
 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงครั้ง  

วันท่ีอนุมัติใช  

จัดทําโดย นายธีรวัฒน  เสนะโห นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

สอบทานโดย นายนเรนทร  อมรจุติ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

อนุมัติโดย  

 



คํานํา 
 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหาร

งบประมาณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผน ในการควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบ

การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเปนกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญใน

การปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน เพ่ือใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ

ประสิทธิภาพการทํางานของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 สาระสําคัญของคูมือการปฏิบัติงานประกอบดวยกระบวนการในการต้ังรหัสงบประมาณ

เพ่ือใหคณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถนําไปขออนุมัติซ้ือจาง และเบิกจายงบประมาณ ไดแก การจัดทํา

ขอมูลเชื่อมโยงเพ่ือนําเขาสูระบบการบริหารงบประมาณ การบันทึกรายการงบประมาณเพ่ือออกเปน

รหัสงบประมาณ การโอนงบประมาณ และการควบคุมการใชจายงบประมาณของคณะ/สํานัก/

สถาบัน ผานระบบการบริหารงบประมาณ 

 หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานดานการวิเคราะหและ

จัดทํางบประมาณ ของกองนโยบายและแผน ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพตอไป 

 

 

         

        นายธีรวัฒน  เสนะโห 

      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

         กองนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
   หนา 

ปกใน 

คํานํา 

สารบัญ 

- วัตถุประสงค 1 

- ขอบเขต 1 

- คําจํากัดความ 1 

- หนาท่ีความรับผิดชอบ 3 

- มาตรฐานคุณภาพงาน 4 

- ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 5 

การจัดทําขอมูลเชื่อมโยงเพ่ือนําเขาสูระบบการบริหารงบประมาณ 7 

 การกําหนดรหัสประเภทงบประมาณ 7 

 การกําหนดรหัสแผนงาน 8 

 การกําหนดรหัสผลผลิต 8 

 การกําหนดรหัสงาน โครงการ 10 

การตั้งรหัสงบประมาณ 14 

 ขอกําหนดในการตัง้รหัสงบประมาณของระบบบริหารงบประมาณ 15 

 การบันทึกรายการงบประมาณในระบบ 16 

การโอนงบประมาณ 25 

 ประเภทการโอนงบประมาณในระบบ 25 

 การบันทึกการโอนงบประมาณในระบบ 27 

การปดการใชงบประมาณ 31 

- เอกสารอางอิง 33 

- แบบฟอรมท่ีใช 33 

- การควบคุมเอกสาร 39 

- ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติ 39 

- ขอเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 39 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 1 จาก 40 

 

ช่ือคูมือ การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานในการควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการ

บริหารงบประมาณ ใหเปนมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ของกองนโยบายและแผน 

ไดเขาใจกระบวนการควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ และปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ครบถวน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ของกองนโยบายและแผน 

สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได 

 

ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมเฉพาะ การบริหารงบประมาณท้ังเงินงบประมาณและเงิน

รายได ตามการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผาน

ระบบการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

 

คําจํากัดความ 

 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันท่ี 30 กันยายนของ

ปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อสําหรับปงบประมาณ นั้น 

 งบประมาณรายจาย หมายถึง งบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณ และเงินรายไดเพ่ือ

เปนคาใชจายในการบริหารจัดการและดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 

เงินงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีรัฐบาลไดจัดสรรใหแกสวนราชการตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป การจายกอหนี้ผูกพันเงินงบประมาณสามารถดําเนินการไดตาม

วัตถุประสงคของหนวยงานนั้น ๆ โดยจะมีกําหนดระยะเวลา ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 

กันยายน 

 เงินรายได หมายถึง เงินและรายไดหรือผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

 การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจายท่ีไดรับการอนุมัติจาก

โครงการใดไปโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกัน หรือการโอนเงินตางงบรายจายในโครงการ

เดียวกัน 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 2 จาก 40 

 

 แผนงาน หมายถึง แผนงานท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย หรือท่ีกําหนด

ข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 

 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย  

หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 

 โครงการ หมายถึง โครงการท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบกฎหมายวาดวยงบประมาณ

รายจาย หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 

 แผนปฏิบัติราชการประจําป หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน

รอบปงบประมาณ 

 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน 

งาน และโครงการท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 

 งบรายจาย หมายถึง กลุมวัตถุประสงคของรายจายท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนก

ประเภทรายจายงบประมาณ สําหรับสวนราชการ จําแนกออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

1) งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก 

รายจายท่ีจายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ 

2) งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจาย

ท่ีจายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

2.1) คาตอบแทน หมายถึง เงินท่ีจายตอบแทนใหแกผูท่ีปฏิบัติงานใหทางราชการ

ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด เชน เงินคาเชาบาน เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผู ไดรับ

เงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ/ลูกจ างประจําผู ได รับค าจ างข้ันสูงของตําแหน ง ค าตอบแทน

คณะกรรมการ 

2.2) คาใชสอย หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ รายจายท่ีเก่ียวกับการ

รับรองและพิธีการ และรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 

2.2.1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาจางเหมาบริการ คาซอมแซม 

2.2.2) รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ เชน คาใชจายในพิธีทางศาสนา 

2.2.3) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ 

เชนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาพาหนะ) คาใชจายในการฝก    

อบรมสัมมนา เงินประกันสังคม 

  2.3) คาวัสดุ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลว 

ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงรายจายเพ่ือจัดหาสิ่งของลักษณะคงทน

ถาวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 3 จาก 40 

 

2.4) คาสาธารณูปโภค หมายถึง รายจายคาสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม 

เชน คาไฟฟา คาประปา คาบริการโทรศัพท คาบริการไปรษณีย 

 3) งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก 
3.1) คาครุภัณฑ หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทน

