
1 

 

นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
------------------------------------------ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  

และแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  โดยที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรร

งบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต  70.00 

1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่เกิน 50.00 
1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00 
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  - 
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.00 
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8.00 
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  0.50 
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00 
6 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  1.50 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2.00 

รวม  100.00 
ที่มา : แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ก. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามกรอบงบประมาณแผ่นดินที่ 
ได้รับจัดสรรจากส านักงานประมาณ ดังนี้ 

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

มหาวิทยาลัย  
(3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร  จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง และส าหรับอัตราเดิมเบิกจ่ายค าสั่งเพ่ิม

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  และอัตราใหม่รอการบรรจุตามท่ีคณะ/วิทยาลัยเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 
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(4) ค่าตอบแทน  จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางตามกรอบวงเงินของบุคลากรที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิและ
ข้อก าหนดตามกฎหมาย 

 

2.  งบด าเนินงาน 
(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  ของงบประมาณค่าวัสดุการศึกษา
ที่ได้รับการจัดสรร  (ตามมติที่ประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556) 

(2.2) คณะ/วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน : จัดสรรตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาและ
นักศึกษาหัวจริง  และอัตราค่าวัสดุการศึกษาท่ีได้รับจัดสรรจากส 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 ตามท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงบประมาณ  
 

4. งบเงินอุดหนุน 
(1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตามแนว

ทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 
(2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม : จัดสรรให้คณะพยาบาลศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของ

ส านักงบประมาณ 
(3) เงินอุดหนุนการวิจัย : จัดสรรงบประมาณให้แต่ละโครงการตามที่หน่วยงานเจ้าภาพและส านัก

งบประมาณพิจารณา 
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(4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 : จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 

(5) เงินอุดหนุนโครงการอาสาพัฒนาชนบท : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลางของ
นักศึกษา (ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักงานพัฒนานักศึกษา) 

(6) เงินอุดหนุนโครงการแนะแนวทางการศึกษา : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง           
(ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา) 

(7) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง (ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา) 

(8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อ
รองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย : จัดสรร
ให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 

(9) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ตามแนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 

         5. งบรายจ่ายอ่ืน 
      (1)  งบรายจ่ายอ่ืนบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  :  จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่ 
            รับผิดชอบโครงการตามท่ีได้รับการพิจารณาจากคณะผู้บริหาร ร่วมกับส านักงานบริหารส่งเสริม 
            การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โครงการต้องสอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

(2)  งบรายจ่ายอ่ืนแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  และแผนงานบูรณาการ 
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค  :   จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับการพิจารณา    
จากส านักงบประมาณ  

ข. การจัดท าและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึดถือนโยบายและ
หลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ว่า 
 “เงินรายได้” หมายถึง เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย 

1. เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้   
 2.   เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 3.   เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย 
 4.   เงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจัดตั้งขึ้น และรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว 
 5.   เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจกหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 6.   เบี้ยปรับ  ค่าปรับ  ค่าสินไหมทดแทน  ค่าชดเชย  ค่าเสียหายหรือเงินอ่ืนใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
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      ตามอ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ  
 

1. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1 เงินผลประโยชน์จากการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) จัดสรรให้ 

      คณะ/ หน่วยงาน ร้อยละ 90 
 

1.2 เงินค่าหน่วยกิตท่ีเรียกเก็บจากนักศึกษา ให้จัดสรรดังนี้ 

        (1) รหัสก่อนปีการศึกษา 2558 

จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีจัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555       

   (2) รหัสตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป   

ระดับปริญญาตรี - จัดสรรตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ

จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ระดับบัณฑิตศึกษา - จัดสรรตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ

จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 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 หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปี

นั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ

เป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่

ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย   

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

รายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพ่ือการดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผ่นดิน หรือสมทบกับเงินที่ผู้มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ต่อ

เติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อท่ีดิน 
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(2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ที่เก่ียวเนื่องกับการด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์

ของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินงาน 

(4) เพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค 

(5) ปรับอัตราค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล   

(6) การอันจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งหากปล่อยเนิ่นช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการและ

มหาวิทยาลัย 

(7) จัดสรรเป็นทุนเบื้องต้นหรือเพ่ือการลงทุนในการด าเนินงานของส่วนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนอกเหนือจากงานประจ า 

(8)  อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ฉะนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยบังเกิดผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่ตราไว้ใน 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับระเบียบเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การตั้ง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

2.1 เพื่อน ามาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่งบประมาณแผ่นดิน 

ไม่อาจจัดสรรให้ได้ หรือจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสนับสนุนกิจกรรม

นักศึกษา การบริหารและสวัสดิการ 

  2.2 จัดสรรเป็นเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด ซึ่งไม่

รวมถึงเงินรายรับที่มีเงื่อนไขต้องใช้จ่ายเต็มยอดและ/หรือมีเงื่อนไขที่ต้องจ่ายคืน ทั้งนี้ เพ่ือรักษาสถานะและ

เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย  (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย  และ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย) 

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค  มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายจ่ายเพื่อสมทบจ่ายค่า 

สาธารณูปโภคค้างช าระในอัตราส่วนที่มหาวิทยาลัยต้อง ใช้เงินรายได้สมทบ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของค่า

สาธารณูปโภคในปีนั้นๆ) และทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต้องตั้งแผนงบประมาณจ่ายไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริงค่า

สาธารณูปโภคของปีที่ผ่านมา 

  2.4 จัดสรรเป็นเงินส ารองจ่ายท่ัวไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

จ านวนหนึ่ง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ 
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  2.5 รายรับ-รายจ่ายของหมวดเงินรับฝาก หมวดเงินทุนการศึกษา วิจัยและบริจาค  ซึ่งเป็น

รายรับ-รายจ่ายตามเงื่อนไขและ/หรือเงื่อนเวลา ทั้งนี้ ให้คณะ/หน่วยงานตั้งประมาณการรายรับไว้เป็นจ านวนเท่าใด

ก็ตั้งประมาณการรายจ่ายเท่ากับจ านวนที่ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ 

  2.6 หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราก าลังแล้ว โดย

คณะ/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวจัดท าเหตุผลความจ าเป็น  ภาระงานของแต่ละอัตรา และมี

ผลการปฏิบัติงานที่ดี (กรณีอัตราเดิม) โดยอัตราค่าจ้างและระยะเวลาในการจ้างให้อยู่ในกรอบประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

  2.7 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ คณะ/หน่วยงาน ใช้จ่ายเงินรายได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่านั้น 

  2.8 การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้ตามข้อ 20 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย

การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 

3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้ 

3.1 กรณีคณะ/หน่วยงาน มีความประสงค์ที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง 
รายการงบประมาณรายจ่าย ให้ด าเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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ที ่ การด าเนินงาน แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
1. การโอนงบประมาณรายจา่ยและ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย ภายใต้งบด าเนินงานใน
โครงการเดียวกัน (ข้อ 26 (1)) 

ให้คณะ/หน่วยงานเสนอผู้บังคับบญัชา
สูงสุดของคณะ/หน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ  

คณะ/หนว่ยงานด าเนินงานตามระเบียบฯ 

2. การโอนงบประมาณรายจา่ยและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายทุกประเภทนอกเหนือจาก 
(1) (ข้อ 26 (2)) 

ให้เสนออธิการบดีอนุมัต ิ 1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่องแผนงาน
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  
โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นประกอบการ
พิจารณา 

   2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

   3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตัิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

3. การโอนงบประมาณรายจา่ยและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภณัฑ์ทั่วไป  
(ข้อ 26 (2)) 

 1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่องแผนงาน
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตผุลความ
จ าเป็นและแนบเอกสารคณุลักษณะเฉพาะ
ครุภณัฑ์และใบเสนอราคา จ านวนอย่างน้อย 2 
ร้านค้า 

