
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
 

แนวทางการบรหิาร เงนิงบประมาณแผน่ดนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2563-2567 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะท างานขับเคลื่อนและ
ติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพ
อุดมศึกษา) และคณะอนุกรรมการจัดท ากลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม  
(Strategic Profile &Strategic Attributes)  จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) จุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์(Tecnology Development and Innovation) คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ “การสร้างผูป้ระกอบการใหม่ (New Startups)”  มิติตามพันธกิจ คือ “การพฒันา
ความเป็นผู้ประกอบการ” ดังนั้น กองแผนงาน จึงขอเสนอนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9 
ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 
 
 

ผลจัดสรร ผลจัดสรร
1 ด้านการผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ 60.00   58.17     60.00   60.44     67.50     

1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร ไม่เกินกว่า 45.00   43.11     ไม่เกินกว่า 45.00   42.20     ไม่เกินกว่า 45.00     
1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 11.00   12.23     ไม่น้อยกว่า 11.00   16.05     ไม่น้อยกว่า 20.00     
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4.00      2.83       4.00      2.19       ไม่เกินกว่า 2.50       
2 ด้านการสร้างงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี/

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ใหม่

ไม่น้อยกว่า 3.50      2.85       ไม่น้อยกว่า 3.50      3.96       ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ

5.00       

3 ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือสร้าง/พัฒนาผู้ประกอบการใหม่

ไม่น้อยกว่า 12.00   14.56     ไม่น้อยกว่า 12.00   14.22     ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ

5.00       

4 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 0.50      0.68       ไม่น้อยกว่า 0.50      0.22       ไม่น้อยกว่า 0.50       
5 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย

ดิจิทัล
1.50      1.02       1.50      1.34       ไม่เกินกว่า 1.50       

6 ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

7.00      7.24       7.00      5.85       ไม่เกินกว่า 7.00       

7 ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.00      0.85       1.00      1.01       ไม่น้อยกว่า
หรือเท่ากับ

1.00       

8 ด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 2.50      2.38       2.50      3.02       ไม่น้อยกว่า 2.50       
9 ด้านบริหารองค์กรูสู่ความเป็นเลิศ ไม่เกินกว่า 12.00   12.25     ไม่เกินกว่า 12.00   9.93       ไม่เกินกว่า 10.00     

100.00 100.00   100.00 100.00   100.00   

ปี 2563
ร้อยละ

รวม

ปี 2565
ร้อยละร้อยละ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2564



     

ก. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินที่ 
ได้รับจัดสรรจากส านักงานประมาณ ดังนี้ 

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

มหาวิทยาลัย  
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ า 
(4) ค่าตอบแทน  จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจ าขั้นต่ า  
หมายเหตุ กรณี ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข (คณะเภสัชศาสตร์) และค่าตอบแทนอาจารย์
สาขาวิชาที่ขาดแคลน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่าย  

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

งบประมาณ  
3. งบเงินอุดหนุน 

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน : ประกอบด้วยค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน)  ค่าวัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค ดังนี้ 
1.1 ค่าใช้สอย  

1) ค่าเช่าทรัพย์สิน : จัดสรรให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
1.2 ค่าวัสดุ จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามแนวทางการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 
ดังนี้ 

1) หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน  (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ, 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) : จัดสรรในอัตราร้อยละ 15  ของงบประมาณค่าวัสดุ
การศึกษาที่ได้รับการจัดสรร  (ตามมติที่ประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556) 

    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 

1.3 ค่าสาธารณูปโภค  จัดสรรให้เป็นค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
(2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนว

ทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 
(3) เงินอดุหนนุการผลิตพยาบาลเพิ่ม : จัดสรรให้คณะพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของ ส านักงบประมาณ 



     

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก 

กองแผนงานขอเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับ 
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ส าหรับคณะ/ส านัก ดังนี้ 

1. ผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษเปน็อาจารย์ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้
มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีประสบการณ์ทางด้าน
การเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการท างานในสาขาวิชาชีพนั้น
มาแล้วไมน่้อยกว่า 2 ปี 

2) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาที่ขาดแคลนและมีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการ
สอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการท างานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปี 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ แม้จะไม่มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือปริญญาเอก แต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษก็ให้จ้างเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้ 

4) ต้องจ้างมาเป็นอาจารย์เท่านั้น เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนตามมติคณะรัฐมนตรี (ซึ่งก าหนดแนบท้ายระเบียบทบวงทบวงมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2542)  และต้องมีภาระงานสอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
ก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   รอง
ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

5) อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 
 

2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 
1) ต้องจ้างตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 41 ลงวันที่ 2  

