เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-----------------------------------------มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้ งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติ เห็ นชอบนโยบายการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยดังนี้
1
1.1
1.2
1.3
2
3
4
5
6
7
รวม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ด้านการผลิตบัณฑิต
งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร้อยละ
ไม่เกิน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่เกิน

70.00
50.00
20.00
8.00
8.00
0.50
10.00
1.50
2.00
100.00

ที่มา : แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินที่
ได้รับจัดสรรจากสานักงานประมาณ ดังนี้
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
(1) เงินเดือนและค่าจ้างประจา จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่า
(2) ค่าจ้างชั่วคราว จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัย
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง และสาหรับอัตราเดิมเบิกจ่ายคาสั่งเพิ่ม
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราใหม่รอการบรรจุตามที่คณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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(4) ค่าตอบแทน จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางตามกรอบวงเงินของบุคลากรที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิและ
ข้อกาหนดตามกฎหมาย
2. งบดาเนินงาน
(1) ค่าใช้สอย
(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ : ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน ตามอัตราส่วน
พื้น ที่ที่ ทาความสะอาดต่อ จ านวนพนั กงานท าความสะอาด (ตามแนวทางการจั ดสรร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน : จัดสรรให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(2) ค่าวัสดุ จัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามแนวทางการจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดังนี้
(2.1) หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน (สานักงานอธิการบดี , สานักวิทยบริการ, สานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย) : จัดสรรในอัตราร้อยละ 15 ของงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา
ที่ไ ด้ รั บ การจั ด สรร (ตามมติ ที่ ป ระชุ ม การจั ด ท าแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556)
(2.2) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน : จัดสรรตามสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาและ
นักศึกษาหัวจริง และอัตราค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ 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/สานัก ตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง : จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัย/สานัก ตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ
4. งบเงินอุดหนุน
(1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนว
ทางการจัดสรรของสานักงบประมาณ
(2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม : จัดสรรให้คณะพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของ
สานักงบประมาณ
(3) เงินอุดหนุนการวิจัย : จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการตามที่หน่วยงานเจ้าภาพและสานัก
งบประมาณพิจารณา
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(4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 : จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการจัดสรรของสานักงบประมาณ
(5) เงินอุดหนุนโครงการอาสาพัฒนาชนบท : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลางของ
นักศึกษา (ตั้งงบประมาณไว้ที่สานักงานพัฒนานักศึกษา)
(6) เงินอุดหนุนโครงการแนะแนวทางการศึกษา : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง
(ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา)
(7) เงิน อุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณ ภาพ
การศึกษา : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง (ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา)
(8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อ
รองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย : จัดสรร
ให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของสานักงบประมาณ
(9) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ตามแนวทางการจัดสรรของสานักงบประมาณ
5. งบรายจ่ายอื่น
(1) งบรายจ่ายอื่นบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร ร่วมกับสานักงานบริหารส่งเสริม
การวิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โครงการต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
(2) งบรายจ่ายอื่นแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และแผนงานบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค : จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับการพิจารณา
จากสานักงบประมาณ
ข. การจัดทาและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจาเป็นในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึดถือนโยบายและ
หลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ว่า
“เงิ น รายได้ ” หมายถึ ง เงิ น รายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย
1. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
2. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย
4. เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว
5. เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
6. เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
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ตามอานาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ
1. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 เงินผลประโยชน์จากการดาเนินงานของคณะ/หน่วยงาน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) จัดสรรให้
คณะ/ หน่วยงาน ร้อยละ 90
1.2 เงินค่าหน่วยกิตที่เรียกเก็บจากนักศึกษา ให้จัดสรรดังนี้
(1) รหัสก่อนปีการศึกษา 2558
จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555
(2) รหัสตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ระดับ ปริญญาตรี - จัดสรรตามระเบียบมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรื่อง การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ระดับบัณฑิตศึกษา - จัดสรรตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามข้อ 20 ในระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2561
ตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า ด้ ว ยการเงิ น และทรั พ ย์ สิ น พ.ศ. 2560 ข้ อ 20 การจั ด ท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับในแต่ละปี
ในขณะเมื่อจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปี
นั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ
เป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็น ที่
ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจาเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในคาขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีด้วย
และตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพื่อการดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือ สมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อ
เติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน
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(2) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย
(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการดาเนินงาน
(4) เพื่อชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
(6) การอันจาเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและ
มหาวิทยาลัย
(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพื่อการลงทุนในการดาเนินงานของส่วนราชการ และของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจา
(8) อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
ฉะนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยบังเกิดผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่ตราไว้ใน
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับระเบียบเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงกาหนดหลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
2.1 เพื่อนามาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่งบประมาณแผ่นดิน
ไม่อาจจัดสรรให้ได้ หรือจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา การบริหารและสวัสดิการ
2.2 จัดสรรเป็นเงินทุนสารองของมหาวิทยาลัย เป็นจานวนร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด ซึ่งไม่
รวมถึง เงิน รายรั บ ที่มี เงื่ อนไขต้ องใช้จ่ ายเต็ม ยอดและ/หรื อมีเ งื่อ นไขที่ต้ องจ่ายคืน ทั้ง นี้ เพื่ อรัก ษาสถานะและ
เสถี ย รภาพทางการเงิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย (เป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เรื่ อ ง การจั ด สรร
ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เป็ น เงิ น ทุ น ส ารองมหาวิ ท ยาลั ย และ ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงินทุนสารองมหาวิทยาลัย)
2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายจ่ายเพื่อสมทบจ่ายค่า
สาธารณู ป โภคค้ า งช าระในอั ต ราส่ ว นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งใช้ เ งิ น รายได้ ส มทบ (ไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 25 ของค่ า
สาธารณูปโภคในปีนั้นๆ) และทุกคณะ/วิทยาลัย/สานัก ต้องตั้งแผนงบประมาณจ่ายไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริงค่า
สาธารณูปโภคของปีที่ผ่านมา
2.4 จัดสรรเป็นเงินสารองจ่ายทั่วไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
จานวนหนึ่ง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้
5

