
ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 24 พฤษภาคม 2562 กองแผนงาน

1 4 มิถุนายน 2562 กองแผนงาน

2 5 มิถุนายน 2562 กองแผนงาน

3 10 มิถุนายน 2562 กองแผนงาน/
คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

4 10 - 21 มิถุนายน 
2562

จัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้ จากเงิน
ผลประโยชน์จากการด าเนินงาน หรือรายรับอืน่ๆ 
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุง
การศึกษาทีเ่ก็บจากนักศึกษา ตามแบบฟอร์ม 
PROJECT1 และจัดส่งกองแผนงาน

คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

แจ้งเวยีนปฏิทิน/นโยบายและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกคณะ/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

ประชุมชีแ้จงการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับนักวเิคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนของ
 คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1

 ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

วัน-เดือน-ปี

เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ มหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณา
1. ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563
2. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก
4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวสัดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 
ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก
5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัว่คราว (ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย ์และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ีสัญญาจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ส าหรับคณะ/
วทิยาลัย/ส านัก
6. แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณา
1. ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563
2. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2563 ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก
4. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวสัดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 
ส าหรับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก
5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชัว่คราว (ส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย ์และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ีสัญญาจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ส าหรับคณะ/
วทิยาลัย/ส านัก
6. แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

5 10 - 21 มิถุนายน 
2562

คณะและกองแผนงาน ร่วมจัดท าประมาณการ
รายรับเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าบ ารุงการศึกษาทีเ่ก็บจากนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน/
คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก/กองคลัง/
กองบริการ
การศึกษา

6 10 มิถุนายน- 5 
กรกฎาคม 2562

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม
 DATA PROJECT

คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

7 17-21 มิถุนายน 
2562

กองแผนงานประมาณการรายจ่ายประจ าขัน้ต่ า ของ
คณะ/วทิยาลัย/ส านัก

กองแผนงาน

8 24 มิถุนายน 2562 แจ้งกรอบประมาณการรายรับเงินรายได้ จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงทีเ่ก็บจาก
นักศึกษา และรายรับประเภทอืน่ๆ เพือ่ให้คณะ/
หน่วยงาน จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
รายได้

กองแผนงาน

9 8 กรกฎาคม 2562 น าส่งไฟล์ข้อมูลท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม DATA PROJECT ทาง
เอกสารอยา่งเป็นทางการและในรูปแบบไฟล์บันทึก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองแผนงานรวบรวม สรุป  
วเิคราะห์

คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

10 9 - 15 กรกฎาคม 
2562

รวบรวม สรุป  วเิคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินรายได้

กองแผนงาน

11 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
พิจารณาแผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปกรอบงบประมาณ
ส่งกองแผนงาน

ส านัก
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
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ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

12 23-24 กรกฎาคม 
2562

คณะกรรมการนโยบายฯ เพือ่พิจารณา
1. (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินงบประมาณแผ่นดิน  
หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าวสัดุการศึกษา
 และค่าจ้างชัว่คราว
3.แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดเงินอุดหนุนวจิัย, 
บริการวชิาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม   ให้กับส านักงานส่งเสริมบริหารการ
วจิัยฯ  และงบประมาณตามแผนงบประมาณบูรณา
การเชิงยทุธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

คณะกรรมการนโยบายฯ มหาวทิยาลัย ประชุมเพือ่
พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/
วทิยาลัย/ส านัก

คณะกรรมการ
นโยบายฯ 
มหาวทิยาลัย

13 25 กรกฎาคม 2562 แจ้งเวยีนมติทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ดังนี้
1. (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินงบประมาณแผ่นดิน  
หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าวสัดุการศึกษา
 และค่าจ้างชัว่คราว
3.แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดเงินอุดหนุนวจิัย, 
บริการวชิาการแก่สังคม และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม   ให้กับส านักงานส่งเสริมบริหารการ
วจิัยฯ  และงบประมาณตามแผนงบประมาณบูรณา
การเชิงยทุธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ

14 26 - 31 กรกฎาคม 
2562

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก จัดท าแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์ม 
DATA PROJECT  และจัดท าแผนความต้องการใน
การจ้างลูกจ้างชัว่คราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก ปรับปรุงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติคณะกรรมการนโยบายฯ มหาวทิยาลัย

คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

15 1 สิงหาคม 2562 น าส่งไฟล์ข้อมูลท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแบบฟอร์ม DATA 
PROJECT ทางเอกสารอยา่งเป็นทางการ และใน
รูปแบบไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้กอง
แผนงานรวบรวม วเิคราะห์ สรุป

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก น าส่งไฟล์แผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินรายได้

คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก
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ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

16 2 - 5 สิงหาคม 2562 รวบรวม สรุป  วเิคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินงบประมาณแผ่นดิน

รวบรวม สรุป  วเิคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินรายได้

กองแผนงาน

17 6 สิงหาคม 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
งบประมาณ ของคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
รายได้ ของคณะ/วทิยาลัย/ส านัก

กองแผนงาน

18 13 สิงหาคม 2562 เสนอคณะกรรมการงานบุคคลมหาวทิยาลัย เพือ่
พิจารณา แผนการจ้างลูกจ้างชัว่คราว เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของคณะ/หน่วยงาน

กองแผนงาน

19 7-22 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน

20 27 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน/
คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

21 28 สิงหาคม-6 
กันยายน 2562

คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

22 3 กันยายน 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
งบประมาณ ของคณะ/วทิยาลัย/ส านัก (คร้ังที ่2)

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงิน
รายได้ ของคณะ/วทิยาลัย/ส านัก  (คร้ังที ่2)

กองแผนงาน

23 9-13 กันยายน 2562 กองแผนงาน

24 16-27 กันยายน 
2562

กองแผนงาน

25 28 กันยายน 2562 กองแผนงาน

26 1 ตุลาคม 2562 กองแผนงาน

คณะ/วทิยาลัย/ส านัก บันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ในระบบ UBUFMIS

เสนอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

กองแผนงานจัดท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
 2563 ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ทีไ่ด้รับอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย และแจ้งเวยีนเอกสาร
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แก่ทุกคณะ/วทิยาลัย/ส านัก/หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

กองแผนงาน ตรวจสอบการบันทึกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะ/วทิยาลัย/
ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ในระบบ UBUFMIS

กองแผนงาน อนุมัติยอดเงินในระบบ UBUFMIS ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของ
คณะ/วทิยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

กองแผนงานปรับปรุงแก้ใขข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยและสรุปรวบรวมข้อมูล DATA 
PROJECT ส าหรับให้คณะ/วทิยาลัย/ส านัก บันทึกข้อมูลในระบบ UBUFMIS และปรับปรุงแผนความ
ต้องการในการจ้างลูกจ้างชัว่คราวจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลัย

อบรมการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 
ในระบบ UBUFMIS
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ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิงบประมาณ)

ขัน้ตอนและกิจกรรม
(เงนิรายได้)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

วัน-เดือน-ปี

27 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

28 ส้ินไตรมาสที ่1 คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

29 สัปดาห์แรก
เดือน ม.ค. 2563, 

เม.ย. 2563,
 ก.ค. 2563, ต.ค 

2563

คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

30 ส้ินไตรมาสที ่2 คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

31 สัปดาห์ที ่2
เดือนม.ค.2563, เม.ย.

 2563,
 ก.ค. 2563, ต.ค. 

2563

กองแผนงาน

32 ส้ินไตรมาสที ่3 คณะ/วทิยาลัย/
ส านัก

33 สัปดาห์สุดท้าย
เดือนเม.ย. 2563, ต.ค.

