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1. แนวคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

งบประมาณเป็นแผนงานแสดงออกถึงความต้องการของหน่วยงานในอนาคตในการ
จ่ายเงินเพื่อการด าเนินการต่างๆโดยปกติงบประมาณรายจ่ายตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ได้จัดท ามาจากแผนการปฏิบัติราชการประจ า จึงไม่สมควรโอนหรือน าไปใช้ในรายการอ่ืน แต่
เนื่องจากกระบวนการของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องใช้เวลาจัดท าล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อถึง
เวลาได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด าเนินงานตามที่ขออนุมัติไว้กับรัฐสภา แล ะเกิด
สถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเกิดผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ก าหนดไว้แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตาม
หลักการต่อไปนี้ 

1.แก้ปัญหาในการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 

3.พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีของส่วนราชการ 

4.สนับสนุนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

แต่ต้องไม่ท าให้ เป้าหมายและผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีลดลงอย่างมีสาระส าคัญ และค่าสาธารณูปโภคค้างช าระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่ต้องขอตกลงกับส านักงบประมาณ มีลักษณะ ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หรือการโอนเงินจัดสรรจากแผนงาน
หนึ่งไปตั้งจ่ายในแผนงานอ่ืน สามารถด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณได้ระหว่าง แผนงานพื้นฐานและ
แผนงานยุทธศาสตร์ภายในหน่วยรับงบประมาณเดียวกัน 

ลักษณะที่ 2 การโอนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง 

ลักษณะที่  3 การโอนเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร อื่น นอกเหนือจากอ านาจ
หัวหน้าส่วนราชการ 

3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามอ านาจหัวหน้าส่วนราชการ มีลักษณะ ดังนี้  

ลักษณะที่ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบประมาณรายจ่ายภายใต้
แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน ประกอบด้วย(หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8) 

1. ต้องไม่ใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รายจ่ายในงบบุคลากร
รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป,รายการค่าที่ดิน,รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อ
หน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

2. ต้องไม่น าไปก าหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่,รายการจัดหาค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ,รายการค่า
ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป,รายการค่าที่ดิน,รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบ
ล้านบาทขึ้นไปหรือเป็นจ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 

 

 

/3. เงินเหลือจ่าย... 
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3. เงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ลักษณะที่ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมวงเงินค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่รายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณหากผลการจัดซื้อจัดจ้างสู งกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรจากรายการอ่ืน ภายใต้แผนงานเดียวกันหรือน าเงินนอกงบประมาณไปเพ่ิม
วงเงินรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 9 ) 

4. ความรู้วิชการที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ
รายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 

5. ขั้นตอนการด าเนินการ  
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การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 3 เม.ย. 2565 และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านระบบ NEW GFMIS THAI 
ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนการด าเนินงานจากระบบ GFMIS เป็นระบบ NEW GFMIS THAI ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2565 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงาน 

แหล่งข้อมลู แบบรายงาน หมายเหตุ 

1  1.1 กอง/กลุ่ม เสนอเรื่อง
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้
ผู้อ านวยการกอง โดยใช้
เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
… 

1.2 ผู้ อ านวยการกอง 
เสนอเรื่องให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและข้อเสนอแนะ 
(ถ้ามี) 

1.3 สลร.สค. รับเรื่องการ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่
หัวหน้าส่วนราชการ ให้
ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว 

 กอง/กลุ่ม 1. บันทึกข้อความจาก 
กอง/กลุ่ม 

2. รายละเอียดข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 

กอง/กลุ่ม  บันทึกข้อความ ภาคผนวก
เอกสาร
ประกอบ
หมายเลข 

2 

การเสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงิน
งบประมาณเหลือจ่าย 
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ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงาน 

แหล่งข้อมลู แบบรายงาน หมายเหตุ 

2  2.1 กลุ่มบรหิารงานคลัง 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 

2.2 กลุ่มบริหารงานคลัง 
ตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าตาม
เง่ือนไขการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณหรือไม่ 

2.3 กลุ่มบริหารงานคลัง
ตรวจสอบจ านวนเงินเหลือ
จ่ายเพียงพอในการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
หรือไม่ 

ก อ ง / ก ลุ่ ม /
สลร.สค.   

