การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย คือ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากมหาวิทยาลัย โดย
กองนโยบายและแผน และหน่วยงานเบิกที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ขอเปิดสิทธิ์เพื่อเพิ่มโครงการ/กิจกรรม (ฟอร์ม
๐๑) และบันทึกรายละเอียดงบประมาณ แจ้งกองนโยบายและแผนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
2. กองนโยบายและแผนดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไปยังส่วนราชการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมผ่านระบบ พร้อมนาเอกสารการโอนเงินงบประมาณเสนออธิการบดี
3. อธิการบดีอนุมัติในระบบ และลงนามในเอกสารรายการโอนงบประมาณ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย คือ การเปลี่ยนแปลงรายการหรือจานวนเงินของรายการ
ที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยภายใต้โครงการเดียวกัน
แบ่งออกเป็น ๔ กรณี ดังนี้
1. การโอนเปลี่ยนแปลงข้ามกิจกรรม ในกรณีส่วนราชการมีความจาเป็นต้องโอนหรือเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาในการดาเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการหรือเพิ่มคุณภาพ
การให้บริการ โดยมีการเพิ่มรายการ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
นี้จะต้องไม่ทาให้เป้าหมายของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ลดลงในสาระสาคัญ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม/โครงการ จั ด ท าแบบขอโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่าย
(ฟอร์ม-๐๒) พร้อมเหตุผลความจาเป็น เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๒ หั ว หน้ าส่ ว นราชการพิจารณาตรวจสอบรายละเอีย ดการขอโอนเปลี่ ย นแปลง และให้
ความเห็นตามแบบฟอร์มที่กาหนด เสนอกองนโยบายและแผน
๑.๓ กองนโยบายและแผน พิจารณาให้ความเห็นการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
เสนออธิการบดี
๑.๔ อธิการบดีพิจารณาตามแต่กรณี พร้อมลงนาม
๑.๕ ส่วนราชการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในระบบ ตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมส่ง
เอกสารรายการการโอนงบประมาณเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติในระบบ
๑.๖ อธิการบดีบันทึกผลการอนุมัติในระบบ
2. การโอนเปลี่ ย นแปลงภายใต้ กิ จ กรรมเดี ย วกั น ที่ มี ก ารเพิ่ ม รายการ ในกรณี ส่ ว นราชการ
มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งโอนหรื อ เปลี่ ย นแปลงรายการงบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ น การ
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ หรือเพิ่มคุณภาพการให้บริการ โดยมีการเพิ่มรายการ แต่ไม่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะต้องไม่ทาให้ เป้าหมายของผลผลิ ต/โครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสาคัญ

3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้กิจกรรมโดยไม่มีการเพิ่มรายการให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ ส่ ว นราชการทารายการขอโอนงบประมาณผ่านระบบ ERP และพิมพ์รายการการโอน
งบประมาณเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๓.๒ หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติในระบบและลงนามผลการอนุมัติในเอกสาร
4. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย นอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ในกรณีที่ส่วนราชการมี
ความจ าเป็ น ต้ องโอนหรื อ เปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ าย เพื่ อแก้ ไ ขปั ญหาในการด าเนิ นการ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ หรือเพิ่มคุณภาพการให้บริการ ซึ่งการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะต้องไม่ทาให้เป้าหมาย
ของผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระส าคัญ ให้
ดาเนินการ ตามข้อ ๑ (๑.๑-๑.๖)
แสดงขั้นตอนการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ส่วนราชการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

ขอเปิดสิทธิ์เพื่อเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรม

แจ้งกองนโยบายและแผน
เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ
ดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายไปยังส่วนราชการที่ได้รับ

เสนออธิการบดีอนุมัติในระบบ
และลงนามในเอกสาร
ภาพที่ ๑ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แสดงขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ส่วนราชการจัดทาแบบขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่าย (ฟอร์ม-๐๒)
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตรวจสอบ
กองนโยบายและแผน
พิจารณาให้ความเห็นงบประมาณ

เสนออธิการบดีพิจารณา
พร้อมลงนาม

แจ้งผู้ดูแลระบบ
เพื่อเปิดสิทธิ์การใช้งานระบบ

ส่วนราชการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ
อธิการบดีบันทึกผลการอนุมัติในระบบ
ภาพที่ ๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบงบประมาณ
1. เปิดระบบ “Budgeting” และเข้าใช้สิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ ดังภาพที่ ๓

ภาพที่ ๓ หน้าจอการเข้าใช้งานระบบงบประมาณ
2. เลือกเมนู “บันทึกข้อมูล -> บันทึกการโอนงบประมาณ” ภาพที่ ๔

