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3.6 เมนูโอนเงิน 

เนื้อหาประกอบด้วย 
3.6.1 กลุ่มผูใ้ช้งาน 
3.6.2 การค้นหาโครงการและอธิบายตารางแสดงผลการค้นหา “เมนูโอนเงิน” 
3.6.3 การอนุมัติการโอนเงิน สําหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

3.6.1 กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี้ ได้แก่  

1. ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ใช้เมนูย่อยอนุมัติรายการโอนเงิน เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการโอนเงิน
ระหว่างโครงการภายในหน่วยงาน โอนเงินข้ามกิจกรรมหลักภายในหน่วยงาน  

2. ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ)  

-ใช้เมนูย่อยอนุมัติรายการโอนเงิน เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการโอนเงินในกรณี โอนเงินข้าม
หน่วยงาน โอนเงินข้ามผลผลิต โอนเงินข้ามงบรายจ่ายและใช้สําหรับเข้าไปตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหากับระบบฯ 

-ใช้เมนูย่อยรายการเงินส่วนกลาง เพ่ือโอนเงินส่วนกลางกรม 

3.6.2  การค้นหารายการ และอธิบายตารางแสดงผลการค้นหา “รายการโอนเงิน”   
โดยเลือกเมนูโอนเงิน ไปที่เมนูย่อยอนุมัติรายการโอนเงิน จากน้ันไปที่ปุ่มค้นหา 

 กลุ่มแผนของหน่วยงานใช้ค้นหาโครงการที่เจ้าของโครงการทําการโอนเงินเพ่ืออนุมัติการโอนเงิน 
Download เอกสารการปรับแผนเพ่ือตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน โดยกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึงหรือ
ทั้งหมด (ภาพที่ 3.2.29) ดังน้ี 

ก. เลือกปีงบประมาณ 
 ข. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า /
ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
 ค. กิจกรรมหลกั เลือกกิจกรรมหลักของโครงการท่ีต้องการค้นหา 
 ง. กดปุ่มค้นหาระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการโอนเงิน” 

จ. กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงขอ้มูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดงโครงการ
ทุกงบรายจ่ายทั้งหมด ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการโอนเงิน”  
ตารางแสดงผลการค้นหา “อนุมัตริายการโอนเงนิ” ประกอบด้วย  

1. กล่องสี่เหลี่ยม เพ่ือ ต๊ิก เลือก กรณีต้องการลบรายการโอนเงินกล่องสี่เหลี่ยมจะปรากฏ 
เฉพาะรายการที่สร้างใหม่และยังไม่ได้รับอนุมัติแผนจากผู้ดูแลระบบหน่วยงาน  

กรณีเป็นรายการท่ีผ่านการอนุมัติรายการโอนเงินที่ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน อนุมัติแล้ว จะไม่
ปรากฏกล่องสี่เหลี่ยม ผู้ดูแลระบบหน่วยงานจะไม่สามารถเรียกกล่องสี่เหลี่ยมคืน เพ่ือมาลบโครงการฯ ได้อีก
ต่อไป  

2. ดูข้อมูลจะปรากฏรูปปากกา สําหรับให้กลุ่มแผนของหน่วยงานคลิก เลือกรายการขึ้นมาเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูล 

3. สถานะ 
กรณี ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบและอนุมัติ จะเป็น “ยังไม่อนุมัติ”  
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กรณี ผู้ดูแลระบบหน่วยงาน เข้าตรวจสอบและอนุมัติ จะเป็น “อนุมัติ”  
4. ปี แสดง ปีงบประมาณที่ทํารายการ 
5. ผู้โอน แสดงรายละเอียดของโครงการที่โอนออก 
6. ผู้รับ แสดงรายละเอียดของโครงการที่ได้รับเงิน 
7. งบประมาณ แสดงจํานวนเงินที่ทํารายการ 
8. อัพเดท แสดง วันเดือนปี ที่มีการเข้ามาทํารายการ 

ภาพที่ 3.2.29 ตารางแสดงผลการค้นหา รายการโอนเงิน 

3.6.3 การอนุมัติการโอนเงิน สําหรับผู้ดูแลระบบหน่วยงาน 

เมื่อผู้ดูแลระบบหน่วยงานเข้าใช้งานในเมนูโอนเงินแล้วให้คลิกรูปดินสอในตารางแสดงผลเพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลการทํารายการโอนเงินและอนุมัติรายการโอนเงินโดยตรวจสอบข้อมูล 2 ส่วนคือข้อมูลของผู้
โอนและข้อมูลผู้รับโอนดังน้ีคือ 

ตรวจสอบข้อมูลผู้โอน 
1. สถานะการโอนเงิน จะขึ้นสถานะ “อนุมัติ” กับ “ไม่อนุมัติ” กรณีตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง

ให้เลือกปุ่ม “อนุมัติ” 
2. ปีงบประมาณ แสดงปีงบประมาณที่ทํารายการ 
3. ประเภทผู้โอนแสดงประเภทโครงการผู้โอน 
4. หน่วยงาน แสดงอัตโนมัติ 
5. ประเภทงบรายจ่ายผู้โอน แสดงประเภทงบรายจ่ายของผู้โอน 
6. กิจกรรมหลักผู้โอนแสดงกิจกรรมหลักของผู้โอน 

ก 
ข 

ค ง จ 
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7. ผู้โอน แสดงข้อมูลโครงการที่โอนเงินออก 
8. ข้อมูลแหล่งเงินในกิจกรรมที่โอนเงินออก แสดงลําดับที่กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ ยอดเงิน

ที่สามารถโอนได้ ยอดรวมจํานวนเงินที่โอน เพ่ือให้กลุ่มแผนหน่วยงานตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของแหล่งเงิน 
9. เหตุผลในการปรับแผน เพ่ือให้เจ้าของโครงการระบุถึงเหตุผลที่ต้องโอนเงินออก 

ตรวจสอบข้อมูลผู้รับโอน 
1. ลําดับ แสดงลําดับที่ในการทํารายการโอนเงินกรณีต้องการลบรายการโอนเงินสามารถลบได้

โดยกดรูปถังขยะหน้าตัวเลขทั้งน้ีการลบจะทําได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มแผนยังไม่อนุมัติการโอนเงิน 
2. แก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม เพ่ือทําการแก้ไขข้อมูลผู้รับเงิน 
3. *ประเภทผู้รับแสดงประเภทโครงการผู้รับ 
4. หน่วยงานแสดงอัตโนมัติ 
5. *ประเภทงบรายจ่ายผู้รับแสดงประเภทงบรายจ่ายของผู้รับ 
6. กิจกรรมหลักผู้รับแสดงกิจกรรมหลักของผู้รับ 
7. โครงการที่รับเงินแสดงข้อมูลโครงการที่รับเงินเข้า 
8. ข้อมูลแหล่งเงินในกิจกรรมที่รับเงิน แสดงลําดับที่กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ เพ่ือให้กลุ่ม

แผนหน่วยงานตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของแหล่งเงิน 
9. *จํานวนเงิน แสดงจํานวนเงินในกิจกรรมที่ได้รับโอน 
10. เหตุผลในการปรับแผน ระบุเหตุผลที่ต้องรับเงินเพ่ิมเติม 
11. ข้อมูลผู้รับ คลิกที่ปุ่ม  กรณีต้องการเพ่ิมรายการการโอนเงิน 
12. แนบไฟล์เอกสารที่ได้รับการอนุมัติปรับแผนแล้วคลิกที่ปุ่ม เพ่ิมไฟล์อัพโหลดกรณี

ที่มีไฟล์เอกสารที่ได้รับการอนุมัติปรับแผนจากผู้มีอํานาจมากกว่า 1 ไฟล์ 
13. อัพโหลดไฟล์ เพ่ือให้เจ้าของโครงการ “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารการปรับ

แผนที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว ทั้งน้ี ถ้าต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 
14. ปุ่มบันทึก 
15. ดาวน์โหลดเอกสารการปรับแผน คลิก เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารการปรับแผน 
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ภาพที่ 3.2.30 การอนุมัติการโอนเงิน 
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3.6.4 เมนูรายการเงินส่วนกลาง เพื่อโอนเงินส่วนกลางกรม (สําหรบัAdminหลัก) 

ไปที่เมนูโอนเงินเลือกรายการเงินส่วนกลาง ประกอบไปด้วยเมนูย่อย 3 เมนูดังน้ี คือ 
1. ค้นหา 
2. เงินส่วนกลาง 
3. โอนเงินส่วนกลาง 

1. ค้นหา สําหรับ Admin หลัก ในการค้นหารายการโอนเงินเพ่ือตรวจสอบการโอนเงินส่วนกลางให้กับ
หน่วยงาน 

1. เลือกปีงบประมาณ 
2. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า /

ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
3. กิจกรรมหลกั เลือกกิจกรรมหลักของโครงการท่ีต้องการค้นหา 
4.กดปุ่มค้นหาระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในตารางแสดงผลการค้นหา 

“รายการโอนเงิน” 
5. กดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง

โครงการทุกงบรายจ่ายทั้งหมด ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการเงินส่วนกลาง”  
  

