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C H A P T E R  4  

ระบบงบประมาณ 

งานงบประมาณ เป็นระบบงานแรกของระบบ MIS การท างานของระบบจะเป็นส่วนเร่ิมตน้ใหร้ะบบงานอ่ืนๆ 
น าขอ้มลูไปใช ้ หวัใจหลกัของระบบงานงบประมาณน้ีคือการวางแผน และการติดตามควบคุมการท างานให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ 

การท างานของระบบงบประมาณจะเร่ิมตน้จากการประมาณการรายจ่ายเงินรายได,้เงินงบประมาณ การ
เคล่ือนไหว โอน/ยา้ยงบประมาณ การจดัสรรเงิน  ตลอดจนการควบคุมการใชจ่้ายเงิน การดูแลจดัการการผกูพนั
เงิน และการสรุปผลการใชจ่้ายเงิน  งานในระบบงบประมาณมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตามขั้นตอนดงัน้ี 

กจิกรรม ค าอธิบาย 
ก าหนดขอ้มลูพ้ืนฐาน ท าการบนัทึกขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นก่อนท่ีจะเร่ิมตน้จดัตั้งรายการ

งบประมาณ เช่น ขอ้มลูหน่วยงาน,แผนงาน,งาน/โครงการ,กิจกรรม, 

กองทุน, แหล่งเงิน, ผงับญัชี, หมวดรายจ่าย เป็นตน้ 

การเปิด/ปิดปีงบประมาณ บนัทึกและเปล่ียนแปลงขอ้มลู เม่ือตอ้งการปิดปีงบประมาณเดิม และ
ข้ึนปีงบประมาณใหม่ 

การจดัท าแผนประมาณการ
รายรับ,รายจ่าย และงบกลาง 

บนัทึกรายการประมาณการรายรับท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และประมาณการ
รายจ่าย จากหน่วยงานต่างๆ ท่ีขออนุมติั 

การโอนเงิน ปรับ หรือลดเงิน
งบประมาณ 

ท ารายการปรับลดทั้งจากภายในและภายนอก รวมทั้งการโยกยา้ยเงิน
งบประมาณระหวา่งปีงบประมาณ 

การอนุมติัเงินงบประมาณ เป็นการท าแผนปฏิบติัการประจ าปี เพื่อท าการควบคุมการใช้
งบประมาณของกองทุน, แผนงาน, และหน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตามแผน
ท่ีวางไว ้

รายงานและการติดตามการใช้
เงิน 

ออกรายงานการใชจ่้ายเงิน เพ่ือควบคุมและติดตามผลการใชจ่้ายเงิน
ใหเ้ป็นไปตามแผนและนโยบายท่ีวางไว ้ 
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ดงัแสดงไดจ้ากแผนภาพการท างาน ดงัน้ี 

เม่ือ LOG IN เขา้สู่ระบบงบประมาณแลว้จะเห็นเมนูหลกัในการท างานดงัรูป 
 

เตรียมข้อมลูพืน้ฐาน

เตรียมข้อมลูตัง้ต้นปี
งบประมาณ

ปรับลด/อนมุตัิ
งบประมาณภายใน

ขอตัง้งบประมาณรายรับ
และรายจ่าย

เสนอสงป.พิจารณา
ปรับลดงบประมาณ

ปรับลด/อนมุตัิ
ตามสงป.

อนมุตัิงบประมาณ

รับเงินรายได้

งปม.

เงินงบประมาณ
ทีอ่นมุตัิให้ใช้ได้

ประมาณการรายได้

งบประมาณการราย
จ่ายประจ าปี
(งบแผ่นดิน)

งบประมาณที่
ได้รับการอนมุตัิ

ค าขอตัง้งบประมาณ
รายจ่าย

งบประมาณ
แผ่นเดิน /

รายได้ทีไ่ด้รับอนมุตัิ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้จากระบบ
ลงทะเบยีน

สงป.

งบประมาณทีน่ าไปใช้แยกเป็น
กองทนุ,แผนงาน,หนว่ยงาน

ประมาณการราย
จ่ายเงินรายได้

ข้อมูลตัง้งบประมาณรายรับ

และรายจ่าย

จ านวนเงินอนมุตัิ

พรบ.

บญัชี
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ก าหนดข้อมูลพืน้ฐาน 
ก่อนการเร่ิมจดัท างบประมาณประจ าปี ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งก าหนดขอ้มลูพ้ืนฐานบางส่วน เพ่ือใชใ้นการขอตั้ง
งบประมาณการรายรับและรายจ่ายได ้เช่น หน่วยงาน หมวดรายจ่ายเป็นตน้ ซ่ึงจะมีดงัน้ี 

แหล่งเงินงบประมาณ 

แหล่งเงินสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดงัน้ี 

รหัส ประเภทเงนิ ค าอธิบาย 
1 เงินแผน่ดิน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
2 เงินรายได ้ เงินรายไดจ้ากการจดัการศึกษา การด าเนินการ และรายไดอ่ื้นๆ 

3 เงินอุปถมัภ ์ เงินกองทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจดัตั้งจากสภามหาวทิยาลยั เพ่ือน าผลประโยชน์มาใช ้

