แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการบริหาร เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2563-2567 และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทางานขับเคลื่อนและ
ติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพ
อุดมศึกษา) และคณะอนุ กรรมการจั ดท ากลุ่ ม สถาบั น อุด มศึ ก ษาเชิง ยุท ธศาสตร์และคุ ณลั ก ษณะเฉพาะกลุ่ ม
(Strategic Profile &Strategic Attributes) จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ในกลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) จุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์(Tecnology Development and Innovation) คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ “การสร้างผูป้ ระกอบการใหม่ (New Startups)” มิติตามพันธกิจ คือ “การพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ” ดังนั้น กองแผนงาน จึงขอเสนอนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9
ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลั ย
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ก. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจัดสรรจากสานักงานประมาณ ดังนี้
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
(1) เงินเดือนและค่าจ้างประจา จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
(2) ค่าจ้างชั่วคราว จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
(4) ค่าตอบแทน จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
หมายเหตุ กรณี ค่าตอบแทนกาลังคนด้านสาธารณสุข (คณะเภสัชศาสตร์) และค่าตอบแทนอาจารย์
สาขาวิชาที่ขาดแคลน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเบิกจ่าย
2. งบลงทุน
(1) ค่าครุภัณฑ์ : จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย/สานัก ตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ
(2) ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง : จั ด สรรให้ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย /ส านั ก ตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากส านั ก
งบประมาณ
3. งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดาเนินงาน : ประกอบด้วยค่าใช้สอย (ค่าเช่าทรัพย์สิน) ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ดังนี้
1.1 ค่าใช้สอย
1) ค่าเช่าทรัพย์สิน : จัดสรรให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
1.2 ค่าวัส ดุ จั ดสรรให้ แต่ล ะหน่ว ยงานตามแนวทางการจั ดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
ดังนี้
1) หน่ ว ยงานที่ส นั บ สนุนการเรียนการสอน (ส านักงานอธิการบดี, ส านักวิทยบริการ,
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) : จัดสรรในอัตราร้อยละ 15 ของงบประมาณค่าวัสดุ
การศึกษาที่ได้รับการจัดสรร (ตามมติที่ประชุมการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556)
2) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน : จัดสรรตามสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาและ
นักศึกษาหัวจริง และอัตราค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ 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
ทางการจัดสรรของสานักงบประมาณ
(3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม : จัดสรรให้คณะพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของ สานักงบประมาณ

2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/
สานัก
กองแผนงานขอเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว สาหรับ
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สาหรับคณะ/สานัก ดังนี้
1. ผู้มีความรูค้ วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้
มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีประสบการณ์ทางด้าน
การเรี ย นการสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการทางานในสาขาวิช าชี พ นั้ น
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาที่ขาดแคลนและมีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการ
สอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการทางานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า
5 ปี
3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ แม้จะไม่มีคุณวุฒิปริญญา
โท หรือปริญญาเอก แต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษก็ให้จ้างเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้
4) ต้องจ้างมาเป็นอาจารย์เท่านั้น เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนตามมติคณะรัฐมนตรี (ซึ่งกาหนดแนบท้ายระเบียบทบวงทบวงมหาวิทยาลัย
ว่าด้ว ยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2542) และต้องมีภาระงานสอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ
ก าหนดภาระงานของผู้ ด ารงต าแหน่ ง อาจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ 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) ต้องจ้างมาเพื่อเป็นผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามบัญชีที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ้าง และสาหรับ ผู้สอนต้องมีภาระงานสอน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การกาหนดภาระงานของผู้ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ด้วย

