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บทที่ 2  
ระบบการบรหิารงบประมาณ 

  
 ระบบบริหารงบประมาณเปนระบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้น   เพื่อใชในการบริหารและจัดการเงิน
งบประมาณ   ซึ่งเนื้อหาภายในบทนี้จะเปนการแนะนําวิธีการบันทึกขอมูลและการเรียกดูรายงานในระบบบริหาร
งบประมาณเทานั้น จะไมรวมเรื่องการจัดทําคําของบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัยฯ 
 

ประเภทของงบประมาณ  แบงออกได ดังนี้ 
1. งบประมาณรายรับ  หนาที่หลัก คือ เปรียบเทียบรายรับจริง  กับแผนงบประมาณรายรับ 
2. งบประมาณรายจาย  หนาที่หลัก  คือ เพื่อควบคุมการขอเบิกคาใชจายของแตละ 

  หนวยงานเพื่อมิใหเกินจากประมาณการรายจายที่ต้ังไว 
 

ความสัมพันธระหวางงบประมาณรายรับ  และงบประมาณรายจาย 
1. ถารายรับจริง ตํ่า กวางบประมาณรายรับที่ประมาณไว แสดงวาต้ังแผนงบประมาณรายจายสูง

กวาความเปนจริง  ตองปรับ ลด งบประมาณรายจาย 
2. ถารายรับจริง สูง กวางบประมาณรายรับ  แสดงวาตั้งแผนงบประมาณรายจายตํ่ากวาความเปน

จริง   สามารถปรับ เพิ่ม งบประมาณรายจาย หรือเก็บเงินสวนที่เหลือไวเปนเงินสะสมของ
หนวยงาน ปลายปงบประมาณ 

 

ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ  มีดังนี้ 
1. การตั้งประมาณการ / การโอนยาย / การขอปรับแผนงบประมาณทั้งรายรับ และรายจาย  :  การ

ทํางานในสวนนี้จะปรากฏในระบบบริหารงบประมาณ 
2. การตัดจายงบประมาณ  :  การทํางานในสวนนี้จะเกี่ยวของกับระบบอื่น ๆ คือ  ระบบบัญชีแยก

ประเภทงบประมาณ,  ระบบเจาหนี้,  ระบบลูกหนี้,  ระบบบริหารโครงการ และระบบจัดซื้อ    
ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกบัญชีและถูกตัดงบประมาณ ตามคาใชจายที่เกิดขึ้น 
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ระบบการบริหารงบประมาณ  ประกอบดวย 7 เมนู หลัก ๆ ดังนี้   

1. งบป   =>  สําหรับดูงบประมาณรายจาย / รายได ประจําป  รวมทั้งมหาวิทยาลัย 
2. งบประมาณ   =>  สําหรับ 

2.1. บันทึกงบประมาณรายจาย / รายได  ประจําป   โดยบันทึกแยกตามหนวยงาน,  รหัสงบประมาณ 
(มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน) 

2.2. บันทึกการปรับแผนงบประมาณรายจาย / รายได ประจําป  โดยบันทึกแยกตาม หนวยงาน,     
รหัสงบประมาณ (มิติกองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน) 

2.3. ดูงบประมาณรายจาย / รายไดที่ไดรับอนุมัติ,  การโอนเขา – ออกงบประมาณ,   รายจายที่เกิดขึ้น,  
งบประมาณคงเหลือ  แยกตามหนวยงาน,  รหัสงบประมาณ (มิติกองทุน  มิติหนวยงาน              
มิติแผนงาน) 

3. การโอนยายงบประมาณ   => สําหรับบันทึกการโอนยายงบประมาณ  
 (สวนกลางจะเปนผูบันทึกโอนยายงบประมาณ) 

4. งบประมาณพิเศษระหวางป   =>  สําหรับบันทึกงบประมาณรายจาย /  
รายได  ที่ปรับพิเศษระหวางป (สวนกลางจะเปนผูบันทึกงบประมาณพิเศษระหวางป) 

5. Report   =>  สําหรับจัดทํารายงานตาง ๆ  
6. Inquiries  =>  สําหรับสอบถามขอมูลงบประมาณ 
7. Setup  =>  สําหรับ Setup ขอมูลเริ่มตน (สวนกลางเปนผู Setup) 

