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3.5 เมนูบริหารโครงการ 
เนื้อหาประกอบด้วย 
 3.5.1 กลุ่มผู้ใช้งานเมนูน้ี 
 3.5.2 การค้นหาโครงการ และอธิบายตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” 
 3.5.3 การบริหารโครงการ สําหรับเจ้าของโครงการ   
 3.5.3.1 การขออนุมัติโครงการย่อยและโครงการใหญ่ในแผนฯ1 ทุกงบรายจ่าย  
 3.5.3.2 การสร้างโครงการใหม่นอกแผน ฯ ทุกงบรายจ่าย  

3.5.3.3 การปรับแผน โอนเงิน และการตรวจสอบสถานะการเงินของโครงการทุกงบรายจ่าย 
 3.5.4 การอนุมัติแผน (อนุมัติโครงการย่อยและโครงการใหญ่) สําหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

3.5.1 กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี้ ไดแ้ก่  
1. เจ้าของโครงการ ใช้เมนูย่อยบริหารโครงการ  

1.1 เพ่ือขออนุมัติโครงการ (ย่อย ใหญ่) ในครั้งแรก โดยค้นหาโครงการในแผนปฏิบัติราชการ    ที่
ผ่านการจัดสรรงบประมาณขึ้นมาปรับแก้รายละเอียดโครงการย่อย  

1.2 เพ่ือสร้างโครงการใหม่นอกแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่ โครงการร่มใหญ่เป็นโครงการ        ใน
กิจกรรมหลักซึ่งไม่มีในแผนปฏิบัติการฯ หรือโครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ หรือ
โครงการที่ใช้งบรายจ่ายอ่ืน ได้แก่ โครงการวิจัย และโครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 

1.3 การปรับแผนในระบบฯ 2 ในโครงการย่อย โครงการใหญ่ หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการ 
2. ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ใช้เมนูย่อยอนุมัติแผน โดยใช้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ

โครงการใหญ่ โครงการย่อย กิจกรรมในโครงการย่อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเภทค่าใช้จ่าย งบประมาณ และ
เอกสารแนบ อย่างถี่ถ้วน เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ หลังจากอนุมัติโครงการแล้ว ไม่สามารถลบโครงการ 
หรือเปลี่ยนสถานะเป็นไม่อนุมัติโครงการ ดังกล่าวได้ 

3. ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้สําหรับเข้าไปตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหากับระบบฯ 

 ข้อควรระวัง!! ไม่ควรให้หลายคนเปิดหน้าจอเดียวกัน เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลเดียวกัน เช่น เข้าไป
ช่วยกันบันทึกกิจกรรมที่ 1 ในโครงการย่อยที่ 1 พร้อมกัน หรือ เข้าไปช่วยกันแก้ไขข้อมูลทั่วไปของโครงการ
พร้อมกันหลายคน ยกตัวอย่าง มีการเปิดหน้าต่างข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อยที่ 1 พร้อมกัน โดยคนแรกไป 
key หลักการและเหตุผล คนสองไป key ประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อคนแรกกด บันทึก และคนหลังมากดบันทึกซ้ํา 
ระบบจะบันทึกข้อมูลของผู้ที่กดบันทึกหลังสุด (ประโยชน์ที่ได้รับ) ดังน้ันข้อมูลของผู้ที่บันทึกก่อนหน้าน้ี 
(หลักการและเหตุผล) จะหายไป วิธีป้องกัน ให้คนที่ 1 Key ข้อมูล และกดบันทึกก่อน คนที่ 2 คลิ๊กรูปดินสอ 

                                                            
1 โครงการในแผนฯ หมายถึง โครงการท่ีมาจากเมนูคําของบประมาณ ผ่านการอนุมัติกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณ
โครงการ แล้ว  
2 การปรับแผนในระบบฯ หมายถึง การดําเนินการใดๆ ท่ีมีผลทําให้ เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงินในระบบฯ ระหว่าง
กิจกรรมในโครงการ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป เช่น มีการโอนเงินระหว่างกิจกรรมในโครงการย่อย มีการรับเงินจาก
ส่วนกลางกรมฯ หรือรับเงินของหน่วยงานอ่ืนเข้ามาท่ีกิจกรรมในโครงการย่อย มีการโอนเงินออกจากกิจกรรมในโครงการคืน
ส่วนกลางกรมฯหรือให้หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น (กรณีปรับข้อมูลอ่ืนๆท่ีไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงิน หรือเปล่ียน
ประเภทค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในโครงการ แต่งบประมาณของกิจกรรมในโครงการนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ถือว่าเป็นการปรับ
แผนในระบบฯ) 
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เลือกโครงการย่อยขึ้นมาบันทึกข้อมูลทั่วไปต่อจากคนที่ 1 หรือ มอบหมายให้คนใดคนหน่ึงรับผิดชอบเป็น
ส่วนๆให้เสร็จตามข้ันตอนที่ระบุในเมนูคําขอ เช่น บันทึกข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อย / กิจกรรมที่ 1 ใน
โครงการ / กิจกรรมที่ 2 ในโครงการ เป็นต้น 

3.5.2 การค้นหาโครงการ และอธิบายตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ”   
 โดยเลือกบริหารโครงการ –ปุ่มค้นหา 
 เจ้าของโครงการใช้ค้นหาโครงการที่ผ่านการจัดสรรงบประมาณในระบบขึ้นมาปรับปรุงเพ่ิมเติม 
แก้ไข และ Download Full paper เพ่ือตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน โดยกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึงหรือ
ทั้งหมด (ภาพที่ 3.5.1) ดังน้ี 
 ก. เลือกปีงบประมาณ 
 ข. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า /ประจํา)    
งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
 ค. สังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
 ง. กิจกรรมหลัก เลือกกิจกรรมหลักของโครงการที่ต้องการค้นหา  
 จ. ช่ือโครงการ พิมพ์ ช่ือโครงการ (พิมพ์บางส่วน หรือทั้งหมด ก็ได้) 

ฉ.กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในตารางแสดงผลการค้นหา 
“บริหารโครงการ” 

ช. กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดงโครงการทุก
งบรายจ่ายทั้งหมด ในตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ”  

ตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” ประกอบด้วย  
1) กล่องสี่เหลีย่ม เพ่ือ ต๊ิก เลอืก กรณีต้องการลบโครงการ  

กล่องสี่เหลี่ยมจะปรากฏ เฉพาะโครงการที่สร้างใหม่และยังไม่ได้รับอนุมัติแผนจากผู้ดูแลระบบ
หน่วยงาน  

กรณีเป็นโครงการตามแผน ฯ (ผ่านการจัดสรรงบประมาณโครงการ) หรือโครงการนอกแผนฯ ที่
ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน อนุมัติแล้ว จะไม่ปรากฏกล่องสี่เหลี่ยม ซึ่งทั้ง 2 กรณีน้ี เจ้าของโครงการและผู้ดูแล
ระบบหน่วยงานจะไม่สามารถเรียกกล่องสี่เหลี่ยมคืน เพ่ือมาลบโครงการฯ ได้อีกต่อไป  

2) รูปปากกา สําหรับให้เจ้าของโครงการ คลิ๊ก เลือกโครงการข้ึนมาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล หรือ ปรับแผน 
 3) ช่ือโครงการ จะปรากฏช่ือโครงการใหญ่ และโครงการย่อยที่ต้องการดึงขึ้นมาแก้ไข โดย ระบบจะ 

Set คําว่า “โครงการย่อยทื่ ...” ตามด้วยช่ือโครงการย่อย โดยอัตโนมัติ (ซึ่งตัวเลขจะสอดคล้องกับ
Underscore) กรณีที่หน่วยงาน พิมพ์คําว่า “โครงการย่อยที่ ...”หน้าช่ือโครงการย่อยไปแล้ว หากต้องการลบ
สามารถเข้าไปแก้ไขได้) 

4) กิจกรรมหลัก จะตรงตามแหล่งเงินที่ใช้ในโครงการฯ  
5) สถานะ  

 กรณี ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและอนุมัติ จะเป็น “ยังไม่อนุมัติ”  
 กรณี ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน เข้าตรวจสอบและอนุมัติ จะเป็น “อนุมัติ”  
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 6) นํ้าหนัก เป็นค่านํ้าหนักของโครงการ3  
 7) ยอดเงินคงเหลือ หมายถึง ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง ลบ เบิกจ่ายปกติ ลบ เงินยืมทดรอง
ราชการ บวก ชดใช้เงินยืม บวก เงินส่งคืน ลบ เบิกจ่ายผูกพัน (เป็นการแสดงสถานะการเงินของโครงการ 
ตามท่ีผู้ดูแลเบิกจ่ายเงินเข้ามารายงาน ให้เจ้าของโครงการทราบ ว่า เงินตามข้อ 8 ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วและมี
ยอดเงินคงเหลือตามที่ปรากฏ) 
 8) ยอดเงินที่ใช้ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดรวมทุกประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าของโครงการต้อง
วางแผนค่าใช้จ่ายในประเภทต่างๆ รวมกันให้เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง  
 9) ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือ ยอดเงินของโครงการได้รับอนุมัติเงินให้ดําเนินการ (=ยอดเงิน
จัดสรรงบประมาณโครงการ+อนุมัติเงินโอนเข้า-อนุมัติเงินโอนออก) ที่ยังไม่ได้หักรายการเบิกจ่าย4  ในกรณีถ้า
ไม่มีการโอนเงินใดๆ จะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ  
 10) งบประมาณที่ขอ คือ ยอดเงินตามที่เมนูคําของบประมาณ กรณีเป็นโครงการนอกแผนจะเป็น
แสดงผล = 0 เสมอ 
 11) ปี แสดง ปีงบประมาณของโครงการ 
 12) อัพเดท แสดง วันเดือนปี ที่มีการเข้ามาปรับโครงการ 

 
ภาพท่ี  3.5.1   แสดงส่วนประกอบของ “เมนูบริหารโครงการ”  

 

 

                                                            
3 ค่าน้ําหนักโครงการใหญ่ หมายถึง ร้อยละของความสําคัญของโครงการย่อยท่ีมีผลต่อการบรรลุความสําเร็จของโครงการ
ใหญ่ ต้องครบ 100 เสมอ กรณีโครงการย่อย จะหมายถึง ร้อยละของความสําคัญของกิจกรรมในโครงการย่อยท่ีมีผลต่อการ
บรรลุความสําเร็จของโครงการย่อย ต้องครบ 100 เสมอ เช่นกัน 
4
 รายการเบิกจ่าย เป็นรายการท่ีผู้ดูแลการเบิกจ่าย หรือการเงินเป็นผู้รายงาน ระบบฯจะแสดงให้เจ้าของโครงการทราบและ

ตรวจสอบสถานการเงินของโครงการให้ตรงกับความเป็นจริง ได้แก่ เบิกจ่ายปกติ เงินยืมทดรองราชการ  ชดใช้เงินยืม เงิน
ส่งคืน เบิกจ่ายผูกพัน 
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3.5.3 การบริหารโครงการ สําหรับเจ้าของโครงการ  
 3.5.3.1 การขออนุมัติโครงการย่อยและโครงการใหญใ่นแผนฯ5 ทกุงบรายจ่าย  

 ที่ผ่านมาผู้ดูแลระบบหน่วยงานได้จัดสรรงบประมาณโครงการลงในระดับโครงการย่อยและโครงการ
ใหญ่ ซึ่งอาจจะไม่เท่ากับจํานวนเงินที่เจ้าของโครงการย่อยวางแผนไว้ในคําของบประมาณต้ังแต่ต้น ดังน้ัน
เจ้าของโครงการจึงต้องเข้าไปปรับแผน และเกลี่ยเงินในแต่ละกิจกรรมฯ ให้ยอดรวมทุกกิจกรรมฯ เท่ากับ
วงเงินที่ได้รับจัดสรรในโครงการย่อย โดยเลือกเมนูบริหารโครงการ (รูปดินสอ) -> บริหารโครงการ โดยเลือก
โครงการที่ต้องการค้นหาตามวิธีการในข้อ 3.5.2  

 ก.กรณงีบดําเนินงาน(โครงการ) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  

 ขั้นตอนที ่1 ขออนุมัติโครงการย่อย 
  หลักการ เจ้าของโครงการย่อยสามารถเข้าไปปรับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เพ่ิม/ลดกิจกรรม (เกลี่ย
งาน+เกลี่ยเงิน) ในโครงการย่อย ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรในโครงการย่อยที่ผ่านมาจากเมนู
จัดสรรงบประมาณโครงการ 

 โดย คลิ๊ก รปูดินสอ หน้าช่ือโครงการย่อยที่ต้องการค้นหาในขั้นตอนที่ 1 จะปรากฏภาพตาม 
ภาพที่ 3.5.2 ให้เจ้าของโครงการเข้าไปตรวจสอบ 
 1) * การปรับโครงการ จะขึ้น “ขออนุมัติแผน” โดยอัตโนมัติ ทั้งน้ี จะขึ้นเฉพาะคร้ังแรกที่เจ้าของ
โครงการเข้ามาขออนุมัติแผน และเมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติแล้วจะขึ้น “อนุมัติแผน” 
 2)  ยอดเงินตามคําของบประมาณ เป็นจํานวนเงินที่เจ้าของโครงการบันทึกในเมนูคําของบประมาณ 
ทั้งน้ีเจ้าของโครงการสามารถกด “ดูข้อมูลใบคําของบประมาณ”ได้ 
 3) ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือ ยอดเงินของโครงการได้รับอนุมัติเงินให้ดําเนินการ (=ยอดเงิน
จัดสรรงบประมาณโครงการ+อนุมัติเงินโอนเข้า-อนุมัติเงินโอนออก) ที่ยังไม่ได้หักรายการเบิกจ่าย ในกรณีถ้าไม่
มีการโอนเงินใดๆ จะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 
 4) ยอดเงินที่ใช้ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดรวมทุกประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าของโครงการต้อง
วางแผนค่าใช้จ่ายในประเภทต่างๆ รวมกันให้เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
 5) รหัสโครงการ กรณีโครงการย่อย จะมี Underscore เพ่ือให้เจ้าของโครงการตรวจสอบว่าเป็น
โครงการย่อยภายใต้โครงการใหญ่ ถูกต้องหรือไม่  
 6) ให้ตรวจสอบ ประเภทงบรายจ่าย / ปีงบประมาณ /ประเภทโครงการ /สังกัดหน่วยงาน / 
กิจกรรมหลัก ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
 7) ยุทธศาสตร์ กรณีที่เลือกยุทธศาสตร์ผิดในเมนูที่ผ่านมา สามารถเลือกใหม่ได้ให้ถูกต้อง 
 8) เลือกตัวช้ีวัด (ยังไม่ต้องเลือกให้รอก่อน เมื่อเมนูสร้างตัวช้ีวัดแล้วเสร็จจะแจ้งไปยังกลุ่มแผนของ
หน่วยงานให้แจ้งเจ้าของโครงการเข้ามาเลือกภายหลัง)   
 9) ลําดับโครงการ จะสอดคล้องกับ underscore ในรหัสโครงการ 
 10) อยู่ภายใต้โครงการ ให้ตรวจสอบช่ือโครงการใหญ่ ว่าเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการใหญ่น้ี 
ถูกต้องหรือไม่ 