และแบ่งสถานะการโอนยา้ยเป็น 

รหัส ประเภทเงนิ 
N โอนยา้ยไม่ได ้
Y โอนยา้ยได ้

ในการบนัทึกแหล่งเงิน ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดรหสัแหล่งเงิน ช่ือแหล่งเงิน และรหสับญัชี(รายได)้ กรณีท่ีเป็นเงิน
อุปถมัภต์อ้งก าหนดจ านวนเงินเร่ิมตน้ หน่วยงานท่ีรับดูแล วตัถุประสงค ์และวนัที่ของกองทุนดว้ย 
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ในการก าหนดรหสับญัชีนั้น ผูใ้ชจ้  าตอ้งระบุรหสับญัชีหมวดรายไดใ้หก้บัแต่ละแหล่งเงินเพ่ือออกรายงาน
เปรียบเทียบประมาณการรายรับกบัรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริง เช่น เงินอุดหนุนจากรัฐ อาจก าหนดเป็น 40100000000 

: รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  
ผูใ้ชส้ามารถคน้หารหสับญัชีไดโ้ดยไปท่ีช่องรหสับญัชี จะสังเกตเห็นขอ้ความวา่ "ใช ้Space Bar ในการคน้หา 
รหสับญัชี" ท่ี Status Bar ดา้นล่างของหนา้ต่าง เม่ือผูใ้ชก้ด [Space Bar] จะมีหนา้ต่างปรากฏข้ึนดงัรูป ผูใ้ช้
สามารถใส่เง่ือนไขในการคน้หาและกด {คน้หา} ได ้เม่ือตอ้งการเลือกรหสับญัชีใดก็ตาม ให้ผูใ้ชเ้ล่ือนเคอร์เซอร์
ไปท่ีระเบียนท่ีตอ้งการแลว้ดบัเบิ้ลคลิก จะข้ึนแถบสีด า และปิดหนา้ต่างนั้น ดงัรูป 

 

แผนงาน  

แผนงาน เป็นเป็นอีกมิติหน่ึงของระบบ 3 มิติ  ใชเ้ม่ือมีการเพ่ิมหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูของแผนงาน 



ADVANCE VISION SYSTEMS: BUDGET   4-6 

 

งาน/โครงการ 

เม่ือก าหนดแผนงานแลว้ ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งเพ่ิมขอ้มลูงานโครงการโดยระบุแผนงานท่ีงาน/โครงการนั้นๆ สังกดั 
ในระบบหากกล่าวถึงมิติแผนงานแลว้จะระบุรหสังาน/โครงการแทน ใชท้  ารายการเม่ือมีการเพ่ิมแกไ้ข
เปล่ียนแปลงขอ้มลูงาน/โครงการ   ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งเลือกแผนงานตน้สังกดัท่ีตอ้งการท ารายการ เม่ือเลือกแลว้
ระบบจะแสดงขอ้มลูงาน/โครงการท่ีอยูภ่ายใตแ้ผนงานนั้นทั้งหมด แลว้จึงท ารายการท่ีตอ้งการต่อไป 

 

กจิกรรม  

นอกจากการก าหนดแผนงาน งาน/โครงการในการจดัสรรเงินแลว้ ยงัตอ้งก าหนดกิจกรรมท่ีจะน าเงินไปใชต้าม
เกณฑก์ารขออนุมติังบประมาณแบบใหม่ดว้ย โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลกัและกิจกรรมรอง 
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หมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่ายในระบบงบประมาณก าหนดไวเ้พ่ือแบ่งกลุ่มงบประมาณออกเป็นหมวดๆ ตามประเภทของหมวด
รายจ่าย ซ่ึงมีดงัน้ี  

รหัส ประเภท ค าอธิบาย 
1 หมวดรายจ่าย เป็นหมวดเงินท่ีใชใ้นการประมาณการรายจ่าย 
2 หมวดรายได ้ เป็นหมวดเงินที่ใชใ้นการประมาณการรายไดแ้ละรับรายได้ 
3 งบกลาง เป็นเงินท่ีตั้งไวใ้ชเ้ม่ือจ าเป็นและฉุกเฉิน 

หมวดรายจ่ายหลกั และหมวดรายจ่ายยอ่ย 

รหัสหลกั หมวดรายจ่ายหลกั รหัสย่อย หมวดรายจ่ายย่อย 
A เงินเดือนและค่าจา้งประจ า AA เงินเดือน 
  AB ค่าจา้งประจ า 
B ค่าจา้งชัว่คราว B ค่าจา้งชัว่คราว 
C ค่าตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ CA ค่าตอบแทน 
  CB ค่าใชส้อย 
  CC ค่าวสัดุ 
D ค่าสาธารณูปโภค D ค่าสาธารณูปโภค 
E ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง EA ค่าครุภณัฑ ์
  EB ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง 
F เงินอุดหนุน F เงินอุดหนุน 
G รายจ่ายอ่ืน G รายจ่ายอ่ืนๆ 
H งบส ารอง H งบส ารอง 

หมวดเงินรายได ้
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รหัส ช่ือ 

10 รายไดเ้งินอุดหนุนรัฐบาล 
20 รายไดเ้งินอุดหนุนจากแหล่งอ่ืน 
30 รายไดจ้ากการจดัการศึกษา 
40 รายไดจ้ากการใหบ้ริการวชิาการ 

50 รายไดจ้ากการบริหารสินทรัพย ์
60 รายไดจ้ากการบริจาค 
80 ดอกเบ้ียรับและรายไดจ้ากการลงทุน 
90 รายไดอ่ื้น 

งบกลาง 

รหัส ช่ือ 

1 เงินเบ้ียหวดับ าเหน็จบ านาญ 

2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
4 เงินช่วยเหลือบุตร 
5 เงินกองทุน กบข และกสจ. 