( ผู้ขอประเมิน
ได้รับมอบหมาย 
จาก หสค. ให้
รับผิดชอบใน
รายการปฏิบัติการ
ทั้งหมด )         

1. บันทึกข้อความจาก
กอง/กลุ่ม 

2. รายงานสรุปยอด
คงเหลืองบประมาณ 

3. รายละเอียดการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1. ทะเบียนคุม
งบประมาณ 

2.ระบบ GFMIS  
/NEW GFMIS 
THAI 

1. บันทึกข้อความ 

2. รายละเอียด
รายการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

3. รายงานจ านวน
เงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS/NEW GFMIS 
THAI 

ภาคผนวก
เอกสาร
ประกอบ
หมายเลข 

3 

การตรวจสอบรายละเอียดเอกสารขอจัดซ้ือจัด
จ้างที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว
เพื่อขออนุมัติโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
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ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงาน 

แหล่งข้อมลู แบบรายงาน หมายเหตุ 

3  3.1 กลุ่มบริหารงานคลัง
เสนอเรื่องขออนุมัติการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

3.2 หัวหนา้ส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบและให้
ขอเสนอแนะ (ถ้ามี) 

สลร.สค. 

( ผู้ ขอประเมิ น
ได้รับมอบหมาย 
จาก หสค. ให้
รั บผิ ดชอบใน
รายการปฏิบัติการ 
ข้อ 3.1 ) 

 

1. บันทึกข้อความ
จากกอง/กลุ่ม 

2. รายงานสรุปยอด
คงเหลืองบประมาณ 

3. รายละเอียดการ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

1. ทะเบียนคุม
งบประมาณ 

2.ระบบ GFMIS 
/NEW GFMIS 
THAI 

1. บันทึกข้อความ 

2. รายละเอียด
รายการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

3. รายงานจ านวน
เงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS/NEW GFMIS 
THAI 

ภาคผนวก
เอกสาร
ประกอบ
หมายเลข 

3 

4  4.1 กลุ่มบริหารงานคลงัรบั
เรื่องการขออนุมัติการโอน
เปลี่ยนแปลงที่หัวหน้าส่วน
ราชการให้ความเห็นชอบ
เรียบร้อยแล้ว 

4.2. การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณผ่ านระบบ 
GFMIS /NEW GFMIS THAI 

สลร.สค. 

( ผู้ ขอประเมิ น
ได้รับมอบหมาย 
จาก หสค. ให้
รั บผิ ดชอบใน
รายการปฏิบัติการ
ทั้งหมด ) 

1. บันทึกข้อความ
จากกอง/กลุ่ม 

2. บันทึกข้อความ
จากกลุ่มบริหารงาน
คลังเรื่องขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

3. รายงานสรุปยอด
คงเหลืองบประมาณ 

4. รายละเอียดการ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

1. ทะเบียนคุม
งบประมาณ 

2.ระบบ GFMIS 
/NEW GFMIS 
THAI 

1. บันทึกข้อความ 

2. รายละเอียด
รายการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

3. รายงานจ านวน
เงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS/NEW GFMIS 
THAI 

 

ภาคผนวก
เอกสาร
ประกอบ
หมายเลข 

3 

การ เสนอขอความ
เ ห็ น ช อ บ ก า ร โ อ น
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

กลุ่มบริหารการคลังด าเนินการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ       
ผ่านระบบ GFMIS/NEW GFMIS THAI 
 

 



๖ 
 

ขั้นตอน กระบวนการ รายการปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลประกอบการ
ด าเนินงาน 