 

 

เมนูหลัก 7 
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เมนูท่ี  1   งบป   =>  สําหรับดูงบประมาณรายจาย / รายได ประจําป  รวมทั้งมหาวิทยาลัย  
 

 
 
คุณสมบัติ 

1. ใชสําหรับดูงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  รวมทั้งมหาวิทยาลัย   โดยแยกแสดง  เปน 
1.1 งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ รวมทั้งมหาวิทยาลัย  
1.2 การโอนเขา – ออกงบประมาณ รวมทั้งมหาวิทยาลัย  
1.3 รายจายที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งมหาวิทยาลัย  
1.4 งบประมาณคงเหลือ รวมทั้งมหาวิทยาลัย  

2. ถาตองการดูแยกรายคณะ  ใหคลิกเลือกปุม   
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เมนูท่ี 2   งบประมาณ   =>  สําหรับ 
2.1 บันทึกงบประมาณรายจาย / รายได  ประจําป   โดยบันทึกแยกตามหนวยงาน,  รหัสงบประมาณ (มิติ

กองทุน มิติหนวยงาน มิติแผนงาน) 
 

 

1

2

3 

 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
 ขั้นที่ 1 เลือกปงบประมาณ  XXXX   เลือกรหัสคณะ  XXX   
 ขั้นที่ 2 คัดลอกรหัสรายจาย  XXXXXXX   
 ขั้นที่ 3 บันทึก  จํานวนเงิน  ในชอง งบฯรายจาย  แยกตามรายจายยอย   
   XXXXXXX  7 หลัก  รายจายยอย  (บันทึกที่ตําแหนง 7 หลัก) 
   XXXX  4 หลัก  หมวดยอย     (รวมยอด รายจายยอย ระบบรวมให) 
   XX   2 หลัก  หมวดใหญ   (รวมยอด หมวดยอย ระบบรวมให) 
 กรณีบันทึกงบประมาณรายได  เปลี่ยน Tab รายจาย เปนรายได  และเปลี่ยนการคัดลอกรหัสรายจาย  
เปนรหัสรายได เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน  ถูกตองแลว   สวนกลางจะเปนผูอนุมัติงบประมาณให 
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2.2 บันทึกการปรับแผนงบประมาณรายจาย / รายได ประจําป  โดยบันทึกแยกตามหนวยงาน,          รหัส
งบประมาณ (มิติกองทุน มิติหนวยงาน  มิติแผนงาน) 

 

 

1

2

3

 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
 ขั้นที่ 1 เลือกปงบประมาณ  XXXX   เลือกรหัสคณะ  XXX   
 ขั้นที่ 2 คัดลอกรหัสรายจาย  XXXXXXX  กรณีเพิ่มเติมจากที่เคยบันทึก 
   งบประมาณตั้งตน  (รายละเอียดดูจากเอกสารแนบ 1) 
 ขั้นที่ 3 บันทึก  จํานวนเงิน  ในชอง อนุมัติปรับกลางป  แยกตามรายจายยอย   
   XXXXXXX  7 หลัก  รายจายยอย  (บันทึกที่ตําแหนง 7 หลัก) 
   XXXX 4 หลัก  หมวดยอย    (รวมยอด รายจายยอย ระบบรวมให) 
   XX   2 หลัก  หมวดใหญ   (รวมยอด หมวดยอย ระบบรวมให) 
 กรณีบันทึกงบประมาณรายได  เปลี่ยน Tab รายจาย เปนรายได  และเปลี่ยนการคัดลอกรหัสรายจาย  
เปนรหัสรายได เมื่อบันทึกขอมูลครบถวน  ถูกตองแลว   สวนกลางจะเปนผูอนุมัติงบประมาณให 
 
 
 
 



 2 - 6 

2.3 ดูงบประมาณรายจาย / รายไดที่ไดรับอนุมัติ,  การโอนเขา – ออกงบประมาณ,   รายจายที่เกิดขึ้น,  
งบประมาณคงเหลือ  แยกตามหนวยงาน,  รหัสงบประมาณ (มิติกองทุน  มิติหนวยงาน  มิติแผนงาน) 

 

 