6 เงินขวญัถุง 
7 เงินช่วยเหลือพิเศษขา้ราชการและลกูจา้งตายในราชการ 

 

 
ผูใ้ชต้อ้งระบุประเภทงบของหมวดรายจ่ายดว้ยวา่เป็น 

รหัส ประเภทงบ ค าอธิบาย 
1 งบด าเนินการ เป็นแผนงานท่ีแสดงกิจกรรมของมหาวทิยาลยั โดยแสดงเป็นตวัเงินทั้ง

รายไดแ้ละรายจ่าย เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน เป็นตน้ 
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2 งบลงทุน เป็นแผนงานท่ีแสดงกิจกรรมของมหาวทิยาลยั โดยแสดงเป็นตวัเงินทางดา้น
รายจ่ายเพ่ือประโยชน์ของมหาวทิยาลยัในอนาคต 

3 งบกระแสเงินสด เป็นแผนงานท่ีแสดงกิจกรรมของมหาวทิยาลยั โดยแสดงเป็นตวัเงินเก่ียวกบั
การหมุนเวยีนของเงินสด ซ่ึงรวมถึงการรับและการจ่าย 

 

นอกจากขอ้มลูต่างๆเหล่าน้ีท่ีผูใ้ชต้อ้งระบุแลว้ ยงัมีล  าดบัท่ีเป็นขอ้มลูส าคญัท่ีตอ้งก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการ
ออกรายงานตามหมวดรายจ่าย โดยใส่เลขเรียงล าดบัหมวดรายจ่ายยอ่ยท่ีตอ้งการใหอ้อกในรายงานไม่แยก
กองทุน ท่ีเป็นแบบตาราง 2 มิติ เช่น รายงานสรุปงบประมาณตามหมวดรายจ่ายหลกั เป็นตน้ 

หน่วยงาน 

เป็นอีก 1 มิติ ของงาน 3 มิติ  ซ่ึงหน่วยงานของมหาวทิยาลยัสามารถแบ่งออกเป็นระดบัได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

1. คณะ / ส านกั / สถาบนั 

2. ภาควชิา / กอง 

3. สาขาวชิา / แผนก 

และสามารถก าหนดสถานะของหน่วยงานไดด้งัน้ี 

รหัส ระดบัของหน่วยงาน 

10 โครงการจดัตั้ง 
20 เปิด 
30 ปิด 

ในระดบั ภาควชิา/กอง และสาขาวชิา/แผนก ผูใ้ชจ้ะตอ้งก าหนดรหสัหน่วยงานตน้สังกดั ซ่ึงก็คือรหสั
หน่วยงานในระดบั คณะ/ส านกั/สถาบนั และภาควชิา/กอง ตามล าดบั 
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กองทุน  

ในระบบการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาในทาง 3 มิติ มิติหน่ึงท่ีกล่าวถึงคือ มิติกองทุน เพ่ือแบ่งประเภท
การจดัสรรเงินทุนเพ่ือใชใ้นการด าเนินตามพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา เม่ือเตรียมขอ้มลูกองทุนแลว้จะน า
ขอ้มลูน้ีไปใชใ้นงานงบประมาณร่วมกบัขอ้มลูพ้ืนฐานอ่ืนๆ อีก 

 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ในการจดัท าแผนรายจ่ายงบประมาณจ าเป็นตอ้งมีประเภทรายจ่ายเพ่ือออกสรุปรายการออกเป็นหมวดๆ แยก
ตามประเภท และสะดวกต่อการเรียกใชง้าน  
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เร่ิมต้นใช้งานในปีงบประมาณ 

เม่ือเร่ิมปีงบประมาณใหม่ ผูใ้ชต้อ้งเปล่ียนค่าเร่ิมตน้ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปีงบประมาณส าหรับเป็นค่าเร่ิมตน้ใหก้าร
ท างานในหนา้จอต่างๆ ปีงบประมาณและแหล่งเงินท่ีจะใชใ้นการลงบญัชีเม่ือรับรายไดจ้ากระบบลงทะเบียน 
ดงัตวัอยา่งในรูปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซ่ึงจะยงัมีค่าเดิมท่ีเก็บไว ้ หากผูใ้ชต้อ้งการเปล่ียนแปลง ก็สามารถใส่
ค่าใหม่ท่ี Text Box หรือ Combo Box แลว้กด {Process} ใหสั้งเกตค่าเดิมมีการเปล่ียนแปลงตามค่าใหม่
หรือไม่ 

ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านโปรแกรมน้ีไดโ้ดย 

1. เลือก “ ขอ้มลูระบบ” จากกลุ่มเมนูดา้นซา้ยมือ 

2. เลือกหวัขอ้  “เร่ิมตน้ใชง้านในปีงบประมาณ” 

 

 

การเปิด/ปิดปีงบประมาณ 
การเปิด/ปิด ปีงบประมาณเป็นการเตรียมขอ้มลูตั้งตน้ปีงบประมาณ เพ่ือบอกวา่ในปีน้ีจะไดรั้บเงินจากแหล่งเงิน
ใดบา้ง เร่ิมใชแ้ละปิดเม่ือใด  หากไม่ไดมี้การก าหนดแหล่งเงินใดในปีงบประมาณนั้นๆ จะไม่สามารถขอตั้งงบ, 

