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1 
บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

ระบบงบประมาณเป็นระบบการจดัทํางบประมาณรายจ่าย การตดิตามการใช้เงินงบประมาณตลอดจนการโอนเงิน

งบประมาณเหลอืจ่ายคืนให้สาํนกัเครื�องกลและสื�อสารเมื�อสิ �นปีงบประมาณ ซึ�งต้องรวบรวมข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบังบประมาณ

ทั �งหมด เพื�อติดตามสถานะเงินงบประมาณคงเหลอืและนําเสนอตอ่ผู้บริหาร และใช้ในการบริหารเงินงบประมาณรวมถงึการ

จดัทํารายงานเสนอสว่นราชการภายนอกที�เกี�ยวข้อง 

 

โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 

 
การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 วิธี คือ 

1. คลกิที� Start > Program > ระบบบญัชีเงินทนุหมนุเวยีน > ระบบงบประมาณ > ระบบงบประมาณ 

2. หรือดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน                     เพื�อเข้าสูร่ะบบงบประมาณดงัรูป 

 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 
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5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
 

 
รูปที� 2.2  

 

ส่วนงานต่างๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab ระบบงบประมาณ มเีมนกูารทํางานดงันี � 

1.1 สบืค้นเงินโอนขายบิล 

1.2 สบืค้น พ.1-01 เพื�อกนัเงิน 

1.3 บนัทกึ พ.1-01 

1.4 กนัเงินงบประมาณ 

1.5 สบืค้นใบสาํคญัเพื�อหกัเงิน 

1.6 บนัทกึ พ.1-28 

1.7 หกัเงินงบประมาณ 

1.8 ถวัจา่ยเงินงบประมาณ 

1.9 จดัทําใบสาํคญัจ่าย 

1.10 โอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี 

1.11 ผกูพนังบประมาณข้ามปี 

1.12 โอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลางสิ �นปีงบประมาณ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 2-4 
 

1.13 โอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลาง(กรณีเงินเหลอืจากการเบิกจา่ยข้ามปี) 

1.14 การสบืค้นข้อมลู 

1.15 รายงาน 

 

คลกิ Tab ข้อมลูหลกั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  

 

2. Tab ข้อมลูหลกั มีเมนกูารใช้งานดงันี � 

2.1 ข้อมลูประเภทคา่ใช้จ่าย 

2.2 ข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย (เงินโอนขายบิล) 

2.3 ข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน 

2.4 ข้อมลูอตัราภาษีหกั ณ ที�จา่ย 

2.5 กําหนดคา่แบบพิมพ์ / รายงาน 
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คลกิ Tab สว่นกลาง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.4  

 

3. Tab สว่นกลาง มเีมนกูารใช้งานดงันี � 

3.1 บนัทกึวงเงินงบประมาณประจําปี 

3.2 จดัสรรเงินงบประมาณหนว่ยงานสว่นกลาง 

3.3 สบืค้นข้อมลูคา่ซอ่มโอนขายบิล 

3.4 จดัทําเงินโอนขายบิล 

3.5 คํานวณต้นทนุผลผลติและจดัทําประมาณการรายจ่าย 

3.6 จดัทําแผนการใช่จา่ยเงิน 

3.7 จดัทําแผนรายรับเงิน 

3.8 บนัทกึรับเงินโอนจากศนูย์เครื�องจกัรกล 

3.9 ถวัจา่ยวงเงินงบประมาณ  

3.10 ปรับปรุงยอดเงินฝากคลงั 

3.11 รายงาน 
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การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 

 

การออกจากโปรแกรม 
1. คลกิปุ่ ม จบโปรแกรม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 2.5  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบปิดโปรแกรมที�ใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อกลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 2.6  

 

2. กรณีมีงานค้างดาํเนินการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.7  

 

2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบเข้าสูห่น้าจอเมนหูลกัระบบงบประมาณ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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รูปที� 2.8  

 

3. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.9  
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3.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.10  

 

3.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

3.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียน เพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

3.4 หลงัจากทาํการลงทะเบยีนเครื�องแล้วจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ (สามารถดวูิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ใน

หวัข้อ “การเข้าโปรแกรม”) 
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3 
ข้อมูลหลัก 
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บทที� 3 : ข้อมูลหลัก 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นการทํางานของระบบ เมื�อคลกิเลอืก Tab ข้อมลูหลกั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.1  

 

หน้าจอเมนขู้อมลูหลกั แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. ข้อมลูประเภทคา่ใช้จ่าย 

2. ข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย (เงินโอนขายบิล) 

3. ข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน 

4. ข้อมลูอตัราภาษีหกั ณ ที�จา่ย 

5. กําหนดคา่แบบพิมพ์ / รายงาน 
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ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่าย 

 จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  

 

การเพิ�มข้อมูล 

 การเพิ�มข้อมลูประเภทคา่ใช้จา่ยสามารถเพิ�มข้อมลูได้ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.3  

 

2. ระบขุ้อมลูประเภทคา่ใช้จ่าย 

- คลกิเลอืกงบ 

- ลาํดบัที� 
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- ชื�อประเภทคา่ใช้จ่าย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืก ปีงบประมาณที�ต้องการแก้ไขข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูในชอ่งข้อมลูที�ต้องการ  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. คลกิเลอืก ปีงบประมาณที�ต้องการลบข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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ข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย (เงนิโอนขายบิล) 

จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลรายการค่าใช้จ่าย (เงนิโอนขายบลิ) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.5  

 

การเพิ�มข้อมูล 

การเพิ�มข้อมลูรายการคา่ใช้จ่าย สามารถทาํได้ 2 วิธีดงันี � 

เพิ�มข้อมูลโดยการเพิ�มรายละเอียดทีละรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.6  

 

2. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอยีดข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย (เงินโอนขายบิล) สามารถทาํได้ดงันี � 
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การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย (เงินโอนขายบิล) 

