากับ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสรุปกิจกรรม/โครงการ ที่เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาตามจานวนงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
----------------------------------

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 5
แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(สาหรับผู้มีความรูค้ วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ ีสัญญาจ้าง)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก
------------------------กองแผนงานขอเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว สาหรับ
การจ้ างผู้ มี ความรู้ ค วามสามารถพิ เศษเป็ น อาจารย์ และลู ก จ้างชาวต่ างประเทศที่ มี สั ญ ญาจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับคณะ/สานัก ดังนี้
1. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จ้ างผู้ มี ความรู้ ความสามารถพิ เศษเป็ น อาจารย์ในมหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2542 ต้อ งมี
คุณลักษณะดังนี้
1) ผู้ มี คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริญ ญาเอกในสาขาวิช าที่ ข าดแคลน และมี ป ระสบการณ์
ทางด้านการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการทางานในสาขา
วิชาชีพนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาที่ขาดแคลนและมีประสบการณ์ทางด้านการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการทางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี
3) ผู้ทรงคุณ วุฒิ พิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ แม้จะไม่มีคุณ วุฒิ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ
ก็ให้จ้างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้
4) ต้องจ้างมาเป็นอาจารย์เท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชาที่
ขาดแคลนตามมติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี (ซึ่ ง ก าหนดแนบท้ า ยระเบี ย บทบวง
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิท ยาลั ย พ.ศ. 2542) และต้ องมี ภ าระงานสอนเป็ น ไปตามข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
5) อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
1) ต้องจ้างตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 2
มิถุนายน 2546
2) ต้องจ้างมาเพื่อเป็นผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามบัญชีที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ้าง และสาหรับ ผู้สอนต้องมีภาระงาน
สอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
พ.ศ. 2559 ด้วย

3) อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีกาหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทั้ง
ตาแหน่งผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/
ว 40 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
4) การจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65
ปีบริบูรณ์ จ้างโดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง ให้จ้างในอัตรา
ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าของต าแหน่ ง ตามบั ญ ชี โ ครงสร้ า งอั ต ราค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และให้ยึดหลักการพิจารณาเลือกสรรบุคคลมาดารง
ต าแหน่ ง ตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0428/ว 74 ลงวั น ที่ 9
สิงหาคม 2554
--------------------------------------------

สำหรับ คณะ/สำนัก ที่เป็นส่วนรำชกำร นั้น ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถนุ ำยน 2563
ให้ตั้งแผนงบประมำณรำยจ่ำยไว้ที่ คณะ/สำนัก และกันเงินจัดสรรค่ำวัสดุไว้ที่ส่วนกลำง ทั้งนี้ กำรขอใช้งบประมำณรำยจ่ำยที่จัดสรรค่ำวัสดุไว้ที่ส่วนกลำง จะพิจำรณำจำก
ผลกำรเบิกจ่ำยสูงกว่ำ ร้อยละ 80 ของเงินที่จัดสรรไว้ที่ คณะ/สำนัก ครั้นเมื่อ คณะ/สำนัก ได้มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรสูงกว่ำร้อยละ 80 แล้ว มหำวิทยำลัย
จะอนุมัติเงินประจำงวดในส่วนที่เหลือที่จัดสรรไว้ที่ส่วนกลำง ให้กบั คณะ/สำนัก ตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ คณะ/สำนัก เสนอต่อไป โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในหมวดค่ำวัสดุให้กบั คณะ/สำนัก ในเบื้องต้นตำมรำยจ่ำยจริงของงบประมำณในหมวดดังกล่ำวในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมำส
ที่ 3 (ณ 30 มิถนุ ำยน 2563)
สำหรับคณะเกษตรศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ และ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มีรำยจ่ำยจริงงบประมำณวัสดุในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 (ณ
30 มิถนุ ำยน 2563) ดังนี้
- คณะเกษตรศำสตร์ เป็นเงิน

1,910,419 บำท

- คณะวิทยำศำสตร์ เป็นเงิน

4,396,691 บำท

- คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นเงิน

3,910,128 บำท

ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเห็นควรจัดสรรงบประมำณค่ำวัสดุกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้กบั คณะทั้งสำม ดังนี้
- คณะเกษตรศำสตร์ เป็นเงิน

1,910,500 บำท

- คณะวิทยำศำสตร์ เป็นเงิน

4,396,700 บำท

- คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นเงิน

3,910,200 บำท

สำหรับงบประมำณในส่วนที่เหลือของคณะทั้งสำม จำนวน

7,273,700 บำท บำท นั้น ให้คงยอดงบประมำณไว้ที่ส่วนกลำงก่อน

รวมเป็นงบประมำณค่ำวัสดุกำรศึกษำที่จะคงยอดงบประมำณไว้ที่ส่วนกลำง จำนวน

15,732,900 บำท

เอกสารแนบ 2
สรุปประมาณการจานวนนักศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะ/วิทยาลัย

ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์

748

519

303

454

คณะเกษตรศาสตร์

416

158

123

168

865

คณะวิศวกรรมศาสตร์

620

602

515

508

2,245

คณะศิลปศาสตร์

730

671

463

483

2,347

คณะเภสัชศาสตร์

108

110

100

87

คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

759
60

692
82

600
55

742
45

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

150

135

113

174

69

59

43

65

คณะนิติศาสตร์

328

330

282

243

1,183

คณะรัฐศาสตร์

405

373

320

251

1,349

4,394

3,733

2,920

3,224

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 6

รวม จานวน
นักศึกษา ป.ตรี

หมายเหตุ

2,024 รวมนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา
เทคโนโลยี ให้อยู่กับคณะวิทยาศาสตร์

87

81

573
2,793
242 ไม่รวมนักศึกษาตามโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม
572 ไม่รวมนักศึกษาสาขาแพทยศาสตร์

19

111

255

87

14,448

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01

ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมชีแจง
แนวทางการใช้จา่ ยงบประมาณตามแผนปฏิบต
ั ิการ
และแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย
ประชุมในวันที 27 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.30 -12.00 น.
ณ ห้องประชุม SEC201 ชัน 2 ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี

02

แนวทางการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้าง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ต้องจ้างตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที กค 0415/ว 41 ลงวันที 2 มิถน
ุ ายน 2546
2. ต้องจ้างมาเพือเปนผูส
้ อน และผูเ้ ชียวชาญ โดยมีหน้าทีและความรับผิดชอบตามบัญชีที
กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ้างและสําหรับผูส
้ อนต้องมีภาระงานสอนเปนไปตามข้อบังคับหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการกําหนดภาระงานของผูด
้ ํารงตําแหน่งอาจารย์ผช
ู้ ว่ ยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
3. อัตราค่าจ้างให้เปนไปตามบัญชีกําหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทังตําแหน่งผู้
สอนและผูเ้ ชียวชาญ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที กค 0428/ว 40 ลงวันที 27 เมษายน 2554
4. การจ้างชาวต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้างทีมีอายุเกิน60 ปบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปบริบูรณ์
โดยไม่ต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังให้จา้ งในอัตราค่าจ้างขันตําของตําแหน่งตามบัญชี
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้างและให้ยด
ึ หลักการพิจารณาเลือกสรร
บุคคลมาดํารงตําแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0428/ว 74 ลงวันที 9 สิงหาคม 2554

03

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอดคล้ อ งกั บ
แผนยุ ท ธศาสตร์ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ระยะ 5 ป พ.ศ.2563-2567
และแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

โดยที ประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยในการประชุ มครั งที
9/2563 เมื อวั น ที 26 กั นยายน 2563 มี ม ติ เ ห็ น ชอบนโยบายการ
จั ด สรรงบประมาณตามยุ ทธศาสตร์ ทั ง 9 ด้ า นของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นี

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

04

หนั ง สื อ ด่ ว นที สุ ด
ที นร 0505/ว534 ลงวัน ที 12 พฤศจิก ายน 2563

มาตรการการคลังด้านการใช้จา่ ย
ภาครัฐ
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2563

