
ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิรายได้)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

1 24 พฤษภาคม 2561 กองแผนงาน

2 5 มิถุนายน 2561 กองแผนงาน

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ฯ เพือ่พิจารณา

1. ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

2. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2562 

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวสัดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัว่คราว (ส าหรับผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย ์และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ีสัญญาจ้าง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

6. แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562

(ร่าง) ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

วัน-เดือน-ปี

เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ มหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณา

1. ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

2. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2562 

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวสัดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัว่คราว (ส าหรับผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย ์และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ีสัญญาจ้าง  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

6. แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562



ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิรายได้)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

3 6 มิถุนายน 2561 กองแผนงาน

4 7 มิถุนายน 2561 กองแผนงาน/คณะ/

วทิยาลัย/ส านัก

5 8 - 13 มิถุนายน 2561 จัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้ จาก

เงินผลประโยชน์จากการด าเนินงาน หรือ

รายรับอืน่ๆ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม

การศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษาทีเ่ก็บจาก

นักศึกษา ตามแบบฟอร์ม PROJECT1 และ

จัดส่งกองแผนงาน

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

6 8 - 13 มิถุนายน 2561 คณะและกองแผนงาน ร่วมจัดท าประมาณ

การรายรับเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียม

การศึกษาและค่าบ ารุงการศึกษาทีเ่ก็บจาก

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองแผนงาน/คณะ/

วทิยาลัย/ส านัก/กอง

คลัง/กองบริการการศึกษา

7 14 - 18 มิถุนายน 2561 กองแผนงานประมาณการรายจ่ายประจ า

ขัน้ต่ า ของคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

กองแผนงาน

8 18 มิถุนายน 2561 แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 หมวดเงินอุดหนุน

วจิัย, บริการวชิาการแก่สังคม และท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม   ให้กับส านักงานส่งเสริม

บริหารการวจิัยฯ  และงบประมาณตามแผน

งบประมาณบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ ให้กับ

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

กองแผนงาน

9 19 มิถุนายน 2561 แจ้งกรอบประมาณการรายรับเงินรายได้ 

จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงที่

เก็บจากนักศึกษา และรายรับประเภทอืน่ๆ 

เพือ่ให้คณะ/หน่วยงาน จัดท าแผน

ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินรายได้

กองแผนงาน

แจ้งเวยีนปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกคณะ/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

ประชุมชีแ้จงการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2562 มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับนักวเิคราะห์นโยบายและแผน หรือ

ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของ คณะ/วทิยาลัย/ส านัก



ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิรายได้)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

10 20 มิถุนายน 2561 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี พิจารณาแผนการจัดหา

ครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 และสรุปกรอบงบประมาณส่งกอง

แผนงาน

ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย

11 19 - 25 มิถุนายน 2561 จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เงินรายได้ ในแบบฟอร์ม DATA 

PROJECT

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

12 26 มิถุนายน 2561 น าส่งไฟล์ข้อมูลท าแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินรายได้   ตาม

แบบฟอร์ม DATA PROJECT ทางเอกสาร

อยา่งเป็นทางการและในรูปแบบไฟล์บันทึก

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองแผนงาน

รวบรวม สรุป  วเิคราะห์

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

13 26 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561 รวบรวม สรุป  วเิคราะห์ และจัดท า

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เงินรายได้

กองแผนงาน

14 3 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการมหาวทิยาลัย

อุบลราชธานี เพือ่พิจารณา

1. (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน

งบประมาณแผ่นดิน  หมวดค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาด ค่าวสัดุการศึกษา และค่าจ้าง

ชัว่คราว

กองแผนงาน



ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิรายได้)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

15 4 กรกฎาคม 2561 แจ้งเวยีนมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวทิยาลัย ดังนี้

1. (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน

งบประมาณแผ่นดิน  หมวดค่าจ้างเหมาท า

ความสะอาด ค่าวสัดุการศึกษา และค่าจ้าง

ชัว่คราว

กองแผนงาน

16 9 กรกฎาคม 2561 เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณา แผนการจ้าง

ลูกจ้างชัว่คราว เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/

วทิยาลัย/ส านัก

กองแผนงาน

17 12 - 13 ก.ค. 2561 คณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปี

มหาวทิยาลัย ประชุมเพือ่พิจารณาแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/

วทิยาลัย/ส านัก

คณะกรรมการพิจารณา

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้ประจ าปี

มหาวทิยาลัย

18 16 - 19 ก.ค. 2561 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก ปรับปรุงแผนการใช้

จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติ

คณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ประจ าปี

มหาวทิยาลัย

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

19 16 - 19 ก.ค. 2561 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก จัดท าแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์ม 

DATA PROJECT

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

20 20 กรกฎาคม 2561 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก น าส่งไฟล์แผนปฏิบัติ

งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินรายได้

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก



ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิรายได้)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

21 20 กรกฎาคม 2561 น าส่งไฟล์ข้อมูลท าแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562  เงินงบประมาณ

แผ่นดิน ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT 

ทางเอกสารอยา่งเป็นทางการ และในรูปแบบ

ไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กอง

แผนงานรวบรวม วเิคราะห์ สรุป

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

22 23 - 31 ก.ค. 2561 กองแผนงาน

23 7 สิงหาคม 2561 กองแผนงาน

24 8 - 14 สิงหาคม 2561 กองแผนงาน

25 15 สิงหาคม 2561 กองแผนงาน/คณะ/

วทิยาลัย/ส านัก

26 16 - 17 สิงหาคม 2561

27 16 - 24 สิงหาคม 2561 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

28 25 สิงหาคม 2561 กองแผนงาน

29 27 - 29 สิงหาคม 2561 กองแผนงาน

30 30 สิงหาคม 2561 กองแผนงาน

31 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

32 ส้ินไตรมาสที ่1 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

กองแผนงานจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ทีไ่ด้รับอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย

แจ้งเวยีนเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 แก่ทุกคณะ/วทิยาลัย/ส านัก/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

กองแผนงานสรุปรวบรวมข้อมูล DATA PROJECT ส าหรับให้คณะ/วทิยาลัย/ส านัก บันทึก

ข้อมูลในระบบ UBUFMIS

อบรมการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2562 ในระบบ UBUFMIS

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ในระบบ UBUFMIS

เสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

กองแผนงานสรุปแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 เพือ่เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที ่1)

รวบรวม สรุป  วเิคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินงบประมาณแผ่นดินและ

เงินรายได้ ของคณะ/วทิยาลัย/ส านัก



ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม

(เงนิรายได้)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

33 สัปดาห์แรก

เดือน ม.ค. 2562, เม.ย. 2562,

 ก.ค. 2562, ต.ค 2562

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

34 ส้ินไตรมาสที ่2 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

35 สัปดาห์ที ่2

เดือนม.ค.2562, เม.ย. 2562,

 ก.ค. 2562, ต.ค. 2562

กองแผนงาน

36 ส้ินไตรมาสที ่3 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

37 สัปดาห์สุดท้าย

เดือนเม.ย. 2562, ต.ค. 2562

กองแผนงาน

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที ่3)

รายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

รวบรวม วเิคราะห์ สรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณา

ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะ

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังที ่2)