ถาวรท่ีมีราคาตอหนวยหรือชุดเกินกวา 5,000 บาท เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน   

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร 

3.2) คาท่ีดินและสิ่งกอสราง หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงท่ีดินและหรือสิ่งกอ  

สราง 

 4) งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพ่ือชวยเหลือสนับสนุน

การดําเนินงานหน วยงานอิสระของรัฐหรือหน วยงานของรัฐ ซ่ึงมิใช ราชการส วนกลางตาม

พระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคการระหวางประเทศนิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน 

รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนด

ใหใชจายในงบรายจายนี้ 

5) งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง 

หรือท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหจายในงบรายจายนี้ เชน คาจางท่ีปรึกษา คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการตางประเทศชั่วคราว คาใชจายในการศึกษาวิจัย 

 ระบบการบริหารงบประมาณ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรท่ีใชในการบริหารและจัดการ

งบประมาณ ตามการจัดสรรงบประมาณรายจาย เปนระบบยอยระบบหนึ่งของระบบงบประมาณ 

พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ในลักษณะ 3 มิติ (3D) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 กองนโยบายและแผนมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดความเชื่อมโยงของแผนงาน/ผลผลิต/ยุทธศาสตร/กลยุทธ/พันธกิจ/โครงการ/

ตัวชี้วัด กับระบบบริหารงบประมาณ ตามการจดัสรรงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ 

2. กําหนดรหัสงบประมาณ ตามการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

ใหกับคณะ/สํานัก/สถาบัน 

3. การโอนงบประมาณรายจายใหกับคณะ/สํานัก/สถาบัน 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 4 จาก 40 

 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการจัดทําขอมูลเชื่อมโยงเพ่ือนํ าเขาสู ระบบการบริหาร 

งบประมาณ ไมเกิน 90 วัน 

2. เกณฑ เวลา 120 วัน  มีคาเทากับ 1 คะแนน 

  เวลา 100 วัน  มีคาเทากับ 2 คะแนน 

  เวลา   90 วัน  มีคาเทากับ 3 คะแนน 

  เวลา   60 วัน  มีคาเทากับ 4 คะแนน 

  เวลา   45 วัน  มีคาเทากับ 5 คะแนน 

3. ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการตั้งรหัสงบประมาณ ไมเกิน 30 นาที 

4. เกณฑ เวลา   60 นาที  มีคาเทากับ 1 คะแนน 

  เวลา   40 นาที  มีคาเทากับ 2 คะแนน 

  เวลา   30 นาที  มีคาเทากับ 3 คะแนน 

  เวลา   20 นาที  มีคาเทากับ 4 คะแนน 

  เวลา   10 นาที  มีคาเทากับ 5 คะแนน 

5. ตัวชี้วัด : ระยะเวลาการโอนงบประมาณ ไมเกิน 15 นาที 

6. เกณฑ เวลา   30 นาที  มีคาเทากับ 1 คะแนน 

  เวลา   20 นาที  มีคาเทากับ 2 คะแนน 

  เวลา   15 นาที  มีคาเทากับ 3 คะแนน 

  เวลา   10 นาที  มีคาเทากับ 4 คะแนน 

  เวลา     5 นาที  มีคาเทากับ 5 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 5 จาก 40 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการขออนุมัติโอนหมวดรายจาย/เปลี่ยนแปลงรายการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/สํานัก/สถาบัน 

กองนโยบายและแผน 

ผอ.กองนโยบายและแผน

พิจารณา 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

งานบริหารงานท่ัวไป 

รองอธิการบดี 

พิจารณา 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

อธิการบดี 

พิจารณา 

ทําบันทึกโอนหมวดรายจาย 

ตรวจสอบเอกสารและ

งบประมาณ 

เสนออนุมัติ 

ไมอนุมัติ อนุมัติ 

โอนรหัสงบประมาณในระบบ 

สงเอกสารการอนุมัติใน  

E-Document 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 6 จาก 40 

 

ข้ันตอนการขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

เสนอพิจารณา 

คณะ/สํานัก/สถาบัน 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ผอ.กองนโยบายและแผน

พิจารณา 

กองนโยบายและแผน 

รองอธิการบดี 

พิจารณา 

ตั้งรหัสงบประมาณ 

อธิการบดี 

พิจารณา 

ทําบันทึกขออนุมัติ 

งบประมาณ 

ลงรับเอกสาร 

ตรวจสอบงบประมาณและ

เหตุผลความจําเปน 

ไมถูกตอง 

เสนอพิจารณา 

อนุมัติ ไมอนุมัติ 

สงเอกสารการอนุมัติใน  

E-Document 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 7 จาก 40 

 

1. การจัดทําขอมูลเช่ือมโยงเพ่ือนําเขาสูระบบการบริหารงบประมาณ  

 เปนการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของระบบการบริหารงบประมาณ ซ่ึงประกอบดวย การ

กําหนดรายการประเภทงบประมาณ การกําหนดรายการแผนงาน การกําหนดรายการผลผลิต และ

การกําหนดรายการงาน โครงการ โดยจัดทําขอมูลในโปรแกรมไมโครซอฟท เอ็กซเซล เพ่ือสงให

ผูพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณนําขอมูลเขาสูระบบตอไป 
 

1.1 การกําหนดรหัสประเภทงบประมาณ ดังตารางตอไปนี้ 

รหัสงบประมาณ ประเภทงบประมาณ 

1 งบประมาณแผนดิน 

2 งบ บ.กศ. 

3 งบ กศ.บป. 

4 งบ บัณฑิตศึกษา 

5 งบ พยาบาล 

6 งบ โรงเรียนสาธิต 

7 งบ นักศึกษาจีน 

A งบศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

B งบหอพัก 

C งบรายไดอ่ืน 

D เงินกันเหลื่อมป พ.ศ. 2559 (แผนดิน) 

E เงินกันเหลื่อมป พ.ศ. 2560 (แผนดิน) 

F เงินกันเหลื่อมป พ.ศ. 2560 (บ.กศ.) 