05

06

มาตรการการคลั ง ด้ า นการใช้จ่ า ยภาครั ฐ
ด้ ว ย กระทรวงการคลั ง ได้ เ สนอมาตรการการคลั ง ด้ า นการใช้จ่า ยภาครัฐ โดยได้ นาํ

เสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ ดั ง นี

1. มาตรการการคลั ง ด้ า นการใช้จ่า ยงบประมาณภาครัฐ และมอบให้ห น่ ว ยรับ งบประมาณถื อ
ปฏิ บัติ ต ามมาตรการดั ง กล่ า ว
2. การแต่ ง ตั งคณะกรรมการติ ด ตามเร่ง รัด การเบิก จ่า ยงบประมาณและการใช้จ่า ยภาครัฐ
ซึงหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งได้ เ สนอความเห็น ไปเพื อประกอบการพิ จ ารณาของคณะรัฐ มนตรีด้ ว ย
ซึงคณะรัฐ มนตรีไ ด้ ป ระชุ ม ปรึก ษา เมือวัน ที 10 พฤศจิ ก ายน 2563 ลงมติ เ ห็ น ชอบ
ทั ง 2 ข้อ ตามที กระทรวงกองคลั ง เสนอ ทั งนี ให้ ก ระทรวงกองคลั ง หรือ หน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ งรับ
ความเห็ น ของกระทรวงคมนาคมและสํา นั ก งบประมาณไปพิจ ารณาดํา เนิ น การในส่ ว นที เกี ยวข้อ ง
ต่ อ ไป
จึ ง เรีย นมาเพือโปรดทราบและถื อ ปฏิ บัติ ต่ อ ไป

มาตรการการคลังด้านการใช้จา่ ยภาครัฐ
ได้กําหนดเปาหมายในการใช้จา่ ยงบประมาณตามตาราง ดังต่อไปนี

07

08

มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
ให้การต้อนรับ สํานักงบประมาณ ในโอกาสตรวจเยียมและศึกษาดูงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที สํานักงบประมาณ ได้เดินทางมาตรวจเยียมและศึ กษาดูงานเพือ
รับทราบผลการดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทําแผนงบ
ประมาณแผ่นดินในปต่ อไป เมือวันที 30 พฤศจิกายน 2563 ที ผ่านมา นัน
สํา นั ก งบประมาณได้ ใ ห้ข้ อ เสนอแนะ ในการจั ด ทํา มาตรการ และ
แนวทางการเร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจํา งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ในส่ ว นของเงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น ให้แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุ บ ลราชธานี

09

มาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เพือให้การเบิก
จ่ายเปนไปตามเปาหมายทีรัฐบาลกําหนด ดังนี
1. งบรายจ่ายประจํา ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้ดาํ เนินการเบิกจ่ายในแล้วเสร็จภายในไตรมาสที 3 หากคณะ/
หน่วยงานใด เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จะถือว่าคณะ/หน่วยงานนัน ไม่มค
ี วามจําเปนจะใช้งบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโอนงบประมาณจากคณะ/หน่วยงานนันคืนกลับมหาวิทยาลัยและจะจัดสรรงบประมาณให้ักับคณะ/
หน่วยงานอืนทีมีความพร้อม และมีความจําเปน ต่อไป
2. รายจ่ายงบลงทุน คณะ/หน่วยงานทีได้รบ
ั จัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ดาํ เนินการ่อหนีผูกพันให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที 1 ทุกรายการ หากคณะ/หน่วยงานใด ไม่สามารถก่อหนีผูพน
ั ได้ภายในไตรมาสที 1 มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการโอนงบประมาณจากคณะ/หน่วยงานนันคืนกลับมหาวิทยาลัยและจะจัดสรรงบประมาณให้ักับคณะ/หน่วยงานอืน
ทีมีความพร้อม และมีความจําเปน ต่อไป

10

แนวทางการบริหารงบประมาณ
เงิ นงบประมาณแผ่นดิ น
ป ร ะ จํา ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 4

แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยอํานาจหัวหน้าส่วนราชการและอํานาจสํานักงบประมาณ ดังนี
1. อํานาจหัวหน้าส่วนราชการ

11

2. อํานาจสํานักงบประมาณ

12

13

แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
กระบวนงานการปรับแผน/การขออนุมต
ั จ
ิ ด
ั สรรงบประมาณหมวดค่าจ้างชัวคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน
ต้นปงบประมาณ
คณะ/หน่วยงาน เสนอแผนความต้องการในการจ้างลูกจ้างชัวคราวประจําปงบประมาณ
มายังกองแผนงานในช่วงเดือนมิถน
ุ ายนของทุกป กองแผนงานเสนอแผนความต้องการในการ
จ้างต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพืออนุมต
ั แ
ิ ผนการจ้างในเดือนกันยายนของทุกป
กลางปงบประมาณ
คณะ/หน่วยงานเสนอปรับแผนการจ้างลูกจ้างชัวคราวประจําป มายังกองแผนงานภายใน
ก่อนสินไตรมาส3 ของทุกป โดยเสนอมายังกองแผนงานภายในสัปดาห์ที 3 ของทุกเดือนเพือที
กองแผนงานจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในสัปดาห์ที 2 ของทุกเดือน

14

แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
ี วามรูค
การจ้างลูกจ้างชัวคราว ประเภทผูม
้ ค
้ วามสามารถเปนอาจารย์ บริหารจัดการโดยใช้
ระเบียบต่าง ๆ ดังนี
1) ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผูม
้ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถพิเศษเปนอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
2) หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม 0202/ว 11 ลงวันที 17 กุมภาพันธ์ 2542 เรือง การมอบ
อํานาจการดําเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผม
ู้ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถพิเศษเปน
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
3) หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม 0202/ว 18 ลงวันที 11 มิถน
ุ ายน 2542 เรือง การมอบ
อํานาจการดําเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้ผม
ู้ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถพิเศษเปน
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
4) หนังสือสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ที ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที 23 พฤศจิกายน
2543 เรือง กระทรวงการคลังอนุมต
ั ใิ นหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผูม
้ ค
ี วามรูค
้ วามสามารถพิเศษเปน
อาจารย์สาํ หรับผูม
้ อ
ี ายุเกิน 65 ป เปนอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรีตามระเบียบทบวง
มหาวิทยาลัยฯ ข้อ 5(1) ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ้างได้เอง โดยไม่ตอ
้ งขอทําความตกลงกับกระทรวง
การคลัง
5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกําหนดภาระงานของผูด
้ ํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
การจ้างลูกจ้างชัวคราว ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้างบริหารจัดการโดยใช้
ระเบียบต่างๆ ดังนี
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0415/ว 41 ลงวันที 2 มิถน
ุ ายน 2546 เรือง หลักเกณฑ์
และวิธป
ี ฏิบต
ั ก
ิ ารจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้าง
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0428/ว 40 ลงวันที 27 เมษายน 2554 เรือง การปรับ
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้าง
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0428/ว 74 ลงวันที 9 สิงหาคม 2554 เรือง การจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีอายุเกิน 60 ปบริบรู ณ์
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0428/ว 77 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2554 เรือง การปรับ
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทีมีสญ
ั ญาจ้าง
5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกําหนดภาระงานของผูด
้ ํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
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แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

17

แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

18

แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

19

แนวทางการบริหารงบประมาณ
เงิ นรายได้
ป ร ะ จํา ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . 2 5 6 4

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีหน่วยงาน มีความประสงค์ทีจะโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลียนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายให้ดําเนิน
การตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สน
ิ พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สน
ิ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 สามารถดําเนินการตามระเบียบระเบียบมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานีวา่ ด้วย
การเงินและทรัพย์สน
ิ พ.ศ. 2560 ได้ตามตาราง ดังต่อไปนี

20

21

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

22 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

23 แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 24

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
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แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