- คลกิเลอืกประเภทคา่ใช้จา่ย 

- คลกิเลอืก งบ 

- รหสัรายการคา่ใช้จา่ย 

- ลาํดบัที� 

- ชื�อรายการคา่ใช้จา่ย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบจะแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตารางแสดงข้อมลู 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการลบในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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เพิ�มข้อมูลโดยการคัดลอกข้อมูลจากปีงบประมาณก่อนหน้า 

1. คลกิเลอืก ปีงบประมาณที�ต้องการคดัลอกข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม คัดลอก ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการคดัลอกข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการคดัลอกข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืก ปีงบประมาณที�ต้องการแก้ไขข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูในชอ่งข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถทาํการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการยอ่ยได้ (ขั �นตอนการทําดไูด้ใน วิธีการ

เพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอียดข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย (เงินโอนขายบิล)) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. คลกิเลอืก ปีงบประมาณที�ต้องการลบข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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การเพิ�มรายละเอียดรหสับัญชี 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการ จากหน้าจอข้อมลูรายการคา่ใช้จ่าย (เงินโอนขายบิล) 

2. คลกิเลอืกรายการข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย(เงินโอนขายบิล)ในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดบัญชี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.10  

 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

5. ระบขุ้อมลูรหสับญัชี ผู้ใช้สามารถระบรุหสับญัชีแล้วEnter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (วิธีการค้นหาดไูด้ใน

ภาคผนวกค้นหาข้อมลูรหสับญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบรายละเอียดรหสับัญช ี

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการ จากหน้าจอข้อมลูรายการคา่ใช้จ่าย (เงินโอนขายบิล) 

2. คลกิเลอืกรายการข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย (เงินโอนขายบิล)ในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดบัญชี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3.10 

4. เลอืกรายการรหสับญัชีที�ต้องการลบในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.11  

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลกลุ่มบัญชีสาํหรับรายงาน  

จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลกลุ่มบัญชสีาํหรับรายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 

การเพิ�มข้อมูล 

การเพิ�มข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน สามารถทําได้ 2 วิธีดงันี � 

เพิ�มข้อมูลโดยการเพิ�มรายละเอียดทีละรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

2. วิธีการเพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอยีดข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน สามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน 

- คลกิ  รายได้ , คา่ใช้จา่ยค้างจ่ายปีก่อน , คา่ใช้จ่าย หรือเป้าหมายการดาํเนินงาน (วนัมาตรฐาน) 

- คลกิเลอืก กลุม่บญัชี 

- ชื�อบญัชียอ่ย 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการแก้ไขในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบจะแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกข้อมลูที�ต้องการลบในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.14  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

เพิ�มข้อมูลโดยการคัดลอกข้อมูลจากปีงบประมาณก่อนหน้า 

1. คลกิเลอืก ปีงบประมาณที�ต้องการคดัลอกข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม คัดลอก ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.15  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการคดัลอกข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการคดัลอกข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืก ปีงบประมาณที�ต้องการแก้ไขข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูในชอ่งข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถทาํการเพิ�ม/ลบ/แก้ไขรายการยอ่ยได้ (ขั �นตอนการทําดไูด้ใน วิธีการ

เพิ�ม /ลบ /แก้ไขรายละเอียดข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการลบข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.16  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การเพิ�มรายละเอียดบัญชีย่อย 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการ จากหน้าจอข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน 

2. คลกิเลอืกรายการข้อมลูกลุม่บญัชียอ่ยในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดบัญชีย่อย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.17  

 

4. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

5. ระข้อมลูรหสับญัชี โดยผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูใสช่่องข้อมลูแล้ว Enter หรือคลกิ  รหสับญัชี (จะปรากฏหน้าจอ

ค้นหา โดยวิธีการค้นหาดไูด้ในภาคผนวก ค้นหาข้อมลูรหสับญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบรายละเอียดบัญชีย่อย 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการ จากหน้าจอข้อมลูกลุม่บญัชีสาํหรับรายงาน 

2. คลกิเลอืกรายการข้อมลูกลุม่บญัชียอ่ยในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดบัญชีย่อย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3.17 

4. เลอืกรายการรหสับญัชีที�ต้องการลบในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3.18  

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ข้อมูลอัตราภาษีหัก ณ ที�จ่าย  
จากหน้าจอเมนหูลกั ที�Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลอตัราภาษีหกั ณ ที�จ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.19  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- วนัที�เริ�มใช้ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- อตัราภาษีหกั ณ ที�จ่าย 

- หมายเหต ุ

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.20  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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กาํหนดค่าแบบพมิพ์ / รายงาน 
จากหน้าจอเมนหูลกั ที�Tab ข้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม กาํหนดค่าแบบพิมพ์ / รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.21  

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูดงันี � 

- คําอธิบายการตั �งคา่ 

- คา่แบบพิมพ์/รายงาน 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4 
บันทกึวงเงนิงบประมาณประจาํปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4 : บันทกึวงเงนิงบประมาณประจาํปี 
 

เป็นขั �นตอนการบนัทกึวงเงินงบประมาณที�ได้รับจากกรมบญัชีกลางในแตล่ะปีงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกั ที�

Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม บันทกึวงเงนิงบประมาณประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู ปีงบประมาณ แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.2  

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 4-3 
 

3. การเพิ�มรายละเอียดวงเงินงบประมาณ 

ระบบจะนํารายละเอียดงบประมาณที�ได้ประมาณการรายจา่ยประจําปีงบประมาณหรือเพิ�มเติมตามครั �งที�มีการ

บนัทกึวงเงินงบประมาณขึ �นมาแสดง ผู้ใช้สามารถแก้ไขจํานวนเงินงบประมาณได้ กรณีทาํการเพิ�มเตมิวงเงินงบประมาณ 

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูรายละเอยีดวงเงินงบประมาณได้โดยเลอืกจากข้อมลูการประมาณการคา่ใช้จ่าย 

 3.1 เพิ�มรายละเอยีดงบประมาณประจําปี 

1. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.3  

 