2.5 รายรับ -รายจ่า ยของหมวดเงินรั บฝาก หมวดเงินทุนการศึกษา วิจัยและบริ จาค ซึ่งเป็น
รายรับ-รายจ่ายตามเงื่อนไขและ/หรือเงื่อนเวลา ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานตั้งประมาณการรายรับไว้เป็นจานวนเท่าใด
ก็ตั้งประมาณการรายจ่ายเท่ากับจานวนที่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้
2.6 หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตรากาลังแล้ว โดย
คณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจัดทาเหตุผลความจาเป็น ภาระงานของแต่ละอัตรา และมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี (กรณีอัตราเดิม) โดยอัตราค่าจ้างและระยะเวลาในการจ้างให้อยู่ในกรอบประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
2.7 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ คณะ/หน่วยงาน ใช้จ่ายเงินรายได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนเท่านั้น
2.8 การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้ตามข้อ 20 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้
3.1 กรณีคณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ให้ดาเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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ที่

การดาเนินงาน

1. การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย ภายใต้งบดาเนินงานใน
โครงการเดียวกัน (ข้อ 26 (1))
2. การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายทุกประเภทนอกเหนือจาก
(1) (ข้อ 26 (2))

3. การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภณ
ั ฑ์ทั่วไป
(ข้อ 26 (2))

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
ให้คณะ/หน่วยงานเสนอผู้บังคับบัญชา
คณะ/หน่วยงานดาเนินงานตามระเบียบฯ
สูงสุดของคณะ/หน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ

ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ

1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่ องแผนงาน
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
โดยระบุเหตุผลความจาเป็นประกอบการ
พิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตั ิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่ องแผนงาน
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความ
จาเป็นและแนบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑ์และใบเสนอราคา จานวนอย่างน้อย 2
ร้านค้า
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตั ิ
และแจ้ง รายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
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การดาเนินงาน

4

การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภณ
ั ฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่ องแผนงาน
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
หมวดครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุ
เหตุผลความจาเป็นและแนบเอกสาร
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และใบเสนอราคา
จานวนอย่างน้อย 2 ร้านค้า
2) กองแผนงานส่งเรื่องไปที่สานัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อทีส่ านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวบรวมสรุปและ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อพิจารณาราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
3) สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งผลการ
พิจารณาให้กองแผนงาน
4) กองแผนงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย
5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.mdes.go.th/view/1/%E0%B
8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B
8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B
8%B2%E0%B8%87
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การดาเนินงาน

5

การโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าทีด่ ินและ
สิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดต่างๆ
หรือการโอนรายจ่ายในหมวด
รายจ่ายต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง หรือการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ข้อ 26 (3))
5.1 กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่าสอง
ล้านบาท

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมตั ิ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทก่ อง
แผนงานเพื่อขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ)
ประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตั ิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

5.2 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สอง
ล้านบาทถึงห้าล้านบาท

ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอนุมัติ

1)คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่ อง
แผนงานเพื่อขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ)
ประกอบการพิจารณา
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การดาเนินงาน

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
4) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตั ิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

5.3 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้า
ล้านบาทขึ้นไป

ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่ อง
แผนงานเพื่อขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ)
ประกอบการพิจารณา
2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
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ที่

6

การดาเนินงาน

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตั ิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้อนุมตั ิ
เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัย กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ซึ่งต้องดาเนินการตาม
ความประสงค์ของแหล่งทุน (ข้อ 22)

1)คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่ อง
แผนงานเพื่อขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจาเป็น พร้อม
แนบสาเนาใบนาส่งเงิน และสาเนาสัญญา
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

7

การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
เพิ่มเติมจากแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับอนุมัตจิ าก
สภามหาวิทยาลัย กรณีมีเหตุจาเป็น
ที่ต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ให้
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
(ข้อ 23)

3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กอง
คลัง และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
1)คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่ อง
แผนงานเพื่อขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความพร้อมแนบ
สาเนาใบนาส่งเงิน และสาเนาสัญญาโครงการ
เพื่อประกอบการพิจารณา

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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ที่

การดาเนินงาน

แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัติ
5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กอง
คลัง และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ
เพื่อดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

3.2 ขอให้กองคลังควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามแผนที่กาหนดไว้ และรายงานสถานะ
การเงินทั้งรายรับและรายจ่ายต่ออธิการบดีเป็นประจาทุกเดือน
3.3 กาหนดให้วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นวันสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
------------------------------------------
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