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1

งานงบประมาณ เป็ นระบบงานแรกของระบบ MIS การทํางานของระบบจะเป็ นส่วนเริ่ มต้ นให้ ระบบงาน
อื่นๆ นําข้ อมูลไปใช้ หัวใจหลักของระบบงานงบประมาณนี ้คือการวางแผน และการติดตามควบคุมการดําเนินงานให้ เป็ นไป
ตามแผนที่วางไว้
การทํางานของระบบงบประมาณจะเริ่ มต้ นจากการ จัดทําคําของบประมาณ ประมาณการรายจ่ายเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบ อนุมตั ิงวดเงิน โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ ตลอดจนการควบคุมการใช้ จ่ายเงิน การดูแลจัดการ
การผูกพันเงิน และการสรุปผลการใช้ จ่ายเงิน งานในระบบงบประมาณมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องตามขันตอนดั
้
งนี ้
กิจกรรม
กําหนดข้ อมูลพื ้นฐาน

คําอธิบาย
ทําการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ นก่อนที่จะเริ่ มต้ นจัดตังรายการ
้
งบประมาณ เช่น แหล่งเงินงบประมาณ หมวดรายจ่าย หน่วยงาน
จัดทําคําของบประมาณ
บันทึกรายการคําของบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเก็บประวัติคํา
ขอ พิมพ์รายงานคําขอ
บันทึกแผนประมาณการรายจ่าย บันทึกงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั จิ ริ งจากสภามหาวิทยาลัย หรื อสํานัก
งบประมาณ แยกตามหน่วยงาน หมวดรายจ่าย ต่างๆ เพื่อให้ สามารถ
นําเงินไปใช้ ได้ จริ งที่งานการเงินและงานพัสดุ
การเปิ ด/ปิ ดปี งบประมาณ
บันทึกและเปลีย่ นแปลงข้ อมูล เมื่อต้ องการปิ ดปี งบประมาณเดิม และ
ขึ ้นปี งบประมาณใหม่ ซึง่ มี 4 สถานะ จะอธิบายต่อไป
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการรายจ่าย บันทึกรายการประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้ รับ และประมาณการ
รายจ่าย จากหน่วยงานต่างๆ ที่ขออนุมตั ิ
การอนุมตั ิเงินงบประมาณ
เป็ นการควบคุมการใช้ งบประมาณของกองทุน, แผนงาน, และ
หน่วยงาน ให้ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
การถัวเฉลีย่ โอนเงิน ปรับเพิ่ม
ทํารายการโอนงบถัวเฉลีย่ โอนเงิน ปรับเพิ่มหรื อลด เงินงบประมาณ
หรื อลดเงินงบประมาณ
ระหว่างปี งบประมาณ
ข้ อมูลคําของบประมาณ
เป็ นการบันทึกรายการคําของบประมาณ เพื่อส่งให้ กองนโยบายและ
แผนงาน ตรวจสอบและอนุมตั ิ
การจัดทําประมาณการรายรับ
เป็ นการบันทึกรายการประมาณการรายรับ เพื่อคํานวณรายรับของ
มหาวิทยาลัย
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วิธี LOGIN เข้ าระบบงบประมาณ
ในช่อง Login
ให้ ใส่เป็ น ชื่อจริ ง .นามสกุล (ตัวแรก) เป็ นภาษาอังกฤษ และใส่ PASSWORD เช่นเดียวกับในช่อง Login เฉพาะการเข้ า
ระบบครัง้ แรก และกรณียงั ไม่เคยเปลีย่ น PASSWORD ให้ เข้ าแบบนี ้ทุกครัง้ ที่ใช้ งาน
เมื่อ LOG IN เข้ าสูร่ ะบบงบประมาณแล้ วจะเห็นเมนูหลักในการทํางานดังรูป

โดยหน้ าจอได้ แบ่งเมนูออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนด้ านซ้ ายในกรอบสีเทา จะเรี ยกว่า เมนูหลัก และส่วน
ด้ านขวาในกรอบสีดํา จะเรี ยกว่า เมนูยอ่ ย

กดปุ่ ม

เพื่อเปลีย่ น PASSWORD เมื่อกด จะปรากฏดังรูป

ให้ ใส่ PASSWORD เดิม และ PASSWORD ใหม่ 2 ครัง้ จากนันกดปุ่
้
ม
ให้ หากเข้ าใช้ งานครัง้ ต่อไป ให้ ใช้ PASSWORD ใหม่ที่เปลีย่ นไปแล้ ว Login

ระบบจะเปลีย่ น PASSWORD
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เมื่อต้ องการหยุดการทํางานชัว่ คราว กรณีไม่อยูท่ ี่หน้ าจอแต่ไม่อยากให้ ใครมาใช้ งาน

หากต้ องการใช้ งานต่อ ให้ ใส่รหัสผ่าน

ต่อ เมื่อกดปุ่ มจะปรากฏ ดังรูป
หรื อ PASSWORD ในช่อง PASSWORD แล้ วกดปุ่ ม
กดปุ่ ม
มุมขวาสุดของหน้ าจอ
ใส่ ตัวเลขข้ อเมนู ที่ต้องการในช่อง

จะกลับสูหน้ าจอเมนูที่พร้ อมใช้ งานดังรูปข้ างต้ น

กรณีต้องการออกจากโปรแกรม หรื อปิ ดโปรแกรม เทียบเท่ากับการ กดปุ่ ม

ที่

เช่นเดียวกันการใช้ เมาส์ กดใต้ ข้อที่ต้องการ

กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
1. เริ่ มต้ นใช้ งานในปี งบประมาณ (ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > เริ่ มต้ นใช้ งานใน
ปี งบประมาณ)
2. แหล่งเงินงบประมาณ (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > แหล่งเงินงบประมาณ)
3. เปิ ด/ปิ ดงบประมาณ (ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > เปิ ด/ปิ ด ปี งบประมาณ)
4. แผนงาน (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > แผนงาน)
5. ผลผลิต (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > ผลผลิต)
6. โครงการ(/งาน) (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > โครงการ(/งาน))
7. กิจกรรมย่อย (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > กิจกรรมย่อย)
8. กําหนดแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > กําหนดแผนงานโครงการ-กิจกรรม)
9. กองทุน (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > กองทุน)
10. หมวดรายจ่าย (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > หมวดรายจ่าย)
11. หมวดรายจ่าย กลุม่ ย่อยระดับ 1 และ 2 (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > หมวด
รายจ่ายกลุม่ ย่อยระดับ 1 และ 2)
12. ยุทธศาสตร์ (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > ยุทธศาสตร์)
13. กลุม่ ดัชนี(ตัว)ชี ้วัด (ระดับกระทรวง) (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > กลุม่ ดัชนี(ตัว)ชี ้
วัด (ระดับกระทรวง))
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14. ดัชนีชี ้วัด เชิงคุณภาพ ปริ มาณ เวลา (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > ดัชนีชี ้วัด เชิง
คุณภาพ ปริ มาณ เวลา)
15. กําหนดเป้าหมายการให้ บริ การและกลยุทธ์ของหน่วยงาน (ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐาน
ระบบ > กําหนดเป้าหมายการให้ บริ การและกลยุทธ์ของหน่วยงาน)
16. แผนผังโครงสร้ าง แผนงบประมาณ /ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย (ระบบ
งบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > แผนผังโครงสร้ าง แผนงบประม าณ/ผลผลิต/แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย)

กําหนดเมื่อเริ่มระบบ
เริ่มต้ นใช้ งานในปี งบประมาณ
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > เริ่ มต้ นใช้ งานในปี งบประมาณ
B

C
D

2. ระบุปีงบประมาณใหม่ เพื่อกําหนดค่าเริ่ มต้ นปี งบประมาณให้ กบั ระบบ
3. เมื่อระบุปีงบประมาณใหม่เรี ยบร้ อย กดปุ่ ม
ปี งบประมาณเดิมไปที่ปีงบประมาณใหม่โดยอัตโนมัติ

ระบบจะทําการเปลีย่ นค่าเริ่ มต้ นจาก
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แหล่ งเงินงบประมาณ
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > แหล่งเงินงบประมาณ
B
C

D

2. เลือกระบุประเภทแหล่งเงิน ดังนี ้ 1: เงินงบประมาณ คือ เงินที่ได้ รับอุดหนุนจากรัฐบาล 2: เงินนอก
งบประมาณ คือ เงินรายได้ จากการจัดการศึกษา การดําเนินการ และรายได้ อื่นๆ และ 3: เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
3. บันทึกข้ อมูลแหล่งเงินงบประมาณ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ลําดับที่
เงินงบประมาณ
ชื่อย่องบประมาณ
เงินงบประมาณภาษาอังกฤษ
รับจากกรณี

คําอธิบาย
ระบุรหัสของแหล่งเงินงบประมาณ
ใช้ ในกรณีผ้ ใู ช้ ต้องการเรียงลําดับใหม่ โดยไม่ต้องการเปลีย่ นรหัส
ชื่อแหล่งเงินงบประมาณภาษาไทย
ชื่อย่อยแหล่งเงินงบประมาณ
ชื่อแหล่งเงินงบประมาณเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุวา่ ถ้ าวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์อ้างอิงถึงแหล่งเงินนี ้ถือเป็ น P:รับจาก
การซื ้อจ้ าง หรื อ D:รับจากกรณีอื่นเช่นเงินรับฝาก
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เปิ ด/ปิ ด ปี งบประมาณ
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > เปิ ด/ปิ ด ปี งบประมาณ
B
C

D

2. ระบุปีงบประมาณที่อยูด่ ้ านบนขวาของหน้ าจอ
3. บันทึกข้ อมูลเปิ ด/ปิ ด ปี งบประมาณ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
แหล่งเงิน
เริ่ มใช้
ถึงวันที่
สถานะ

คําอธิบาย
เลือกระบุแหล่งเงิน เช่น 1: เงินงบแผ่นดิน 2: เงินงบกลาง. 3: เงินรายได้ . เป็ นต้ น
ระบุวนั ที่เริ่ มใช้ งบประมาณของแต่ละแหล่งเงิน
ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการใช้ งบประมาณของแต่ละแหล่งเงิน
เลือกระบุสถานะดังนี ้
1: ระหว่างบันทึกคําขอตัง้ (สามารถเพิ่มเติมแก้ ไขรายการคําของบประมาณได้ อย่างเดียว)
2: ระหว่างบันทึกและใช้ เงินได้ (สามารถแก้ ไข เพิ่มเติมหรื อลบรายการในคําขอ
งบประมาณได้ และสามารถใช้ เงินงบประมาณได้)
3: ระหว่างใช้ เงินงบประมาณ (สามารถใช้ เงินงบประมาณได้ อย่างเดียวเท่านัน)
้
4: ปิ ดงวด (ไม่สามารถแก้ ไขและใช้ เงินได้ ยกเว้ นกรณีที่มีการกันเงินเหลือ่ มปี )
เพื่อความสะดวกในการระบุข้อมูลที่เป็ นวันที่สามารถเรี ยกปฏิทินได้ โดยไปที่ช่องวันทีจ่ ะสังเกตเห็น
ปุ่ มที่ใช้ เรี ยกปฏิทิน จะมีหน้ าต่างปรากฏขึ ้นดังรูป
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แผนงาน
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > แผนงาน
B