2. วิธีการแก้ไขข้อมลูจํานวนเงินของรายการคา่ใช้จ่ายสามารถทําได้ดงันี � 

2.1 คลกิเลอืกรายการคา่ใช้จ่ายที�ต้องการในตาราง 

2.2 ระบขุ้อมลูจํานวนเงิน 

2.3 คลกิปุ่ ม  แก้ไขรายการ เพื�อแก้ไขจํานวนเงิน(อนมุตัิ) 

3. คลกิปุ่ ม  ตกลง  เพื�อยืนยนัการบนัทกึข้อมลูรายละเอยีดวงเงินงบประมาณประจําปี 

-  คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูรายละเอียดข้อมลูวงเงินงบประมาณประจําปี 
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3.2 เพิ�มรายละเอยีดงบประมาณเพิ�มเติม 

1. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.4  

 

2. กรณีต้องการแก้ไขรายละเอยีดคา่ใช้จ่าย คลกิปุ่ ม ประมาณการรายจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.5  
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2.1 เลอืกข้อมลูการคํานวณต้นทนุและผลผลติและจดัทําประมาณการรายจา่ยระหวา่งปีจากตาราง 

2.2 คลกิปุ่ ม เลือก  

3. วิธีการแก้ไขรายละเอียดวงเงินงบประมาณ สามารถทําได้ดงันี � 

3.1 คลกิเลอืกรายการคา่ใช้จ่ายที�ต้องการในตาราง 

3.2 ระบขุ้อมลูจํานวนเงิน 

3.3 คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อแก้ไขข้อมลูจํานวนเงิน(อนมุตัิ) 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการบนัทกึข้อมลูรายละเอียดวงเงินงบประมาณเพิ�มเตมิ 

-  คลกิปุ่ ม ออก เพื�อยกเลกิการยนืยนัการบนัทกึข้อมลูรายละเอยีดวงเงินงบประมาณเพิ�มเติม 

4. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- อนมุตัิประมาณการรายจา่ยเลขที� 

- ลงวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- หมายเหต ุ

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม รายละเอียด เพื�อแก้ไขรายละเอียดวงเงินงบประมาณ (วิธีการเพิ�มรายละเอยีดวงเงินงบประมาณ) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
การลบข้อมลู 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.6  
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4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 
การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูวงเงินงบประมาณประจําปี คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.7  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียงข้อมลู เรียงจากมากไปน้อย หรือเรียงจากน้อยไปมาก ตามปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีที�ปีงบประมาณที�ระบมุีการบนัทกึวงเงินงบประมาณประจําปีแล้ว เมื�อคลกิปุ่ ม เพิ�ม จะเป็นการเพิ�มวงเงิน

งบประมาณ แบบ เพิ�มเตมิ 

2. กรณีผู้ใช้ลบรายการที�ไมใ่ช่การเพิ�มครั �งลา่สดุของปีงบประมาณระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4.8  

3. ผู้ใช้สามารถบนัทกึวงเงินงบประมาณประจําปีได้ เฉพาะปีงบประมาณปัจจบุนั และปีงบประมาณถดัไปเทา่นั �น 
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5 
จดัสรรเงนิงบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง 
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บทที� 5 : จัดสรรเงนิงบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง 
 

เป็นขั �นตอนการจดัสรรเงินงบประมาณให้หนว่ยงานในสาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร  จากหน้าจอเมนหูลกั Tab 

สว่นกลาง คลกิปุ่ ม จัดสรรเงนิงบประมาณหน่วยงานส่วนกลาง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

3. วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอยีดการจดัสรรเงินงบประมาณหนว่ยงานสว่นกลาง สามารถทาํได้ดงันี � 
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การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2  

 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู) 

- วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอยีดรายการคา่ใช้จา่ย สามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย 

- จํานวนเงิน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม 

เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขตารางแสดงข้อมลู 
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การลบรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายละเอียดรายการคา่ใช้จา่ยหนว่ยงานถดัไปได้โดย โดย

ไมต้่องกดปุ่ ม เพิ�มรายการ ที�หน้าจอจดัสรรเงินงบประมาณหนว่ยงานสว่นกลาง 

4. คลกิปุ่ ม ออก เมื�อต้องการออกจากหน้าจอ ข้อมลูรายการจดัสรรเงินงบประมาณสว่นกลาง ตามหนว่ยงาน 

การแก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง ที�หน้าจอจดัสรรเงินงบประมาณหนว่ยงานสว่นกลาง ดงัรูป 5.1 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป5.2 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถเพิ�ม / ลบ /แก้ไขรายละเอียดรายการคา่ใช้จา่ยได้ 

(ขั �นตอนดไูด้ใน วิธีการ เพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดรายการคา่ใช้จ่าย) 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ออก เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง ที�หน้าจอจดัสรรเงินงบประมาณหนว่ยงานสว่นกลาง ดงัรูป 5.1 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

4. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 
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- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถ เพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดการจดัสรรเงินงบประมาณหนว่ยงานสว่นกลางและ

รายละเอียดรายการคา่ใช้จา่ยได้ (ขั �นตอนดไูด้ใน วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดการจดัสรรเงินงบประมาณ

หนว่ยงานสว่นกลาง) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
การ Import ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม Import ข้อมูลจัดสรร ฯ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.5  

 

3. ระบขุ้อมลูที�อยู ่Import ไฟล์ หรือคลกิ  ท้ายช่องที�อยู ่Import ไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.6  
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4. เลอืกไฟล์ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงชื�อไฟล์ที�เลอืกในช่อง ที�อยู ่Import ไฟล์ 

5. คลกิปุ่ ม Import เพื�อ Import ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการ Import ข้อมลู 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การ Export ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการ Export ข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม Export ข้อมูลจดัสรร ฯ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.7  

 

3. คลกิ เลอืกประเภทการ Export ข้อมลู   

4. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.8  

 

5. คลกิ  ท้ายช่องที�อยู ่Export ไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 5.9  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