แหล่งข้อมลู แบบรายงาน หมายเหตุ 

5  

 

 

 
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ข้อ 29 ก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
สามารถโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
รายการใดได้ โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณ เมื่อหน่วยรับงบประมาณด าเนินการ
โอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรรรายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอน
เงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 
ตามแบบท่ีส านักงบประมาณก าหนด  

5.1 กลุ่มบริหารงานคลัง
เสนอเรื่องการรายงานการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ให้หัวหน้าส่วนราชการลง
นามในหนังสือ และแบบ 
ง . 2 4 1  ถึ ง ส า นั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

5.2 หัวหน้าส่วนราชการ
ลงนามในหนังสือเรื่องการ
รายงานโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและแบบ        
ง. 241 

5.3 กลุ่มบริหารงานคลังรับ
เรื่ องรายงานการ โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
และแบบ ง .241 ที่หัวหน้า
ส่วนราชการลงนามเรียบร้อย
แล้ วและน าส่ ง ส านั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไป 

สลร.สค. 

( ผู้ ขอประเมิ น
ได้รับมอบหมาย 
จาก หสค. ให้
รั บผิ ดชอบใน
รายการปฏิบัติการ 
ข้ อ  5 .1  และ 
ข้อ 5.3 ) 

1. บันทึกข้อความ
จากกอง/กลุ่ม 

2. บันทึกข้อความ
จากกลุ่มบริหารงาน
คลังเรื่องขออนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

3. รายงานสรุปยอด
คงเหลืองบประมาณ 

4. รายละเอียดการ
โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

1. ทะเบียนคุม
งบประมาณ 

2.ระบบ GFMIS 
/NEW GFMIS 
THAI 

1. บันทึกข้อความ 

2. รายละเอียด
รายการโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 

3. รายงานจ านวน
เงินคงเหลือในระบบ 
GFMIS/NEW GFMIS 
THAI 

4.แบบ ง.241 

ภาคผนวก
เอกสาร
ประกอบ
หมายเลข 

4 

รายงานการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณ 



๙ 
 

 6. ขั้นตอนการด าเนินงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ ขร. 

1 เมื่อ สลร.สค. ได้รับเรื ่องการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ
เหลือจ่ายที่หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว   สลร.สค. จะตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล  และตรวจสอบจ านวนเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS/NEW GFMIS THAI และจ านวนเงิน
คงเหลือในทะเบียนคุมเงินงบประมาณ   

2  สลร.สค. เสนอเรื่องขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความ
เห็นชอบ 

3  เมื่อ สลร.สค. ได้รับเรื่องขออนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่หัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแล้ว สลร.สค. จะด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านระบบ GFMIS/NEW GFMIS 
THAI โดยมีขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณ การยกเลิกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการ
ค้นหาเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
7. ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านระบบ  GFMIS  

หน่วยงานส่วนกลางระดับกรมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านเมนู SAP  ส่วนเพ่ิมเติม  ระบบ
บริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ  ส าหรับส่วนราชการ  การท ารายการงบประมาณ ZFMBB_TRN 
การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามภาพที่ 1  
 

 
 
     ภาพที่ 1 
 
 



๑๐ 
 

 
 

ภาพที่ 2 
 
 
แบบฟอร์มตามาพที่ 3  แถบข้อมูลทั่วไป 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้ 
 วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
 วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
 ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
 ประเภทเอกสาร ผู้ใช้เลือกประเภทเอกสารการโอน ประกอบด้วย 
  2000 โอนจัดสรรงบประมาณลงหน่วยระบบงบประมาณ (GEN/COM) 
  2100 โอนจัดสรรงบประมาณลงระดับกอง (DGEN/DCOM) 
  3000 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM) 
  3100 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (DGEN/DCOM) 
  6000 โอนงบประมาณงบกลางระดับหน่วยรับงบประมาณ 
  6100 โอนงบประมาณงบกลางระดับกอง 
 จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินที่ต้องการโอน 
 รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการโอน 
 หน่วยรับงบประมาณ  ระบุหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
 รหัสแหล่งเงิน ระบุรหัสแหล่งเงิน  
 รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ      
 รหัสพ้ืนที่ ระบุรหัสพ้ืนที่ 
 ข้อความ ระบุข้อความการโอน 