                                                            
5 โครงการในแผนฯ หมายถึง โครงการท่ีมาจากเมนูคําของบประมาณ ผ่านการอนุมัติกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณ
โครงการ แล้ว  
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 11) ช่ือโครงการย่อย สามารถปรับแก้ช่ือโครงการย่อยที่ต้องการดึงขึ้นมาแก้ไข โดย ระบบจะ Set 
คําว่า“โครงการย่อยที่ ...”ตามด้วยช่ือโครงการย่อย โดยอัตโนมัติในตารางแสดงผลการค้นหา “บริหาร
โครงการ” (ซึ่งตัวเลขจะสอดคล้องกับ Underscore) กรณีที่หน่วยงาน พิมพ์คําว่า โครงการย่อยที่ ... ไปแล้ว 
หากต้องการแก้ไข ก็สามารถเข้าไปลบคําว่า “โครงการย่อยที่...” ในขั้นตอนน้ีได้) 
 12) หลักการและเหตุผล /วัตถุประสงค์/ลักษณะโครงการ เจ้าของโครงการสามารถปรับ แก้ไข 
เพ่ิมเติมข้อมูลจากเมนูที่ผ่านมาได้  
 13) ระยะเวลาดําเนินงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง  ปกติระบบจะดึงข้อมูลวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
ดําเนินกิจกรรมในโครงการ โดยอัตโนมัติ  
 14) แผนการใช้จ่ายเงิน ให้ข้ามไปก่อน เม่ือทําข้อ 30 เสร็จแล้วค่อยมาบันทึก 
 15) แผนการดําเนินงาน ให้พิจารณา และสามารถแก้ไขตัวเลขให้สอดคล้องหน่วยนับลําดับที่ 1 
ผลผลิตของโครงการ ในข้อ 16  
 16) ผลผลิตของโครงการ และเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ กรณีต้องการเพ่ิม ให้กด+เพ่ิมผลผลิตของโครงการ หรือ + เพ่ิม
เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 17) รายละเอียดของกิจกรรม ค่าน้ําหนัก และคลิ๊กเพื่อเพิ่มกิจกรรมในโครงการ ให้ข้ามไปก่อน 
 18) ตรวจสอบ หรือแก้ไข ประโยชน์ที่จะได้รับ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอ/ผู้อนุมัติ 
 19 กดบันทึก 
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13 

14 ให้ข้ามไปก่อน ย้อนมาบันทึกตามรายละเอียดข้อ 31 

15 

16 

17 ข้ามไปก่อน 

20 
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ภาพที่ 3.5.2 การขออนุมัติโครงการ ย่อย งบดําเนินงานโครงการ 

 

18 

19 

17 ข้ามไปก่อน 
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 20) ย้อนกลับมาปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม และค่านํ้าหนัก ตามข้อ 17 ที่ผ่านมา 
  ให้คลิ๊กเลือก “คลิ๊กเพ่ือแก้ไขกิจกรรมในโครงการ” จะเห็น Pub up ตามภาพที่ 3.5.3  
 21) ให้ตรวจสอบ ทุกรายการ บรรทัดบนสุด เช่น ช่ือโครงการย่อย /ช่ือกิจกรรมในโครงการ  
 22) ตรวจสอบ ข้อมูลข้างใต้หัวข้อ “ลําดับที่”  
 23) ตรวจสอบ ข้อมูลข้างใต้หัวข้อ “กรอกข้อมูล”  
  เจ้าของโครงการสามารถปรับแก้ไข ทุกรายการข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังได้รับ
จัดสรร เช่น  *กิจกรรมย่อย /ช่ือกิจกรรมในโครงการ /พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายภายใน/กลุ่มเป้าหมาย
ภายนอก/ ค่านํ้าหนักของกิจกรรม /จุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น ฯลฯ (วิธีการเหมือนเมนูคําของบประมาณ) 
  การเลือกจุดเน้น/ไม่ใช่จุดเน้น จะขึ้นมาตรการให้เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับถ่ายทอดเป้าหมาย
เท่าน้ัน เช่น สํานักวัณโรค จะไม่สามารถเลือกมาตรการภายใต้จุดเน้นบาดเจ็บ เด็กจมนํ้าได้ เป็นต้น6 
  เน่ืองจากกิจกรรมที่ปรากฏได้ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติแล้ว จึงจะไม่สามารถยกเลิกกิจกรรม
ในโครงการได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาว่ากิจกรรมในโครงการดังกล่าวไม่จําเป็นต้องดําเนินการ และมีการ
นําเงินทั้งหมดไปให้กิจกรรมอ่ืน ให้ใส่ยอดเงินที่ได้รับ=0 และค่านํ้าหนัก=0 และไม่จําเป็นต้องรายงานผลใน
เมนูรายงานความก้าวหน้า หรือจะรายงานผลก็ได้แต่จะไม่มีผลกระทบต่อ%ความก้าวหน้าเพราะมีค่า
นํ้าหนัก=0 หากได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมภายหลัง ก็สามารถโอนเงินเข้ามาในกิจกรรมและเกลี่ยค่า
นํ้าหนักภายหลังได้ 
 24) ตรวจสอบข้อมูลข้างใต้หัวข้อ “จํานวนเงิน” เช่น  
  ประเภทค่าใช้จ่าย เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมให้เหมาะสมตามความ
เป็นจริง กรณีต้องการเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย กด “+เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย” 
 “แผนที่จะใช้” เป็นยอดเงินตามคําขอ เจ้าของโครงการไม่จําเป็นต้องปรับแก้ตัวเลข เพราะถึงแม้
แก้ไขจะไม่เกิดผลต่อ “งบประมาณที่ขอ” แต่อย่างใด และให้ใส่ 0 กรณีกด +เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย 
  “เงินที่ใช้” มีค่าเร่ิมต้น =0 ให้เจ้าของโครงการบันทึกจํานวนเงินในช่อง “เงินที่ใช้” ภายใต้
ประเภทค่าใช้จ่ายที่เลือกไว้ข้างต้น ทั้งน้ี ผลรวม “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายที่เลือกทั้งหมดใน
กิจกรรมน้ัน จะสรุปเป็นเงินที่ใช้ในกิจกรรมฯ ในช่องสี่เหลี่ยมใต้ +เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย 
  ในทํานองเดียวกัน ผลรวม “เงินที่ใช้” ของทุกกิจกรรมรวมกัน จะปรากฏที่ “ยอดเงินที่ใช้”ของ
โครงการย่อย (ภาพ 3.5.2 เลข 4) ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบยอดเงินที่ใช้ ต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง (ภาพ 3.5.2 เลข 3) ถ้าไม่เท่ากัน ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติโครงการ
ย่อยน้ีได้ 
 25) ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงตรวจสอบ “ค่านํ้าหนักของกิจกรรม” 
“ระยะเวลาดําเนินการ” การเลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” และ “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย          
ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการฯ และปรับประเภทค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ได้ตลอดเวลา (ดูคําจํากัด
ความประเภทค่าใช้จ่ายได้ในเอกสาร “ตารางค่าใช้จ่ายฯ”) เน่ืองจาก  
 ก. ผู้บริหารฯ ระดับสูง ให้ความสนใจต่อประเภทค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ค่าจ้างเหมา เป็นต้น เมื่อผู้บริหารฯ ต้องการรายงานดังกล่าว กองแผนงานจะใช้
ข้อมูลจากเมนู Report การบริหารงบประมาณ จากระบบฯ นําเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือป้องกันความผิดพลาด

                                                            
6 จุดเน้น 15 โครงการสําคัญ ได้แก่  
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ของการรับ-ส่ง-ประมวลผลข้อมูล กรณีเจ้าของโครงการพบว่าระบบฯ คํานวณคลาดเคลื่อนโปรดแจ้งผู้ดูแล
ระบบหน่วยงาน เพ่ือรวบรวมข้อซักถามแจ้งต่อกองแผนงาน 
 ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะใช้ข้อมูลในการตรวจสอบว่า 
กิจกรรมในโครงการได้ใช้จ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายตรงตามที่รายงานไว้ ถูกต้องหรือไม่ เช่น กิจกรรมน้ีเจ้าของ
โครงการบันทึกเป็นค่าจ้างเหมา แต่เวลาดําเนินการจริง เอาไปใช้เป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหารทําการ
นอกเวลา เป็นต้น ทั้งน้ีเจ้าของโครงการสามารถปรับเลือกประเภทค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องได้ตลอดเวลาภายใต้ใน
กิจกรรมโดยไม่ถือว่าเป็นการปรับแผน 
 เมื่อตรวจสอบ ถูกต้องแล้ว ใหก้ด “บันทึก” 

 
ภาพที่ 3.5.3 ปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการ งบดําเนินงานโครงการ 

21 

22 23 24 

25 

25 
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26) หลังจากนั้น Pub up จะหายไปสังเกตว่า จะมีตัวเลขในช่อง “แผนที่จะใช้” และ “เงินที่ใช้”   
ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย และผลรวมของเงินที่ใช้ในทุกประเภทค่าใช้จ่าย จะอยู่ที่ “เงินที่ใช้ในกิจกรรม”   
ตามภาพที่ 3.5.4  

 
ภาพที่ 3.5.4 หลังปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการ งบดําเนินงานโครงการ 

27) ให้คลิ๊ก “แตกตัวคูณงบดําเนินโครงการ” (จะปรากฏเฉพาะประเภทค่าใช้จ่ายที่กําหนดให้แตก
ตัวคูณเท่าน้ัน) จะขึ้น Pub up ตามภาพที่ 3.5.5 แบ่งเป็น ส่วนที่ต้องตรวจสอบ การแตกกิจกรรมย่อยภายใต้
กิจกรรมในโครงการ และการแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย 

 27.1) ส่วนทีต้่องตรวจสอบ 
 ส่วนบนจะเป็นข้อมูลของโครงการย่อย  ใหต้รวจสอบทุกรายการที่ปรากฏ เช่น 
 ยอดเงินตามคําของบประมาณ 

    ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือ ยอดเงินของโครงการได้รับอนุมัติเงินให้ดําเนินการ         
(=ยอดเงินจัดสรรงบประมาณโครงการ+อนุมัติเงินโอนเข้า-อนุมัติเงินโอนออก) ที่ยังไม่ได้หักรายการเบิกจ่ายใน
กรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆ จะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 

 ยอดเงินที่ใช้ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดรวมทุกประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าของโครงการต้อง
วางแผนค่าใช้จ่ายในประเภทต่างๆ รวมกันให้เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง (แต่ในตัวอย่างน้ีจะไม่
เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่ได้เข้าไปดําเนินการครบทุกกิจกรรม) 

26 

26 

27 



11 
 

 รายการอ่ืนให้ตรวจสอบ ได้แก่ รหัสโครงการ ประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ สังกัด
หน่วยงาน กิจกรรมหลัก  ลําดับโครงการ ช่ือโครงการย่อย  ระยะเวลาดําเนินโครงการ กิจกรรมในโครงการ 
(สังเกตรหัสจะมี Underscore กิจกรรม ต่อท้าย Underscore โครงการย่อย)  

 ซึ่งหากเจ้าของโครงการต้องการแก้ไข ข้อมลูตามข้อ 27 สามารถเข้าไปปรับตามข้อ 20-25  
27.2) การแตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ ให้บันทึก“กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรม

ในโครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)” เช่น ประชุม 5 ครั้ง / จัดจ้าง 1 ครั้ง / นิเทศ 5 ครั้ง เป็นต้น  
  อน่ึงการแตกกิจกรรมย่อยฯ น้ี เจ้าของโครงการจําเป็นต้องพิจารณา บันทึกกิจกรรมย่อย

ภายใต้กิจกรรมในโครงการ (ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย) อย่างรอบคอบ เน่ืองจากระบบฯ จะนําข้อมูลดังกล่าวไป
เช่ือมโยงกับร้อยละความก้าวหน้าของโครงการฯ ในเมนูรายงานความก้าวหน้า เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่
เจ้าของโครงการในการรายงานความก้าวหน้าต่อไป(กรณีกิจกรรมในโครงการไม่มีประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องแตก
ตัวคูณ เจ้าของโครงการจะรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในโครงการภาพรวม) 

 ดังนั้น จึงไม่ให้เอารายการค่าใช้จ่ายมาใส่ เช่น เบ้ียเลี้ยง 200 คน ที่พัก 3 คืน หรือพิมพ์
หนังสือ 3000 เล่ม มาใส่ เพราะรายการค่าใช้จ่ายจะไปอยู่ในการแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่ายข้อ 27.3 และ
หากมีรายการมากกว่า 1 รายการ สามารถกด +กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ(ไม่ใช่รายการ
ค่าใช้จ่าย)  

 เมื่อบันทึกครบทุกรายการแลว้ ใหก้ด บนัทกึ ปุ่มสีน้าํเงนิ ก่อนเข้าไปคลิ๊กข้อ 27.3 แตกตัวคูณ
รายการค่าใช้จ่าย มิฉะน้ัน รายการที่บันทึกจะหายไป 

27.3) การแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย โดยคลิ๊ก +เพ่ิมข้อมูลตัวคูณ และขึ้น popup ให้กรอก
รายละเอียด เจ้าของโครงการคลิ๊ก +เพ่ิมข้อมูลตัวคูณได้หลายรายการตามต้องการ ทั้งน้ีการแตกตัวคูณ มีไว้
อํานวยความสะดวกให้เจ้าของโครงการทราบท่ีมาของจํานวนเงินในกิจกรรมน้ันๆ ว่า มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
อะไรบ้าง โดยสังเกตจํานวนเงินระหว่าง “รวมทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “*เงินที่ใช้” ถึงจะถือว่าการแตกตัวคูณ
ถูกต้อง (ตัวอย่างแสดงการบันทึกการแตกตัวคูณไม่ถูกต้อง เพราะเกินวงเงินที่ใช้ เจ้าของโครงการควรปรับให้เท่ากัน)  

อย่างไรก็ตาม ระบบฯ จะยืนยันตัวเลข “*เงินที่ใช้” และการเลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย”เป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายและตัวเลขจํานวนเงินที่ถูกต้อง ไม่ได้เอารายการค่าใช้จ่ายและจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นจากการแตกตัว
คูณรายการค่าใช้จ่ายมานําเสนอ Report แต่อย่างใด 

28) กด บันทกึ สีฟ้า 
29) คลิ๊ก ช่ือโครงการย่อย หลังคําว่า “กลับไปดูข้อมูลโครงการ” เพ่ือ กลับไป“แตกตัวงบดําเนินการ