6. คลกิปุ่ ม Export เพื�อ Export ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการ Export ข้อมลู 

 
การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูหนว่ยงาน คลกิปุ่ ม  ท้ายช่องหนว่ยงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  
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รูปที� 5.10  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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หมายเหตุ 

- การจดัสรรเงินงบประมาณหนว่ยงานสว่นกลาง สามารถจดัสรรเงินงบประมาณได้เฉพาะหนว่ยงานสว่นกลาง

เทา่นั �น ผู้ใช้ไมส่ามารถระบขุ้อมลูหนว่ยงานเป็น หนว่ยงานสว่นภมูภิาคได้ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.11  
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6 
สืบค้นข้อมูลค่าซ่อมโอนขายบลิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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บทที� 6 : สืบค้นข้อมูลค่าซ่อมโอนขายบลิ 
 

เป็นหน้าจอสาํหรับสบืค้นข้อมลูและดรูายละเอยีดของคา่ซอ่มโอนขายบิล จากหน้าจอเมนหูลกั Tab สว่นกลาง คลกิ

ปุ่ ม สืบค้นข้อมูลค่าซ่อมโอนขายบิล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1  

 

การแสดงรายละเอียดข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 6.2  

 

การดึงข้อมูลเพื�อจักทาํเงนิโอนขายบิล 

1. คลกิปุ่ ม ดึงข้อมูลเพื�อจกัทาํเงนิโอนขายบลิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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รูปที� 6.3  

 

2. ระบขุ้อมลูเลขที�อ้างอิงตามระบบ GFMIS กบัวนัที�บนัทกึโอนเงิน GFMIS 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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7 
จดัทาํเงนิโอนขายบลิ 
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บทที� 7 : จัดทาํเงนิโอนขายบลิ 
 

การจดัทําเงินโอนขายบิล เป็นหน้าจอสาํหรับสาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร จดัสรรเงินงบประมาณที�ได้รับมา ให้กบัศนูย์

เครื�องจกัรกล จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม จัดทาํเงนิโอนขายบลิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

3. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

4. วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอยีดเงินโอนขายบิลตามหนว่ยงาน สามารถทาํได้ดงันี � 
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การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.2  

 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- หนว่ยงาน โดยระบขุ้อมลูที�ช่องข้อมลูแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

- วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอยีดประเภทคา่ใช้จ่าย สามารถทําได้ดงันี � 

การเพิ�มรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกข้อมลูรายการคา่ใช้จ่าย 

- จํานวนเงิน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม 

เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิเลอืกรายการรายการคา่ใช้จา่ยในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 
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การลบรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิเลอืกรายการรายการคา่ใช้จา่ยในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 7.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายละเอียดรายการคา่ใช้จา่ยหนว่ยงานถดัไปได้โดยไม่

ต้องกดปุ่ ม เพิ�มรายการ ที�หน้าจอจดัทาํเงินโอนขายบิล 

4. คลกิปุ่ ม ออก เมื�อต้องการออกจากหน้าจอข้อมลูรายการเงินโอนขายบิลตามหนว่ยงาน 

การแก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางที�หน้าจอจดัทําเงินโอนขายบิล ดงัรูป 6.1 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 6.2 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถเพิ�ม / ลบ /แก้ไขรายละเอียดรายการคา่ใช้จา่ยได้ 

(ขั �นตอนดไูด้ใน วิธีการ เพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดรายการคา่ใช้จ่าย) 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ออก เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตารางที�หน้าจอจดัทําเงินโอนขายบิล ดงัรูป 6.1 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 7.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

5. ระบขุ้อมลูเลขที�อ้างอิงตามระบบ GFMIS 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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6. ระบขุ้อมลูวนัที�บนัทกึโอนเงินใน GFMIS ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิเลอืกครั �งที�  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ โดยสามารถ เพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดการจดัทาํเงินโอนขายบิลและรายละเอียดรายการ

คา่ใช้จา่ยได้ (ขั �นตอนดไูด้ใน วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดเงินโอนขายบิลตามหนว่ยงาน) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
การ Import ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

3. คลกิปุ่ ม Import ข้อมูลเงนิโอนขายบิล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.5  

 

4. ระบขุ้อมลูที�อยู ่Import ไฟล์ หรือคลกิ  ท้ายช่องที�อยู ่Import ไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.6  

 

5. เลอืกไฟล์ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงข้อมลูที�ช่อง ที�อยู ่Import ไฟล์ 

6. คลกิปุ่ ม Import เพื�อ Import ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการ Import ข้อมลู 

7. ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก) 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การ Export ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิเลอืกครั �งที� 

3. คลกิปุ่ ม Export ข้อมูลโอนขายบิล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 7.7  

4. คลกิ  เลอืกประเภทการ Export ข้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.8  

 

6. คลกิ  ท้ายช่องที�อยู ่Export ไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.9  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

7. คลกิปุ่ ม Export เพื�อ Export ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อยกเลกิการ Export ข้อมลู 

 
การโอนเงนิขายบิลให้ศูนย์เครื�องจักรกล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิเลอืกข้อมลูครั �งที� 

3. คลกิปุ่ ม ส่งให้ภมูิภาค จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.10  

 

4. ระบบแสดงข้อมลูเงินโอนขายบิล สถานะ “ร่าง” คลกิเลอืกรายการที�ต้องการในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูลงบญัชี (วิธีการใช้หน้าจอข้อมลูการลงบญัชี ดจูากภาคผนวก) 

- คลกิปุ่ ม ออก  เพื�อยกเลกิการสง่ข้อมลูให้ศนูย์เครื�องจกัรกล 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 
รูปที� 7.11  

 

การยกเลกิการโอนเงนิขายบลิให้ศูนย์เครื�องจักรกล 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิเลอืกข้อมลูครั �งที�  

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการส่ง  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 7.12  

 