C

2. บันทึกข้ อมูลแผนงบประมาณ ระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อแผนงาน
รหัสแผนงบงาน
ชื่อแผนงบประมาณ
ภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย
ระบุรหัสของแผนงาน
ระบุชื่อแผนงาน
ระบุรหัสแผนงาน ส่วนกลางเป็ นรหัสที่ใช้ สาํ หรับกรมบัญชีกลาง
ระบุชื่อแผนงานเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
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ผลผลิต
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > ผลผลิต
B
C

D

2. เลือกระบุแผนงบประมาณ
3. บันทึกข้ อมูลผลผลิต ผลผลิต หมายถึง ผลของการดําเนินงานตามกิจกรรม บันทึกผลผลิตเพื่อ
เชื่อมโยงไปยังงาน-โครงการและ กิจกรรม โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสผลผลิต
เรี ยงลําดับ
ชื่อผลผลิต
ชื่อโครงการ
ใช้ ปีงบ
ถึงปี งบ
เริ่ มวันที่
ถึงวันที่

คําอธิบาย
ระบุรหัสของผลผลิต
ระบุลาํ ดับ
ระบุชื่อผลผลิต
ระบุชื่อโครงการ
ระบุปี พ.ศ. ที่เริ่ มใช้ งบ
ระบุปี พ.ศ. สิ ้นสุดการใช้ งบ
ระบุวนั ที่เริ่ มใช้ งบ
ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการใช้ งบ
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โครงการ(/งาน)
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > โครงการ(/งาน)
B
C

F

D

E

2. เลือกระบุผลผลิต
3. เลือกระบุประเด็นยุทธศาสตร์
4. บันทึกงาน-โครงการ เพื่อจัดสรรการใช้ เงินงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินงบประมาณ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
โครงการ
เริ่ มวันที่
ถึงวันที่

คําอธิบาย
ระบุรหัสของงาน/โครงการ
ระบุชื่อโครงการ
ระบุวนั ที่เริ่ มใช้ โครงการ
ระบุวนั ที่สิ ้นสุดการใช้ โครงการ

5. หากต้ องการค้ นหาชื่อ โครงการในรายการโครงการ ผู้ใช้ จะต้ องรู้ก่อนว่าคําที่ต้ องการค้ นหาอยูใ่ น
กลุม่ ผลผลิตและประเด็นยุท ธศาสตร์ ใด เมื่อเลือก กลุม่ ผลผลิตและประเด็นยุทธศาสตร์ แล้ ว จากนันให้
้ ระบุคําที่ต้องการ
ค้ นหา ลงไปใน ค้ นหา *.? และถ้ าต้ องการแสดงเป็ นกลุม่ สามารถทําได้ โดยใช้ เครื่ องหมาย * และ ? เข้ ามาช่วยได้ โดย
* จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ และจํานวนของตัวอักษรเท่าใดก็ได้ และ
? จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ และจํานวนของตัวอักษรจะเท่ากับ 1 ตัวอักษรเท่านัน้
ตัวอย่างในการใช้ *
การเรี ยน* จะหมายถึง ทุกรายการที่นําหน้ าด้ วยคําว่า การเรี ยน
*การเรี ยน จะหมายถึง ทุกรายการที่ลงท้ ายด้ วยคําว่า การเรี ยน
*การเรี ยน* จะหมายถึง ทุกรายกาที่มีคําว่า การเรี ยน
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กิจกรรมย่ อย
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลงานพื ้นฐานระบบ > กิจกรรมย่อย
B
C

E

D

2. เลือกกลุม่ กิจกรรม
3. บันทึกกิจกรรม โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อกิจกรรม
ชื่ออังกฤษกิจกรรม

คําอธิบาย
ระบุรหัสกิจกรรม
ระบุชื่อกิจกรรม
ระบุชื่อกิจกรรมภาษอังกฤษ (ถ้ ามี)

4. หากต้ องการค้ นหาชื่อกิจกรรมในรายการกิจกรรม ผู้ใช้ จะต้ องรู้ก่อนว่าคําที่ต้องการค้นหาอยูใ่ น
กลุม่ กิจกรรมใด เมื่อเลือกกลุม่ กิจกรรมได้ แล้ ว จากนันให้
้ ระบุคําที่ต้องการค้ นหา ลงไปใน ค้ นหา *.? และถ้ าต้ องการแสดง
เป็ นกลุม่ สามารถทําได้ โดยใช้ เครื่ องหมาย * และ ? เข้ ามาช่วย โดย
* จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ และจํานวนของตัวอักษรเท่าใดก็ได้ และ
? จะแทน ตัวอักษรอะไรก็ได้ และตํานวนจองตัวอักษรจะเท่ากับ 1 ตัวเท่านัน้
ตัวอย่างในการใช้ *
การเรี ยน* จะหมายถึง ทุกรายการที่นําหน้ าด้ วยคําว่า การเรี ยน
*การเรี ยน จะหมายถึง ทุกรายการที่ลงท้ ายด้ วยคําว่า การเรี ยน
*การเรี ยน* จะหมายถึง ทุกรายการที่มีคําว่า การเรี ยน
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กําหนดแผนงาน/-โครงการ-กิจกรรม
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > กําหนดแผนงาน-โครงการ-กิจกรรม
B
C

D

2. เลือกระบุแผนงาน และโครงการ
3. บันทึกรายการกิจกรรมทีม่ ีภายใต้ แต่ละโครงการ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
ลําดับที่
กิจกรรม
คําอธิบาย

คําอธิบาย
ระบุเลขสําหรับการเรี ยงลําดับ
เลือกระบุกิจกรรม
(ถ้ ามี)
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กองทุน
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > กองทุน
B

C

2. บันทึกข้ อมูลกองทุน กองทุน หมายถึง แหล่งค่าใช้ จ่าย เ พื่อใช้ ในการดําเนินงานตามกิจกรรม-งาน/
โครงการ ของแผนงบประมาณ ประกอบด้ วย กองทุนต่างๆ บันทึกกองทุนเพื่อการจัดทํางบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ
และจัดสรรการใช้ เงินงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ 1
วัตถุประสงค์ 2
รหัสคุมกองทุน

คําอธิบาย
ระบุรหัสของกองทุน
ระบุชื่อกองทุน
ระบุชื่อกองทุนภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุวตั ถุประสงค์
ระบุวตั ถุประสงค์
ระบุรหัสคุมกองทุน
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หมวดรายจ่ าย
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > หมวดรายจ่าย
B

C

D

2. เลือกระบุประเภทเป็ นหมวดรายจ่ายหรื อหมวดรายรับ
3. บันทึกข้ อมูลหมวดรายจ่าย รหัสหมวดรายจ่ายตามงบประมาณ เช่น หมวดค่าตอบแทนฯ หมวดค่า
ครุภณ
ั ฑ์ฯ เป็ นต้ น โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ประเภทงบ

หมวดรายจ่ายหลัก
หมวดรายจ่ายย่อย
บัญชีรายได้

คําอธิบาย
ระบุรหัสหมวดรายจ่าย/รับ
ระบุชื่อหมวดรายจ่าย/รับ
ระบุชื่อหมวดรายจ่าย/รับภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุประเภทงบได้ แก่
1: งบบุคลากร
2: งบดําเนินการ
3: งบลงทุน
4: งบเงินอุดหนุน
5: งบรายจ่ายอื่น
6: งบกลาง
7: รายได้
ระบุหมวดหลัก (แสดงดังตารางถัดไป)
ระบุหมวดย่อย (แสดงดังตารางถัดไป)
ระบุบญ
ั ชีรายได้
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หมวดรายจ่ ายหลัก และหมวดจ่ ายย่ อย
รหัสหลัก

หมวดรายจ่ ายหลัก

A

เงินเดือนและค่าจ้ างประจํา

B

ค่าจ้ างชัว่ คราว

C

ตอบแทนพนักงานราชการ

D

ค่าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ

E
F

สาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้ าง

G

เงินอุดหนุน

H

รายจ่ายอื่น

รหัสย่ อย
AA
BA
BA
BB
CA
CB
DA
DB
DC
E
FA
FB
GA
GB
H

หมวดรายจ่ ายย่ อย
เงินเดือน
ค่าจ้ างประจํา
ค่าจ้ างชัว่ คราว
ค่าจ้ างลูกจ้ างสัญญาจ้ าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่าครองชีพพนักงานราชการ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
ค่าวัสดุ
สาธารณูปโภค
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดิน อาคาร/สิง่ ก่อสร้ าง
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายจ่ายอื่น
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หมวดรายจ่ าย กลุ่มย่ อย ระดับ 1 และ 2
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > หมวดรายจ่าย กลุม่ ย่อย ระดับ 1 และ 2
B

C

D

E

2. เลือกระบุหมวดรายจ่าย
3. บันทึกข้ อมูลหมวดรายจ่ายย่อยระดับ 1 เพื่อการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้ องกับหมวดรายจ่ายกลุม่
ย่อยในระดับที1่ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อหมวดรายการย่อยระดับที่ 1
เรี ยงลําดับ

คําอธิบาย
รหัสกลุม่ หมวดรายจ่ายย่อยระดับที่ 1
ชื่อหมวดรายการย่อยระดับที่ 1
ตัวเลขสําหรับการเรี ยงลําดับในรายงาน

4. บันทึกข้ อมูลหมวดรายจ่ายย่อยระดับ 2 ให้ กบั แต่ละกลุม่ รายการระดับที่ 1 โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ชื่อหมวดรายการย่อยระดับที่ 1
เรี ยงลําดับ

คําอธิบาย
รหัสกลุม่ หมวดรายจ่ายย่อยระดับที่ 2
ชื่อหมวดรายการย่อยระดับที่ 2
ตัวเลขสําหรับการเรี ยงลําดับในรายงาน