G เงินกันเหลื่อมป พ.ศ. 2560 (กศ.บป.) 

H เงินกันเหลื่อมป พ.ศ. 2560 (บัณฑิตศึกษา) 

I เงินกันเหลื่อมป พ.ศ. 2560 (พยาบาล) 

J งบแผนดิน (เบิกแทนกัน) 

Y เงินอุดหนุน (คชจ.บุคลากร) 

Z เงินรับฝาก 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 8 จาก 40 

 

จากตาราง แสดงการระบุรหัสตามประเภทงบประมาณ  โดยในสวนของประเภท

งบประมาณ เงินกันเหลื่อมป ของป เกาๆ หากไมมีโครงการกันเหลื่อมป ใหลบรหัสประเภท

งบประมาณออกจากระบบ ในการเพ่ิม ลบ แกไข รายละเอียดของประเภทงบประมาณ ใหแจง

ผูพัฒนาระบบดําเนินการ ในการกําหนดรหัสประเภทงบประมาณ จะตองหารือกับงานบริหารคลังและ

ทรัพยสินเพ่ือกําหนดรหัสรวมกัน และเขาใจตรงกัน 
 

1.2 การกําหนดรหัสแผนงาน ใหกําหนดรหัสเปน 2 หลัก โดยเริ่มจาก 01 เปนตนไป 

โดยขอมูลแผนงานใหระบจุากเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ (ขาว

คาดแดง) ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับในแตละปงบประมาณ และตามดวยแผนงานบริหารและสนับสนุนการ

จัดการศึกษา แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังตารางตอไปนี้ 

รหัสแผน ช่ือแผนงาน 

01 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

02 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

03 แผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

04 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

05 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

06 แผนงานบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

07 เงินสํารองจาย 

08 แผนงานยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

จากตาราง แสดงการระบุรหัสแผนงาน โดยรหัส 01 ถึง 05 จะเปนแผนงานท่ีไดรับการ

จัดสรรจากงบประมาณแผนดิน ซ่ึงในแตละปงบประมาณ จะมีบางรายการท่ีไมเหมือนกัน 
 

1.3 การกําหนดรหัสผลผลิต ใหกําหนดรหัสเปน 3 หลัก โดย 2 หลักแรกเปนรหัส

แผนงาน และหลักท่ี 3 เปนรหัสตามรายการผลผลิตท่ีอยูภายใตแผนงานนั้น ๆ หากแผนงานมีรายการ

ผลผลิตหลายรายการ ใหเรียงลําดับโดยเริ่มจาก 1 เปนตนไป ดังตารางตอไปนี้ 

 

รหัส

แผน 

รหัส

ผลผลิต 
ช่ือผลผลิต 

01 011 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 9 จาก 40 

 

รหัส

แผน 

รหัส

ผลผลิต 
ช่ือผลผลิต 

02 021 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

02 022 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

02 023 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

02 024 ผลงานการใหบริการวิชาการ 

02 025 ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 

03 031 โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุนการวิจัย

และนวัตกรรม 

03 032 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 

03 033 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

03 034 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

04 041 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

05 051 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

06 061 การบริหารและสนับสนุนการจดัการศึกษา 

07 071 เงินสํารองจาย 

08 081 โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี1 การสรางความ

โดดเดนดานอาหารและการทองเท่ียว 

08 082 โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี2 การยกระดับ

คุณภาพบัณฑิต 

08 083 โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี3 การผลิตและ

พัฒนาวิชาชีพครู 

08 084 โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี4 การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

08 085 โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี5 การพัฒนา

ทองถ่ิน 

08 086 โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี6 การเพ่ิม



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 10 จาก 40 

 

รหัส

แผน 

รหัส

ผลผลิต 
ช่ือผลผลิต 

ประสิทธิภาพการบริหาร 

ตัวอยางการระบุรหัสผลผลิต รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ซ่ึงอยูภายใตแผนงาน

บุคลากรภาครัฐ มีรหัสแผนงาน คือ 01 และ ตามดวยรหัสรายการผลผลิต ซ่ึงเริ่มตนจาก 1 จึงทําให

ผลผลิตรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ มีรหัสเปน 011 เปนตน 
 

1.4 การกําหนดรหัสงาน โครงการ ใหกําหนดรหัสเปน 5 หลัก โดย 3 หลักแรกเปนรหัส

ผลผลิต และหลักท่ี 4 และ 5 เปนรหัสตามรายการโครงการท่ีอยูภายใตผลผลิตนั้น ๆ หากผลผลิตมี

รายการโครงการหลายรายการ ใหเรียงลําดับโดยเริ่มจาก 01 เปนตนไป โดยขอมูลงาน โครงการให

ระบุจากเอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ (ขาวคาดแดง) ท่ี

มหาวิทยาลัยไดรับในแตละปงบประมาณ และตามดวยโครงการภายใตผลผลิตการบริหารและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา และโครงการหลักภายใตยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังตารางตอไปนี้ 

รหัส

แผนงาน 

รหัส

ผลผลิต 

รหัสงาน

โครงการ 
ชื่องานโครงการ 

01 011 01101 คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 

02 021 02101 การบริหารจัดการดานสังคมศาสตร 

02 021 02102 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานดานสังคมศาสตร 

02 022 02201 การบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

02 022 02202 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

02 023 02301 การบริหารจัดการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

02 023 02302 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

02 024 02401 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

02 025 02501 โครงการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม 

03 031 03101 โครงการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยเอ้ือท่ีสนับสนุน

การวิจัยและนวตักรรม 

03 032 03201 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 11 จาก 40 

 

