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3.4 เมนูจัดสรรงบประมาณ 
กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูน้ี ได้แก่  
 1. ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้จัดสรรงบประมาณกรม และจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน  
 2. ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ใช้จัดสรรงบประมาณโครงการ ภายใต้กรอบวงเงินที่กรมกําหนด 
ประกอบด้วยเมนูย่อยทั้งหมด 3 เมนูย่อย (ภาพที่ 3.4.1) ได้แก่ เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณกรม เมนูย่อย
จัดสรรงบประมาณหน่วยงานและเมนูย่อยจัดสรรงบประมาณโครงการ สําหรับวิธีการใช้งานในแต่ละเมนูย่อยมีดังน้ี 

ภาพที่ 3.4.1 แสดงเมนูย่อยในเมนู จัดสรรงบประมาณ 

3.4.1 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณกรม 
 กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูน้ี ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) 
 ใช้สําหรับ จัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปี จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
งบรายจ่าย ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
 วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การจัดสรรงบประมาณ -> รายการจัดสรรงบประมาณกรม 

เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณกรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
3.4.1.1 ปุ่มค้นหา และ ตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม” 
3.4.1.2 ปุ่มจัดสรรงบประมาณ 

3.4.1.1 ปุ่มคน้หา และ ตารางแสดงผลการคน้หา “การจัดสรรงบประมาณกรม” 

ใช้ค้นหา ปีงบประมาณ ที่ต้องการจัดสรร โดย  
 1. คลิ๊ก เลือก drop down “ปี” ที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ หรือปีที่ต้องการดูข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณ (ภาพที่ 3.4.2) 
 2. จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะ
แสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการจัดสรรงบประมาณกรม” หรือกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการ
แสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา  
 3. ซึ่งจะปรากฏข้อมูลทั้งหมดในตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม” 
 4. คลิ๊ก รูปดินสอในตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม”เมื่อต้องการแก้ไข/
เพ่ิมเติม ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณกรมฯ  
 5. ตรวจสอบปีงบประมาณ ที่ต้องการแก้ไข 
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 6. งบประมาณที่ได้รับ (เป็นงบประมาณตามข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี) 
 7. งบประมาณที่ขอ (เป็นงบประมาณรวมทุกหน่วยงานที่บันทึกคําของบประมาณและผ่านขั้นตอน
การกลั่นกรองแล้ว) 
 8. อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกข้อมูล 

 
  ภาพที่ 3.4.2 ปุ่มค้นหา และ ตารางแสดงผลการค้นหา “การจัดสรรงบประมาณกรม” 

3.4.1.2 ปุ่มจัดสรรงบประมาณภาพรวมกรมฯ  
   ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ดําเนินการดังน้ี (ภาพที่ 3.4.3) 

1. คลิ๊ก รูปดินสอ ตรงปีงบประมาณที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ (แต่ละปีต้องแจ้งโปรแกรมเมอร์
ให้เปิดระบบบันทึกข้อมูลจัดสรรงบประมาณภาพรวมกรมฯ ก่อน) 

2. เลือก ปีที่ต้องการบันทึกข้อมูล 
3. บันทึกตัวเลขงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละงบรายจ่าย จําแนกตาม ผลผลิต กิจกรรม

หลัก ในช่อง “จัด” ตรวจสอบยอดรวมแต่ละงบรายจ่าย และประเภทค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปี (ตารางแถบสี)  

และตรวจสอบ “ยอดเงินที่ขอ” (เป็นงบประมาณรวมทุกหน่วยงานที่บันทึกคําของบประมาณและ
ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว) ซึ่งจะเป็นยอดเงินของโครงการหน่วยงานที่ผ่านกลั่นกรองแล้วเท่าน้ัน 

และตรวจสอบ เพ่ิมเติม หรือแก้ไข “ยอดเงินที่ได้รับ” ให้ถูกต้องตามข้อมูลการจัดสรรข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปี (ตารางแถบสี ดูตัวอย่างได้ในภาคผนวก) 