ตัวอย่างข้ อมูลที่บนั ทึก
หมวดรายจ่ าย
110: ค่าสาธารณูปโภค

111: ค่าครุภณ
ั ฑ์

ชื่อหมวดรายจ่ ายย่ อย ระดับ ชื่อหมวดรายจ่ ายย่ อย ระดับที่ 2
ที่ 1
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้ า
ค่านํ ้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์ โทรเลข
ราคาต่อหน่วย1 ล้ านบาทขึ ้นไป ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 1 ล้ าน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
บาท
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ชื่อหมวดรายจ่ ายย่ อย ระดับ ชื่อหมวดรายจ่ ายย่ อย ระดับที่ 2
ที่ 1
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร เครื่ องมือและอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน เครื่ องมือและอุปกรณ์
ฯ
112: ที่ดินสิง่ ก่อสร้ าง
ผูกพันตามสัญญา
ผูกพันตามสัญญา
ผูกพันตามมาตรา 23
ราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้ าน
บาทขึ ้นไป
ราคาต่อหน่วยตํ่ากว่า 10 ล้ าน
บาท
113: เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป
เงินอุดหนุน-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
เงินอุดหนุนทัว่ ไปค่าใช้ จ่าย
เงินอุดหนุน-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการ
บุคลากร
ดําเนินงาน
เงินอุดหนุนทัว่ ไปค่าใช้ จ่ายการ เงินอุดหนุน-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน
จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
เงินอุดหนุน-อื่นๆ
114: เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
บุคลากร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้ จ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาสําหรับนักศึกษา
การดําเนินงาน
การศึกษาพิเศษ ป.ตรี
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้ จ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
ผลิตครูการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
การลงทุน
ระดับ ป.ตรี
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-อื่นๆ
115: รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอืน่
รายจ่ายอื่น-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาศูนย์
รายจ่ายอื่น-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการ
วิทยบริ การ
ดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายในการประกัน
รายจ่ายอื่น-ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการลงทุน
คุณภาพการศึกษา
ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาการ
รายจ่ายอื่นๆ
เรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์
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ยุทธศาสตร์
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > ยุทธศาสตร์
B
C

D

2. ระบุปีงบประมาณ และประเภทยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ที่รัฐบาลกําหนด ซึง่ แบ่งเป็ น 3
ระดับ คือ ยุทธศาสตร์ ชาติ ยุทธศาสตร์ กระทรวง และ ยุทธศาสตร์ ยอ่ ย ซึง่ จะนําไปเชื่อมโยงกับแผนงบประมาณและผลผลิต
3. บันทึกข้ อมูลยุทธศาสตร์ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
ข้ อที่
เป้าหมายการใช้ บริ การของกระทรวง
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ กระทรวง

คําอธิบาย
ระบุรหัสของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ข้อที่
เป้าหมายการใช้ บริ การระดับกระทรวง
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง
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กลุ่มดัชนี(ตัว) ชีว้ ัด (ระดับกระทรวง)
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลระบบ > กลุม่ ดัชนี (ตัว) ชี ้วัด (ระดับกระทรวง)
B

C

2. บันทึกข้ อมูลกลุม่ ดัชนี (ตัว) ชี ้วัด (ระดับกระทรวง) โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสกลุม่ ดัชนีชี ้วัด
ชื่อกลุม่ ดัชนีชี ้วัด
ชื่อกลุม่ ดัชนีชี ้วัดภาษาอังกฤษ
หน่วยนับ
หน่วยนับภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย
ระบุรหัสกลุม่ ดัชนีชี ้วัด
ระบุชื่อกลุม่ ดัชนีชี ้วัด
ระบุชื่อกลุม่ ดัชนีชี ้วัดภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุหน่วยนับ
ระบุหน่วยนับภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
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ดัชนีชีว้ ัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ/เวลา
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลระบบ > ดัชนีชี ้วัดเชิงปริ มาณ/คุณภาพ/เวลา
B

C

D

เชิงค่าใช้ จ่าย

2. เลือกประเภทตัวชี ้วัด 1: ตัวชี ้วัดเชิงปริ มาณ 2: ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ 3: ตัวชี ้วัดเชิงเวลา 4 : ตัวชี ้วัด
3. บันทึกข้ อมูลดัชนีชี ้วัดเชิงคุณภาพ/ปริ มาณ/เวลา โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสดัชนีชี ้วัด
ชื่อดัชนีชี ้วัด
หน่วยนับ
ดัชนีชี ้วัดภาษาอังกฤษ
หน่วยนับภาษาอังกฤษ

คําอธิบาย
ระบุรหัสดัชนีชี ้วัด
ระบุชื่อดัชนีชี ้วัด
ระบุหน่วยนับระบุ
ชื่อดัชนีชี ้วัดภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
ระบุหน่วยนับภาษาอังกฤษ (ถ้ ามี)
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กําหนดเป้าหมายการให้ บริการ และกลยุทธ์ ของหน่ วยงาน
หน่วยงาน

1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลระบบ > กําหนดเป้าหมายการให้ บริ การ และกลยุทธ์ของ

B

C

2. บันทึกกําหนดเป้าหมายการให้ บริ การ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส
เป้าหมายการให้ บริ การหน่วยงาน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
แนวทางการจัดสรรงบ
กลยุทธ์หลักแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน

คําอธิบาย
ระบุรหัสเป้าหมายการให้ บริ การ
ระบุชื่อเป้าหมายการให้ บริ การ
ระบุกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ระบุแนวทางการจัดสรรงบ
ระบุกลยุทธ์หลักแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
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แผนผังโครงสร้ าง แผนงบประมาณ/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม

1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ข้ อมูลพื ้นฐานระบบ > แผนผังโครงสร้ าง แผนงบประมาณ/ผลผลิต/

B

C

2. เมื่อบันทึกโครงสร้ างทังหมด
้
เรี ยบร้ อยแล้ ว แผนผังโครงสร้ างจะแสดงข้ อมูลทังที
้ ่ ได้ บนั ทึก โดย
สามารถกดปุ่ มเครื่ องหมาย + เพื่อเปิ ดบรรทัดของระดับตํ่ากว่า และที่หวั ข้ อด้ านบนของจอ (พื ้นที่สเี ทา) แสดง
- ประเภท แสดงข้ อมูลประเภทโครงสร้ าง เช่น แผนงบประมาณ งาน-โครงการ หรื อ ผลผลิต
- ชื่อ – รหัส แสดงข้ อมูลชื่อและรหัสของโครงสร้ าง ตามโครงสร้ างที่เลือก
- Detail
แสดงข้ อมูลของระดับโครงสร้ างที่สงู กว่าระดับรายการที่เลือกไว้
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กําหนดโครงสร้ าง
กําหนดโครงสร้ างแผนงาน/ผลผลิต
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > กําหนดโครงสร้ างแผนงบประมาณ/ผลผลิต
B
C

D

E

งบกลาง

2. ระบุปีงบประมาณ แหล่งเงิน และประเภทของเงินงบประมาณ เช่น C : ประมาณการรายจ่าย P :
3. บันทึกข้ อมูลแผนงบประมาณ และยุทธศาสตร์ กระทรวง ให้ สอดคล้ องกัน เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูล

4. บันทึกข้ อมูลผลผลิต เป้าหมายการให้ บริ การหน่วยงาน หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ โดย
แต่ละหัวข้ อจะมีรายการให้ เลือก เลือกรายการให้ สอดคล้ องกับแผนงบประมาณ ที่ระบุในข้ อ 2 และ ข้ อ 3เพื่อเชื่อมโยง
ข้ อมูล
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กําหนดโครงสร้ างแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมย่ อย
1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > กําหนดโครงสร้ างแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมย่อย
B
C

D

E

2. ระบุ ปี งบประมาณ แหล่งเงิน แผนงบประมาณ และผลผลิต
3. บันทึกงาน/โครงการ โดยแต่ละหัวข้ อจะมีรายการให้ เลือก เลือกรายการให้ สอดคล้ องกับแผน
งบประมาณ ที่ระบุในข้ อ 2 เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูล
4. เลือกบันทึกกิจกรรมย่อยให้ แต่ละโครงการตามโครงสร้ างที่กําหนดในข้ อ 2 และ 3
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กําหนดโครงสร้ างหน่ วยงาน
B

1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > กําหนดโครงสร้ างหน่วยงาน
C

D

2. ระบุ ปี งบประมาณ และแหล่งเงิน
3. เลือกหน่วยงาน ให้ สอดคล้ องกับ ปี งบประมาณและแหล่งเงินที่ระบุในข้ อ 2 เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูล
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กําหนดสิทธิ์ในการอนุมัตริ ะบบงบประมาณ
1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > กําหนดสิทธิ์ในการอนุมตั ิระบบงบประมาณ
B

C

D

2. เลือกประเภทของรายการที่ต้องการกําหนดให้ สทิ ธิ์การอนุมตั ิ ได้ แก่ 0: บริ หารงบประมาณกลาง,
1: โอนงบถัวเฉลีย่ 2: กันเงินเหลือ่ มปี และ 3: โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
3. กําหนด USER ของผู้ที่จะได้ สทิ ธิ์ในการอนุมตั ิตามประเภทที่กําหนดไว้ แล้ วกําหนดหน่วยงานจาก
ถึงที่ต้องการให้ สทิ ธิ์ผ้ อู นุมตั ิเฉพาะหน่วยงาน และ กดปุ่ มREFRESH DEPARTMENT
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คัดลอกโครงสร้ างก่ อนเริ่มต้ นปี งบประมาณใหม่
1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > คัดลอกโครงสร้ างก่อนเริ่ มต้ นปี งบประมาณ

ใหม่
B

C
D

2.
ระบุจากปี งบประมาณ ที่มีโครงสร้ างอยูก่ ่อนแล้ ว และระบุปีงบประมาณที่ต้องการคัดลอก
พร้ อมเลือกแหล่งเงินที่ต้องการคัดลอก
3. กด P ทํารายการ

ระบบจะคัดลอกโครงสร้ างก่อนเริ่ มต้ นปี งบประมาณใหม่
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คัดลอกแผนการใช้ จ่ายจากปี ก่ อน
1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > คัดลอกแผนการใช้ จ่ายจากปี ก่อน
B

C

D

2. ระบุ จากปี งบประมาณ เป็ นปี งบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงานจากถึง และหมวดรายการจากถึง
3. หากต้ องการให้ จํานวนเงินมาด้ วยให้ ระบุโดยใสเครื่ องหมายถูก (ให้ จํานวนเงินเท่ากับ
ปี งบประมาณตังต้
้ น) จากนัน้ กด P ทํารายการ

ระบบจะคัดลอกแผนการใช้ จ่ายจากปี ก่อนหน้ า
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อนุมัตงิ บประมาณจากงบตัง้ ต้ นเป็ นชุด
1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > อนุมตั ิงบประมาณจากงบตังต้
้ นเป็ นชุด
B

C

D

2. ระบุ จากปี งบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงานจากถึง และหมวดรายการจากถึง
3. กด P ทํารายการ

ระบบจะทําการอนุมตั ิงบประมาณจากงบตังต้
้ นเป็ นชุด
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รวบรวมงบประมาณคงเหลือไปตัง้ ใหม่ ปีถัดไป
ถัดไป

1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > กําหนดโครงสร้ าง > รวบรวมงบประมาณคงเหลือไปตังใหม่
้ ปี

