
 

Page 1 of 5 

แนวทางการดาํเนินการขอปรับเปลีย่นกจิกรรมและงบประมาณโครงการ 

(Budget Redirection Guidelines) 
บังคบัใช้ต้ังแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 

การปรับเปล่ียนงบประมาณถือเป็นเร่ืองปกติในการบริหารโครงการ  ในกรณีท่ีสถานการณ์หรือ
ระยะเวลาในการดาํเนินการ มีการเปล่ียนแปลง ในการดาํเนินโครงการ แผน กิจกรรม และงบประมาณท่ีเสนอ
ขอรับการสนบัสนุนไวแ้ละไดรั้บการอนุมติัใหด้าํเนินการนั้น อาจมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุงเปล่ียนแปลงทั้ง
ดา้นกิจกรรม งบประมาณ และ/หรือ รายละเอียดส่วนอ่ืนของโครงการท่ีจะตอ้งใช ้  
ทั้งน้ีตอ้งมีจุดประสงคท่ี์จะทาํใหโ้ครงการสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การขอ
ปรับเปล่ียนกิจกรรมท่ีจะทาํภายใตย้อดรวมของงบประมาณเดิมนั้นเรียกวา่  “Redirection”   โดยผูรั้บทุนจะตอ้ง
หารือการปรับเปล่ียนงบประมาณกบัทีมวิชาการ (Technical Team) และเจา้หนา้ท่ีบริหารงานโครงการของศนูย์
ความร่วมมือไทย-สหรัฐ (PMA) รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี 

 

ภายใตก้ฎระเบียบการใหทุ้นของ Department of Health and Human Services, HHS  หน่วยงาน Office 
of Grants Services (OGS) ภายใตศ้นูยป้์องกนัและควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดใหผู้รั้บทุนตอ้งส่งจดหมาย
ขออนุมติัอยา่งเป็นทางการล่วงหนา้ไปยงัหน่วยงาน OGS หากการปรับเปล่ียนงบประมาณนั้นถูกพิจารณาเป็นการ
ปรับเปล่ียนงบประมาณแบบมีนยัสาํคญั  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) มีการเพ่ิมงบประมาณและเพ่ิมกิจกรรมในหมวดบุคคลากร  หมวดสิทธิประโยชน์ หมวดครุภณัฑ ์และ
หมวดสญัญาวา่จา้ง  (หากเพ่ิมกิจกรรมโดยไม่เพิ่มงบประมาณใหข้อเป็น e-mail มาท่ีหน่วยประสานงาน
โครงการ ซ่ึงจะส่งต่อใหห้น่วยงาน OGS อนุมติัต่อไป) 

2) มีการเพ่ิมกิจกรรมเก่ียวกบัการเดินทางไปต่างประเทศ เช่นฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน เป็นตน้ 
หน่วยประสานงานโครงการ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ (สนย.) หรือกรุงเทพมหานคร(กทม.)  มีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการติดตามเกบ็ขอ้มูลวา่มีการปรับเปล่ียนงบประมาณโครงการใกลเ้คียงร้อยละ 10 ของงบประมาณ
ทั้งหมดของทั้ง Cooperative Agreement หรือไม่  และเม่ือพบกวา่การปรับเปล่ียนงบประมาณเกินกวา่ร้อยละ 10 ของ
งบประมาณทั้งหมดของทั้ง Cooperative Agreement  ผูรั้บทุนจะตอ้งส่งจดหมายไปถึง CDC/OGS เพื่อพิจารณา
อนุมติัก่อน 
 

 
 



 

Page 2 of 5 

ข้ันตอนในการขอปรับเปลีย่นงบประมาณสําหรับโครงการ 

เม่ือโครงการตอ้งการปรับเปล่ียนงบประมาณ ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะนาํดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับเปลีย่นงบประมาณแบบมนัียสําคญั (Major/Significant budget redirection) ต้องขออนุมตัิ
ล่วงหน้าจากหน่วยงาน OGS 

โครงการจะตอ้งทาํจดหมายขอปรับเปล่ียนงบประมาณอยา่งเป็นทางการมาถึงหน่วยประสานงานโครงการ 
(สนย.หรือ กทม.) พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอปรับเปล่ียนงบประมาณหมายเลข 1 หมายเลข 2 และหมายเลข 3  (ดู
แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ)  โดยโครงการจะต้องได้รับอนุมตัิจากหน่วยงาน OGS ก่อนทีจ่ะทาํการปรับเปลีย่น
งบประมาณแบบมนัียสําคญัทุกคร้ัง 

หมายเหตุ   กรอบเวลาในการขอปรับเปล่ียนงบประมาณแบบมีนยัสาํคญัไปยงัหน่วยงาน OGS  คือตอ้งส่งเร่ือง
ไปขออนุมติัภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม   ทางหน่วยประสานงานโครงการ (สนย. และ กทม.) วางแผนท่ีจะรวบรวม
ส่งเร่ืองขอปรับเปล่ียนงบประมาณไปยงัหน่วยงาน OGS  เป็นรายไตรมาส  เวน้แต่มีกรณีฉุกเฉิน 