4. ระบบแสดงข้อมลูเงินโอนขายบิล สถานะ “สง่ให้ภมูิภาค” คลกิเลอืกรายการที�ต้องการ 

5. คลกิปุ่ ม เลือก เพื�อยืนยนัยกเลกิการโอนเงินขายบิลให้ศนูย์เครื�องจกัรกล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ออก  เพื�อยกเลกิการยนืยนัยกเลกิการโอนเงินขายบิลให้ศนูย์เครื�องจกัรกล 

 
รูปที� 7.13  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแสดงงบประมาณคงเหลือ 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิเลอืกข้อมลูครั �งที� 

3. คลกิปุ่ ม งบประมาณคงเหลือ  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.14  

 

4. คลกิปุ่ ม ออก  เพื�อปิดหน้าแสดงข้อมลูเงินงบประมาณคงเหลอื 

 

หมายเหตุ 

1. การยกเลกิการโอนเงินขายบิลให้ศนูย์เครื�องจกัรกล กรณีที�หนว่ยงานที�รับเงินโอน บนัทกึรับเงินโอนขายบิลแล้ว จะไม่

สามารถยกเลกิได้ 

2. กรณีที�มีการปิดสิ �นปีงบประมาณแล้ว ไมส่ามารถโอนเงินขายบิลให้ศนูย์เครื�องจกัรกลได้ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึสง่ให้ภมูิภาคแล้วเทา่นั �น 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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8 
คาํนวณต้นทุนผลผลติและจดัทาํประมาณการรายจ่าย 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 8 : คาํนวณต้นทนุผลผลิตและจัดทาํประมาณการรายจ่าย 
 

การคาํนวณต้นทนุผลผลติและประมาณการรายจ่าย เป็นหน้าจอสาํหรับจดัทําข้อมลูการคํานวณต้นทนุผลผลติจาก

งบรายได้ – คา่ใช้จ่ายของปีงบประมาณก่อนหน้าที�จดัทาํคาํขอ 2 ปี เพื�อทําการประมาณคา่ใช้จ่ายที�จะเกิดขึ �นในปีงบประมาณ

ที�จดัทําคําขอ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม คาํนวณต้นทุนผลผลิตและจดัทาํประมาณการรายจ่าย จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืก  ประจําปี  หรือ ระหวา่งปี 

3. ระบขุ้อมลูประมาณการรายได้ 

- รายได้ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดประมาณการรายจ่าย วิธีการเพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายละเอียดประมาณการรายจา่ย สามารถทําได้

ดงันี � 

4.1 คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.2  

 

การเพิ�มรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รายการคา่ใช้จ่าย 

- จํานวนเงิน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

3. แก้ไขรายการที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูหรือคลกิปุ่ ม ยกเลิกรายการ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบรายการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบจะทําการลบรายการออกจากตาราง 

4.2 คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อบนัทกึข้อมลูรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 

- คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูรายละเอียดประมาณการรายจ่ายและออกจากหน้าจอ 

5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการคาํนวณต้นทนุผลผลติและจดัทําประมาณการรายจา่ย วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไข 

รายละเอียดการคํานวณต้นทนุผลผลติและจดัทําประมาณการรายจ่าย สามารถทําได้ดงันี � 
 

การเพิ�มรายการหน่วยงาน 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- หนว่ยงานหลกั 

- สดัสว่นงบบคุลากร 

- สดัสว่นงบดาํเนินงาน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
 

แก้ไขรายการหน่วยงาน 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 
 

การลบรายการหน่วยงาน 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3.1 แก้ไขรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย (ขั �นตอนดไูด้ในวิธีการ เพิ�ม/ลบ/แก้ไข รายละเอียดประมาณการ

รายจา่ย) 

3.2 แก้ไขรายละเอยีดการคาํนวณต้นทนุผลผลติและจดัทําประมาณการรายจ่าย (ขั �นตอนดไูด้ในวิธีการ เพิ�ม / ลบ / 

แก้ไขรายละเอยีดการคาํนวณต้นทนุผลผลติและจดัทําประมาณการรายจ่าย) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบปีุงบประมาณแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 8.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. ผลรวมของสดัสว่นงบบคุลากร และงบดําเนินงานที�ระบตุ้องมีคา่เทา่กบั 100% หากระบขุ้อมลูไมถ่กูต้อง ระบบ

แสดงกลอ่งข้อความแจ้งเตือนดงัรูป 

 
รูปที� 8.5  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการคาํนวณต้นทนุผลผลติและจดัทําประมาณการรายจ่าย คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.6  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียงข้อมลู จากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก ตามปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การพิมพ์ข้อมูล 
พิมพ์รายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต 

1. ระบปีุงบประมาณแล้ว Enter หรือ ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายงานการคาํนวณต้นทุนผลผลิต จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.7  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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พิมพ์รายงานคาํขอประมาณการรายจ่าย 

1. ระบปีุงบประมาณแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายงานคาํขอประมาณการรายจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.8  

 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 

การ Download รายงานคาํขอประมาณการ 

1. คลกิปุ่ ม Download รายงานคาํขอประมาณการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.9  

 

2. คลกิปุ่ ม  ท้ายช่อง บนัทกึลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 8.10  

- ระบชืุ�อ File ที�ต้องการบนัทกึข้อมลูออกมาจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องบนัทกึ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.11  

4. คลกิปุ่ ม ตกลง 

 

การ Upload รายงานคาํขอประมาณการ 

1. คลกิปุ่ ม Upload รายงานคาํขอประมาณการจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.12  

2. คลกิปุ่ ม  ท้ายชื�อ File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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รูปที� 8.13  

- ระบชืุ�อ File ที�ต้องการ Upload เข้าสูร่ะบบ 

- คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องชื�อ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเลอืก File ที�จะ Upload  หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูจาก File ที�เลอืก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.14  

4. คลกิปุ่ ม ตกลง 

 

การ Upload แบบฟอร์ม 

1. คลกิปุ่ ม Upload แบบฟอร์ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.15  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม  ท้ายชื�อ File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.16  

- ระบชืุ�อ File ที�ต้องการ Upload เข้าสูร่ะบบ 

- คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องชื�อ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเลอืก File ที�จะ Upload  หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูจากFile ที�เลอืก 