มิถุนายน 2546 
2) ต้องจ้างมาเพ่ือเป็นผู้สอน  และผู้เชี่ยวชาญ   โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามบัญชีที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ้าง  และส าหรับผู้สอนต้องมีภาระงานสอน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
ด้วย 

 



     

 
3) อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศทั้ง

ต าแหน่งผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 40 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 

4) การจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์ จ้างโดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ให้จ้างในอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ าของต าแหน่งตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญา
จ้าง และให้ยึดหลักการพิจารณาเลือกสรรบุคคลมาด ารงต าแหน่ง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 

ทั้งนี ้เปน็ไปตามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล ครัง้ที ่9/2564 เมือ่ 
วนัที ่24 กรกฎาคม 2564 
 

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส าหรับ
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

กองแผนงานเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณ ในหมวดค่าวัสดุการศึกษาให้กับหน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3 หน่วยงาน 
คือ ส านักงานอธิการบดี  ส านักวิทยบริการ  และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในอัตราร้อยละ 15            ของ
งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับการจัดสรร (ตามมติที่ประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556) 

2. งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาท่ีเหลือหลังจากจัดสรรให้แก่หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3  
หน่วยงาน ในแต่ละผลผลิต มาแบ่งเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาหัวจริง และจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลา ในอัตราส่วนเท่ากับ 50 : 50 

3. แล้วมาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาหัวจริง และนักศึกษาเต็มเวลา  ของแต่ละ 
คณะ/วิทยาลัย 
  แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุการศึกษา 

1. คณะในส่วนราชการ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
2. คณะในก ากับ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2564 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  



     

แนวทางการบรหิารงบประมาณรายจา่ย เงนิงบประมาณแผน่ดิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยอ านาจหัวหน้าส่วนราชการ และอ านาจส านักงบประมาณ ดังนี้ 
1. โดยอ านาจหวัหนา้สว่นราชการ 
ที ่ รายการ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง แนวปฏบิตัติามระเบยีบ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณกีารโอนงบรายจา่ยประจ า เชน่ 
- งบบุคลากร/งบด าเนินงาน 
 
 
 
 

 
 
กรณกีารโอนงบรายจา่ยลงทนุ เชน่ 
 -รายการครภุัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วย
ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท 

-รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีมี
ราคาต่อหน่วยต่ ากว่าสบิล้านบาท 

ระเบยีบวา่ดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.2562 
หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงจัดสรร พ.ศ. 2562 
ข้อ 8 กรณีมีความจ าเป็นเพื่อจัดท าผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจากส านักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 

(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือ 
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่า
ที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้น
ไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

(๒)  ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตรา 
บุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่า
ที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาท
ขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ช่ัวคราว ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ า ย งบประมาณ และต้ อ ง ไม่ เป็ นกา รก่ อหนี้ ผู กพั นข้ าม
ปีงบประมาณ 

- งบบคุลากร /งบด าเนนิงาน 
1.  ส านักงบประมาณ แจ้งการบรหิารงบประมาณรายจา่ยบุคลากร และการโอน
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ  
2.  เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจ้าหนา้ที่ ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลูงบบุคลากรร่วมกนั และประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายในไตร
มาสที่ 4 เพื่อสรุปข้อมลูว่ามีเงินเพยีงพอท่ีเบิกจ่ายหรือไม่ โดยใหเ้ป็นไปตามแนวทาง
ที่ส านักงบประมาณก าหนด 
กรณีการโอนงบรายจ่ายลงทุน 
1.คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กอง 
แผนงานเพื่อขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น  
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา 
2. กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงาน ทั้งในด้านหลักฐาน
เอกสาร ระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS 
3.กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. กองแผนงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS 
และระบบ GFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัต ิ
5.แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

 



     

2. อ านาจส านักงบประมาณ 

ที ่ รายการ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง แนวปฏบิตัติามระเบยีบ 
1. 
 

กรณกีารโอนรายจา่ยลงทนุ 
- รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทข้ึนไป  
- รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่
มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้าน
บาทขึ้นไป   
 

ระเบยีบวา่ดว้ยการบรหิารงบประมาณ พ.ศ.
2562 หมวด 4 ขอ้ 28 หลกัเกณฑ ์วา่ดว้ย
การใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ย การโอนเงนิ
จดัสรร หรอืการเปลีย่นแปลงจดัสรร พ.ศ.
2562  

ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากท่ี
ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ให้ขอท าความตกลง
กับส านักงบประมาณ 

 