3) อัตราค่า จ้ างให้ เ ป็น ไปตามบัญชี ก าหนดอัต ราค่า จ้า งลู กจ้ างชาวต่ างประเทศทั้ ง
ตาแหน่งผู้สอน และผู้เชี่ยวชาญ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 40
ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
4) การจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้างที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี
บริบูรณ์ จ้างโดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง ให้จ้างในอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่าของตาแหน่งตามบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญา
จ้ าง และให้ ยึ ดหลั กการพิจารณาเลื อกสรรบุคคลมาดารงตาแหน่ง ตามหนังสื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 74 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554
ทั้งนี้ เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 9/2564 เมือ่
วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับ
คณะ/วิทยาลัย/สานัก
กองแผนงานเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สาหรับคณะ/วิทยาลัย/สานัก ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณ ในหมวดค่าวัสดุการศึกษาให้กับหน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3 หน่วยงาน
คือ สานักงานอธิการบดี สานักวิทยบริการ และสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในอัตราร้อยละ 15
ของ
งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับการจัดสรร (ตามมติที่ประชุมการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556)
2. งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาที่เหลือหลังจากจัดสรรให้แก่หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3
หน่วยงาน ในแต่ละผลผลิต มาแบ่ งเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วนของจานวนนักศึกษาหัวจริง และจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลา ในอัตราส่วนเท่ากับ 50 : 50
3. แล้วมาจัดสรรตามสัดส่วนจานวนนักศึกษาหัวจริง และนักศึกษาเต็มเวลา ของแต่ละ
คณะ/วิทยาลัย
แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุการศึกษา
1. คณะในส่วนราชการ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ คณะ/วิทยาลัย/สานัก
2. คณะในกากับ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2564
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยอานาจหัวหน้าส่วนราชการ และอานาจสานักงบประมาณ ดังนี้
1. โดยอานาจหัวหน้าส่วนราชการ
ที่
รายการ
1. กรณีการโอนงบรายจ่ายประจา เช่น
- งบบุคลากร/งบดาเนินงาน

กรณีการโอนงบรายจ่ายลงทุน เช่น
2. -รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ากว่าหนึ่งล้านบาท
-รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มี
ราคาต่อหน่วยต่ากว่าสิบล้านบาท

ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์ ว่า ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้อ 8 กรณีมีความจาเป็นเพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกันได้ โดย
ไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร จากรายจ่ายในงบบุคลากร รายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่า
ที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้น
ไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(๒) ต้องไม่นาไปกาหนดเป็นอัตรา
บุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป รายการค่า
ที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาท
ขึ้นไป หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณ และต้ อ งไม่ เ ป็ น กา รก่ อ หนี้ ผู ก พั น ข้ า ม
ปีงบประมาณ

แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบ
- งบบุคลากร /งบดาเนินงาน
1. สานักงบประมาณ แจ้งการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร และการโอน
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
2. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 กองแผนงาน กองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลงบบุคลากรร่วมกัน และประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายในไตร
มาสที่ 4 เพื่อสรุปข้อมูลว่ามีเงินเพียงพอที่เบิกจ่ายหรือไม่ โดยให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่สานักงบประมาณกาหนด
กรณีการโอนงบรายจ่ายลงทุน
1.คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กอง
แผนงานเพื่อขออนุมั ติการโอนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น
และแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
2. กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงาน ทั้งในด้านหลักฐาน
เอกสาร ระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS
3.กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. กองแผนงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS
และระบบ GFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติ
5.แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

2. อานาจสานักงบประมาณ
ที่
รายการ
1. กรณีการโอนรายจ่ายลงทุน
- รายการครุภั ณฑ์ที่ มีว งเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
- รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่
มี ว งเงิ น ต่ อ หน่ ว ยตั้ งแต่ สิ บ ล้ า น
บาทขึ้นไป

2. การโอนภายใต้แผนงานบูรณา
การ

ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2562 หมวด 4 ข้อ 28 หลักเกณฑ์ ว่าด้วย
การใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรร หรือการเปลีย่ นแปลงจัดสรร พ.ศ.
2562

แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบ

1.คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กอง
แผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารโอนงบประมาณรายจ่ า ย โดยระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น และแนบเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
2. กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงาน ทั้งในนด้านหลักฐานเอกสาร ระบบ UBUFMIS
และระบบ GFMIS
3.กองแผนงานเสนอเรื่องต่อรองอธิการบดีฝา่ ยแผนฯเพื่อลงนามให้ความเห็นชอบ
ข้อ 11 การโอนเงินจัดสรร และหรือ
5.กองแผนงานเสอนต่อสานักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรนอกเหนือจากที่
4. กองแผนงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS ตามผล
กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ให้ขอทาความตกลง
การพิจารณาอนุมัติ
กับสานักงบประมาณ
5.แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
เดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ระเบียบ ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย 1.คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กอง
บูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร แผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ ก ารโอนงบประมาณรายจ่ า ย โดยระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ น และแนบเอกสาร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบการพิจารณา
2. กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลร่วมกองคลัง และหน่วยงาน ทั้งในด้านหลักฐานเอกสาร ระบบ UBUFMIS
และระบบ GFMIS
3.กองแผนงานเสนอเรื่องต่อรองอธิการบดีฝา่ ยแผนฯ เพื่อลงนามให้ความเห็นชอบ
4.กองแผนงานเสอนต่อหน่วยงานเจ้าภาพหลักเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.กองแผนงานนาผลการพิจารณาของหน่วยงานเจ้าภาพหลักงานเสอนต่อสานักงบประมาณเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
6.กองแผนงานโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS และระบบ GFMIS ตามผล
การพิจารณาอนุมัติ
7.แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

4. แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิ น
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ดังนี้
1. งบรายจ่ายประจา ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้ดาเนินการเบิกจ่ายในแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3
หากคณะ/หน่วยงานใด เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 จะถือว่าคณะ/หน่วยงานนั้น ไม่มีความจาเป็นจะใช้
งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะดาเนินการโอนงบประมาณจากคณะ/หน่วยงานนั้นคืนกลับมหาวิทยาลัยและจะ
จัดสรรงบประมาณให้ักับคณะ/หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อม และมีความจาเป็น ต่อไป
2. รายจ่ายงบลงทุน คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ดาเนินการ่อหนี้ผูกพัน
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากคณะ/หน่วยงานใด ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการโอนงบประมาณจากคณะ/หน่วยงานนั้นคืนกลับมหาวิทยาลัยและจะจัดสรรงบประมาณ
ให้ักับคณะ/หน่วยงานอื่นที่มีความพร้อม และมีความจาเป็น ต่อไป
ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามมติ ที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า นนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

แนวทางการบริหารงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดทาและการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจาเป็นในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยยึดถือนโยบายและหลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560 ว่ า “เงิ น รายได้ ” หมายถึ ง เงิ น รายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย
1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
4. เงินกองทุนที่มหาวิทยาลั ยหรื อส่ วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ดังกล่าว
5. เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
6. เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
ตามอานาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ
1. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 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
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี - จั ด สรรตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา - จั ด สรรตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามข้อ 20 ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 การจัดทาแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับในแต่ละปี
ในขณะเมื่อจั ดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงิน
รายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการ
จะต้ องแสดงให้ เป็ น ที่ป ระจั กษ์ว่ามีเหตุอัน จ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุ มัติแผนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีด้วย

และตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง
ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน
(2) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
(4) เพื่อชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(6) การอันจาเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการ
และมหาวิทยาลัย
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการดาเนินงานของส่วนราชการ และของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจา
(8) อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ฉะนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยบังเกิดผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่ตรา
ไว้ใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย และสอดคล้ องกับระเบียบเงินรายได้ดังกล่ าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนด
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อนามาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่งบประมาณแผ่นดิน
ไม่อาจจัดสรรให้ได้ หรือจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา การบริหารและสวัสดิการ
2.2 จัดสรรเป็นเงินทุนสารองของมหาวิทยาลัย เป็นจานวนร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด
ซึ่งไม่รวมถึงเงินรายรับที่มีเงื่อนไขต้องใช้จ่ายเต็มยอดและ/หรือมีเงื่อนไขที่ต้องจ่ายคืน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสถานะ
และเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงินทุนสารองมหาวิทยาลัย และ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงินทุนสารองมหาวิทยาลัย)
2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายจ่ายเพื่อสมทบจ่ายค่า
สาธารณูปโภค ค้างชาระในอัตราส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้สมทบ (ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของค่า
สาธารณูปโภคในปีนั้น ๆ) และทุกคณะ/วิทยาลัย/สานัก ต้องตั้งแผนงบประมาณจ่ายไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภคของปีที่ผ่านมา
2.4 จัด สรรเป็น เงิน ส ารองจ่ายทั่ว ไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลั ยเป็นตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้จานวนหนึ่ง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
การนั้นไว้
2.5 รายรับ-รายจ่ายของหมวดเงินรับฝาก หมวดเงินทุนการศึกษา วิจัยและบริจาค ซึ่งเป็น
รายรับ-รายจ่ายตามเงื่อนไขและ/หรือเงื่อนเวลา ทั้งนี้ ให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานตั้งประมาณการรายรับไว้
เป็นจานวนเท่าใดก็ตั้งประมาณการรายจ่ายเท่ากับจานวนที่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้
2.6 หมวดค่าจ้างชัว่ คราว เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากาลังแล้ว
โดยคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจัดทาเหตุผลความจาเป็น ภาระงาน