โครงการ” ตามข้อ 27-28 จนครบทุกประเภทค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในกิจกรรมน้ัน 
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ภาพที่ 3.5.5 การแตกตัวคูณงบดําเนินโครงการ 

30) ดําเนินการตามวิธีการในข้อ 20-29 จนครบถ้วน ทุกกิจกรรมในโครงการย่อย  
31) ขั้นตอนสุดท้าย ให้ค้นหาและ คลิ๊ก เลือกโครงการย่อย จากตารางแสดงผลการค้นหา”บริหาร

โครงการ” ให้ย้อนกลับไปตรวจสอบข้อมูลตามภาพที่ 3.5.2 ดังน้ี 
 ข้อ  4 ยอดเงินที่ใช้ ต้องเท่ากับ ข้อ 3 ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง  
 ข้อ 13 ระยะเวลาดําเนินงาน  
 ข้อ 14 ให้เกลี่ยเงินรายเดือนในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ช่อง “รวม”เท่ากับข้อ 4

ยอดเงินที่ใช้ ถ้าไม่เท่าจะขึ้นสีแดง ให้แก้ไขเกลี่ยเงินใหม่  
 ข้อ 17 รายละเอียดของกิจกรรม และค่านํ้าหนัก =100 
 กดส่งออกเป็น Full paper เก็บไว้เป็นหลักฐาน/หรือเอกสารสําหรับลงนาม 

32) ดําเนินการวิธีการในตามข้อ 1-31 ให้ครบทุกโครงการย่อย 
 
 

  

27.1 

27.2 27.3 

28 

29 
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ขั้นตอนที ่2 ขออนุมัติโครงการใหญ ่ 
 เมื่อเจ้าของโครงการย่อยทั้งหมด ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1 แล้วเสร็จ ให้เจ้าของโครงการใหญ่ คน้หา
โครงการและคลิ๊กเลือกโครงการใหญ่ขึ้นมาตรวจสอบ (ภาพที่ 3.5.6)   
 1) * การปรับโครงการ จะขึ้น “ขออนุมัติแผน” โดยอัตโนมัติ ทั้งน้ี จะขึ้นเฉพาะคร้ังแรกที่เจ้าของ
โครงการเข้ามาขออนุมัติแผน และเมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติแล้วจะขึ้น “อนุมัติแผน” 
 2)  ยอดเงินตามคําของบประมาณ เป็นจํานวนเงินที่เจ้าของโครงการบันทึกในเมนูคําของบประมาณ 
 3) ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือ ยอดเงินปัจจุบันของโครงการ (=ยอดเงินจัดสรรงบประมาณ
โครงการ+เงินโอนเข้า-เงินโอนออก) ในกรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆ จะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ  
 4) ยอดเงินที่ใช้ เป็นงบประมาณรวมของทุกโครงการย่อย ซึ่งในตอนแรกจะ = 0 จนกว่าเจ้าของ
โครงการย่อยจะปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ ตามข้ันตอนที่ 1 เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการย่อย 
ยอดเงินรวมจะต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง (ถ้าต่างกัน แสดงว่า ต้องมีโครงการย่อยภายใต้
โครงการใหญ่ยังไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 1 หรือบันทึกจํานวนเงินผิด ให้ดูในตารางแสดงผลการค้นหา 
“บริหารโครงการ”เข้าไปแก้ไขข้อมูลในโครงการย่อย ที่มียอดเงินที่ใช้ไม่เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง) 
 5) รหัสโครงการ กรณีโครงการใหญ่ จะไม่มี Underscore ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบว่า ถูกต้องหรือไม่  
 6) ให้ตรวจสอบ ประเภทงบรายจ่าย/ปีงบประมาณ/ประเภทโครงการ/สังกัดหน่วยงาน/กิจกรรมหลัก 
 7) เลือกตัวช้ีวัด (ยังไม่ต้องเลือกให้รอก่อน เมื่อเมนูสร้างตัวช้ีวัดแล้วเสร็จจะแจ้งไปยังกลุ่มแผนของ
หน่วยงานให้แจ้งเจ้าของโครงการเข้ามาเลือกภายหลัง) 
 8) ลําดับโครงการ จะสอดคล้องกับรหัสโครงการ 
 9) ช่ือโครงการ สามารถปรับแก้ช่ือโครงการใหญ่ โดย ระบบจะ Set คําว่า “โครงการใหญ่ทื่ ...” 
ตามด้วยช่ือโครงการ โดยอัตโนมัติในตารางแสดงผลการค้นหา (ซึ่งตัวเลขจะสอดคล้องกับ Underscore) กรณี
ที่หน่วยงาน พิมพ์คําว่า โครงการใหญ่ที่..ไปแล้ว หากต้องการแก้ไข ก็สามารถเข้าไปลบคําว่า “โครงการใหญ่ที่..” ได้) 
 10) หลักการและเหตุผล /วัตถุประสงค์/ลักษณะโครงการ เจ้าของโครงการสามารถปรับ แก้ไข 
เพ่ิมเติมข้อมูลจากเมนูที่ผ่านมาได้  
 11) ระยะเวลาดําเนินงาน ให้ตรวจสอบความถูกต้อง  ปกติระบบจะดึงข้อมูลวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่
ดําเนินกิจกรรมในโครงการย่อย โดยอัตโนมัติ  
 12) แผนการใช้จ่ายเงิน ระบบจะรวมแผนรายเดือนจากโครงการย่อยมาโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบ
ตัวเลขในช่อง “รวม” ต้องเท่ากับ“ยอดเงินที่ใช้” ถือว่าถูกต้อง ถ้าจํานวนเงินในช่อง “รวม” ไม่เท่ากับ 
“ยอดเงินที่ใช้” จะขึ้นสีแดง ให้ตรวจสอบว่ามีโครงการย่อยใด บันทึกผิดพลาด 
 13) แผนการดําเนินงาน ให้พิจารณา และสามารถแก้ไขตัวเลขให้สอดคล้องหน่วยนับลําดับที่ 1 
ผลผลิตของโครงการ ในข้อ 14 
 14) ผลผลิตของโครงการ และเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ สามารถปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรได้ กรณีต้องการเพ่ิม ให้กด+เพ่ิมผลผลิตของโครงการ หรือ + เพ่ิม
เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 15) ลําดับที่ ชื่อโครงการย่อย ค่าน้ําหนัก และจํานวนเงิน จะเห็นว่า ตามตัวอย่าง  
 ช่ือโครงการย่อย ทั้ง 2 โครงการถูกต้องแล้ว  
 ค่านํ้าหนักรวมกับได้ 100 ถกูต้องแล้ว 
 “เงินที่ใช้”ของโครงการย่อย ต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง  
 16) ตรวจสอบ หรือแก้ไข ประโยชน์ที่จะได้รับ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้เสนอ/ผูอ้นุมัติ 
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 17) กดบันทึก หลังจากน้ันผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติแผนฯ ให้เจ้าของโครงการ
ตรวจสอบว่าโครงการของตนได้รับอนุมัติหรือยังในตารางแสดงผลการค้นหา”บริหารโครงการ”จะมีสถานะ “อนุมัติ”  
 หลังจากน้ัน ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน จะเข้ามาตรวจสอบ และอนุมัติแผน  เจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบ
สถานะโครงการของตัวเองได้ ในตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” ซึ่งจะปรากฏสถานะ “อนุมัติ” หากโครงการ
ยังไม่ได้รับอนุมัติ จะไม่สามารถ ปรับแผน โอนเงิน รายงานความก้าวหน้า รายงานการเบิกจ่ายได้ 
 สําหรับโครงการท่ีผ่านการอนุมัติจะ LOCK “เงินที่ใช้” ในแต่ละกิจกรรม ดังน้ัน กรณีที่เจ้าของโครงการฯ
ต้องการการดําเนินการใด  ๆที่มีผลทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงินในระบบฯ ระหว่างกิจกรรมในโครงการ อย่างน้อย 
2 กิจกรรมขึ้นไป เช่น มีการโอนเงินระหว่างกิจกรรมในโครงการย่อย มีการรับเงินจากส่วนกลางกรมฯ หรือรับเงินของ
หน่วยงานอ่ืนเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการย่อย มีการโอนเงินออกจากกิจกรรมในโครงการคืนส่วนกลางกรมฯหรือให้
หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น จะต้องเข้าไปปรับแผนโอนเงิน (กรณีปรับข้อมูลอ่ืนๆที่ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงิน 
หรือ เปลี่ยนประเภทค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในโครงการ แต่งบประมาณของกิจกรรมในโครงการน้ันไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ถือว่า
เป็นการปรับแผนในระบบฯ) 
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ภาพที่ 3.5.6 การขออนุมัติโครงการใหญ่ งบดําเนินงานโครงการ 

ข. กรณีงบบคุลากร 
 เมื่อเจ้าของโครงการเลือกงบบุคลากรข้ึนมาแล้วจะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.5.7 จากน้ันให้
ดําเนินการ 3 ขั้นตอนดังน้ี คือ 
 1. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ 
 2. จัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
 3. กระจายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ 
 1. *การปรับโครงการ จะขึ้น “ขออนุมัติแผน” โดยอัตโนมัติจะขึ้นเฉพาะคร้ังแรกที่เจ้าของโครงการ
เข้ามาขออนุมัติแผน และเมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติแล้วจะขึ้น “อนุมัติแผน” 
 2. ยอดเงินตามคําของบประมาณ เป็นจํานวนเงินที่เจ้าของโครงการบันทึกในเมนูคําของบประมาณ 
 3. ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือยอดเงินปัจจุบันของโครงการ (=ยอดเงินจัดสรรงบประมาณ
โครงการ+เงินโอนเข้า-เงินโอนออก) ในกรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆจะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 
 4. ยอดเงินที่ใช้ เป็นงบประมาณรวมของทุกกิจกรรมในโครงการ ซึ่งตอนแรกจะ = 0 จนกว่าเจ้าของ
โครงการจะปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ โดยเข้าไปบันทึกในช่อง “เงินที่ได้รับ” ของแต่ละกิจกรรม เมื่อ
ดําเนินงานแล้วเสร็จยอดเงินรวมจะต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
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 5. รหัสโครงการ 
 6. *ประเภทงบรายจ่าย ระบุงบบุคลากร 
 7. ปีงบประมาณ 
 8. *ประเภทโครงการ ระบบจะแสดงเป็นโครงการเด่ียว 
 9. สังกัดของหน่วยงาน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ 
 10. *กิจกรรมหลัก ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
 11. *ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบให้ถูกต้อง งบบุคลากรเลือกเป็นภารกิจพ้ืนฐาน  
 12. *ลําดับโครงการ จะแสดงอัตโนมัติ 
 13. ระยะเวลาดําเนินโครงการปีงบประมาณ ระบบจะดึงข้อมูลวันเริ่มต้นและสิ้นสุดทีดํ่าเนิน
กิจกรรมในโครงการ โดยอัตโนมัติ 
 14. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ข้ามไปก่อน เมื่อทําขั้นตอนที่ 2 เสร็จแล้วค่อยมาบันทึก  
 15. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ ให้ตรวจสอบในโครงการนี้ว่ามีก่ีกิจกรรม หากไม่ถูกต้องแก้ไขตาม
ขั้นตอนที่ 2 
 16. กดบันทึก 
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ภาพที่ 3.5.7 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ งบบุคลากร 

  
ขั้นตอนที่ 2 จดัสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
 ย้อนกลับมาปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม  ตามข้อ 15 ในขั้นตอนที่ 1 ที่ผ่านมา  
ให้คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏ pop up ดังภาพที่ 3.5.8 
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 1. ให้ตรวจสอบ ทุกรายการ บรรทัดบนสุด เช่น ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรมในโครงการ 
 2. ตรวจสอบ ข้อมูล ข้างใต้หัวข้อ “ลําดับที่” และ กรอกข้อมูล ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถปรับแก้
ไข ทุกรายการข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังได้รับจัดสรร เช่น กิจกรรมย่อย/ช่ือกิจกรรมฯ แต่ไม่
สามารถยกเลิกกิจกรรมในโครงการได้ เพราะถือว่าผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติแล้ว 
 3. ตรวจสอบข้อมูลข้างใต้หัวข้อ จํานวนเงิน เช่น ประเภทค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการสามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมให้เหมาะสมตามความเป็นจริง กรณีต้องการเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย กด  
 “แผนที่จะใช้”เป็นยอดเงินตามคําขอ เจ้าของโครงการไม่จําเป็นต้องปรับแก้ตัวเลข เพราะถึงแม้
แก้ไขจะไม่เกิดผลต่อยอดเงินตามคําขอแต่อย่างใด และให้ใส่ 0 กรณีกดเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย 
 “เงินที่ใช้” มีค่าเร่ิมต้นเท่ากับ 0 ให้เจ้าของโครงการพิจารณางบประมาณท่ีจะใช้ ภายใต้ประเภท
ค่าใช้จ่ายที่เลือกไว้ข้างต้น และบันทึกจํานวนเงินลงในช่อง “เงินที่ใช้”ทั้งน้ีผลรวม “เงินที่ใช้” ในกิจกรรมน้ัน 
จะปรากฏในช่องสี่เหลี่ยมใต้ 
  4. กดบันทึก  
 

 
ภาพที่ 3.5.8 การจัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ งบบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 3 การกระจายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบุคลากร ภาพที ่3.5.9 
 1. ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” ถ้าไม่
เท่ากันระบบระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติโครงการได้ 
 2. ใส่จํานวนเงินลงในช่อง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ยอดรวมเท่ากับช่อง “ยอดเงินที่ใช้” 
ถ้าไม่เท่ากันจะเตือนเป็นสีแดง ให้แก้ไขเกลี่ยเงินใหม่ 
 3. กดบันทึก 
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ภาพที่ 3.5.9 การกระจายเงินลงในตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบบุคลากร 