1.คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กอง 
แผนงานเพื่อขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น  และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
2. กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงาน ทั้งในนด้านหลักฐานเอกสาร ระบบ UBUFMIS 
และระบบ GFMIS 
3.กองแผนงานเสนอเรื่องต่อรองอธิการบดีฝา่ยแผนฯเพื่อลงนามใหค้วามเห็นชอบ 
5.กองแผนงานเสอนต่อส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมตัิ 
4. กองแผนงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัต ิ
5.แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
เด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตอ่ไป 

2. การโอนภายใตแ้ผนงานบรูณา
การ 
 

ระเบยีบ วา่ดว้ยการโอนงบประมาณรายจา่ย
บรูณาการและงบประมาณรายจา่ยบคุลากร
ระหวา่งหนว่ยรบังบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กอง 
แผนงานเพื่อขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น  และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา 
2. กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงาน ทั้งในด้านหลักฐานเอกสาร ระบบ UBUFMIS 
และระบบ GFMIS 
3.กองแผนงานเสนอเรื่องต่อรองอธิการบดีฝา่ยแผนฯ เพื่อลงนามใหค้วามเห็นชอบ 
4.กองแผนงานเสอนต่อหน่วยงานเจ้าภาพหลักเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
5.กองแผนงานน าผลการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพหลักงานเสอนต่อส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
6.กองแผนงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัต ิ
7.แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 



     

 
4. แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน  
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

 1. งบรายจ่ายประจ า ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้ด าเนินการเบิกจ่ายในแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 
หากคณะ/หน่วยงานใด เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จะถือว่าคณะ/หน่วยงานนั้น ไม่มีความจ าเป็นจะใช้
งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณจากคณะ/หน่วยงานนั้นคืนกลับมหาวิทยาลัยและจะ
จัดสรรงบประมาณใหั้กับคณะ/หน่วยงานอ่ืนที่มีความพร้อม และมีความจ าเป็น ต่อไป 

 2. รายจา่ยงบลงทนุ คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ด าเนินการ่อหนี้ผูกพนั
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากคณะ/หน่วยงานใด ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณจากคณะ/หน่วยงานนั้นคืนกลับมหาวิทยาลัยและจะจัดสรรงบประมาณ
ใหั้กับคณะ/หน่วยงานอ่ืนที่มีความพร้อม และมีความจ าเป็น ต่อไป 

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

แนวทางการบรหิารงบประมาณ เงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

การจดัท าและการจดัสรรงบประมาณ เงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

โดยยึดถือนโยบายและหลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 ว่า“เงินรายได้” หมายถึง เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย 

1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้   
 2.   เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 3.   เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 4.   เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว 
 5.   เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 6.   เบี้ยปรับ  ค่าปรับ  ค่าสินไหมทดแทน  ค่าชดเชย  ค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

      ตามอ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ  
1. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.1 เงินค่าหน่วยกิตที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้จัดสรรดังนี้ 
        (1) รหัสก่อนปีการศึกษา 2558 

จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 
2555  
        (2) รหัสตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   

ระดับปริญญาตรี  - จัดสรรตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา - จัดสรรตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  

2. การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อ 20 ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย  
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 การจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับในแต่ละปี   

ในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงิน
รายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
จะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้วย   



     

และตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง                
ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 

(2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
(4) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ

และมหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพ่ือการลงทุนในการด าเนินงานของส่วนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ า 
(8)  อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
ฉะนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยบังเกิดผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่ตรา

ไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับระเบียบเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนด
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

2.1 เพื่อน ามาสมทบเงนิงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่งบประมาณแผ่นดิน 
ไม่อาจจัดสรรให้ได้ หรือจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา การบริหารและสวัสดิการ 
  2.2 จัดสรรเป็นเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด 
ซึ่งไม่รวมถึงเงินรายรับที่มีเงื่อนไขต้องใช้จ่ายเต็มยอดและ/หรือมีเงื่อนไขที่ต้องจ่ายคืน ทั้งนี้ เพ่ือรักษาสถานะ
และเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย และ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย) 

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค  มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายจ่ายเพื่อสมทบจ่ายค่า 
สาธารณูปโภค ค้างช าระในอัตราส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้สมทบ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของค่า
สาธารณูปโภคในปีนั้น ๆ) และทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต้องตั้งแผนงบประมาณจ่ายไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภคของปีที่ผ่านมา 
  2.4 จัดสรรเป็นเงินส ารองจ่ายทั่วไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้จ านวนหนึ่ง เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ 
  2.5 รายรับ-รายจ่ายของหมวดเงินรับฝาก หมวดเงินทุนการศึกษา วิจัยและบริจาค ซึ่งเป็น
รายรับ-รายจ่ายตามเงื่อนไขและ/หรือเงื่อนเวลา ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานตั้งประมาณการรายรับไว้
เป็นจ านวนเท่าใดก็ตั้งประมาณการรายจ่ายเท่ากับจ านวนที่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ 
  2.6 หมวดค่าจ้างชัว่คราว เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลังแล้ว 
โดยคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจัดท าเหตุผลความจ าเป็น  ภาระงาน