ข้ันตอนในการดาํเนินการ 

1. การปรับเปล่ียนงบประมาณนั้นผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งมีการปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของ 
TUC ก่อนทุกคร้ัง 

2. ภายหลงัจากท่ีไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนั  ผูรั้บผดิชอบโครงการจะส่งอีเมลไ์ปยงัฝ่ายวิชาการของ TUC และ 
เจา้หนา้ท่ี PMA รวมทั้ง CC.  หน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือ กทม.)  พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอ
ปรับเปล่ียนงบประมาณแนบมาใหใ้นอีเมลเ์พ่ือใหต้รวจสอบและเห็นชอบ   ซ่ึงการเห็นชอบดงักล่าวน้ีมิไดถื้อเป็น
การอนุมติัแต่อยา่งใด  มีเพียง Grants Management Specialist (GMS) เท่านั้น ท่ีจะสามารถอนุมติัการขอ
ปรับเปล่ียนงบประมาณแบบมีนยัสาํคญัได ้  ทั้งน้ี ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มเพ่ืออธิบาย
เหตุผลความจาํเป็นและรายละเอียดในการขอปรับเปล่ียนงบประมาณท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยแบบฟอร์มมี
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 แบบฟอร์มหมายเลข 1 (Justifications) 

2.2 แบบฟอร์มหมายเลข 2 (Budget Redirection Details Form) 

2.3 แบบฟอร์มหมายเลข 3 (Budget Summary Redirection Form) 

2.4 รายงานการเงิน (CoAg FIN) 
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3. เจา้หนา้ท่ี TUC ลงนามเห็นชอบบนแบบฟอร์มดงักล่าวขา้งตน้และส่ง scan แบบฟอร์มท่ีมีการลงนาม
เห็นชอบดงักล่าวกลบัไปใหผู้รั้บผิดชอบโครงการทางอีเมลเ์พ่ือเป็นเอกสารอา้งอิง 

4. ผูรั้บผดิชอบโครงการนาํเสนอจดหมายขอปรับเปล่ียนงบประมาณอยา่งเป็นทางการผา่นผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาํดบัขั้น เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ใหน้าํเสนอไปยงัหน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือกทม.) ตามท่ี
สงักดั   ทั้งน้ีผูรั้บผิดชอบโครงการตอ้งแนบแบบฟอร์มขอปรับเปล่ียนงบประมาณท่ีมีลายเซ็นตล์งนามเห็นชอบ
แลว้จาก TUC มาพร้อมกบัจดหมายดงักล่าวดว้ย 

5. หน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือ กทม.) ส่งการขอปรับเปล่ียนงบประมาณไปยงัหน่วยงาน OGS เพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

6. เม่ือไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงาน OGS แลว้ หน่วยประสานงานโครงการจะส่งจดหมายแจง้อยา่งเป็นทางการไป
ยงัผูรั้บผิดชอบโครงการ 

7. เม่ือโครงการไดรั้บจดหมายอนุมติัจากหน่วยประสานงานโครงการ  ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งปรับปรุง
รายงานการเงิน (CoAg FIN) และ budget plan ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้รับเปล่ียน 

8. ผูรั้บผดิชอบโครงการส่งรายงานการเงิน (CoAg FIN) ท่ีปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียน
งบประมาณแลว้ไปทางอีเมลใ์หก้บัเจา้หนา้ท่ี TUC และหน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือกทม.) ตามท่ี
สงักดั  เพ่ือเป็นเอกสารอา้งอิง 

2. การปรับเปลีย่นงบประมาณจํานวนน้อย (Other small budget redirection) ไม่ต้องขออนุมตัล่ิวงหน้าจาก
หน่วยงาน OGS 

การขอปรับเปล่ียนงบประมาณจาํนวนนอ้ยคือ การปรับเปล่ียนงบประมาณขา้มหมวด  ยกเวน้มีการเพ่ิม
งบประมาณหรือเพิ่มกิจกรรมใหม่ในหมวดบุคคลากร  หมวดสิทธิประโยชน์ หมวดครุภณัฑ ์และหมวดสญัญาวา่จา้ง  
โดยการปรับเปล่ียนงบประมาณจาํนวนนอ้ยน้ี  ไม่ตอ้งทาํเร่ืองขออนุมติัไปยงัหน่วยงาน OGS  แต่ทั้งน้ีผูรั้บผิดชอบ
โครงการตอ้งไดรั้บอีเมลเ์ห็นชอบจากเจา้หนา้ท่ีวิชาการของ TUC และ PMA  โดยแบบฟอร์มในการขอปรับเปล่ียน
งบประมาณจาํนวนนอ้ยคือแบบฟอร์ม 2 และ 3  

