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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดตั้งประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องจัดตั้งส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557  ให้ส านักเป็นส่วนงาน
ภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ และบริหารจัดการหน่วยงานภายใต้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.  2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.
2557 โดยมีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างสวัสดิการแก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการบริหารจัดการ
หน่วยงานทั้งในด้าน งานจัดการทั่วไป งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ โดยเฉพาะงานแผนงาน และ
งบประมาณ มีความส าคัญในล าดับต้นๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการจัดสรรเงิน
งบประมาณต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานหน่วยงานในสังกัด ให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย  

การบริหารงบประมาณเงินรายได้ เป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด ตลอดจน
แผนงานตั้งแต่ในระดับโครงการจนถึงการบริหารจัดการหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดใช้ทรัพยากรน้อย
ที่สุด กระจายทรัพยากร ที่เป็นธรรม ไปสู่ โครงการที่จ าเป็น และใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ติดตาม
แผนงานและก าลังเงินที่มีอยู่โดยให้ มีการปฏิบัติงานให้สอดคลองกับแผนงานที่วางไว้ เพ่ือป้องกันการรั่วไหล 
และการปฏิบัติงานที่ไมจ าเป็นของหน่วยงานลดลง ที่แสดงออกในลักษณะเชิงปริมาณ ที่เกิดขึ้นในเวลาที่
ก าหนด เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือ รายปี โดยทั่วไปงบประมาณจะจัดท าขึ้นปีละครั้ง จึง
เรียกว่า งบประมาณประจ าปี โดยปีงบประมาณมักจะเป็นไปตามรอบบัญชีของบริษัท เช่น เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม เป็นต้น ส่วนของภาครัฐจะเริ่มปีงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม และ
สิ้นสุดปีงบประมาณในวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการบริหาร
จัดการงบประมาณโดยตั้งแผนใช้จ่ายงบประมาณ จากเงินรายได้ของส านักฯ ที่ประมาณการรายรับไว้ในปีละ
ปีงบประมาณ และน าส่งเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย น าส่งเข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย จากประมาณการรายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จริง ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ที่ตั้งประมาณการรายจ่าย จากรายรับที่เกิดขึ้นจริงใน
กรณีเงินรายได้ และจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งหากในปีงบประมาณใด รายรับที่เกิดขึ้นจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ จ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
เป็นรายไตรมาส และรายงานผล พร้อมแนวทางในปรับแผนงาน เสนอต่อผู้บริหารตัดสินใจ ปรับแผนงาน
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
และของมหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบกับ ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของส านักฯ มีเพียงผู้เดียว หาก
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลาการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ หรือในช่วงเวลาที่ส าคัญ
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ตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ อาจจะท าให้การบริหารงบประมาณเงินรายได้ ล่าช้า และไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และ
ของมหาวิทยาลัยได้ 

จากความเป็นมา ความส าคัญ และปัญหาอุปสรรคดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ส านักบริหารทรัพย์ศินและ
สิทธิประโยชน์มีความสนใจที่จะจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณเงินรายได้ ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2) การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.4 ขอบเขตคู่มือ 
การปฏิบัติงานตามคู่มือบริหารงบประมาณเงินรายได ้นี้ครอบคลุมขั้นตอนของการวางแผน การเตรียมการ

จัดเก็บข้อมูล รวบรวมและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผู้บริหาร ของผู้ปฏิบัติงาน ในด าเนินการ
เรื่องนี้ กับส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่ผู้รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าในแต่ละปี ดังนี้ 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 

2 การผูกพันงบประมาณ 

2.1 การผูกพันงบประมาณ 

2.2 การผูกพันงบประมาณเพ่ิมเติม 

2.3 การยกเลิกผูกพันงบประมาณ 

2.4 การยกเลิกผูกพันงบประมาณเพ่ิมเติม 

3 การโอนแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ 

3.1 การโอนแผนงบประมาณภายในโครงการเดียวกันในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

3.2 การโอนหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวด
ต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดค่าที่ดิน 
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3.3 การเปลี่ยนแปลงรายการหมวดครุภัณฑ์ 

3.4 การโอนแผนงบประมาณหมวดรายทุกประเภทยกเว้นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

3.5 การโอน ปรับแผน เปลี่ยนรายการในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

4 การปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ 

4.1 การปรับแผนงบประมาณกรณีใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

4.2 การต้ังแผนงบประมาณกรณีใช้เงินงบประมาณที่ยังมิได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 

4.3 การปรับแผนงบประมาณกรณีใช้เงินรายได้เพ่ือรอจ่ายคืนหรือเงินบริจาค (ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค) 

5 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

6 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

7. การจัดท ารายงานประจ าปี 

1.5 ค ำจ ำกัดควำมเบื้องต้น 

ปีงบประมำณ หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อส าหรับ
ปีงบประมาณนั้น (พรบ.วิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

เงินงบประมำณ หมายความว่า จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผู้พันได้  ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ภ า ย ใ น ร ะย ะ เ ว ล า ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย  (203.157.5 .230 
/web_finance/file_upload/p1309-1.doc) 

เงินนอกงบประมำณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการที่ได้ไว้เป็น
กรรมสิทธิ์ นอกจาก เงินรายได้แผ่นดิน เงินงบประมาณ เงิน
เบิกเกินส่งคืน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน ในที่นี้อาจจะหมายถึง 
เงินทดรองราชการ เงินบ ารุง เงินรับฝาก เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน 
ฯลฯ (203.157.5.230 /web_finance/file_upload/p1309-
1.doc) 

เงินรำยได้แผ่นดิน หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บ หรือรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุ และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วย วิธีการงบประมาณ 
บัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นๆ น าไปใช้จ่าย หรือหักไว้เพ่ือการ
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ใ ด ๆ  ( https://saraban-law.cgd.go.th/ easinetimage/ 
inetdoc?id =show _CGD.W.21336_1_BCS_1_pdf) 

แผนงบประมำณ หมายความว่า แผนงบประมาณที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
(203 .157 .5 .230  /web_finance/file_upload/p1309 -
1.doc) 

โครงกำร หมายความว่า ที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรือที่ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ 
(203 .157 .5 .230  /web_finance/file_upload/p1309 -
1.doc) 

งบรำยจ่ำย หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่ก าหนดให้จ่ายตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  (203.157.5.230 
/web_finance/file_upload/p1309-1.doc) 

งบบคุลำกร หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่  
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว 
และค่าตอบแทนพนักงานราชการ  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้
จ่ ายจากงบรายจ่ าย อ่ืนใดในลั กษณะรายจ่ ายดั งกล่ าว 
(203 .157 .5 .230  /web_finance/file_upload/p1309 -
1.doc) 

งบด ำเนินงำน หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า  ได้แก่ 
รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืน
ใ ด ใ น ลั ก ษ ณ ะร า ย จ่ า ย ดั ง ก ล่ า ว  ( 2 0 3 . 1 5 7 . 5 . 2 3 0 
/web_finance/file_upload/p1309-1.doc) 

งบลงทุน หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
(203 .157 .5 .230  /web_finance/file_upload/p1309 -
1.doc) 

งบเงินอุดหนุน หมายความว่า หมายความว่า รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือ
ช่วยเหลือ  สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สภาต าบล 
องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตริย์ เงิน
อุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้
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จ่ า ย ใ น ง บ ร า ย จ่ า ย นี้  ( 2 0 3 . 1 5 7 . 5 . 2 3 0 
/web_finance/file_upload/p1309-1.doc) 

งบรำยจ่ำยอ่ืน หมายความว่า รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ ง 
หรือรายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้  
เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง 
ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง (203.157.5.230 /web_finance /file_ upload 
/p1309-1.doc) 

งบประมำณสมดุล หมายความว่า การที่รัฐบาลมีการใช้จ่ายเท่ากับรายได้พอดี งบประมาณสมดุลจะ
มีข้อข ากัด ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เกิดภาวะเงินฝืด อัตราการ
ว่างงานสูง การด าเนินนโยบายงบประมาณสมดุลจะไม่ช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะการใช้จ่ายของรัฐบาลถูกก าหนดโดย
รายได้ ดังนั้นนโยบายงบประมาณสมดุล จึงเป็นนโยบายที่ไม่
ยืดหยุ่นไม่สามารถปรับได้คล่องตัวเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ไ ด้  ( https://sites.google.com/site/sersthsastrbeuxngtn 
22001001/9-kar-khlang-laea-nyobay-kar-khlang) 

งบประมำณขำดดุล  หมายความว่า การที่รัฐบาลมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ และจ าเป็นต้องน า
รายรับจากเงินกู้หรือเงินคงคลังมาชดเชยการขาดดุล ปัจจุบันนัก
เศรษฐศาสตร์มีแนวคิดว่า การที่รายจ่ายสูงกกว่ารายได้ และ
รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะมาใช้จ่ายนั้นไม่ใช้สิ่งที่เสียหาย ถ้าเงินที่กู้
มาถูกใช้ในทิศทางเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมการลงทุน และ
ก า ร จ้ า ง ง า น  ( https://sites.google.com/site /sersthsast 
rbeuxngtn 22001001/9 -kar-khlang- laea-nyobay -kar-
khlang) 

งบประมำณเกินดุล หมายความว่า การที่รัฐบาลใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ที่จัดเก็บได้ ท าให้มีเงินเหลือ
เข้ าเป็นเงินคงคลั งเ พ่ิมขึ้น  (https://sites.google.com/site 
/sersthsast rbeuxngtn 22001001 /9 - kar-khlang- laea-
nyobay -kar-khlang) 
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บทที่ 2 
หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำน 

 
2.1 หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน 

 ในการปฏิบัติการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ต้องอาศัยหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1.1 งำนนโยบำยและแผนงบประมำณ 
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:  
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560  
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
4. แผนกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
5. แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
6. หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
7. นโยบายในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
8. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
9. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ส านักงบประมาณ 

สรุปสำระส ำคัญ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดท าแผนปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบ
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร และประมาณการรายรับเงินรายได้ของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณนั้น 
(1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายนในปีถัดไป) สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

1. แนวทำงกำรจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน 
(1) เงินงบประมำณแผ่นดิน ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแนวทางการจัดสรรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) เงินรำยได้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน

การเงินตามที่ก าหนด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ข้อ 19 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 2 ข้อที่ 7 ประเภทและที่มาของเงินรายได้ และได้รับการจัดสรรเงิน
รายได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 

- รายได้อันเกิดจากการบริหารและด าเนินงานทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ สบทส. 
- เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
- เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้  
- ดอกผล หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากรายได้ตาม(๑) , (๒), (๓) และ (๕) 
- รายได้อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
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2. แนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ 
(1) เงินงบประมำณแผ่นดิน จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ า และ

เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(2) เงินรำยได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560-2564  และแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564  โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติ
แผนกลยุทธ์ทาการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  โดยก าหนดนโยบาย
ในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

 

ที ่ ประเภท-รำยกำร ร้อยละ 
1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต  65 
1.1 งบบุคลากร 30 
1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกศึกษาและจัดการศึกษา * 20 
1.3 งบลงทุน 15 
2 ด้ำนพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย* 8.50 
3 ด้ำนให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี* 13 
3.1 บริการวิชาการส าหรับนักศึกษา 3 
3.2 บริการวิชาการส าหรับบุคคลภายนอก 10 
4 ด้ำนสืบสำน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม * 0.5 
5 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร * 10 
6 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 1.50 
6.1 สายวิชาการ * 1.0 
6.2 สายสนับสนุน 0.5 
7 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 1.5 
 รวม 100.00 
หมำยเหตุ * ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีภารกิจในการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงวิสาหกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และด าเนินงานด้านอื่นๆ ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย จึงท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ ตามนโยบายการจัดสรรเงินงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในบางด้านได้ 
 

ก. กำรจัดสรรงบประมำณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจัดสรรจากส านักงานประมาณ ดังนี้ 

1. รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ 
(1) เงินเดือนและค่าจ้างประจ า จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ า 
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(2) ค่าจ้างชั่วคราว จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย  

(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง และส าหรับอัตราเดิมเบิกจ่ายค าสั่งเพ่ิม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราใหม่รอการบรรจุตามที่คณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

(4) ค่าตอบแทน จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางตามกรอบวงเงินของบุคลากรที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิและ
ข้อก าหนดตามกฎหมาย 

 
2. งบด ำเนินงำน 

(1) ค่าใช้สอย 
(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ตามอัตราส่วน

พ้ืนที่ที่ท าความสะอาดต่อจ านวนพนักงานท าความสะอาด (ตามแนวทางการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560) 

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน จัดสรรให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
(2) ค่าวัสดุ จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามแนวทางการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดังนี้ 
(2.1) หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (ส านักงานอธิการบดี , ส านักวิทยบริการ, ส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) จัดสรรในอัตราร้อยละ 15 ของงบประมาณค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับการจัดสรร 
(ตามมติที่ประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2556) 

(2.2) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน จัดสรรตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและ
นักศึกษาหัวจริง และอัตราค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ ดังนี้ 

  - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อัตรา 3,000 บาท/คน 
  - ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   อัตรา 6,000 บาท/คน 
  - ด้านสังคมศาสตร์  อัตรา   800 บาท/คน 

(3) ค่าสาธารณูปโภค จัดสรรให้เป็นค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
 

3. งบลงทุน 
(1) ค่าครุภัณฑ์ จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตามท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ  
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตามที่ได้รับจัดสรรจากส านัก

งบประมาณ  
4. งบเงินอุดหนุน 

(1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพ่ิม จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนว
ทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 

(2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม จัดสรรให้คณะพยาบาลศาสตร์  ตามแนวทางการจัดสรร
ของส านักงบประมาณ 

(3) เงินอุดหนุนการวิจัย จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ตามการจัดสรรของส านักงานบริหารส่งเสริม
การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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(4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 

(5) เงินอุดหนุนโครงการอาสาพัฒนาชนบท จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลางของ
นักศึกษา (ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักงานพัฒนานักศึกษา) 

(6) เงินอุดหนุนโครงการแนะแนวทางการศึกษา จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง (ตั้ง
งบประมาณไว้ทีก่องบริการการศึกษา) 

(7) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง (ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา) 

(8) เงินอุดหนุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดสรรให้คณะเภสัชศาสตร์ ตาม
แนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 

5. งบรำยจ่ำยอ่ืน 
(1) งบรายจ่ายอ่ืนบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่

รับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร ร่วมกับส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(2) งบรายจ่ายอ่ืนแผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัย แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดสรรให้แก่หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการตามที่ได้รับการพิจารณาจากส านักงบประมาณ  

ข. กำรจัดท ำและกำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึดถือนโยบาย
และหลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ว่า “เงิน
รายได้” หมายถึง เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย 

1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้   
2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
3. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
4. เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน

ดังกล่าว 
5. เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

มหาวิทยาลัย 
6. เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเรียก

เก็บตามอ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ  
1. กำรจัดสรรงบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.1 เงินผลประโยชน์จากการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) จัดสรรให้คณะ/ 
หน่วยงาน ร้อยละ 90 

1.2 เงินค่าหน่วยกิตท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา ให้จัดสรรดังนี้ 
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(1) รหัสก่อนปีการศึกษา 2558 จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่า
หน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีจัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 31 
มกราคม 2555 

(2) รหัสตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ระดับปริญญาตรี จัดสรรตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา จัดสรร
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2. กำรจัดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตามข้อ 20 ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  ในขณะเมื่อจัดท าแผน
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วน
ราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามี
เหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย ฉะนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
รายได้ของ มหาวิทยาลัยบังเกิดผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ ที่ตราไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
ระเบียบเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี 
2561 ดังต่อไปนี้ 

2.1 เพ่ือน ามาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่งบประมาณแผ่นดินไม่
อาจจัดสรรให้ได้ หรือจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา การบริหารและสวัสดิการ 

2.2 จัดสรรเป็นเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด ซึ่งไม่
รวมถึงเงินรายรับที่มีเงื่อนไขต้องใช้จ่ายเต็มยอดและ/หรือมีเงื่อนไขที่ต้องจ่ายคืน ทั้งนี้ เพ่ือรักษาสถานะและ
เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายจ่ายเพ่ือสมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระในอัตราส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้สมทบ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปี
นั้นๆ) 

2.4 จัดสรรเป็นเงินส ารองจ่ายทั่วไปของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานตั้ง
ใหม่ จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้จ านวนหนึ่ง เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ 

 
ประเภท
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด แนวทำงกำรจัดสรร หมำยเหตุ 

1)  งานประจ า
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

-  เป็นรายจ่ายประจ าที่หน่วยงานต้อง
รับผิดชอบเป็นประจ าทุกปี  ห รือ
จ าเป็นต้องด า เนินการเนื่องจากมี
ข้อก าหนดอย่างชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดประชุมคณะกรรมการที่
หน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้น 
- เป็นโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่
หน่วยงานต้องจัดเป็นประจ าทุกปี เป็น

จัดสรรให้หน่วยงานตามภารกิจที่
หน่วยงานต้องด าเนินการในอัตรา
ขั้นต่ าของรายการค่ าใช้จ่ายใน
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 

- 
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ประเภท
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียด แนวทำงกำรจัดสรร หมำยเหตุ 

ต้น เป็นงบประมาณสนับสนุนการ
ด าเนินงานของส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เพื่อบริการให้แก่
ทุกคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 

2 )  ง บ บ ริ ห า ร
จัดการ 

เป็นงบด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

จัดสรรให้หน่วยงานเป็นรายหัวใน
รายการดังต่อไปนี้ 
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
2. ค่าใ ช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่
จ า เ ป็ น ในกา รปฏิ บั ติ ง านและ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการของส านักฯ 
6. ค่าใช้จ่ายในดูแล และปรับปรุง
อาคาร และระบบสาธารณูปโภค 

ตามแนวทางที่
คณะกรรมการนโยบาย 

3) งบพัฒนาตาม
กลยุทธ์ส านัก 
และ
มหาวิทยาลยั 
 

เ ป็ น งบ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการ 
และแนวคิดโครงการตามกลยุทธ์เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัย และส านัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

จัดสรรตามล าดับความส าคัญ
เ ร่ ง ด่ ว น ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
และกลยุทธ์ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

ตามความเห็นชอบของ
ที่ประชุม
คณะกรรมการของ
ส านักฯ ก าหนด 

 
1. แนวทำงกำรจัดท ำแผนประมำณกำรรำยได้ของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการวางแผน โดยก าหนดปฏิทินจัดท าแผนประมาณการรายได้ของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่สอดคล้องตามปฏิทินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยน ารายได้ตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ พ.ศ. 2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560  และฉบับ
แก้ไข ประสานข้อมูล ให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผนประมาณการรายได้ รวบรวมข้อมูล จากฝ่ายต่าง ๆ น า
ข้อมูลที่ได้มา ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ประเภทรายได้ และเทียบเคียงรายได้ที่ เกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปีงบประมาณ น าเสนอที่ประชุมโดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย
ต่าง ๆ ร่วมพิจารณาปรับแก้ไขประมาณการรายได้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
น าเสนอคณะกรรมการของส านักฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป 