B
C

E
D

2. ระบุปีงบประมาณ แหล่งเงิน ประเภทงบประมาณ หน่วยงานจากถึง งาน

/โครงการ กิจกรรม

กองทุน และหมวดรายจ่าย เมื่อระบุข้อมูลครบถ้ วน กด R ปรับข้ อมูล
3. แสดงข้ อมูลที่ระบุมาจากข้ อ 2 เป็ นรหัสงบประมาณ จํานวนเงินคงเหลือของงบประมาณนัน้
4. ระบุรายการที่จะส่งรายการเงินกันเหลือ่ มปี โดยระบุปีงบประมาณ รหัส (ถ้ ามี) ชื่องบประมาณ
แหล่งเงิน หมวดเงิน หน่วยงาน งาน /โครงการ กิจกรรม และกองทุน หากต้ องการจํานวนเต็มหลักร้ อยเท่านันไม่
้ เอาเศษที่
เป็ นหลักสิบหรื อหลักหน่วย ให้ ใส่เครื่ องหมายถูกที่ช่องผลกลมหลักร้ อย จากนันกด
้
P ส่งรายการ
ส่งรายการงบประมาณคงเหลือตามที่ระบุ

ระบบจะ
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ข้ อมูลแผนปฏิบัตงิ าน
แผนปฏิบัตกิ าร
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกงบประมาณ > แผนปฏิบตั ิการ
B

C

D

F
E

2. แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
2.1 ส่วนค้ นหา ระบุข้อมูลในช่อง รหัสงบ ตามเงื่อนไขที่ต้องการค้ นหา หรื อหากต้ องการ
ค้ นหาข้ อมูลตาม ชื่องบประมาณและสามารถระบุ โดยใช้ เครื่ องหมายดอกจัน (*) แทนได้ เช่นหากระบุเงื่อนไขเป็ น ปี งบ
“2554” ช่องรหัสงบใส่ “* ค่าประกัน*” ระบบจะแสดงผลรายการที่มีชื่องบประมาณ ที่มีคําว่า “ค่าประกัน” และเป็ น
งบประมาณปี 2554 ทังหมด
้
ส่วนเงื่อนไขที่อยูช่ ่อง “เลือก” ด้ านขวามือ ใช้ สาํ หรับระบุวา่ ต้ องการดูเฉพาะงบประมาณ
ทัง้ หมดที่ขอตัง,้ งบประมาณที่ได้ รับการอนุมัติ หรื องบประมาณทีไ่ ม่ อนุมัติ (ให้ เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน)้
2.2 ส่วนรายละเอียดของงบประมาณ เมื่อแสดงรายละเอียดงบประมาณตามเงื่อนไขที่ระบุ
ด้ านบน และใช้ เพิ่มข้ อมูลประเภท ประมาณการรายรับรายจ่าย หากส่วนค้ นหาด้ านบนระบุปีงบประมาณ, แหล่งเงิน,
กองทุน, ประเด็นยุทธศาสตร์ , แผนงาน, งาน/โครงการ, หน่วยงาน, หมวดรายจ่ายไว้ แล้ วเมื่อเพิ่มรายการใหม่ระบบจะนําค่า
จากด้ านบนมาใส่เป็ นค่าเริ่ มต้ นให้ กบั รายการใหม่ด้วย
2.3 ส่วนของการติดตามการใช้ งบประมาณ โดยเลือกงบประมาณที่ต้องการติดตามการใช้
งบประมาณและกดปุ่ ม

เพื่อเปิ ดหน้ าจอติดตามการใช้ งบประมาณดังรูป
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ประกอบด้ วยรายละเอียด 3 ประเภทดังนี ้ ใบขอซื ้อ/จ้ าง/เบิก รายการเตรี ยมจ่าย(ตังหนี
้ ้) และทํารายการจ่าย
2.4 ส่วนของการติดตามการใช้ งบประมาณ โดยเลือกงบประมาณที่ต้องการติดตามการใช้
งบประมาณและกดปุ่ ม

เพื่อเปิ ดรายงานการติดตามการใช้ งบประมาณดังรูป
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3. บันทึกข้ อมูลแผนประมาณการรายรับและรายจ่าย โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
รหัส

คําอธิบาย
ระบุรหัสงบประมาณ ซึง่ เป็ นรหัสที่เข้ าใจตรงกัน เพื่อง่ายต่อการ
เรี ยกใช้ และค้ นหางบประมาณ

ประเภท

เลือกประเภทรายการ มี 2 ประเภท คือ
H : หัวข้ อ สําหรับรายการที่เป็ นหัวข้ อไม่ต้องระบุจํานวนเงิน และ
ถึงแม้ จะระบุระบบก็จะไม่นําจํานวนเงินนี ้ไปคํานวณ
O : รายการ ใช้ ระบุในรายการที่เป็ นรายการย่อย ต้ องระบุจํานวนเงินที่
ขอตัง้ ระบบจะนําจํานวนเงินที่ระบุไปทําการคํานวณในโปรแกรม

หมวดรายจ่าย

ระบุหมวดรายจ่ายที่ใช้ ของบประมาณ

รายการ / ชื่องบ
ยอดขออนุมตั ริ ายเดือน
ยอดอนุมตั ิรายเดือน
ยอดขออนุมตั ิ
ยอดได้ รับอนุมตั ิ
ยอดปั จจุบนั
ก่อนผูกพัน

ระบุชื่องบประมาณ
ระบุจํานวนเงินยอดขออนุมตั ิรายเดือน ตังแต่
้ เดือนตุลาคม - กันยายน
แสดงจํานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ ตามยอดที่ขออนุมตั ิ รายเดือน
จํานวนเงินรวมที่ขออนุมตั ิ
จํานวนเงินรวมที่ได้ อนุมตั ิ
แสดงยอดที่มีในปั จจุบนั
จํานวนเงินที่หน่วยงานต่างๆทําใบขอซื ้อ/จ้ าง หรื อทําใบขอเบิกเงิน ซึง่
ทังหมดนี
้
้ถือว่าเป็ นการกันเงินแล้ วมีการเปลีย่ นแปลงเมื่ออนุมตั ิใบขอ
ซื ้อ/จ้ าง หรื อใบยืมเงินต่างๆ
จํานวนเงินที่เกิดจากการทํารายการเตรี ยมจ่ายโดยงานการเงิน มีการ
เปลีย่ นแปลงเมื่อมีการอนุมตั ิรายการเตรี ยมจ่าย
เงินที่จ่ายจริ งโดยงานการเงินมีการเปลีย่ นแปลงเมื่ออนุมตั ิใบสําคัญ
ต่างๆ
ระบุราคาต่อหน่วย (กรณีเป็ นครุภณ
ั ฑ์)
ระบุจํานวน (กรณีเป็ นครุภณ
ั ฑ์)
ระบุหน่วยนับ (กรณีเป็ นครุภณ
ั ฑ์)
ระบุหน่วยงานที่ตงงบประมาณ
ั้
ระบุแหล่งเงินที่ใช้ ตงงบประมาณ
ั้
ระบุโครงการที่ใช้ ตงงบประมาณ
ั้
ระบุกิจกรรมที่ใช้ ตงงบประมาณ
ั้
แสดงรหัสกิจกรรมย่อย
แสดงชื่อกิจกรรมย่อยที่ใช้ ตงงบประมาณ
ั้
ระบุกองทุนที่ใช้ ตงงบประมาณ
ั้
ระบุชื่อหมวดรายจ่ายกลุม่ ย่อยระดับที่ 1 ที่จะตังงบ
้

ผูกพัน
จ่ายแล้ ว
ราคาครุภณ
ั ฑ์ตอ่ หน่วย
จํานวนครุภณ
ั ฑ์
หน่วยนับครุภณ
ั ฑ์
หน่วยงาน
แหล่งเงิน
โครงการ
ชื่อกิจกรรม
รหัสกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
กองทุน
ชื่อหมวดรายจ่ายย่อย
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ข้ อมูล
ระดับ 1
หมวดรายจ่ายย่อยระดับ 1
ชื่อหมวดรายจ่ายย่อย
ระดับ 2
หมวดรายจ่ายย่อยระดับ 2
งบด้ าน..
ชื่อรายจ่ายตามยุทธศาสตร์
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์
เลขอนุมตั ิ
รายจ่ายขันตํ
้ ่า
กันเหลือ่ มปี
ขยายระยะใช้ เงินถึงวันที่
ทํารายการโดย
วัน/เวลา ที่ทําการ
อ้ างอิงบุคคล
ชื่อ
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คําอธิบาย
ระบุหมวดรายจ่ายกลุม่ ย่อยระดับที่ 1 ที่จะตังงบ
้
ระบุชื่อหมวดรายจ่ายกลุม่ ย่อยระดับที่ 2 ที่จะตังงบ
้
ระบุหมวดรายจ่ายกลุม่ ย่อยระดับที่ 2 ที่จะตังงบ
้
ระบุงบลงทุนว่าเป็ นสายวิทยาศาสตร์ หรื อสายสังคมศาสตร์
ระบุชื่อรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (ถ้ ามี)
ระบุรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (ถ้ ามี)
ระบุเลขอนุมตั ิ (ถ้ ามี) จะแสดงเมื่อมีการนํายอดไปคุมวงเงินประจํา
งวด
เลือกระบุรายจ่ายขันตํ
้ ่า ดังนี ้ 1: นโยบายต่อเนื่อง 2: นโยบายใหม่
แสดงเมื่อทํารายการกันเหลือ่ ม
แสดงเมื่อขยายระยะใช้ เงินถึงวันที่ (ถ้ ามี)
ระบบจะระบุผ้ ทู ํารายการ(อัตโนมัต)ิ
ระบบจะระบุวนั /เวลา ที่ทํารายการ
ระบุบคุ คลที่อ้างอิง
แสดงชื่อผู้อ้างอิง

4. ส่วนรายการเคลือ่ นไหวงบประมาณ เช่นการโอน เพิ่ม /ลดงบประมาณ จะแสดงรายการเคลือ่ นไหว
ที่กระทํากับรายการงบประมาณ ที่เลือกไว้ ในส่วนรายละเอียดของงบประมาณใช้ แสดงรายละเอียดข้ อมูลไม่สามารถทําการ
แก้ ไขเพิ่มหรื อลบรายการได้
5. แสดงผลรวมของยอดขออนุมตั ิ ยอดอนุมตั ิ และยอดปั จจุบนั (ยอดหลังจากมีการปรับเพิ่ม/ลด/โอน
แล้ ว) โดยการเลือกที่ช่องแสดงผลรวม จะแสดงผลรวม ของยอดขออนุมตั ิ ยอดอนุมตั ิ และยอดปั จจุบนั
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แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกงบประมาณ > แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
B