 2563

กองแผนงาน

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (คร้ังที ่1)

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (คร้ังที ่2)

รวบรวม วเิคราะห์ สรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณาประเมินผลและ
ให้ข้อเสนอแนะ

การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 (คร้ังที ่3)

รายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย เพือ่พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี
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แนวทางจัดท าแผนปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

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

1. ค่าใช้จ่ายประจ าขั้นต่ าที่ควรประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ก่อนพิจารณาตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายส าหรับกิจกรรม/โครงการ อ่ืนๆ 

1.1  ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน 
1) ค่าสาธารณูปโภค   
2) ค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด 
3) หนี้ค่าไฟฟ้าค้างช าระ (กรณีมีหนี้ค้างช าระ) 

1.2 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับบุคลากร 
4) ค่าจ้างพนักงาน 
5) ค่าจ้างชั่วคราว 
6) เงินประจ าต าแหน่งทางบริหาร 
7) เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 
8) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
9) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
10) ค่าจ้างเหมาคนสวน/คนงาน 

1.3 งบด้านการพัฒนานักศึกษา  ควรตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 จากประมาณ
การรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ทั้งนี้  ไม่รวมค่าอาหารท าการนอกเวลา) 

 

2. การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสม 
  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติ  กรณีที่เป็นงบลงทุน 
ต้องมีแบบรูปสิ่งก่อสร้างและใบเสนอราคาครุภัณฑ์ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20  
 

3. แผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้เป็นไปตามปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท าและสรุปผลการพิจารณาแผนการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน 
ICT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพ่ือกองแผนงาน
จักได้เสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป 

---------------------------- 
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นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  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  68.00 

1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่เกิน 48.00 
1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00 
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  - 
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.50 
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9.00 
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  0.50 
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน  10.00 
6 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  1.50 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2.50 

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

ก. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  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 

(4) ค่าตอบแทน  จัดสรรไว้ที่ส่วนกลางตามกรอบวงเงินของบุคลากรที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิและ
ข้อก าหนดตามกฎหมาย 
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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  ของงบประมาณค่าวัสดุ
การศึกษาที่ได้รับการจัดสรร  (ตามมติที่ประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556) 

(2.2) 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 
(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 
(4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 : จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์

ตามแนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 
(5) เงินอุดหนุนโครงการอาสาพัฒนาชนบท : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลางของ

นักศึกษา (ตั้งงบประมาณไว้ที่ส านักงานพัฒนานักศึกษา) 
(6) เงินอุดหนุนโครงการแนะแนวทางการศึกษา : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง           

(ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา) 
(7) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา : จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง (ตั้งงบประมาณไว้ที่กองบริการการศึกษา) 
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(8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อ
รองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย : จัดสรร
ให้คณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 

(9) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน : จัดสรรให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ตามแนวทางการจัดสรรของส านักงบประมาณ 
 

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

(2)  งบรายจ่ายอ่ืนแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  และแผนงานบูรณาการ 
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค  :   จัดสรรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามที่ได้รับการพิจารณา    
จากส านักงบประมาณ  
 

ข. การจัดท าและการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีได้พิจารณาให้เหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยยึดถือนโยบายและ
หลักการที่ตราไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ว่า 
 “เงินรายได้” หมายถึง เงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 ประเภทเงินรายได้ ประกอบด้วย 

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

      ตามอ านาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย หรือตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ  
 

1. การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  
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         (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 

(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 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
ฉะนั้น เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของ มหาวิทยาลัยบังเกิดผลสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ที่ตราไว้ใน 

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับระเบียบเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงก าหนดหลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

2.1 เพื่อน ามาสมทบเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่งบประมาณแผ่นดิน 
ไม่อาจจัดสรรให้ได้ หรือจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา การบริหารและสวัสดิการ 
  2.2 จัดสรรเป็นเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เป็นจ านวนร้อยละ 10 ของรายรับทั้งหมด ซึ่งไม่
รวมถึงเงินรายรับที่มีเงื่อนไขต้องใช้จ่ายเต็มยอดและ/หรือมีเงื่อนไขที่ต้องจ่ายคืน ทั้งนี้ เพ่ือรักษาสถานะและ
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เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย  (เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย และ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย) 