รหัส

แผนงาน 

รหัส

ผลผลิต 

รหัสงาน

โครงการ 
ชื่องานโครงการ 

03 033 03301 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

03 034 03401 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐาน

ของประเทศ 

04 041 04101 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

05 051 05101 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

06 061 06101 งานบริหารงบประมาณกลาง 

07 071 07101 เงินสํารองจาย 

08 081 08101 1. โครงการพัฒนาและยกระดับความรวมมือกับหนวยงานภาค

การศึกษาและผูประกอบการ 

08 081 08102 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาวดานการ

ประกอบอาหารและการทองเท่ียว 

08 081 08103 3. โครงการฟารมตนแบบเกษตรปลอดภัยระบบอัจฉริยะ 

08 081  08104 4. โครงการพัฒนาตาลโตนดครบวงจร 

08 081  08105 5. โครงการพัฒนาศูนย Royal Coast 

08 081 08106 6. โครงการยกระดับคุณภาพและเสริมสรางทักษะทางวิชาชีพ

ดานการประกอบอาหารและการทองเท่ียว 

08 081 08107 7. โครงการจัดตั้งหนวยความเปนเลิศดานอาหารและการ

ทองเท่ียว 

08 081 08108 8. โครงการยกระดับมาตรฐานอาคารปฏิบัติการเพชรน้ําหนึ่ง 

08 081 08109 9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหารภายใตเครื่องหมาย 

PBRU Brand โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี และ Think 

Café' 

08 081 08110 10. โครงการยกระดับคุณภาพอาหาร การใหบริการ และ ความ

ปลอดภัยของอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย 

08 082 08201 11. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานหลักสูตร



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 12 จาก 40 

 

รหัส

แผนงาน 

รหัส

ผลผลิต 

รหัสงาน

โครงการ 
ชื่องานโครงการ 

ระดับอุดมศึกษา 

08 082 08202 12. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาการและทางวิชาชีพ 

08 082 08203 13. โครงการพัฒนาความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 

21 

08 082 08204 14. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหพรอมทํางานดวยวิชาการ

วิชาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21  

08 082 08205 15. โครงการพัฒนาสุขภาวะของนักศึกษา 

08 082 08206 16. โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมและจิตอาสาดวยศาสตร

พระราชา 

08 082 08207 17. โครงการพัฒนาอัตลักษณและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

08 082 08208 18. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการรุนใหมของนักศึกษา 

08 082 08209 19. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนการเรยีนรู

แบบ Active Learning และ/หรือสรางความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ 

08 082 08210 20. โครงการปฏิรูปการเรียนการสอนออนไลน 

08 083 08301 21. โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต ครูใหพรอมทํางานดวย

วิชาการวิชาชีพและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

08 083 08302 22. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูของครู 

08 083 08303 23. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเนนการเรียนรูจาก

การปฏิบัติจริงรวมกับโรงเรียนเครือขายในทองถ่ิน  

08 083 08304 24. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูประจําการใน

ทองถ่ิน เพ่ือยกระดับการเรียนรูดานการอานการเขียนและการ

วิเคราะหของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

08 083 08305 25. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเปนศูนยฝกปฏิบัติการและ

การวิจัย เปนตนแบบใหกับโรงเรียนในทองถ่ิน 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 13 จาก 40 

 

รหัส

แผนงาน 

รหัส

ผลผลิต 

รหัสงาน

โครงการ 
ชื่องานโครงการ 

08 084 08401 26. โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและเพ่ิมขีด

ความสามารถสมรรถนะนักวิจัยทุกระดับ 

08 084 08402 27. โครงการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (มหาลัยสีเขียว, มหา

ลัยดิจิทัล, การเรียนการสอน) 

08 084 08403 28. โครงการพัฒนางานวิจัยสรางสรรคองคความรู และนวัตกรรม 

/เพ่ือเปนตนแบบหรือนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ินตามศาสตรพระราชา  

08 084 08404 29. โครงการแสวงหาแหลงทุนจากภายนอกหรือ

ภาคอุตสาหกรรม/และหรือพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง 

08 084 08405 30. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใหไดรับการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

08 084 08406 31. โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

(Value Creation) สูเชิงพาณิชย หรืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

08 084 08407 32. โครงการขับเคลื่อนการเผยแพรงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

08 085 08501 33. โครงการตามยุทธศาสตรของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ 

08 085 08502 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายไดชุมชนฐานราก 

(ความยากจน) 

08 085 08503 35. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความเปนระเบียบวินัย 

เขาใจสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน ภายใตพ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

08 085 08504 36. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

08 085 08505 37. โครงการสรางมูลคาเพ่ิมจากภูมิปญญาทองถ่ินสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค  

08 085 08506 38. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

08 085 08507 39. โครงการพัฒนาระบบขอมูลตําบลในจังหวัด 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 14 จาก 40 

 

รหัส

แผนงาน 

รหัส

ผลผลิต 

รหัสงาน

โครงการ 
ชื่องานโครงการ 

08 085 08508 40. โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนครู 

ใหกับนักเรียนขนาดเล็ก 

08 085 08509 41. โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

08 086 08601 42. โครงการพัฒนาผูบริหารมืออาชีพ 

08 086 08602 43. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมืออาชีพ 

08 086 08603 44. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  

08 086 08604 45. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

จัดการความรู 

08 086 08605 46. โครงการพัฒนาภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

08 086 08606 47. โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

ตัวอยางการระบุรหัสงาน โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงอยูภายใตผลผลิต

โครงการยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร มี

รหัสผลผลิต คือ 086 และ ตามดวยรหัสรายการงาน โครงการ ซ่ึงเริ่มตนจาก 01 จึงทําใหรายการงาน 

โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงเปนรายการท่ี 6 ของผลผลิตโครงการยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร มีรหัสเปน 08606 เปนตน 

 