C

2. เมื่อคณะหรื อหน่วยงานจัดทําแผนประมาณการงบประมาณประจําปี แล้ ว หน่วยงานส่วนกลางที่มี
หน้ าที่โดยตรง จึงจะตรวจสอบและอนุมตั ิแผนประมาณการ โดยการ กดปุ่ ม A อนุมตั ิ เมื่อกดปุ่ มแล้ ว ระบบจะอนุมตั ิ
งบประมาณตามยอดขอตังจากคณะหรื
้
อหน่วยงาน ซึง่ สามารถ ตรวจสอบและแก้ ไขจํานวนเงินใหม่ได้ ในแต่ละงบประมาณ
กรณีที่ไม่อนุมตั ิเต็มจํานวน (ผู้ที่แก้ ไขได้ คือผู้ที่ได้ รับมอบหมายเท่านัน)
้
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งบประมาณบันทึก/คุม
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกงบประมาณ > งบประมาณบันทึก/คุม
B

C

D

เป็ นการสรุปย่อของบประมาณเบื ้องต้ นโดยสามารถเข้ ามาตรวจสอบได้ ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบยอด
งบประมาณอย่างรวดเร็ ว
2. สามารถเลือกเงือ่ นไข ปี งบ, แหล่งเงิน, ประเภท, หน่วยงานจาก...ถึง, กองทุน, ผลผลิต, ประเด็น
ยุทธศาสตร์ , โครงการ เพื่อระบุงบประมาณที่ต้องการ
3. เลือกบรรทัดที่ต้องการตรวจสอบยอด ส่วนบนของ หน้ าจอจะแสดง ยอดงบประมาณที่ตงั ้ ยอด
หลังจากปรับปรุงงบประมาณ ยอดคงเหลือจากการกันเงิน และยอดคงเหลือจากการจ่ายเงิน
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งานงบประมาณ
อนุมัตเิ งินงบประมาณ
1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > รายการเคลือ่ นไหว > อนุมตั ิเงินงบประมาณ
B
C

หน้ าจอ 1
2. เมื่อผู้ใช้ ขอจัดตังงบประมาณและมี
้
การอนุมตั ิภายในแล้ วว่าแต่ละหน่วยงานสามารถใช้ เงินได้ ตาม
แผนงาน งาน/โครงการใด หลังจากนัน้ ส่วนกลาง (กองแผน) จะต้ องมาจัดกลุม่ การอนุมตั ิงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
หน้ าต่างนี ้ผู้ใช้ จะเข้ าถึงรายการได้ โดยการเลือกเงื่อนไขที่อยูด่ ้ านบนของหน้ าต่าง เช่น วิทยาเขต ปี งบประมาณ และแหล่ง
เงิน หน้ าจออนุมตั ิเงินงบประมาณ สามารถเปลีย่ นหน้ าจอ 3 หน้ าจอได้ โดยกดปุ่ ม
2.1 หน้ าจอ 1 เป็ นหน้ าจอกําหนดกลุม่ เงินเพื่อการอนุมตั ิได้ ตามความต้ องการ เช่น ต้ องการ
คุมเงินเป็ นของแต่ละหน่วยงาน หรื อคุมเป็ นหมวดรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานโดยไม่สนงาน /โครงการ เป็ นต้ น ต้ องใส่
หน่วยงานจากถึงหน่วยงาน และทําการตรวจสอบรหัส -ชื่องบ เพื่อสะดวกในการออกรายงานงบประมาณ โดยเพิ่ม
คําอธิบายของแต่ละกลุม่ แล้ วระบบจะสร้ างเลขอนุมตั ิให้ นอกจากนี ้ยังแสดงจํานวนเงินงบประมาณในหลายๆ สถานะ
สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
ข้ อมูล
งบประมาณ
อนุมตั ิ
%

คําอธิบาย
เงินงบประมาณที่ได้ จดั สรรให้ มีการเปลีย่ นแปลงเมื่อมีการ
โอนย้ าย/ปรับ/ลดเงินงบประมาณ
วงเงินที่อนุมตั ิให้ สามารถใช้ ได้ ในขณะนันๆ
้ จะมีการ
เปลีย่ นแปลงเมื่อทําการอนุมตั ิเงินงบประมาณเป็ นงวด
แสดงเปอร์ เซ็นต์ของจํานวนเงินอนุมตั ิเทียบกับงบประมาณ
จะมีการเปลีย่ นแปลงเมื่อทําการอนุมตั ิเงินงบประมาณเป็ น
งวด
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ข้ อมูล
ก่อนผูกพัน

คําอธิบาย
จํานวนเงินที่หน่วยงานต่างๆทําใบขอซื ้อ/จ้ าง หรื อทําใบขอ
เบิกเงิน ซึง่ ทังหมดนี
้
้ถือว่าเป็ นการกันเงินแล้ วมีการ
เปลีย่ นแปลงเมื่ออนุมตั ิใบขอซื ้อ/จ้ าง หรื อใบยืมเงินต่างๆ

ผูกพัน

จํานวนเงินที่เกิดจากการทํารายการเตรี ยมจ่ายโดยงาน
การเงิน มีการเปลีย่ นแปลงเมื่อมีการอนุมตั ิรายการเตรี ยม
จ่าย
เงินที่จา่ ยจริ งโดยงานการเงินมีการเปลีย่ นแปลงเมื่ออนุมตั ิ
ใบสําคัญต่างๆ

จ่ายแล้ ว

2.2 เมื่อผู้ใช้ แบ่งกลุม่ การอนุมตั ิได้ แล้ ว ขันต่
้ อไปคือการจับคูก่ ลุม่ เหล่านันเข้
้ ากับงบประมาณ
โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
สีขาว (2): กลุม่ การอนุมตั ิที่ผ้ ใู ช้ เตรี ยมไว้
สีฟ้า (3): รายการงบประมาณที่ผกู ไว้ กบั เลขอนุมตั ิในช่องสีขาว
สีเทา (5): รายการทังหมดที
้
่ยงั ไม่ถกู จัดกลุม่ โดยแสดงข้ อมูลตามเงื่อนไขหน่วยงานและหมวด
รายจ่ายที่กําหนดไว้ในส่วนที่ 4
การทํางานคือให้ ผ้ ใู ช้ เลือกรายการในเขตสีเทาที่ต้องการจับคูแ่ ล้ วดับเบิ ้ลคลิกรายการนันจะย้
้ ายไปอยูท่ ี่
เขตสีเขียว พ ร้ อมกับปรับยอดเงินในพื ้นที่สขี าว หากจับคูผ่ ิดสามารถแก้ ไขได้ โดยดับเบิ ้ลคลิกรายการที่ผิดจากเขตสีเขียว
รายการนันก็
้ จะกลับมาที่เขตสีเทาเหมือนเดิม หรื อทําการอนุมตั ิทีละหลายรายการโดยเลือกรายการในเขตสีเทาแล้ ว กดปุ่ ม
Shift ที่คีย์บอดค้ างพร้ อมๆ เลือกตัวที่ต้องการจะขึ ้ นแถบสีดําแล้ วให้ กดปุ่ มคุมวงเงิน

และถ้ าต้ องการยกเลิก

รายการที่อนุมตั ิหลายๆรายการ ทําได้ โดยเลือกรายการในแถบสีเขียวแล้ ว ใช้ ปุ่ มยกเลิก

ดังรูป

B

C
D
E

F

หน้ าจอ 2
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2.3 แสดงรายการงบประมาณที่ได้ ทําการจัดกลุม่ แล้ วทังหมด
้
(ในส่วนพื ้นที่สเี ขียว หรื อส่วนที่ 3)

หน้ าจอ 3
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อนุมัตเิ งินงบประมาณเป็ นงวด
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > รายการเคลือ่ นไหว > อนุมตั ิเงินงบประมาณเป็ นงวด
B
C
D

E

2. วิธีการอนุมตั ิเงินงบประมาณเป็ นงวด ทําได้ โดย เลือก ปี งบประมาณ , แหล่งเงิน, สร้ างเลขที่อนุมตั ิ
ใหม่โดยการกดปุ่ ม
ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบขออนุมตั ิที่มอี ยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}
ปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการดังรูป

หรื อ กด F3 จะ
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ถ้ าหารายการไม่พบ ให้ ใส่ข้อมูลเพือ่ กรองรายการ เช่น ใส่ แหล่งเงิน เลขที่ใบอนุมตั ิ รหัสอนุมตั ิ
งบประมาณ หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ
3. บันทึกข้ อมูลการอนุมตั ิเงินประจํางวด ดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสอนุมตั ิประจํางวด
วันที่อนุมตั ิเพิ่ม
เลขที่เอกสาร
เงินประจํางวดที่
อนุมตั ิครัง้ ที่
สถานะ

คําอธิบาย
เลขที่เอกสารอนุมตั ิงวดเงินในระบบ
วันที่อนุมตั ิเพิ่ม (ทํารายการ)
เลขที่เอกสารภายนอก เช่น สงป.
เงินประจํางวดที่
อนุมตั ิครัง้ ที่
คือสถานะของเอกสารอนุมตั ิงบประมาณเป็ นงวด ซึง่ จะมีผลต่อระบบ
จริ งๆ เมื่อมีการปรับสถานะ เช่น เมื่อเริ่ มต้ นทํารายการสถานะจะเป็ น W:
ทําการ เมื่อปรับสถานะเป็ น S: บันทึก ระบบจะทําการอนุมตั งิ บประมาณ
เป็ นงวดตามรายการที่ระบุ และหากปรับสถานะเป็ น V: ยกเลิก ระบบจะ
ทําการยกเลิกรายการที่อ้างอิงถึงเอกสารนันทั
้ งหมด
้

4. บันทึกข้ อมูลรายการกลุม่ เงินที่จะอนุมตั ิเงินประจํางวดให้ ดังนี ้
ข้ อมูล
รหัสอนุมตั ิงบประมาณ
ยอดเงินอนุมตั ิ
งบประมาณ
อนุมตั ิไปแล้ ว

คําอธิบาย
แสดงกลุม่ อนุมตั ิงบประมาณที่จดั ไว้ เลือกรายการใดรายการหนึง่ เพื่อมา
ทําการอนุมตั ิเป็ นงวด
ใส่ยอดเงินที่ต้องการอนุมตั ิวงเงินให้ ใช้ ในงวด
แสดงจํานวนเงินงบประมาณทังหมด
้
แสดงงบประมาณที่ได้ อนุมตั ิ
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โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
1. เรี ยกเมนู > ระบบงบประมาณ > รายการเคลือ่ นไหว > โอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
B
C
D

E

F

2. ระบุข้อมูล ซึง่ ข้ อมูลที่ต้องระบุ เช่น ปี งบประมาณ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน และเลือกประเภท ดังนี ้ 1:
งบถัวเฉลีย่ 2: ปรับเพิ่ม/ตัดลดภายใน 3: ปรับเพิ่ม/ตัดลดภายนอก 4: โอนเปลีย่ นแปลง เสร็ จแล้ วกดปุ่ ม
รายการใหม่ ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบขออนุมตั ทิ ี่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม{ค้ นหา}
ค้ นหารายการดังรูป