ของแต่ละอัตรา และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี (กรณีอัตราเดิม) โดยอัตราค่าจ้างและระยะเวลาในการจ้างให้อยู่ใน
กรอบประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.7 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ใช้จ่ายเงินรายได้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
2.8 การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้ตามข้อ 20 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
กรณี หน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานอธิการบดี
การใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งบลงทุน
หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ หากหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยจะดาเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายคืนกลับมหาวิทยาลัย
สมทบไว้ที่โครงการเงินสารองจ่ายทั่วไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัสกิจกรรม 096800010001 และจะ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีที่มีความพร้อมและความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป
2. งบดาเนินงาน
หน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี ดาเนินการทบทวนการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน ภายในไตรมาสที่ 3 เพื่อชะลอ ปรับ
รูปแบบการดาเนินงาน ปรับลดงบประมาณรายจ่าย หรือยกเลิกการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่มี
ความส าคัญในระดับ ต่ าหรื อ ไม่ส อดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุ บัน และยืนยันการทบทวนการดาเนิ น งาน
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ มายังกองแผนงาน
ในกรณี มีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายหรือยกเลิกการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่มี
ความสาคัญในระดับต่า หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะดาเนินการโอนงบประมาณ
รายจ่ายคืนกลับมหาวิทยาลัยสมทบไว้ที่ โครงการเงินสารองจ่ายทั่วไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัสกิจกรรม
096800010001 เพื่อรองรับการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความสาคัญ
จาเป็นเร่งด่วน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อไป
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานอธิการบดี ได้รับ
ความเห็นชอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้
1.1 กรณีคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ให้ดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561

การดาเนินงาน

ผูม้ อี านาจหน้าที่

ที่
1

การขออนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะ/
งบประมาณทุ ก หมวดรายจ่ า ย หน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ
ภายใต้งบดาเนิน งานในโครงการ
เดียวกัน (ข้อ 26 (1))

แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วย
การเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ ง
ถึงกองแผนงาน

1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดาเนิน การขออนุ มัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ า ย โดยระบุ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และ
รายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงภายใต้งบดาเนินงานในโครงการเดียวกัน
ประกอบการพิจารณา
2) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน เสนอเรื่องต่อหัวหน้าส่วนราชการ ของคณะ/วิทยาลัย/

หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2

การขออนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลง อธิการบดีอนุมัติ
งบประมาณทุ ก หมวดรายจ่ า ย
ย ก เว้ น ห ม ว ด ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง (ข้อ 26 (2))

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่
กรณีงบดาเนินงาน/งบเงินอุดหนุน/งบบุคลากร
1) คณะ/วิ ท ยาลั ย /หน่ ว ยงาน ส่ ง เรื่ อ งมาที่ ก องแผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อน กองแผนงาน ทุกวันทาการ – 30
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผล มิ.ย. 65
ความจาเป็นและรายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ ายและเปลี่ย นแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กอง
คลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป

กรณีงบลงทุน - หมวดครุภัณฑ์
1) คณะ/วิ ท ยาลั ย /หน่ ว ยงาน ส่ ง เรื่ อ งมาที่ ก องแผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผล
ความจาเป็นและรายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงประกอบการพิจารณา
กรณีการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานต้อง
แนบเอกสารคุณ ลั กษณะเฉพาะครุ ภั ณ ฑ์ และใบเสนอราคา จานวนอย่างน้ อย 2
ร้านค้า
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ ายและเปลี่ย นแปลงรายการงบประมาณ
1