 
 
 



๑๑ 
 

 
 

                                       ภาพที่ 3 
จากภาพที่ 3 ให้กรอกรายละเอียดดังนี้ 
1. ระบุประเภทเอกสาร 
2. ระบุวันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการ 
3. ระบุปีบัญชีผู้ส่งและประเภทงบประมาณในส่วนของผู้ส่งและผู้รับ 
4. ระบุเครื่องหมายลบ (-) ในบรรทัดรายการที่ 1 และระบุ แหล่งเงิน รัหสงบประมาณ พื้นท่ีกิจกรรม หน่วย
รับงบประมาณ และจ านวนเงิน ของงบประมาณท่ีต้องการส่งโอนเปลี่ยนแปลง 
5  ระบุเครื่องหมายลบ (+) ในบรรทัดรายการที่ 2 และระบุ แหล่งเงิน รัหสงบประมาณ พื้นที่กิจกรรม หน่วย
รับงบประมาณ และจ านวนเงิน ของงบประมาณท่ีต้องการรับโอนเปลี่ยนแปลง 
6 ระบเุหตุผลให้สอดคล้องกับประเภทเอกสารโอน 
 
 

    
ภาพที่ 4 



๑๒ 
 

 
                                      
                                       ภาพที่ 5 
 
ขั้นตอนการยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ GFMIS 

หน่วยงานส่วนกลางระดับกรมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านเมนู SAP  ส่วนเพ่ิมเติม  ระบบ
บริหารงบประมาณ  การบันทึกรายการ  ส าหรับส่วนราชการ  การท ารายการงบประมาณ ZFMBB_TRN 
การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามภาพที่ 6 
 

  
 
                                        ภาพที่ 6 



๑๓ 
 

 
 
                                   ภาพที่ 7 
 

 
 
                                                          ภาพที่ 8 



๑๔ 
 

 
 
                                    ภาพที่ 9 
 

 
                                    
                                   ภาพที่ 10 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
                                                       ภาพที่ 11 
 

 
                                                        ภาพที่ 12 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
                      
                                                        ภาพที่ 13 
 
 

 
 

ภาพที่ 14 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
                                 ภาพที่ 15 
 

8. ขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ NEW GFMIS THAI  

หน่วยงานส่วนกลางระดับกรมสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณผ่านแบบฟอร์ม อง 01-โอน/เปลี่ยนแปลง
งบประมาณโดยส่วนกลาง-เงินปีปัจจุบัน (อง.01) สามารถเข้าใช้งานระบบโดย กดปุ่มบริหารงบประมาณ > 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ> อง.01 โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยสว่นกลาง เงินปีปัจจบุัน ตามภาพที่ 16 

 
 

  
ภาพที่ 16 

 
 

 
 