     

ของแต่ละอัตรา และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (กรณีอัตราเดิม) โดยอัตราค่าจ้างและระยะเวลาในการจ้างให้อยู่ใน
กรอบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  2.7 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ใช้จ่ายเงินรายได้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น 
  2.8 การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้ตามข้อ 20 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

กรณี หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี 

การใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้  

 1. งบลงทุน  

 หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายคืนกลับมหาวิทยาลัย
สมทบไว้ที่โครงการเงินส ารองจ่ายทั่วไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัสกิจกรรม 096800010001 และจะ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดีที่มีความพร้อมและความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป 

 2. งบด าเนินงาน  

 หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการทบทวนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ภายในไตรมาสที่ 3 เพ่ือชะลอ ปรับ
รูปแบบการด าเนินงาน ปรับลดงบประมาณรายจ่าย หรือยกเลิกการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญในระดับต่ าหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยืนยันการทบทวนการด าเนินงาน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มายังกองแผนงาน  

ในกรณี มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายหรือยกเลิกการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญในระดับต่ า หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณ
รายจ่ายคืนกลับมหาวิทยาลัยสมทบไว้ที่โครงการเงินส ารองจ่ายทั่วไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัสกิจกรรม 
096800010001 เพ่ือรองรับการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีมีความส าคัญ 
จ าเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป 

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานอธิการบดี ได้รับ
ความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้ 

1.1 กรณีคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561



 

1 

 

 
ที ่

การด าเนนิงาน ผูม้อี านาจหนา้ที่ แนวปฏบิตัติามระเบยีบ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานวีา่ดว้ย 
การเงนิและทรพัยส์นิ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ง 
ถึงกองแผนงาน 

1 

  

  

การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณทุกหมวดรายจ่าย 
ภายใต้งบด าเนินงานในโครงการ
เดียวกัน (ข้อ 26 (1))  

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะ/
หน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ  

  

1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ด าเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นและ
รายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงภายใต้งบด าเนินงานในโครงการเดียวกัน 
ประกอบการพิจารณา 
2) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน เสนอเรื่องต่อหัวหน้าส่วนราชการ ของคณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
 

 

2 การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณทุกหมวดรายจ่าย 
ย ก เ ว้ น ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง (ข้อ 26 (2))  

  

 

 

 

 

 

 

อธิการบดีอนุมัติ  

  

  

กรณีงบด าเนินงาน/งบเงินอุดหนุน/งบบุคลากร 
1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน  ส่งเรื่องมาที่ กองแผนงานเพื่ อขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผล
ความจ าเป็นและรายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณา  
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กอง
คลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่เสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 
 
กรณีงบลงทุน - หมวดครุภัณฑ์ 
1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน  ส่งเรื่องมาที่ กองแผนงานเพื่ อขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผล
ความจ าเป็นและรายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณา  
กรณกีารขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานต้อง
แนบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และใบเสนอราคา จ านวนอย่างน้อย 2 
ร้านค้า 
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาท่ี
กองแผนงาน ทุกวันท าการ – 30 
มิ.ย. 65 



 

2 

 

 
ที ่

การด าเนนิงาน ผูม้อี านาจหนา้ที่ แนวปฏบิตัติามระเบยีบ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานวีา่ดว้ย 
การเงนิและทรพัยส์นิ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ง 
ถึงกองแผนงาน 

รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กอง
คลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพื่อด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

กรณีงบลงทุน - หมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่ อขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นและแนบเอกสารคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์และใบเสนอราคา จ านวนอย่างน้อย 2 ร้านค้า  
2)  กองแผนงานส่งเรื่องไปที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อที่ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวบรวมสรุปและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
3)  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งผลการพิจารณาให้กองแผนงาน 
4)  กองแผนงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5)  กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS  ตามผลการพิจารณาอนุมัติ   และแจ้งรายละเอียดให้
กองคลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป   
     ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
มิถุนายน 2564   ได้ที่ เวปไซต์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
https://www.mdes.go.th 
 
 

https://www.mdes.go.th/
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ที ่

การด าเนนิงาน ผูม้อี านาจหนา้ที่ แนวปฏบิตัติามระเบยีบ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานวีา่ดว้ย 
การเงนิและทรพัยส์นิ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ง 
ถึงกองแผนงาน 

 
 
 
 