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค  มหาวิทยาลัยตั้งประมาณการรายจ่ายเพื่อสมทบจ่ายค่า 
สาธารณูปโภค ค้างช าระในอัตราส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องใช้เงินรายได้สมทบ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของค่า
สาธารณูปโภคในปีนั้นๆ) และทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต้องตั้งแผนงบประมาณจ่ายไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริงค่า
สาธารณูปโภคของปีที่ผ่านมา 
  2.4 จัดสรรเป็นเงินส ารองจ่ายทั่วไปของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเป็นตั้งงบประมาณรายจ่าย
ไว้จ านวนหนึ่ง เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ 
  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 ใช้จ่ายเงินรายได้ในการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์ 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 

ที ่ การด าเนินงาน ผู้มีอ านาจหน้าที่ แนวปฏิบัติตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 

1 การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ภายใต้งบ
ด าเนินงานในโครงการเดียวกัน 
(ข้อ 26 (1)) 

ให้คณะ/หน่วยงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
คณะ/หน่วยงานเป็น
ผู้อนุมัติ 

คณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามระเบียบฯ 
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2 

  

  

การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายทุกประเภท
นอกเหนือจาก (1) (ข้อ 26 
(2)) 

  

  

ให้เสนออธิการบดีอนุมัติ  

  

  

1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  โดย
ระบุเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

3 

  

  

การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ทั่วไป (ข้อ 26 (2)) 

  

  

 ให้เสนออธิการบดี
อนุมัติ 

  

  

1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่าย โดยระบุเหตุผลความจ าเป็น
และแนบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และ
ใบเสนอราคา จ านวนอย่างน้อย 2 ร้านค้า 

2)  กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

3)  กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้ง รายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
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4 

  

  

  

  

การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

  

  

  

 ให้เสนออธิการบดี
อนุมัติ 

  

  

  

  

1)  คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายหมวด
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุเหตุผล
ความจ าเป็นและแนบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์และใบเสนอราคา จ านวนอย่างน้อย  2 
ร้านค้า 

2)  กองแผนงานส่งเรื่องไปที่ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย เพ่ือที่ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายรวบรวมสรุปและน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อ
พิจารณาราคาและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

3)  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายส่งผลการ
พิจารณาให้กองแผนงาน 

4)  กองแผนงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
การโอนงบประมาณรายจ่ายและเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย 

5)  กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS  ตามผลการพิจารณาอนุมัติ   
และแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/
หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบ เพ่ือด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่อไป  ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน 
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาวน์
โหลดได้ที ่http://gg.gg/e3288 (ประกาศ ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2562) 

http://gg.gg/e3288
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5 

  

  

  

การโอนงบประมาณรายจ่าย
และเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้จ่ายใน
หมวดต่างๆ หรือการโอน
รายจ่ายในหมวดรายจ่ายต่างๆ 
มาใช้จ่ายเป็นค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง หรือการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
รายการในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (ข้อ 26 (3)) 

 

5.1 กรณีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า
สองล้านบาท  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ให้เสนออธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดย
ระบุเหตุผลความจ าเป็น  และแบบรูป/ประมาณ
การราคากลาง (BOQ) ประกอบการพิจารณา 

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

3) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

  5.2 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่
สองล้านบาทถึงห้าล้านบาท  

 

ให้เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
อนุมัติ  

 

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดย
ระบุเหตุผลความจ าเป็น และแบบรูป/ประมาณ
การราคากลาง (BOQ) ประกอบการพิจารณา 
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2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

4) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

5.3 กรณีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่
ห้าล้านบาทขึ้นไป 

ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

1) คณะ/หน่วยงาน ส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย โดย
ระบุเหตุผลความจ าเป็น และแบบรูป/ประมาณ
การราคากลาง (BOQ) ประกอบการพิจารณา 