2. การตั้งรหัสงบประมาณ 

ในการตั้งรหัสงบประมาณในระบบการบริหารงบประมาณ จะตองทราบขอมูลการจัดสรร

งบประมาณรายจาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเอกสารการจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ โดยจะแสดงรายการแยกประเภทเปนเงินงบประมาณ (แผนดิน) และเงินรายได

ดังตอไปนี้ 

1) รายการบุคลากรภาครัฐ (รายจายบุคลากร) แสดงการจัดสรรเงินเดือน คาจางประจํา 

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนพนักงานราชการ เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร เงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาเชาบาน เงินประจําตําแหนง 

2) งบประมาณตาม Function แสดงการจัดสรรรายจายพ้ืนฐาน ดังตอไปนี้ 

2.1) งบดําเนินงาน แสดงการจัดสรรรายการคาตอบแทนการสอน คาตอบแทน

กรรมการดําเนินงาน คาจางเหมาบริการ คาสาธารณูปโภค 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 15 จาก 40 

 

2.2) งบลงทุน แสดงการจัดสรรรายการคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

2.3) งบรายจายอ่ืน แสดงการจัดสรรรายการของหนวยงานจัดตั้งภายใน รายการ

คาใชจายในการดําเนินการตามภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงาน รายการคาใชจายตามแผนงานฉุกเฉิน 

และรายการคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชจายในการประชุมกรรมการ คาใชจายในการบริหารศูนย

ประสานงานจัดการศึกษา โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนตน 

3) งบประมาณตามยุทธศาสตร/บูรณาการ แสดงการจัดสรรรายจายตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย 
 

ขอกําหนดในการตั้งรหัสงบประมาณของระบบบริหารงบประมาณ มีดังนี้ 

1) ความหมายของรหัสงบประมาณ 12 หลัก ไดแก  

หลักท่ี 1  หมายถึง รหัสประเภทงบประมาณ  

หลักท่ี 2 – 6  หมายถึง รหัสงาน โครงการ 

หลักท่ี 7 – 8  หมายถึง ลําดับของกิจกรรมหลัก มีจํานวนตั้งแต 01 – 99 หากมี

รายการมากกวา 99 ใหเริ่มตนท่ี A0 – ZZ 

หลักท่ี 9 – 10  หมายถึง ลําดับของกิจกรรมรอง มีจํานวนตั้งแต 01 – 99 หากมี

รายการมากกวา 99 ใหเริ่มตนท่ี A0 – ZZ  

หลักท่ี 11 – 12  หมายถึง รหัสของหมวดรายจาย โดยความหมายของแตละรหัส

หมวดรายจายมีดังตอไปนี้ 

 11 หมายถึง เงินเดือนและคาจางประจํา 

12 หมายถึง คาจางชั่วคราว 

13 หมายถึง คาตอบแทนพนักงานราชการ 

14 หมายถึง เงินประจําตําแหนง 

21 หมายถึง คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 

22 หมายถึง คาสาธารณูปโภค 

31 หมายถึง คาครุภัณฑ 

32 หมายถึง คาท่ีดินสิ่งกอสราง 

41 หมายถึง คาใชจายเงินอุดหนนุงบบุคลากร 

42 หมายถึง คาใชจายเงินอุดหนุนงบดําเนินการ 

43 หมายถึง คาใชจายเงินอุดหนุนงบลงทุน 

44 หมายถึง คาใชจายเงินอุดหนุนท่ัวไป 

51 หมายถึง คาใชจายรายจายอ่ืนงบบุคลากร 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 16 จาก 40 

 

52 หมายถึง คาใชจายรายจายอ่ืนงบดําเนินการ 

53 หมายถึง คาใชจายรายจายอ่ืนงบลงทุน 

54 หมายถึง คาใชจายรายจายอ่ืนงบอุดหนุน 

55 หมายถึง คาใชจายรายจายอ่ืน 

2) รหัสงบประมาณ 1 รหัส สามารถกําหนดหมวดรายจายได 1 หมวด ไมสามารถรวม

หลายๆ หมวดรายจายได  
 

การบันทึกรายการงบประมาณในระบบ 

เม่ือทราบขอมูลการจัดสรรงบประมาณรายจายแลว ใหเขาไปบันทึกรายการงบประมาณ

ในโปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ (Grow Budget) โดยมีข้ันตอนตอไปนี้ 
 

1) ดับเบ้ิลคลิกท่ีโปรแกรม Grow Budget 

 

 
 

2) การกรอกรหัสผูใช และรหัสผาน เพ่ือเขาสูระบบ 
 

 
 

1. กรอกรหัสผูใช 

2. กรอกรหัสผาน 

3. คลิกปุม ตกลง 

 

3) การแสดงหนาจอหลักของระบบ จะประกอบดวยเมนูดังตอไปนี้ 

1 

2 

3 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 17 จาก 40 

 

 
 

1. เมนูบันทึกงบประมาณ 

2. เมนูรายงานตนทุน 

3. เมนูบันทึกขอมูลท่ัวไป 

4. เมนูออกจากระบบ 

 

4) การบันทึกรายการงบประมาณ 

 
1. คลิกปุมเมนู บันทึกงบประมาณ 

1 2 3 4 

2 
1 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 18 จาก 40 

 

2. คลิกปุมเมนูยอย บันทึกขอมูลงบประมาณ 

 

5) การแสดงหนาจอบันทึกรายการงบประมาณ 

 
 

1. แสดงแผนงาน และผลผลิต ท่ีตองการบันทึกรายการงบประมาณ 

2. แสดงประเภทงบประมาณ  ท่ีตองการบันทึกรายการงบประมาณ 

3. แสดงกิจกรรมหลัก ท่ีตองการบันทึกรายการงบประมาณ 

4. แสดงกิจกรรมรอง ท่ีตองการบันทึกรายการงบประมาณ 

 

6) การเลือกแผนงานท่ีตองการจะบันทึกรหัสโครงการ 

 
 