 
2. แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ 
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เจ้าหน้าที่ด าเนินการวางแผน โดยก าหนดปฏิทินจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่สอดคล้องตามปฏิทินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยน า
รายจ่ายตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2557 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560  
และฉบับแก้ไข หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  และบัญชีราคา
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  และนโยบายในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประสานข้อมูล 
ให้ค าปรึกษา รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากฝ่ายต่าง ๆ น าข้อมูลที่ได้มา 
ตรวจสอบความถูกต้องตามงบประมาณรายจ่าย วิเคราะห์ประเภทรายจ่าย และเทียบเคียงจ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี น าเสนอที่ประชุมโดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 
พิจารณาปรับแก้ไขแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน น าเสนอคณะกรรมการของส านักฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
ตามล าดับต่อไป 

3. แนวทำงกำรปรับและโอนแผนงบประมำณกลำงปีงบประมำณของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ใช้แนวปฏิบัติส าหรับการปรับแผนงบประมาณรายรับ และ
รายจ่ายเงินรายได้ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
ระเบียบวาระท่ี 4.7 ดังนี้ 

ลักษณะกำรปรับแผน
งบประมำณรำยจ่ำย 

ขั้นตอนกำรขออนุมัติและปรับแผนงบประมำณ
รำยจ่ำยในระบบ UBUFMIS 

ช่วงเวลำกำรเสนอ
เรื่องถึงกอง
แผนงำน 

1. การโอนหมวดราย
ทุกประเภทยกเว้นหมวด
ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง 
ภายใต้กรอบงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

(1) หน่วยงานส่งเรื่องให้กองแผนงานเพ่ือขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 

(2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเ พ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

(3) กองแผนงานบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงแผน
งบประมาณในระบบ UBUMFIS ตามผลการพิจารณา
อนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และหน่วยงาน
ที่ เ ส นอ เ รื่ อ งท ร าบ  เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณต่อไป 

*กรณีเป็นการปรับแผนเพ่ือถัวเฉลี่ยภายใต้หมวด
รายจ่ายเดียวกัน ตามหมายเหตุ ข้อ 3 ให้หน่วยงาน
เสนอขออนุมัติปรับแผนต่อคณะกรรมการของ
หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1)  หน่วยงานเสนอเรื่องขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน

ไตรมาส 1 ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 
ไตรมาส 2 ภายใน
เ ดื อ น กุ มภ า พั น ธ์ 
ไตรมาส 3 ภายใน
เดือนพฤษภาคม 
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ลักษณะกำรปรับแผน
งบประมำณรำยจ่ำย 

ขั้นตอนกำรขออนุมัติและปรับแผนงบประมำณ
รำยจ่ำยในระบบ UBUFMIS 

ช่วงเวลำกำรเสนอ
เรื่องถึงกอง
แผนงำน 

หรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

(2) หน่วยงานแจ้งการปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ายให้กองแผนงานทราบ 

(3) หน่วยงานแจ้งการปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประกอบการขออนุมัติเบิกจ่ายกับกองคลัง 
หรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการ
โอนงบประมาณในระบบ UBUFMIS  

2.  การโอนหมวดค่ า
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างไปใช้
จ่ายในหมวดต่างๆ หรือ
การโอนรายจ่ายในหมวด
ต่างๆ มาใช้จ่ ายเป็นค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือ
การเปลี่ยนแปลงรายการ
ในหมวดค่ าที่ ดิ น  และ
สิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ ได้รับการ
จัดสรร 

(1) หน่วยงานส่งเรื่องให้กองแผนงานเพ่ือขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 

(2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเ พ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(3 )  กองแผน งาน เ สนอ เ รื่ อ ง ต่ อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ

(4) กองแผนงานบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงแผน
งบประมาณในระบบ UBUFMIS ตามผลการอนุมัติ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และหน่วยงานที่
เสนอเรื่องทราบ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่อไป 

ไตรมาส 1 ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 
ไตรมาส 2 ภายใน
เ ดื อ น กุ มภ า พั น ธ์ 
ไตรมาส 3 ภายใน
เดือนพฤษภาคม 

3. การเปลี่ยนแปลง
ร า ย ก า ร ใ น ห ม ว ด ค่ า
ครุภัณฑ์  

(1) หน่วยงานส่งเรื่องให้กองแผนงานเพ่ือขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 

(2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเ พ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

(3) กองแผนงานบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงแผน
งบประมาณในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณา
อนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และหน่วยงาน
ที่ เ ส นอ เ รื่ อ งท ร าบ  เ พ่ื อ ด า เ นิ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณต่อไป  

 

4. การตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมจากแผน
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับการ

(1) หน่วยงานส่งเรื่องให้กองแผนงานเพ่ือขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 

(2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเ พ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ไตรมาส 1 ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 
ไตรมาส 2 ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 
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ลักษณะกำรปรับแผน
งบประมำณรำยจ่ำย 

ขั้นตอนกำรขออนุมัติและปรับแผนงบประมำณ
รำยจ่ำยในระบบ UBUFMIS 

ช่วงเวลำกำรเสนอ
เรื่องถึงกอง
แผนงำน 

อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

(3 )  กองแผน งาน เ สนอ เ รื่ อ ง ต่ อที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

*กรณีเป็นการเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายในแผน
เดิมที่เคยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

(4) กองแผนงานแจ้งหน่วยงานให้บันทึกปรับปรุง
ยอดงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนมุัติของสภามหาวิทยาลัย 

(5) กองแผนงานบันทึกการอนุมัติการปรับปรุง
ยอดงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

(6 )  กองแผนงานแจ้ ง ร ายงานการตั้ ง ยอด
งบประมาณเพ่ิมเติมจากระบบ UBUMFIS ให้กอง
คลัง และหน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

*กรณีเป็นการเพิ่มแผนงบประมาณรายจ่ายใหม่ 
(4) กองแผนงานแจ้งหน่วยงานให้บันทึกแผน

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมในระบบ UBUFMIS 
ตามผลการพิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

( 5 )  ก อ ง แ ผ น ง า น บั น ทึ ก ก า ร อนุ มั ติ แ ผ น
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมในระบบ UBUFMIS 
ตามผลการพิจารณาอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 

(6 )  กองแผนงานแจ้ ง ร ายงานการตั้ ง ยอด
งบประมาณเพ่ิมเติมจากระบบ UBUMFIS ให้กอง
คลัง และหน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

**ทั้งนี้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนต้องจ่ายเงินโดยมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
นั้นไว้ ให้หน่วยงานเสนอเรื่องต่อกองแผนงาน และ
กองแผนงานเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
แล้วจึงน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบพร้อมรายงานการจ่ายเงิน นั้น ทันทีที่มีการ
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ลักษณะกำรปรับแผน
งบประมำณรำยจ่ำย 

ขั้นตอนกำรขออนุมัติและปรับแผนงบประมำณ
รำยจ่ำยในระบบ UBUFMIS 

ช่วงเวลำกำรเสนอ
เรื่องถึงกอง
แผนงำน 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5 .  โ อน  ป รั บ แ ผ น 
เปลี่ยนแปลงรายการใน
ห ม ว ด ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  
คอมพิวเตอร์ 

(1) หน่วยงานส่งเรื่องให้เลขานุการคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเห็นชอบ 

(2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเ พ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

(3) กองแผนงานบันทึกการโอนเปลี่ยนแปลงแผน
งบประมาณในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณา
อนุมัติ และแจ้ ง รายละ เ อียด ให้กองคลั ง  และ
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

 

6. การตั้งงบประมาณ
จากเงินรายได้เพ่ือจ่ายคืน
หรือเงินบริจาค 

(1) หน่วยงานส่งเรื่องให้กองแผนงานเพ่ือขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 

(2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ

(3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และหน่วยงานที่เสนอ
เรื่องทราบ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

 

 
4. แนวทำงกำรติดตำม วิเครำะห์ข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน และแผนงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง: แนวทางการติดตาม ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  

สรุปสำระส ำคัญ 
การติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของ

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยด าเนินการติดตามตามแผนการปฏิบัติงานที่ส านักฯ เป็นรายไตร
มาส พร้อมทั้งรายงานผลเข้าท่ีประชุมส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้ทราบต่อไป  

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด าเนินงานแผนปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ใช้วิธีการเปรียบเทียบแผนการด าเนินงานโดยเป็น
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ และในส่วนของงบประมาณรายรับ และรายจ่าย จะด าเนินการ
วิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการรายรับ และรายจ่ายใน
ปีงบประมาณนั้น เป็นค่าร้อยละ และเทียบรายรับและรายจ่ายที่ เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณนั้น เทียบกับ
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รายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในงบประมาณที่ผ่านมา และเมื่อเทียบข้อมูลดังกล่าว ต้องหาสาเหตุของความ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ ให้ผู้บริหารทราบและหาแนวทางการแก้ไข/ทบทวน การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป  

ในไตรมาสที่ 3 เจ้าหน้าที่แผนงาน จะด าเนินการวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงในอีก 3 
เดือนข้างหน้า เพ่ือเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านักฯ และสรุปผลการ
วิเคราะห์ แนวทางการแก้ไข/ทบทวนแผนงาน เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบแนวทางที่เสนอ และเสนอต่อ
คณะกรรมการของส านักฯ เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับแผนการด าเนินงานของส านักฯ เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ต่อไป  
 

5. แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีของส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง:  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
- แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
- แนวทางการจัดท ารายงานประจ าปี ของมหาวิทยาลัย และตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
สรุปสำระส ำคัญ 
หน่วยงานต่าง ๆ จัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามปฏิทินการด าเนินงาน

ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่สอดคล้องตามปฏิทินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
ตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
 
วิธีกำรปฏิบัติงำน 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการวางแผน โดยก าหนดปฏิทินจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่สอดคล้องตามปฏิทินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยน า
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประสานข้อมูล ให้ค าปรึกษา รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในจัดท ารายงาน
ประจ าปี จากฝ่ายต่าง ๆ น าข้อมูลที่ได้มา ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ และเทียบเคียงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี น าเสนอที่ประชุมโดยมีผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 
พิจารณาปรับแก้ไขรายงานประจ าปีให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด น าเสนอคณะกรรมการ
ของส านักฯ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 
3.1 แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 

 
 
3.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 
ที่มำ : https://codeprogrammer-cplusplus.blogspot.com/2013/11/level-2-flowchart.html 

 
 
 

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งานนโยบายและแผน

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประมาณการรายรับ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การผูกพันงบประมาณ
การปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ
การต้ังแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงบประมาณ
รายจ่าย และแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
งบประมาณรายจ่าย
การจัดท ารายงานประจ าปี

2 งานหัวหน้าฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ
งานสารบรรณ
การตรวจทานหนังสือ
การเกษียนหนังสือ

3 งานเลขานุการ (การจัดการประชุมและการจัดท ารายงานการประชุม)
การการประชุม
การจัดท ารายงานการประชุม

4 งานประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า
การจัดท าเกณฑ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในระดับ
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า
การปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพท่ีรับผิดชอบ
การจัดท ารายงานผลการประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า
การปรับปรุงการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า

5 งานภูมิทัศน์
การด าเนินงานของงานภูมิทัศน์

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม/แผนปฏิบัติงานประจ า
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

หมายเหตุ
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3.3 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

3.3.1 งำนบริหำรงำนแผนและงบประมำณ 
(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประมาณการรายรับ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

จุ เริ่มต น

แจ งเ ียน  ายต าง   
เพ ่ ร บร ม   ม   นการจั ท าแผนประมา 

การรายรับแ ะรายจ าย ตามนโยบาย 
แ ะแผนก ยุทธ   งส านัก

  ายต าง  ส ง   ม  ประมา การรายรับ
แ ะราย จ าย มายังเจ าหน าที่แผนงบประมา  

เพ ่ ร บร ม   ม   ตร จส บ  ิเคราะห  
แ ะประเมินผ    ม  ตามนโยบาย  ง

ส านัก แ ะมหา ิทยา ัย

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

จั สรรงบประมา 

ทบท น
แผนงบประมา 

จั ท าเ กสารแผนประมา การรายรับ
แ ะรายจ าย ไปยังก งแผนงานต  ไป

เสน ค ะกรรมการ
  งส านักพิจาร าเห น  บ

เห น  บ

ทบท น
แผนงบประมา 

เห น  บ

เสน ค ะกรรมการมหา ิทยา ัย
พิจาร เห น  บ

ทบท นแผน

12
 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 26 
 

 นุมัติ

บันท ก   ม  แผนงบประมา 
การรายจ าย นระบบ UBUFMIS ต  ไป

จุ สิ นสุ 

ทบท นแผนงาน

12

เสน ส ามหา ิทยา ัย
พิจาร า นุมัติแผน

ก งแผนส ง   ม  
แผนงบประมา รายจ าย

มายังส านัก

แจ งเ ียน  ายทราบ
ผ การจั สรรงบประมา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

 
แจ งเ ียน  ายต าง   

เพ ่ ร บร ม   ม   นการจั ท าแผนประมา 
การรายรับแ ะรายจ าย ตามนโยบาย 

แ ะแผนก ยุทธ   งส านัก  

(1) แจ้งเวียนปฏิทินการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี
ไปยังฝ่ายต่างๆ ทราบ 
(2) รวบรวมข้อมูลประมาณการรายรับ และรายจ่าย 
ตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของส านักฯ โดบกรอก
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดต่อไป 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. ปฏิทินการ
จัดท าแผน
งบประมาณ
ประจ าปี 
2. ข้อมูลรายรับ
และรายจ่าย
ของแต่ละ
หน่วยงาน 

1. ปฏิทินการ
จัดท าแผน
งบประมาณ
ประจ าปีภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 
2. เว็บไซต์
ส านักงาน
งบประมาณ  
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 
4.แนวทางการ
จัดสรร
งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย 

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
3. รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

 
  ายต าง  ส ง   ม  ประมา การรายรับ

แ ะราย จ าย มายังเจ าหน าที่แผนงบประมา  
เพ ่ ร บร ม   ม   ตร จส บ  ิเคราะห  
แ ะประเมินผ    ม  ตามนโยบาย  ง

ส านัก แ ะมหา ิทยา ัย  

กำรตั้งงบประมำณกำรรำยรับ 
1. ฝ่ายต่างๆ รวบรวมข้อมูลแหล่งเงินรายรับในการจัดท า
แผนงบประมาณการรายรับ  โดยประสานงานกับ
เจ้ าหน้ าที่ แผนงาน  และให้ ค าปรึ กษา ในการตั้ ง
งบประมาณการรายรับ ตามหลักเกณฑ์แหล่งที่มาของ
เงิน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารและการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 และระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  
และส่งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่แผนงาน 
2. เจ้าหน้าที่แผนงาน รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น ตรวจสอบ
ความถูกต้องของแหล่งรายรับ โดยแจกรายละเอียดของ
แหล่งที่มาของรายรับ เช่น อัตรารายรับ จ านวนห้อง/
ร้านค้า/สินค้า และหรือระยะเวลาในการคิดรายรับ เป็น
ต้น วิ เคราะห์ข้อมูลรายรับโดยแยกตามฝ่าย และ
ประเภทรายรับ เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรายรับ 
และรายรับจริงที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณผ่านไม่น้อยกว่า 
1 ปีงบประมาณ  เป็นเป็น ตาราง และข้อมูลเชิงสถิติ   
กำรตั้งงบประมำณกำรรำยจ่ำย 
1. ฝ่ายต่างๆ รวบรวมข้อมูลแผนงานกิจกรรม/โครงการ 
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์
ของส านักฯ และของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ

1. ฝ่ายต่าง ๆ  
2. เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. ประมาณการ
รายรับ และ
ประมาณการ
รายจ่าย แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 
2. คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ 

1. ข้อมูลรายรับ 
และรายจ่ายจริง 
ย้อนหลัง 3 ปี  
2. ผู้จ าหน่าย 
3. ข้อบังคับ 
นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ของ
ส านักฯ  
4. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
5. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
3. รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 
4. คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

งานและแผนประมาณการรายจ่าย โดยประสานงานกับ
เจ้ าหน้ าที่ แผนงาน  และให้ ค าปรึ กษา ใ นการตั้ ง
งบประมาณการรายจ่าย เช่น การจ าแนกหมวด
งบประมาณรายจ่ าย ตามหลักเกณฑ์การจ าแนก
งบประมาณรายจ่าย  และส่งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่
แผนงาน 
2. เจ้าหน้าที่แผนงาน รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็น ตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการรายจ่าย 
ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกงบประมาณรายจ่าย  ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหาร
และการด าเนินงานส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  พ.ศ.2557 และระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
วิเคราะห์ข้อมูลรายจ่ายโดยแยกตามหมวดรายจ่าย และ
ตามฝ่าย เปรียบเทียบข้อมูลประมาณการรายจ่าย และ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณผ่านไม่น้อยกว่า 1 
ปีงบประมาณ  และวิเคราะห์รายจ่ายตามนโยบายการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 7 ด้าน  
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักฯ โดยจัดท าเป็น
ร่างปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ
พร้อมทั้งตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ของส านักฯ เป็น ตาราง และข้อมูลเชิงสถิติ  
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

 

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

จั สรรงบประมา 

 

น ำเสนองบประมำณกำรรำยรับ 
เ จ้ า หน้ า ที่ แ ผนง าน  น า เ สนอผลกา ร วิ เ ค ร า ะห์  
เปรียบเทียบ และประเมินผลข้อมูลแผนงบประมาณการ
รายรับพร้อมทั้งวิ เคราะห์ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยมี
ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ร่วมพิจารณาปรับแก้ไข
ประมาณการรายได้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  โดยน าเสนอข้อมูลสถิติ ประมาณ
รายรับเปรียบเทียบประมาณการรายรับ และรายรับ
เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณที่ผ่าน  เป็นตาราง เพ่ือแสดง
ส่วนต่างของงบประมาณ กราฟวงกลม เพ่ือแสดงสัดส่วน
ของงบประมาณการรายรับ และ กราฟเส้น เพ่ือแสดงถึง
แนวโน้นของงบประมาณการรายรับ   
น ำเสนองบประมำณกำรรำยจ่ำย  
เ จ้ า หน้ า ที่ แ ผนง าน  น า เ สนอผลกา ร วิ เ ค ร า ะห์  
เปรียบเทียบ และประเมินผลข้อมูลแผนงบประมาณการ
รายจ่าย พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยมี
ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ร่วมพิจารณาปรับแก้ไข
ประมาณการรายจ่าย ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  โดยน าเสนอข้อมูลสถิติ ประมาณ
รายจ่ายเปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย และรายจ่าย
เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณที่ผ่าน โดยแยกรายจ่ายตาม
ฝ่าย และรายโครงการ/กิจกรรม  เป็นตาราง และกราฟ

1. เจ้าหน้าที่
แผนงาน 
2. ผู้บริหาร 
3. ผู้เสนอ
แผนงาน 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ

แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/

กิจกรรม 

1. ข้อมูลรายรับ 
และรายจ่ายจริง 
ย้อนหลัง 3 ปี  
2. ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 
นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ของ
ส านักฯ  
3. ข้อมูลเชิงสถิติ
ประมาณรายรับ 
ประมาณการ
รายจ่าย 

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
3. รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 
4. คุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ 
5. รายงานสถิติ
เปรียบเทียบ
รายรับรายจ่าย 
และกราฟแนว
โน้น ต่าง ๆ  
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

แท่ง เพ่ือแสดงส่วนต่างของงบประมาณ จ าแนกรายจ่าย
แยกตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ทั้ง 
7 ด้าน เพ่ือแสดงส่วนต่างของงบประมาณ เทียบกับ
นโยบายฯ  กราฟเส้น เ พ่ือแสดงถึ งแนวโน้นของ
งบประมาณการรายรับ เมื่อเทียบกับประมาณการ
รายจ่าย  และ (ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือแสดงถึงระยะเวลาเริ่มต้นและแล้วเสร็จ
ของโครงการ/กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ เพ่ือแสดง
คว ามทั บซ้ อนของ โ ค ร งก า ร / กิ จ ก ร รม  ใ น รอบ
ปีงบประมาณ  
ซึ่งเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารใช้ในพิจารณางบประมาณ
รายรับ และรายจ่าย และ(ร่าง)ปฏิทินการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ โดยมี 2 กรณี 
คือ 
2.1 ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
2.2 เห็นชอบแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย 
(ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ 

 

เสน ค ะกรรมการ
  งส านักพิจาร าเห น  บ

 

1. เสนอข้อมูลแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย
ต่อคณะกรรมการ 

1. ผู้บริหาร 
2. 
คณะกรรมการ
ของส านักฯ 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก

1. ข้อมูลรายรับ 
และรายจ่ายจริง 
ย้อนหลัง 3 ปี  

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

2. คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณการรายรับ 
และประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ โดยมี 2 
กรณี คือ 
2.1 ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
2.2 เห็นชอบแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย 
 

รายโครงการ/
กิจกรรม 
 

2.ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ของ
ส านักฯ  
3. ข้อมูลเชิงสถิติ
ประมาณรายรับ 
ประมาณการ
รายจ่าย 

3. รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม 
4. รายงานสถิติ
เปรียบเทียบ
รายรับรายจ่าย 
และกราฟแนว
โน้น ต่าง ๆ  
5. น าเสนอใน
รูปแบบ 
PowerPoint 

 
จั ท าเ กสารแผนประมา การรายรับ
แ ะรายจ าย ไปยังก งแผนงานต  ไป

 

จัดท าข้อมูลแผนงบประมาณการรายรับ และรายจ่าย
ตามแบบฟอร์มที่กองแผนงานก าหนด 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
แผนงาน 
 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 

 

1. ผลการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการ
ของส านักฯ 
2. นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ของ
ส านักฯ  
 

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
งบประมาณการ
รายรับ และ
รายจ่าย ที่กอง
แผนงานก าหนด 
3.ไฟล์ข้อมูลแผน
งบประมาณ 

 1. เสนอข้อมูลแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ 

1. กอง
แผนงาน 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้

1. ประมาณการ
รายรับ และ
ประมาณการ

1. บันทึกข้อความ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

เสน ค ะกรรมการมหา ิทยา ัย
พิจาร เห น  บ

 

2. คณะกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณการ
รายรับและประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
โดยมี 2 กรณี คือ 
2.1 ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรการ 
2.2 เห็นชอบแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย 

2. 
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ 

จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 

 

รายจ่าย แยกราย
โครงการ/
กิจกรรมของ
ส านักฯ 
2. นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ของ
ส านักฯ และของ
มหาวิทยาลัย 

 

2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
 

 

เสน ส ามหา ิทยา ัย
พิจาร า นุมัติแผน

 

1. เสนอข้อมูลแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการสภาฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณการ
รายรับ และประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
โดยมี 2 กรณี คือ 
2.1 ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรการสภา 
2.2 อนุมัติแผนงบประมาณการรายรับและรายจ่าย 

1. กอง
แผนงาน 
2. 
คณะกรรมการ
สภา
มหาวิทยาลัย 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 

 

1. ประมาณการ
รายรับ และ
ประมาณการ
รายจ่าย แยกราย
โครงการ/
กิจกรรมของ
ส านักฯ 
2. นโยบาย และ
แผนกลยุทธ์ของ
ส านักฯ และของ
มหาวิทยาลัย 

 

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำนงำน 

 
ก งแผนส ง   ม  

แผนงบประมา รายจ าย
มายังส านัก  

1. กองแผนน าส่งข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่าย มายัง
ส านัก 
 
 

1. กอง
แผนงาน 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 

 

1. ผลการ
พิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย  

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
3.ไฟล์ข้อมูลแผน
งบประมาณ 

 

บันท ก   ม  แผนงบประมา 
การรายจ าย นระบบ UBUFMIS ต  ไป

 

1. เจ้าหน้าที่แผนงาน ด าเนินการบันทึกข้อมูลแผน
งบประมาณรายจ่ าย ในระบบ UBUFMIS หน้าจอ 
KKPLDT01  
2. บันทึกอนุมัติแผนงาน หน้าจอ KKPLDT04  
 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 

 

1. ผลการ
พิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย 
2. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึกข้อความ 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ และ
รายจ่าย 
3. ไฟล์ข้อมูลแผน
งบประมาณ 

 

 

1. เจ้าหน้าที่แผนงานด าเนินการแจ้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพื่อด าเนินการต่อไป 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
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ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลเชิงสถิติ  เสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการของส านักฯ พิจารณา
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย ในคราวประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2561 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.2 เรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนประมาณการายรับ
และรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางสรุปผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธ์ 7 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
นโยบาย

จัดสรรของ
มหาวิทยาลัย 

การจัดสรรตาม
บริบทของส านัก

ฯ 
1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 65 42 

1.1 งบบุคลากร 30 30 
1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา 20 2 
1.3 งบลงทุน 15 10 
2 ด้ำนพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย 8.50 0.05 
3 ด้ำนให้บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 13 0.85 

3.1 บริการวิชาการแก่นักศึกษา 3 0.6 
3.2 บริการวิชาการส าหรับบุคคลภายนอก 10 0.25 
4 ด้ำนสืบสำน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.5 0.3 
5 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 10 55 
6 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 1.50 1.5 

6.1 สายวิชาการ 1.0 0 
6.2 สายสนับสนุน 0.5 1.5 
7 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

กำรสื่อสำร 
1.5 0.3 

 รวม 100.00 100 
 
ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบแผนประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนต่าง 
จ านวนเงิน ร้อยละ  

หอพักนักศึกษา 22,838,800  22,500,600 70.85 -1.48  

ค่าบ ารุงการใช้พ้ืนที่  4,651,100 5,513,500 17.36  18.54  

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ 6,400,000 1,250,000 3.94 -80.47  

สถานีบริการน้ ามัน ปตท.  1,700,000 1,700,000 5.35  -    

รายรับอื่น ๆ 778,000 794,000 2.50  2.06  

รวม 36,367,900 31,758,100 100.00 -12.68  
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ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบแผนประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายการ 
งบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนต่าง 

(ร้อยละ) จ านวนเงิน จ านวนเงิน ร้อยละ 
เงินเดือนและค่าจ้าง  3,388,300 2,974,898  9.65  -12.20 

ค่าจ้างชั่วคราว  1,778,800 1,507,080   4.89  -15.28 

ค่าตอบแทน   1,044,240  1,081,800   3.51  3.60 

ค่าใช้สอย  7,781,160 7,291,462   23.65  -6.29 

ค่าวัสดุ  2,320,900 2,747,280   8.91  18.37 

ค่าสาธารณูปโภค  2,435,100 2,442,600   7.92  0.31 

ครุภัณฑ์ 2,525,000 2,644,400   8.58  4.73 

ค่าสิ่งก่อสร้าง 100,000 1,950,000   6.32  1,850.00 

งบอุดหนุน 13,641,500 8,192,880  26.57  -39.94 

รวม 35,015,000 30,832,400  100.00  -11.95 

 
กราฟวงกลมเพ่ือแสดงสัดส่วนของงบประมาณการรายรับ และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

 
รูป 1 กราฟวงกลมเพื่อแสดงสัดสว่นของงบประมาณการรายรับ 
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รูป 2 กราฟวงกลมเพื่อแสดงสัดสว่นของงบประมาณการรายจ่าย 

 
 

 
 

รูป 3 กราฟวงกลมเพื่อแสดงสัดสว่นของงบประมาณการรายจ่ายแยกตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
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ตัวอย่างกราฟแท่งเพ่ือเปรียบเทียบแผนประมาณการรายรับ 
 

 
รูป 4 กราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบแผนประมาณการรายรับ 

 

 
รูป 5 กราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย 
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ตัวอย่างกราฟเส้นเพ่ือแสดงแนวโน้มรายรับและรายจ่าย 
 

 
รูป 6 กราฟเส้นเพื่อแสดงแนวโน้มรายรับและรายจ่าย 

 
ขั้นตอนในกำรตั้งแผนงบประมำณรำยจ่ำยในระบบแผนงบประมำณ พัสดุ กำรเงิน กองทุน

โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ำยลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
(UBUFMIS) 
เมนูในระบบ UBUFMIS ที่เกี่ยวข้อง 

1. บันทึกข้อมูลงำน/โครงกำร (รหัสหน้ำจอ: KKPLDT 01): ใช้ในกำรบันทึก/แก้ไข/ปรับปรุง
ข้อมูลแผนงบประมำณของคณะ/หน่วยงำน  

2. บันทึกกำรอนุมัติแผนงำน/โครงกำร โดยคณะ/หน่วยงำน (รหัสหน้ำจอ: KKPLDT 04): ใช้ใน
กำรยืนยันข้อมูลแผนงบประมำณรำยจ่ำยของคณะ/หน่วยงำน  

3. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนงำนงบประมำณ (รหัสหน้ำจอ: KKPLQY 01): ใช้ในกำร
ติดตำมสถำนะแผนงบประมำณของคณะ/หน่วยงำน 

4. กำรจัดพิมพ์รำยงำนแผนงบประมำณ (รหัสหน้ำจอ: KKPLOR 12): ใช้ในกำรดูรำยงำนตั้ง
ยอดงบประมำณรำยจ่ำยของคณะ/หน่วยงำน 

1. บันทึกข้อมูลงำน/โครงกำร (รหัส หน้ำจอ: KKPLDT 01) 
1. การเข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยเข้าใช้งานระบบด าเนินการเข้าเมนูตามขั้นตอนดังนี้ --->มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบวางแผนงบประมาณ--->ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ--->
ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ--->บันทึกข้อมูลงาน/โครงการ จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 7 หน้าจอ Login ของ ระบบ UBUFMIS 

หมำยเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าระบบแผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงท าให้มีสัญลักษณ์ และชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรากฏอยู่ หน้าจอ Login 
ระบบ UBUFMIS  

 
รูป 8  หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ช่ันบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ 
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รูป 9 หน้าจอของเมนูบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ (รหัสหนา้จอ: KKPLDT 01) 

 (1) การบันทึกข้อมูลการบันทึกแผนงบประมาณรายจ่าย ในหน้าจอดังภาพที่ 3 ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) ก าหนดปีบริหารงบประมาณของโครงการ หากท าค าขอแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ให้ระบุเป็น “2561” 

(2) เลือกประเภทการของบประมาณรายจ่ายเป็น “งบประจ าปี” โดยคลิกที่ช่อง     
(3) ก าหนดระยะเวลาของโครงการ ในช่อง  เมื่อคลิกในกล่องข้อความแรก 

ระบบจะแสดงปีงบประมาณเหมือนข้อมูลในช่องปีบริหารงบประมาณ และช่องถึง ให้ก าหนดปีที่โครงการ
สิ้นสุด ให้ระบุจาก “2561” ถึง “2561” หากเป็นกรณีงบต่อเนื่องให้ระบุปีเริ่มต้นเป็นไปงบประมาณนั้นๆ ถึง 
“2561” 

(4) ก าหนดคณะ/หน่วยงาน, กองทุน , งาน/ โครงการ โครงการย่อย และโครงการหลัก โดยไม่

ต้องระบุ สถานะ, วันที่ปรับปรุง, ปรับปรุงโดย, โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ จะปรากฏ
รายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง 

 และเลือก    ดังภาพต่อไปนี้  
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รูป 10 ลักษณะการเลือกแผนงานส่วนต่างๆ เพื่อบันทึกในเมนูบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ 

 

 
รูป 11 ลักษณะการเลือกแผนงานส่วนต่างๆ เพื่อบันทึกในเมนูบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 43 
 

 

(5) ก าหนดประเภทของงาน ว่า เป็นงานเดิมหรืองานใหม่ ให้เลือกโดยคลิกที่ช่อง  
หน้าข้อความนั้น 

(6) ก าหนดประเภทของโครงการ เป็นโครงการเดิมหรือโครงการใหม่  ให้เลือกโดยคลิกที่ช่อง 
  หน้าข้อความนั้น 

(7) ก าหนดสถานภาพของงาน/โครงการ/หลักสูตร เป็นการพัฒนาหรือด าเนินการปกติ ให้เลือก
โดยคลิกที่ช่อง  หน้าข้อความนั้น 

เมื่อใส่ข้อมูลจากข้อ (1) – (7) เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม    ระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมด และ
แสดงข้อมูลวันที่บันทึกในช่องวันที่ปรับปรุง และ รหัสผู้เข้าใช้งานของผู้ปรับปรุงในช่องปรับปรุงโดยช่องสถานะ 
จะแสดงข้อมูลสถานะของโครงการนั้น และกล่องข้อความ  จะแอคทีฟ ดังตัวอย่างในภาพ
ต่อไปนี้ 

 
รูป 12 หน้าจอบันทึกข้อมูลงาน/โครงการหลังจากการบันทึกข้อมลูตามขั้นตอน ข้อ (1) – (7) 

 

จากนั้น ให้กดปุ่ม  เพ่ือก าหนดกิจกรรมและจ านวนเงินงบประมาณของ
โครงการนั้น ซึ่งจะได้หน้าจอดังภาพข้อมูลตัวอย่าง ต่อไปนี้ 
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รูป 13 หน้าจอบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ ส าหรับการบันทึกรายละเอียดแผนงบประมาณภาพที่ 8  

 

(8) ก าหนดรหัสกิจกรรมที่จะอยู่ภายในโครงการ โดย กดปุ่ม   หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่อง
ข้อความ จะมีรายชื่อกิจกรรมให้เลือก ทางระบบจะแสดงรายละเอียดของกิจกรรมนั้นในช่องชื่อกิจกรรม ทั้งนี้
สามารถก าหนดได้หลายกิจกรรมภายในโครงการ ดังภาพข้อมูลตัวอย่าง 

 

 
รูป 14 หน้าจอบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ ส าหรับการบันทึกรายละเอียดแผนงบประมาณตามขั้นตอนที่ 8 
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(9) ก าหนดหมวดรายจ่ายและแหล่งเงินทุนโดย กดปุ่ม   หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่อง
ข้อความ เพ่ือเลือกรหัส งบรายจ่ายและชื่อแหล่งเงินทุน ดังภาพข้อมูลตัวอย่าง 

(10) ใส่จ านวนเงินของกิจกรรมในปีที่ของบประมาณนั้นและกดปุ่ม  
(11) ถ้างบรายจ่ายของกิจกรรมได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ให้กดปุ่ม  

จะเข้มขึ้น เพ่ือให้บันทึกรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างการด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้น สามารถ
แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูป 15 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในหน้าจอบันทึกข้อมูลงาน/โครงการ ส าหรับการบันทึกรายละเอียดแผนงบประมาณ 

 

(12) ก าหนดประเภท/รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดย กดปุ่ม  เพ่ือเลือกรหัส ระบบ
จะแสดงชื่อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ระบุจ านวนของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ และรายการครุภัณฑ์ในช่องที่ก าหนด ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูป 16 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลขอ้มูลครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
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ทั้งนี้ ชื่อรายการครุภัณฑ์ที่ไม่มีในระบบ คณะ/หน่วยงาน สามารถประสานไปที่ Call Center 
ระบบ UBUFMIS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 3021 เพ่ือเพ่ิมชื่อรายการครุภัณฑ์รายการใหม่  

 
 
 

 
รูป 17 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลขอ้มูลครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง กรณใีส่รายการที่ยังไมม่ีในระบบ 

 

(13) ถ้าต้องการเพิ่มรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้กดปุ่ม  และทางระบบจะเลื่อน
ขึ้นบรรทัดใหม่ให้บันทึก แต่ถ้าต้องการลบรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้กดปุ่ม  ทางระบบจะ
ลบรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างนั้นให้ 

(14) ช่องยอดรวมงบประมาณ จะแสดงงบประมาณรายจ่ายที่บันทึกไว้ 
(15) เมื่อก าหนดข้อมูลของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ต้องการบันทึก ให้กดปุ่ม 

 
(16) จบการท างานการก าหนดข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้กดปุ่ม  เพ่ือกลับไป

หน้าจอบันทึกรายละเอียดแผนงบประมาณ (งบรายรับและตัวชี้วัด ไม่ต้องบันทึก) 

(17) เมื่อก าหนดข้อมูลรายจ่าย เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  ทางระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดนั้น 

แต่ถ้าต้องการเพ่ิมกิจกรรมใหม่ให้โครงการ ให้ กดปุ่ม  ระบบจะเลื่อนบรรทัดใหม่ให้บันทึก แล้วให้กลับไป
ปฏิบัติตามข้อที่ (9) – (16) อีกครั้ง 

(18) หากต้องการลบข้อมูลแผนงานใดๆ ให้กดปุ่ม  ระบบลบข้อมูลนั้น แต่จะสามารถท าได้
เมื่อลบรายละเอียดย่อยภายใต้ข้อมูลนั้นๆ ออกก่อนแล้ว 

(19) หากต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลแผนงานใดๆ ที่ได้บันทึกไว้แล้ว สามารถเข้าเมนูบันทึก 

ข้อมูลงาน/โครงการ แล้วค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ โดยกดปุ่ม  และใส่เงื่อนไข จากนั้นกด ปุ่ม 

 เพ่ือค้นหา แล้วระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุง แล้วกดปุ่ม  เพ่ือให้ระบบ
บันทึกข้อมูลที่แก้ไขหรือปรับปรุง 

ใส่รายละเอียดให้ครบถ้วน 
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***กำรบันทึกข้อมูลงำน/โครงกำร คณะ/หน่วยงำนต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อน
ด ำเนินกำรในขั้นต่อไป เพรำะหำกส่งต่อข้อมูลให้กองแผนงำนแล้ว หำกพบข้อผิดพลำด จะต้องยกเลิก 
หรือแก้ไขข้อมูลทีละขั้นตำมล ำดับและหน่วยงำนต้องกลับมำแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง*** 
 

2. บันทึกกำรอนุมัติแผนงำน/โครงกำร โดยคณะ/หน่วยงำน (รหัส หน้ำจอ: KKPLDT04): ใช้ใน
กำรส่งต่อข้อมูลแผนงบประมำณของคณะ/หน่วยงำน ให้กองแผนงำน 