ค. กรณีเลือกงบอุดหนุน 
 เมื่อเจ้าของโครงการเลือกงบอุดหนุนขึ้นมาแล้วจะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.5.10 จากนั้นให้
ดําเนินการ 3 ขั้นตอนดังน้ีคือ 
 1. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ 
 2. จัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
 3. กระจายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ 
 1. *การปรับโครงการ จะขึ้น “ขออนุมัติแผน” โดยอัตโนมัติจะขึ้นเฉพาะคร้ังแรกที่เจ้าของโครงการ
เข้ามาขออนุมัติแผน และเมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติแล้วจะขึ้น “อนุมัติแผน” 
 2. ยอดเงินตามคําของบประมาณ เป็นจํานวนเงินที่เจ้าของโครงการบันทึกในเมนูคําของบประมาณ 
 3. ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือยอดเงินปัจจุบันของโครงการ(=ยอดเงินจัดสรรงบประมาณ
โครงการ+เงินโอนเข้า-เงินโอนออก) ในกรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆจะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 
 4. ยอดเงินที่ใช้ เป็นงบประมาณรวมของทุกกิจกรรมในโครงการ ซึ่งตอนแรกจะ= 0 จนกว่าเจ้าของ
โครงการจะปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ โดยเข้าไปบันทึกในช่อง “เงินที่ใช้” ของแต่ละกิจกรรม เมื่อ
ดําเนินงานแล้วเสร็จยอดเงินรวมจะต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
 5. รหัสโครงการ 
 6. *ประเภทงบรายจ่าย ระบุงบอุดหนุน 
 7. ปีงบประมาณ 
 8. *ประเภทโครงการ ระบบจะแสดงเป็นโครงการเด่ียว 
 9. สังกัดของหน่วยงาน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ 
 10. *กิจกรรมหลัก ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
 11. *ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบให้ถูกต้อง งบอุดหนุนเลือกเป็นภารกิจพ้ืนฐาน  
 12. *ตัวช้ีวัด ให้เลือกตัวช้ีวัดเป็นรายละเอียดที่เพ่ิมเติมขึ้นมาในเมนูบริหารโครงการ 
 13. *ลําดับโครงการ จะแสดงอัตโนมัติ 
 14. *ช่ือโครงการ แสดงอัตโนมัติ 
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 15. ระยะเวลาดําเนินโครงการปีงบประมาณ ระบบจะดึงข้อมูลวันเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่ดําเนิน
กิจกรรมในโครงการ โดยอัตโนมัติ 
 16. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ข้ามไปก่อน เมื่อทําขั้นตอนที่ 2 เสร็จแล้วค่อยมาบันทึก  
 17. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ ให้ตรวจสอบในโครงการนี้ว่ามีก่ีกิจกรรม สามารถปรับแก้ไขได้ตาม
ขั้นตอนที่ 2 
 18. เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ 
 19. เพ่ิมผู้เสนอโครงการ ให้คลิกเพ่ือเพ่ิมผู้เสนอโครงการ 
 20. เพ่ิมผู้อนุมัติโครงการ ให้คลิกเพ่ือเพ่ิมผู้อนุมัติโครงการ  
 21. กดบันทึก  
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ภาพที่ 3.5.10 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ งบอุดหนุน 

ขั้นตอนที่ 2 จัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
 ย้อนกลับมาปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม  ตามข้อ 17 ในขั้นตอนที่ 1 ที่ผ่านมา  
ให้คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏ Pop up ดังภาพที่ 3.5.11  
 1. ให้ตรวจสอบ ทุกรายการ บรรทัดบนสุด เช่น ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรมในโครงการ 
 2. ตรวจสอบข้อมูล ข้างใต้หัวข้อ “ลําดับที่” และ “กรอกข้อมูล” ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถ
ปรับแก้ ทุกรายการข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังได้รับจัดสรร เช่น *กิจกรรมย่อย/ช่ือกิจกรรมใน
โครงการ/พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายภายใน ฯลฯ แต่ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมในโครงการได้ เพราะถือว่า
ผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติแล้ว 
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 3. ตรวจสอบข้อมูลข้างใต้หัวข้อ จํานวนเงิน เช่น ประเภทค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกิจกรรมให้เหมาะสมตามความเป็นจริง 
 “แผนที่จะใช้”เป็นยอดเงินตามคําขอ เจ้าของโครงการไม่จําเป็นต้องปรับแก้ตัวเลข เพราะถึงแม้
แก้ไขจะไม่เกิดผลต่อยอดเงินตามคําขอแต่อย่างใด และให้ใส่ 0 กรณีกดเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย 
 “เงินที่ใช้” มีค่าเร่ิมต้นเท่ากับ 0 ให้เจ้าของโครงการพิจารณางบประมาณท่ีจะใช้ ภายใต้ประเภท
ค่าใช้จ่ายที่เลือกไว้ข้างต้น และบันทึกจํานวนเงินลงในช่อง “เงินที่ใช้” 
 4. กดบันทึก  

 

ภาพที่ 3.5.11 การจัดสรรเงินลงในกิจกรรม งบอุดหนุน 

ขั้นตอนที่ 3 การกระจายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพที่ 3.5.12 
 1. ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” ถ้าไม่
เท่ากันระบบระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติโครงการได้ 
 2. ใส่จํานวนเงินลงในช่อง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ยอดรวม เท่ากับช่อง “ยอดเงินรวม” ถ้า
ไม่เท่ากันจะเตือนเป็นสีแดง ให้แก้ไขเกลี่ยเงินใหม่ 
 3. กดบันทึก 
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ภาพที่ 3.5.12 การกระจายเงินลงในแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบอุดหนุน 

ง. กรณีเลือกงบดําเนินงาน/ขั้นต่าํประจํา 
 เมื่อเจ้าของโครงการเลือกงบดําเนินงาน/ขั้นตํ่าประจําขึ้นมาแล้วจะปรากฏหน้าต่าง ภาพ 3.5.13
จากน้ันให้ดําเนินการ 3 ขั้นตอนดังน้ีคือ 
 1. ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ 
 2. จัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
 3. กระจายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ ภาพ 3.5.13 
 1.*การปรับโครงการ จะขึ้น “ขออนุมัติแผน” โดยอัตโนมัติจะขึ้นเฉพาะคร้ังแรกที่เจ้าของโครงการ
เข้ามาขออนุมัติแผน และเมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติแล้วจะขึ้น “อนุมัติแผน” 
 2. ยอดเงินตามคําของบประมาณ เป็นจํานวนเงินที่เจ้าของโครงการบันทึกในเมนูคําของบประมาณ 
 3. ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือยอดเงินปัจจุบันของโครงการ(=ยอดเงินจัดสรรงบประมาณ
โครงการ+เงินโอนเข้า-เงินโอนออก) ในกรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆจะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 

1 

2 
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 4. ยอดเงินที่ใช้  เป็นงบประมาณรวมของทุกกิจกรรมในโครงการ ซึ่งตอนแรกจะ= 0 จนกว่าเจ้าของ
โครงการจะปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ โดยเข้าไปบันทึกในช่อง “เงินที่ใช้” ของแต่ละกิจกรรม เมื่อ
ดําเนินงานแล้วเสร็จยอดเงินรวมจะต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
 5. รหัสโครงการ 
 6. *ประเภทงบรายจ่าย ระบุงบดําเนินงาน/ขั้นตํ่าประจํา 
 7. ปีงบประมาณ 
 8. *ประเภทโครงการ ระบบจะแสดงเป็นโครงการเด่ียว 
 9. สังกัดของหน่วยงาน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ 
 10. *กิจกรรมหลัก ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
 11. *ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบให้ถูกต้อง งบดําเนินงาน/ขั้นตํ่าประจําเลือกเป็นภารกิจพ้ืนฐาน  
 12. *ลําดับโครงการ จะแสดงอัตโนมัติ 
 13. ระยะเวลาดําเนินโครงการปีงบประมาณ ระบบจะดึงข้อมูลวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ดําเนินกิจกรรม
ในโครงการ โดยอัตโนมัติ 
 14. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ข้ามไปก่อน เมื่อทําขั้นตอนที่ 2 เสร็จแล้วค่อยมาบันทึก  
 15. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ ให้ตรวจสอบในโครงการนี้ว่ามีก่ีกิจกรรมสามารถแก้ไขตามวิธี  ใน
ขั้นตอนที่ 2 
 16. เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ 
 17. เพ่ิมผู้เสนอโครงการ ให้คลิกเพ่ือเพ่ิมผู้เสนอโครงการ 
 18. เพ่ิมผู้อนุมัติโครงการ ให้คลิกเพ่ือเพ่ิมผู้อนุมัติโครงการ 
 19. กดบันทึก 
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ภาพ 3.5.13 ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ งบดําเนินงานข้ันตํ่า ประจํา 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
ย้อนกลับมาปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม  ตามข้อ 15 ในขั้นตอนที่ 1 ที่ผ่านมา  

ให้คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏ pop up ดังภาพที่ 3.5.14 
 1. ให้ตรวจสอบ ทุกรายการ บรรทัดบนสุด เช่น ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรมในโครงการ 
 2. ตรวจสอบ ข้อมูล ข้างใต้หัวข้อ “ลําดับที่” และ “กรอกข้อมูล” ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถ
ปรับแก้ ทุกรายการข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังได้รับจัดสรร เช่น *กิจกรรมย่อย/ช่ือกิจกรรมใน
โครงการ แต่ไม่สามารถยกเลิกกิจกรรมในโครงการได้ เพราะถือว่าผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติแล้ว 
 3. ตรวจสอบข้อมูลข้างใต้หัวข้อ จํานวนเงิน เช่น ประเภทค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการสามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมให้เหมาะสมตามความเป็นจริง กรณีต้องการเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย  
กด  
 “แผนที่จะใช้”เป็นยอดเงินตามคําขอ เจ้าของโครงการไม่จําเป็นต้องปรับแก้ตัวเลข เพราะถึงแม้
แก้ไขจะไม่เกิดผลต่อยอดเงินตามคําขอแต่อย่างใด และให้ใส่ 0 กรณีกดเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย 
 “เงินที่ใช้” มีค่าเร่ิมต้นเท่ากับ 0 ให้เจ้าของโครงการพิจารณางบประมาณท่ีจะใช้ ภายใต้ประเภท
ค่าใช้จ่ายที่เลือกไว้ข้างต้น และบันทึกจํานวนเงินลงในช่อง “เงินที่ใช้”ทั้งน้ีผลรวม “เงินที่ใช้” ในกิจกรรมน้ัน 
จะปรากฏในช่องสี่เหลี่ยมใต้ 
 4. กดบันทึก  
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ภาพท่ี 3.5.14 การจัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ งบดําเนินงานข้ันตํ่าประจํา 

ขั้นตอนที่ 3 การกระจายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพ 3.5.15 
 1. ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง”     ถ้า
ไม่เท่ากันระบบระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติโครงการได้ 
 2. ใส่จํานวนเงินลงในช่อง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้เท่ากับช่อง “ยอดเงินที่ใช้”      ถ้าไม่
เท่ากันจะเตือนเป็นสีแดง ให้แก้ไขเกลี่ยเงินใหม่ 
 3. กดบันทึก 
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ภาพที่ 3.5.15 การกระจายเงินลงช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดําเนินงานข้ันตํ่าประจํา 
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จ. กรณีเลือกงบลงทุน 
 เมื่อเจ้าของโครงการเลือกงบลงทุนขึ้นมาแล้วจะปรากฏหน้าต่าง ภาพ 3.5.16 จากน้ันให้ดําเนินการ 4 
ขั้นตอนดังน้ีคือ 
 1. ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ 
 2. จัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
 3. การแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย 
 4. กระจ่ายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในโครงการ 
 1. *การปรับโครงการ จะขึ้น “ขออนุมัติแผน” โดยอัตโนมัติจะขึ้นเฉพาะคร้ังแรกที่เจ้าของโครงการ
เข้ามาขออนุมัติแผน และเมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติแล้วจะขึ้น “อนุมัติแผน” 
 2. ยอดเงินตามคําของบประมาณ เป็นจํานวนเงินที่เจ้าของโครงการบันทึกในเมนูคําของบประมาณ 
 3. ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือยอดเงินปัจจุบันของโครงการ(=ยอดเงินจัดสรรงบประมาณ
โครงการ+เงินโอนเข้า-เงินโอนออก) ในกรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆจะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 
 4. ยอดเงินที่ ใช้เป็นงบประมาณรวมของทุกกิจกรรมในโครงการ ซึ่งตอนแรกจะ= 0 จนกว่าเจ้าของ
โครงการจะปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ โดยเข้าไปบันทึกในช่อง “เงินที่ใช้” ของแต่ละกิจกรรม เมื่อ
ดําเนินงานแล้วเสร็จยอดเงินรวมจะต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง 
 5. รหัสโครงการ 
 6. *ประเภทงบรายจ่าย ระบุงบลงทุน 
 7. ปีงบประมาณ 
 8. *ประเภทโครงการ ระบบจะแสดงเป็นโครงการเด่ียว 
 9. สังกัดของหน่วยงาน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ 
 10. *กิจกรรมหลัก ให้ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
 11. *ยุทธศาสตร์ ตรวจสอบให้ถูกต้อง งบลงทุนเลือกเป็นภารกิจพ้ืนฐาน  
 12. *ลําดับโครงการ จะแสดงอัตโนมัติ 
 13. *ช่ือโครงการ แสดงอัตโนมัติ 
 14. วัตถุประสงค์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 15. ระยะเวลาดําเนินโครงการปีงบประมาณ ระบบจะดึงข้อมูลวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ดําเนิน
กิจกรรมในโครงการ โดยอัตโนมัติ 
 16. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ข้ามไปก่อน เมื่อทําขั้นตอนที่ 2 เสร็จแล้วค่อยมาบันทึก  
 17. กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ ให้ตรวจสอบในโครงการนี้ว่ามีก่ีกิจกรรม 
 18. เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ 
 19. กดบันทึก 
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ภาพ 3.5.16 ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ งบลงทุน 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ 
ย้อนกลับมาปรับปรุงรายละเอียดของกิจกรรม  ตามข้อ 17 ในขั้นตอนที่ 1 ที่ผ่านมา  

ให้คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏ pop up ดังภาพที่ 3.5.17 
 1. ให้ตรวจสอบ ทุกรายการ บรรทัดบนสุด เช่น ช่ือโครงการ/ช่ือกิจกรรมในโครงการ 
 2. ตรวจสอบ ข้อมูล ข้างใต้หัวข้อ “ลําดับที่” และ “กรอกข้อมูล” ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถ
ปรับแก้ ทุกรายการข้อมูลให้สอดคล้องกับความเป็นจริงหลังได้รับจัดสรร เช่น *กิจกรรมย่อย/ช่ือกิจกรรมใน
โครงการ/พ้ืนที่ดําเนินงาน ฯลฯ แต่ยกเลิกกิจกรรมในโครงการไม่ได้ เพราะถือว่าผ่านการกลั่นกรองและอนุมัติ
แล้ว 
 3. ตรวจสอบข้อมูลข้างใต้หัวข้อ จํานวนเงิน เช่น ประเภทค่าใช้จ่ายเจ้าของโครงการสามารถ
เปลี่ยนแปลงประเภทกิจกรรมให้เหมาะสมตามความเป็นจริง  
  “แผนที่จะใช้” เป็นยอดเงินตามคําขอ เจ้าของโครงการไม่จําเป็นต้องปรับแก้ตัวเลข เพราะ
ถึงแม้แก้ไขจะไม่เกิดผลต่อยอดเงินตามคําขอแต่อย่างใด และให้ใส่ 0 กรณีกดเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย 
  “เงินที่ใช้” มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0 ให้เจ้าของโครงการพิจารณางบประมาณที่จะใช้ ภายใต้
ประเภทค่าใช้จ่ายที่เลือกไว้ข้างต้น และบันทึกจํานวนเงินลงในช่อง “เงินที่ใช้” 
 4. กดบันทึก  