อนุมติังบ และอ่ืนๆ ไดเ้ลย หากพยายามจะกระท าการระบบจะฟ้องขอ้ผดิพลาดข้ึนมา 

ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านโปรแกรมน้ีไดโ้ดย 

1. เลือก “ ขอ้มลูงบประมาณ” จากกลุ่มเมนูดา้นซา้ยมือ 

2. เลือกหวัขอ้  “เปิด/ปิด ปีงบประมาณ”  
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การท างานเปิด/ปิด ปีงบประมาณมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 ระบุปีงบประมาณท่ีอยูด่า้นบนขวาของหนา้จอ หากมีการก าหนดขอ้มลูการเปิด/ปิด ปีงบประมาณจาก
แหล่งเงินใดในปีงบประมาณนั้นแลว้ระบบจะแสดงขอ้มลูดงักล่าว 

 ระบุแหล่งเงินงบท่ีจะไดรั้บ, วนัท่ีเร่ิมใช ้และวนัท่ีส้ินสุดการใชเ้งิน 

 ระบุสถานะของแหล่งเงิน วา่ยงัใชง้านอยูห่รือปิดงวดไปแลว้ ดงัน้ี 

รหัส สถานะของแหล่งเงนิ การท างาน 
1 ระหวา่งงวด สามารถแกไ้ข เพ่ิมเติมหรือลบรายการในค าของบประมาณไดแ้ละ

สามารถใชเ้งินงบประมาณได ้
2 ปิดงวด ไม่สามารถแกไ้ขรายการในงบประมาณโดยตรงได ้แต่ยงัคงสามารถใช้

เงินท่ีคงเหลืออยูไ่ด ้

 

การจัดท าแผนประมาณการ 
มหาวทิยาลยัมีรายไดส่้วนใหญ่เพ่ือท่ีจะมาใชใ้นงานบริหารมหาวทิยาลยัจาก 2 แหล่งดว้ยกนั คือเงินงบประมาณ
จากรัฐบาล(งบประมาณแผน่ดิน)  และเงินรายไดจ้ากการจดัการศึกษา(งบเงินรายได)้ ซ่ึงการไดม้าซ่ึงเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลนั้นมหาวทิยาลยัตอ้งจดัท าแผนประมาณการรายจ่ายเพ่ือน าไปใหก้บัรัฐบาลพิจารณาอนุมติั 
และในทางท่ีจะน าเงินรายไดม้าใชใ้นงานของมหาวทิยาลยัก็ตอ้งจดัท าแผนการใชเ้งินเช่นกนั ขั้นตอนน้ี
หน่วยงานคณะเป็นส่วนงานท่ีตอ้งรับผดิชอบในการเพ่ิมขอ้มลูเขา้ไปเม่ือไดข้อ้มลูนั้นมา กองแผนงานจะท า
หนา้ท่ีพิจารณาอนุมติั/ปรับลดภายใน ตามความเหมาะสมก่อน แลว้ส่งต่อเพ่ือใหรั้ฐบาลพิจารณาอีกต่อหน่ึงใน
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กรณีของเงินงบประมาณแผน่ดิน  และยงัมีงบอีกประเภทหน่ึงซ่ึงไดม้าจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่เป็นเงินท่ี
ไม่ไดร้ะบุจ านวนท่ีขอไว ้เพราะเป็นเงินท่ีน ามาใชจ่้ายในจ าเป็นและกรณีฉุกเฉิน งบประเภทน้ีเรียกวา่ งบกลาง 

ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านโปรแกรมน้ีไดโ้ดย 

1. เลือก “ ขอ้มลูงบประมาณ” จากกลุ่มเมนูดา้นซา้ยมือ 

2. เลือกหวัขอ้  “แผนประมาณการ” 

 
หนา้จอแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย สามารถท ารายงานไดท้ั้งเป็นหนา้จอป้อนขอ้มลู และหนา้จอคน้หา
ภายในตวัดว้ย  ในท่ีน้ีจะไดอ้ธิบายวธีิใชง้านและฟังกช์นัต่างๆ ในหนา้จอโดยรวมไวก่้อน ส่วนขั้นตอนและ
วธีิใชง้านโดยละเอียดจะกล่าวในส่วนต่อไป 

หนา้จอประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ส่วนคน้หา, ส่วนรายละเอียดของงบประมาณ และรายการเคล่ือนไหวของ
งบประมาณแต่ละรายการ ส่วนดา้นล่างขวาจะสรุปจ านวนเงินงบประมาณท่ีขอและท่ีไดรั้บอนุมติั 

1. ส่วนคน้หา ระบุขอ้มลูใน Combo Box ตามเง่ือนไขท่ีตอ้งการคน้หา หรือหากตอ้งการคน้หาขอ้มลู
ตาม ช่ืองบประมาณและสามารถระบุขอ้มลูแบบ Like โดยใชเ้คร่ืองหมายดอกจนั (*) แทนได ้ เช่น
หากระบุเง่ือนไขเป็น ปีงบประมาณ “2547” “น ้ามนั*” ระบบจะแสดงผลรายการที่มีช่ืองบประมาณท่ี
มีค าวา่ “น ้ามนั” และเป็นงบประมาณปี 2547 ทั้งหมด  ส่วนเง่ือนไขท่ีอยูช่่อง “เลือกตาม” ดา้นขวามือ 
ใชส้ าหรับระบุวา่ตอ้งการดูเฉพาะงบประมาณทั้งหมดท่ีขอตั้ง,งบประมาณท่ีไดรั้บการอนุมติั หรือ
งบประมาณท่ีไม่ไดรั้บการอนุมติั 