(1) การเข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยก าหนดข้อมูลประเภทเรื่อง  ตามข้ันตอนดังนี้  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบวางแผนงบประมาณ--->-ขั้นตอนการ
วางแผนงบประมาณ--->ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ--->บันทึกการอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดย
คณะ/หน่วยงาน   

จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 18 หน้าจอเมนูบันทึกอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดยคณะ/หน่วยงาน  
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รูป 19 หน้าจอบันทึกอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดยคณะ/หน่วยงาน 

 

(1) การบันทึกข้อมูล 
การบันทึกการอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดยคณะ/หน่วยงาน ในหน้าจอดังภาพที่  10 

ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้
(1) ก าหนดปีบริหารงบประมาณของโครงการ (ส าหรับปีงบประมาณ 2558 ระบุเป็น 

“2558”)  
(2) ค้นหาช่วงข้อมูลของคณะ/หน่วยงาน โดยก าหนดในช่องจากคณะ/หน่วยงาน ถึงคณะ/

หน่วยงาน ให้กดปุ่ม   แล้วเลือกรหัสคณะ/หน่วยงาน 

(3) ค้นหาช่วงข้อมูลงาน ในช่องจากงาน ถึงงาน ให้กดปุ่ม   แล้วเลือกรหัสงาน 
(4) กดปุ่ม   ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการตามช่วงข้อมูลค้นหา ซึ่ งมี

รายละเอียดดังนี้ รหัสและชื่อโครงการ , ชื่อคณะ/หน่วยงาน, ชื่อกองทุน, ชื่องาน จากปีงบประมาณ ถึง
ปีงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณ 

(5) ถ้าต้องการอนุมัติโครงการย่อย/หลักสูตรใด ให้คลิกที่ปุ่ม   อนุมัติ หรือถ้าอนุมัติ
ทั้งหมด ให้คลิกท่ีปุ่ม  ทางระบบจะเลือกอนุมัติให้ทุกโครงการที่แสดง แต่ถ้าต้องการจะเคลียร์การ
อนุมัติที่ก าลังท าอยู่ ให้กด ปุ่ม  เพ่ือเคลียร์การคลิกอนุมัติทั้งหมด  

(6) ในช่องรวมโครงการที่อนุมัติ จะแสดงจ านวนรวมโครงการที่ได้คลิกอนุมัติ  
ตัวอย่างดังภาพต่อไปนี้ 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 49 
 

 
รูป 20 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในหน้าจอบันทึกอนุมัติแผนงาน/โครงการ โดยคณะ/หน่วยงาน 

(7) เมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว จะท าการบันทึกให้กดปุ่ม    ระบบจะถามย้ าอีก
ครั้งว่าต้องการท าการอนุมัติ 

 
 
 

(8) ให้กดปุ่ม OK เพ่ือท าการบันทึก ระบบจะประมวลผลและมีข้อความบอกว่าประมวลผล
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

3. กำรจัดพิมพ์รำยงำนแผนงบประมำณ (รหัสหน้ำจอ: KKPLOR12) 
เข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยก าหนดข้อมูลประเภทเรื่อง ตามข้ันตอนดังนี้  
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบวางแผนงบประมาณ--->รายงาน--->
รายงานตรวจสอบยอดงบประมาณรายจ่าย 
 
จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 21 หน้าจอเมนูรายงานตรวจสอบยอดงบประมาณรายจ่าย 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องการดูรายงาน แล้วกดปุ่ม  เพ่ือดูรายงาน ในหน้าจอ
ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูป 22 หน้าจอการระบเุงื่อนไขเพือ่ดูรายงานตรวจสอบยอดงบประมาณรายจ่าย 
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เมื่อระบุเงื่อนไขที่ต้องการดูรายงานแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือดูรายงาน หน้าจอตัวอย่าง ดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 
รูป 23 ตัวอย่างหน้าจอรายงานตรวจสอบยอดงบประมาณรายจ่าย 

 
 
 
4. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของแผนงบประมำณ (รหัสหน้ำจอ: KKPLQY01) 

เข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยก าหนดข้อมูลประเภทเรื่อง ตามข้ันตอนดังนี้  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบวางแผนงบประมาณ--->สอบถาม--->
ติดตามสถานะงาน/โครงการ ตามคณะ/หน่วยงาน 
จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 24 หน้าจอเมนูสอบถามสถานะงาน/โครงการ ตามคณะ/หน่วยงาน 

 
เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ให้ระบุรายละเอียดแผนงานที่ต้องการตรวจสอบสถานะ โดยก าหนดในช่องจาก

คณะ/หน่วยงาน ถึงคณะ/หน่วยงาน ให้กดปุ่ม   แล้วเลือกรหัสคณะ/หน่วยงาน แล้วช่องจากงาน ถึงงาน 

ให้กดปุ่ม   แล้วเลือกรหัสงานให้จะได้หน้าจอดังภาพ ตัวอย่าง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ต่อไปนี้ 

 
รูป 25 ตัวอย่างหน้าจอสอบถามสถานะงาน/โครงการ ตามคณะ/หน่วยงาน 
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5. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำนใน  
การจัดท าแผนปฏิบัติการแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี มีสิ่งที่ควรค านึงในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคจากการด าเนินงาน 

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/ 
สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

การประมาณรายรับ 
(เงินรายได้) 

จากเก็บบันทึกข้อมูลสถิติ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
พบว่ ารายรับที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบจากประมาณการ
รายรับ ต่ ากว่าประมาณการรายรับ  

ควรประมาณการรายรับจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริง
ในปีที่ผ่านมา และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี หาก
รายได้ที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามประมาณการ
ที่ตั้ ง ไว้  อาจจะกระทบต่อแผนงบประมาณ
รายจ่าย และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานไม่
เป็ น ไปตามแผนกลยุ ทธ์ ของส านั กฯ  และ
มหาวิทยาลัยได้ 

การประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได้) 

จากเก็บบันทึกข้อมูลสถิติ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
พบว่ารายจ่ายที่ เกิดขึ้นจริ งเมื่อ
เปรียบเทียบจากประมาณการ
รายจ่ าย  ต่ ากว่ าประมาณการ
รายจ่าย  

ควรประมาณการจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีที่
ผ่ า นมา  แล ะร ายจ่ า ยที่ ค า ด ว่ า จ ะจ่ า ย ใน
ปีงบประมาณนั้น ตามแผนงานที่ส านักฯ เพ่ือเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
ในแต่ละปี  

การแยกประเภท
งบประมาณรายจ่าย 

จากเก็บบันทึกข้อมูลสถิติ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่ามี
สถิติในการปรับแผนในโครงการ 
เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ ใน
ส่วนค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ไม่ตรง
ตามหลักการจ าแนกงบประมาณ
รายจ่าย  

ควรตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามหมวดรายจ่ายต่างๆ โดยเฉพาะ ค่า
ใช้สอยและค่าวัสดุ ซึ่งมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่
ต้องด าเนินการตาม หลักการจ าแนกงบประมาณ
รายจ่าย โดยเฉพาะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่
ต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น 

1. ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ซึ่งได้เป็นสิ่ งของ หรือ
ปรับปรุงวัสดุ  ครุภัณฑ์  ให้ตั้ งจ่ายในค่าวัสดุ  
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ซึ่งมิได้มาเป็นสิ่งของให้
ตั้งจ่ายในค่าใช้สอย  
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รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคจากการด าเนินงาน 

เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/ 
สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

2. จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย 
หรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท ให้ตั้งจ่ายในค่า
วัสดุ หากเกินในตั้งจ่ายในค่าครุภัณฑ์ 

3. คา่ปรับปรุง ดัดแปลง และซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้ตั้ง
จ่ายในค่าวัสดุ  

4. รายการปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มี
วงเงินเกิน 50,000 บาท ให้ตั้งจ่ายในค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

ครุภัณฑ์ ควรตรวจสอบประเภทของครุภัณฑ์ 
จ า น ว น ห น่ ว ย  ร า ค า ต่ อ ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ
รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 
และเป็นไปตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์ เป็นต้น 

การลงข้อมูลแผน
งบประมาณในระบบ 
UBUFMIS 

เจ้าหน้าที่ การบันทึกงบประมาณ
ผ่ า น ร ะ บ บ  UBUFMIS ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บันทึก
ข้ อมู ล ผิ ดพลาด  จึ ง ท า ให้ ต้ อ ง
ด าเนินการปรับแผนงบประมาณ 
ซึ่งท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ล่าช้า 

ควรตรวจสอบข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายที่
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และบันทึก
ข้อมูลระบบ UBUFMIS อย่างรอบคอบ  และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการบันทึก
ทุกครั้ง  
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3.3.2 กำรผูกพันงบประมำณ 
(1) การผูกพันงบประมาณ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติค า   จ ายต าง  

ตร จส บ แห  งเงิน
 รหัสโครงการ/กิจกรรม 

แ ะหม  รายจ าย 

บันท ก   ม   นระบบ UBUFMIS 
หน าจ  KKBGDT05 

ผ    าน ยการ
พิจาร า นุมัติ

บันท ก   ม   นุมัติ นระบบ 
UBUFMIS หน าจ  KKBGDT07

แจ งผ แ ะส งเ กสาร
ไปยังเจ า  งเร ่ ง

สิ นสุ 

แห  งเงิน
 /รหัสโครงการ/กิจกรรม 

แ ะหม  รายจ ายไม   กต  ง 
แ ะหร  งบประมา ไม เพียงพ 

บันท กรหัสผ กพัน

 นุมัติ

ยกเ ิกบันท กผ กพัน นระบบ
UBUFMIS หน าจ  KKBGDT05 

ไม  นุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติค า   จ ายต าง  

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
 
 
 

เจ้าของเรื่อง  1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จัดจ าหน่าย 
3. ประกาศและ
ระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  
4. รหัสแหล่งเงิน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. ประกาศและ
ระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  
4. รหัสแหล่งเงิน 

 

บันท ก   ม   นระบบ UBUFMIS 
หน าจ  KKBGDT05 

 

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ  UBUFMIS 
หน้าจอ KKBGDT05 
 
 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน  

1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. รหัสแหล่งเงิน 
2. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึกข้อความ 
2. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

ตร จส บ แห  งเงิน
 รหัสโครงการ/กิจกรรม 

แ ะหม  รายจ าย 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของ แหล่งเงิน 
รหัสโครงการ/กิจกรรม และหมวด
รายจ่าย โดยมี 2 กรณี คือ 
2.1 ให้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับแหล่งเงิน 
รหัสโครงการ/กิจกรรม และหมวด
รายจ่ายให้ถูกต้อง 
2.2 แหล่งเงิน รหัสโครงการ/กิจกรรม 
และหมวดรายจ่ายที่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน  

1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. รหัสแหล่งเงิน 
2. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 
 

ผ    าน ยการ
พิจาร า นุมัติ

 

พิจารณา โดยมี 2 กรณี คือ 
2.1 อนุมัต ิ
2.2 ไม่อนุมัต ิ

ผู้บริหาร  1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 
4. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

1. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
2. รหัสแหล่งเงิน 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 
4. ประกาศและ
ระเบียบการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  
 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

 กรณีไม่อนุมัติ ด าเนินการยกเลิกบันทึก
ผู ก พัน ในระบบ  UBUFMIS หน้ า จอ 
KKBGDT05 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 

1. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
2. รหัสแหล่งเงิน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

ยกเ ิกบันท กผ กพัน นระบบ
UBUFMIS หน าจ  KKBGDT05 

 

 
 

2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 
4. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 
 

3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

บันท ก   ม   นุมัติ นระบบ 
UBUFMIS หน าจ  KKBGDT07

 

กรณีอนุมัติ ด าเนินการบันทึกผูกพันใน
ระบบ UBUFMIS หน้าจอ KKBGDT07 
 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 
4. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

1. ผลการอนุมัติ 
2. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 
4. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

แจ งผ แ ะส งเ กสาร
ไปยังเจ า  งเร ่ ง

 

แจ้งผลการและส่งเอกสารไปยังเจ้าของ
เรื่อง 
 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 
3. รหัสแหล่งเงิน 
4. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

1. ผลการอนุมัติ 1. บันทึกข้อความ
จากเจ้าของเรื่อง 
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1. บันทึกผูกพัน (รหัสหน้ำจอ: KKBGDT05) 
การเข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยเข้าใช้งานระบบด าเนินการเข้าเมนูตามขั้นตอนดังนี้ --->มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการประจ าวัน--->ขอผูกพันงบประมาณ--->
บันทึกผูกพันจะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 26 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ช่ันบนัทึกผูกพันงบประมาณ 

 
การบันทึกผูกพันงบประมาณ ในหน้าจอดังภาพที่ 3 ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1.1. เลือกประเภทเรื่อง ในการบันทึกผูกพันงบประมาณ โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่อง
ข้อความ จะปรากฏรายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อ

ในช่อง  และเลือก    ดังรูปภาพดังนี้ 
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รูป 27 เลือกประเภทเรื่อง ในการบันทึกผูกพันงบประมาณ 

การเลือกประเภทเรื่อง ในการปฏิบัติงานปกติจะเลือกอยู่ 2 รายการ คือประเภททั่วไป และ
ประเภทจัดซื้อ/จัดจ้าง ในกรณีประเภททั่วไป เลือก “ทั่วไป” (BG) คือการขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มิต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกรณีประเภท
จัดซื้อ/จัดจ้าง เลือก “จัดซื้อ/จัดจ้าง” (PO)  คือการขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. เลือกประเภทรายการย่อย โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ จะปรากฏรายชื่อ

ให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง  

และเลือก     ซึ่งรายชื่อประเภทรายการย่อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทเรื่อง ดังรูปภาพ
ดังนี้ 

 
รูป 28 หน้าจอเลือกรหสัประเภทเรื่องเลือกแบบท่ัวไป หรือ จัดซื้อจดจ้าง 
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2.1. กรณีเลือกประเภทเรื่อง “ทั่วไป”  

2.1.1. เลือกประเภทรายการย่อย “เบิกทั่วไป” (ส่วนใหญ่เลือกรายการย่อยนี้) 
ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในช่อง เลขที่เอกสารอ้างอิง โดยกรอกเลขท่ีหนังสือบันทึกของเอกสารขออนุมัติ เช่น 
เลขที่หนังสือบันทึก ศธ0529.23.1/123  ให้กรอก “ศธ0529.23.1/123” กรอกวันที่เอกสารอ้างอิง โดยกรอก
วันที่ออกเลขหนังสือบันทึกของเอกสารขออนุมัติ เช่น วันออกเลขที่หนังสือบันทึก ศธ 0529.23.1/123 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2561 ให้กรอก “5/03/2561” หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ จะปรากฏข้อมูลวันที่ให้เลือก เมื่อ
เลือกวันที่ออกเลขเอกสารเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเลือก  เพ่ือออกจากเมนู ดังรูปภาพดังนี้ 

 
รูป 29 หน้าจอการเลือกวันท่ีของเอกสาร 

 

2.1.2. เลือกวิธีการด าเนินการ โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ 
จะปรากฏรายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง 

 และเลือก    ดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 30 หน้าจอการเลือกประเภทการด าเนินการ 
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เพ่ือความรวดเร็วในการใช้งาน สามารถด าเนินการกรอบรหัสวิธีการด าเนินการ 
(6) ในกล่องข้อความ และกล่องข้อความเรื่อง โดยกรอกข้อมูลเรื่องของเอกสารขออนุมัติต่าง ๆ เช่น เรื่อง ขอ
อนุมัติค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ให้กรอก “ขออนุมัติค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ
ประชุม” กล่องข้อความรายละเอียด โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดของเอกสารขออนุมัติต่าง ๆ และจาก
ปฏิบัติงานปกติ จะมิได้กรอกรายละเอียดของเอกสารขออนุมัติต่าง ๆ ไว้ 

2.1.3. ก าหนด ปีงบประมาณ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน , โครงการย่อย กิจกรรม

ย่อย และงบรายจ่าย  โดยไม่ต้องระบุ กองทุน , งาน/ โครงการ  โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่อง
ข้อความ จะปรากฏรายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อ
ในช่อง  และเลือก    และเม่ือด าเนินการกรอกเสร็จสิ้น ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 31 ตัวอย่างหน้าจอที่ด าเนินการเลือกข้อมลูเสร็จสิ้นแล้ว 

 
หลังจากกรอบงบรายจ่าย และวงเงินที่ขอผูกพันได้ และเงินประจ างวด จะ

ปรากฏขึ้น ให้ทราบว่า มีวงเงินที่สามารถขอผูกพันได้เป็นจ านวนเงินเท่าใด 

2.1.4. เลือกรายการรายจ่าย โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ 
จะปรากฏรายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง 

 และเลือก    และเม่ือด าเนินการกรอกเสร็จสิ้น ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 32 หน้าจอการเลือกรหัสรายจา่ย 

เมื่อเลือกรายการรายจ่ายเสร็จสิ้น ด าเนินการกรอกจ านวนเงินที่ขออนุมัติ  
ด าเนินการเสร็จ ระบบจะรวมจ านวนเงินในการขออนุมัติ ในกล่องข้อความ รวม  

เมื่อใส่ข้อมูลจากข้อ (2.1.1) – (2.1.4) เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม    ระบบจะบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด และแสดงกล่องข้อความยืนยัน เลือก    เพ่ือยืนยันการบันทึกผู้พันธ์ ดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 33 แสดงกล่องข้อความยืนยันบันทึกผูกพัน 

 
2.2. กรณีเลือกประเภทเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2.2.1. เลือกประเภทรายการย่อย “เบิกจ่ายกรณีจัดซื้อจัดจ้าง” เลือกเลขที่

เอกสารอ้างอิง โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ จะปรากฏรายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความ

รวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง  และเลือก    
และเม่ือด าเนินการกรอกเสร็จสิ้น ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 64 
 

 
รูป 34 หน้าจอเลือกเลขท่ีใบจดัซื้อจัดจ้าง 

 
เมื่อด าเนินการเลือกรายการเลขที่เอกสารอ้างอิงเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะ

ด าเนินการปรับสถานะของ วันที่เอกสารอ้างอิง, วิธีด าเนินการ, เรื่อง, ปีงบประมาณ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน, 
กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการย่อย, กิจกรรม, งบรายจ่าย, วงเงินที่ขอผูกพันได้ และเงินประจ างวด  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการในส่วนของข้อดังกล่าวแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องมิติ  ต่าง ๆ ให้
ครบถ้วน ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 35 ตัวอย่างหน้าจอท่ีด าเนินการเลือกข้อมลูเสร็จสิ้นแล้ว 
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2.2.2. เลือกรายการรายจ่าย โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ 
จะปรากฏรายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหั สอย่างย่อในช่อง 

 และเลือก    และเม่ือด าเนินการกรอกเสร็จสิ้น ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 36 หน้าจอการเลือกรหัสรายจา่ย 

 