   2)  กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

   3)  กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตัิ
และแจ้ง รายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
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ที ่ การด าเนินงาน แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
4 การโอนงบประมาณรายจา่ยและ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภณัฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 1)  คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่องแผนงาน
เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
หมวดครภุัณฑ์เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยระบุ
เหตุผลความจ าเป็นและแนบเอกสาร
คุณลักษณะเฉพาะครภุัณฑ์และใบเสนอราคา 
จ านวนอย่างนอ้ย  2 ร้านค้า 

   2)  กองแผนงานส่งเรื่องไปท่ีส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อทีส่ านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวบรวมสรุปและ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะครภุัณฑ ์

   3)  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งผลการ
พิจารณาให้กองแผนงาน 

   4)  กองแผนงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจา่ยและเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย 

   5)  กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS  ตามผลการพิจารณาอนุมัติ   
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบ เพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
    ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  
ประจ าปี 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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ที ่ การด าเนินงาน แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
5 การโอนงบประมาณรายจา่ยและ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่ายหมวดค่าทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายในหมวดตา่งๆ 
หรือการโอนรายจ่ายในหมวด
รายจ่ายต่างๆ มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดนิ
และสิ่งก่อสร้าง หรือการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(ข้อ 26 (3)) 

  

 5.1 กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่าสอง
ล้านบาท  

ให้เสนออธิการบดเีป็นผู้อนุมตัิ  1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาท   ่กอง 
แผนงานเพ่ือขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น  และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ) 
ประกอบการพิจารณา 
 

   2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 

   3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตัิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
 

 5.2 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแตส่อง
ล้านบาทถึงห้าล้านบาท  

ให้เสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัอนุมัติ  

1)คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่อง 
แผนงานเพ่ือขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ) 
ประกอบการพิจารณา 
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ที ่ การด าเนินงาน แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
   2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
 

   3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 

   4) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตัิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
 

 5.3 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ห้า
ล้านบาทขึ้นไป  

ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิ  1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาทีก่อง 
แผนงานเพ่ือขออนุมัติการโอนงบประมาณ
รายจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น และ
แบบรูป/ประมาณการราคากลาง (BOQ) 
ประกอบการพิจารณา 
 

   2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
 

   3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

   4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
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ที ่ การด าเนินงาน แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
   5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมตัิ
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบเพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
 

6 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเตมิจากแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีไดร้ับอนุมัตจิาก
สภามหาวิทยาลยั กรณไีดร้ับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตาม
ความประสงค์ของแหล่งทุน (ข้อ 22) 

ให้เสนออธิการบดเีป็นผู้อนุมตัิ  1)คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่อง 
แผนงานเพ่ือขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น พร้อม
แนบส าเนาใบน าส่งเงิน และส าเนาสัญญา
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณา 

   2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
 

   3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอยีดให้กอง
คลัง และคณะ/หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบ
เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

7 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเตมิจากแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีไดร้ับอนุมัตจิาก
สภามหาวิทยาลยั กรณมีีเหตุจ าเปน็
ที่ต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปโีดยมีวงเงินเพิ่มเตมิ ให้
เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
(ข้อ 23) 

ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ 1)คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาทีก่อง 
แผนงานเพ่ือขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย โดยระบุเหตุผลความพรอ้มแนบ
ส าเนาใบน าส่งเงิน และส าเนาสัญญาโครงการ 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

   2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั เพื่อ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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ที ่ การด าเนินงาน แนวปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 
   4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ
 

   5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอยีดให้กอง
คลัง และคณะ/หน่วยงานท่ีเสนอเรื่องทราบ
เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
 

  

3.2 ขอให้กองคลังควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และรายงานสถานะ

การเงินทั้งรายรับและรายจ่ายต่ออธิการบดีเป็นประจ าทุกเดือน 

3.3 ก าหนดให้วันที่ 30 กันยายน 2562  เป็นวันสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------------ 

 