27

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

28

การบริหารงบประมาณเงินรายได้
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณี คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/โรงแรม/โรงพิมพ์
การใช้จา่ ยงบประมาณ เงินรายได้ เปนไปตาม
ความจําเปน เหมาะสม อย่างโปร่งใส คุ้มค่าประหยัด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้จา่ ยงบประมาณ และ
บรรลุผลสัมฤทธิทีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณี หน่วยงานภายใต้สง
ั กัดสํานักงานอธิการบดี
การใช้จา่ ยงบประมาณ เงินรายได้ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบต
ั ิงาน ดังนี

1.งบลงทุน
หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ทีได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบ
ลงทุนให้ดาํ เนินการก่อหนีผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที 1 ทุกรายการ หากหน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดีไม่สามารถก่อหนีผูกพันได้ภายในไตรมาสที 1 มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโอนงบ
ประมาณรายจ่ายคืนกลับมหาวิทยาลัยสมทบไว้ทีโครงการเงินสํารองจ่ายทัวไปมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
รหัสกิจกรรม 010000030011 และจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีทีมี
ความพร้อมและความจําเปนเร่งด่วนต่อไป
2.งบดําเนินงาน
หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการทบทวนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ตามแผนปฏิบต
ั ิงานและแผนใช้จา่ ยงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ภายในไตรมาสที 3 เพือ
ชะลอ ปรับรูปแบบการดําเนินงาน ปรับลดงบประมาณรายจ่าย หรือยกเลิกการดําเนินงานกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ทีมีความสําคัญในระดับตําหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบน
ั และยืนยันการ
ทบทวนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มายังกองแผนงาน

29

30

กรณี หน่วยงานภายใต้สง
ั กัดสํานักงานอธิการบดี (ต่อ)
ในกรณี มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายหรือยกเลิกการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ทีมีความสําคัญในระดับตํา หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบน
ั มหาวิทยาลัยจะดําเนินการโอนงบ
ประมาณรายจ่ายคืนกลับมหาวิทยาลัยสมทบไว้ทีโครงการเงินสํารองจ่ายทัวไปมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
รหัสกิจกรรม 010000030011 เพือรองรับการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทีมี
ความสําคัญ จําเปนเร่งด่วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปจจุบน
ั ต่อไป
ทังนี หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบต
ั ิงานของหน่วยงานภายใต้สง
ั กัดสํานักงานอธิการบดี
ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ที ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จํา สํา นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี ใ น ค ร า ว
ป ร ะ ชุ ม ค รั ง ที 1 3 / 2 5 6 3 เ มื อ วั น ที 2 6 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 3 เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยมีรายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย
รายการบุคลากรภาครัฐ ดังนี

1. งบบุ ค ลากร
1.1 เงิ น เดื อ นข้า ราชการ/ค่ า จ้า งประจํา
1.2 ค่ า จ้า งชัวคราว

2. งบดํา เนิ น งาน

2.1 ค่ า ตอบแทนสํา หรับ กํา ลั ง คนด้ า นสาธารณสุข
2.2 ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บัติ ง านให้ ร าชการ
2.3 เงิ น ประจํา ตํา แหน่ ง ผู้ บ ริห ารไม่มีว าระ
2.4 เงิ น เดื อ นเต็ ม ขัน
2.5 เงิ น อุ ด หนุ น ค่ า จ้า งพนั ก งาน (เงิ น เดื อ น และเงิ น ประจํา ตํา แหน่ ง )
2.6 ค่ า เช่า บ้า น (ข้า ราชการและชาวต่ า งประเทศ)

3. งบเงิ น อุ ด หนุ น ทั วไป
3.1 ค่ า จ้า งพนั ก งานมหาวิท ยาลั ย
3.2 ค่ า ใช้จ่า ยดํา เนิ น งาน
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แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 งบเงิ น อุ ด หนุ น ค่ า ใช้จ่า ยในการดํา เนิ น งาน(ต่ อ )
3.2.1 ค่ า วัส ดุ
จัด สรรให้แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานตามแนวทางการจัด สรรประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ดั ง นี
(1) หน่ ว ยงานที สนั บ สนุ น การเรีย นการสอน (สํา นั ก งานอธิก ารบดี ,
สํา นั ก วิท ยบริก าร,สํา นั ก คอมพิว เตอร์แ ละเครือ ข่า ย) : จัด สรรในอั ต ราร้อ ยละ 15 ของงบ
ประมาณค่ า วัส ดุก ารศึ ก ษาที ได้ รับ การจัด สรร (ตามมติ ที ประชุ ม การจัด ทํา แผนการใช้จ่า ย
งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมือวัน ที 7 สิง หาคม 2556)
(2) คณะ/วิท ยาลั ย ที จัด การเรีย นการสอน : จัด สรรตามสัด ส่ว นจํา นวน
นั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาและนั ก ศึ ก ษาหัว จริง
3.2.2 ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรไว้เปนค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
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แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.งบลงทุน

3.1 ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ : จัด สรรให้ค ณะ/วิท ยาลั ย /สํา นั ก ตามที ได้ ร บ
ั
จัด สรรจากสํา นั ก งบประมาณ
3.2 ค่ า ที ดิ น และสิงก่ อ สร้า ง : จัด สรรให้ค ณะ/วิท ยาลั ย /
สํา นั ก ตามที ได้ ร บ
ั จัด สรรจากสํา นั ก งบประมาณ

5.งบเงิ น อุ ด หนุ น

: จัด สรรงบประมาณตามแนวทางการจัด สรรของสํา นั ก งบ
ประมาณ
- เงิ น อุ ด หนุ น สํา หรับ โครงการบริก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชน
- เงิ น อุ ด หนุ น สํา หรับ โครงการทํา นุ บาํ รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม
- เงิ น อุ ด หนุ น การผลิ ต พยาบาลเพิม
- ค่ า ใช้จ่า ยในการจัด การศึ ก ษาขันพืนฐาน
- เงิ น อุ ด หนุ น อื น ๆ
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สรุปแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564รายการบุคลากรภาครัฐ ดังนี
1. งบบุคลากร
- เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
- ค่าจ้างชัวคราว
- ค่าตอบแทน

(ค่าตอบแทนกําลังคนด้านสาธารณสุข สําหรับคณะเภสัชศาสตร์ เบิกจ่ายได้เฉพาะในหมวดค่าตอบแทนเท่านัน
และค่าตอบแทนผูป
็ ฏิบต
ั ิงานให้ราชการ สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เบิกจ่ายได้เฉพาะในหมวดค่าตอบแทน
เท่านัน)

- เงินอุ ดหนุนค่าจ้างพนักงาน

(เงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง จัดสรรไว้ทีส่วนกลาง)

- เงินประจําตําแหน่งผูบ
้ ริหารไม่มวี าระ
- เงินเดือนเต็มขัน
- ค่าเช่าบ้าน (ข้าราชการและชาวต่างประเทศ)

กองแผนงานแจ้งเวียน
ผลการจัดสรรให้หน่วยงานทราบ

กองแผนงานจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ไว้ทีหน่วยงานตามจํานวนบุคลากร
และสิทธิตามกฎหมาย

กองคลัง เบิกจ่าย
ในระบบ UBUFMIS

สรุปแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
2. งบดําเนินงาน

กองแผนงานแจ้งเวียน
ผลการจัดสรร

หน่วยงานดําเนินการเบิกจ่าย
ในระบบ UBUFMIS

กรณีค่าวัสดุ(การศึกษา)

กองแผนงานแจ้งเวียน
ผลการจัดสรร

กองแผนงานจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงาน
ตามจํานวนจริง ณ ไตรมาส 3 ของปงบประมาณ 2563
และส่วนทีเหลือจากกรอบงบประมาณทีได้รบ
ั การจัดสรร
จะกันไว้ทีส่วนกลาง เมือหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ
เกินร้อยละ 80 ให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอ
จัดสรรค่าวัสดุดารศึกษามยังกองแผนงาน

*** ทังนี เปนไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานดําเนินการเบิกจ่าย
ในระบบ UBUFMIS
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สรุปแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)
3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง
4. งบเงินอุ ดหนุน