เมื่อเลือกรายการรายจ่ายเสร็จสิ้น ด าเนินการกรอกจ านวนเงินที่ขออนุมัติ 
ด าเนินการเสร็จ ระบบจะรวมจ านวนเงินในการขออนุมัติ ในกล่องข้อความ รวม  

เมื่อใส่ข้อมูลจากข้อ (2.2.1) – (2.2.2) เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม    ระบบจะ

บันทึกข้อมูลทั้งหมด และแสดงกล่องข้อความยืนยัน เลือก    เพ่ือยืนยันการบันทึกผู้พันธ์ ดัง
ภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 37 แสดงกล่องข้อความยืนยันบันทึกผูกพัน 

 

3. เมื่อด าเนินการตามข้อ (2) แล้ว ระบบจะด าเนินการออกเลขที่คุมยอดผูกพัน  โดยเปลี่ยนจาก
สถานะ Auto เป็น 92F61060027  สถานะกันเงิน และสถานะเบิกจ่าย จะปรากฏ ยังไม่มีใบกันเงิน และยังไม่
เบิกจ่าย ดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 38 ตัวอย่างหน้าจอท่ีด าเนินการยืนยันบันทึกผูกพันเสร็จสิ้นแล้ว 

 

และเมื่อได้เลขที่คุมยอดผูกพัน ด าเนินการบันทึกเลขที่คุมยอดผูกพัน ในเอกสารขออนุมัติต่อไป 
และในส่วนของการพมิพ์ใบผูกพัน แนวทางปฏิบัติ มิได้ด าเนินการพิมพ์ เนื่องจากลดต้นทุนในการจัดท าเอกสาร 
 

2. อนุมัติผูกพัน (รหัสหน้ำจอ: KKBGDT07) 
เมื่อเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจในการอนุมัติแล้ว ต้อง

ด าเนินการขออนุมัติผูกพัน ในระบบ ดังนี้ 
การเข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยเข้าใช้งานระบบด าเนินการเข้าเมนูตามขั้นตอนดังนี้ --->มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการประจ าวัน--->ขอผูกพันงบประมาณ--->
อนุมัติผูกพัน จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 39 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ช่ันอนุมัติผูกพัน 

 
การบันทึกอนุมัติผูกพัน ในหน้าจอดังภาพที่  ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) เลือกอ้างอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน โดยกด    จะปรากฏรายชื่อให้เลือก 

และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง  และ

เลือก    ดังรูปภาพดังนี้ 

 
รูป 40 หน้าจอเลือกเลขท่ีคมุยอดผูกพัน 
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เมื่อเลือกเลขที่คุมยอดผูกพันแล้ว ระบบจะด าเนินการปรับสถานะของ วันที่เอกสารอ้างอิง
, วิธีด าเนินการ, เรื่อง, ปีงบประมาณ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน, กองทุน, งาน/โครงการ, โครงการย่อย, กิจกรรม, 
งบรายจ่าย, วงเงินที่ขอผูกพันได้, เงินประจ างวด, จ านวนเงินที่ขอผูกพัน, สถานะกันเงิน,สถานการณ์เบิกจ่าย 
และเลขท่ีใบกันเงิน และสถานะ การอนุมัติผูกพันจะแอคทีฟ ดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 41 หน้าจอท่ีด าเนินการเลือกเลขท่ีผูกพันเสร็จสิ้นแล้ว 

 

(2) ด าเนินตรวจสอบรายละเอียดมิติกองทุน แหล่าเงิน งบรายจ่าย และจ านวนเงินที่ขอ

ผูกพัน อีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง ทุกครั้ง ให้เลือกสถานะ การอนุมัติผูกพัน โดยคลิกที่ช่อง  

หน้าข้อความอนุมัติ และกดปุ่ม  ระบบจะด าเนินการปรับสถานะ การอนุมัติผูกพัน มิให้
ด าเนินการแก้ไขได้ และปรับลดวงเงินที่ขอผูกพันได้ตามจ านวนเงินที่ขอผูกพัน ดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 42 ตัวอย่างหน้าจอท่ีด าเนินการเลือกอนุมตัิผูกพันเสรจ็สิ้นแล้ว 

 
และในส่วนของการพิมพ์ใบผูกพัน แนวทางปฏิบัติ มิได้ด าเนินการพิมพ์ เนื่องจากลด

ต้นทุนในการจัดท าเอกสาร 
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(2) การผูกพันงบประมาณเพ่ิมเติม 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติเพิม งเงินค า   จ ายต าง   

ตร จส บ แห  งเงิน
 รหัสโครงการ/กิจกรรม 

แ ะหม  รายจ าย 

บันท ก   ม   นระบบ UBUFMIS 
หน าจ  KKBGDT06 

ผ    าน ยการ
พิจาร า นุมัติ

บันท ก   ม   นุมัติ นระบบ 
UBUFMIS หน าจ  KKBGDT08

แจ งผ แ ะส งเ กสาร
ไปยังเจ า  งเร ่ ง

สิ นสุ 

งบประมา ไม เพียงพ  นุมัติ

ไม  นุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ วงเงินเพ่ิมเติม 
เนื่องจากราคาสินค้าในตลาดปรับตัวสูงขึ้น  
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. แผนงาน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จัด
จ าหน่าย 
3. ประกาศ
และระเบียบ
การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ  
4. รหัสแหล่ง
เงิน 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสแหล่ง
เงิน 

 

 

พิจารณาอนุมัติให้เพ่ิมวงเงิน 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. 
รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

บั นทึ ก ข้ อมู ล ใ น ร ะบบ  UBUFMIS   หน้ า จ อ 
KKUBGDT06 
 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. ผลการ
อนุมัติเพ่ิม
วงเงิน 
2. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 

 

ด าเนินการตรวจสอบแหล่งเงิน รหัสโครงการ/
กิจกรรม และหมวดรายจ่าย และวงเงินสามารถ
ปรับเพิ่มวงเงินได้หรือไม่  

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. ผลการ
อนุมัติเพ่ิม
วงเงิน 
2. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 

 

 

บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ  UBUFMIS ห น้ า จ อ 
KKUBGDT08 
 
 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสแหล่งเงิน 

1. ผลการ
อนุมัติเพ่ิม
วงเงิน 
2. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ
เพ่ิมเติม 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

แจ้งผลการและส่งเอกสารไปยังเจ้าของเรื่อง 
 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ
เพ่ิมเติม 
 

 1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ
เพ่ิมเติม 
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1. บันทึกผูกพันเพิ่มเติม (รหัสหน้ำจอ: KKBGDT06) 
เป็นฟังก์ช่ันใช้ในการบันทึก/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล ผูกพันงบประมาณเพ่ิมเติม เมื่อการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ แล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ขออนุมัติวงเงินไว้ในเบื้องต้น ไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้รับผิดชอบ ต้องด าเนินการขออนุมัติปรับเพ่ิมวงเงินของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และ
เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจในการอนุมัติให้ปรับเพ่ิมวงเงินแล้ว ต้องด าเนินการขออนุมัติผูกพัน ในระบบ 
ดังนี้ 

การเข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยเข้าใช้งานระบบด าเนินการเข้าเมนูตามขั้นตอนดังนี้ --->มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการประจ าวัน--->ขอผูกพันงบประมาณ--->
อนุมัติผูกพัน จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 43 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ช่ันบนัทึกผูกพันเพ่ิมเตมิ 

 
การบันทึกอนุมัติผูกพัน ในหน้าจอดังภาพที่  ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกอ้างอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ 
จะปรากฏรายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง 

 และเลือก    ดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 44 หน้าจอเลือกเลขท่ีคมุยอดผูกพันเพิ่มเติม 

เมื่อเลือกเลขที่คุมยอดผูกพันที่ต้องการผูกพันเพ่ิมเติมแล้ว ระบบจะด าเนินการปรับ
สถานะของ วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม, อ้างอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน, วันที่คุมยอดผูกพัน, ประเภทเรื่อง,ประเภท
เรื่องย่อย,เลขที่อ้างอิงเอกสาร,วันเอกสารอ้างอิง วิธีด าเนินการ เรื่อง ปีงบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน 
กองทุน งาน/โครงการ โครงการย่อย กิจกรรม งบรายจ่าย วงเงินตามที่ผูกพันเติม วงเงินที่ขอผูกพันเติมเงินได้ 
เงินประจ างวด จ านวนเงินที่ขอผูกพัน สถานะการเบิกจ่ายขอใบผูกพัน และเลขที่ใบกันเงิน และสถานะการ
อนุมัติผูกพันจะแอคทีฟ ดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 45 หน้าจอหลังจากเลือกเลขท่ีผูกพันเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้ว 
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(2) เลือกรายการรายจ่าย โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ จะปรากฏ
รายชื่อให้เลือก และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่ อง 

 และเลือก    และเม่ือด าเนินการกรอกเสร็จสิ้น ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 46 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ช่ันบนัทึกผูกพันงบประมาณ 

 

เมื่อเลือกรายการรายจ่ายเสร็จสิ้น ด าเนินการกรอกจ านวนเงินที่ขออนุมัติ ด าเนินการ
เสร็จ ระบบจะรวมจ านวนเงินในการขออนุมัติ ในกล่องข้อความ รวม  

เมื่อใส่ข้อมูลจากข้อ (1) – (2) เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม    ระบบจะบันทึกข้อมูล
ทั้งหมด และแสดงกล่องข้อความยืนยัน เลือก    เพ่ือยืนยันการบันทึกผู้พันธ์ ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูป 47 กล่องข้อความยืนยันบันทึกผูกพันเพิ่มเติม 

 

(3) เมื่อด าเนินการตามข้อ (2) แล้ว ระบบจะด าเนินการออกเลขที่คุมยอดผูกพัน  โดย
เปลี่ยนจากสถานะ Auto เป็น 92F61060027  สถานะกันเงิน และสถานะเบิกจ่าย จะปรากฏ ยังไม่มีใบกันเงิน 
และยังไม่เบิกจ่าย ดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 48 หน้าจอการเข้าสู่ฟงัก์ช่ันบนัทึกผูกพันงบประมาณ 

 

และเมื่อได้เลขท่ีคุมยอดผูกพันเพ่ิมเติม ด าเนินการบันทึกเลขท่ีคุมยอดผูกพันเพ่ิมเติม ใน
เอกสารขออนุมัติต่อไป และในส่วนของการพิมพ์ใบผูกพัน แนวทางปฏิบัติ มิได้ด าเนินการพิมพ์ เนื่องจากลด
ต้นทุนในการจัดท าเอกสาร 
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3. อนุมัติผูกพันเพิ่มเติม (รหัสหน้ำจอ: KKBGDT08) 
ใช้ในการอนุมัติผูกพันงบประมาณในกรณีผูกพันเพ่ิมเติมในระบบ ดังนี้ 
การเข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยเข้าใช้งานระบบด าเนินการเข้าเมนูตามขั้นตอนดังนี้ --->มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการประจ าวัน--->ขอผูกพันงบประมาณ--->
อนุมัติผูกพันเพิ่มเติม จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูป 49 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ช่ันอนุมัติผูกพันเพิม่เตมิ 

 
ลักษณะขั้นตอนการด าเนินการอนุมัติผูกพันเพ่ิมเติม (รหัสหน้าจอ: KKBGDT08) เหมือนกับการ

ขั้นตอนด าเนินการอนุมัติผูกพัน (รหัสหน้าจอ: KKBGDT07)  
  



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 79 
 

(3) การยกเลิกผูกพันงบประมาณ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติยกเ ิกค า   จ ายต าง   

บันท ก   ม   นระบบ UBUFMIS 
หน าจ  KKBGDT26

ผ    าน ยการ
พิจาร า นุมัติ

แจ งผ แ ะส งเ กสาร
ไปยังเจ า  งเร ่ ง

สิ นสุ 

 นุมัติ 
กร ีผ กพันงบประมา ปกติ

บันท ก   ม   นระบบ UBUFMIS 
หน าจ  KKBGDT57

 นุมัต ิ
กร ีผ กพันงบประมา เพ่ิมเติม
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ วงเงิน
เพ่ิมเติม เนื่องจากไม่สามารถหาสินค้าในตลาด
ได้หรือไม่จ าเป็นด าเนินการแล้ว 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอยกเลิก 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ยกเลิก 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

 

พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอยกเลิก 
 

 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ยกเลิก 
 

 

กรณีเอกสารขออนุมัติเพ่ิมวงเงินให้ ด าเนินการ 
บั นทึ กข้ อมู ล ในระบบ  UBUFMIS หน้ า จอ 
KKUBGDT57 ก่อน  
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอยกเลิก 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

1. ผลการอนุมัติ 
2. ระบบ
UBUFMIS 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ยกเลิก 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

กรณีเอกสารขออนุมัติปกติ ด าเนินการบันทึก
ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ  UBUFMIS ห น้ า จ อ 
KKUBGDT26 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอยกเลิก 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

1. ผลการอนุมัติ 
2. ระบบ
UBUFMIS 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ยกเลิก 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 

 

แจ้งผลและส่งเอกสารไปยังเจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการอนุมัติ 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ยกเลิก 
3. รหัสผูกพัน
งบประมาณ 
4.ผลการยกเลิก
ผูกพัน
งบประมาณ 
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4. เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงานใน 

การผูกพันงบประมาณ มีสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/ 
สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

โครงการกิจกรรม ควรตรวจสอบรายละเอียด กิจกรรม/โครงการ แหล่งเงิน หมวด
รายจ่าย ให้ถูกต้องตามเอกสารขออนุมัติ 

วงเงินที่ขอผูกพัน ควรตรวจสอบจ านวนเงิน ที่ขอผูกพันงบประมาณ ให้ถูกต้องตาม
เอกสารขออนุมัติ 
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3.3.3 กำรปรับแผนงบประมำณกลำงปีงบประมำณ 
(1) การปรับแผนงบประมาณภายในโครงการเดียวกันในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
การโอนหมวดรายทุกประเภทยกเว้นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายใต้กรอบงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 

เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติปรับแผน าย นโครงการ /

กิจกรรมเ ีย กัน

บันท ก   ม   นระบบ UBUFMIS
 หน าจ  UBUBGDT23

ผ    าน ยการ
พิจาร า นุมัติ

แจ งผ แ ะส งเ กสาร
ไปยังเจ า  งเร ่ ง

สิ นสุ 

 นุมัติ 

ไม  นุมัติ 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 84 
 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จั ด ท า บั น ทึ ก ข อ อ นุ มั ติ ป รั บ แ ผ น
งบประมาณ เนื่องจากการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 

 

 

พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและ

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ

ปรับแผน
งบประมาณ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 

 

บันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS หน้าจอ 
UBUBGDT23 

เจ้าหน้าที่แผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 

1. ผลการอนุมัติ 
2. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
3. ระบบ 
UBUFMIS 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 

 

แจ้งผลและส่งเอกสารไปยังเจ้าของเรื่อง เจ้าหน้าที่แผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการอนุมัติ 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. ผลการปรับแผน
งบประมาณ 
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กำรบันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS  
บันทึกกำรโอน/ยืม/คืนเงินงบประมำณ (ภำยในหน่วยงำน) (รหัสหน้ำจอ: UBUBGDT23) 
การเข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยเข้าใช้งานระบบด าเนินการเข้าเมนูตามขั้นตอนดังนี้ --->มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี--->กลุ่มงบประมาณ--->ระบบงบประมาณ--->รายการประจ าวัน--->โอน ยืม คืน--->บันทึกการ
โอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน) จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

รูป 50 หน้าจอการเข้าสู่ฟังก์ช่ันบนัทึกการโอน/ยมื/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน) 
 

บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (ภายในหน่วยงาน)  ในหน้าจอดังภาพที่ 3 ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) เลือกการโอน เลือก ระหว่างงบรายจ่าย โดยคลิกในช่อง    ด้านหน้าข้อความ “ระหว่างงบ
รายจ่าย”  

(2) ผู้โอน โดยก าหนดปีงบประมาณ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน , กองทุน, แผนงาน/โครงการ, งาน/

โครงการ, กิจกรรม, หมวดรายจ่าย โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ จะปรากฏรายชื่อให้เลือก 

และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง  และ

เลือก    และเม่ือด าเนินการกรอกเสร็จสิ้น ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 51 ตัวอย่างหน้าจอท่ีเลือกข้อมูลการโอนแล้ว 

 

ระบบด าเนินการปรับสถานะวงเงินคงเหลือที่โอนได้ โดยแสดงจ านวนเงินที่ขอโอนได้ ด าเนินการ
กรอบจ านวนเงินที่จะขอโอนในช่อง จ านวนเงินโอน เช่น โอนเงินจ านวน 500 บาท ให้ระบุ “500”  

(3) ผู้รับโอน โดยก าหนดปีงบประมาณ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน, กองทุน, แผนงาน/โครงการ, งาน/

โครงการ, กิจกรรม, หมวดรายจ่าย โดยกด    หรือดับเบิ้ลคลิกในกล่องข้อความ จะปรากฏรายชื่อให้เลือก 

และเพ่ือให้ความรวดเร็วสามารถค้นรายการได้โดยการกรอกรหัสอย่างย่อในช่อง  

และเลือก    และเม่ือด าเนินการกรอกเสร็จสิ้น ปรากฏดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 52  ตัวอย่างหน้าจอท่ีเลือกข้อมูลการโอนและข้อมูลปลายทางการโอนแล้ว 

 

เมื่อใส่ข้อมูลจากข้อ (1) – (3) เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม    ระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมด และ
แสดงกล่องข้อความ ยันยืนการโอนข้อมูล อยู่ในสถานะ แอคทีฟ ดังภาพต่อไปนี้ 

 
รูป 53 ตัวอย่างหน้าจอท่ีเลือกข้อมูลการโอนและข้อมูลปลายทางการโอนและบันทึกแล้ว 
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(4) และเมื่อผู้มีอ านาจในการอนุมัติโอนเงิน ขออนุมัติให้โอนเงินแล้ว โดยด าเนินการตรวจสอบมิติ
กองทุน แหล่งเงิน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย และจ านวนเงินที่โอนให้ถูกต้องอีกครั้ง และเลือกยืนยัน

การโอนข้อมูล โดยคลิกในช่อง    ด้านหน้าข้อความ “ยืนยันการโอนข้อมูล” และกดปุ่ม    ระบบ
จะบันทึกข้อมูลทั้งหมด และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูป 54 ตัวอย่างหน้าจอด าเนินการโอนงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว 
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 (2) การโอนหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ หรือการโอนรายจ่ายในหมวด
ต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงรายการในหมวดค่าท่ีดิน 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

จุ เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติโ นหม  ค าที่ ิน แ ะส่ิงก  สร าง 

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

ไม เห น  บ/ทบท น

จั ท าเ กสารปรับแผนประมา  

เห น  บ

เสน  ธิกาบ ี
พิจาร า

ก งแผนแจ งผ 
การปรับแผนงบประมา 

มายังส านัก

ไม เห น  บ/ทบท น

แจ งเจ า  งเร ่ งทราบผ 
การปรับแผนงบประมา 

จุ สิ นสุ 

เห น  บ

น าส งเ กสาร   นุมัติ
ปรับแผนมายังก งแผนงาน

ค ะกรรมการกบม.
พิจาร า

 นุมัติ ไม  นุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ 
เนื่ องจากการด า เนินงานไม่ เป็นไปตามแผน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. แบบรูป และ
ราคากลาง 
6. ใบเสนอราคา 