2. ส่วนรายละเอียดของงบประมาณ เม่ือแสดงรายละเอียดงบประมาณตามเง่ือนไขท่ีระบุดา้นบน และใช้
เพ่ิมขอ้มลูประมาณการรายรับรายจ่าย  หากส่วนคน้หาดา้นบนระบุปีงบประมาณ,แหล่งเงิน,กองทุน,
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แผนงาน,งาน/โครงการ,หน่วยงาน,หมวดรายจ่ายไวแ้ลว้เม่ือเพ่ิมรายการใหม่ระบบจะน าค่าจาก
ดา้นบนมาใส่เป็นค่าเร่ิมตน้ใหก้บัเรคคอร์ดใหม่ดว้ย 

3. ส่วนรายการเคล่ือนไหวงบประมาณจะแสดงรายการเคล่ือนไหวท่ีกระท ากบัรายการงบประมาณท่ี
เลือกไวใ้นส่วนรายละเอียดของงบประมาณใชแ้สดงรายละเอียดขอ้มลูไม่สามารถท าการแกไ้ขเพ่ิม
หรือลบรายการได ้

โปรแกรมการจดัท าแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย มีงานแยกงานเป็น 3 งาน ดงัน้ี 

ประมาณการรายรับ 

ในระบบจ าเป็นตอ้งท าการประมาณการรายรับซ่ึง ตอ้งประมาณการวา่ในงบประมาณท่ีก าลงัจะเร่ิมตน้คาดว่าจะ
ไดรั้บเงินจากแหล่งเงินใด อยา่งละเท่าใด  ซ่ึงเงินท่ีจะสามารถระบุไดต้ั้งแต่ตอนตน้คือเงินรายไดแ้ละเงินจาก
กองทุนจดัตั้งท่ีใหเ้งินอุดหนุนกบัมหาวทิยาลยัต่างๆ อาทิเช่น กองทุนพงษภิ์ญโญ กองทุนกาญจนาเษกสมโภชน ์
เป็นตน้ ส่วนเงินท่ีจะไดรั้บจากงบประมาณแผน่ดินยงัจะไม่สามารถระบุไดจ้นกวา่จะมีมติคณะรัฐมนตรีวา่
มหาวทิยาลยัจะไดรั้บงบประมาณเป็นเงินเท่าใด  ซ่ึงการกระท าการใดๆ กบัการประมาณการเงินรายรับน้ีจะท า
โดยเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในท่ีน้ีคือเจา้หนา้ท่ีของกองแผนงาน  การก าหนดประมาณการ
รายรับน้ีจ าเป็นตอ้งท า เพ่ือติดตามการไดรั้บเงินจริง โดยหกัลบเงินท่ีไดรั้บจริงกบัจ านวนเงินท่ีประมาณการไว ้
ขั้นตอนท่ีตอ้งท าในการประมาณการรายรับท าไดด้งัน้ี 

 ป้อนขอ้มลูประมาณการรายรับจากแหล่งเงินต่างๆ  
1. ระบุปีงบประมาณ,แหล่งเงิน,กองทุน,แผนงาน,งาน/โครงการ,หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย ในกรณี

ของการท าประมาณแผน่ดิน และระบุปีงบประมาณและแหล่งเงินในกรณีท่ีเป็นเงินรายได ้
2. ระบุประเภทเป็น “ I : ประมาณการรายได”้ 

3. ระบุประเภทรายการใน Datasheet เป็น “O : รายการ” 

4. ระบุยอดขออนุมติัตามจ านวนท่ีประมาณการวา่จะไดรั้บ จ านวนเงินตอ้งเป็นจ านวนลบ (-) 

 ลงบญัชีตั้งประมาณการรับในระบบบญัชี 

ประมาณการรายจ่าย 

การป้อนขอ้มลูประมาณการรายจ่าย มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ระบุรหสังบประมาณ ซ่ึงเป็นรหสัท่ีเขา้ใจตรงกนัเพ่ือง่ายต่อการเรียกและคน้หางบประมาณ 

2. ล าดบัท่ีมีไวส้ าหรับจดัท าเป็นหัวขอ้รายการที่จะออกรายงาน พรบ. เช่น 1 ,1.1 , 1.2 เป็นตน้ 

3. ประเภทรายการ มี 2 ประเภท คือ 

H : หวัขอ้  ส าหรับรายการท่ีเป็นหวัขอ้ไม่ตอ้งระบุจ านวนเงิน และถึงแมจ้ะระบุระบบก็จะไม่น า
จ านวนเงินน้ีไปค านวณ 
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O : รายการ ใชร้ะบุในรายการท่ีเป็นรายการยอ่ย ตอ้งระบุจ านวนเงินท่ีขอตั้ง ระบบจะน าจ านวนเงินที่
ระบุไปท าการค านวณในโปรแกรม 

4. ระบุช่ืองบประมาณ,ปี,แผนงาน,งาน/โครงการ,หน่วยงาน,หมวดรายจ่ายและอ่ืนๆใหถู้กตอ้งครบถว้น 