 

การ Download แบบฟอร์ม 

1. คลกิปุ่ ม Download แบบฟอร์ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.17  

 

2. คลกิปุ่ ม  ท้ายช่อง บนัทกึลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 8.18  

- ระบชืุ�อ File ที�ต้องการบนัทกึข้อมลูออกมาจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม Open ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องบนัทกึ File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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9 
จดัทาํแผนการใช้จ่ายเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 9 : จัดทาํแผนการใช้จ่ายเงนิ 
 

การจดัทําแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นการประมาณการ การใช้จา่ยเงินงบประมาณ โดยระบวุา่จะใช้จา่ยเงินงบประมาณ

ประเภทใดและจะใช้เงินในเดือนใดของปีงบประมาณ ซึ�งข้อมลูแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณนี �จะถกูนําไปแสดงเทียบกบัการ

ใช้จา่ยเงินจริงในรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม 

จัดทาํแผนการใช้จ่ายเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.1  

 

การจัดทาํแผนการใช้จ่ายเงนิ 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณแล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.2  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ตกลง 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

4. วิธีการแก้ไขรายละเอียดแผนการใช้จา่ยเงิน สามารถทาํได้ดงันี � 

1. คลกิเลอืกรายการจากตาราง 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ต.ค. , พ.ย. , ธ.ค. , ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. , เม.ย. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณแล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4.  แก้ไขรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน (ขั �นตอนดไูด้ในวิธีการแก้ไขรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
การลบข้อมลู 

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการลบ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 9.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณที�ต้องการ แล้ว Enter 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายงานแผนการใช้จ่ายเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.4  

 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- สว่นราชการ / รัฐวิสาหกิจเจ้าสงักดั 

- วนั/เดือน/ปี ที�รายงาน 

- ชื�อผู้รายงาน 

- ตําแหนง่ 

- หนว่ยงาน 

- สว่น/กอง/สาํนกั 

- โทรศพัท์ 

- โทรสาร 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 9.5  

 

5. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูจดัทําแผนการใช้จา่ยเงินคลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 9.6  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียงข้อมลู เรียงจากมากไปน้อย หรือเรียงจากน้อยไปมาก ตามปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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10 
จดัทาํแผนรายรับเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 10 : จัดทาํแผนรายรับเงนิ 
 

การจดัทํารายละเอียดแผนรายรับเงินเป็นการประมาณการรายได้ในแตล่ะเดือนของปีงบประมาณ โดยแผนรายรับ

เงินนี �จะถกูนําไปเปรียบเทียบกบัรายได้ที�เกิดขึ �นจริงในรายงานผลรายรับเงิน  จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม 

จัดทาํแผนรายรับเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 10.2  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. คลกิปุ่ ม ตกลง 

3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

4. วิธีการแก้ไขรายละเอียดแผนรายรับเงิน สามารถทําได้ดงันี � 

1. คลกิเลอืกรายการจากตาราง 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ต.ค. , พ.ย. , ธ.ค. , ม.ค. , ก.พ. , มี.ค. , เม.ย. , พ.ค. , มิ.ย. , ก.ค. , ส.ค. และ ก.ย. 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณแล้ว Enter หรือค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายละเอยีดแผนรายรับเงิน (ขั �นตอนดไูด้ใน วิธีการแก้ไขรายละเอียดแผนรายรับเงิน) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบปีุงบประมาณแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 10.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ระบปีุงบประมาณแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์รายงานแผนรายรับเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.4  

 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- สว่นราชการ / รัฐวิสาหกิจเจ้าสงักดั 

- วนั/เดือน/ปี ที�รายงาน 

- ชื�อผู้รายงาน 

- ตําแหนง่ 

- หนว่ยงาน 

- สว่น/กอง/สาํนกั 

- โทรศพัท์ 

- โทรสาร 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 10.5  

 

5. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

6. คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูแผนรายรับเงิน คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 10.6  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียงข้อมลู เรียงจากมากไปน้อย หรือเรียงจากน้อยไปมาก ตามปีงบประมาณ 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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11 
บันทกึรับเงนิโอนจากศูนย์เครื�องจกัรกล 
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บทที� 11 : บันทกึรับเงินโอนจากศูนย์เครื�องจักรกล 
 

เป็นงานที�สาํนกัเครื�องกลและสื�อสารบนัทกึรับเงินโอนคืน จากเงินโอนขายบิลที�ศนูย์เครื�องจกัรกลทาํการโอนคืนให้

สว่นกลาง  จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม บนัทกึรับเงนิโอนจากศูนย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 11.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. เงื�อนไขการค้นหา 

- ปีงบประมาณ 

- รหสัหนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไมส่ามารถระบไุด้ ระบบจะ

กําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) 

- ประเภท คลกิ  ระหวา่งปี, สิ �นปีงบประมาณ, หรือทั �งหมด 

- ขั �นตอน คลกิ  ยงัไมรั่บเงิน, รับเงินแล้ว หรือทั �งหมด 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 
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การบันทึกรับเงนิโอนจากศูนย์เครื�องจักรกล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. คลกิ  ได้รับเงินโอน 

5. ระบขุ้อมลูที�ช่องข้อมลู 

- วนัที�ได้รับเงินโอน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก ก การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- เลขที�อ้างองิ ตามระบบ GFMIS 

- หมายเหต ุ

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้หน้าจอข้อมลูลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง การแก้ไข

รายละเอียดการลงบญัชี) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึรับเงินโอนจากศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึรับเงินโอนจากศนูย์เครื�องจกัรกล 

 
การยกเลกิรับเงนิโอนจากศูนย์เครื�องจักรกล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

4. คลกิ  ได้รับเงินโอน 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการยกเลกิรับเงินโอนจากศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยกเลกิรับเงินโอนจากศนูย์เครื�องจกัรกล 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง โดยปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึ ได้รับเงินโอนแล้วเทา่นั �น 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัช ี(รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี)  
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12 
ถวัจ่ายวงเงนิงบประมาณ 
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บทที� 12 : ถัวจ่ายวงเงนิงบประมาณ 
 