 

 

พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 
 

3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. แบบรูป และ
ราคากลาง 
6. ใบเสนอราคา 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติปรับแผน พร้อม
เอกสาร และแบบฟอร์มที่กองแผนงานก าหนด 
น าเสนอผู้บริหารลงนามในบันทึกเสนอขอปรับแผน 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

1. ผลการ
พิจารณา
ผู้บังคับบัญชา 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. แบบรูป และ
ราคากลาง 
6. ใบเสนอราคา 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

 

 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. เห็นชอบ 
2. ไม่เห็นชอบ/ทบทวน 
 

อธิการบดี 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

 
 
 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 

พิจารณาได้ 2 ได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

คณะกรรมก
าร 

1. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
2. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
3. แบบรูป และ
ราคากลาง 
4. ใบเสนอราคา 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 
 

1. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
2. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
3. แบบรูป และ
ราคากลาง 
4. ใบเสนอราคา 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนมายังส านักฯ 
 
 

กองแผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนไปยังเจ้าของเรื่องทราบต่อไป 
 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
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 (3) การเปลี่ยนแปลงรายการหมวดครุภัณฑ์ 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

จุ เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติเป ่ียนแป งรายการครุ ั    

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

ไม เห น  บ/ทบท น

จั ท าเ กสารปรับแผนประมา  

เห น  บ

เสน  ธิกาบ ี
พิจาร า

ก งแผนแจ งผ 
การปรับแผนงบประมา 

มายังส านัก

ไม เห น  บ/ทบท น

แจ งเจ า  งเร ่ งทราบผ 
การปรับแผนงบประมา 

จุ สิ นสุ 

น าส งเ กสาร   นุมัติ
ปรับแผนมายังก งแผนงาน

 นุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ 
เนื่ องจากการด า เนินงานไม่ เป็นไปตามแผน
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. รายละเอียด
เฉพาะครุภัณฑ์ 
5. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
4. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 

 

 

พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. รายละเอียด
เฉพาะครุภัณฑ์ 
5. ใบเสนอราคา 

2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง
รายการครุภัณฑ์ พร้อมเอกสาร และแบบฟอร์มที่
กองแผนงานก าหนด เสนอผู้บริหารลงนามใน
บันทึกขออนุมัติปรับแผน 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. รายละเอียด
เฉพาะครุภัณฑ์ 
5. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 
 
 
 

3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

อธิการบดี 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

 

 

แจ้งผลการปรับแผนมายังส านักฯ 
 
 

กองแผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
 

 

 

แจ้งผลการปรับแผนไปยังเจ้าของเรื่องทราบต่อไป 
 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
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(4) การปรับแผนหมวดรายทุกประเภทยกเว้นหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

จุ เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติปรับแผนหม  รายจ ายทุกประเ ท

ยกเ  นค าที่ ินแ ะส่ิงก  สร าง 

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

ไม เห น  บ/ทบท น

จั ท าเ กสารปรับแผนประมา  

เห น  บ

เสน  ธิกาบ ี
พิจาร า

ก งแผนแจ งผ 
การปรับแผนงบประมา 

มายังส านัก

ไม เห น  บ/ทบท น

แจ งเจ า  งเร ่ งทราบผ 
การปรับแผนงบประมา 

จุ สิ นสุ 

น าส งเ กสาร   นุมัติ
ปรับแผนมายังก งแผนงาน

 นุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ 
เนื่ องจากการด า เนินงานไม่ เป็นไปตามแผน
งบประมาณท่ีตั้งไว้  

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 

 

 

พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 

 

 

ด า เนินการจัดท า เอกสารขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณพร้อมเอกสาร และแบบฟอร์มที่กอง
แผนงานก าหนด น าเสนอผู้บริหารลงนามในบันทึก
ขออนุมัติปรับแผน 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 

1. ผลการ
พิจารณา 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 
 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์ 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 
 

5. ใบเสนอราคา 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

อธิการบดี 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์ 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงิน
ที่จะขอปรับแผน 
4. แบบรูป และ
ราคากลาง 
5. ใบเสนอราคา 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนมายังส านักฯ 
 
 

กองแผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนไปยังเจ้าของเรื่องทราบต่อไป 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
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(5) การโอน ปรับแผน เปลี่ยนรายการในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

จุ เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัต ิโ น ปรับแผน เป ่ียนแป งรายการ 

หม  ครุ ั   ค มพิ เต ร 

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

ไม เห น  บ/ทบท น

จั ท าเ กสารปรับแผนประมา  

เห น  บ

เสน  ธิกาบ ี
พิจาร า

ก งแผนแจ งผ 
การปรับแผนงบประมา มายังส านัก

ไม  นุมัติ/ทบท น

แจ งเจ า  งเร ่ งทราบผ 
การปรับแผนงบประมา 

จุ สิ นสุ 

ค ะกรรมการ 
พิจาร า

น าส งเ กสาร   นุมัติ
ปรับแผนมายังก งแผนงาน

น าส งเ กสาร   นุมัติมายังเ  านุการ
ค ะกรรมการบริหารแ ะพั นา
ระบบสารสนเท   งมหา ิทยา ัย

เห น  บ

ไม เห น  บ/ทบท น

 นุมัติ
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ 
เนื่องจากการด าเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน
งบประมาณท่ีตั้งไว้  

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์ 
4. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 

พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

3. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์ 

4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณพร้อมเอกสาร และแบบฟอร์มที่กอง
แผนงานก าหนด น าเสนอผู้บริหารลงนามในบันทึก
ขออนุมัติปรับแผน 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

1. ผลการ
พิจารณา 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ของ
มหาวิทยาลัย 

1. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
2. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

1. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

อธิการบดี 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

รายโครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
กลางครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ปรับแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 

แจ้งผลการปรับแผนมายังส านักฯ 
 
 

กองแผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนไปยังเจ้าของเรื่องทราบต่อไป 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
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(5) การปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ มีสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

รายละเอียด 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/ 
สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

รหัสแหล่งเงิน จ านวนเงินที่ขอปรับ ควรตรวจสอบรหัสแหล่งเงินที่จะขอปรับแผน จ านวนเงิน 
รายละเอียดที่เก่ียวข้องให้ถูกต้อง 

เอกสารประกอบการปรับแผน มีเอกสารประกอบการปรับแผนที่ครบถ้วน เช่น ในเสนอ
ราคา รายละเอียดครุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งหากเอกสารไม่ครบ
อาจจะท าให้การด าเนินในปรับแผนล่าช้าได ้
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3.3.4 กำรตั้งแผนงบประมำณกลำงปีงบประมำณ 
(1) การตั้งแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณยกเว้นหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

จุ เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติตั งงบประมา  

ยกเ  นหม  ครุ ั   ค มพิ เต ร 

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

ไม เห น  บ/ทบท น

จั ท าเ กสารตั งแผนงบประมา 

เห น  บ

เสน  ธิกาบ ี
พิจาร า

ก งแผนแจ งผ 
การปรับแผนงบประมา มายังส านัก

ไม เห น  บ/ทบท น

แจ งเจ า  งเร ่ งทราบผ 
การปรับแผนงบประมา 

จุ สิ นสุ 

เห น  บ

น าส งเ กสาร   นุมัติ
ตั งแผนมายังก งแผนงาน

ค ะกรรมการกบม.
พิจาร า

เห น  บ

ไม เห น  บ/ทบท นค ะกรรมการส ามหา ิทยา ัย
พิจาร า

 นุมัติไม  นุมัติ/ทบท น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

จัดท าบันทึกขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ 
เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน  

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอต้ังแผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและราคา
กลาง 
6. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่า
ด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 
4. แหล่งเงินที่ขอ
ใช้ 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ต้ังแผน 
3.แหล่งเงนิที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ต้ังแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

 

พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอตั้งแผน 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ICT 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

3. แหล่งเงินที่จะขอ
ต้ังแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
6. แบบรูปและราคา
กลาง 

3. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

3. แหล่งเงินที่จะ
ขอตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณพร้อมเอกสาร และแบบฟอร์มที่
กองแผนงานก าหนด โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1 .  กรณี  ตั้ ง แผนงบประมาณ ครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอตั้งแผน 
3. รหัสแหล่งเงินที่จะ
ขอปรับแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ต้ังแผน 
3. แหล่งเงินที่จะ
ขอตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

6. แบบรูปและราคา
กลาง 

6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอตั้งแผน 
3. แหล่งเงินที่จะขอ
ต้ังแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
6. แบบรูปและราคา
กลาง 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
3. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3. แหล่งเงินที่จะ
ขอตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. เห็นชอบ 
2. ไม่เห็นชอบ/ทบทวน 

อธิการบดี 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอตั้งแผน 
3. แหล่งเงินที่จะขอ
ต้ังแผน 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
6. แบบรูปและราคา
กลาง 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
3. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ต้ังแผน 
3. แหล่งเงินที่จะ
ขอตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ต้ังแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. เห็นชอบ 
2. ไม่เห็นชอบ/ทบทวน 

คณะกรรมการ 1. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอตั้งแผน 
2. แหล่งเงินที่จะขอ
ต้ังแผน 
3. ใบเสนอราคา 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 

1. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ต้ังแผน 
2. แหล่งเงินที่จะ
ขอตั้งแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและราคา
กลาง 

3. แบบฟอร์มการ
ต้ังแผน
งบประมาณ 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
6.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

คณะกรรมการ
สภา 

1. รายละเอียดความ
จ าเป็นที่ขอตั้งแผน 
2. แหล่งเงินที่จะขอ
ตั้งแผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและราคา
กลาง 

1. ผลการ
พิจารณา 
 

1. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
2. แหล่งเงินที่จะ
ขอตั้งแผน 
3. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
4. ใบเสนอราคา 
5. รายละเอียด
คุณ
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
6.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนมายังส านักฯ 
 
 

กองแผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนไปยังเจ้าของเรื่องทราบ
ต่อไป 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
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(2) การตั้งแผนงบประมาณกรณีใช้เงินรายได้เพ่ือรอจ่ายคืนหรือเงินบริจาค (ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริจาค) 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

จุ เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติตั งแผนงบประมา จากเงินรายไ  

เพ ่ จ ายค นหร  เงินบริจาค

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

ไม เห น  บ/ทบท น

จั ท าเ กสารตั งแผนประมา  

เห น  บ

เสน  ธิกาบ ี
พิจาร า

ก งแผนแจ งผ 
การตั งแผนงบประมา 

มายังส านัก

ไม  นุมัติ/ทบท น

แจ งเจ า  งเร ่ งทราบผ 
การตั งแผนงบประมา 

จุ สิ นสุ 

น าส งเ กสาร   นุมัติ
ปรับแผนมายังก งแผนงาน

 นุมัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

จัดท าบันทึกขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ  
 
 
 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและ
ราคากลาง 
6. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์  
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ว่าด้วย 
การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 
4. แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 
5. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและ
ราคากลาง 
6. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ว่าด้วย 
การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 
2560 
4. แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 
5. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
พร้อมเอกสาร และแบบฟอร์มที่กองแผนงานก าหนด 
น าเสนอผู้บริหารลงนามในบันทึกขออนุมัติตั้งแผน 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3. ใบเสนอราคา 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและ
ราคากลาง 
6. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

4. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 

4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและ
ราคากลาง 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
3.แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 
4. บัญชีราคา
มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้าง 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

6. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 
 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

อธิการบดี 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและ
ราคากลาง 
6. แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 

1. ผลการ
พิจารณา 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
7.แบบรูปและ
ราคากลาง 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนมายังส านักฯ 
 
 

กองแผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนไปยังเจ้าของเรื่องทราบต่อไป 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
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(3) การตั้งแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ กรณตีั้งแผนในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

จุ เริ่มต น

เจ า  งเร ่ ง ร าง/พิมพ  เ กสาร
   นุมัติตั งงบประมา 

เสน ผ  บริหาร
พิจาร า

ไม เห น  บ/ทบท น

จั ท าเ กสารตั งแผนงบประมา 

เห น  บ

เสน  ธิกาบ ี
พิจาร า

ก งแผนแจ งผ 
การปรับแผนงบประมา มายังส านัก

ไม เห น  บ/ทบท น

แจ งเจ า  งเร ่ งทราบผ 
การปรับแผนงบประมา 

จุ สิ นสุ 

เห น  บ

ค ะกรรมการ 
พิจาร า

น าส งเ กสาร   นุมัติมายังเ  านุการ
ค ะกรรมการบริหารแ ะพั นา
ระบบสารสนเท   งมหา ิทยา ัย

เห น  บ

ไม เห น  บ/ทบท น

ค ะกรรมการกบม.
พิจาร า

เห น  บ

ไม เห น  บ/ทบท น
ค ะกรรมการส ามหา ิทยา ัย

พิจาร า

 นุมัติไม  นุมัต/ิทบท น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

จัดท าบันทึกขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ  
 
 
 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ICT 
3. ระเบยีบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ว่าด้วย 
การเงินและ
ทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 
4. แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

พิจารณาลงนามเห็นชอบ 
 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
3. ระเบียบ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 125 
 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

ว่าด้วย 
การเงินและ
ทรพัย์สิน 
พ.ศ. 2560 
4. แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 

4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 

ด า เนิ นการจั ดท า เ อกสารขออนุ มั ติ ตั้ ง แผน
งบประมาณพร้อมเอกสาร และแบบฟอร์มที่กอง
แผนงานก าหนด น าเสนอผู้บริหารลงนามในบันทึก
ขออนุมัติตั้งแผน 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
4. แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
3.แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

คณะกรรมการ
บริหารและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ของ
มหาวิทยาลัย 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

1. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

น าเสนอบันทึกไปยังกองแผนงาน ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

11. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

1. ผู้จ าหน่าย 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 
3.แหล่งเงินที่
ขอตั้งแผน 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

อธิการบดี 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ต้ังแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. เห็นชอบ 
2. ไม่เห็นชอบ/ทบทวน 

คณะกรรมการ 1. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ปรับแผน 
2. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
3. ใบเสนอราคา 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. บัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ICT 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แบบรูปและ
ราคากลาง 

4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 

 
 

พิจารณาได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ/ทบทวน 

คณะกรรมการ
สภา 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอตั้ง
แผน 
3. ใบเสนอราคา 
4. รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
5. แหล่งเงินที่ขอตั้ง
แผน 

1. ผลการ
พิจารณา 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
ความจ าเป็นที่ขอ
ตั้งแผน 
3.แหล่งเงินที่ขอ
ตั้งแผน 
4. แบบฟอร์มการ
ตั้งแผน
งบประมาณ 
5. ใบเสนอราคา 
6. รายละเอียด
คุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนมายังส านักฯ 
 
 

กองแผนงาน 1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
 

 

 
 

แจ้งผลการปรับแผนไปยังเจ้าของเรื่องทราบต่อไป 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
 

1. ผลการ
พิจารณาปรับ
แผน 

1. บันทึกข้อความ 
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(3)  การตั้งแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ มีสิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

รายละเอียด 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/ 
สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

ที่มาของเงินรายได้ ควรตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอตั้งแผนงบประมาณกลาง
ปีงบประมาณ ตามที่มาของเงินรายได้ที่ได้รับ เพ่ือให้การ
ด าเนินการตั้งแผนงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
มีเอกสารประกอบการปรับแผนที่ครบถ้วน เช่น ใบเสนอราคา 
รายละเอียดครุภัณฑ์ เป็นต้น หากไม่ครบถ้วนอาจจะท าให้การ
ด าเนินในปรับแผนล่าช้าได ้
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3.3.5 กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม 
(1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

ผ  รับผิ   บ ร บร ม    ม  ที่
จ าเป น นการจั ท าโครงการ/กิจกรรม 

ผ  รับผิ   บ จั ท า (ร าง) โครงการ/
กิจกรรม ตามแบบ  ร มที่ส านัก  ก าหน 

ผ    าน ยการ
พิจาร า

ผ  รับผิ   บ
   าเนินการตามแผนที่ก าหน 
ไ   นโครงการ/กิจกรรม ต  ไป

สิ นสุ 

ร งผ    าน ยการ
พิจาร า

หั หน า  าย
พิจาร า

เห น  บ

กร ีค า   จ าย นโครงการ
ร มเกิน 500,000 บาท

กร ีค า   จ าย นโครงการ
ร มไม เกิน 500,000 บาท

แก ไ /ทบท น

แก ไ /ทบท น

 ธิการบ ี
พิจาร า

เห น  บ

 นุมัติ

แก ไ /ทบท น

เห น  บ

 นุมัติ

แก ไ /ทบท น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

  

 

รวบรวมข้อมูล ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ สถานที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินงาน เป็นต้น 

เจ้าของเรื่อง 1. ข้อมูลที่จ าเป็น
ในการด าเนินการ
โครงการ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. หลักการ
จ าแนกประเภท
รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่ง
เงินที่จะขอปรับ
แผน 

 

 
 

จัดท า (ร่าง) โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มที่
ส านัก ฯ ก าหนด  

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 
 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. เกณฑ์การ
จ าแนกรายจ่าย
งบประมาณ 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่ง
เงินที่จะขอปรับ
แผน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

พิจารณา รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมใน
เบื้องต้น 

หัวหน้าฝ่าย 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. เกณฑ์การ
จ าแนกรายจ่าย
งบประมาณ 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่ง
เงินที่จะขอใช้
เงิน 

 

 
 

พิจารณา รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และ
เห็นชอบ โครงการ/กิจกรรม  

 หัวหน้าฝ่าย 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. เกณฑ์การ
จ าแนกรายจ่าย
งบประมาณ 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่ง
เงินที่จะขอใช้
เงิน 

 

 

พิจารณา รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ด าเนินการได้ 2 กรณี คือ 
1. อนุมัติ หากวงเงินรวมในโครงการไม่เกิน 
500,000 บาท 

ผู้อ านวยการฯ 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 135 
 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

2. เห็นชอบ หากวงเงินรวมในโครงการเกิน 
500,000 บาท เสนออธิการบดีพิจารณาต่อไป 

3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 

โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. เกณฑ์การ
จ าแนกรายจ่าย
งบประมาณ 

3. รหัสแหล่ง
เงินที่จะขอใช้
เงิน 

 

 
 

พิจารณา รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

อธิการบดี 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่งเงินที่
จะขอปรับแผน 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. เกณฑ์การ
จ าแนกรายจ่าย
งบประมาณ 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่ง
เงินที่จะขอใช้
เงิน 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการตามแผนก าหนดไว้
ในโครงการ/กิจกรรม ต่อไป 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
 

1. ผลการ
พิจารณา 
 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รหัสแหล่ง
เงินที่จะขอใช้
เงิน 
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(2) เตรียมการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
(2.1) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