กองแผนงานแจ้งเวียน
ผลการจัดสรร

หน่วยงานดําเนินการเบิกจ่าย
ในระบบ UBUFMIS

*** ทังนี เปนไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กําหนดช่วงเวลา
การเสนอเรือง

ถึงกองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี
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41

ปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบต
ั ิงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปฏิทินการติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ในแผนปฏิบต
ั ิงานและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามทีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment : ITA) นัน และใน
ส่วนของกองแผนงานรับผิดชอบตัวชีวัดที 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ ซึงมีวต
ั ถุประสงค์เพือให้หน่วย
งานทีรับการประเมินมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านตามแผนปฏิบต
ั ริ าชการในปที
ผ่านมา และมีการเผยแพร่แผนปฏิบต
ั ริ าชการประจําป เพือให้สาธารณชนได้ตด
ิ ตามตรวจสอบว่าหน่วยงาน
ได้ดาํ เนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ
่ ประเทศ และประชาชนหรือไม่ตลอด
จนประเมินกลไกการกํากับติดตามการปฏิบต
ั งิ านตามแผนปฏิบต
ั ริ าชการประจําปของหน่วยงาน
ดังนัน กองแผนงานจึงต้องกํากับติดตามการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบต
ั งิ านและ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณทุกสินไตรมาส เพือประกอบการตรวจประเมินการ
ดําเนินงานตามตัวชีวัดที 2.1การดําเนินงานตามภารกิจ ตามปฏิทน
ิ การดําเนินงาน ดังนี
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ตั วอย่างแบบฟอร์ม
ขออนุมต
ั ิโอนเปลียนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
- หมวดรายจ่าย : งบดําเนินงาน งบลงทุน
ขออนุมต
ั ิตังแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
ขออนุมต
ั ิปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
ขออนุมต
ั ิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เงินรายได้
ขออนุมต
ั ิรบ
ั การสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้

ผูป
้ ฏิบต
ั ิงานสามารถ Download แบบฟอร์ม
ได้ทีเว็บไซต์กองแผนงาน >>>งานงบประมาณ>>>คู่มอ
ื
ปฏิบต
ั ิงาน>>>แบบฟอร์ม
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ข้อกฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้วย การ
เงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

ผูป
้ ฏิบต
ั ิงานสามารถ Download ข้อกฎหมาย/
ระเบียบทีเกียวข้องได้ทีเว็บไซต์กองแผนงาน
>>>งานงบประมาณ>>>คู่มอ
ื ปฏิบต
ั ิงาน>>>ข้อ
กฎหมาย/ระเบียบทีเกียวข้อง

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานการจัดหาอุ ปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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จบการนํา เสนอ

หากมี ข้ อ สงสั ย โปรดประสานกองแผนงาน
โทรศัพท์ภายใน 3043, 3045, 3046, 1045
หรือ e-mail ubuplanning@ubu.ac.th
ข้อมูลเพิมเติมทีเว็บไซต์กองแผนงาน
http://www.ubu.ac.th/web/planning

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยอำนำจหัวหน้ำส่วนรำชกำร และอำนำจสำนักงบประมำณ ดังนี้
1. โดยอานาจหัวหน้าส่วนราชการ
ที่

รายการ

1. กรณีการโอนงบรายจ่ายประจา
เช่น
- งบบุคลำกร/งบดำเนินงำน

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงจัดสรร พ.ศ.2562
ข้อ 8 กรณีมีควำมจำเป็นเพื่อจัดทำผลผลิตหรือโครงกำรให้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
หัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณอำจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ภำยใต้แผนงำน ผลผลิต หรือโครงกำรเดียวกันได้ โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจำกสำนักงบประมำณภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้องมิใช่กำรโอนเงินจัดสรร หรือ
2. กรณีการโอนงบรายจ่ายลงทุน เช่น เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จำกรำยจ่ำยในงบบุคลำกร รำยกำรค่ำ
-รำยกำรครุภัณฑ์ที่มีรำคำต่อหน่วย ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป รำยกำรค่ำ
ที่ดิน รำยกำรสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้ำนบำทขึ้น
ต่ำกว่ำหนึ่งล้ำนบำท
ไป หรือรำยกำรก่อหนี้ผูกพันข้ำมปีงบประมำณ
-รำยกำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่มี
(๒) ต้องไม่นำไปกำหนดเป็นอัตรำ
รำคำต่อหน่วยต่ำกว่ำสิบล้ำนบำท
บุคลำกรตั้งใหม่ รำยกำรค่ำจัดหำครุภัณฑ์ยำนพำหนะ รำยกำรค่ำ
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป รำยกำรค่ำ
ที่ดิน รำยกำรค่ำสิ่งก่อสร้ำง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้ำนบำท
ขึ้น ไป หรือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิน ทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
ชั่วครำว ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้
จ่ ำ ยงบ ป ระม ำณ และต้ องไม่ เ ป็ นกำรก่ อ ห นี้ ผู ก พั นข้ ำ ม
ปีงบประมำณ

แนวปฏิบัติตามระเบียบ
- งบบุคลากร /งบดาเนินงาน
1. สำนักงบประมำณ แจ้งกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร และ
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร ระหว่ำงหน่วยรับงบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2. เมื่อสิ้นไตรมำสที่ 3 กองแผนงำน กองคลัง และกองกำรเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลงบบุคลำกรร่วมกัน และประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่จะเบิกจ่ำยในไตรมำสที่ 4 เพื่อสรุปข้อมูลว่ำมีเงินเพียงพอที่
เบิกจ่ำยหรือไม่ โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงที่สำนักงบประมำณกำหนด
กรณีการโอนงบรายจ่ายลงทุน
1.คณะ/หน่วยงำน ส่งเรื่องมำที่กอง
แผนงำนเพื่อขออนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย โดยระบุเหตุผลควำม
จำเป็น และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. กองแผนงำน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงำน ทั้งในด้ำน
หลักฐำนเอกสำร ระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS
3.กองแผนงำนเสนอเรื่องต่ออธิกำรบดีเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
4. กองแผนงำนโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยในระบบ
UBUFMIS และระบบ GFMIS ตำมผลกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
5.แจ้งรำยละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงำนที่เสนอเรื่องทรำบเดำ
เนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่อไป

2. อานาจสานักงบประมาณ
ที่

รายการ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. กรณีการโอนรายจ่ายลงทุน
- รำยกำรครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย
ตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป
- รำยกำรที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง ที่ มี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้ำนบำทขึ้น
ไป

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
หมวด 4 ข้อ 28 หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการ
เปลี่ยนแปลงจัดสรร พ.ศ.2562

2. การโอนภายใต้แผนงานบูรณา
การ

ระเบียบ ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวปฏิบัติตามระเบียบ

1.คณะ/หน่วยงำน ส่งเรื่องมำที่กอง
แผนงำนเพื่อขออนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย โดยระบุเหตุผลควำมจำเป็น
และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. กองแผนงำน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงำน ทั้งในนด้ำนหลักฐำน
เอกสำร ระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS
ข้อ 11 กำรโอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงิน
3.กองแผนงำนเสนอเรื่องต่อรองอธิกำรบดีฝำ่ ยแผนฯเพื่อลงนำมให้ควำมเห็นชอบ
จัดสรรนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ให้ขอทำ
5.กองแผนงำนเสอนต่อสำนักงบประมำณเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
ควำมตกลงกับสำนักงบประมำณ
4. กองแผนงำนโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยในระบบ UBUFMIS
และระบบ GFMIS ตำมผลกำรพิจำรณำอนุมัติ
5.แจ้งรำยละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงำนที่เสนอเรื่องทรำบเดำเนินกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณต่อไป
เดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณต่อไป
1.คณะ/หน่วยงำน ส่งเรื่องมำที่กอง
แผนงำนเพื่อขออนุมัติกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย โดยระบุเหตุผลควำมจำเป็น
และแนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
2. กองแผนงำน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงำน ทั้งในด้ำนหลักฐำน
เอกสำร ระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS
3.กองแผนงำนเสนอเรื่องต่อรองอธิกำรบดีฝำ่ ยแผนฯ เพื่อลงนำมให้ควำมเห็นชอบ
4.กองแผนงำนเสอนต่อหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
5.กองแผนงำนนำผลกำรพิจำรณำของหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักงำนเสอนต่อสำนัก
งบประมำณเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
6.กองแผนงำนโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณรำยจ่ำยในระบบ UBUFMIS
และระบบ GFMIS ตำมผลกำรพิจำรณำอนุมัติ
7.แจ้งรำยละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงำนที่เสนอเรื่องทรำบเดำเนินกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณต่อไป