1

2 

4

3 

 
วิธีใช 
 สวนที่ 1 เลือกปงบประมาณ  XXXX   เลือกรหัสคณะ  XXX   
 สวนที่ 2 แสดงงบประมาณในภาพรวม  แยกตามรหัสงบประมาณ 
 สวนที่ 3 แสดงงบประมาณ  แยกตามหมวดรายจาย 
 สวนที่ 4 แสดงรายการงบประมาณที่บันทึกตัดจายจากงบประมาณ 
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เมนูท่ี 5  Report   =>  สําหรับจัดทํารายงานตาง ๆ   ประกอบดวย 

  
 
วิธีใช 
 เมื่อตองการจัดทํา  Report  ก็คลิ๊กเลือก Report ที่ตองการ   โดยระบบจะกําหนดวิธีการเรียก Report 

มาตรฐานไวใหเรียบรอยแลว   และกําหนดขอบเขตของขอมูลเพิ่มเติมโดยคลิ๊กที่ปุม   

 

ประเภท Report 
งบประมาณ 
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2 

1

 
วิธีใช 
 สวนที่ 1 กําหนดขอบเขตอยางงาย  (ระบบจะกําหนดรูปแบบใหเปนมาตรฐาน)   
 สวนที่ 2 กําหนดขอบเขตอยางละเอียด ถาตองการรายละเอียดนอกเหนือจากมาตรฐาน  โดยการ

คลิ๊กที่   + All Fields  แลวเลือกสิ่งที่ตองการเพิ่มเติมจากมาตรฐาน 
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รายงานตาง ๆ ของระบบบรหิารงบประมาณที่หนวยงานควรรู 
 
ดานรายจาย

ชื่อรายงาน คําอธิบาย 
1. รายงานคําของบประมาณแผนรายจายตาม

หนวยงาน (Gross)   
ใชสําหรับตรวจสอบดูรายการที่หนวยงานเจาของงบประมาณ
บันทึกเพื่อต้ังยอดงบประมาณประจําป  รายงานจะแสดงเปนราย
หมวดรายจายทั้งภายนอก  และภายในที่บังคับจาย และไมบังคับ
จาย 

2. รายงานคําของบประมาณแผนรายจายตาม
หนวยงาน (ไมรวมรายจายบังคับจาย)  

ใชสําหรับตรวจสอบดูรายการที่หนวยงานเจาของงบประมาณ
บันทึกเพื่อต้ังยอดงบประมาณประจําป  รายงานจะแสดงเปนราย
หมวดรายจายทั้งภายนอกและภายในเฉพาะที่ไมบังคับจาย 

3. รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย BC008   ใชสําหรับตรวจสอบดูรายการที่หนวยงานเจาของงบประมาณ
บันทึกเพื่อตัดยอดงบประมาณ  รายงานจะแสดงเปนรายการ  
แยกตามหมวดรายจาย  และแยกรายจายเปนรายจายภายนอก  
รายจายภายในบังคับจายและไมบังคับจาย  พรอมทั้งสรุปรายจาย
เปนภาพรวม 

4. รายงานทะเบียนคุมการโอนเงินเขา – ออก 
งบประมาณรายจาย BC024  

 

ใชสําหรับตรวจสอบดูรายการที่หนวยงานเจาของงบประมาณ
แจงใหกองคลังดําเนินการโอนงบประมาณใหตามแบบ กค.15  
รายงานจะแสดงเปนรายรายการ  แยกตามหมวดรายจาย  พรอม
ทั้งสรุปรายการโอนเขา – ออกเปนภาพรวม 

5. รายงานงบประมาณรายจายคงเหลือแยกตาม
หนวยงาน BC016(2006) 

ใชสํ าหรับตรวจสอบดู งบประมาณตั้ งตน   ปรับกลางป  
งบประมาณโอนเขา – ออก  รายจายที่เกิดขึ้นจริงเปนภายนอก  
ภายในที่บังคับจายและไมบังคับจาย  และแสดงยอดงบประมาณ
รายจายคงเหลือ   รายงานจะแสดงเปนรายงบประมาณทั้ง 3 มิติ 
ไดแก (1 มิติกองทุน + 1 หนวยงาน + 1 แผนงาน) 