๑๘ 
 
แบบฟอร์ม อง.01 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สร้าง ยกเลิก ค้นหา 
แบบฟอร์มสร้างประกอบไปด้วย 3 แถบได้แก่ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้ส่ง และข้อมูลผู้รับ 
แถบข้อมูลทั่วไป 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้ 
 รหัสหน่วยงาน ระบบจะแสดงรหัสหน่วยงานจ านวน 5 หลัก 
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบบจะแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายจ านวน 10 หลัก 
 วันที่เอกสาร ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
 วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบัน สามารถเปลี่ยนได้ 
 ปีบัญชี ระบบแสดงปีบัญชีปัจจุบัน 
 หมายเลขอ้างอิง ผู้ใช้งานระบุหมายเลขอ้างอิงได้ 
 ประเภทเอกสาร ผู้ใช้เลือกประเภทเอกสารการโอน ประกอบด้วย 
  2000 โอนจัดสรรงบประมาณลงหน่วยระบบงบประมาณ (GEN/COM) 
  2100 โอนจัดสรรงบประมาณลงระดับกอง (DGEN/DCOM) 
  3000 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (GEN/COM) 
  3100 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (DGEN/DCOM) 
  6000 โอนงบประมาณงบกลางระดับหน่วยรับงบประมาณ 
  6100 โอนงบประมาณงบกลางระดับกอง 
 เหตุผล ผู้ใช้งานเลือกเหตุผลการโอนให้สอดคล้องกับประเภทเอกสารโอน 
 ผลรวมผู้ส่ง ระบบสรุปผลรวมจ านวนเงินของผู้ส่ง 
 ผลรวมผู้รับ ระบบสรุปผลรวมจ านวนเงินของผู้รับ 
 ค าอธิบาย ระบุค าอธิบาย 
 
ตัวอย่างตามภาพที่ 17  เลือกประเภทเอกสาร 3000 เหตุผล 3001
 

 
 

ภาพที่ 17 
 
 
 



๑๙ 
 
แถบข้อมูลผู้ส่ง 
หน้าข้อมูลผู้ส่ง ประกอบด้วย 
 ประเภทงบประมาณ GEN งบประมาณในปี 
  COM งบประมาณผูกพันข้ามปี 
  DGEN งบประมาณในปี (ระดับศูนย์ต้นทุน) 
  DCOM งบประมาณผูกพันข้ามปี (ระดับศูนย์ต้นทุน) 
  (ต้องสอดคล้องกับประเภทเอกสารในแถบข้อมูลทั่วไป) 
 จ านวนเงิน ระบุจ านวนเงินที่ต้องการโอน 
 รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการโอน 
 หน่วยรับงบประมาณ  ระบุหน่วยรับงบประมาณ 10 หลัก 
 รหัสแหล่งเงิน ระบุรหัสแหล่งเงิน (ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ) 
 รายการผูกพันงบประมาณ ระบุรหัสรายการผูกพันงบประมาณ      
  (ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ) 
 รหัสพ้ืนที่ ระบุรหัสพ้ืนที่ 
  (ระบบแสดงอัตโนมัติเมื่อเลือกรหัสงบประมาณ) 
 ข้อความ ระบุข้อความการโอน 
 
ตัวอย่าง ตามภาพที่ 18 แถบข้อมูลทั่วไปเลือกประเภทเอกสาร 3000 ในหน้าข้อมูลผู้ส่งจะแสดงประเภท
งบประมาณระบบจะให้เลือก GEN หรือ COM 
 

 
ภาพที่ 18 

 
เมื่อกดค้นหารหัสงบประมาณตาภาพที่ 18 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 19 ให้ระบุรหัสงบประมาณที่ต้องการ 
หรือใช้เครื่องหมาย (*) ต่อท้ายรหัสที่ต้องการค้นหา ตัวอย่างใส่ค าค้นหา 08012* 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

ภาพที่ 19 
 
 
เมื่อระบุเงื่อนไขแล้วเสร็จ กดปุ่มเริ่มค้นหา ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 20 
 

 
 

ภาพที่ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
กดปุ่มเลือกรหัสงบประมาณที่ต้องการ ตามภาพที่ 5 ระบบจะแสดงตามภาพที่ 21 

 
 

 
ภาพที่ 21 

 
เมื่อระบุข้อมูลแล้วเสร็จกดปุ่ม จัดเก็บรายการนี้ลงตารางตามภาพที่ 21 ข้อมูลผู้จัดส่งถูกจัดเก็บ ตามภาพที่22  
 

 
ภาพที่ 22 

 