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
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      5) กองแผนงานโอนงบประมาณรายจ่ายและ
เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายใน
ระบบ UBUFMIS ตามผลการพิจารณาอนุมัติและ
แจ้งรายละเอียดให้กองคลัง และคณะ/หน่วยงาน
ที่เสนอเรื่องทราบเพ่ือด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

6 

  

  

การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมจากแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย กรณี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้อง
ด าเนินการตามความประสงค์
ของแหล่งทุน (ข้อ 22) 

  

  

ให้เสนออธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ  

  

  

1) คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุ
เหตุผลความจ าเป็น พร้อมแนบส าเนาใบน าส่งเงิน 
และส าเนาสัญญาโครงการ เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

3) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง 
และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

7 การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมจากแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย กรณีมี
เหตุจ าเป็นที่ต้องปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยมีวงเงินเพิ่มเติม ให้เสนอขอ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
(ข้อ 23) 

ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

1)คณะ/หน่วยงานส่งเรื่องมาที่กองแผนงานเพ่ือ
ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย โดยระบุ
เหตุผลความพร้อมแนบส าเนาใบน าส่งเงิน และ
ส าเนาสัญญาโครงการ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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2) กองแผนงานเสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

4) กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

5) กองแผนงานบันทึกการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ UBUFMIS ตามผลการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งรายละเอียดให้กองคลัง 
และคณะ/หน่วยงานที่เสนอเรื่องทราบเพ่ือ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 

 
3.2 ขอให้กองคลังควบคุมการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ และรายงานสถานะ

การเงินทั้งรายรับและรายจ่ายต่ออธิการบดีเป็นประจ าทุกเดือน 
3.3 ก าหนดให้วันที่ 30 กันยายน 2563  เป็นวันสิ้นสุดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------ 



เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับคณะ/ส านัก 

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

กองแผนงานเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส าหรับคณะ/ส านัก มีรายละเอียดขั้นตอนการค านวณ ดังนี้ 

1. คิดพ้ืนที่ความรับผิดชอบเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1 คน  โดยน าพื้นที่ท่ีคณะ/ 
ส านัก ได้ด าเนินการจ้างเหมาท าความสะอาดจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มารวมกัน และหารด้วยจ านวน
รวมของเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดที่คณะ/ส านัก  ได้ด าเนินการจ้าง   

2. พ้ืนทีท่ี่จะท าความสะอาดของแต่ละอาคารของคณะ/ส านัก หาร ด้วยพื้นที่ความ 
รับผิดชอบเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด 1 คน เพ่ือค านวณเป็นจ านวนเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดของ
อาคารต่างๆ ในแต่ละคณะ/ส านัก 

3. จากนั้น น าจ านวนเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดที่ค านวณได้ของอาคารต่างๆ ในแต่ละคณะ/ 
ส านัก  คูณด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า เป็นเงิน 320 บาท/วัน แล้วจึงคูณด้วยจ านวนวันท าการในรอบ 1
เดือน คิดเป็นจ านวนวันท าการประมาณ 22 วัน แล้วจึงคูณด้วยจ านวนระยะเวลาในการจ้างตลอดทั้ ง
ปีงบประมาณ คือ 12 เดือน 

4. เนื่องจากในปัจจุบันคณะ/ส านัก ได้ใช้อาคารเพื่อการจัดการเรียนการสอนและให้บริการ 
ด้านต่างๆ ในวันหยุดราชการ จึงเห็นควรพิจารณางบประมาณเพ่ือสนับสนุนเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดใน
วันดังกล่าวด้วย โดยคิดจ านวนเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดที่จะปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเพียงครึ่งหนึ่งของ
จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ท าความสะอาดในวันท าการ คูณด้วยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า เป็นเงิน 320 บาท/วัน 
และคูณด้วยจ านวนวันหยุดราชการในรอบ 1 เดือน คิดเป็นจ านวนวันท าการประมาณ 8 วัน แล้วจึงคูณด้วย
จ านวนระยะเวลาในการจ้างตลอดทั้งปีงบประมาณ คือ 12 เดือน 