เม่ือมีการใชจ่้ายเงินไปในระหวา่งปีงบประมาณ แลว้มีการเคล่ือนไหวงบเช่น โอนยา้ยงบประมาณ จะมี 
Datasheet ท่ีดา้นล่างของหนา้จอเพ่ือแสดงความเคล่ือนไหวดงักล่าวใหท้ราบท่ีมาท่ีไปของยอดเงิน  

การอนุมัตเิงนิงบประมาณ 
เม่ือผูใ้ชข้อจดัตั้งงบประมาณและมีการอนุมติัภายในแลว้วา่แต่ละหน่วยงานสามารถใชเ้งินไดต้ามแผนงาน งาน/

โครงการใด หลงัจากนั้น กองแผน(ส่วนกลาง)จะตอ้งมาอนุมติัวงเงินท่ีจะใหแ้ต่ละหน่วยงานสามารถใชไ้ดอี้ก
คร้ังโดยมาเพ่ิมรายการปรับจ านวนเงินอนุมติั อาจจะเพ่ิมวงเงินอนุมติัน้ีทุกๆไตรมาสก็ได ้ เม่ือเพ่ิมวงเงินแลว้
หน่วยงานต่างๆจึงจะน าเงินน้ีไปท าใบขอซ้ือ/จา้งได ้ การท างานส่วนน้ียงัสามารถน าไปออกรายงานสรุป
งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัได ้

ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านโปรแกรมน้ีไดโ้ดย 

1. เลือก “ ขอ้มลูงบประมาณ” จากกลุ่มเมนูดา้นซา้ยมือ 

2. เลือกหวัขอ้  “อนุมติัเงินงบประมาณ” 

อนุมัติเงินงบประมาณ 

 



ADVANCE VISION SYSTEMS: BUDGET   4-16 

หนา้ต่างน้ีผูใ้ชจ้ะเขา้ถึงรายการไดโ้ดยการเลือกเง่ือนไขท่ีอยูด่า้นบนของหนา้ต่าง เช่น ปีงบประมาณ แหล่งเงิน  
แลว้รายการตามเง่ือนไขท่ีก าหนดจะแสดงอยูท่ี่ Datasheet ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถจดักลุ่มเงินเพ่ือการอนุมติัไดต้าม
ความตอ้งการ เช่น ตอ้งการคุมเงินเป็นของแต่ละหน่วยงาน หรือคุมเป็นหมวดรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานโดย
ไม่สนงาน/โครงการ เป็นตน้ โดยเพ่ิมค าอธิบายของแต่ละกลุ่มแลว้ระบบจะสร้างเลขอนุมติัให ้ 

นอกจากน้ียงัแสดงจ านวนเงินงบประมาณในหลายๆสถานะ สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

ข้อมูล ค าอธิบาย การเคลือ่นไหว 
งบประมาณ เงินงบประมาณท่ีไดจ้ดัสรรให้ มีการเปล่ียนแปลงเม่ือมีการโอนยา้ย/ปรับ/ลดเงิน

งบประมาณ 
อนุมติั วงเงินที่อนุมติัใหส้ามารถใชไ้ดใ้น

ขณะนั้นๆ 
สามารถขยายวงเงินอนุมติัไดจ้ากการเพ่ิมรายการ
ใน Datasheet แจงรายละเอียดการอนุมติัเงิน 

% เปอร์เซ็นตข์องจ านวนเงินอนุมติั
เทียบกบังบประมาณ 

 

ก่อนผกูพนั จ านวนเงินท่ีหน่วยงานต่างๆท าใบ
ขอซ้ือ/จา้ง หรือท าใบยมืเงินทดรอง 
ซ่ึงทั้งหมดน้ีถือวา่เป็นเป็นการกนั
เงินแลว้ 

มีการเปล่ียนแปลงเม่ืออนุมติัใบขอซ้ือ/จา้ง หรือใบ
ยมืเงินต่างๆ 

ผกูพนัแลว้ เงินท่ีเกิดจากการท าใบส่ังซ้ือ/จา้ง มีการเปล่ียนแปลงเม่ืออนุมติัใบตรวจรับหรือตั้งหน้ี 

จ่ายแลว้ เงินท่ีจ่ายจริงโดยงานการเงิน มีการเปล่ียนแปลงเม่ืออนุมติัใบส าคญัต่างๆ 
เม่ือกดปุ่ม {ปรับหนา้จอ} หนา้จอจะเปล่ียนเป็น ดงัรูป 
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เม่ือผูใ้ชแ้บ่งกลุ่มการอนุมติัไดแ้ลว้ ขั้นต่อไปคือการจบัคู่กลุ่มเหล่านั้นเขา้กบังบประมาณ โดยหนา้จอท่ีเห็นจะ
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  

สีขาว (บนซา้ย) :  กลุ่มการอนุมติัท่ีผูใ้ชเ้ตรียมไว ้

สีเขียว (บนขวา) :  รายการงบประมาณท่ีผูไ้วก้บัเลขอนุมติัในช่องสีขาว 

สีเทา (ล่าง) :  รายการทั้งหมดท่ียงัไม่ถูกจดักลุ่ม โดยแสดงขอ้มลูตามเง่ือนไขหน่วยงานและหมวดรายจ่าย
ท่ีก าหนดไว ้

การท างานคือใหผู้ใ้ชเ้ลือกรายการในเขตสีเทาท่ีตอ้งการจบัคู่แลว้ดบัเบิ้ลคลิกรายการนั้นจะยา้ยไปอยูท่ี่เขตสี
เขียว พร้อมกบัปรับยอดเงินในพ้ืนท่ีสีขาว หากจบัคู่ผดิสามารถแกไ้ขไดโ้ดยดบัเบิ้ลคลิกรายการท่ีผดิจากเขตสี
เขียวรายการนั้นก็จะกลบัมาท่ีเขตสีเทาเหมือนเดิม 