1 

2 3 

1 

2 

3 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 19 จาก 40 

 

จากภาพ ตัวอยางในการบันทึกโครงการรายการเงินเดือนและคาจางประจํา จัดสรรจาก

เงินงบประมาณแผนดิน วงเงิน 66,029,900 บาท ซ่ึงอยูในแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

1.  คลิกเครื่องหมาย + ในรายการ 01 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

2.  คลิกเครื่องหมาย + ในรายการ 011 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 

3.  คลิกเลือกรายการ 01101 คาใชจายเก่ียวกับบุคลากร 

 

7) การเลือกประเภทงบประมาณท่ีตองการบันทึกรหัสโครงการ  

 
 

จากภาพ ตัวอยางรายการท่ีตองการบันทึกโครงการเปนเงินงบประมาณแผนดิน ให

ดับเบิ้ลคลิกท่ี งบประมาณแผนดิน 

 

8) การเลือกกิจกรรมหลัก  
 

 
 

1. เม่ือดับเบิ้ลคลิกเลือกประเภทงบประมาณแลว ระบบจะแสดงรายการกิจกรรม

หลัก ใหดับเบิ้ลคลิกท่ีรายการกิจกรรมหลักท่ีตองการจะบันทึกโครงการ  

2. กรณีท่ีไมมีรายการกิจกรรมหลักแสดงข้ึนมา หรือไมมีกิจกรรมหลักท่ีตองการจะ

บันทึกโครงการ ใหทําการเพ่ิมกิจกรรมหลัก โดยคลิกท่ีปุมเพ่ิมกิจกรรมหลัก 

 

2 

1 

1 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 20 จาก 40 

 

8.1)  การเพ่ิมกิจกรรมหลัก 

 
 

1. กรอกรหัสกิจกรรมหลัก โดยรหัสกิจกรรมหลักใหบันทึกรหัส 2 หลัก โดยเริ่มตน

ท่ี 01  

2. กรอกชื่อกิจกรรมหลัก 

3. คลิกปุม ตกลง 

 

 

8.2)  การแกไขกิจกรรมหลัก 

 
 

1. คลิกเลือกรายการท่ีตองการแกไขขอมูล 

2. คลิกปุม แกไขกิจกรรมหลัก 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 21 จาก 40 

 

 
 

1. ระบบไมสามารถใหผูใชแกไขรหัสกิจกรรมหลักได 

2. กรอกชื่อกิจกรรมหลักท่ีตองการแกไข 

3. คลิกปุม ตกลง 

 

8.3)  การลบกิจกรรมหลัก 

 
 

1. คลิกเลือกรายการท่ีตองการลบขอมูล 

2. คลิกปุม ลบกิจกรรมหลัก 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 22 จาก 40 

 

9) การบันทึกกิจกรรมรอง 

 
 

1. เม่ือดับเบิ้ลคลิกท่ีกิจกรรมหลักแลว ใหทําการคลิกปุม เพ่ิมกิจกรรมรอง 

 

9.1)  การเพ่ิมกิจกรรมรอง 

 
 

1. กรอกรหัสกิจกรรมรอง 2 หลัก โดยเริ่มตนท่ี 01  

2. เลือกหมวดรายจาย 

3. กรอกชื่อกิจกรรมรอง 

1 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 23 จาก 40 

 

4. กรอกงบประมาณท่ีเปนตัวเลขโดยไมตองใสเครื่องหมายจุลภาค (,) 

5. คลิกเลือกเดือนท่ีโครงการดําเนินการ 

6. เลือกหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยคลิกท่ีปุม ? 

7. กรอกรหัสงบประมาณ GFMIS 16 หลัก (กรอกเฉพาะท่ีเปนงบประมาณ

แผนดินเทานั้น) 

8. กรอกรหัสกิจกรรมหลัก GFMIS 14 หลัก (กรอกเฉพาะท่ีเปนงบประมาณ

แผนดินเทานั้น) 

9. คลิกปุม บันทึก 

 

9.2)  การแกไขกิจกรรมรอง 

 

 
 

1. คลิกเลือกรายการท่ีตองการแกไขขอมูล 

2. คลิกปุม แกไขกิจกรรมรอง 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 24 จาก 40 

 

 
 

1. แกไขชือ่กิจกรรมรอง 

2. แกไขงบประมาณ โดยกรอกเปนตัวเลข และไมตองใสเครื่องหมายจุลภาค (,) 

3. คลิกเลือกเดือนท่ีโครงการดําเนินการ 

4. เลือกหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยลบรหัสหนวยงานในชองท่ีกรอก แลว

คลิกท่ีปุม ?  

5. แกไขรหัสงบประมาณ GFMIS 16 หลัก (กรอกเฉพาะท่ีเปนงบประมาณแผนดิน

เทานั้น) 

6. แกไขรหัสกิจกรรมหลัก GFMIS 14 หลัก (กรอกเฉพาะท่ีเปนงบประมาณ

แผนดินเทานั้น) 

7. คลิกปุม บันทึก 

 หมายเหตุ ระบบไมสามารถใหผูใชแกไขรหัสกิจกรรมรอง และหมวดรายจายได 

หากผูใชตองการจะเปลี่ยนแปลงรหัสกิจกรรมรอง หรือ หมวดรายจาย จะตองลบกิจกรรมรองเทานั้น 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 25 จาก 40 

 

9.3)  การลบกิจกรรมหลัก 

 

 
 

1. คลิกเลือกรายการท่ีตองการลบขอมูล 

2. คลิกปุม ลบกิจกรรมรอง 

 

3. การโอนงบประมาณ  

 เปนการโอนงบประมาณจากรหัสหนึ่ง ไปอีกรหัสหนึ่ง ท้ังนี้ในการโอนงบประมาณ 

จะตองโอนประเภทงบประมาณเดียวกัน เชน โอนจากรหัสงบประมาณ บ.กศ.  ไปรหัสงบประมาณ 

บ.กศ. และการโอนจากรหัสงบประมาณแผนดิน ไปรหัสงบประมาณแผนดิน จะตองโอนในผลผลิต

เดียวกัน เชน รหัสงบประมาณแผนดินท่ีเปนผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร ไปรหัส