4. กดบันทึก หลังกดบันทึกข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ เมนูย่อย “จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. หลังกดบันทึกข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ เมนูย่อย “จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
 2. ไม่ควรแบ่งให้บันทึกหลายคน ในเวลาเดียวกัน เพราะจะมีปัญหาเรื่องการ save ทับข้อมูล 
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ภาพที่ 3.4.3 การบันทึกข้อมูล “จัดสรรงบประมาณกรม”  

3.4.2 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 
กลุ่มผู้ใช้งานเมนูน้ี ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) 
ใช้สําหรับ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่กรมฯแจ้งจัดสรรให้หน่วยงาน จําแนกตามงบรายจ่าย 

ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การจัดสรรงบประมาณ -> รายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 

3.4.2.1 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภาพที่ 3.4.4) 
  1. คลิ๊กเลือก drop down “ปี” ที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ หรือปีที่ต้องการดูข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ 
 2. จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะ
แสดงผลในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
 3. ในตารางแสดงผลการค้นหารายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน จะปรากฏปีงบประมาณที่ทํา
การค้นหา ให้คลิ๊กที่รูปดินสอในช่องแก้ไข เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป 

ภาพที่ 3.4.4 แสดงการค้นหาในเมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 
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3.4.2.2 แก้ไข/บันทึกจัดสรรงบหน่วยงาน 
ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ดําเนินการดังน้ี (ภาพที่ 3.4.5) 

1. ตรวจสอบปีงบประมาณ 
2. ตรวจสอบยอดเงินที่ขอ (หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานบันทึกคําของบประมาณ และผ่าน

ขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว)  
3. ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับจากสงป.  (หมายถึงจํานวนงบประมาณทั้งหมดที่กรมฯได้รับตามพ.ร.บ.

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ข้อมูลมาจากเมนูจัดสรรงบประมาณกรม) 
4.  เลือกประเภทงบรายจ่าย 
5. บันทึกตัวเลขงบประมาณตามกรอบวงเงินของแต่ละหน่วยงานที่กรมฯแจ้งจัดสรร จําแนกตามงบ

รายจ่าย/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ในช่อง “จัด” ตรวจสอบยอดเงินรายหน่วยงานและยอดเงินรวม แต่ละงบ
รายจ่าย/ผลผลิต/กิจกรรมหลัก ให้ถูกต้องตรงตามกรองวงเงินจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน 

6. กดบันทึก  

 

 
ภาพที่ 3.4.5 การบันทึกข้อมูล “จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน” 
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ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. หลังกดบันทึกข้อมูลจะถกูส่งเข้าสู่ เมนูย่อย “จัดสรรงบประมาณโครงการ” 
 2. ไม่ควรแบ่งให้บันทึกหลายคน ในเวลาเดียวกัน เพราะจะมีปัญหาเรื่องการ save ทับข้อมูล 
 3. งบรายจ่ายอ่ืน ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน ทั้งน้ี ระบบฯ จะดึงเงินเข้าสู่
ส่วนกลางกรมฯโดยอัตโนมัติ ให้หน่วยงานสร้างโครงการใหม่ในเมนูบริหารโครงการ 

3.4.3 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณโครงการ 
กลุ่มผู้ใช้งานเมนูน้ี ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ (Admin หน่วยงาน) 
ใช้สําหรับ จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่กรมฯแจ้งจัดสรร ลงในรายการและโครงการของ

หน่วยงาน(ตามท่ีได้ตกลงกัน) จําแนกตามงบรายจ่าย/ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก 
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การจัดสรรงบประมาณ -> รายการจัดสรรงบประมาณโครงการ 

3.4.3.1 เมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภาพที่ 3.4.6) 
  1. คลิ๊กเลือก drop down “ปี” ที่ต้องการจัดสรรงบประมาณ หรือปีที่ต้องการดูข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณ 
 2. จากน้ันกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบ ESM จะทําการค้นหาข้อมูลตรงตามข้อมูลที่ใช้ค้นหาและจะแสดงผล
ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการจัดสรรงบประมาณโครงการ” 
 3. ในตารางแสดงผลการค้นหารายการจัดสรรงบประมาณโครงการ จะปรากฏรายละเอียดดังน้ี 