ผ  รับผิ   บ 
  าเนินการตามแผนที่ก าหน  

 นโครงการ 

สิ นสุ 

 จั ท าเ กสาร 
ประสานงานต าง ที่เกี่ย    ง

 น  าเนินงาน 

ผ  บริหาร
พิจาร า

ผ  รับผิ   บ
  าเนินการตามแผนต  ไป

ทบท น/แก ไ 

ส งหนังส  ไป
ยังหน  ยงานที่เกี่ย    ง

 งนาม
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

เมื่อโครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติแล้ว 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนก าหนดในโครงการ 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. อุปกรณ์ บุคคล 
สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. อุปกรณ์ บุคคล 
สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 

 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารประสานงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการโครงการ/กิจกรรม 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. อุปกรณบ์ุคคล 
สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. อุปกรณ์ บุคคล 
สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 

 

 
 

พิจารณาลงนามในหนังสือประสานงาน ต่อไป 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. อุปกรณ์ บุคคล 
สถานที่ และ

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. อุปกรณ ์บุคคล 
สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 

เอกสารประสานงานต่าง ๆ ด าเนินการจัดส่ง
หนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. อุปกรณ์ บุคคล 
สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. อุปกรณ์ บุคคล 

สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนต่อไป 
 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. อุปกรณ์ บุคคล 
สถานที่ และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

 1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
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(2.2) การขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

ผ  รับผิ   บ 
  าเนินการตามแผนที่ก าหน  

 นโครงการ 

สิ นสุ 

จั ท าเ กสาร
   นุมัติค า   จ าย นโครงการ 

ผ  บริหาร
พิจาร า

ผ  รับผิ   บ
  าเนินการตามแผนต  ไป

ทบท น/แก ไ 

  าเนินการจั     จั จ าง 
 ัส ุ ุปกร   

แ ะค า   จ าย  ่น   

 นุมัติ

ไ   ัส ุ/รายการที่จ าเป น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหลง่ข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

เมื่อโครงการ/กิจกรรม ได้รับการอนุมัติแล้ว 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนก าหนดในโครงการ 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. ใบเสนอราคา 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. กฎ ระเบียบ 
เกณฑ์ อัตราการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการที่
เกี่ยวข้อง 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ระเบียบ 
เกณฑ์ อัตรา
การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ 

 

 

ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. ใบเสนอราคา 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. กฎ ระเบียบ 
เกณฑ์ อัตราการ
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการที่
เกี่ยวข้อง 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รายการวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 

พิจารณาลงนามอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. ใบเสนอราคา 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ผู้จ าหน่าย 
3. กฎ ระเบียบ 
เกณฑ์ อัตราการ

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหลง่ข้อมูล แบบรำยงำน 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการที่
เกี่ยวข้อง 

3. รายการวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 

1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ที่ขอใช้ในการด าเนิน
โครงการ 
2. ค่าใช้จ่ายที่มิต้องด าเนินการตาม พรบ. จัดซื้อจัด
จ้าง ฯ 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้ ปฏิ บั ติ ง าน
บริหาร 

1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รายการวัสดุ 
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. รายการวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. รายการวัสดุ 
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนต่อไป 
 
 

เจ้าของเรื่อง 1. บันทึกข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 1. บันทึก
ข้อความ 
2. รายละเอียด
โครงการ 
3. วัสดุ อุปกรณ์
ที่เก่ียวข้อง 

 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 142 
 

 
 (3) ระหว่างด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

ผ  รับผิ   บ 
เตรียมส านที่  ุปกร   

ที่จ าเป น นการ  าเนินงาน

เก บ   ม   านการที่จ าเป น/
เก บ   ม  ตามตั  ี  ั 

เก บห ัก านการเบิกจ ายเงิน/
จั เก บส านที ่/ ุปกร  

สิ นสุ 

ก  นงาน

ระห  างงาน

ห ังเสร จงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 

ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการด าเนินงาน 
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 1. รายละเอียด
โครงการ 
2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. รายละเอียด
โครงการ 
 

- 

 

 
 

ด าเนินการข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น /เก็บข้อมูล
ตามตัวชี้วัดของโครงการที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 1. รายละเอียด
โครงการ 
2.แบบสอบถาม 
3. สังเกตการณ์การ
ประชุม 
4. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 
5. เก็บภาพ
บรรยากาศ 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2.แบบสอบถาม 
 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2.แบบสอบถาม 
3. แบบเก็บผล
การสังเกต 
4. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. เก็บภาพ
บรรยากาศ 

 

 

เก็บหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน/จัดเก็บสถานที่
จัดงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
 

ผู้รับผิดชอบ 1. ใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. เก็บภาพ
บรรยากาศ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
4. จัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ 

1. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
2. เก็บภาพ
บรรยากาศ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

1. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. เก็บภาพ
บรรยากาศ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
4. จัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบกำร
ด ำเนินงำน 

แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. จัดเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ 
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 (4) หลังเสร็จงานโครงการ/กิจกรรม 
(4.1) การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

ผ  รับผิ   บ 
  าเนินการจั ท าเ กสาร

จั ท าเ กสาร
   นุมัติเบิกจ ายค า   จ าย นโครงการ 

ผ  บริหาร
พิจาร า

ทบท น/แก ไ 

  าเนินการเงินเบิกจ ายเงิน
แก เจ าหนี  พร  มค นเงิน

ท ร งจ ายต  ไป

 นุมัติ

สิ นสุ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ จัดท าเอกสารเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ผู้จ าหน่าย 

1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

 

 
 

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ต้องด าเนินการตาม พรบ. จัดซื้อ
จัดจ้างฯ ได้แก่ การจ้างเหมาบริการ จัดซื้อวัสดุ เป็น
ต้น 

เจ้าหน้าทีพั่สดุ 1. บันทึกข้อความ 
2. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ผู้จ าหน่าย 

1. บันทึกข้อความ 
2. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

 

 
 

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมิต้องด าเนินการตาม พรบ. จัดซื้อ
จัดจ้างฯ ได้แก่ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น 

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
 
 
 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ผู้จ าหน่าย 

1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

ผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่อไป 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

 1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

 

 
 

เมื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้ว ด าเนินการเบิกจ่ายเงินแก่
เจ้าหนี้ และคืนเงินทดรองจ่ายต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
4.เงินสด 

 1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 
4. เงินสด 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงาน และปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพ
บรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน

1. ภาพ
บรรยากาศ 
2. ผลการการ
เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย 
3. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพบรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการแก้ไข 

และแนวทางการ
แก้ไข 

 

 
 

ผู้บริหาร ทราบ และให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพ
บรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการแก้ไข 

1. ภาพ
บรรยากาศ 
2. ผลการการ
เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย 
3. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการ
แก้ไข 

1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพบรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
และแนวทางการ
แก้ไข 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการน าปัญหาอุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน ไปแก้ไข/ปรับใช้ ในการด าเนินโครงการ
ในรอบปีถัดไป 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 1. ผลการ
พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

1. บันทึกข้อความ 
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(4.2) การด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

เริ่มต น

ผ  รับผิ   บ 
  าเนินการจั ท าเ กสาร

 รายงานผ การ  าเนินโครงการ 

ผ  บริหาร
พิจาร า

น า   เส นแนะ/ป  หา/ ุปสรรค/
แน ทางการแก ไ  มาปรับค าเป าหมาย/

แผน  าเนินโครงการ/
กิจกรรม นป งบประมา  ั ไป

ทราบ/ ห    เสน แนะ

สิ นสุ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ จัดท าเอกสารเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

1. รายละเอียด
โครงการ 
2. ผู้จ าหน่าย 

1. บันทึกข้อความ 
2. ใบรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. หลักฐานการ
จ่ายเงิน 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรม ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงาน และปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินงาน  

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพ
บรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการแก้ไข 

1. ภาพ
บรรยากาศ 
2. ผลการการ
เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย 
3. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
 

1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพ
บรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการแก้ไข 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 152 
 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

ผู้บริหาร ทราบ และให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 
 

ผู้บริหาร 1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพ
บรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการแก้ไข 

1. ภาพ
บรรยากาศ 
2. ผลการการ
เบิกจ่าย
ค่าใช้จ่าย 
3. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการ
แก้ไข 

1. บันทึกข้อความ 
2. ภาพ
บรรยากาศ 
3. ผลการการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
4. ผลการ
ประเมิน
โครงการ/
กิจกรรม 
5. รายงานผล
ปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม และ
แนวทางการแก้ไข 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการน าปัญหาอุปสรรค ในการ
ด าเนินงาน ไปแก้ไข/ปรับใช้ ในการด าเนินโครงการ
ในรอบปีถัดไป 
 

ผู้รับผิดชอบ 1. บันทึกข้อความ 1. ผลการ
พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

1. บันทึกข้อความ 
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3.3.6 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี แผนงบประมำณรำยจ่ำย และ
แผนกลยุทธ์ วิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงบประมำณรำยจ่ำย 

กระบวนการปฏิบัติงาน 
 

จุ เริ่มต น

แจ งเ ียน  ายต าง   
เพ ่ ร บร ม   ม  ผ การ  าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม เป นรายไตรมาส 

  ายต าง  
ส ง   ม  ผ การ  าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

เป นรายไตรมาส เพ ่ ร บร ม   ม   
ตร จส บ  แ ะ ิเคราะห    ม   

แ ะรายงานผ 

ที่ประ ุม
เพ ่ พิจาร าส่ังการ

น าเ  าที่ประ ุมส านัก เพ ่ พิจาร า
ผ การ  าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

จุ สิ นสุ 

เห น  บ/ส่ังการ

ทบท น

จั ท า   ม   เ กสารที่จ าเป น
แ ะน าเ  าประ ุมค ะกรรมการ  งส านัก  
เพ ่ พิจาร าปรับแผนงานแ ะงบประมา  

ค ะกรรมการ  งส านัก 
เพ ่ พิจาร า

ทบท น

เจ าหน าที่แผนงาน 
แจ งผ การพิจาร า  งค ะกรรมการ  งส า
นัก  ห   ายต าง   ทราบแ ะ  าเนินการต  ไป

เห นชอบ/ส่ังการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

เจ้าหน้าที่แผนงาน ด าเนินการจดท าหนังสือแจ้งเวียน
ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส  

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/กิจกรรม 
3. นโยบาย แผนกล
ยุทธ์ของส านัก และ
มหาวิทยาลัย 

1. แผนปฏิบัติ
งานและ
แผนการใช้
จ่ายเงิน แยก
รายโครงการ/
กิจกรรม 
2. นโยบาย 
แผนกลยุทธ์
ของส านัก 
และ
มหาวิทยาลัย 

1. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาด
ว่าจะเกิดจริง 

 

 

ฝ่ายต่าง ๆ ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรมมายังเจ้าหน้าที่แผนงาน และ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล
การด าเนินงาน และคาดการณ์ รายรับ รายจ่าย (ไตร
มาสที่ 3) ดังนี้ 
1. การคาดการณ์รายรับ โดยการน าข้อมูลรายรับที่
เกิดขึ้นจริง และข้อมูลรายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงใน
ไตรมาสที่  3 จากฝ่ายต่างๆ น าข้อมูลดังกล่าวมา 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับประมารการรายรับ  

ฝ่ายต่าง ๆ  1. ข้อมูลผลการ
ด าเนินโครงการ/ 
2. ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดจริง 

1. จากการ
ด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ 

1. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาด
ว่าจะเกิดจริง 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

2. การคาดการณ์รายจ่าย โดยการน าข้อมูลรายจ่ายที่
เกิดข้ึนจริง และข้อมูลรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงใน
ไตรมาสที่  3 จากฝ่ายต่างๆ น าข้อมูลดังกล่าวมา 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับประมารการรายจ่าย  
น าผลการวิเคราะห์ จากข้อที่ 1 และ 2 มาเปรียบเทียบ 
และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาแนวทางการปรับแผน
งบประมาณ และน าเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับ
แผนงาน และน าเสนอคณะกรรมการต่อไป 

 

 
 

น าข้อมูลผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม และ
น าเข้าที่ประชุมส านักฯ ต่อไป  
 
 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. รายงานผล
ข้อมูลผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ของฝ่ายต่างๆ 
2. รายงานผล
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดจริง 

1. ข้อมูลจาก
การ
ด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ 

1. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาด
ว่าจะเกิดจริง 
3. ข้อมูลสถิติ 
กราฟแท่ง 
กราฟวงกลม 
และกราฟเส้น 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 
 

ทีประชุม พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ  ที่ประชุม 1. รายงานผล
ข้อมูลผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ของฝ่ายต่างๆ 
2. รายงานผล
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดจริง 

1. ข้อมูลจาก
การ
ด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ 

1. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาด
ว่าจะเกิดจริง 
3. ข้อมูลสถิติ 
กราฟแท่ง 
กราฟวงกลม 
และกราฟเส้น 

 

 
 

น าข้ อมู ล จากที่ ป ร ะชุ มส านั ก  น า เข้ าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการส านักฯ ต่อไป 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. รายงานผล
ข้อมูลผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ของฝ่ายต่างๆ 
2. รายงานผล
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดจริง 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. ข้อมูลจาก
การ
ด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ 

1. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาด
ว่าจะเกิดจริง 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

3. ข้อมูลสถิติ 
กราฟแท่ง 
กราฟวงกลม 
และกราฟเส้น 

 

 
 

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป คณะกรรมการ
ส านักฯ 

1. รายงานผล
ข้อมูลผลการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
ของฝ่ายต่างๆ 
2. รายงานผล
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดจริง 

1. ข้อมูลจาก
การ
ด าเนินงาน
ของฝ่ายต่างๆ 

1. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม 
2. แบบฟอร์ม
ข้อมูลรายรับ
รายจ่ายที่คาด
ว่าจะเกิดจริง 
3. ข้อมูลสถิติ 
กราฟแท่ง 
กราฟวงกลม 
และกราฟเส้น 

 

 
 

ด าเนินการแจ้งผลการประชุมไปยังฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือ
ด าเนินการตามมติทีประชุมต่อไป 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 1. ผลการ
พิจารณา 

1. บันทึก
ข้อความ 
2. ผลการ
พิจารณา 
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ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลเชิงสถิติ น าเสนอที่ประชุมประจ าส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ระเบียบวาระที่ 4 วาระที่ 4.1  รายงานผลการวิเคราะห์
งบประมาณการรายรับและรายจ่าย เมื่อเทียบกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 
2561   

 
รูป 55  กราฟแสดงประมาณการรายรับเทียบรายรับจริง 

 
รูป 56  กราฟเปรียบเทียบรายรับรายเดือนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
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รูป 57  กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายจริงเทียบประมาณการรายรจ่าย 

 
รูป 58  กราฟเปรียบเทียบรายจ่ายรายเดือนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 

 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 160 
 

 
รูป 59  กราฟเปรียบเทียบรายรับ และจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

 
รูป 60  กราฟแสดงประมาณการรายัรย เทียบรายรับและรายจ่ายจรงิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
              ขั้นตอนในกำรตรวจยอดงบประมำณคงเหลือ (รหัสหน้ำจอ: KKBGOR13) 

เข้าสู่ฟังก์ชั่น โดยก าหนดข้อมูลประเภทเรื่อง ตามข้ันตอนดังนี้  
ระบบงาน UBU-MIS--->กลุ่มติดตามควบคุมงบประมาณ--->งานติดตามงบประมาณ--->
รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ 
 
จะได้หน้าจอดังภาพต่อไปนี้ 
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รูป 61 หน้าจอเมนูรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอ ให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องการดูรายงาน แล้วกดปุ่ม  เพ่ือดูรายงาน ในหน้าจอ
ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 
รูป 62 หน้าจอการระบเุงื่อนไขเพือ่ดูรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ 

 
เมื่อระบุเงื่อนไขที่ต้องการดูรายงานแล้ว กดปุ่ม  เพ่ือดูรายงาน หน้าจอตัวอย่าง ดังภาพ

ต่อไปนี้ 
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รูป 63 ตัวอย่างหน้าจอรายงานสรปุยอดงบประมาณคงเหลือ 

 
 

  



คู่มือการปฏิบตัิงานบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏบิัติการ    หน้า 163 
 

3.3.7 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 

จุ เริ่มต น

แจ งเ ียน  ายต าง   
เพ ่ ร บร ม   ม   นการจั ท ารายงานประจ า

ป  ตามแบบ  ร มที่มหา ิทยา ัยก าหน  

  ายต าง  
ส ง   ม  ร บร ม   ม   นการจั ท ารายงานป

ระจ าป   เพ ่ ร บร ม   ม   ตร จส บ  
แ ะ ิเคราะห    ม   

ที่ประ ุม
พิจาร า

จั ท าร ปเ  ม 
แ ะน าเ  าที่ประ ุมเพ ่ พิจาร า

(ร าง)รายงานประจ าป ) 

ส ง (ร าง) รายงานประจ าป  ไปยังก งแผนงาน 
เพ ่ ร บร มแ ะน าเสน กรรมการ น าพร ม

     /     

กรรมการ  งส านัก 
พิจาร า

เห น  บ

     /     

เห น  บ

กรรมการบริหารมหา ิทยา ัย
พิจาร า

1

       

     /     

2

     /     
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จุ สิ นสุ 

1

กรรมการส ามหา ิทยา ัย
พิจาร า

เห น  บ

ก งแผนงานแจ งผ รับร ง 
(ร าง)รายงานประจ าป   ห ส านัก  ทราบ

เห น  บ

เจ าหน าที่แผนงาน   าเนินการ 
เผยแพร รายงานประจ าป  ต  ไป

2

     /     
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 

 

แจ้งฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดท า
รายงานประจ าปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/กิจกรรม 
3. นโยบาย แผนกล
ยุทธ์ของส านัก และ
มหาวิทยาลัย 
4. ภาพบรรยากาศ
การด าเนินงานใน
รอบปี 

1. แผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้
จ่ายเงิน แยกราย
โครงการ/
กิจกรรม 
2. นโยบาย แผน
กลยุทธ์ของส านัก 
และมหาวิทยาลัย
3. ภาพ
บรรยากาศการ
ด าเนินงานในรอบ
ปี 

1. แบบฟอร์ม
รายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 
2. ตัวอย่าง (ร่าง)
รายงานประจ าปี 
3. ภาพ
บรรยากาศการ
ด าเนินงานในรอบ
ปี 

 

 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี ส่งข้อมูลมายัง เจ้าหน้าที่แผนงาน เพ่ือ 
รวบรวม  วิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงาน 
 

ฝ่ายต่าง ๆ 1. บันทึกข้อความ 
2. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
3. ข้อมูลตามแบบ 
รายงานประจ าปีที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

1. แนวทางการ
จัดท า (ร่าง) 
รายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 
2. นโยบาย แผน
กลยุทธ์ของส านัก 
และมหาวิทยาลัย 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
2. ข้อมูลตามแบบ 
รายงานประจ าปี
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
4. ภาพ
บรรยากาศการ
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

4. ภาพบรรยากาศ
การด าเนินงานใน
รอบปี 

ด าเนินงานในรอบ
ปี 

 

 
 

ด าเนินการจัดท า (ร่าง)รายงานประจ าปี เพื่อเสนอ
ที่ประชุม เพ่ือพิจารณา ต่อไป 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. บันทึกข้อความ 
2. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
3. ข้อมูลตามแบบ 
รายงานประจ าปีที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
4. ภาพบรรยากาศ
การด าเนินงานใน
รอบปี 