การดาเนินงาน
ที่

ผูม้ อี านาจหน้าที่

แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วย
การเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กอง
คลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป
กรณีงบลงทุน - หมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) คณะ/วิ ท ยาลั ย /หน่ ว ยงาน ส่ ง เรื่ อ งมาที่ ก องแผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณ ฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุเหตุผลความจาเป็นและแนบเอกสารคุณ ลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์และใบเสนอราคา จานวนอย่างน้อย 2 ร้านค้า
2) กองแผนงานส่ ง เรื่ อ งไปที่ ส านั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย เพื่ อ ที่ ส านั ก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวบรวมสรุป และนาเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
3) สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งผลการพิจารณาให้กองแผนงาน
4) กองแผนงานเสนออธิการบดี เพื่อ พิ จารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งรายละเอียดให้
กองคลั ง และแจ้ งคณะ/วิ ท ยาลั ย /หน่ วยงานที่ เสนอเรื่อ งทราบ เพื่ อ ด าเนิ น การ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน สามารถดูรายละเอียดประกอบการขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณ ลักษณะพื้ นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิ ด ฉบับ เดือ น
มิ ถุ น ายน 2564 ได้ ที่ เวปไซต์ ข องกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
https://www.mdes.go.th
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ระยะเวลาการเสนอเรือ่ ง
ถึงกองแผนงาน

การดาเนินงาน

ผูม้ อี านาจหน้าที่

ที่
3

4

แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วย
การเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

การขออนุ มั ติ โ อนเปลี่ ย นแปลง อธิการบดีอ นุ มัติ (กรณีวงเงิน
งบประมาณหมวดค่ า ที่ ดิ น และ ต่อหน่วยต่ากว่าสองล้านบาท)
สิ่งก่อสร้าง (ข้อ 26 (3))
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ (กรณี
วงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้าน
บาทถึงห้าล้านบาท)

1) คณะ/วิ ท ยาลั ย /หน่ ว ยงาน ส่ ง เรื่ อ งมาที่ ก องแผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ ายและเปลี่ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็นและรายละเอียดการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง, แบบแสดงรายการปริมาณงาน (BOQ) และแบบ
รูปรายการก่อสร้าง
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อผู้มีอานาจหน้าที่ตามระเบียบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณี 3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
วงเงิ น ต่ อ หน่ วยตั้ งแต่ ห้ าล้ า น รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและแจ้ง รายละเอียดให้กอง
คลัง และแจ้งคณะ/วิทยาลัย/หน่ว ยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
บาทขึ้นไป)
งบประมาณต่อไป

การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ อธิการบดีอนุมัติ
ราย จ่ าย เพิ่ ม เติ ม ก รณี ได้ รั บ
งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง
ทุ น ภายนอก ซึ่ งต้ อ งด าเนิ น การ
ตามความประสงค์ ข องแหล่ งทุ น
เป็ น รายรั บ ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น
วิจัย จากแหล่ งทุ น ภายนอก/ เงิน
สนั บ สนุ น บริ ก ารวิ ช าการ/ เงิ น
ทุ น การศึ ก ษาและเงิน บริ จ าคอื่ น
(ข้อ 22)

1) คณะ/วิ ท ยาลั ย /หน่ ว ยงานส่ ง เรื่ อ งมาที่ ก องแผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ ตั้ งแผน
งบประมาณรายจ่ า ย เพิ่ ม เติ ม โดยระบุ เหตุ ผ ลความจ าเป็ น และรายละเอี ย ด
ประกอบด้ว ย รายละเอี ย ดเงิน รับ เข้ า/สาเนาใบน าส่ งเงิน และสั ญ ญาโครงการ/
สัญญาการได้รับทุนสนับสนุน เพื่อประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละแจ้ งรายละเอี ย ดให้ ก องคลั ง และแจ้ งคณะ/วิ ท ยาลั ย /
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
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ระยะเวลาการเสนอเรือ่ ง
ถึงกองแผนงาน