งบประมาณแผนดินท่ีเปนผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

 

 ประเภทการโอนงบประมาณในระบบ  

1) คณะ/สํานัก/สถาบัน ทําบันทึกขอความขออนุมัติโอนหมวดรายจาย/เปลี่ยนแปลง

รายการ  

 หลังจากท่ีอธิการบดีอนุมัติรายการท่ีขอโอนหมวดรายจายแลว งานบริหารงานท่ัวไป

จะสงเอกสารขอโอนหมวดรายจายมาใหกองนโยบายและแผนดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและ

จัดเก็บเอกสาร เม่ือผูปฏิบัติงาน กองนโยบายและแผนรับเอกสารแลว จะทําการตรวจสอบในระบบวา

มีหมวดรายจายท่ีตองการโอนงบประมาณหรือไม เชน คณะครุศาสตรโอนหมวดรายจายจากคาวัสดุ 

เปน คาครุภัณฑ ผูปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบวากิจกรรมท่ีขอโอนหมวดรายจาย มีการตั้งกิจกรรมท่ี

เปนหมวดคาครุภัณฑแลวหรือไม หากยังไมมีการตั้งกิจกรรม จะตองเขาไปบันทึกกิจกรรม ท่ีเปน

หมวดคาครุภัณฑ ซ่ึงจะตองอยูภายใตกิจกรรมหลักเดียวกันกับโครงการท่ีขอโอนหมวดรายจาย เพ่ือ

รองรับการโอนงบประมาณเขามาในกิจกรรมท่ีตั้งข้ึนใหมนี้ จากนั้นทําการโอนงบประมาณในระบบ 

1 

2 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 26 จาก 40 

 

 

 
  

 จากภาพ แสดงรายการท่ีมีการโอนหมวดรายจายในระบบ โดยโอนจากคาตอบแทน

ใชสอยวัสดุ (รหัส 308603010121) เปนคาครุภัณฑ  (รหัส 308603010231) และคาท่ีดินสิ่งกอสราง 

(รหัส 308603010332) 

 

2) คณะ/สํานัก/สถาบัน ทําบันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

หลังจากท่ีอธิการบดีอนุมัติงบประมาณแลว งานบริหารงานท่ัวไปจะสงเอกสารมาให

กองนโยบายและแผนดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและจัดเก็บเอกสาร เม่ือผูปฏิบัติงาน กอง

นโยบายและแผนรับเอกสารแลว จะตองตรวจสอบวารายการท่ีคณะ/สํานัก/สถาบัน ของบประมาณ

เปนงบรายจายอะไร หากรายการท่ีขอเปนงบดําเนินงาน สามารถท่ีจะโอนงบประมาณแผนดินได 

ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบวามีกิจกรรมใดในงบกลางของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถโอนงบประมาณใหได 

หากรายการท่ีขอเปนงบลงทุน ไมสามารถโอนงบประมาณแผนดินได ผูปฏิบัติงานตองตรวจสอบเงิน

รายไดในงบกลางของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถโอนงบประมาณใหได จากนั้นโอนงบประมาณในระบบ 

 

3) โครงการใดโครงการหนึ่ งมีงบประมาณไม เพียงพอในการบริหารจัดการของ

มหาวิทยาลัย จะตองนํางบประมาณจากอีกโครงการหนึ่งโอนเขามา  

ผูปฏิบัติงานจะตองตรวจสอบกิจกรรมท่ีมีงบประมาณไมเพียงพอ วาเปนประเภท

งบประมาณอะไร งบประมาณของกิจกรรมท่ีจะโอนตองเปนประเภทงบประมาณเดียวกับกิจกรรมท่ีมี

งบประมาณไมเพียงพอ หากเปนงบประมาณแผนดิน จะตองตรวจสอบใหกิจกรรมท่ีจะโอนมีผลผลิต

เหมือนกับกิจกรรมท่ีมีงบประมาณไมเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 27 จาก 40 

 

การบันทึกการโอนงบประมาณในระบบบริหารงบประมาณ มีข้ันตอนตอไปนี้ 

 
 

1. เลือกเมนูบันทึกงบประมาณ 

2. เลือกเมนูยอยบันทึกการโอนงบประมาณ 

 

1) การเพ่ิมการโอนงบประมาณ 

 
เม่ือเลือกเมนูยอยบันทึกการโอนงบประมาณ ระบบจะแสดงหนาจอการบันทึก

รายการโอนหมวดรายจาย ดังนี้ 

2 

3 

1 

2 

1 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 28 จาก 40 

 

1. กรอกรหัสกิจกรรมท่ีตองการโอนงบประมาณ แลวคลิกปุม ? 

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดของรหัสกิจกรรมท่ีกรอกข้ึนมา 

3. คลิกปุม เพ่ิมการโอนยอด 

 

 
 

 เม่ือเขาสูหนาจอบันทึกรายการโอนยอดงบประมาณ 

1. ระบุเหตุผลความจําเปนท่ีตองโอนงบประมาณ 

2. กรอกงบประมาณท่ีเปนตัวเลข โดยไมตองใสเครื่องหมายจุลภาค (,) 

3. กรอกรหัสงบประมาณท่ีตองการโอน แลวคลิกปุม ? ระบบจะแสดงรายละเอียด

ของกิจกรรมท่ีจะโอนงบประมาณเขาไป 

4. คลิกปุม บันทึก 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

2 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 29 จาก 40 

 

2) การแสดงรายละเอียดการโอนงบประมาณ 

 
 

1. เลือกรายการโอนงบประมาณท่ีตองการแสดงรายละเอียด 

2. คลิกปุม แสดงรายละเอียด 

 