เม่ือกดปุ่ม {ปรับหนา้จอ} อีกคร้ังหนา้จอจะเปล่ียนเป็น ดงัรูป 

 
การเพ่ิมวงเงินอนุมติัสามารถท าไดโ้ดยแกไ้ขในช่อง “อนุมติั” ส่วนช่องอ่ืนๆนั้นจะเป็นยอดท่ีไดม้าจากการใช้
ระบบไม่สามารถแกไ้ขได ้ 

การโอนเงิน ปรับ หรือลดเงนิงบประมาณ 
เม่ือหน่วยงานจดัท าค าขอตั้งงบประมาณแลว้ กองแผนงานจะเป็นผูพิ้จารณาอนุมติังบประมาณจากงบตั้งตน้ท่ี
ขอไวไ้ดด้ว้ยการท ารายการปรับ/ลดเงินงบประมาณ  และในกรณีท่ีตอ้งการโอนงบประมาณก็สามารถใชห้นา้จอ
น้ีไดโ้ดยการท ารายการโอนเงินงบประมาณ  ในโปรแกรมน้ีจะรวมขอ้มลู 2 ส่วน คือขอ้มลูเอกสารท่ีใชอ้า้งอิง
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ในการท ารายการเคล่ือนไหวกบังบประมาณและรายการเคล่ือนไหวงบประมาณ การเคล่ือนไหวงบประมาณไม่
วา่จะเป็นการปรับ/ลด หรือการโอน ตอ้งไม่ท าการขา้มปีงบประมาณ 

ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านโปรแกรมน้ีไดโ้ดย 

1. เลือก “ ขอ้มลูงบประมาณ” จากกลุ่มเมนูดา้นซา้ยมือ 

2. เลือกหวัขอ้  “การเคล่ือนไหวงบประมาณ” 

 

เอกสารอ้างองิการเคลือ่นไหวงบประมาณ 

ใชเ้พ่ือเก็บขอ้มลูท่ีส าคญัของเอกสารท่ีใชอ้า้งอิงในการท าการเคล่ือนไหวงบประมาณ ระบุเลขท่ีเอกสารดา้นบน
ของหนา้จอ หากระบบพบวา่มีรายการอยูแ่ลว้จะแสดงรายละเอียดรายการให ้ หากไม่พบจะถือเป็นการสร้าง
รายการใหม่ ส่วนท่ีตอ้งระบุขอ้มลู 

1. ประเภท คือประเภทของเอกสารอา้งอิง 

รหัส ค าอธิบาย 
1 ปรับปรุงขณะบนัทึก 
2 การตดัเงินภายนอก 
3 การตดัเงินภายใน 
4 การโอน 

2. สถานะ คือสถานะของเอกสารอา้งอิง ซ่ึงจะมีผลต่อระบบจริงๆเม่ือมีการปรับสถานะ เช่น เม่ือปรับ
สถานะเป็น S (Save) ระบบจะท าการปรับลดงบประมาณตามรายการ  และหากปรับสถานะเป็น 
V(Void) ระบบจะท าการยกเลิกรายการเคล่ือนไหวท่ีอา้งอิงถึงเอกสารนั้นทั้งหมด  

รหัส ค าอธิบาย 
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รหัส ค าอธิบาย 
W ท ารายการ (สถานะเร่ิมตน้) 

S บนัทึก 
V ยกเลิก 

การปรับสถานะจะเรียงล าดบัตาม W, S และ V หากพยายามท าการปรับสถานะขา้มขั้นตอนหรือผดิจากขั้นตอน
ไป ระบบจะแสดงขอ้ความผดิพลาด เช่น 

 
 

 

การเคลือ่นไหวงบประมาณ 

เม่ือระบุขอ้มลูเอกสารอา้งอิงขา้งบนแลว้ใหเ้พ่ิมขอ้มลูรายการเคล่ือนไหวท่ีเอกสารนั้นๆ ส่ัง โดยการท า
รายการแยกเป็น 

รหัส ค าอธิบาย 
10 ตั้งงบขอ 
21 ตดัลดภายในคร้ังท่ี 1 
22 ตดัลดภายในคร้ังท่ี 2 
23 ตดัลดภายในคร้ังท่ี 3 
24 ตดัลดภายในคร้ังท่ี 4 
31 ตดัลดจากทบวง คร้ังท่ี 1 
32 ตดัลดจากทบวง คร้ังท่ี 2 
33 ตดัลดจากทบวง คร้ังท่ี 3 
34 ตดัลดจากทบวง คร้ังท่ี 4 
41 ตดัลดจากการด าเนินการ คร้ังท่ี 1 
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รหัส ค าอธิบาย 
50 โอนเงินภายในหมวดเดียวกนั 
51 โอนเงินต่างหมวด 
60 ปรับเพ่ิม 
61 ปรับลด 

 