1. แนวทางการ
จัดท า (ร่าง) 
รายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 
 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
2. ภาพ
บรรยากาศการ
ด าเนินงานในรอบ
ปี 

 

 
 

เสนอที่ประชุม เพ่ือพิจารณา 1. ผู้บริหาร 
2. เจ้าหน้าที่
แผนงาน 
3. ฝ่ายต่าง ๆ 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
2. ข้อมูลตามแบบ 
รายงานประจ าปีที่
มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3. ภาพบรรยากาศ
การด าเนินงานใน
รอบปี 

1. แนวทางการ
จัดท า (ร่าง) 
รายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 
 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
2. ข้อมูลตามแบบ 
รายงานประจ าปี
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
3. ภาพ
บรรยากาศการ
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

ด าเนินงานในรอบ
ปี 

 

 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการของส านักฯ เพ่ือ
พิจารณา 

คณะ
กรรมการฯ 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
2. ภาพบรรยากาศ
การด าเนินงานใน
รอบปี 

1. แนวทางการ
จัดท า (ร่าง) 
รายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 
 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
2. ภาพ
บรรยากาศการ
ด าเนินงานในรอบ
ปี 

 

 

ด าเนินการแก่ไขรายงานตามมติที่ประชุม และ
จัดส่งรายงานประจ าปี ที่ผ่านความเห็นชอบ ไปยัง
กองแผนงานต่อไป 

เจ้าหน้าที่
แผนงาน 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
 

1. แนวทางการ
จัดท า (ร่าง) 
รายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
 

 

 
 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เ พ่ือ
พิจารณา 

คณะกรรมการ
บริหารฯ 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. แนวทางการ
จัดท า (ร่าง) 
รายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
 

 

 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการ
สภา
มหาวิทยาลัย 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
 

1. ผลการ
พิจารณา 
2. แนวทางการ
จัดท า (ร่าง) 

1. (ร่าง) รายงาน
ประจ าปี 
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กระบวนกำร รำยกำรปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลประกอบกำร

ด ำเนินงำน 
แหล่งข้อมูล แบบรำยงำน 

 รายงานประจ าปี 
ของมหาวิทยาลัย 

 

 
 

แจ้งผลการรับรองรายงานประจ าปีมายังส านักฯ 
 

กองแผนงาน 1. รายงานประจ าปี 1. ผลการ
พิจารณา 

1. บันทึกข้อความ
2. รายงาน
ประจ าปี 

 

 
 

ด าเนินการเผยแพร่รายงานประจ าปี ต่อไป 
 

เ จ้ า ห น้ า ที่
แผนงาน 

1. รายงานประจ าปี 1. ผลการ
พิจารณา 

1. บันทึกข้อความ
2. รายงาน
ประจ าปี 
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3.4 วิธีกำรให้บริกำรกับผู้รับบริกำรที่มีควำมพึงพอใจ 

 การปฏิบัติงานบริหารแผนงบประมาณ จ าเป็นต้องมีการติดต่อและประสานงานกับบุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยหลายหน่วยงานจึงมีวิธีให้บริการที่สามารถท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ให้บริการด้วยท่าทางที่ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยใช้กิริยาท่าทางที่สุขภาพ นอบน้อมเม่ือผู้รับบริการเข้ามา
รับบริการต้องสอบถามผู้มารับบริการก่อน  

2. การรับโทรศัพท์ เมื่อรับสายต้องแจ้ง ตามข้อความ “สวัสดีครับ ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ธเนศ 
รับสายครับ” เพ่ือผู้รับบริการทราบ ถึง ปลายสายเป็นที่ใด และผู้รับสายเป็นใคร และพูดด้วยค าสุภาพและลง
ท้ายด้วย “ครับ” “ขอบคุณครับ” เสมอ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ 

3. ทบทวนกระบวนการการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ า เพ่ือลดขั้นตอนและความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

4. การติดต่อและประสานงานอย่างเสมอภาคทั้งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่มาติดต่อราชการ
อ่ืนๆ 

5. ไม่ปฏิเสธงานแม้ไม่ใช่งานที่รับผิดชอบ กรณีผู้มาติดต่อราชการไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเองหรือทาง
โทรศัพท์ จะมีการรับเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในหน่วยงานให้ด าเนินการต่อไป 

6. ด าเนินการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน ตามท่ีผู้รับบริการต้องการ  
7. ให้ค าปรึกษา แนะน า และหาแนวทางการแก้ไขไขปัญหาแก่ผู้บริการได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 

 
3.5 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 การปฏิบัติงานบริหารงานแผนงบประมาณ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีวิธีการติดตาม
และประเมนิผลการปฏิบัติงาน จ านวน 2 วิธี ดังนี้ 

1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปกติ 
 1.1 รายงานผลการตั้งแผน ปรับแผนงบประมาณกลางปีงบประมาณ และแจ้งปัญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานแผนงบประมาณ ในที่ประชุมประจ าเดือนของส านักฯ เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการ
ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนางานแผนงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ (ถ้ามี) 
 1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานแผนงบประมาณรายจ่ายรายไตรมาส พร้อมปัญหา/อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา และรายงานสรุปผลการด าเนินงานภายในไตรมาสที่ 1ของปีงบประมาณ ในที่ประชุม
ประจ าเดือนของส านักฯ 

2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมรอบกำรประเมินของมหำวิทยำลัย 
 ประกาศส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานอธิการบดีและส านักงานสภาอาจารย์ พ.ศ. 
2555 (ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2555) ก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ปีละ 2 ครั้ง (เดือนตุลาคมและเมษายนของทุกปี) จ านวน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 2.1 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 มีการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 

 งานประจ าตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 งานเชิงพัฒนา (การพัฒนาตนเอง การพัฒนางานและการพัฒนาหน่วยงาน) 
 งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา 
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 2.2 กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร มีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 และให้ประเมิน
สมรรถนะหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การบริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 ความยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 

  ทั้งนี้ จะมีการจัดท าข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบครึ่งปีแรกภายในเดือนตุลาคม และครึ่งปีหลังภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

 
 
 
3.6 แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 

หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
ปฏิทินการจัดท าแผนงบประมาณ
รายรับรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

การจัดท าปฏิทินการจัดท าแผนงบประมาณรายรับรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ควรให้ความสอดคล้องการปฏิทินการจัดท า
แผนของมหาวิทยาลัย และก าหนดการประชุมคณะกรรมการของ
ส านักประจ าปี เพ่ือให้การจัดท าแผนงบประมาณรายรับและ
รายจ่ายเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และทันเวลา  

ตั้งประมาณรายรับ การตั้งประมาณการรายรับ ต้องอาศัยข้อมูลรายรับที่เกิดขึ้นจริง
ของปีงบประมาณย้อนหลัง และด าเนินการวิเคราะห์รายรับที่จะ
เกิดขึ้นจากพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านักฯ ในแต่ละปีงบประมาณ  

ตั้งประมาณรายจ่าย การตั้งประมาณการรายจ่าย ต้องอาศัยข้อมูลรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ของปีงบประมาณย้อนหลัง และด าเนินการวิเคราะห์รายจ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานต่าง ๆ หรือแผนการปรับปรุงของส านักฯ 
แผนกลยุทธ์ของส านักฯ และมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน รอบด้าน 
และสอดคล้องกับประมาณการรายรับ ของปีงบประมาณนั้นๆ  

การตั้งแผนงบประมาณกลางปี การตั้งแผนงบประมาณกลางปีควรด าเนินการตั้งแผนงบประมาณ
กลางปี ในไตรมาสที่ 1-2  เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมที่เกี่ยวข้อง หลายชุด ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการ 
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถด าเนินงาน และเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวของได้
ทันในปีงบประมาณ 

การปรับแผนงบประมาณกลางปี การปรับแผนงบประมาณกลางปีควรด าเนินการตั้งแผนงบประมาณ
กลางปี ในไตรมาสที่ 1-3 ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถด าเนินงานและ
เบิกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวของได้ทันในปีงบประมาณ 
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หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ต้องรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้รอบด้าน และด าเนินการก่อนการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนเป็นอย่าง
น้อย 

การติดตามผลการด าเนินงานและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

ต้องด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการเป็นประจ า และสามารถรายงานผลได้
ทันเวลา  

การจัดท ารายงานประจ าปี การจัดท ารายงานประจ าปี ต้องการด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ล่วงหน้าก่อนปิดปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถจัดท า
รายงานประจ าปีได้ทันระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
3.7 จรรยำบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

 ในการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป ได้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552  และคู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

จรรยำบรรณต่อตนเอง 
พึงประพฤติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พึงประพฤติตนถูกต้องตามท านองครองธรรม วางตนเป็นแบบอย่างที่ด ี
พึงไม่กล่าวอ้างหรือใช้สัญลักษณ์หรือชื่อของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ในทาง

ที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง 
พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการท างาน 
จรรยำบรรณต่อกำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน 
พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ในการท างาน 
พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 
พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง  

สมเหตุสมผล 
พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง  ราชการ

อย่างเต็มท่ี 
พึงดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
จรรยำบรรณต่อนักศึกษำ และผู้รับบริกำร 
พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และเป็น  ธรรม 

และใช้ภาษาท่ีสุภาพ เหมาะสม 
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พึงไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากนักศึกษา หรือผู้รับบริการ 
พึงไม่สอน หรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย หรือ  ฝ่าฝืน

ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
พึงไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ  จากความ

ไว้วางใจ 
พึงไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งไม่ใช่คู่สมรสของตน 
จรรยำบรรณต่อผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำน 
ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และ

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล 
พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจไมตรี  เอ้ืออาทร 

และมนุษยสัมพันธ์อันด ี
พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตน และ ส่วนรวม  
พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรง  ร่วม

ใจในบรรดาผู้ร่วมงาน 
พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน  ทาง

วิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ 
พึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่อง ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของเพ่ือนร่วมงาน 
จรรยำบรรณของบุคลำกร มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี จรรยำบรรณต่อประชำชน และสังคม 
พึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ  เป็นธรรม 

เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจา ที่สุภาพอ่อนโยน 
พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน โดยเสน่หา 
พึงวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการ ทุจริต

โดยการซื้อสิทธิ์ หรือขายเสียงในการเลือกตั้ง 
และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้ าซ้อน 

ประกาศวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ตามความในประกาศ ข้อ 3-12 ความว่า บุคลากรมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกท่ีดี ซี่สัตย์ และรับผิดชอบ 
3) การยืดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในส่งที่ถูกต้อง และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ข้อ 4 บุคลากรต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้สถานหรือต าแหน่งหน้าที่ของตนเองไปแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตาม 

ข้อ 5 บุคลากรต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวก้าวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติงานหน้าที่ของตนเองหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจหน้าที่ของโดยมิชอบ 

ข้อ 6 บุคลากรต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอ่ืนใดของคู่สมรส ญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ 7 บุคลากรต้องแผนเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยืดถือประโยชน์ส่วนรวมของราชการ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอ่ืนมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ
หรือโทษต่อบุคคลอ่ืน และไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น 

ข้อ 8 บุคลากรต้องไม่กระท าการใดโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่หรือกระท าการใดในฐานส่วนตัวอัน
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ดังนี้ 

1) ไม่เรียก รับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้บุคคลอ่ืนเรียกรับ หรือยอมรับ ซึ่งของขวัญของก านัล
แทนตน หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อน หรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป้ฯการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป 

2) ไม่กระท าการโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ที่ให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติหรือมี
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีพระคุณ 

3) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

4) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ หรือด าเนินการหรือกระท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคล
อ่ืนได้รับประโยชน์อ้นมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ 9 บุคลากรต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และ
ขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกับ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 10 บุคลากรต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อ 11 บุคลากรต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

ข้อ 12 บุคลากรต้องแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การฉ้อฉลหลอกลวง
หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา หรือกรรมการสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรตรวจสอบและแต่กรณี 
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บทท่ี 4 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำน 

 
4.1 ปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำงำน 

 
งำน ผลกำรวิเครำะห์

ปัญหำและอุปสรรค 
ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

1 งำนนโยบำยและแผน    
1 . 1  ก า ร จั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ประมาณการร ายรั บ 
แล ะแ ผน กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

รายรับ และรายจ่ายที่
เกิดขึ้นจริง ไม่เป็นไป
ต าม ประมาณ กา ร
รายรับ และรายจ่าย  

ประมาณ กา ร ร าย รั บ ที่
คาดการณ์ของแต่ละฝ่าย 
บา งส่ วน ไม่ อ้ า ง อิ งหรื อ
เทียบเคียงจากข้อมูลจริงใน
ปี งบประมาณที่ ผ่ า นมา 
และคาดการณ์ โดยไม่ มี
โครงการรองรับอย่างเป็น
รูปธรรม ท าให้แผนการใช้
จ่ ายเงินงบประมาณ ไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ที่วางไว้  

ผู้ บ ริ ห ารควรก าหนด
นโยบายในการจัดท า
ประมาณการรายรั บ 
และปรับประมาณการ
รายจ่าย ให้สอดคล้อง
กับประมาณการรายรับ 
และมีโครงการรองรับ
อย่างเป็นรูปธรรม และ
ด าเนินการได้จริง  

1 . 2  ก า ร ป รั บ แ ผ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ล า ง
ปีงบประมาณ 

ข้อมูลสถิติการปรับ
แผนงาน มีการปรับ
แผนงบประมาณใน
โครงการ และระหว่าง
โครงการ ในระดับสูง 

มีการปรับแผนงานบ่อยครั้ง 
เ นื่ อ ง จ าก ในช่ ว ง จั ดท า
แผนปฏิบัติงานและแผน
จ่ายงบประมาณ อาจจะหา
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานไม่ครบตามที่
ควรจะเป็น  การส ารวจ
อุปกรณ์ที่ เสื่ อมภาพจาก
การใช้งานตกหล่น  

ผู้จัดท าแผนประมาณ
การรายจ่าย ควร ส ารวจ
วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
และรายการปรับปรุ ง
อ า ค า ร พ ร้ อ ม มี แ บ บ
ปรับปรุง และประมาณ
ราคากลางด้ ว ย  เมื่ อ
งบประมาณได้รับการ
จั ด ส ร ร  จ ะ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้  
 

1 . 3  ก า ร ตั้ ง แ ผ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ล า ง
ปีงบประมาณ 

ในปี 2560-2561 มี
ก า ร ตั้ ง แ ผ น
งบ ป ระม า ณก ล า ง
ปีงบประมาณ ในส่วน
ของค่าไฟฟ้า โดยใช้
เงินรายได้เพ่ือจ่ายคืน 

การด าเนินการตั้งแผนงาน
ป ร ะ ม า ณ ก ล า ง
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  ซึ่ ง จ ะ
ด า เ นิ น ก า ร ตั้ ง แ ผ น
งบประมาณเป็นประจ าทุก
ปี เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่รับ

เจ้าหน้าที่การเงินควร
ด าเนินการหารือแนว
ทางการปรับเปลี่ยนค่า
ไฟฟ้าที่รับจากนักศึกษา
และน าส่งเป็นเงินรับฝาก
เ พ่ือจ่ายคืน เป็น เงิน
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งำน ผลกำรวิเครำะห์
ปัญหำและอุปสรรค 

ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

(ค่าไฟฟ้า) เป็นประจ า
ทุกปีงบประมาณ และ
การตั้ ง งบประมาณ
ดังกล่าวไม่สะท้อนถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ของส านักฯ 

จากนักศึกษา น าเป็นเงิน
รับฝากค่าไฟฟ้า ซึ่ งทาง
ส านักฯ จ าเป็นต้องน าเงิน
ค่าไฟฟ้าดังกล่าวมาตั้งแผน
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก ล า ง
ปีงบประมาณ ทุกปี จึงท า
ให้ส านักฯ มีภาระงานเพ่ิม
เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก
ปี ง บ ป ร ะม า ณ  แ ล ะ ไ ม่
ส า ม า ร ถ จั ด ท า แ ผ น
งบประมาณรายจ่าย ค่า
ไฟฟ้าเป็นร้อยละ 100 ได ้

ร า ย ไ ด้ ข อ ง ส า นั ก ฯ  
เ พ่ือให้ส านักสามารถ
ด าเนินการจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่าย ค่า
ไฟฟ้า เป็นร้อยละ 100 
ได ้

1.4 การติดตามผลการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
แผนงบประมาณรายจ่าย 
แ ล ะ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  
วิ เคราะห์ข้ อมูล  และ
สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย 

จากเก็บบันทึกข้อมูล
สถิติ ณ สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2560 พบว่า
รายรับที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อเปรียบเทียบจาก
ประมาณการรายรับ 
ต่ ากว่าประมาณการ
รายรับ 

เ นื่ อ ง จ ากส า นั กฯ  เ ป็ น
หน่วยงานจัดหารายได้ ซึ่ง
ไม่ควรมีผลการด าเนินงาน
ด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่ขาดทุน 
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ด า เ นิ น กา ร
วิเคราะห์ รายรับ รายจ่ายที่
เกิดขึ้นจริงล่วงหน้าอย่าง
น้ อ ย  3  เ ดื อ น  เ พ่ื อ
ค า ด ก า ร ณ์  ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งานของส านั กฯ 
หากไม่เป็นไปตามนโยบาย 
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับ
แผนงานเพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานต่อไป 

หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ควร
ด าเนินการจัดท าแผน
รายรับ  ร ายจ่ าย เป็ น
เดือน  เ พ่ือ เป็นข้อมู ล
ประกอบการวิเคราะห์ 
และคาดการณ์ รายรับ
และรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น
จริง ล่วงหน้า เพ่ือเสนอ
ผู้ บ ริ ห า ร พิ จ า ร ณ า
ตัดสินใจ แนวทางการ
ด าเนินงานต่อไป 

1.5 การจัดท าโครงการ/
กิจกรรม 

จากข้อมูลสถิติ การ
ปรับแผนงาน มีการ
ปรับแผนงบประมาณ
ใ น โ ค ร ง ก า ร ใ น
ระดับสูง 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในโครงการ ไม่ตรงตาม
หมวดรายจ่าย  

เจ้าหน้าที่แผนงานควร
ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้ ในการจ าแนก
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม แ ผ น
งบประมาณ 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานแผน
และงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีนั้น มีข้อเสนอแนะในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้ 

 ควรมีพัฒนาทักษะในการติดต่อและประสานงานกับภายในหน่วยงาน ภายใน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ ให้เกิดความร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

 ควรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านบริหารงานแผนงบประมาณแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเพ่ือ
สร้างความเข้าในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ โดยอาจเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งเวียนให้บุคลากรทุก
คนทราบ 

 ควรพัฒนาทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศท่ีส าคัญในระดับพ้ืนฐาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล โปรแกรม Microsoft Office (Word Excel และ Power Point) และโปรแกรมอ่ืนที่จ าเป็น 

 ควรพัฒนาตนเองตามค าแนะน าของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 ควรแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ภายใต้ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศของทางราชการและที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง  
 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงานด้านแผนงานกับ

หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการท างานของหน่วยงานที่ มี
ลักษณะการด าเนินงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน 
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