เพื่อเพิ่มใบ

หรื อ กด F3 จะปรากฏหน้ าจอ

ถ้ าหารายการไม่พบ ให้ ใส่ข้อมูลเพือ่ กรองรายการ เช่น ใส่ แหล่งเงิน เลขที่ใบโอน รหัสงบประมาณ
ประเภทการโอน หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ
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3. เลขที่ใบโอน (ระบบออกให้ อตั โนมัต)ิ ลงวันที่ (วันที่โอน) สถานะ คือสถานะของเอกสารปรับโอน
รายการงบประมาณ ซึง่ จะมีผลต่อระบบจริ งๆเมื่อมีการปรับสถานะ เช่น เมื่อเริ่ มต้ นทํารายการสถานะจะเป็ น W: ทําการ
เมื่อปรับสถานะเป็ น S: บันทึก ระบบจะทําการปรับลดงบประมาณตามรายการ และหากปรับสถานะเป็ น V: ยกเลิก ระบบ
จะทําการยกเลิกรายการเคลือ่ นไหวที่อ้างอิงถึงเอกสารนันทั
้ งหมด
้
ผู้โอน ให้ ระบุชื่อบุคลากร ที่ทํารายการ (เฉพาะ
ผู้รับผิดชอบเท่านัน)
้
4. การทํารายการเคลือ่ นไหวงบประมาณเป็ นชุด เราสามารถเพิ่มรายการเคลือ่ นไหวงบประมาณเป็ น
ชุดได้ เพื่อความสะดวกไม่ต้องค้ นหางบทีละรายการ โดยการเลือกระบุเงื่อนไขในส่วนทํารายการเป็ นชุด ดังนี ้
4.1 กําหนดว่าต้ องการทํารายการกับเงินทังหมด
้
หรื อเป็ นร้ อยละของเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ เมื่อ
ต้ องการระบุร้อยละของจํานวนเงินให้ คลิกที่ Check Box ช่อง “ร้ อยละ” แล้ วช่องข้ อมูลร้ อยละจะสามารถป้อนข้ อมูลได้
4.2 เลือก Check Box {กลับขัว}้ เมื่อต้ องการให้ จํานวนที่จะทํารายการเป็ นลบ
4.3 เมื่อเลือกรายการใน Check Box เรี ยบร้ อย กดปุ่ ม {Process} หรื อกดปุ่ ม Alt+r จะ
ปรากฏหน้ าจอดังรูป ให้ ระบุเงื่อนไขให้ ครบถ้ วน แล้ วกด ทํารายการ ระบบจะทําการให้

5. เลือกกรองงบประมาณเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ จากการระบุ หน่วยงาน จาก – ถึง จากนันระบุ
้
ข้ อมูลดังนี ้และจํานวนเงิน (จํานวน)
ข้ อมูล
ทํารายการ
ระบุรหัสงบ
จํานวนเงิน

คําอธิบาย
ระบุเป็ น 4: โอนเปลีย่ นแปลง
เลือกระบุรหัสงบที่ทําการจะทําการโอน หรือกด F6 เพื่อค้นหางบประมาณ
ระบุจํานวนเงินของงบที่โอนไปให้ จะมีคา่ ติดลบ ส่วนงบที่รับโอนจะมีคา่ เป็ นบวก
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กันงบประมาณเบิกเหลื่อมปี
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > รายการเคลือ่ นไหว > กันงบประมาณเบิกเหลือ่ มปี
B
C
D

E

2. ส่วนที่ต้องระบุข้อมูล ซึง่ ข้ อมูลที่ต้องระบุ เช่น ปี งบประมาณ, แหล่งเงิน, หน่วยงาน, ประเภทเลือก
กันเหลือ่ ม จากนันกดปุ่
้
ม
{ค้ นหา}

เพื่อเพิ่มใบรายการใหม่ ในกรณีที่ต้องการค้ นหาใบขออนุมตั ทิ ี่มีอยูเ่ ดิมทําได้ โดยกดปุ่ ม

หรื อ กด F3 จะปรากฏหน้ าจอค้ นหารายการ ดังรูป

ถ้ าหารายการไม่พบ ให้ ใส่ข้อมูลเพือ่ กรองรายการ เช่น ใส่แหล่งเงิน เลขที่ใบกัน รหัสงบประมาณ ประเภท ผู้ทํารายการ
หรื อผู้เพิ่มรายการ แล้ วกดปุ่ มค้ นหา เมื่อเลือกรายการที่ต้องการได้ แล้ วให้ ดับเบิ ้ลคลิก ที่ด้านหน้ ารายการ
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3. แสดงเลขที่ใบกัน (ระบบออกให้ อตั โนมัต)ิ วันที่ทํารายการ สถานะ คือสถานะของเอกสารกัน
งบประมาณเหลือ่ มปี ซึง่ จะมีผลต่อระบบจริ งๆเมื่อมีการปรับสถานะ เช่น เมื่อเริ่ มต้ นทํารายการสถานะจะเป็ น “ทําการ” เมื่อ
ปรับสถานะเป็ น “อนุมตั ”ิ ระบบจะทําการปรับลดงบประมาณตามรายการ และหากปรับสถานะเป็ น “ยกเลิก” ระบบจะทํา
การยกเลิกรายการเคลือ่ นไหวที่อ้างอิงถึงเอกสารนันทั
้ งหมด
้
ผู้ทํารายการ ให้ ระบุชื่อบุคล ากรที่ทํารายการ ถึง/เรี ยน (ตาม
สังกัดหน่วยงาน) และเนื่องจาก (เหตุผลที่กนั เงิน)
4. ระบุ หน่วยงาน จาก – ถึง จากนันระบุ
้ ข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
ระบุรหัสงบ
จํานวนเงินกัน
ใช้ งบได้ ถึงวันที่

คําอธิบาย
เลือกระบุรหัสงบที่ทําการจะทําการกันหรื อกด F6
เพื่อค้ นหางบประมาณ
ระบุจํานวนเงินที่จะทําการกัน
ระบุวนั ที่ที่จะใช้ เงิน
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ค้ นหาข้ อมูลงบประมาณ
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > รายการเคลือ่ นไหว > ค้ นหาข้ อมูลงบประมาณ
B

C

D

2. ในการค้ นหาข้ อมูลงบประมาณ จะมีตวั ช่วยให้ ค้นหาข้ อมูลงบประมาณที่ต้องการได้ โดย ระบุ
ปี งบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน งาน/โครงการ กิจกรรม หมวด เงิน ประเด็นยุทธศาสตร์ และกองทุน ที่จะทําการค้ นหา
จากนัน้ ระบบจะทําการกรองข้ อมูลจากเงื่อนไขที่ระบุไว้
3. แสดงรหัสงบประมาณที่ต้องการ
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ปั ญหาและอุปสรรค
บันทึกปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ งบประมาณไม่ ตรงตามแผน
1. เรี ยกเมนูระบบงบประมาณ > บันทึกงบประมาณ> บันทึกปั ญหาและอุปสรรคในการใช้
งบประมาณไม่ตรงตามแผน
B
C

D

2. ระบุ ปี งบประมาณ, แหล่งเงิน และหน่วยงาน จากนันระบุ
้ ข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
โครงการ
ปั ญหาและอุปสรรค
ปั ญหาและอุปสรรค(ต่อ)
เรี ยงลําดับ

คําอธิบาย
เลือกระบุโครงการที่ต้องการบันทึกปั ญหา
ระบุปัญหาและอุปสรรค
ระบุปัญหาและอุปสรรค (ในกรณีที่พิมพ์ที่ปัญหาและ
อุปสรรคไม่พอ)
เรี ยงลําดับปั ญหาและอุปสรรค

3. สามารถสัง่ พิมพ์ปัญหาได้ โดยการกดปุ่ ม
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กําหนดข้ อมูลพืน้ ฐานคําของบประมาณ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระดับหน่ วยงาน
เพื่อเป็ นการระบุวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในแต่ละปี งบประมาณ แหล่งเงิน
1. เรี ยกเมนูระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> วิสยั ทัศน์ พันธกิจระดับหน่วยงาน
B

C

D

2. เลือกเงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล ได้ แก่ ปี งบประมาณ แหล่งเงิน และหน่วยงาน
3. บันทึกข้ อมูลวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
วิสยั ทัศน์
ระบุวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน
พันธกิจ
ระบุพนั ธกิจของหน่วยงาน
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ข้ อมูลพืน้ ฐานระดับประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อเป็ นการระบุข้อมูลพื ้นฐานระดับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ ในรายงานเสนอของบประมาณประจําปี
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> ข้ อมูลพื ้นฐานระดับประเด็นยุทธศาสตร์
B

C
D

E

2. เลือกเงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล ได้ แก่ ปี งบประมาณ แหล่งเงิน หน่วยงาน และประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจําปี

3. บันทึกข้ อมูลแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระบุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การจัดสรร
ระบุยทุ ธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณ
กลยุทธ์
ระบุกลยุทธ์
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ตัวชีว้ ัด

4. บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัด โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ตัวชี ้วัด
ระบุตวั ชี ้วัด
เป้าหมาย
ระบุเป้าหมาย และหน่วยนับ

ข้ อมูลพืน้ ฐานระดับโครงการ
เพื่อเป็ นการระบุข้อมูลพื ้นฐานระดับโครงการที่ใช้ ในรายงานเสนอของบประมาณประจําปี
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> ข้ อมูลพื ้นฐานระดับโครงการ
B
C

D

E

F

G

H

2. เลือกเงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล ได้ แก่ ปี งบประมาณ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน ผลผลิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ และงาน/โครงการ
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หลักการและเหตุผล

3. บันทึกข้ อมูลหลักการและเหตุผลของโครงการ
วัตถุประสงค์ /แนวทาง

4. บันทึกข้ อมูลวัตถุประสงค์/แนวทาง โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
วัตถุประสงค์
ระบุวตั ถุประสงค์โครงการ
แนวทางดําเนินโครงการ
ระบุแนวทางดําเนินโครงการ
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แผนยุทธศาสตร์

5. บันทึกข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
ระบุแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
เป้าประสงค์
ระบุเป้าประสงค์
กลยุทธ์ของหน่วยงาน
ระบุกลยุทธ์ของหน่วยงาน

ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของโครงการ

6. บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัดความสําเร็ จของโครงการ โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงคุณภาพ
ตัวชี ้วัดเชิงปริ มาณ
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงปริ มาณ
ตัวชี ้วัดเชิงเวลา
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงเวลา
ตัวชี ้วัดเชิงต้ นทุน
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงต้ นทุน
เป้าหมายของโครงการ
ระบุเป้าหมายของโครงการ
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ความสอดคล้ องตัวบ่ งชีห้ รือตัวชีว้ ัด สกอ.,กพร.