 

ภาพที่ 3.5.17 การจัดสรรเงินลงกิจกรรมในโครงการ งบลงทุน 
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ขั้นตอนที่ 3 การแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย ภาพ 3.5.18 
 ให้คลิก  (จะปรากฎเฉพาะประเภทค่าใช้จ่ายที่กําหนดให้แตกตัวคูณเท่าน้ัน) จะขึ้น 
pop up ตามภาพที่ 3.5.18 ส่วนบนจะเป็นข้อมูลของโครงการ ให้ตรวจสอบทุกรายการที่ปรากฏ 
 และให้กรอกรายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายในช่อง ช่ือ จํานวน หน่วยนับ ราคากลาง ราคาต่อหน่วย หากมี
รายการมากกว่า 1 รายการสามารถ กด  
 กดบันทึก 
 คลิก ช่ือกิจกรรม หลังคําว่า กลับไปดูข้อมูลโครงการเพ่ือกลับไปดําเนินการ จนครบทุก
ประเภทค่าใช้จ่ายในกิจกรรมน้ัน 

 

 
ภาพท่ี 3.5.18 การแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย งบลงทุน 

ขั้นตอนที่ 4 การกระจายเงินลงในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพ 3.5.19 
 1. ให้เจ้าของโครงการตรวจสอบ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” ถ้าไม่
เท่ากันระบบระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติโครงการได้ 
 2. ใส่จํานวนเงินลงในช่อง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้เท่ากับช่อง “ยอดเงินรวม” ถ้าไม่
เท่ากันจะเตือนเป็นสีแดง ให้แก้ไขเกลี่ยเงินใหม่ 
 3. กดบันทึก 
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 ภาพที่ 3.5.19 การกระจายเงินลงตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน 

3.5.3.2 การสร้างโครงการใหม่นอกแผน ฯ ทุกงบรายจ่าย 
  การสร้างโครงการใหม่นอกแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่  
 1. เป็นงบดําเนินงานโครงการซึ่งไม่มีโครงการร่มใหญ่ หรืองบบุคลากร หรืองบอุดหนุน หรืองบ
ดําเนินงานขั้นตํ่าประจํา หรืองบลงทุน ที่ไม่เคยมีในกิจกรรมหลัก ในแผนปฏิบัติการฯ มาก่อน  
 2. โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งเงินนอกงบประมาณ  
 3. โครงการที่ใช้งบรายจ่ายอ่ืน ได้แก่ โครงการวิจัย โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
ให้ดําเนินการดังน้ี 
เลือกเมนู บริหารโครงการ -> สร้างโครงการใหม่ จะมีให้เลือกประเภทงบรายจ่าย 
 ก. กรณีเลือกเงินนอกงบประมาณ 

 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ให้ทําตามลําดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 

2

1 
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 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไป (ภาพที่ ก 1) 

 1. *การปรับโครงการ จะขึ้น “ขออนุมัติแผน” โดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีจะขึ้นเฉพาะคร้ังแรกที่เจ้าของ
โครงการเข้ามาสร้างโครงการนอกแผน และเมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานอนุมัติแล้วจะขึ้น “อนุมัติแผน” 

 2. *ประเภทงบรายจ่าย ระบุเงินนอกงบประมาณ 
 3. *ปีงบประมาณ เลือกปีงบประมาณ  
 4. *ประเภทโครงการ ระบบกําหนดเป็นโครงการเด่ียวให้อัตโนมัติ 
 5. *สังกัดของหน่วยงาน ระบบจะแสดงให้อัตโนมัติ 
 6. *กิจกรรมหลัก เลือกกิจกรรมหลัก 
 7. *ยุทธศาสตร์ เลือกยุทธศาสตร์ 
 8. *ตัวช้ีวัด เลือกตัวช้ีวัด 
 9. *ช่ือโครงการ ให้พิมพ์ช่ือโครงการ 
 10. หลักการและเหตุผล พิมพ์ หลักการและเหตุผล 
 11. วัตถุประสงค์ พิมพ์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 12. ลักษณะโครงการ เลือกลักษณะโครงการ เป็น โครงการใหม่หรือโครงการต่อเน่ือง 
 13. *เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการ 
 13.1 ลําดับพิมพ์ ลําดับผลผลิตของโครงการ 
 13.2 ผลผลิตโครงการ พิมพ์ ผลผลิตโครงการ 
 13.3 จํานวน พิมพ์ จํานวนผลผลิตโครงการ 
 13.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับผลผลิตของโครงการ 
 13.5 *เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการ กดเพ่ิมผลผลิตโครงการ  เพ่ือเพ่ิม

บรรทัดกรณีต้องการบันทึกมากกว่า 1 เป้าหมายอย่างไรก็ตามเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรกขอให้เป็น
เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของโครงการ เน่ืองจากระบบESMจะนําไปวางแผน ในเมนูบริหารโครงการและให้
รายงานผลงานในเมนูรายงานความก้าวหน้าต่อไป ***ผลผลิตลําดับที่ 1 มีความสําคัญที่สุดของโครงการ*** 

14. *เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 14.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของตัวช้ีวัด 
 14.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ พิมพ์ช่ือตัวช้ีวัดที่สะท้อนความสําเร็จของโครงการน้ี 
 14.3 จํานวน พิมพ์ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
 14.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของจํานวน 
 14.5  *เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการกดที่ เพ่ิมเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของ

โครงการ  กรณีต้องการบันทึกมากกว่า 1 ตัวช้ีวัด 
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้พิมพ์ บรรยายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
16. ไฟล์แนบ+เพ่ิมไฟล์อัพโหลด ให้กด  เพ่ิมไฟล์อัพโหลด กรณีที่มีไฟล์อัพโหลดมากกว่า 1 ไฟล์ 
17. อัพโหลดไฟล์ เพ่ือให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งน้ีถ้า

ต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 
18. *เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม จะขึ้น pop up ให้ค้นหาชื่อผู้รับผิดชอบ

โครงการโดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากน้ันกดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” 
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หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง pop up จะหายไป และปรากฏรายช่ือในข้อมูลทั่วไปกรณีต้องการเปลี่ยนช่ือ
ให้กดปุ่มสีแดง “ลบออก”หน้ารายช่ือน้ัน และทําการเลือกใหม่ 

19. *ผู้เสนอโครงการกด เพ่ือค้นหาและเลือกช่ือผู้เสนอโครงการ (วิธีการเหมือนข้อ18) 
20. *ผู้อนุมัติโครงการกด เพ่ือค้นหาและเลือกช่ือผู้อนุมัติโครงการ (วิธีการเหมือนข้อ18) 
21. กดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพ่ิมถ้าดําเนินการครบถ้วนจะขึ้น

ข้อความสีเขียว success! คุณเพ่ิมข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้ระบบ
จะมีข้อความ  สีแดง Error และแจ้งเหตุผลให้แก้ไข  
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ภาพที่ ก 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการงบเงินนอกงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
หลังจากท่านกดบันทึกตามขั้นตอนที่ 1 จะเห็นภาพ ก 2 ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกับ

ที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้สังเกต จะเห็นข้อความ  
เหนือช่อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากน้ันให้บันทึกข้อมูลดังน้ี 

1. ลําดับ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับของกิจกรรมการดําเนินงาน โดยระบบESM จะเรียงกิจกรรมตาม
ตัวเลขที่ใส่ หากต้องการเปลี่ยนลําดับกิจกรรม สามารถแก้ไขตัวเลขได้ และระบบESM จะเรียงให้ใหม่หลังกด
บันทึก  

2. * กิจกรรมย่อย ให้เลือกกิจกรรมย่อย 
3. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือของกิจกรรมในโครงการ 
4. พ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่เสี่ยงเลือกช่ือจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่วิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงสูงต้องเร่งรัด

ดําเนินการ(ไม่ใช่พ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม เช่น จังหวัดที่จัดประชุม) 
5. กลุ่มเป้าหมายภายใน พิมพ์ ช่ือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายในกรมฯ เช่น สคร. กองบริหาร เป็นต้น 
6. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วยข้อมูลย่อย ดังน้ี 

 กลุ่มวัย พิมพ์ กลุ่มวัยของประชาชนที่ต้องการแก้ปัญหาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เช่น 
วัยทํางาน วัยรุ่น เป็นต้น 

 เครือข่าย พิมพ์ ช่ือเครือข่าย (หน่วยงานภายนอกกรมฯ ที่นําเอาผลผลิตของกรมฯ ไปใช้หรือมี
ส่วนขับเคลื่อนผลักดันงานของกรมฯ เช่น สสจ. อปท. เป็นต้น) 

 Setting พิมพ์ ช่ือ Setting (Unit ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่ต้องการแก้ปัญหา เช่น วัด 
โรงเรียน เรือนจํา เป็นต้น) 

7.* เริ่มดําเนินการ เลือกวันที่เริ่มดําเนินการ เลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-
11-2014 

8. * ดําเนินการเสร็จ เลือก วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. 
เช่น 09-11-2014 

9. ค่านํ้าหนักของกิจกรรม (ร้อยละ) พิมพ์ตัวเลขค่านํ้าหนักของกิจกรรม (หมายถึง ร้อยละของ
ความสําคัญของกิจกรรมน้ีที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ ทั้งน้ีรวมทุกกิจกรรมในโครงการต้องเท่ากับ 
100) จําเป็นต้องใส่ทุกกิจกรรมเพราะจะเชื่อมโยงกับเมนูรายงานผลความก้าวหน้า หากไม่ใส่ค่าน้ําหนักเมื่อ
รายงานผลความก้าวหน้าในกิจกรรมน้ีจะเท่ากับ 0  

10. ผลผลิตของกิจกรรม พิมพ์ ผลผลิตของกิจกรรม 
11. * จํานวน พิมพ์ จํานวนของผลผลิต 
12. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับ 
13. จุดเน้นเลือก “เป็นจุดเน้น” หรือ “ไม่เป็นจุดเน้น” 

กรณีเลือก “เป็นจุดเน้น” ให้คลิก เลือกรายช่ือจุดเน้นที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม และต๊ิกเคร่ืองหมาย
หน้ารหัสมาตรการจุดเน้น ภายใต้จุดเน้นที่พิจารณาแล้วว่าเก่ียวข้องกับกิจกรรม  

 โดยระบบจะขึ้นช่อง “เลือกนํ้าหนัก” ให้คลิกเลือกตัวเลข (พิจารณาจาก ท่านคิดว่าจํานวนเงิน         
ในกิจกรรมน้ีทั้งหมด ท่านใช้ไปเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการที่เลือกโดยตรงก่ีเปอร์เซ็นต์ อาจรวมกันอาจจะได้ 100 % 
หรือไม่จําเป็นต้องเท่ากับ 100 เน่ืองจากเงินในบางส่วนของกิจกรรมไม่ได้ดําเนินการเพ่ือจุดเน้นทั้งหมด เช่น 
กิจกรรมจัดรณรงค์ มีค่าพิมพ์คู่มือคัดกรองเบาหวานใช้เงิน 50% พิมพ์แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
ใช้เงิน 20% อ่ืนๆ อีก 30% เป็นค่าเดินทางซึ่งจําแนกไม่ได้ว่าเป็นไปเฉพาะจุดเน้นใด เป็นต้น)  
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 ทั้งน้ี จะเลือกจุดเน้นได้เฉพาะหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจุดเน้น (ระบบจะเช่ือมโยงเฉพาะ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับจุดเน้นเท่าน้ัน โดยหน่วยงานที่ไม่เก่ียวข้องจะไม่แสดง Drop down จุดเน้น) 

      กรณี เลือก “ไม่เป็นจุดเน้น” ให้ต๊ิก เครื่องหมาย หน้ารหัสมาตรการที่ไม่ใช่จุดเน้นที่พิจารณาแล้ว
ว่าเก่ียวข้องกับกิจกรรม 

14. แผนที่จะใช้เป็นยอดเงินที่เจ้าของโครงการต้องการใช้ในโครงการ 
15. เงินที่ใช้ ให้เจ้าของโครงการบันทึกจํานวนเงินลงในช่อง “เงินที่ใช้” เป็น 0 เพ่ือรอการโอนเงิน

เข้ามาในกิจกรรม 
16. กด บันทึก 

 

 
ภาพที่ ก 2  การบันทึกกิจกรรมในโครงการ โครงการเงินนอกงบประมาณ 
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ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อหน่วยงานดําเนินการตามข้ันตอนที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ให้กลุ่มแผนของหน่วยงานเข้าไปอนุมัติโครงการ 

เจ้าของโครงการสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จาก ตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” จะมี
สถานะ “อนุมัติ” 

หลังจากนั้นให้เจ้าของโครงการ เข้าไปท่ี “เมนูรายการเงินนอกงบประมาณ”(ภาพ ก 3) คลิ๊กปุ่ม 
“เพ่ิมเงินนอกงบประมาณ” ใส่รายละเอียด 
 1. ประเภทผู้รับ เลือก“โครงการ” 
 2. สังกัดหน่วยงาน จะขึ้นสังกัดเจ้าของโครงการโดยอัตโนมัติ 
 3. ประเภทงบรายจ่ายผู้รับ เลือก “เงินนอกงบประมาณ” 
 4. กิจกรรมหลักของผู้รับ เลือกกิจกรรมหลักที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
 5. ผู้รับเงิน เลือก โครงการท่ีสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1 จะปรากฏต่อเมื่อกลุ่มแผนฯอนุมัติโครงการแล้ว 
 ข้อควรระวัง ! ระมัดระวังการโอนผิดโครงการ ให้ตรวจสอบช่ือโครงการให้ถูกต้อง 
 6. จํานวนเงิน ให้ใส่จํานวนเงิน โครงการเงินนอกงบประมาณ 
 7. สังกัดหน่วยงานภายนอก ให้เลือกช่ือสังกัดของหน่วยงานภายนอกที่ให้เงิน 
 8. แหล่งที่มา ให้ระบุ ช่ือหน่วยงานที่ให้เงิน 
 9. รายละเอียด ให้เพ่ิมเติมข้อมูลประกอบการอนุมัติเงิน 
 10. กดบันทึก 
 หลังจากน้ัน รอผู้ดูและระบบหน่วยงาน เข้ามาตรวจสอบและอนุมัติการโอนเงินเข้ามาในโครงการ
เงินนอกงบประมาณที่สร้างขึ้น 

 