- กรณี ว งเงิน ต่ อ หน่ ว ยต่ ากว่ า สอง
ล้า นบาท คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน
ส่ งเรื่ อ งมาที่ ก องแผนงาน ทุ ก วั น ท า
การ – 30 มิ.ย. 65
- กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สองล้าน
บาทถึงห้าล้านบาท/กรณีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
ไตรมาสที่ 1
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธ.ค.64
ไตรมาสที่ 2
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. 65
ไตรมาสที่ 3
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. 65
คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่
กองแผนงาน

ไตรมาสที่ 1
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธ.ค.64
ไตรมาสที่ 2
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. 65
ไตรมาสที่ 3
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. 65

แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วย
การเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ ง
ถึงกองแผนงาน

การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
รายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม กรณี รายรั บ มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ
ประเภทเงิ น ผลประโยชน์ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริการ
และค่าชดเชยหรือค่าปรับ /ค่าจ้าง
ที่ปรึกษา (ข้อ 23)

1) คณะ/วิ ท ยาลั ย /หน่ ว ยงานส่ ง เรื่ อ งมาที่ ก องแผนงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ ตั้ งแผน
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น โดยระบุเหตุผลความจาเป็นและ
รายละเอียดประกอบด้วย รายละเอียดเงินรับเข้า/สาเนาใบนาส่งเงิน และสัญญา
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ
3) กองแผนงานเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และให้ข้อเสนอแนะการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละแจ้ งรายละเอี ย ดให้ ก องคลั ง และแจ้ งคณะ/วิ ท ยาลั ย /
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่
กองแผนงาน

การขออนุ มั ติ ใช้ เงิ น รายได้ เหลื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
จ่ า ย ส ะ ส ม / เงิ น ทุ น ส า ร อ ง มหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติ
มหาวิทยาลัย เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ข้อ 20

1) คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพื่อ ขออนุมัติใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้ อ 20 เงิ น รายได้ เหลื อ จ่ า ยสะสม ให้ ใ ช้ ได้ เพื่ อ การ
ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อประโยชน์
ในการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน
(2) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อ
ที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ การดาเนิ นการดังกล่ าว และซ่อมแซม
ครุ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
มหาวิทยาลัย
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
(4) เพื่อชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(6) การอันจาเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหาย

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่
กองแผนงาน

การดาเนินงาน

ผูม้ อี านาจหน้าที่

ที่
4

7

4

ไตรมาสที่ 1
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธ.ค. 64
ไตรมาสที่ 2
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. 65
ไตรมาสที่ 3
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. 65

ไตรมาสที่ 1
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธ.ค. 64
ไตรมาสที่ 2
ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. 65
ไตรมาสที่ 3
ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มิ.ย. 65

การดาเนินงาน
ที่

ผูม้ อี านาจหน้าที่

แนวปฏิบตั ติ ามระเบียบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ ด้วย
การเงินและทรัพย์สนิ พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

ระยะเวลาการเสนอเรือ่ ง
ถึงกองแผนงาน

ต่อส่วนราชการและมหาวิทยาลัย
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการดาเนินงานของส่วนราชการ
และของมหาวิทยาลัยตามแผนยุท ธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงาน
ประจา
(8) อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
โดยระบุเหตุผลความจาเป็น และรายละเอียด บการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ประกอบด้วย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภณ
ั ฑ์
ใบเสนอราคาจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ร้ าน แบบรู ป และแบบสรุ ป ราคากลางงาน
ก่อสร้างอาคาร แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ
ปัจจุบัน
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อให้ความเห็นชอบ
3) กองแผนงานเสนอเรื่ อ งต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผล
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละแจ้ งรายละเอี ย ดให้ ก องคลั ง และแจ้ งคณะ/วิ ท ยาลั ย /
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

1.1 ขอให้กองคลังควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้ และรายงานสถานะการเงินทัง้ รายรับและรายจ่ายต่ออธิการบดีเป็นประจาทุกเดือน
1.2 กาหนดให้วนั ที่ 30 กันยายน 2565 เป็นวันสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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