5. น าผลรวมของการค านวณค่าจ้างเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดตามข้อ 3 และ 4 มาคูณด้วย 
ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ และก าไร ในอัตราร้อยละ 20 (กรณีที่จ้างบริษัทเอกชน) 

6. น าผลรวมของการค านวณค่าจ้างเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าด าเนินการ และ 
ก าไรตามข้อ 3, 4 และ 5 มาคูณด้วยภาษีมูลค่าเพ่ิม ในอัตราร้อยละ 7 จึงเป็นงบประมาณค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาดของคณะ/ส านักต่างๆ  
 

แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
 

1. คณะในส่วนราชการ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก   

2. คณะในก ากับ – ด าเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

---------------------------------- 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวสัดุการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

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

กองแผนงานเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ดังนี้ 

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

2. งบประมาณค่าวัสดุการศึกษาท่ีเหลือหลังจากจัดสรรให้แก่หน่วยงานสนับสนุนทั้ง 3  
หน่วยงาน ในแต่ละผลผลิต มาแบ่งเป็น 2 ส่วน ในอัตราส่วนของจ านวนนักศึกษาหัวจริง และจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา ในอัตราส่วนเท่ากับ 50 : 50 

3. แล้วมาจัดสรรตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาหัวจริง และนักศึกษาเต็มเวลา  ของแต่ละ 
คณะ/วิทยาลัย 
 
  แนวทางการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุการศึกษา 
 

1. คณะในส่วนราชการ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ คณะ/
วิทยาลัย/ส านัก พร้อมทั้งสรุปกิจกรรม/โครงการ ที่เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาตามจ านวนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

2. คณะในก ากับ – ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสรุปกิจกรรม/โครงการ ที่เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
 ทั้งนี้ ทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณค่าวัสดุ
การศึกษาในหมวดค่าวัสดุเท่านั้น (ไม่ตั้งในหมวดค่าตอบแทนและค่าใช้สอย)  

 
---------------------------------- 
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แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจา้งชั่วคราว  
(ส าหรับผู้มีความรูค้วามสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศทีม่ีสัญญาจ้าง) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
------------------------- 

 
กองแผนงานขอเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ส าหรับ 

การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับคณะ/ส านัก ดังนี้ 

1. ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
จ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 ต้องมี
คุณลักษณะดังนี้ 

1) ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และมีประสบการณ์
ทางด้านการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการท างานในสาขา
วิชาชีพนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาที่ขาดแคลนและมีประสบการณ์ทางด้านการเรียน
การสอน และ/หรือการวิจัย และ/หรือการท างานในสาขาวิชาชีพนั้นมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ แม้จะไม่มีคุณวุฒิ
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แต่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ
ก็ให้จ้างเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้ 

4) ต้องจ้างมาเป็นอาจารย์เท่านั้น เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชาที่
ขาดแคลนตามมติคณ ะรัฐมนตรี  (ซึ่ งก าหนดแนบท้ ายระเบี ยบทบวง
ทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542)  และต้องมีภาระงานสอนเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 

5) อัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 

 
 

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

มิถุนายน 2546 
2) ต้องจ้างมาเพ่ือเป็นผู้สอน  และผู้เชี่ยวชาญ   โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตามบัญชีที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การจ้าง  และส าหรับผู้สอนต้องมีภาระงาน
สอนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ 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 
ปีบริบูรณ์ จ้างโดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง ให้จ้างในอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าของต าแหน่ งตามบัญชี โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และให้ยึดหลักการพิจารณาเลือกสรรบุคคลมาด ารง
ต าแหน่ง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 0428/ว 74 ลงวันที่  9 
สิงหาคม 2554 

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