กระบวนงานการปรับแผน/การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณแผ่นดิน
ต้นปีงบประมาณ คณะ/หน่วยงาน เสนอแผนความต้องการในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจาปีงบประมาณ
มายังกองแผนงาน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี กองแผนงานเสนอแผนความต้องการในการจ้างต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลเพื่ออนุมัติแผนการจ้าง ในเดือนกันยายนของทุกปี
กลางปีงบประมาณ คณะ/หน่วยงานเสนอปรับแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจาปี มายังกองแผนงานภายใน
ก่ อ นสิ้ น ไตรมาส 3 ของทุ ก ปี โดยเสนอมายั ง กองแผนงานภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของทุ ก เดื อ น เพื่ อ ที่ ก องแผนงานจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ บริหารจัดการโดยใช้ระเบียบต่างๆ ดังนี้
1) ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
2) หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่อง การมอบอานาจการดาเนินการตาม
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
3) หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 18 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2542 เรื่อง การมอบอานาจการดาเนินการตาม
ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการให้ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
4) หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2543 เรื่ อ ง
กระทรวงการคลังอนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ สาหรับผู้มีอายุเกิน
65 ปี เป็นอาจารย์สาขาขาดแคลน ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยฯ ข้อ 5(1) ให้มหาวิทยาลัย
สามารถจ้างได้เอง โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง บริหารจัดการโดยใช้ระเบียบต่างๆ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้าง
ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 40 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มี
อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
4) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 77 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การปรับบัญชีโครงสร้างอัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
5) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ที่
การดาเนินงาน
ผู้มีอานาจอนุมัติ/แนวปฏิบัติ
1
การเสนอขออนุมัติจัดสรร
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
งบประมาณรายจ่าย
อนุมัติแผนการจ้าง
(ต้นปีงบประมาณ)
1.1 กรณีการจ้างผู้มีความรู้
1. คณะ/หน่วยงาน
ความสามารถเป็นอาจารย์ (ชาว
เสนอแผนความต้องการในการจ้างลูกจ้าง
ไทย)
ชั่วคราวประจาปีงบประมาณมายังกอง
แผนงาน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
2. กองแผนงาน
ตรวจสอบคุณสมบัตบิ ุคคลที่คณะ/
หน่วยงานเสนอในแผนความต้องการใน
การจ้าง ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
3. กองแผนงานเสนอ

ที่

การดาเนินงาน

1.2 กรณีการจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศทีม่ ีสญ
ั ญาจ้าง

2

การปรับแผนการจ้างภายใต้กรอบ อธิการบดีอนุมัติ
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร

ผู้มีอานาจอนุมัติ/แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
4. กองแผนงานแจ้งเวียนไปยัง
คณะ/หน่วยงาน กองคลัง และกองการ
เจ้าหน้าที่
5. งบประมาณคงเหลือจากการ
จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานรวมไว้ที่
ส่วนกลาง
1. คณะ/หน่วยงาน เสนอแผน
ความต้องการในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ประจาปีงบประมาณมายังกองแผนงาน
ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี
2. กองแผนงานตรวจสอบ
คุณสมบัติบุคคลที่คณะ/หน่วยงานเสนอ
ในแผนความต้องการในการจ้าง ตาม
ระเบียบข้างต้น
3. กองแผนงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
อนุมัติแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
4. กองแผนงานแจ้งเวียนไปยัง
คณะ/หน่วยงาน กองคลัง และกองการ
เจ้าหน้าที่
5. งบประมาณคงเหลือจากการ
จัดสรรให้คณะ/หน่วยงานรวมไว้ที่
ส่วนกลาง
1. คณะ/หน่วยงานเสนอเรื่อง
มากองแผนงานเพื่อปรับแผนการจ้าง
(เปลี่ยนแปลงบุคคล)
2. กองแผนงานตรวจสอบ
คุณสมบัติตามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้น
3. เสนอผู้บริหารตามลาดับชั้นเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
5. กองแผนงานแจ้งเวียนไปยัง
คณะ/หน่วยงาน กองคลัง และกองการ
เจ้าหน้าที่
6. งบประมาณคงเหลือจากการ
ปรับแผนการจ้างให้รวมไว้ที่ส่วนกลาง

ที่
3

4

การดาเนินงาน
การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ในการจ้างเพิ่ม

ผู้มีอานาจอนุมัติ/แนวปฏิบัติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1. คณะ/หน่วยงานเสนอเรื่อง
อนุมัติแผนการจ้าง
มายังกองแผนงานเพื่อขออนุมัติจดั สรร
งบประมาณในการจ้างเพิม่
2. กองแผนงานตรวจสอบ
คุณสมบัติตามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้น
3. กองแผนงานเสนอผู้บริหาร
ตามลาดับชั้น เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
4. เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
5. กองแผนงานเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อ
อนุมัติ
6. กองแผนงานแจ้งเวียนไปยัง
คณะ/หน่วยงาน กองคลัง และกองการ
เจ้าหน้าที่
7. งบประมาณคงเหลือจากการ
ปรับแผนการจ้างให้รวมไว้ที่ส่วนกลาง
การปรับแผนการจ้าง/การขอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
1. คณะ/หน่วยงานเสนอเรื่อง
อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อขอ อนุมัติแผนการจ้าง
มากองแผนงานเพื่อขออนุมัติปรับ
จ้างเพิ่ม (กรณีขออนุมัตจิ ้างลูกจ้าง
แผนการจ้าง/การขออนุมัตจิ ัดสรร
ชาวต่างประเทศในอัตราค่าจ้างสูง
งบประมาณในการจ้างเพิม่ เพื่อขออนุมัติ
กว่าค่าจ้างขั้นต่า)
จ้างในอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้น
ต่า
2. กองแผนงานตรวจสอบ
คุณสมบัติตามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องดังกล่าว
ข้างต้น
3. กองแผนงานเสนอผู้บริหาร
ตามลาดับชั้น เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และลงนามในหนังสือถึง
กรมบัญชีกลาง
4. กรมบัญชีกลางพิจารณา
และประสานข้อมูลเพิม่ เติม (ถ้ามี)
5. กรมบัญชีกลางแจ้งผล
การพิจารณา
6. กรณีทกี่ รมบัญชีกลางอนุมตั ิ
ให้จ้างในอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า กองแผนงานเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่ออนุมตั ิแผนการจ้าง
7. กองแผนงานแจ้งเวียนไปยัง

ที่

การดาเนินงาน

ผู้มีอานาจอนุมัติ/แนวปฏิบัติ
คณะ/หน่วยงาน กองคลัง และกองการ
เจ้าหน้าที่
8. งบประมาณคงเหลือจากการ
ปรับแผนการจ้างให้รวมไว้ที่ส่วนกลาง

แนวทางการบริหารเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
ระเบียบฯ

ผู้มีอานาจอนุมัติ

1.

การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย ภายใต้งบดาเนินงานใน
โครงการเดียวกัน ข้อ 26 (1)

2.

การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายทุกประเภทนอกเหนือจาก
(1) ข้อ 26 (2)

ให้คณะ/หน่วยงาน
เสนอผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของคณะ/
หน่วยงานเป็น
ผู้อนุมัติ
ให้เสนออธิการบดี
อนุมัติ

3.

การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภณ
ั ฑ์ทั่วไป
ข้อ 26 (2)

ให้เสนออธิการบดี
อนุมัติ

4

การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภณ
ั ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เสนออธิการบดี
อนุมัติ

ที่

แนวปฏิบัติตามระเบียบฯ
1) คณะ/หน่วยงานดาเนินงานตามระเบียบฯ

1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น
ประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลีย่ นแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และ
คณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป
1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผล
ความจาเป็นและแนบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์
และใบเสนอราคา จานวนอย่างน้อย 2 ร้านค้า
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลีย่ นแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้ง รายละเอียดให้กองคลัง และ
คณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป
1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายหมวดครุภณ
ั ฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยระบุเหตุผลความจาเป็นและแนบเอกสารคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์และใบเสนอราคา จานวนอย่างน้อย 2
ร้านค้า
2) กองแผนงานส่งเรื่องไปที่สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เพื่อที่สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวบรวมสรุปและ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา
ราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภณ
ั ฑ์
3) สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งผลการพิจารณาให้กอง
แผนงาน
4) กองแผนงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการโอน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
1

ที่

ระเบียบฯ

ผู้มีอานาจอนุมัติ

แนวปฏิบัติตามระเบียบฯ
รายจ่าย
5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลีย่ นแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติ และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง
และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดได้ที่
www.mdes.go.th/

5

การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ
หรือการโอนรายจ่ายในหมวด
รายจ่ายต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการ
ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ข้อ 26 (3)
5.1 กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่า
สองล้านบาท
5.2 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สอง
ล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ให้เสนออธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่ องแผนงานเพื่อขออนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ) ประกอบการ
พิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลีย่ นแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และ
คณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป

ให้เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ) ประกอบการ
พิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลีย่ นแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และ
คณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป

5.3 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้า
ล้านบาทขึ้นไป

ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติ
การโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ) ประกอบการ
พิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
2

ที่

ระเบียบฯ

ผู้มีอานาจอนุมัติ

แนวปฏิบัติตามระเบียบฯ
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลีย่ นแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และ
คณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป

6

การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
ให้เสนออธิการบดี
เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณ
เป็นผู้อนุมัติ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัย กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก ซึ่งต้องดาเนินการ
ตามความประสงค์ของแหล่งทุน
(ข้อ 22)

7

การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
ให้เสนอสภา
เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัย กรณีมีเหตุ
จาเป็นที่ต้องปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีโดยมีวงเงิน
เพิ่มเติม ให้เสนอขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย (ข้อ 23)

1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น
พร้อมแนบสาเนาใบนาส่งเงิน และสาเนาสัญญาโครงการ
เพื่อประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตั ิและแจ้ง
รายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่อง
ทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความพร้อมแนบ
สาเนาใบนาส่งเงิน และสาเนาสัญญาโครงการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตั ิและแจ้ง
รายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่อง
ทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

3

แนวปฏิบัติสำหรับกำรปรับแผนงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่วยงำน
ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

ลำดับขั้นกำรเสนอ
อนุมัติ
เหตุผลความจาเป็น 1. รายงานสรุ ป ยอดงบประมาณคงเหลื อ จาก 1. อธิการบดี
ชื่อ/รหัส กิจกรรม
ระบบ UBUFMIS
ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ 2. รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
อนุมัติ
(ตัวอย่ำงที่ 1.1)
จานวนเงิน
สิ่งที่ต้องระบุ

1 . ก า ร ข อ อ นุ มั ติ โ อ น ขออนุ มั ติ ป รั บ แผนงบประมาณ 1.
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณทุ ก รายจ่ า ย เงิ น รายได้ ประจ าปี 2.
หมวดรายจ่ายยกเว้นหมวดค่า งบประมาณ พ.ศ. 2564
3.
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4.

เอกสำรแนบ

ช่วงเวลำกำรเสนอเรื่อง
ถึงกองแผนงำน
ทุกวันทาการ – 30 มิ.ย. 64

2 . ก า ร ข อ อ นุ มั ติ โ อ น ขออนุ มั ติ ป รั บ แผนงบประมาณ 1. เหตุผลความจาเป็น 1. รายงานสรุ ป ยอดงบประมาณคงเหลื อ จาก 1. อธิการบดี
ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 12 พ.ย. 63
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดิน 2. ชื่อ/รหัส กิจกรรม
ระบบ UBUFMIS
2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 12 ก.พ. 64
หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง แ ล ะ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง ป ร ะ จ า ปี 3. ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ 2. แบบรู ป /ราคากลาง กรณี โ อนเปลี่ย นแปลง
บ ริ ห า ร ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64
งบประมาณ พ.ศ. 2564
อนุมัติ
งบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างใหม่
มหาวิทยาลัย
4. จานวนเงิน
3. รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 3. สภามหาวิทยาลัย
(การเสนออนุมัติตามงบประมาณที่หน่วยงาน
เสนอ)วที่
3 . ก า ร ข อ อ นุ มั ติ โ อ น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เปลี่ยนแปลงรายการในหมวด
1. ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
ค่าครุภัณฑ์
รายจ่ า ย เงิ น รายได้ หมวดค่ า
ครุ ภั ณ ฑ์ (ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครุภณ
ั ฑ์ ยกเว้นครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

1. เหตุผลความจาเป็น 1. รายงานสรุ ป ยอดงบประมาณคงเหลื อ จาก 1. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 12 พ.ย. 63
2. ชื่อ/รหัส กิจกรรม
ระบบ UBUFMIS
บริ ห ารและพั ฒ นา ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 12 ก.พ. 64
3. ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ 2. ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่ำ 2 ร้ำนค้ำ
ระบบสารสนเทศ ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64
อนุมัติ
3. คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ (พร้ อ มทั้ ง ส่ ง 2. อธิการบดี
4. จานวนเงิน
ข้อมูลในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
4. รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1.3)

1. เหตุผลความจาเป็น 1. รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือจาก
1. อธิการบดี
2. ชื่อ/รหัส กิจกรรม
ระบบ UBUFMIS
3. ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ 2. ใบเสนอราคาครุภณ
ั ฑ์ ไม่น้อยกว่ำ 2 ร้ำนค้ำ
2. ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
อนุมัติ
3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (พร้อมทั้งส่งข้อมูล
รายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่า
ในรูปแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
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ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง
ครุภณ
ั ฑ์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

สิ่งที่ต้องระบุ

เอกสำรแนบ

ลำดับขั้นกำรเสนอ
อนุมัติ

ช่วงเวลำกำรเสนอเรื่อง
ถึงกองแผนงำน

4. จานวนเงิน

4. รายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(ตัวอย่ำงที่ 1.3)

4 . ก า ร ข อ อ นุ มั ติ ตั้ ง แ ผ น ขออนุ มั ติ ตั้ ง แผนงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่มเติม รายจ่ า ย เงิ น รายได้ ประจ าปี
กรณีที่เป็นรายรับประเภทเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ เ งิ น
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ กษา
ค่าบริการ และค่าชดเชยหรือ
ค่าปรับ

1. เหตุผลความจาเป็น
2. ชื่อ/รหัส กิจกรรม
3. ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ
อนุมัติ
4. หน่วยงานผู้ให้เงิน
5. จานวนเงิน

1. รายงานสรุ ป ยอดงบประมาณคงเหลื อ จาก 1. อธิการบดี
ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 12 พ.ย. 63
ระบบ UBUFMIS
2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 12 ก.พ. 64
2. ใบนาส่งเงิน
บ ริ ห า ร ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64
3. รายละเอียดโครงการบริการวิชาการที่ได้รับ
มหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว
3. คณะกรรมการสภา
4. เอกสารอื่นที่ระบุว่าได้รับเงินผลประโยชน์ เงิน
มหาวิทยาลัย
ค่ า ธรรมเนีย มการศึ กษา ค่ า บริ ก ารวิชาการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา และค่าชดเชยหรือค่าปรับ
5. ชื่อ/รหัส กิจกรรม และจานวนเงิน (ตัย่ำงที่ 2
6. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