เม่ือระบุรหสัท าการที่จะท าการเคล่ือนไหวงบประมาณแลว้ ใหร้ะบุรหัสงบประมาณท่ีตอ้งการท ารายการ
ในช่องรหสังบ หลงัจากระบุรหัสใหย้า้ยเคอร์เซอร์ไปท่ีเรคอร์ดถดัไปเพื่อระบุจ านวนเงิน หรือกดปุ่ม 
[Enter] หากพบรหสังบประมาณระบบจะแสดงช่ืองบประมาณใหใ้นช่องถดัไป  แต่หากใส่รหสังบไม่
ถูกตอ้งระบบจะแสดงขอ้ความผดิพลาดเตือน 

 
 

หมายเหตุ  

เม่ือท ารายการของเอกสารงบประมาณแต่ละตวัเสร็จแลว้ และตรวจสอบรายการจนถูกตอ้งตอ้งปรับสถานะของ
เอกสารระบบจึงจะน ารายการไปปรับลดงบประมาณตาม  

 

การค้นหาข้อมูลงบประมาณ 

ในการระบุรหสังบประมาณท่ีจะท าการเคล่ือนไหวระบบจะมีตวัช่วยให้คน้หาขอ้มลูงบประมาณท่ีตอ้งการ
ได ้2 วธีิ ไดแ้ก่ 

- ระบุปีท่ีจะท ารายการ จากนั้นเลือกรหสัประเภทค่าใชจ่้าย เม่ือเลือกรายการทั้ง 2 แลว้ ระบบจะท าการ
กรองขอ้มลูจากเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น combo box รหสังบประมาณ จากนั้นผูใ้ชก้็เลือกรหสังบท่ี
ตอ้งการ 

- โดยการใชเ้คอร์เซอร์ไปคลิกท่ีช่องรหสังบ และเคาะแป้น [Space Bar]  ระบบจะแสดงหนา้จอคน้หา
ขอ้มลูงบประมาณ หรืออาจเรียกใชง้านหนา้จอคน้หาขอ้มลูงบประมาณไดจ้าก เมนูคน้หาขอ้มลู
งบประมาณก็ได ้
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ในหนา้จอการคน้หางบประมาณน้ี  สามารถคน้หาขอ้มลูงบประมาณไดเ้ฉพาะประมาณการรายจ่ายท่ีไดรั้บการ
พิจารณาอนุมติัเท่านั้น โดยมีตวักรองขอ้มลูอยูด่า้นบน เม่ือระบุเง่ือนไขการคน้หาแลว้คลิกท่ีปุ่ม {คน้หา} หรือ 
เคาะแป้น [Enter] ระบบจะแสดงผลลพัธ์ใน Datasheet ดา้นล่าง เม่ือตอ้งการเลือกขอ้มลูรายการใหด้บัเบิ้ล
คลิกท่ีเรคคอร์ดนั้นๆ ระบบจะปิดหนา้จอคน้หาและน าขอ้มลูงบประมาณท่ีไดใ้ส่ในช่องรหสังบประมาณให้ 

การท ารายการเคลือ่นไหวงบประมาณเป็นชุด 

เราสามารถเพ่ิมรายการเคล่ือนไหวงบประมาณเป็นชุดไดเ้พ่ือความสะดวกไม่ตอ้งคน้หางบประมาณทีละตวัได้
โดยการเลือกระบุเง่ือนไขในส่วนท ารายการเป็นชุด 

 
วธีิใชง้าน 

1. ก าหนดวา่ตอ้งการท ารายการกบัเงินทั้งหมด หรือเป็นร้อยละของเงินท่ีไดรั้บอนุมติั เม่ือตอ้งการระบุร้อยละ
ของจ านวนเงินใหค้ลิกท่ี Radio Button ช่อง “ระบุ” แลว้ช่องขอ้มลูร้อยละจะสามารถป้อนขอ้มลูได ้  

2. เลือก Check Box {กลบัขั้ว} เม่ือตอ้งการใหจ้ านวนท่ีจะท ารายการเป็นลบ 

3. กดปุ่ม {Process} หรือกดปุ่ม Alt+P 

เม่ือคลิกปุ่มเพ่ือท ารายการเป็นชุดแลว้ หากสถานะของเอกสารเป็นสถานะท่ีไม่สามารถเพ่ิม หรือแกไ้ขรายการ
ไดร้ะบบจะแสดงขอ้ความผิดพลาดดงัน้ี 
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แต่หากเอกสารนั้นยงัมีสถานะท่ีสามารถเพ่ิมแกไ้ขรายการได ้ระบบจะแสดงหนา้จอท ารายการเคล่ือนไหวเป็น
ชุดข้ึนมา 

 
การก าหนดเง่ือนไขการท ารายการใหก้บังาน/โครงการ การระบุรหสัท ารายการ หากตอ้งการระบุเป็นแผนงาน 1 
ทั้งหมดใหคี้ยข์อ้มลูเป็น “1*” หรือระบุรหสัทั้งหมดหากตอ้งการระบุเป็นรายโครงการโครง แลว้ระบุเง่ือนไขท่ี
จะท ารายการกบังบประมาณท่ีตอ้งการแลว้คลิกปุ่ม Process หรือกดแป้น [Enter] ระบบจะท าการเพ่ิมขอ้มลู
งบประมาณท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีระบุในหนา้จอเคล่ือนไหวงบประมาณและปิดหนา้จอท ารายการเป็นชุดไป 

หมายเหตุ 

การระบุจ านวนเงินท่ีจะท ารายการตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เป็นจ านวนบวกจ านวนลบท่ีถูกตอ้งแลว้ เพราะ
ระบบจะคิดเคร่ืองหมายท่ีระบุดว้ย 

 