1 

2 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 30 จาก 40 

 

 
 

ระบบแสดงรายละเอียดของรายการท่ีโอนงบประมาณ 

 

3) การยกเลิกการโอนงบประมาณ 

 

1 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 31 จาก 40 

 

1. เลือกรายการโอนงบประมาณท่ีตองการยกเลิก 

2. คลิกปุม ยกเลิกการโอนยอด 

 

4. การปดการใชงบประมาณ 

 เปนการควบคุมการเบิกจาย เพ่ือไมใหคณะ/สํานัก/สถาบัน สามารถทําเรื่องเบิกจายผาน

ระบบได โดยมีข้ันตอนตอไปนี้ 

 

 
 

1. เลือกเมนูบันทึกงบประมาณ 

2. เลือกเมนูยอยปดการใชเงินตามรหัสกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 32 จาก 40 

 

1) การแสดงหนาจองดการใชงบประมาณ 

 
 

1. แสดงรหัสงบประมาณ ชื่อกิจกรรม ท่ีไมสามารถใชงบประมาณได 

2. ปุม เพ่ิมรายการกิจกรรม ท่ีไมสามารถใชงบประมาณได 

3. ปุม ลบรายการกิจกรรม ท่ีไมสามารถใชงบประมาณได 

 

2) การเพ่ิมรายการงดการใชงบประมาณ 

 
 

1. กรอกรหัสงบประมาณ แลวคลิกปุม ? ระบบจะแสดงชื่อกิจกรรมในชองชื่อ

กิจกรรมข้ึนมา 

2. กรอกสาเหตุท่ีงดใชงบประมาณ จากกิจกรรมนี้ 

2 3 

1 

2 

3 
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 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 33 จาก 40 

 

3. คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมรายการ 

 

3) การลบรายการงดการใชงบประมาณ 

 
 

1. เลือกรายการกิจกรรมท่ีตองการยกเลิกการงดใชงบประมาณ 

2. คลิกปุม ลบ 

 

เอกสารอางอิง 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

2. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวาดวย การบริหารการเงินและงบประมาณเงิน

รายได 

 

แบบฟอรมที่ใช 

 

1 

2 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 34 จาก 40 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 35 จาก 40 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 36 จาก 40 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 37 จาก 40 

 

 
 

  

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 38 จาก 40 

 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 39 จาก 40 

 

การควบคุมเอกสาร 

1. จัดเก็บเอกสารในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส การขออนุมัติโครงการ เอกสารขอ

อนุมัติโอนหมวดรายจาย/เปลี่ยนแปลงรายการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

2. จัดเก็บเอกสารการขออนุมัติโครงการ เอกสารขออนุมัติโอนหมวดรายจาย/เปลี่ยนแปลง

รายการในแฟมเอกสารงบประมาณกองนโยบายและแผน 

 

ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานขอมูลที่ใชในการปฏิบัติ  

 ในการปฏิบัติงานควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ (ขาวคาดแดง) 

2. เอกสารการจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

3. ใบโอนจัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ 

4. ขอมูลประเภทงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

5. ขอมูลการจําแนกงบรายจาย 

6. ขอมูลรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหลงของเงิน ของระบบ GFMIS ท่ี

กรมบัญชีกลางเปนผูกําหนดข้ึน 

7. บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณของคณะ/สํานัก/สถาบัน 

8. บันทึกขอความขออนุมัติโอนหมวดรายจาย/เปลี่ยนแปลงรายการ 

9. แบบใบแจงการเบิกจายเงินงบประมาณแทนกัน 

 

ขอเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

1. ขอเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน 

1) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานแผนงาน ผลผลิต เนื่องดวยแผนงาน ผลผลิต ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี บางรายการจะเปลี่ยนแปลงไปในแตละปงบประมาณ 

2) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานประเภทงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี วามีก่ีประเภท อะไรบาง 

3) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานงบรายจาย และหมวดรายจายงบประมาณ ตองรูวา

รายการใดเปนหมวดรายจายใด 

4) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานงาน โครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึง

จะเปลี่ยนแปลงในทุกปงบประมาณ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การควบคุมการใชจายงบประมาณผานระบบการบริหารงบประมาณ 

ชื่อหนวยงาน : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :   วันท่ีเริ่มใช : หนา 40 จาก 40 

 

5) ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในดานรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหลง

ของเงิน ในระบบ GFMIS 

6) ผูปฏิบัติงานตองเขาใจกระบวนการการขออนุมัติงบประมาณ การขออนุมัติโอน

หมวดรายจาย/เปลี่ยนแปลงรายการ 

7) ผูปฏิบัติงานตองเขาใจกระบวนการการทํางานของระบบการบริหารงบประมาณวามี

การหลักการทํางานเปนอยางไร  

8) ผูปฏิบัติงานตองเขาใจรหัสงบประมาณ 12 หลัก วาแตละหลักหมายถึงอะไร  

9) ผูปฏิบัติงานควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน กับคณะ/สํานัก/สถาบัน ซ่ึง

จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจกระบวนการทํางานมากยิ่งข้ึน 

10) ผูปฏิบัติงานควรศึกษาขอมูล และเรียนรูอยูตลอดเวลา เพราะการทํางานจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ป   

11) ผูปฏิบัติงานตองเขาใจในระเบียบ หลักเกณฑ กฎหมาย และระเบียบทางราชการท่ี

เก่ียวของกับเงินงบประมาณแผนดิน  

 

2. ปญหาอุปสรรค 

1) ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูในดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย และระเบียบการ

เบิกจาย 

2) ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูในดานกฎหมาย และระเบียบพัสดุ 

 

3. แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 

1) แลกเปลี่ยนความรูเพ่ือสรางความเขาใจ กับงานบริหารคลังและทรัพยสิน และ งาน

บริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ 
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