 
 ภาพที่ 3.2.31 ตารางแสดงผลการค้นหา รายการเงินส่วนกลาง 

2. เงินส่วนกลาง 
 ใช้เพ่ือตรวจสอบเงินส่วนกลางกรมคงเหลือ ตามประเภทงบรายจ่ายและกิจกรรมหลักที่คงเหลืออยู่ 
ณ ปัจจุบันโดยเลือกเมนูย่อยเงินส่วนกลางและดําเนินการดังน้ี 

1. เลือกปีงบประมาณ 
2. ปุ่ม บันทึก 
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ภาพที่ 3.2.32 ตรวจสอบรายการเงินส่วนกลางคงเหลือ 

3. โอนเงนิส่วนกลาง 
เลือกเมนูย่อย โอนเงินส่วนกลาง ซึ่งแบ่งการทํารายการเป็น 2 ส่วนคือข้อมูลของผูโ้อนและข้อมูล

ผู้รับโอนดังน้ีคือ 
ข้อมูล ผู้โอน 

1. *ปีงบประมาณ ปีงบประมาณจะแสดงอัตโนมัติ 
2. *ประเภทงบรายจ่าย เลือกประเภทงบรายจ่ายที่ต้องการโอนเงิน 
3. *กิจกรรมหลัก เลือกกิจกรรมหลักของผู้โอน 
4. *แนบไฟล์เอกสารท่ีได้รับการอนุมัติปรับแผนแล้ว ใหก้ด  เพ่ิมไฟล์อัพโหลด กรณี

ที่มีไฟล์อัพโหลดมากกว่า 1 ไฟล์ 
5. *อัพโหลดไฟล์เพ่ือให้ผู้โอน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งน้ีถ้า

ต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 
6. *กดปุ่มสีเขียว  “กรุณากดปุ่มบันทกึเพ่ือยืนยันการ

ทํารายการโอนเงิน หลังจากน้ันจะมีปุ่มเพ่ิมข้อมูลผู้รับเงินขึ้นมาให้” เพ่ือยืนยันว่าต้องการทํารายการโอนเงิน
หากไม่กดปุ่มสีเขียวจะไม่สามารถโอนเงินไปยังผู้รับได้ 

1 

2 
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ภาพที่ 3.2.33 การโอนเงินส่วนกลาง 

7. *เมื่อกดปุ่มสีเขียว “กรุณากดปุ่มบันทึกเพื่อยืนยันการทํารายการโอนเงิน หลังจากนั้นจะมี
ปุ่มเพิ่มข้อมูลผู้รับเงินขึ้นมาให้” ตามข้อ 6 แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 3.2.34 ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้
โอนครั้งที่ 1 ดังน้ี  

ก. *สถานะการโอนเงิน จะปรากฏสถานะ “อนุมัติ” กับ “ไม่อนุมัติ” โดยอัตโนมัติ กรณี
ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้องให้เลือกปุ่ม “อนุมัติ” ,ปีงบประมาณ,ประเภทผู้โอน,ประเภทงบรายจ่ายผู้โอน,
กิจกรรมหลักผู้โอน 

ข. เหตุผลในการปรับแผน ให้พิมพ์ เหตุผลในการโอนเงินส่วนกลางกรม เช่น โอนเงินตาม
บันทึก ที่ สธ 0404.6/1234 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เรื่องแจ้งการโอนเงิน 

ค. กด ปุ่มบันทึก   
ง. คลิ๊กเพ่ือเพ่ิมข้อมูลผู้รับ 
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ภาพที่ 3.2.34 ตรวจสอบข้อมูลผู้โอน คร้ังท่ี 1 

8. จะเห็น Popup ตามภาพ 3.5.35 
  ก. ให้ตรวจสอบข้อมูล ครั้งที่ 2 เพราะเมื่ออนุมัติการโอน ทุกฝ่ายรวมถึงโปรแกรมเมอร์ จะไม่
สามารถแก้ไขรายการได้ 
  ข. เลือกประเภทผู้รับ ได้แก่ โครงการ  หรือ หน่วยงานภายนอก  
  ค. เลือกหน่วยงานผู้รับ 
  ง. เลือกประเภทงบรายจ่ายของผู้รับ ได้แก่ งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงานข้ันตํ่า
ประจํา งบบุคลากร งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน 
  จ. เลือกกิจกรรมหลักผู้รับ 
  ฉ. เลือกโครงการท่ีรับเงิน จะเห็นเฉพาะโครงการผ่านการอนุมัติแล้วเท่าน้ัน 
  ช. เลือกกิจกรรมในโครงการ ผู้รับ 
  ซ. บันทึกจํานวนเงินที่โอนให้กิจกรรมในโครงการน้ี 
  ฌ. บันทึกเหตุผลในการปรับแผน ให้แสดงถึงความจําเป็นที่ต้องรับเงินโอน 
  ญ. กดบันทึก 
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