 
ภาพ ก 3 เมนูรายการเงินนอกงบประมาณ 
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  ทั้งน้ี เจ้าของโครงการ สังเกตได้ว่าขณะน้ีผู้ดูและระบบหน่วยงานได้อนุมัติโอนเงินแล้ว โดยดูใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” เลือกโครงการที่ต้องการ จะเห็นมีแถบสีแดง และ ยอดเงินหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง เพ่ิมขึ้น และยอดเงินที่ใช้ =0 ให้เจ้าของโครงการ คลิ๊กที่ช่ือโครงการ ภาพ ก 4 
 1. จะขึ้นสถานะ “อนุมัติแผน” 
 2. เข้าไปใส่ตัวเลข “เงินที่ใช้” ในกิจกรรม ให้ถูกต้อง  
 3. แตกตัวคูณ กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการรายงานความก้าวหน้า 
(กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ เช่น ลงพ้ืนที่ 3 ครั้ง นิเทศ 2 ครั้ง เป็นต้น ไม่ให้ใส่รายการค่าใช้จ่าย
เช่น ค่าเบ้ียเลี้ยง 20 คน จัดประชุม 3 วัน หรือพิมพ์เอกสาร 300 เล่ม) 
 4. กระจายเงินงบประมาณที่ได้รับโอนลง ในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ ช่อง
เงิน “รวม”ต้องเท่ากับ จํานวนเงิน ในช่อง “เงินที่ใช้”  
 5. กดบันทึก 

 

 

1 
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ภาพที่ ก 4 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการเงินนอกงบประมาณ 
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ข. กรณีเลือกงบบุคลากร  
 ศึกษาแนวทางสร้างโครงการจาก หัวข้อ 3.2.2.1 งบบุคลากร ในเมนูคําของบประมาณ 
 ซึ่งในระดับกิจกรรมในโครงการ เลือกประเภทค่าใช้จ่าย แผนที่จะใช้เป็นยอดเงินที่เจ้าของโครงการ
ต้องการใช้ในกิจกรรมน้ัน และให้ใส่ “เงินที่ใช้” =0 เพ่ือรอการโอนเงินเข้ามาในกิจกรรม 

จากน้ันผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเข้ามาอนุมัติโครงการ  
และผู้ดูแลระบบหน่วยงาน หรือผู้ดูแลระบบกรมฯ(แล้วแต่กรณี) จึงทําการอนุมัติโอนเงินเข้ามายัง

กิจกรรมนั้น เจ้าของโครงการฯสามารถตรวจดูสถานะโครงการฯ จากตารางแสดงผลการค้นหา “บริหาร
โครงการ” ซึ่งถ้าโครงการได้รับอนุมัติ และมีเงินโอนเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการ จะขึ้นแถบสีแดง โดยมีจํานวน
เงินในช่อง”ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” เพ่ิมขึ้น  

ให้เจ้าของโครงการ คลิ๊กเลือกโครงการ และเข้าไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เลือกประเภทค่าใช้จ่ายและ
ระบุ “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย จนมียอดรวมเท่ากับยอดเงินที่ได้รับจากการโอน  

กระจายเงินงบประมาณที่ได้รับโอนลง ในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ ช่องเงิน 
“รวม”ต้องเท่ากับ จํานวนเงิน ในช่อง “เงินที่ใช้” 

ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหาจะปรากฏ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง” และไม่ปรากฏแถบสีแดง 

ค. กรณีเลือกงบดําเนินงาน(ขั้นต่ําประจํา) 
 ศึกษาแนวทางสร้างโครงการจาก หัวข้อ 3.2.2.1 งบบุคลากร ในเมนูคําของบประมาณ 
 ซึ่งในระดับกิจกรรมในโครงการ เลือกประเภทค่าใช้จ่าย แผนที่จะใช้เป็นยอดเงินที่เจ้าของโครงการ
ต้องการใช้ในกิจกรรมน้ัน และให้ใส่ “เงินที่ใช้” =0 เพ่ือรอการโอนเงินเข้ามาในกิจกรรม 
 จากน้ันผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเข้ามาอนุมัติโครงการ  
 และผู้ดูแลระบบหน่วยงาน หรือผู้ดูแลระบบกรมฯ(แล้วแต่กรณี) จึงทําการอนุมัติโอนเงินเข้ามายัง
กิจกรรมนั้น เจ้าของโครงการฯสามารถตรวจดูสถานะโครงการฯ จากตารางแสดงผลการค้นหา “บริหาร
โครงการ” ซึ่งถ้าโครงการได้รับอนุมัติ และมีเงินโอนเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการ จะขึ้นแถบสีแดง โดยมีจํานวน
เงินในช่อง”ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” เพ่ิมขึ้น  
 ให้เจ้าของโครงการ คลิ๊กเลือกโครงการ และเข้าไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เลือกประเภทค่าใช้จ่ายและ
ระบุ “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย จนมียอดรวมเท่ากับยอดเงินที่ได้รับจากการโอน  
 กระจายเงินงบประมาณที่ได้รับโอนลง ในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ ช่องเงิน 
“รวม”ต้องเท่ากับ จํานวนเงิน ในช่อง “เงินที่ใช้” 
 ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหาจะปรากฏ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง” และไม่ปรากฏแถบสีแดง 

ง. กรณีเลือกงบดําเนินงาน(โครงการ) 
ศึกษาแนวทางสร้างโครงการจาก 3.2.2.3 งบดําเนินงาน (โครงการ) ในเมนูคําขอฯ 

 ซึ่งในระดับกิจกรรมในโครงการ เลือกประเภทค่าใช้จ่าย แผนที่จะใช้เป็นยอดเงินที่เจ้าของโครงการ
ต้องการใช้ในกิจกรรมน้ัน และให้ใส่ “เงินที่ใช้” =0 เพ่ือรอการโอนเงินเข้ามาในกิจกรรม 
 จากน้ันผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเข้ามาอนุมัติโครงการ  
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และผู้ดูแลระบบหน่วยงาน หรือผู้ดูแลระบบกรมฯ(แล้วแต่กรณี) จึงทําการอนุมัติโอนเงินเข้ามายัง
กิจกรรมนั้น เจ้าของโครงการฯสามารถตรวจดูสถานะโครงการฯ จากตารางแสดงผลการค้นหา “บริหาร
โครงการ” ซึ่งถ้าโครงการได้รับอนุมัติ และมีเงินโอนเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการ จะขึ้นแถบสีแดง โดยมีจํานวน
เงินในช่อง”ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” เพ่ิมขึ้น  

ให้เจ้าของโครงการ คลิ๊กเลือกโครงการ และเข้าไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เลือกประเภทค่าใช้จ่ายและ
ระบุ “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย จนมียอดรวมเท่ากับยอดเงินที่ได้รับจากการโอน  

กระจายเงินงบประมาณที่ได้รับโอนลง ในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ ช่องเงิน 
“รวม”ต้องเท่ากับ จํานวนเงิน ในช่อง “เงินที่ใช้” 

ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหาจะปรากฏ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง” และไม่ปรากฏแถบสีแดง 

จ. กรณีเลือกงบลงทุน 
ศึกษาแนวทางสร้างโครงการจาก 3.2.2.4 งบลงทุน ในเมนูคําของบประมาณ 
ซึ่งในระดับกิจกรรมในโครงการ เลือกประเภทค่าใช้จ่าย แผนที่จะใช้เป็นยอดเงินที่เจ้าของโครงการ

ต้องการใช้ในกิจกรรมน้ัน และให้ใส่ “เงินที่ใช้” =0 เพ่ือรอการโอนเงินเข้ามาในกิจกรรม 
  จากน้ันผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเข้ามาอนุมัติโครงการ  
  และผู้ดูแลระบบหน่วยงาน หรือผู้ดูแลระบบกรมฯ(แล้วแต่กรณี) จึงทําการอนุมัติโอนเงินเข้ามายัง

กิจกรรมนั้น เจ้าของโครงการฯสามารถตรวจดูสถานะโครงการฯ จากตารางแสดงผลการค้นหา “บริหาร
โครงการ” ซึ่งถ้าโครงการได้รับอนุมัติ และมีเงินโอนเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการ จะขึ้นแถบสีแดง โดยมีจํานวน
เงินในช่อง”ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” เพ่ิมขึ้น  

  ให้เจ้าของโครงการ คลิ๊กเลือกโครงการ และเข้าไปในกิจกรรมที่เก่ียวข้อง เลือกประเภทค่าใช้จ่ายและ
ระบุ “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย จนมียอดรวมเท่ากับยอดเงินที่ได้รับจากการโอน  

  กระจายเงินงบประมาณที่ได้รับโอนลง ในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ ช่องเงิน 
“รวม”ต้องเท่ากับ จํานวนเงิน ในช่อง “เงินที่ใช้” 

  ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหาจะปรากฏ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง” และไม่ปรากฏแถบสีแดง 

ฉ. กรณีเลือกงบอุดหนุน 
ศึกษาแนวทางสร้างโครงการจาก 3.2.2.5 งบอุดหนุน ในเมนูคําของบประมาณ 
ซึ่งในระดับกิจกรรมในโครงการ เลือกประเภทค่าใช้จ่าย แผนที่จะใช้เป็นยอดเงินที่เจ้าของโครงการ

ต้องการใช้ในกิจกรรมน้ัน และให้ใส่ “เงินที่ใช้” =0 เพ่ือรอการโอนเงินเข้ามาในกิจกรรม 
จากน้ันผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเข้ามาอนุมัติโครงการ  
และผู้ดูแลระบบหน่วยงาน หรือผู้ดูแลระบบกรมฯ(แล้วแต่กรณี) จึงทําการอนุมัติโอนเงินเข้ามายัง

กิจกรรมนั้น เจ้าของโครงการฯสามารถตรวจดูสถานะโครงการฯ จากตารางแสดงผลการค้นหา “บริหาร
โครงการ” ซึ่งถ้าโครงการได้รับอนุมัติ และมีเงินโอนเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการ จะขึ้นแถบสีแดง โดยมีจํานวน
เงินในช่อง”ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” เพ่ิมขึ้น  

ให้เจ้าของโครงการ คลิ๊กเลือกโครงการ และเข้าไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เลือกประเภทค่าใช้จ่ายและ
ระบุ “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย จนมียอดรวมเท่ากับยอดเงินที่ได้รับจากการโอน  
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กระจายเงินงบประมาณที่ได้รับโอนลง ในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ ช่องเงิน 
“รวม”ต้องเท่ากับ จํานวนเงิน ในช่อง “เงินที่ใช้” 

ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหาจะปรากฏ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง” และไม่ปรากฏแถบสีแดง 

ช. กรณีเลือกงบรายจ่ายอ่ืน  
 เลือกเมนู บริหารโครงการ -> สร้างโครงการใหม่-> เลือกงบรายจ่ายอ่ืน มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไป จะปรากฏภาพ 3.5.20 
 1. *การปรับโครงการ จะขึ้น ขออนุมัติแผน อัตโนมัติ 
 2.  เงินที่ใช้ เริ่มต้นจะ = 0 
 3. รหัสโครงการ 
 4. *ประเภทงบรายจ่าย เลือก งบรายจ่ายอ่ืน 
 5. *ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณของโครงการ 
 6. * ประเภทโครงการ บังคับ เป็นโครงการเด่ียว 
 7. สังกัดหน่วยงาน จะขึ้นโดยอัตโนมัติ 
 8. เลือกกิจกรรมหลัก 
 9. เลือกยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 10. เลือกตัวช้ีวัด  
 11. ลําดับของโครงการ 
 12. บันทึก ช่ือโครงการ/วัตถุประสงค์ 
 13. ลักษณะโครงการเลือก โครงการใหม่ หรือ ต่อเน่ือง(ดูคํานิยามในเมนูคําขอฯ) 
 14. บันทึกเป้าหมายผลผลิตโครงการ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ หากมีมากกว่า 1 รายการ
ให้กด +เพ่ิมผลผลิตของโครงการ หรือ + เพ่ิมเป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 15. บันทึกประโยชน์ที่ได้รับ 
 16. แนบ file กรณีรายจ่ายอ่ืน วิจัย ให้แนบ เอกสารที่แสดงว่าโครงการวิจัยได้รับอนุมัติ/กรณีรายจ่าย
อ่ืน เดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราวให้แนบ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(ใบขวาง)ของโครงการ  
 17. บันทึก ผู้รับผิดขอบโครงการ/ผู้เสนอโครงการ/ผู้อนุมัติโครงการ 
 18. กด บันทึก 
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ภาพที่ 3.5.20 การสร้างโครงการนอกแผนฯ งบรายจ่ายอ่ืน ข้ันตอนท่ี 1 
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ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ  
 เมื่อกด “บันทึก” จากข้ันตอนที่ 1 แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ จากน้ัน 
คลิกปุ่ม  

1. ลําดับ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับของกิจกรรมการดําเนินงาน หากต้องการเปลี่ยนลําดับ สามารถแก้ไข
ตัวเลขได้และระบบ ESM จะเรียงให้อัตโนมัติหลังกดบันทึก หากไม่ต้องการให้กดรูปถังขยะเพ่ือลบกิจกรรม  

2. ยกเลิกกิจกรรมในโครงการ คือการเลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิก แทนการลบกิจกรรม  
3. * กิจกรรมย่อย เลือก ช่ือกิจกรรมย่อยของโครงการน้ันๆ 
4. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือกิจกรรมในโครงการ 
5. * เริ่มดําเนินการเลือกวันที่เริ่มดําเนินการเลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น  
09-11-2014 
6. * ดําเนินการเสร็จ เลือก วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. 