7. บันทึกข้ อมูลความสอดคล้ องตัวบ่งชี ้หรื อตัวชี ้วัด สกอ.,กพร.โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ลําดับ
ระบุลาํ ดับที่
ตัวบ่งชี ้/ตัวชี ้วัด
ระบุตวั บ่งชี ้/ตัวชี ้วัด

ข้ อมูลพืน้ ฐานระดับกิจกรรม
เพื่อเป็ นการระบุข้อมูลพื ้นฐานระดับกิจกรรมที่ใช้ ในรายงานเสนอของบประมาณประจําปี
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> ข้ อมูลพื ้นฐานระดับกิจกรรม
B
C

D

E

F

G

2. เลือกเงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล ได้ แก่ ปี งบประมาณ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน ผลผลิต ประเด็น
ยุทธศาสตร์ งาน/โครงการ และกิจกรรม
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วัตถุประสงค์

3. บันทึกข้ อมูลวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
เหตุผลและความจําเป็ น
ระบุเหตุผลและความจําเป็ น ของกิจกรรม
วัตถุประสงค์กิจกรรม
ระบุวตั ถุประสงค์กิจกรรม
แนวทางดําเนินโครงการ
ระบุแนวทางดําเนินโครงการ
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จของกิจกรรม

4. บันทึกข้ อมูลตัวชี ้วัดความสําเร็ จของกิจกรรม โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ตัวชี ้วัดเชิงคุณภาพ
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงคุณภาพ
ตัวชี ้วัดเชิงปริ มาณ
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงปริ มาณ
ตัวชี ้วัดเชิงเวลา
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงเวลา
ตัวชี ้วัดเชิงต้ นทุน
ระบุตวั ชี ้วัดเชิงต้ นทุน
เป้าหมาย
ระบุเป้าหมายของกิจกรรม
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แผนการดําเนินงาน

5. เลือกเช็คเครื่ องหมายถูกที่แผนดําเนินงาน ในเดือนที่ดําเนินงานกิจกรรมนัน้

การวัดและประเมินผล

6. บันทึกข้ อมูลการวัดและประเมินผลกิจกรรม โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ตัวบ่งชี ้ความสําเร็ จ
ระบุตวั บ่งชี ้ความสําเร็ จ
วิธีประเมิน
ระบุวิธีประเมิน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน
ระบุเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมิน
ผลที่คาดว่าจะได้ รับจากกิจกรรม ระบุผลที่คาดว่าจะได้ รับจากกิจกรรม
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ตัวบ่ งชีข้ อง กพร. สมศ. สกอ.
1. เรียกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> ตัวบ่งชี ้ของ กพร. สมศ. สกอ.
B

C

2. บันทึกข้ อมูลตัวบ่งชี ้ของ กพร. สมศ. สกอ.โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
ข้ อที่
ชื่อตัวชี ้วัด
หน่วยนับ
ลําดับ

คําอธิบาย
ระบุข้อของตัวชี ้วัด
ระบุ ชื่อตัวชี ้วัด
ระบุหน่วยนับ
ใช้ ในกรณีผ้ ใู ช้ ต้องการเรี ยงลําดับใหม่ โดยไม่ต้องการเปลีย่ นรหัส
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ข้ อมูลคําของบประมาณ
คําของบประมาณหน่ วยงาน
B

1. เรียกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> คําของบประมาณหน่วยงาน
C

D

2. เลือกเงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล ได้ แก่ ปี งบประมาณ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน ผลผลิต ประเด็น
ยุทธศาสตร์ งาน/โครงการ และกิจกรรม
3. บันทึกข้ อมูลคําของบประมาณหน่วยงาน โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
หมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย1
หมวดรายจ่าย2
ชื่อรายการ/ชื่องบ
ยอดขออนุมตั ิ
ยอดขออนุมตั ิรายเดือน
ราคาครุภณ
ั ฑ์ตอ่ หน่วย
จํานวนครุภณ
ั ฑ์
หน่วยนับครุภณ
ั ฑ์
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ (ต่อ)

คําอธิบาย
ระบุหมวดรายจ่ายที่ใช้ ของบประมาณ
ระบุหมวดรายจ่าย1
ระบุหมวดรายจ่าย2
ระบุชื่องบประมาณ
จํานวนเงินรวมที่ขออนุมตั ิ
ระบุจํานวนเงินยอดขออนุมตั ิรายเดือน ตังแต่
้ เดือนตุลาคม - กันยายน
ระบุราคาต่อหน่วย (กรณีเป็ นครุภณ
ั ฑ์)
ระบุจํานวน (กรณีเป็ นครุภณ
ั ฑ์)
ระบุหน่วยนับ (กรณีเป็ นครุภณ
ั ฑ์)
ระบุคณ
ุ ลักษณะครุภณ
ั ฑ์
กรณีคณ
ุ ลักษณะครุภณ
ั ฑ์เพิ่มเติม
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อนุมัตคิ าํ ของบประมาณหน่ วยงาน
1. เรียกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> อนุมตั ิคําของบประมาณหน่วยงาน
B
E

C

D

2. เลือกเงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล ได้ แก่ ปี งบประมาณ แหล่งเงิน แผนงาน หน่วยงาน ผลผลิต ประเด็น
ยุทธศาสตร์ งาน/โครงการ และกิจกรรม
3. ตรวจสอบและอนุมตั ิคําของบประมาณของหน่วยงานโดยเปลีย่ นสถานะ จาก
เมื่อเริ่ มต้ นทํา
รายการสถานะจะเป็ น W: ทําการ เมื่อปรับสถานะเป็ น S: บันทึก และจะเก็บประวัติการเปลีย่ นสถานะหรื อการอนุมตั ิทกุ
ครัง้
ประวัติการอนุมัติคาํ ของบประมาณ

บันทึก

4. กดปุ่ ม

เพื่อดูประวัติการอนุมตั ิคําของบประมาณในแต่ละครัง้ เมื่อเปลีย่ นสถานะเป็ น S:
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ส่ งข้ อมูลคําของบฯ ไปแผนปฏิบัตกิ าร
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > บันทึกคําขอ> ส่งข้ อมูลคําของบฯ ไปแผนปฏิบตั ิการ
B
C

D

2. ระบุปีงบประมาณคําขอ ไปยังปี งบประมาณ หน่วยงานจาก ถึงหน่วยงาน
แผนปฏิบตั ิงาน

3. กด P ทํารายการ

ระบบจะทําการส่งข้ อมูลคําของบประมาณไปตังเป็
้ น

ประมาณการรายรั บ
กําหนดข้ อมูลที่จาํ เป็ น
จับคู่วิทยาเขต/ศูนย์ การสอน
เพื่อเป็ นการจับคูว่ ิทยาเขตในระบบบริ การการศึกษา กับวิทยาเขตและศูนย์การสอนในระบบ MIS
1. เรี ยกเมนูระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > จับคูว่ ิทยาเขต/ศูนย์การสอน
B

C
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2. บันทึกข้ อมูลจับคูว่ ิทยาเขต/ศูนย์การสอน โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
วิทยาเขตของระบบ REG
ระบุวิทยาเขตของระบบ REG (บริ การการศึกษา)
วิทยาเขตของ MIS
ระบุวิทยาเขตของระบบ MIS
ศูนย์การสอน MIS
ศูนย์การสอนของระบบ MIS

จับคู่หน่ วยงาน
เพื่อเป็ นการจับคูห่ น่วยงานในระบบบริ การการศึกษา กับหน่วยงานในระบบ MIS
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > จับคูห่ น่วยงาน
B
C

D

2. เลือกระบุคณะหน่วยงานหลัก
3. บันทึกข้ อมูลการจับคูห่ น่วยงาน โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
หน่วยงานระบบบริ การ
ระบุหน่วยงานของระบบบริ การการศึกษา (REG)
การศึกษา
หน่วยงานระบบ MIS
ระบุหน่วยงานของระบบ MIS
หมายเหตุ

ระบุหมายเหตุในการจับคูห่ น่วยงาน
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จับคู่ปีงบประมาณกับ-ปี ภาคการศึกษา
เพื่อเป็ นการจับคูร่ ะหว่างปี -ภาคการศึกษาในระบบบริ การการศึกษา กับปี งบประมาณในระบบ MIS
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > จับคูป่ ี งบประมาณกับปี -ภาคการศึกษา
B
C
D

2. ระบุปีงบประมาณ
3. บันทึกข้ อมูลการจับคูห่ น่วยงาน โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ปี การศึกษา
ระบุปีการศึกษาที่อยูใ่ นปี งบประมาณที่ระบุไว้ ข้างต้ น
ภาคเรี ยน

ระบุภาคเรี ยนที่อยูใ่ นปี งบประมาณที่ระบุไว้ ข้างต้ น
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ประเภทการศึกษา
เพื่อระบุกลุม่ ของรายงานและกลุม่ ของการคิดค่าธรรมเนียม
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > ประเภทการศึกษา
B

C

2. บันทึกข้ อมูลประเภทการศึกษา โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
รหัสจาก REG
ระบุประเภทการศึกษาจากระบบบริ การการศึกษา
กลุม่ (รายงาน)

ระบุกลุม่ ที่แสดงในรายงาน

กลุม่ ค่าธรรมเนียม

ระบุกลุม่ ของการคิดค่าธรรมเนียม
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รู ปแบบ (% จํานวนนักศึกษา)
เพื่อระบุรายละเอียดรูปแบบในการคํานวณประมาณการรายรับ
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > รูปแบบ (% จํานวนนักศึกษา)
B

C

2. บันทึกข้ อมูลรูปแบบ (% จํานวนนักศึกษา) โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
รูปแบบที่
ระบุรหัสของรูปแบบ
รูปแบบ

ระบุรายละเอียดของรูปแบบ

หมายเหตุ

ระบุหมายเหตุของรูปแบบ
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ค่ าธรรมเนียม
รายงานใน

เพื่อระบุประเภทของการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม และระบุลาํ ดับในการคํานวณและลําดับที่แสดงใน
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > ค่าธรรมเนียม

B

C

ID

2. บันทึกข้ อมูลรูปแบบ (% จํานวนนักศึกษา) โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ระบุรหัสของค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ระบุชื่อของค่าธรรมเนียม

ลําดับการคํานวณ

ระบุเลขลําดับที่ในการคํานวณ

ลําดับการออกรายงาน

ระบุเลขลําดับที่ที่แสดงในรายงาน

ลําดับสําหรับบัณฑิต

ระบุเลขลําดับที่ในกรณีที่เป็ นค่าธรรมเนียมสําหรับบัณฑิตเท่านัน้

หน่วย

ระบุหน่วยของค่าธรรมเนียม

กลุม่ การเรี ยน

ระบุกลุม่ การเรี ยนที่ใช้ คา่ ธรรมเนียม

เฉพาะปี แรก

ระบุประเภทของการเก็บค่าธรรมเนียม(เก็บทุกภาคเรี ยน, เก็บค่าแรก
เข้ าครัง้ เดียว)