๒๒ 
 
กดแถบข้อมูลผู้รับ  ระบบจะแสดงตามภาพที่ 23 เลือกหน่วยรับงบประมาณ ระบุจ านวนเงิน และข้อความ
ของผู้รับตามภาพที่ 23 จากนั้นกดปุ่มจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้รับระบบแสดง ตามภาพที่ 24 
 

 
 

ภาพที่ 23 
 
 

 
ภาพที่ 24 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 
ระบบจะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เมื่อกดปุ่มจ าลองการบันทึก ระบบจะแสดงตามภาพที่ 25 
 

 
ภาพที่ 25 

 
เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงเลขเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 
ขั้นตอนการยกเลิกโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ NEW GFMIS THAI  
 
เข้าท่ี อง .01 เลือก สร้าง/ยกเลิก/ค้นหา ที่มุมขวาของแบบฟอร์ม ตามภาพที่ 26 
 

 
ภาพที่ 26 

 
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆดังนี้ 
 ปีบัญชี เลือกปีบัญชีของเอกสารโอนที่ต้องการยกเลิก 
 วันที่เอกสาร ระบุวันที่เอกสารส าหรับการยกเลิกเอกสารการโอน                         

ระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ 
 วันที่ผ่านรายการ ระบุวันที่ผ่านรายการส าหรับการยกเลิกเอกสารการโอน  

 ระบบจะแสดงวันที่ปัจจุบันอัตโนมัติ 
 เลขที่เอกสารการโอนงบประมาณ ระบบระบุเลขท่ีเอกสารการโอนที่ต้องการยกเลิก 
 
เมื่อระบุข้อมูลตามภาพที่ 27 และ กดปุ่มแสดงเอกสาร ระบบจะแสดงเอกสารตามภาพที่ 28 เพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสารก่อนท าการยกเลิกเอกสารโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 



๒๔ 
 

 
ภาพที่ 27 

 
 

 
ภาพที่ 28 



๒๕ 
 

เมื่อกดปุ่มยกเลิกเอกสาร ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสาร ตามภาพที่ 29 
 

 
 

ภาพที่ 29 
 
เมื่อกดปุ่มการจ าลองการยกเลิก ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสาร ตามภาพท่ี 30 
 

 
ภาพที่ 30 

 
เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงเลขเอกสารยกเลิกการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
9. ขั้นตอนการค้นหาเอกสารการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ NEW GFMIS THAI  

เข้าที่ อง .01 เลือก สร้าง/ยกเลิก/ค้นหา ที่มุมขวาของแบบฟอร์ม ตามภาพที่ 31 
ซึ่งการค้นหาจะมีสองแบบให้เลือกคือ ค้นหาตามเลขที่เอกสาร และค้นหาตามเงื่อนไขอ่ืน โดยการค้นหาตาม
เลขที่เอกสาร มีรายละเอียดดังนี้ 
 เลขที่เอกสารโอนงบประมาณ   ระบุเลขที่เอกสารโอนงบประมาณ สามารถระบุเป็นช่วงได้ 
 ปีบัญชี   ระบปุีบัญชีของเอกสาร ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นปีบัญชีปัจจุบัน 
 

 
  

ภาพที่ 31 
 
เมื่อระบุข้อมูลแล้ว กดปุ่ม เริ่มค้นหา ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 32 
 

 
ภาพที่ 32 

 
 
 
 



๒๗ 
 
 
เมื่อระบุข้อมูลแล้ว กดปุ่ม เลือก ตามภาพที่ 33 ระบบแสดงผลการค้นหาตามภาพที่ 34 
 

 
ภาพที่ 33 

 

 
 

ภาพที่ 34 
 

4  สลร.สค.เสนอเรื่องการรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการลงนามใน
หนังสือ และแบบ ง.241 ถึงส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

5  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการลงนามในหนังสือ และแบบ ง.241  เรียบร้อยแล้ว และ สลร.สค. จะ
น าส่ง ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

 
 
 
 