เช่น 09-11-2014 
7. ค่านํ้าหนักของกิจกรรม (ร้อยละ) พิมพ์ตัวเลขค่านํ้าหนักของกิจกรรม   
8. * จํานวน พิมพ์ จํานวนของผลผลิต โดยจํานวนตัวเลขต้องตรงกับข้อผลผลิตกิจกรรม 
9. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับ เช่น เรื่อง คน เครือข่าย รายบริการ เป็นต้น 
10. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย และประเภทค่าใช้จ่ายย่อย  
11. แผนที่ใช้ ให้ใสแ่ผนที่จะใช้ 
12. เงินที่ใช้ ให้ใส่ 0  
13. กดบันทึก 

 
ภาพที่ 3.5.20 การสร้างโครงการนอกแผนฯ งบรายจ่ายอ่ืน ข้ันตอนท่ี 2 

14.  ให้คลิ๊ก “แตกตัวคูณงบดําเนินโครงการ”   (จะปรากฏเฉพาะประเภท
ค่าใช้จ่ายที่กําหนดให้แตกตัวคูณเท่าน้ัน) จะขึ้น Pub up ตามภาพที ่3.5.21 แบ่งเป็น ส่วนที่ต้องตรวจสอบ 
การแตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ และการแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย 
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 14.1. ส่วนที่ต้องตรวจสอบ 
 ยอดเงินที่ใช้ หมายถึง จะเป็น 0 โดยอัตโนมัติเน่ืองจากยังไม่ได้รับเงินโอนเข้ามาในโครงการ 
 รายการอ่ืนให้ตรวจสอบ ได้แก่ รหัสโครงการ ประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ สังกัด

หน่วยงาน กิจกรรมหลัก  ลําดับโครงการ ช่ือโครงการย่อย  ระยะเวลาดําเนินโครงการ กิจกรรมในโครงการ  
14.2. การแตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ ให้บันทึก“กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรม

ในโครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)” เช่น ประชุม 5 ครั้ง / จัดจ้าง 1 ครั้ง / นิเทศ 5 ครั้ง เป็นต้น  
  ดังนั้น จึงไม่ให้เอารายการค่าใช้จ่ายมาใส่ เช่น เบ้ียเลี้ยง 200 คน ที่พัก 3 คืน หรือพิมพ์

หนังสือ 3000 เล่ม มาใส่ และหากมีรายการมากกว่า 1 รายการ สามารถกด +กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรม
ในโครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)  

  เมื่อบันทึกครบทุกรายการแล้ว ให้กด บันทึก ปุ่มสีน้ําเงิน ก่อนเข้าไปคลิ๊กข้อ 14.3 แตกตัว
คูณรายการค่าใช้จ่าย มิฉะน้ัน รายการที่บันทึกจะหายไป 

14.3. การแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย โดยคลิ๊ก +เพ่ิมข้อมูลตัวคูณ และขึ้น popup ให้กรอก
รายละเอียด เจ้าของโครงการคลิ๊ก +เพ่ิมข้อมูลตัวคูณได้หลายรายการตามต้องการ ทั้งน้ีการแตกตัวคูณ มีไว้
อํานวยความสะดวกให้เจ้าของโครงการทราบท่ีมาของจํานวนเงินในกิจกรรมน้ันๆ ว่า มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
อะไรบ้าง โดยสังเกตจํานวนเงินระหว่าง “รวมทั้งสิ้น” จะต้องเท่ากับ “*เงินที่ใช้” ถึงจะถือว่าการแตกตัวคูณ
ถูกต้อง (ตัวอย่างแสดงการบันทึกการแตกตัวคูณไม่ถูกต้อง เพราะเกินวงเงินที่ใช้ เจ้าของโครงการควรปรับให้เท่ากัน)  

อย่างไรก็ตาม ระบบฯ จะยืนยันตัวเลข “*เงินที่ใช้” และการเลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย”เป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายและตัวเลขจํานวนเงินที่ถูกต้อง ไม่ได้เอารายการค่าใช้จ่ายและจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นจากการแตกตัว
คูณรายการค่าใช้จ่ายมานําเสนอ Report แต่อย่างใด 

15. กด บันทกึ สีฟ้า 
16. คลิก๊ ช่ือโครงการ หลังคําว่า “กลับไปดูข้อมูลโครงการ” เพ่ือ กลับไป“แตกตัวงบดําเนินการ

โครงการ” ตามข้อ 14 จนครบทุกประเภทค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในกิจกรรมน้ัน 
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ท่ี 3.5.21การแตกตัวคูณงบรายจ่ายอ่ืน 

จากน้ันผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเข้ามาอนุมัติโครงการ ก่อน (ภาพ 3.5.22) 

 
ภาพที่ 3.5.22 ตารางแสดงผลการค้นหา เม่ือโครงการในงบรายจา่ยอ่ืน ได้รับการอนุมัติ 

 
จากน้ันผู้ดูแลระบบกรมฯ จึงทําการอนุมัติโอนเงินเข้ามายังกิจกรรมน้ัน เจ้าของโครงการฯสามารถ

ตรวจดูสถานะโครงการฯ จากตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” ซึ่งถ้าโครงการได้รับอนุมัติ และมี
เงินโอนเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการ จะขึ้นแถบสีแดง โดยมีจํานวนเงินในช่อง”ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง” 
เพ่ิมขึ้น  

ให้เจ้าของโครงการ คลิ๊กเลือกโครงการ และเข้าไปในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เลือกประเภทค่าใช้จ่ายและ
ระบุ “เงินที่ใช้” ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย จนมียอดรวมเท่ากับยอดเงินที่ได้รับจากการโอน  

กระจายเงินงบประมาณที่ได้รับโอนลง ในช่องแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และตรวจสอบ ช่องเงิน 
“รวม”ต้องเท่ากับ จํานวนเงิน ในช่อง “เงินที่ใช้” 

ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จ ในตารางแสดงผลการค้นหาจะปรากฏ“ยอดเงินที่ใช้”ต้องเท่ากับ“ยอดเงินหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง” และไม่ปรากฏแถบสีแดง 

3.5.3.3 การปรับแผน โอนเงิน และการตรวจสอบสถานะการเงินของโครงการ 

เมื่อโครงการนอกแผน หรือโครงการในแผนฯ ทุกงบรายจ่ายผ่านการอนุมัติแผนแล้ว ในตาราง
แสดงผลการค้นหา “การบริหารโครงการ” จะบ่งบอกสถานะ ว่า อนุมัติ หลังจากน้ันถ้าเจ้าของโครงการ
ต้องการตรวจสอบสถานะเงินของกิจกรรมในโครงการ หรือต้องการปรับแผน7 โอนเงิน ให้ดําเนินการดังน้ี  
                                                            
7
 การปรับแผน  หมายถึง การดําเนินการใดๆ ท่ีมีผลทําให้ เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงินในระบบฯ ระหว่างกิจกรรมใน

โครงการ อย่างน้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป เช่น มีการโอนเงินระหว่างกิจกรรมในโครงการย่อย มีการรับเงินจากส่วนกลางกรมฯหรือ
หน่วยงานอ่ืนเข้ามาสมทบท่ีกิจกรรมในโครงการย่อย มีการโอนเงินออกจากกิจกรรมในโครงการคืนส่วนกลางกรมฯหรือให้
หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น (กรณีเปลี่ยนประเภทค่าใช้จ่ายของกิจกรรมในโครงการ แต่งบประมาณของกิจกรรมในโครงการนั้นไม่
เปลี่ยนแปลง ไม่ถือว่าเป็นการปรับแผน) 

14.2 
14.3 

15 
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ก. การตรวจสถานะการเงินของโครงการ และกิจกรรมในโครงการ 
 1. เจ้าของโครงการ สามารถตรวจสอบสถานะการเงินของโครงการ ได้จากตารางแสดงผลการค้นหา 
(รายละเอียดตามข้อ 3.5.2 การค้นหาโครงการ และอธิบายตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ”) 
 2. เจ้าของโครงการ สามารถตรวจสอบสถานะการเงินของกิจกรรมในโครงการ ดังน้ี 

 ให้ค้นหาโครงการย่อยที่ต้องการ คลิ๊ก รูปดินสอ และเลือกโครงการย่อยที่ต้องการจากตารางแสดงผล
การค้นหา “การบริหารโครงการ” จะปรากฏภาพ 3.5.23 ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะปรากฏ รายการ “รายงาน
สถานะการเงินของกิจกรรม”  
 1) ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือ ยอดเงินของโครงการได้รับอนุมัติเงินให้ดําเนินการ          (=
ยอดเงินจัดสรรงบประมาณโครงการ+อนุมัติเงินโอนเข้า-อนุมัติเงินโอนออก) ที่ยังไม่ได้หักรายการเบิกจ่ายใน
กรณีถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆ จะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ  

  2) เงินที่ใช้อนุมัติแผน หมายถึง จํานวนเงินที่กิจกรรมน้ีได้รับการอนุมัติเงินเข้าในกิจกรรมครั้งแรก 
กรณีโครงการนอกแผนจะ =0 เพ่ือให้เจ้าของโครงการทราบว่า เดิมกิจกรรมน้ีได้รับอนุมัติเท่าไหร่ 

 3) เบิกจ่ายปกติ/ยืมเงินราชการ/ชดใช้เงินยืมราชการ/ส่งคืนเงิน/เบิกจ่ายผู้พัน/ยอดเงินโอนออก 
เป็นรายการท่ีผู้ดูแลเบิกจ่ายรายงานผลการเบิกจ่าย เจ้าของโครงการสามารถเข้าไปตรวจสอบว่า ขณะน้ีมีการ
รายงานผลการเบิกจ่ายหรือยัง และมียอดเบิกจ่ายตรงหรือไม่ สรุปปัจจุบันกิจกรรมน้ีมีเงิน คงเหลือเท่าไหร่ 
เป็นต้น  

 4) คงเหลือ หมายถึง ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง ลบ เบิกจ่ายปกติ ลบ เงินยืมทดรองราชการ 
บวก ชดใช้เงินยืม บวก เงินส่งคืน ลบ เบิกจ่ายผูกพัน (เป็นการแสดงสถานะการเงินของโครงการ ตามท่ีผู้ดูแล
เบิกจ่ายเงิน เข้ามารายงานให้เจ้าของโครงการทราบ ว่า เงินในกิจกรรมน้ี เบิกจ่ายไปแล้วและมียอดเงิน
คงเหลือตามที่ปรากฏถูกต้องหรือไม่) ดังน้ันเจ้าของโครงการจะโอนเงินจากกิจกรรมท่ีมีเงินคงเหลือ ไปให้
กิจกรรมอ่ืนได้ แต่จะไม่สามารถโอนเงินจากกิจกรรมที่มีเงินคงเหลือ = 0 หรือติดลบได้ 
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ภาพที่ 3.5.23 ตรวจสอบสถานะการเงินของกิจกรรมในโครงการ 

ข. การปรับแผน8 โอนเงินออกจากกิจกรรมในโครงการ 
ผู้ทํารายการ 

 เจ้าของโครงการที่ต้องการโอนเงินออกเป็นผู้ดําเนินการตามเมนูน้ี โดยประสานกับผู้รับโอนเพ่ือให้
ทราบรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการ เช่น จะโอนเงินเข้าไปที่กิจกรรมในโครงการใด ของหน่วยงานใด  
งบรายจ่ายใด ผลผลิต กิจกรรมหลักใด เป็นต้น 
 กรณีโอนเงินออกจากส่วนกลางกรม ให้หน่วยงาน ผู้ดูแลระบบกรมฯ จะเป็นผู้ทํารายการ  

ผู้อนุมัติการโอน 
 กรณีที่โอนข้ามหน่วยงาน/ข้ามผลผลิต/ข้ามงบรายจ่าย ให้เจ้าของโครงการทํารายการไว้ ผู้ดูแล
ระบบกรมฯ จะเป็นผู้เข้ามาอนุมัติ  
 กรณีโอนภายในหน่วยงาน ให้เจ้าของโครงการทํารายการไว้ ผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะเป็นผู้เข้ามาอนุมัติ  
   ที่เมนูบริหารโครงการ กดปุ่มโอนเงิน ตามภาพที่ 3.5.23 จะขึ้น Popup ตามภาพที่ 3.5.24 ให้
ตรวจสอบครั้งที่ 1 
 1. ปีงบประมาณ 
 2. ประเภทผู้โอน  
 3. สังกัดหน่วยงาน 
 4. ประเภทงบรายจ่ายผู้โอน 
 5. กิจกรรมหลักผู้โอน  
 6. ผู้โอน จะ แสดงโครงการย่อยที่จะโอนออก 
 7. กิจกรรมในโครงการ จะแสดงกิจกรรมในโครงการท่ีต้องการโอนเงินออก 
 8. ยอดเงินที่สามารถโอนได้ คือ เงินคงเหลือ ซึ่งต้องเชคกับการเงิน เน่ืองจากบางคร้ังการเงินไม่ได้
รายงานเบิกจ่าย เจ้าของโครงการเข้าใจผิดว่ากิจกรรมน้ียังมีเงินเหลือ 
                                                            
8

 การปรับแผน หมายถึง การดําเนินการใดๆ ท่ีมีผลทําให้ เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงินในระบบฯ ระหว่างกิจกรรมใน
โครงการ อย่างน้อย 2 กิจกรรมข้ึนไป เช่น มีการโอนเงินระหว่างกิจกรรมในโครงการย่อย มีการรับเงินจากส่วนกลางกรมฯ 
หรือรับเงินของหน่วยงานอ่ืนเข้ามาท่ีกิจกรรมในโครงการย่อย มีการโอนเงินออกจากกิจกรรมในโครงการคืนส่วนกลางกรมฯ
หรือให้หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น (กรณีปรับข้อมูลอ่ืนๆท่ีไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงิน หรือเปลี่ยนประเภทค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรมในโครงการ แต่งบประมาณของกิจกรรมในโครงการนั้นไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ถือว่าเป็นการปรับแผนในระบบฯ) 

2 

3 

4 
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  9. ยอดรวมจํานวนเงินที่โอน จะขึ้นเมื่อเจ้าของโครงการทํารายการเสร็จ 
 10. แนบไฟล์เอกสารท่ีได้รับการอนุมัติปรับแผนแล้ว เบ้ืองต้น ให้ข้ามไปก่อน เมื่อเจ้าของโครงการ 
Print แบบฟอร์มปรับแผน ไปให้ผู้มีอํานาจอนุมัติ แล้วจึง scan เอกสารแนบ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
หรือ กองแผนงาน attract file มาประกอบการพิจารณาอนุมัติปรับแผน 
 11. กดปุ่มสีเขียว “กรุณากดปุ่มบันทึกเพ่ือยืนยันการทํารายการโอนเงิน หลังจากน้ันจะมีปุ่มเพ่ิม
ข้อมูลผู้รับเงินมาให้” 

 
ภาพที่ 3.5.24 ให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแผน โอนเงิน คร้ังท่ี 1 

 12. จะเห็น Popup ตามภาพ 3.5.25 
 ก. ให้ตรวจสอบข้อมูลครั้งที่ 2 เพราะเมื่อเจ้าของโครงการทํารายการโอน แล้วกลุ่มแผนอนุมัติ
การโอน ทุกฝ่ายรวมถึงโปรแกรมเมอร์ จะไม่สามารถแก้ไขรายการได้ 
 ข. ให้ใส่เหตุผลในการโอนออก ในช่อง “เหตุผลในการปรับแผน” 
 ค. กด ปุ่มบันทึก   
 ง. คลิ๊กเพ่ือเพ่ิมข้อมูลผู้รับ   

1 
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ภาพท่ี 3.5.25 ให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแผน โอนเงิน คร้ังท่ี 2 