5 . ก า ร ข อ อ นุ มั ติ ตั้ ง แ ผ น ขออนุ มั ติ ตั้ ง แผนงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่มเติม รายจ่ า ย เงิ น รายได้ ประจ าปี
กรณีที่เป็นรายรับประเภทเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
อุ ด หนุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น
ภ า ย น อก/ เ งิ นส นั บ ส นุ น
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร / เ งิ น
ทุ น การศึ กษาและเงินบริจาค
อื่น

1. เหตุผลความจาเป็น
2. ชื่อ/รหัส กิจกรรม
3. ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ
อนุมัติ
4. หน่วยงานผู้ให้เงิน
5. จานวนเงิน

1. รายงานสรุ ป ยอดงบประมาณคงเหลื อ จาก 1. อธิการบดี
ระบบ UBUFMIS
2. ใบนาส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
3. รายละเอียดโครงกาจากแหล่งทุนภายนอกที่
ได้รับอนุมัติแล้ว
4. เอกสารอื่ น ที่ ร ะบุ ว่ า ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จาก
แหล่งทุนภายนอก เงินทุนการศึกษาและเงิน
บริจาคอื่น
5. ชื่อ/รหัส กิจกรรม และจานวนเงิน (ตัว
6. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)

6. การขออนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ ขออนุมัติใช้เงิน...(เหลือจ่าย/เงิน 1. เหตุผลความจาเป็น 1. รายงานสรุ ป ยอดงบประมาณคงเหลื อ จาก
จ่าย/เงินรายได้สะสมคงเหลือ/ รายได้ ส ะสมคงเหลื อ /เงิ น ทุ น 2. ชื่อ/รหัส กิจกรรม
ระบบ UBUFMIS
เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย
ส ารองมหาวิ ท ยาลั ย )ประจ าปี 3. ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ 2. งบ แ ส ด งฐา นะ ทางกา รเ งิ นของคณะ/
งบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมตั ิ
หน่วยงาน ที่แสดงเงินรายได้สะสมคงเหลื อ
4. จ านวนเงิ น การขอ
หรือ เงินกองทุนฯ คงเหลือ
อนุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น เหลื อ
จ่าย/เงินรายได้สะสม

ทุกวันทาการ – 30 มิ.ย.64

ไตรมาส 1 ภายในวันที่ 12 พ.ย. 63
2.คณะกรรมการบริหาร ไตรมาส 2 ภายในวันที่ 12 ก.พ. 64
ไตรมาส 3 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 64
มหาวิทยาลัย
3.คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

1.อธิการบดี

ประเภทเรื่อง

ชื่อเรื่อง

สิ่งที่ต้องระบุ

เอกสำรแนบ

ลำดับขั้นกำรเสนอ
อนุมัติ

ช่วงเวลำกำรเสนอเรื่อง
ถึงกองแผนงำน

ค ง เ ห ลื อ / เ งิ น ทุ น 3. แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ โดยระบุ ถึ ง
สารองมหาวิทยาลัย
กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ช่ ว ง เ ว ล า ที่
ดาเนินการงที่ 3)
4. แผนการชาระเงินยืม กรณียืมเงินทุนสารอง
มหาวิทยาลัย (
5. ชื่อ/รหัส กิจกรรม และจานวนเงิน
6. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
7. การขออนุมัติงบประมาณ ขออนุ มั ติ ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม 1. เหตุผลความจาเป็น 1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในกิจกรรมที่ขอ 1. อธิการบดี
เพิ่มเติม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. ชื่อ/รหัส กิจกรรม
อนุมัติ ในรอบปีที่ผ่านมา
3. ป ร ะ เ ด็ น เ รื่ อ ง ข อ 2. งบประมาณคงเหลื อ ในแผนงบประมาณ
อนุมัติ
รายจ่ายปีงบประมาณปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุ
4. จานวนเงิน
ถึงกิจกรรม/โครงการ ที่จะดาเนินการ
3. ชื่อ/รหัส กิจกรรม และจานวนเงิน
4. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ระเบียบ
ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ และงบประมาณรายจ่ า ยบุ ค ลากร
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้จ่าย
หรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรืองบประมาณ
รายจ่ายที่หมดความจาเป็น ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงาน
บูรณาการเดียวกัน หรือภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐได้
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้อานวยการสานักงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการโอนงบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงานบูรณาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“งบประมาณรายจ่ ายบุค ลากร” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ ายที่ ตั้งไว้ในแผนงาน
บุคลากรภาครัฐตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
“ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ” หมายความว่า ผู้ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ หรือมอบหมายให้เป็นผู้กากับแผนงาน
บูรณาการไว้เป็นการเฉพาะ
“หน่วยงานเจ้าภาพ” หมายความว่า หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับหน่วยรับ
งบประมาณ ดังต่อไปนี้
(๑) หน่ ว ยงานของรัฐ สภา ศาลยุ ติธ รรม ศาลปกครอง ศาลรั ฐธรรมนูญ องค์ กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
(๒) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุน
(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๑ ง