คําอธิบาย

ระบุคําอธิบายของค่าธรรมเนียม
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คํานวณรายรั บ
จํานวนนักศึกษา
เพื่อระบุจํานวนนักศึกษาของระดับ และวุฒิการศึกษา
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > จํานวนนักศึกษา
B

G
F
C

E

D

2. เลือกเงื่อนไขการบันทึกข้ อมูล ซึง่ ตัวอักษรสีแดงหมายถึงข้ อมูลที่จําเป็ นต้ องเลือกเงื่อนไข ได้ แก่
ปี งบประมาณที่จะคํานวณ, ปี -ภาคการศึกษา ส่วนอักษรสีเขียวหมายถึงข้ อมูลที่ใช้ เป็ นตัวกรองข้ อมูลที่จะดําเนินการ ได้ แก่
รุ่นปี , วิทยาเขต, เหมาจ่าย/ตามจริ ง, วุฒิการศึกษา, หน่วยงาน, ระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา
3. บันทึกข้ อมูลจํานวนนักศึกษา โดยระบุข้อมูลดังนี ้
ข้ อมูล
คําอธิบาย
จํานวนนักศึกษา
ระบุจํานวนนักศึกษาทังหมดที
้
่คาดว่าจะรับ/ลงทะเบียน
จํานวนน.ศ.จบ
ระบุจํานวนน.ศ.จบ
จํานวนน.ศ.ทําวิทยานิพนธ์ ระบุจํานวนน.ศ.ที่ทําวิทยานิพนธ์
จํานวนน.ศ.สอบ
ระบุจํานวนน.ศ.ที่สอบประมวลผลความรู้
ประมวลผลความรู้
จํานวนน.ศ.รักษาสภาพ
ระบุจํานวนน.ศ.รักษาสภาพ
จํานวนหน่วยกิจบรรยาย ระบุจํานวนหน่วยกิจบรรยาย
จํานวนหน่วยกิจปฏิบตั ิ
ระบุจํานวนหน่วยกิจปฏิบตั ิ
จํานวนวิชา
ระบุจํานวนวิชา
4. สามารถเลือกแสดงข้ อมูลในส่วนล่างเฉพาะจํานวนน.ศ.(ระดับบัณฑิต) ที่ต้องบันทึกข้ อมูลเพิ่มเติม
โดยกดปุ่ ม
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5. เลือกเงื่อนไข ปี งบประมาณที่จะคํานวณ, ดําเนินการขันตอน
้
และกดปุ่ ม

ซึง่ แบ่ง

ข้ อมูล
คําอธิบาย
1 : นําเข้ าจํานวนนักศึกษา
ระบบจะดึงข้ อมูลจากระบบบริ การการศึกษา (REG) มาให้
ปั จจุบนั
2 : นําเข้ าจํานวนนักศึกษาคาดว่า ให้ ระบุปีที่จะนํายอดประมาณการณ์วา่ จะรับจากระบบบริ การการศึกษา
จะรับ
ของปี ใด

เพื่อสร้ างเป็ นยอดประมาณการรับเข้ าของปี ใด (รุ่นปี การศึกษาที่เท่าไร)

3 : ล้ างรายการทังหมด
้

เพื่อลบทุกรายการที่สร้ างอยูใ่ น ส่วนที่ 3 ผู้ใช้ สามารถดึงรายการที่เป็ น
ปั จจุบนั เข้ ามาได้ ใหม่

6. เลือกพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้ องได้ จาก ระบุ รายงานจํานวนนักศึกษา และกดปุ่ ม
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กําหนดเปอร์ เซ็นต์ การคํานวณ (จํานวณนักศึกษา)
รายงาน
นักศึกษา)

เพื่อกําหนดเปอร์ เซนต์ที่ใช้ ในการคํานวณ

จากข้ อมูลจํานวนนักศึกษาให้ มีหลายสูตรรวมถึงการออก

1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > กําหนดเปอร์ เซนต์การคํานวณ(จํานวน

B
C
E

D

2. เลือกรูปแบบ (%) และปี งบประมาณที่จะคํานวณ เพื่อแสดงข้ อมูล ผู้ใช้ สามารถเลือกประเภทจ่าย,
ประเภทการศึกษา, ระดับการศึกษา และวุฒิการศึกษาเพิ่มเพื่อกรองข้ มลู
3. แสดงกลุม่ นักศึกษาตามที่แสดงในหน้ าต่าง จํานวนนักศึกษา พร้ อมทังให้
้ กําหนด เปอร์ เซ็นต์ (%)
สําหรับการคํานวณจํานวนนักศึกษาในแต่ละปี -ภาคการศึกษาให้ กบั แต่ละกลุม่
4. ระบุข้มลู รูปแบบ (%), ปี งบประมาณที่จะคํานวณ , ดําเนินการขันตอน
้
, กําหนด % ตังต้
้ น 3 ภาค
การศึกษา (พิมพ์ตวั เลขตังแต่
้ 0-100) และกดปุ่ ม
ระบบจะดึงข้ อมูลจากหน้ าต่างจํานวนนักศึกษาพร้ อมทังเพิ
้ ่ม
เปอร์ เซ็นต์ที่ใช้ ในการคํานวนที่ผ้ ใู ช้ ได้ เลือกไว้ มาแสดงในส่วนที่ 3
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กําหนดค่ าการคํานวณและค่ าธรรมเนียมรายปี
เพื่อกําหนดยอดเงินให้ กบั ค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
รายปี

1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > กําหนดค่าการคํานวณและค่าธรรมเนียม

B

C

D

E

2. ระบุข้อมูลที่ต้องระบุ ได้ แก่ ปี การศึกษา(รุ่น) และดําเนินการขันตอน
้
และกดปุ่ ม
จะดึงข้ อมูลค่าธรรมเนียมมาแสดงในตารางส่วนกลาง
ข้ อมูล
คําอธิบาย
ระบบจะดึงข้ อมูลกลุม่ ของนักศึกษาที่มีอยูใ่ นหน้ าต่าง
1 : นําเข้ ารายการเพิ่มจากตาราง
จํานวนนักศึกษา โดยแบ่งข้ อมูลตามปี รุ่น แทน ปี คํานวณ
จํานวนนักศึกษา
2 : เพิ่มค่าธรรมเนียมให้ ปีการศึกษา

ระบบ

เพื่อให้ ระบบสร้ างข้ อมูล/ค่าธรรมเนียมที่ต้องกําหนดมารอ
ที่สว่ นล่างขวา โดยจะแตกต่างกันตามที่กําหนดไว้ วา่ เป็ น
กลุม่ ของปริ ญญาตรี หรื อบัณฑิต

3. เลือกรายการกลุม่ นักศึกษาต้ องการบันทึกค่าธรรมเนียม โดยใช้ เมาท์คลิกเลือกให้ ขึ ้นแถบสีส้ม /ดํา
และสามารถแก้ ไขค่าธรรมเนียมในส่วนล่างขวาได้
4. หากต้ องการปรับปรุงค่าธรรมเนียมให้ กบั ทังชุ
้ ดข้ อมูลที่แสดงอยูใ่ นส่วนของข้ อ 3 ให้ ระบุข้อมูล
ได้ แก่ สําหรับค่าธรรมเนียม, เหมาจ่าย/ตามจริ ง, ตรี /โท และให้ เ ป็ นเงิน แล้ วกดปุ่ ม
ยอดเงินค่าธรรมเนียมพร้ อมทังแสดงรายละเอี
้
ยดในตารางด้ านขวามือ

ระบบจะบันทึกข้ อมูล

กรณีที่คา่ ธรรมเนียมบางรายการของบางหลุม่ ไม่เท่ากับกลุม่ อื่นๆ ผู้ใช้ สามารถแก้ ไขตัวเลขได้ ที่ตาราง
ส่วนล่างขวาของหน้ าจอ
กรณีที่เป็ นรายการที่จะหักออกจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายของปริ ญญาตรี ให้ ระบุคา่ ธรรมเนียมเป็ นเลข
ติดลบ(-) แทน เพื่อให้ การคํานวณแสดงเป็ นการหักเงินออกจากยอดเหมาจ่าย
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ตารางการคํานวณ
เพื่อคํานวณค่าธรรมเนียมประมาณการของมหาวิทยาลัย
1. เรี ยกเมนู ระบบงบประมาณ > ประมาณการรายรับ > ตารางการคํานวณ
B
C

2. ระบุข้อมูลที่ต้องระบุ ได้ แก่ ปี งบประมาณที่จะคํานวณ , ปี -ภาคการศึกษา, รูปแบบ (%)เพื่อแสดง
ข้ อมูลตามเงื่อนไขในตารางด้ านล่าง สามารถระบุเพิ่มเติมให้ แสดงเฉพาะวิทยาเขต หน่วยงาน หรื ออื่นๆเพิ่มได้ เพื่อเป็ นการ
กรองข้ อมูล
ระบุข้อมูลที่ต้องระบุ ได้ แก่ ดําเนินการขันตอน
้
, ปี งบประมาณที่จะคํานวณ , รูปแบบ (%), เหมาจ่าย/
ตามจริ ง แล้ วกดปุ่ ม

ระบบจะดึงข้ อมูลค่าธรรมเนียมพร้ อมทังยอดจํ
้
านวนนักศึกษาที่คํานวณเป็ นเปอร์ เซ็นต์ มา

แสดงในตารางด้ านล่าง โดยสามารถเลือกดูเฉพาะป.ตรี หรื อบัณฑิตได้ โดยกดปุ่ ม
หรื อ
ข้ อมูล
คําอธิบาย
1 : นําข้ อมูลจ.น.นักศึกษาและอัตรา
ระบบจะดึงข้ อมูลมาคํานวณตามที่กําหนดเงื่อไนไว้ ใน
ค่าธรรมเนียม
หน้ าต่างก่อนหน้ า
2 : คํานวณหักค่ธรรมเนียมเหมาจ่าย
ระบบจะคํานวณเพิ่มเติม สําหรับกรณีเหมาจ่ายของ
(ตรี )
ปริ ญญาตรี ซึง่ จะหักยอดเงินจากค่าธรรมเยียมเหมาจ่าย
ไปให้ คา่ ธรรมเนียมอื่นๆที่กําหนดเป็ นยอดลบ (-)
3 : ล้ างรายการทังหมด
้
เพื่อลบรายการที่แสดงผลในตารางด้ านล่าง เพื่อดึง
รายการหรื อตัวเลขที่มีการเปลีย่ นแปลงเข้ ามาคํารวณใหม่