3 การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณหมวดค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง (ข้อ 26 (3)) 

อธิการบดีอนุมัติ (กรณีวงเงิน
ต่อหน่วยต่ ากว่าสองล้านบาท) 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  (กรณี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้าน
บาทถึงห้าล้านบาท) 

สภามหาวทิยาลัยอนุมัติ (กรณี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้าล้าน
บาทขึ้นไป) 

 

1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน  ส่งเรื่องมาที่ กองแผนงานเพื่ อขออนุมั ติ โอน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง, แบบแสดงรายการปริมาณงาน (BOQ) และแบบ
รูปรายการก่อสร้าง 
2)  กองแผนงานเสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3)  กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและแจ้ง รายละเอียดให้กอง
คลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 
 
 
 

- กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสอง
ล้านบาท คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 
ส่งเรื่องมาท่ีกองแผนงาน ทุกวันท า
การ – 30 มิ.ย. 65 
- กรณวีงเงินตอ่หนว่ยตั้งแต่สองล้าน
บาทถึงห้าล้านบาท/กรณีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป  
ไตรมาสที่ 1  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ธ.ค.64 
ไตรมาสที่ 2  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 
ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน มิ.ย. 65   

4 การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
ราย จ่ าย เพิ่ ม เติ ม  ก รณี ได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการ
ตามความประสงค์ของแหล่งทุน  
เป็นรายรับประเภทเงินอุดหนุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก/ เงิน
สนับสนุนบริการวิชาการ/ เงิน
ทุนการศึกษาและเงินบริจาคอื่น 
(ข้อ 22) 
 

อธิการบดีอนุมัติ 1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียด
ประกอบด้วย รายละเอียดเงินรับเข้า/ส าเนาใบน าส่งเงิน และสัญญาโครงการ/
สัญญาการได้รับทุนสนับสนุน เพื่อประกอบการพิจารณา 
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาท่ี
กองแผนงาน 
ไตรมาสที่ 1  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ธ.ค.64 
ไตรมาสที่ 2  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 
ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน มิ.ย. 65 
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ที ่

การด าเนนิงาน ผูม้อี านาจหนา้ที่ แนวปฏบิตัติามระเบยีบ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานวีา่ดว้ย 
การเงนิและทรพัยส์นิ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ง 
ถึงกองแผนงาน 

4 การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่ ม เติ ม  กรณี รายรับ
ประเภทเงินผลประโยชน์  เงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริการ 
และค่าชดเชยหรือค่าปรับ /ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา (ข้อ 23) 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 

1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นและ
รายละเอียดประกอบด้วย รายละเอียดเงินรับเข้า/ส าเนาใบน าส่งเงิน และสัญญา
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา 
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และให้ข้อเสนอแนะการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
 

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาท่ี
กองแผนงาน 
ไตรมาสที่ 1  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 
ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน มิ.ย. 65 
 

7 การขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือ
จ่ า ย ส ะ ส ม / เ งิ น ทุ น ส า ร อ ง
มหาวิทยาลัย  เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
ข้อ 20 

  

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ 

1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อขออนุมัติใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพื่อการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อประโยชน์
ในการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อท่ีดิน 
(2) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อ
ที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  ทั้ งนี้  เพื่ อประโยชน์ ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 
(4) เพื่อช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาท่ี
กองแผนงาน 
ไตรมาสที่ 1  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน ธ.ค. 64 
ไตรมาสที่ 2  
ภายในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือน มี.ค. 65 
ไตรมาสที่ 3 
ภายในสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือน มิ.ย. 65 
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ที ่

การด าเนนิงาน ผูม้อี านาจหนา้ที่ แนวปฏบิตัติามระเบยีบ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานวีา่ดว้ย 
การเงนิและทรพัยส์นิ พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ง 
ถึงกองแผนงาน 

ต่อส่วนราชการและมหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการด าเนินงานของส่วนราชการ 
และของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงาน
ประจ า 
(8)  อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

 โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียด บการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ประกอบด้วย รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะรายการครุภณัฑ ์
ใบเสนอราคาจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ร้าน แบบรูปและแบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคาร แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ 
ปัจจุบัน 
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความ
เห็นชอบเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

 
1.1 ขอใหก้องคลงัควบคุมการเบิกจา่ยเงนิรายไดต้ามแผนทีก่ าหนดไว ้และรายงานสถานะการเงนิทัง้รายรบัและรายจา่ยตอ่อธกิารบดเีปน็ประจ าทุกเดือน 
1.2 ก าหนดใหว้นัที ่30 กนัยายน 2565 เปน็วนัสิ้นสดุการเบิกจา่ยงบประมาณเงนิรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 