3.1 แก้ไข สามารถกดรูปดินสอในช่องแก้ไขเพ่ือทําการแก้ไขหน่วยงานน้ันๆ 
3.2 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณที่ทําการค้นหา 
3.3 หน่วยงาน  
3.4 งบประมาณที่จัดให้โครงการ (เป็นงบประมาณรวมท่ีหน่วยงานจัดสรรลงรายการ/โครงการ ตาม

กรอบวงเงินที่กรมฯแจ้ง) 
3.5 งบประมาณที่ได้รับ (เป็นงบประมาณรวมท่ีหน่วยงานได้รับจัดสรร ตามกรอบวงเงินที่กรมฯแจ้ง) 
3.6 งบประมาณที่ขอ (เป็นงบประมาณรวมท่ีหน่วยงานบันทึกคําของบประมาณและผ่านขั้นตอน

การกลั่นกรองแล้ว) 
3.7 อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกข้อมูล 

  

ภาพที่ 3.4.6 แสดงการค้นหาในเมนูย่อยรายการจัดสรรงบประมาณโครงการ 
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3.4.3.2 การบันทึกข้อมูลจัดสรรงบโครงการ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ (ภาพที่ 3.4.7) 
 1. เมื่อคลิ๊กที่รูปดินสอแล้วจะปรากฏหน้า “แก้ไขจัดสรรงบประมาณ”ช่องหน่วยงานจะขึ้นอัตโนมัติ  
 2. ตรวจสอบปีงบประมาณ  
 3. ตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับ (หมายถึง จํานวนเงินที่กรมฯจัดสรรให้ตามกรอบวงเงิน มาจากเมนูจัดสรร
งบประมาณหน่วยงาน) 
 4. ตรวจสอบยอดเงินที่ขอ (หมายถึง เป็นจํานวนรวมงบประมาณที่หน่วยงานบันทึกคําของบประมาณ 
ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองแล้ว) 
 5. บันทึกตัวเลขงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในแต่ละงบรายจ่าย จําแนกตาม ผลผลิต กิจกรรมหลัก 
และโครงการ ในช่อง “จัด” ตรวจสอบจํานวนเงินแต่ละงบรายจ่าย/กิจกรรมหลัก ให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลการ
จัดสรรงบประมาณทั้งยอดรวม และรายการ/โครงการท่ีหน่วยงานได้หารือกันไว้ว่า แต่ละโครงการ หรือ
รายการ ควรได้รับเงินจัดสรรจํานวนเท่าไหร่ จากน้ันกดบันทึก  

ภาพที่ 3.4.7 การบันทึกข้อมูล “จัดสรรงบประมาณโครงการ” 
ตอบคําถามที่พบบ่อย 
 1. ตัวเลขในช่อง “ขอ” เป็นตัวเลขรวมทุกหน่วยงานท่ีบันทึกคําของบประมาณและผ่านขั้นตอนการ
กลั่นกรองแล้ว 
 2. หลังกดบันทึกข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ เมนูบริหารโครงการ 
 3. กรณีจํานวนเงินที่จัดสรรลงโครงการ (จัด) น้อยกว่า จํานวนเงินที่กรมฯ จัดสรรลงหน่วยงาน 
(ยอดเงินที่ได้รับ ดูภาพที่ 3.4.7 เลข 3 ) เงินส่วนต่างจะไปรวมท่ีส่วนกลางกรมฯ 
 4. งบรายจ่ายอ่ืน ให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องจัดสรร ทั้งน้ี ระบบฯ จะดึงเงินเข้าสู่ส่วนกลางกรมฯโดยอัตโนมัติ 
ให้หน่วยงานสร้างโครงการใหม่ในเมนูบริหารโครงการ 
 5. ไม่ควรแบ่งให้บันทึกหลายคน ในเวลาเดียวกัน เพราะจะมีปัญหาเรื่องการ save ทับข้อมูล 
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