ข้ันตอนในการดาํเนินการ 

1. ใหผู้รั้บผิดชอบโครงการปรึกษาและขอความเห็นชอบจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของ TUC ก่อนทุกคร้ัง โดย
เป็นบนัทึกทางอีเมล ์
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2. เม่ือมีความเห็นร่วมกนัเห็นควรใหมี้การปรับเปล่ียนงบประมาณ ใหผู้รั้บผิดชอบโครงการส่งอีเมลถึ์ง
เจา้หนา้ท่ีวิชาการและ PMA ของ TUC โดย cc หน่วยประสานงานของโครงการ (สนย.หรือ กทม.)  เพ่ือ
ตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบ  ทั้งน้ี ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มเพ่ืออธิบายเหตุผล
ความจาํเป็นและรายละเอียดในการขอปรับเปล่ียนงบประมาณท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยใหแ้นบเอกสาร
ดงัต่อไปน้ี 

a. แบบฟอร์มหมายเลข 1 (Justification) 
b. แบบฟอร์มหมายเลข 2 (Budget Redirection Details Form)  
c. แบบฟอร์มหมายเลข 3 (Budget Summary Redirection Form)  
d. รายงานการเงิน (CoAg FIN) 

3. เจา้หนา้ท่ี TUC ตรวจสอบและใหค้วามเห็นชอบการขอปรับเปล่ียนงบประมาณทางอีเมล ์
4. เม่ือไดรั้บความเห็นชอบใหป้รับเปล่ียนงบประมาณจากเจา้หนา้ท่ี TUC ผา่นทางอีเมลแ์ลว้  ผูรั้บผดิชอบ
โครงการจะตอ้งปรับปรุงรายงานการเงิน (CoAg FIN) และ Budget plan ใหเ้ป็นปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั
งบประมาณท่ีขอปรับเปล่ียน 

5. ผูรั้บผดิชอบโครงการส่งรายงานการเงิน (CoAg FIN) ท่ีปรับปรุงเป็นปัจจุบนัแลว้ ผา่นทางอีเมลไ์ปยงั
เจา้หนา้ท่ี TUC และหน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือกทม.) เพ่ือเป็นเอกสารอา้งอิง 

3. การปรับเปลีย่นงบประมาณข้ามโครงการ (Budget Redirection Between Projects)  กรณทีีไ่ม่เพิม่
งบประมาณหรือเพิม่กจิกรรมในหมวดบุคคลากร  หมวดสิทธิประโยชน์ หมวดครุภณัฑ์ และหมวดสัญญา
ว่าจ้าง  (ไม่ต้องขออนุมตัิล่วงหน้าจากหน่วยงาน OGS) 

หากโครงการตอ้งการปรับเปล่ียนงบประมาณขา้มโครงการ เช่นเป็นการยา้ยเงินงบประมาณจาก 
โครงการหน่ึงไปอีกโครงการหน่ึง  ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งทาํจดหมายขอปรับเปล่ียนงบประมาณอยา่งเป็น
ทางการมาถึงหน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือ กทม.) พร้อมกรอกและแนบแบบฟอร์มการขอ
ปรับเปล่ียนงบประมาณหมายเลข 1 หมายเลข 2 และหมายเลข 3  (ดูแบบฟอร์มตามเอกสารแนบ)   

ข้ันตอนในการดาํเนินการ 

1. การปรับเปล่ียนงบประมาณนั้นผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งมีการปรึกษาหารือกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของ 
TUC ก่อนทุกคร้ัง 

2. ภายหลงัจากท่ีไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัผูรั้บผดิชอบโครงการทั้งฝ่ายใหแ้ละฝ่ายรับงบประมาณ จะส่ง
จดหมายไปยงัฝ่ายวิชาการของ TUC และ เจา้หนา้ท่ี PMA ผา่นทางหน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือ 
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กทม.) เพ่ือตรวจสอบและพจิารณาเห็นชอบ  ทั้งน้ี ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มเพ่ืออธิบาย
เหตุผลความจาํเป็นและรายละเอียดในการขอปรับเปล่ียนงบประมาณท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยแบบฟอร์มมี
ดงัต่อไปน้ี 

2.1. แบบฟอร์มหมายเลข 1 (Justification) 
2.2. แบบฟอร์มหมายเลข 2 (Budget Redirection Details Form)  
2.3. แบบฟอร์มหมายเลข 3 (Budget Summary Redirection Form)  
2.4. รายงานการเงิน (CoAg FIN) 

3. เจา้หนา้ท่ี TUC พิจารณาเห็นชอบ และส่งจดหมายกลบัไปยงัหน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือกทม.) 
โดยหน่วยประสานงานโครงการจะส่งจดหมายแจง้เห็นชอบกลบัไปยงัผูรั้บผิดชอบโครงการ    

4. เม่ือโครงการไดรั้บจดหมายอนุมติัจากหน่วยประสานงานโครงการ  ผูรั้บผิดชอบโครงการจะตอ้งปรับปรุง
รายงานการเงิน (CoAg FIN) และ budget plan ใหเ้ป็นปัจจุบนัตามงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหป้รับเปล่ียน 

5. ผูรั้บผดิชอบโครงการส่งรายงานการเงิน (CoAg FIN) ท่ีปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัการปรับเปล่ียน
งบประมาณแลว้ไปทางอีเมลใ์หก้บัเจา้หนา้ท่ี TUC และหน่วยประสานงานโครงการ (สนย.หรือกทม.) ตามท่ี
สงักดั  เพ่ือเป็นเอกสารอา้งอิง 

 
------------------------------------------------------- 