6. รายงานงบประมาณรายจายคงเหลือแยกตาม
แผนงาน BC017(2006) 

รายละเอียดเหมือน BC016 ตางกันที่รายงานจะกรุปเปนราย
แผนงาน 

7. รายงานงบประมาณรายจายคงเหลือแยกตาม
กองทุน BC018(2006) 

รายละเอียดเหมือน BC016 ตางกันที่รายงานจะกรุปเปนราย
กองทุน 
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ชื่อรายงาน คําอธิบาย 
8. รายงานสรุปงบประมาณรายจายคงเหลือแยก

ตามหนวยงาน BC026(2006) 
ใชสําหรับตรวจสอบดูงบประมาณ  
(1)  หมายถึง  งบตั้งตน + ปรับกลางป งบประมาณ  
(2)  หมายถึง  งบประมาณ (1)+โอนเขา-โอนออก  
แสดงรายจายที่เกิดขึ้นจริงเปนภายนอก  ภายในบังคับจายและไม
บังคับจาย  และแสดงยอดงบประมาณรายจายคงเหลือ  รายงาน
จะแสดงเปนรายหนวยงาน  

9. รายงานงบประมาณรายจายคงเหลือแยกตาม
แผนงาน BC027(2006) 

รายละเอียดเหมือน BC026 ตางกันที่รายงานจะกรุปเปนราย
แผนงาน 

10. รายงานงบประมาณรายจายคงเหลือแยกตาม
กองทุน BC028(2006) 

รายละเอียดเหมือน BC026 ตางกันที่รายงานจะกรุปเปนราย
กองทุน 

 
ดานรายได

ชื่อรายงาน คําอธิบาย 
1. รายงานคําของบประมาณแผนรายรับตาม

หนวยงาน (Gross) 
ใชสําหรับตรวจสอบดูรายการที่หนวยงานเจาของงบประมาณ
บันทึกเพื่อต้ังยอดงบประมาณประจําป  รายงานจะแสดงเปนราย
หมวดรายรับทั้งภายนอก  และภายใน 

2. รายงานคําของบประมาณแผนรายรับตาม
หนวยงาน (ไมรวมรายรับภายใน) 

ใชสําหรับตรวจสอบดูรายการที่หนวยงานเจาของงบประมาณ
บันทึกเพื่อต้ังยอดงบประมาณประจําป  รายงานจะแสดงเปนราย
หมวดรายรับภายนอกเทานั้น 

3.  รายงานทะเบียนคุมงบประมาณรายได BC021   ใชสําหรับตรวจสอบดูรายการรายรับจริงที่ไดบันทึกเขามาใน
งบประมาณ   รายงานจะแสดงเปนรายรายการ  แยกตามหมวด
รายรับ  และแยกรายรับเปนภายนอก  ภายใน 
(ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง) 

4. รายงานเปรียบเทียบประมาณการรายรับ – 
รายรับจริง แยกตามหนวยงาน BC019 

ใชสําหรับตรวจสอบดูวารายรับที่รับจริงนั้นเปนไปตามที่
ประมาณการรายรับไวหรือไม  รายงานจะแสดงเปนหมวดรายรับ  
รายรับตั้งตน  การโอนเขา – โอนออก  รายรับจริง  เปรียบเทียบ
รอยละของรายรับจริงกับประมาณการ 
(ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุง) 
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เมนูท่ี 6 Inquiries  =>  สําหรับสอบถามขอมูลงบประมาณ 

 
 
ประกอบดวย    1. การสอบถามรายละเอียดของงบประมาณ  
   2. รายการงบประมาณ 
 
หมายเหตุ  สามารถดูการใชงานเพิ่มเติมอยางละเอียดไดในคูมือระบบบริหารงบประมาณ ที่บริษัท PWC จัดทําไว 
 


	ประเภทของงบประมาณ  แบ่งออกได้ ดังนี้ 
	  หน่วยงานเพื่อมิให้เกินจากประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ 
	ระบบการบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 7 เมนู หลัก ๆ ดังนี้   
	เมนูที่  1   งบปี   =>  สำหรับดูงบประมาณรายจ่าย / รายได้ ประจำปี  รวมทั้งมหาวิทยาลัย  
	  
	คุณสมบัติ 
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	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 
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