ภาพที่ ๔ หน้าจอเลือกเมนูบันทึกการโอนงบประมาณ

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการโอนเงินงบประมาณ โดยจะปรากฏรายการที่ได้มีการบันทึกการ
โอนงบประมาณ ที่ยังไม่ทาการ “อนุมัติ” ดังภาพที่ ๕

ภาพที่ ๕ หน้าจอรายการโอนเงินงบประมาณ แบบมีรายละเอียด
บันทึกการโอนเงินงบประมาณ
1. ที่หน้าจอ เมนู “บันทึกข้อมูล -> บันทึกการโอนงบประมาณ” ทาการเลือกเครื่องหมาย
เพื่อบันทึกโอนเงินงบประมาณ ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อโอนเงินงบประมาณ ดังนี้
๑.๑ เลือกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องการโอนเงินงบประมาณ โดยรายละเอียดที่
เลื อกจะต้องสอดคล้ องกับ การจั ดสรรงบประมาณ ดังภาพที่ ๖ ทั้งนี้จะต้องเลื อก “ประเภทการโอนงบ” ให้
สอดคล้องด้วย ซึ่งระบบมีรายการประเภทงบประมาณให้เลือก ได้แก่ โอนเปลี่ยนแปลงภายใต้กิจกรรม, โอน
เปลี่ยนแปลงข้ามกิจกรรม และโอนจัดสรรงบประมาณ

ภาพที่ ๖ หน้าจอบันทึกการโอนงบประมาณ

๑.๒ เมื่อป้อนรายละเอียดได้ถูกต้อง ระบบจะทาการแสดงรายการต่าง ๆ ที่ได้บันทึกโอนเงิน
งบประมาณ พร้อมทั้งจานวนเงินได้ใช้ไปแล้ว เพื่อที่จะได้กาหนดตัวเลขในการโอนเงินงบประมาณอย่างถูกต้อง ดัง
ภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗ รายละเอียดงบประมาณจัดสรร
1.3 ป้อนตัวเลขที่ต้องการโอนเงินงบประมาณให้ถูกต้อง
1.4 บันทึกข้อมูล โดยการเลือกเครื่องหมาย
เพื่อบันทึกข้อมูล
ตรวจการโอนงบประมาณ
1. เลือกเมนู “บันทึกข้อมูล -> เลือกตรวจรายการโอนงบประมาณ”
1.1 คลิกเลขที่ BT ที่ต้องการตรวจให้ขึ้นแถบสีน้าเงิน > คลิกรูปแว่นตา
ดังภาพที่ ๘

เพื่อแสดงข้อมูล

ภาพที่ ๘ หน้าจอรายการตรวจรายการโอนเงินงบประมาณ
1.2 ให้ ทาการเลื อกสถานะการตรวจ “อนุมัติ (Accept)” หรือ “ไม่อนุมัติ (Reject)” และ
ผู้ตรวจ จากนั้น คลิกปุ่ม “บันทึก”
ดังภาพที่ ๙ ถ้าเลือก “อนุมัติ” ยอดเงินที่ทารายการก็จะถูกส่งไปยัง
รายการที่เลือก เลขที่ BT ที่แสดงก็จะหายไปจากหน้าจอ ซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้จากหน้าจอรายงาน

ภาพที่ ๙ หน้าจอตรวจรายการโอนเงินงบประมาณ แบบมีรายละเอียด

รายงานการโอนงบประมาณ
1. เลือกเมนู “รายงาน -> แบบฟอร์มโอนเงินงบประมาณ”
1.1 เลือกเครื่องหมาย
เพื่อแสดงรายการโอนเงินงบประมาณทั้งหมด ในระหว่างช่วงวันที่
และมิติ ๑ (ประเภทเงิน) ที่ทาการใส่เงื่อนไข หรือกรณีที่ไม่กรอกข้อมูล จะแสดงรายการ
ทั้งหมดดังภาพที่ ๑๐

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอรายงานแบบฟอร์มโอนเงินงบประมาณ
1.2 ถ้าต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม ให้คลิกเลขที่ BT ที่ต้องการตรวจให้ขึ้นแถบสีน้าเงิน >
คลิกปุ่มพิมพ์
เพื่อแสดงรายการโอนเงินงบประมาณ ดังภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอรายงานแบบฟอร์มโอนเงินงบประมาณ

2. เลือกเมนู “รายงาน -> รายงานการโอนเงินงบประมาณ”
2.1 เลือกเครื่องหมาย
เพื่อแสดงรายการโอนเงินงบประมาณทั้งหมด ในระหว่างช่วงวันที่
และมิติ ๑ (ประเภทเงิน) ที่ทาการใส่เงื่อนไข หรือกรณีที่ไม่กรอกข้อมูล จะแสดงรายการ
ทั้งหมดดังภาพที่ ๑1

ภาพที่ ๑2 หน้าจอรายงานแบบฟอร์มโอนเงินงบประมาณ