การถวัจา่ยวงเงินงบประมาณเป็นหน้าจอสาํหรับให้หนว่ยงานสว่นกลางที�ต้องการย้ายเงินงบประมาณจากรายการ

คา่ใช้จา่ยหนึ�งไปเป็นเงินงบประมาณของรายการคา่ใช้จ่ายหนึ�ง จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม ถวัจ่ายวงเงนิ

งบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลูวนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก ก การ

ใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- คลกิเลอืกจากรายการ 

- คลกิเลอืกเป็นรายการ 

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงิน 
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3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 12.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การอนุมตัิการถวัจ่าย 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม อนุมัตกิารถวัจ่าย 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารขออนมุตั ิ

- ลงวนัที� และวนัที�ได้รับอนมุตัิ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- หมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม ยนืยนั เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็น อนมุตั ิ

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการอนมุตัิการถวัจ่าย 
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การยกเลกิอนุมัติถวัจ่าย 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิถวัจ่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 12.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิอนมุตัถิวัจา่ย 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิอนมุตัิถวัจา่ย 

 
การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูถวัจา่ยเงินงบประมาณ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.4  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 วนัที�ถวัจ่าย คือวนัที�จดัทําการถวัจ่าย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 จากรายการ, เป็นรายการ คือข้อมลูรายการคา่ใช้จ่าย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 
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 ขั �นตอน คลกิ  ร่าง, อนมุตัิถวัจ่าย หรือทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาข้อมลูหนว่ยงาน คลกิ  ท้ายช่องหนว่ยงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 12.5  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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13 
ปรับปรุงยอดเงนิฝากคลัง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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บทที� 13 : ปรับปรุงยอดเงนิฝากคลัง 
 

การปรับปรุงยอดเงินฝากคลงัเป็นหน้าจอสาํหรับทําการปรับปรุงยอดในบญัชีเงินฝากกระทรวงการคลงั/ เงินฝากคลงั

จงัหวดั ที�เกิดจากการทํา J9 ซึ�งสามารถเลอืกได้วา่ต้องการปรับปรุงยอดในบญัชีเงินฝากคลงัหรือปรับปรุงการ์ดงบประมาณได้ 

จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม ปรับปรุงยอดเงนิฝากคลัง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 13.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 
การปรับเพิ�ม/ลดยอดในการ์ดงบประมาณ  

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบรุายละเอียดดงันี �  

- ระบขุ้อมลูหนว่ยงาน  

- ระบวุนัที�ลงรายการ  

- ระบเุลขที�เอกสาร J9 

- คลกิ   หน้าประเภทการปรับยอด ได้แก่ ปรับยอดเพิ�มขึ �น หรือ ปรับยอดลดลง  

- ระบขุ้อมลูเพิ�ม/ลด ที� คลกิเลอืก เพิ�มในการ์ดงบประมาณ  หรือ ลดยอดในการ์ดงบประมาณ ระบบแสดงหน้าจอ

ดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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รูปที� 13.2  

- คลกิเลอืกการ์ดของปีงบประมาณ 

- ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ  

- ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ  

3. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการปรับยอด  

การเพิ�มรายการปรับยอด  

- คลกิปุ่ ม  เพิ�มรายการ  

- ระบขุ้อมลู รหสับญัชี ระบบแสดงข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย ประเภทงบประมาณ และงบประมาณคงเหลอื 

ตามข้อมลูในการ์ดงบประมาณ ของรายการรหสับญัชีที�เลอืก  

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงินปรับยอด  

- คลกิปุ่ ม บันทกึ  เพื�อบนัทกึข้อมลูรายละเอียดการปรับยอด  

 คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ  กรณีต้องการยกเลกิการบนัทกึข้อมลูรายละเอยีดการปรับยอด  

การแก้ไขรายการปรับยอด 

- คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขในตารางรายละเอยีดรายการปรับยอด  

- ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข  

- คลกิปุ่ ม  แก้ไขรายการ  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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การลบรายการปรับยอด  

- คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขในตารางรายละเอยีดรายการปรับยอด  

- คลกิปุ่ ม  ลบรายการ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 13.3  

- คลกิปุ่ ม  ตกลง  เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู  

 คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู  
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การปรับเพิ�ม/ลดยอดในคลัง  

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. ระบรุายละเอียดดงันี �  

- ระบขุ้อมลูหนว่ยงาน  

- ระบวุนัที�ลงรายการ  

- ระบเุลขที�เอกสาร J9 

- คลกิ   หน้าประเภทการปรับยอด ได้แก่ ปรับยอดเพิ�มขึ �น หรือ ปรับยอดลดลง  

- ระบขุ้อมลูเพิ�ม/ลด ที� คลกิเลอืก เพิ�มกลบัเข้าคลงั หรือ ลดยอดในคลงั  ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.4  

- ระบขุ้อมลูชื�อผู้บนัทกึ  

- ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้บนัทกึ  

3. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการปรับยอด  

- ระบขุ้อมลูรหสัศนูย์ต้นทนุ  

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงินปรับยอด  

- กรณีที�เป็นการปรับเพิ�มยอดเงินในบญัชีคลงั และมีการนําสง่สว่นกลางด้วย มวีิธีการระบขุ้อมลูดงันี �  

- กรณีที�ระบขุ้อมลูหนว่ยงานเป็นสว่นกลาง หรือ ไมเ่ลอืก  ระบบจะปิดไมใ่ห้ระบขุ้อมลู 

รายละเอียดการนําสง่และ รายละเอียดการบนัทกึรับจากสว่นกลาง  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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- กรณีที�ระบขุ้อมลูหนว่ยงานเป็น หนว่ยงานภมูิภาค และ คลกิ  นําสง่สว่นกลาง ระบขุ้อมลูดงันี �  