 13. จะเห็น Popup ตามภาพ 3.5.26 
 ก. ให้ตรวจสอบข้อมูล ครั้งที่ 3 เพราะเมื่อเจ้าของโครงการทํารายการโอน แล้วกลุ่มแผนอนุมัติ
การโอน ทุกฝ่ายรวมถึงโปรแกรมเมอร์ จะไม่สามารถแก้ไขรายการได้ 
 ข. เลือกประเภทผู้รับ ได้แก่ โครงการ ส่วนกลาง หรือ หน่วยงานภายนอก  
 ค. หน่วยงานที่รับเงิน 
 ง. เลือกประเภทงบรายจ่ายของผู้รับ ได้แก่ งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงานขั้นตํ่าประจํา 
งบบุคลากร งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 
 จ. เลือกกิจกรรมหลักผู้รับ 
 ฉ. เลือกโครงการท่ีรับเงิน จะเห็นเฉพาะโครงการผ่านการอนุมัติแล้วเท่าน้ัน 
 ช. เลือกกิจกรรมในโครงการ ผู้รับ 
 ซ. บันทึกจํานวนเงินที่โอนให้กิจกรรมในโครงการน้ี 
 ญ. บันทึกเหตุผลในการปรับแผน ให้แสดงถึงความจําเป็นที่ต้องรับเงินโอน 
 ฎ. กดบันทึก 
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 ภาพท่ี 3.5.26 ให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแผน โอนเงิน คร้ังท่ี 3 และใส่รายละเอียดผู้รับ 

 14. Popup จะหายไป และจะปรากฏข้อมูลผู้รับตามภาพ 3.5.27 
 ก. ให้ตรวจสอบข้อมูล ครั้งที่ 4 เพราะเมื่อเจ้าของโครงการทํารายการโอน แล้วกลุ่มแผนอนุมัติ
การโอนเรียบร้อย ทุกฝ่ายรวมถึงโปรแกรมเมอร์จะไม่สามารถแก้ไขรายการได้ 
 ข. กรณีต้องการโอนเงินไปให้ผู้รับกิจกรรมในโครงการย่อยอ่ืนๆ ให้คลิ๊ก “เพ่ิมข้อมูลผู้รับ” 
 ค. ให้กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารการปรับแผน ไปให้ผู้มีอํานาจลงนาม ภาพ 3.5.28 
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ภาพที่ 3.5.27 ให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับแผน โอนเงิน คร้ังท่ี 4 และ Download file แบบฟอร์มปรับแผน 

 ง. ให้กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารการปรับแผน ตรวจสอบข้อมูลการปรับแผน โอนเงิน ครั้งที่ 5 
ภาพ 3.5.27 เมื่อถูกต้องจึงไปให้ผู้มีอํานาจลงนาม  
 จ. เมื่อลงนามเสร็จ ให้ Scan เอกสารที่มีลายเซ็น และ upload file 
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ภาพที่ 3.5.28 เอกสารปรับแผน Download จากระบบ ตรวจคร้ังท่ี 5 ก่อนเสนอลงนาม และเม่ืออนุมัติให้ scan เข้าระบบ 

 15. ตรวจสอบสถานะของโครงการในตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” กรณีได้รับการอนุมัติโอนเงิน
แล้ว จะเห็นว่ายอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงจะลดลง และจะไม่เท่ากับยอดเงินที่ใช้ และมีแถบสีแดงปรากฏ  
 ให้เจ้าของโครงการผู้โอนออก ดําเนินการต่อดังน้ี 
 ก. เข้าไปที่กิจกรรมในโครงการย่อย ที่มีการโอนเงินออก แล้วปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่าย และ
จํานวนเงินที่ใช้ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายของกิจกรรมน้ัน รวมกันให้เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง  
 ข. ปรับปรุง “แตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)” 
 ค. เข้าไปปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายเดือน ในโครงการย่อยให้เท่ากับยอดเงินที่ใช้ สังเกตว่า
ยอดเงินที่ใช้ จะต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง และช่อง”รวม” จะไม่ขึ้นสีแดงจึงจะถูกต้อง 
 ง. เข้าไปปรับปรุงรายละเอียดอ่ืนๆของโครงการย่อย โครงการร่มใหญ่ (ถ้ามี)  
 จ. ตรวจสอบสถานะของโครงการในตารางแสดงผลการค้นหา จะเห็นว่ายอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง จะเท่ากับยอดเงินที่ใช้ และแถบสีแดงจะหายไป 
 ฉ. ระบบจะปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายเดือน ในโครงการใหญ่ โดยอัตโนมัติ 
 ข้อสังเกต 
 ก. ยอดรวมจํานวนเงินที่โอน จะเป็นผลรวมจากเงินที่โอนให้ผู้รับแต่ละกิจกรรมรวมกัน 
 ข. ถ้าผู้ดูแลระบบหน่วยงานยังไม่อนุมัติ หากตรวจสอบแล้ว พบว่า บันทึกข้อมูลผู้รับผิด เจ้าของ
โครงการสามารถ กดลบที่ถังขยะหน้าข้อมูลผู้รับได้ และสามารถยกเลิกการโอนในรายการน้ันๆ โดย ต๊ิกหน้า
กล่องสี่เหลี่ยม และกดปุ่ม “ลบข้อมูล”เพ่ือลบรายการโอนได้ 
 ค. ต้อง upload file Scan เอกสารปรับแผนที่มีลายเซ็น ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
  
 
 

ง 
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ค. การปรับแผน รับเงินเข้ามาที่กิจกรรมในโครงการ 
 ให้เจ้าของโครงการผู้รับโอน ดําเนินการต่อดังน้ี 
 1. แจ้งกิจกรรมในโครงการ ที่ประสงค์จะรับโอนเงินให้ผู้โอนทราบ 
 กรณีเป็นกิจกรรมเดิมในโครงการย่อยที่มีอยู่แล้ว ให้รออนุมัติเงินรับโอน 
 กรณีเป็นกิจกรรมใหม่ในโครงการย่อยที่มีอยู่แล้ว ให้สร้างกิจกรรมใหม่โดยกด “คลิ๊กเพ่ือเพ่ิม
กิจกรรมในโครงการ”ในโครงการย่อยน้ัน ดูภาพที่ 3.5.2 และใส่รายละเอียดต่างๆ จํานวนเงินของกิจกรรมใน
โครงการ “แผนที่จะใช้” ให้ใส่จํานวนเงินที่ต้องการ สําหรับ “เงินที่ใช้” ให้ใส่ =0 แล้วกดบันทึก   
 กรณีเป็นโครงการย่อยใหม่ ภายใต้โครงการใหญ่เดิมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ให้สร้างโครงการย่อย
และสร้างกิจกรรมในโครงการเหมือนวิธีการสร้างโครงการตามคําของบประมาณ ในช่อง จํานวนเงินของ
กิจกรรมในโครงการ “แผนที่จะใช้” ให้ใส่จํานวนเงินที่ต้องการ สําหรับ “เงินที่ใช้” ให้ใส่ =0 แล้วกดบันทึก 
 2. ตรวจสอบสถานะของโครงการในตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” กรณีได้รับการ
อนุมัติโอนเงินแล้ว จะเห็นว่ายอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลงจะเพ่ิมขึ้น และจะไม่เท่ากับยอดเงินที่ใช้และมีแถบสี
แดงปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา 
 ให้เจ้าของโครงการผู้รับโอน ดําเนินการต่อดังน้ี 
 ก. เข้าไปที่กิจกรรมในโครงการย่อย ที่มีการรับโอนเงิน แล้วปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่าย และ
จํานวนเงินที่ใช้ในแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายของกิจกรรมน้ัน รวมกันให้เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง  
 ข. ปรับปรุง “แตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)” 
 ค. เข้าไปปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายเดือน ในโครงการย่อยให้เท่ากับยอดเงินที่ใช้ 
สังเกตว่ายอดเงินที่ใช้ จะต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง และช่อง”รวม” จะไม่ขึ้นสีแดงจึงจะถูกต้อง 
 ง. เข้าไปปรับปรุงรายละเอียดอ่ืนๆของโครงการย่อย โครงการร่มใหญ่ (ถ้ามี)  
 จ. ตรวจสอบสถานะของโครงการในตารางแสดงผลการค้นหา จะเห็นว่ายอดเงินหลังโอน
เปลี่ยนแปลง จะเท่ากับยอดเงินที่ใช้ และแถบสีแดงจะหายไป 

3. ระบบจะปรับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายเดือน ในโครงการใหญ่ โดยอัตโนมัติ 

3.5.4 การอนุมัติแผน ให้อนุมัติแผนทุกงบรายจ่าย สําหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 
 เลือกบริหารโครงการ-> เมนูย่อยอนุมัติแผน  
 ค้นหาโครงการทุกงบประมาณรายจ่าย ทุกโครงการใหญ่ ทุกโครงการย่อยที่ต้องการอนุมัติ โดย
สามารถตรวจสอบจากตารางแสดงผลการค้นหา “อนุมัติปรับโครงการ” ในตารางจะมีเฉพาะโครงการที่มี
สถานะ “ยังไม่อนุมัติ” หากโครงการใดอนุมัติแล้วจะไม่ปรากฏในตารางแสดงผลฯ แต่จะกลับไปปรากฏใน
ตารางแสดงผลการค้นหา “บริหารโครงการ” เพ่ือให้เจ้าของโครงการทราบ     
 คลิ๊กรูปดินสอ เลือกโครงการ (จะปรากฏภาพ 3.2.29) 

1. *การปรับโครงการ เลือก “อนุมัติแผน” กรณีตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของโครงการ 
กิจกรรมในโครงการย่อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเภทค่าใช้จ่าย งบประมาณ และเอกสารแนบ อย่างถี่ถ้วนเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติโครงการ หลังจากอนุมัติโครงการแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นไม่อนุมัติโครงการได้  

2. ประเด็นสําคัญ ๆ ที่ต้องตรวจสอบ ได้แก่ 
  กิจกรรมหลัก 
 ระยะเวลาดําเนินการ  
 ตรวจสอบยอดเงินรวม ต้องเท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง  
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 ค่านํ้าหนัก (นํ้าหนักกิจกรรมในโครงการย่อย นํ้าหนักรวมของโครงการย่อยในโครงการใหญ่  
ประเภทค่าใช้จ่าย  
การแตกตัวคูณ (บันทึก“กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ (ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)) 

 สาเหตุที่ต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงตรวจสอบ “ระยะเวลา
ดําเนินการ” การเลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” “เงินที่ได้รับ” และการแตกในแต่ละประเภทค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบราชการฯ และตามความเป็นจริง เน่ืองจาก  
 ก. ผู้บริหารฯ ระดับสูง ให้ความสนใจต่อประเภทค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
ค่าใช้จ่ายประชุมราชการ ค่าจ้างเหมา เป็นต้น เมื่อผู้บริหารฯ ต้องการรายงานดังกล่าว เพ่ือเป็นการป้องกัน
ความผิดพลาดของการรับ-ส่ง-ประมวลผลข้อมูล กองแผนงานจะใช้ข้อมูลจากเมนู Report การบริหาร
งบประมาณ จากระบบฯ นําเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่เห็นพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่ายนําเสนอ กรณีผู้ดูแล
ระบบหน่วยงาน พบว่าระบบฯ คํานวณคลาดเคลื่อนโปรดแจ้งผู้รับผิดชอบทันที 

 ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน/สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ ว่า กิจกรรม
ในโครงการได้ใช้จ่ายตามประเภทค่าใช้จ่ายตรงตามที่รายงานไว้ ถูกต้องหรือไม่ เช่น กิจกรรมน้ีเจ้าของโครงการ
บันทึกเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แต่เวลาดําเนินการจริง เอาไปใช้เป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง หรือค่าอาหารทําการ
นอกเวลา เป็นต้น  

3. รายละเอียดการตรวจสอบอ่ืนๆ ใช้วิธีการเช่นเดียวกับ ข้อ 3.5.3 การบริหารโครงการในแผนฯ9 
ทุกงบรายจ่าย สําหรับเจ้าของโครงการ  

4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง แน่ใจ ให้กด บันทกึ ปุ่มสีฟ้า
ฟ้า

                                                            
9 โครงการในแผนฯ หมายถึง โครงการท่ีมาจากเมนูคําของบประมาณ ผ่านการอนุมัติกลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณ
โครงการ แล้ว  
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ภาพ 3.2.29 รายละเอียดโครงการ ท่ีเลือกมาตรวจสอบก่อนอนุมัติ 
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ข้อควรระวัง โครงการใหญ่  โครงการย่อย รวมถึงโครงการนอกแผนฯ ผู้ดูและระบบหน่วยงานเข้า
มาอนุมัติโครงการ เพียงคร้ังเดียว โดยภายหลังผู้ดูแลระบบหน่วยงานได้อนุมัติแผนแล้ว ระบบจะ Lock 
ยอดเงินรามในกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการ หากเจ้าของโครงการไปปรับแก้จํานวนเงินให้มาก หรือน้อยกว่า 
แผนที่ได้รับอนุมัติ จะไม่สามารถบันทึกได้ โดยระบบจะเตือน “เงินที่ใช้ในกิจกรรมไม่เท่ายอดเงินคงเหลือ”
ต่อจากน้ันหากเจ้าของโครงการ ต้องการปรับแผนเพ่ิมหรือลดเงิน เป็นเรื่องของอนุมัติปรับแผน โอนเงิน ซึ่งจะ
กล่าวในบทต่อไป 
 ดังน้ันต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ถี่ถ้วน เพราะถ้าอนุมัติ โครงการย่อย โครงการใหญ่แล้ว แสดงว่า
อนุมัติแผนถึงระดับกิจกรรมในโครงการ และจะไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นสถานะ “ไม่อนุมัติได้”เหมือนใน
เมนูคําขอฯ  
 หากเจ้าของโครงการจําเป็นต้องปรับแผน มีการดําเนินการใดๆ ที่มีผลทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของ
จํานวนเงินในระบบฯ ระหว่างกิจกรรมในโครงการ อย่างน้อย 2 กิจกรรมข้ึนไป เช่น มีการโอนเงินระหว่าง
กิจกรรมในโครงการย่อย มีการรับเงินจากส่วนกลางกรมฯ หรือรับเงินของหน่วยงานอ่ืนเข้ามาท่ีกิจกรรมใน
โครงการย่อย มีการโอนเงินออกจากกิจกรรมในโครงการคืนส่วนกลางกรมฯ หรือให้หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น 
เจ้าของโครงการต้องบันทึกเหตุผลในการปรับแผน พร้อมแบบฟอร์มปรับแผนที่ได้รับอนุมัติแล้ว หรือเอกสาร
อ่ืนใดที่แสดงว่าอนุมัติแล้ว และผู้อนุมัติปรับแผนตรวจจากเอกสารดังกล่าว (เจ้าของโครงการ Scan เข้ามาใน
ระบบฯ) เป็นหลักฐานประกอบการอนุมัติใน เมนู “อนุมัติรายการโอนเงิน” ซึ่งจะได้กล่าวในบทต่อไป 
 (กรณีปรับข้อมูลอ่ืนๆที่ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของจํานวนเงิน หรือปรับเปลี่ยนประเภทค่าใช้จ่าย
ของกิจกรรมในโครงการ แต่งบประมาณของกิจกรรมในโครงการน้ันไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ถือว่าเป็นการปรับแผน
ในระบบฯ)  
  
    --------------------------------------------------  