หนา้ ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการหรืองบประมาณรายจ่ายบุคลากรที่ตั้งไว้สาหรับหน่วยรับ
งบประมาณใด จะโอนไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการ
เดี ย วกั น หรื อ ภายใต้ แ ผนงานบุ ค ลากรภาครั ฐ ได้ เ ฉพาะในกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณใช้ จ่ า ยหรื อ
ก่อหนี้ ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายหรือดาเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรรแล้ว และยังไม่ได้นาไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันรายการใหม่ด้วย
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการสานักงบประมาณรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนด
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณภายใต้ระเบียบนี้ได้ตามความจาเป็น กับให้มีอานาจวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ข้อ ๗ เมื่อสิ้นไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ให้สานักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการในกรณีตามที่กาหนดไว้
ในข้อ ๕ ให้สานักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณทราบและตรวจสอบข้อมูลโดยเร็ว
ข้อ ๘ เมื่อได้รับแจ้งจากสานักงบประมาณตามข้อ ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีงบประมาณที่ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้รายงานต่อหน่วยงานเจ้าภาพภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เห็นว่า
งบประมาณรายการใดยังมีความจาเป็นต้องดาเนินการต่อไป ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานนั้นด้วย
และให้ ห น่วยรับงบประมาณส่งสาเนารายงานดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าภาพเห็นควรให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้ จ่ า ยงบประมาณดั ง กล่ า วต่ อ ไปได้ ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณเร่ ง ด าเนิ น การตามแผน
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป แต่หากเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อนางบประมาณโอนไปให้หน่วยงานอื่น ให้หน่วยงานเจ้าภาพเสนอผู้มีอานาจกากับแผนงาน
บูรณาการพิจารณา
(๒) กรณีเป็น งบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงความประสงค์ที่จะนา
งบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ
และให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณส่ ง ส าเนารายงานดั ง กล่ า วให้ ส านั ก งบประมาณทราบ เพื่ อ พิ จ ารณา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานเจ้าภาพพิจารณา
เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ ายดังกล่าว ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอ
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สานักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อไป แต่หากไม่เห็นควรให้หน่วย
รับงบประมาณนางบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่าย ให้สานักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรงบประมาณ
เหลือจ่ายดังกล่าว
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการพิจารณารายงานของหน่วยงานเจ้าภาพ
ตามข้อ ๘ แล้ว เห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไปได้ ให้หน่วยรับ
งบประมาณเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่หาก
ผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการเห็นควรให้หน่วยรับงบประมาณระงับการใช้จ่ายงบประมาณรายการใด
ให้สานักงบประมาณปรับลดเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ หากมีงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการที่สานักงบประมาณยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรรให้ระงับการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายการนั้น
ข้อ ๑๐ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจาเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
จากหน่วยรับงบประมาณอื่นเพื่อดาเนินการตามแผนงานบูรณาการที่ไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ า มปี ง บประมาณ ให้ ยื่ น ค าขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณต่ อ ผู้ มี อ านาจก ากั บ แผนงานบู ร ณาก าร
โดยให้ เสนอไปยังหน่ว ยงานเจ้าภาพ พร้อมชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ตลอดจนความพร้ อ มที่ จ ะด าเนิ น การ และให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ภาพพิ จ ารณาเหตุ ผ ล ความจ าเป็ น
ความพร้อมในการดาเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมของโครงการหรือรายการเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ ทั้งนี้ การยื่นคาขอรับการจัดสรรงบประมาณให้กระทาได้เมือ่ สิน้
ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณแล้ว
ให้หน่วยรับงบประมาณส่งสาเนาคาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามวรรคหนึ่งให้แก่สานัก
งบประมาณเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
โดยให้เสนอความเห็นไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ พร้อมทั้งจานวนเงินที่ได้ปรับลดเงินจัดสรรหรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรไว้ตามข้อ ๘ และข้อ ๙ ซึ่งเป็นจานวนเงินที่อาจโอนไปให้หน่วยงานที่ขอรับ
การจัดสรรได้
ในกรณีที่หน่วยงานเจ้าภาพจะขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้แจ้งสานักงบประมาณ
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการตามที่กาหนด
ในวรรคสองก่อน แล้วจึงเสนอคาขอรับการจัดสรรงบประมาณพร้อมทั้งความเห็นของสานักงบประมาณ
ต่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการอนุมัติหลักการแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณ
ที่ขอรับการจัด สรรงบประมาณส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผน
การใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
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เมื่อสานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ ายบู รณาการจากหน่วยรั บงบประมาณที่ ได้ป รับลดเงินจั ด สรร หรื อระงับ
การอนุ มั ติ เ งิ น จั ด สรรไว้ ต ามข้ อ ๘ และข้ อ ๙ ไปให้ แ ก่ ห น่ ว ยรับ งบประมาณที่ ข อรับ เงิน จั ด สรร
ตามความเหมาะสม เมื่อดาเนินการโอนงบประมาณแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการทราบ
ข้อ ๑๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่สานักงบประมาณได้ปรับลดเงินจัดสรร หรือระงับ
การอนุมัติเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมาณใดไว้ตามข้อ ๙ หากมิได้โอนไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่น
ให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณคืนแก่หน่วยรับงบประมาณเดิม
หมวด ๒
การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ข้อ ๑๓ ภายหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม ให้สานักงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณร่วมกัน
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ หากปรากฏว่ามีงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ในกรณีตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ สานั กงบประมาณอาจปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายที่ยังมิได้อนุมัติเงินจัดสรร เพื่อโอนให้หน่วยรับงบประมาณอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบุคลากรภาครัฐไม่เพียงพอต่อไป
ข้อ ๑๔ หน่วยรับงบประมาณใดที่มีความจาเป็นต้องขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายบุ คลากร
จากหน่ วยรับงบประมาณอื่น ให้ ยื่น คาขอต่อสานักงบประมาณพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด ทั้งนี้ การยื่นคาขอรับการจัด สรร
งบประมาณ ให้กระทาได้เมื่อสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณแล้ว
ข้อ ๑๕ เมื่อสานักงบประมาณตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ตามข้อ ๑๓ และความจาเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามข้อ ๑๔ แล้ว
กรณีมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรจากหน่วยรับงบประมาณใดไปให้หน่วยรับ
งบประมาณอื่น ให้สานักงบประมาณพิ จารณาโอนงบประมาณภายในกระทรวงเดียวกันก่อน แล้วจึง
พิจารณาโอนงบประมาณให้หน่วยรับงบประมาณต่างกระทรวงในลาดับถัดไป และเมื่อโอนงบประมาณแล้ว
ให้สานักงบประมาณแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณที่ปรับลดเงินจัดสรรหรือปรับลดงบประมาณรายจ่ายทราบ
ในโอกาสแรก
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ตามระเบียบว่าด้ วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ระเบียบนี ้ ไม่ ใช้ บังคับ กับเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้ แก่
• หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
• องค์การมหาชนหรื อหน่วยงานของรัฐทีม่ ีกฎหมายกาหนด
ให้ ได้ งบประมาณเป็ นเงินอุดหนุน
• องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

งบประมาณที่จะนามาโอน ได้ แก่
• งบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถใช้ จ่ายหรื อก่อหนี ้ผูกพัน
ให้ เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
• งบประมาณเหลือจ่าย

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
สิ้ นไตรมาส 2
สานักงบประมาณ
ข้อ 7

ตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ที่ใช้จ่าย / ก่อหนี้ฯ ไม่เป็ นไปตามแผน
และงบประมาณเหลือจ่าย
หน่วยรับ
งบประมาณ

ข้อ 8

กรณี ใช้จ่าย / ก่อหนี้ฯ
ไม่ทนั ตามแผนฯ
ให้ช้ แี จงเหตุผล /ความจาเป็ น

สานักงบประมาณ
เสนอความเห็น
กรณี งบประมาณ
เหลือจ่าย

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
พิจารณา

สานักงบประมาณ
เสนอความเห็น

หน่วยงาน
เจ้าภาพ
ให้นาไป
ใช้จ่าย

พิจารณา

ดาเนินการ
ต่อไป

ระงับการใช้จ่าย

เห็นควร
ระงับดาเนินการ

ประธาน
บูรณาการ
พิจารณา

ข้อ 9

ดาเนินการ
ต่อไป

ระงับดาเนินการ

สานักงบประมาณ
ปรับลดเงินจัดสรร
/ กรณี ยงั ไม่จดั สรร
ให้ระงับการจัดสรร
1

การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ (ต่อ)
สิ้ นไตรมาส 2
หน่วยรับงบประมาณ
(ที่จะขอใช้งบประมาณ)
ชี้แจง เหตุผล ความจาเป็ น
ค่าใช้จ่าย ความพร้อม
(ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการผูกพัน)

สาเนา

หน่วยงาน
เจ้าภาพ

เสนอ
ความเห็น

สานัก
งบประมาณ

ข้อ 10

เสนอความเห็น
เหตุผล ความจาเป็ น ความเหมาะสม
ประธาน
บูรณาการ
พิจารณา

อนุมตั ิหลักการ

หน่วยรับ
งบประมาณ

ไม่อนุมตั ิ

ข้อ 11
วรรคหนึ่ง

จัดทาแผนฯ
และรายละเอียด
สานัก
งบประมาณ
พิจารณา

ข้อ 11
วรรคสอง

หน่วยรับ
งบประมาณ

โอนงบประมาณ
ที่ปรับลดไว้แล้ว

เหลือจากการโอน
ส่ งคืนหน่วยรับ
งบประมาณเดิม

ข้อ 12

2

การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลกร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

ข้อ 13

ข้อ 14

สิ้ นเดือน พ.ค.

สิ้ นไตรมาส 3
(สิ้ นเดือน มิ.ย.)
หน่วยรับ
งบประมาณ

หน่วยรับ
งบประมาณ

สานัก
งบประมาณ

ขอรายจ่ายบุคลากรเพิ่ม
โดยชี้แจงเหตุผล ความจาเป็ น
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ร่ วมกันตรวจสอบ
งบประมาณรายจ่ายบุคลกร
ที่ใช้จ่าย / ก่อหนี้ฯ ไม่เป็ นไปตามแผน

สานัก
งบประมาณ

หน่วยรับ
งบประมาณ

ใช้จ่ายทัน
ดาเนินการต่อไป

ข้อ 15

ใช้จ่ายไม่ทนั / เหลือจ่าย

เห็นว่ามีความจาเป็ น
ให้อนุมตั ิโอนภายใน
กระทรวงเดียวกันก่อน
แล้วจึงโอนต่างกระทรวง
ในลาดับถัดไป

ดาเนินการโอน

แจ้งหน่วยรับ
งบประมาณทราบ
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