รายละเอียดการนําสง่ 

 วนัที�บนัทกึโอนเงิน 

 เลขที�อ้างองิตามระบบ GFMIS 

รายละเอียดการบนัทกึรับจากสว่นกลาง  

 คลกิ  ได้รับเงินโอน  

 ระบขุ้อมลูวนัที�รับเงินโอน  

 ระบขุ้อมลูเลขที�อ้างอิงตามระบบ GFMIS  

 ระบขุ้อมลูชื�อผู้ รับโอน  

 ระบขุ้อมลูตําแหนง่ผู้ รับโอน  

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ระบขุ้อมลูวนัที�บนัทกึโอนเงินน้อยกวา่วนัที�ลงรายการ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความแจ้งเตือนดงัรูป 

 
รูปที� 13.5  

2. กรณีที�ระบขุ้อมลูวนัที�รับเงินโอนน้อยกวา่วนัที�บนัทกึโอนเงิน ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความแจ้งเตือนดงัรูป 

 
รูปที� 13.6  

 

การแก้ไขข้อมูล 
แก้ไขรายการปรับปรุงยอดเงนิฝากคลัง กรณี เพิ�ม/ลดยอดในการ์ดงบประมาณ  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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- กรณีต้องการแก้ไขรายละเอยีดรายการปรับยอด ให้คลกิเลอืกรายการในตารางการละเอียดการปรับยอดก่อนทํา

การแก้ไข โดยผู้ใช้สามารถ เพิ�ม/แก้ไข/ลบ รายละเอียดได้  (วิธีการแก้ไขรายละเอยีดรายการปรับยอด สามารถดู

ได้ที�หวัข้อ การปรับเพิ�ม/ลดยอดในการ์ดงบประมาณ) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

แก้ไขรายการปรับปรุงยอดเงนิฝากคลัง กรณี เพิ�ม/ลดยอดในคลัง 

1.  ค้นหารายการใบสาํคญัจ่ายที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2.  คลกิปุ่ ม แก้ไข  

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

4.  คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 13.7  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูปรับปรุงยอดเงินฝากคลงั คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 13.8  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�ถกูปรับปรุงยอด 

 ประเภท 

 เพิ�ม/ลดที� คือ รายละเอียดการ ปรับปรุงยอด เพิ�ม/ลด ในการ์ดงบประมาณ หรือ ในคลงั  

 วนัที�ลงรายการ สามารถระบขุ้อมลูเป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2.  คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัช ี(รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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14 
สืบค้นเงนิโอนขายบลิ 
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บทที� 14 : สืบค้นเงนิโอนขายบลิ 
 

เป็นหน้าจอสาํหรับศนูย์เครื�องจกัรกล สบืค้นข้อมลูเงินโอนขายบิลและบนัทกึรับเงินโอนที�สาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร

จดัทําโอนขายบิลให้ จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม สบืค้นเงนิโอนขายบิล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 14.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. เงื�อนไขการค้นหา 

- รหสัหนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไมส่ามารถระบไุด้ ระบบจะ

กําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) 

- ปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 
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การบันทึกรับเงนิโอนขายบิล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 14.2  

 

4. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

5. คลกิ  ได้รับเงินโอน 

6. ระบขุ้อมลูที�ช่องข้อมลู 

- วนัที�รับเงินโอนตามระบบ GFMIS ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจาก

ภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- เลขที�อ้างองิตามระบบ GFMIS  

- หมายเหต ุ

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้หน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง การ

แก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึรับเงินโอนขายบิล 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึรับเงินโอนขายบิล 

9. คลกิปุ่ ม ออก  เพื�อออกจากหน้าจอรายละเอียดเงินโอนขายบิล 
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การยกเลกิรับเงนิโอนขายบิล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 11.2 

4. คลกิปุ่ ม แก้ไข  

5. คลกิ  ได้รับเงินโอน 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการยกเลกิรับเงินโอนขายบิล 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการยกเลกิรับเงินโอนขายบิล 

7. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอ รายละเอยีดเงินโอนขายบิล 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�มีการนาํเงินงบประมาณนี �ไปใช้ในการกนัเงินงบประมาณแล้ว จะไมส่ามารถยกเลกิบนัทกึรับเงินโอนขายบิลได้ 

ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดงัรูป 

 
รูปที� 14.3  

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. เลอืกรายการในตาราง โดยปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึรับเงินโอนแล้วเทา่นั �น 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัช ีระบบจะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการลงบญัชีให้ (รายละเอียดดทูี�

ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 
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15 
สืบค้น พ.1-01 เพื�อกันเงนิ 
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บทที� 15 : สืบค้น พ.1-01เพื�อกันเงนิ 
 

เป็นการสบืค้นข้อมลู ใบขอซื �อ / ขอจ้าง(พ.1-01) จากระบบจดัซื �อวสัดสุาํนกังาน และ จดัซื �อจดัจ้าง ที�ขอกนัเงิน

งบประมาณ และ ใบขอซื �อ/ขอจ้าง (พ.1-01) ที�บนัทกึจากระบบงบประมาณ เพื�อทาํการกนัเงินงบประมาณ จากหน้าจอเมนู

หลกัที� Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม สืบค้น พ.1-01 เพื�อกันเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. เงื�อนไขการค้นหา 

- รหสัหนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไมส่ามารถระบไุด้ ระบบจะ

กําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) 

- เลขที� พ.1-01 

- เลขที�ใบเบกิ คือ ข้อมลูเลขที�ใบเบกิที�นํามาอ้างอิงเพื�อจดัทาํใบขอซื �อ/ขอจ้าง (พ.1-01) 

- วนัที� พ.1-01 คือวนัที�จดัทาํเอกสารพ.1-01 สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 
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การกันเงนิงบประมาณ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม กนัเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีการกนัเงินงบประมาณจากบทที� 17 กนัเงินงบประมาณ) 

 
รูปที� 15.2  

 

4. ระบขุ้อมลู และคลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการกนัเงินงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการกนัเงินงบประมาณ  

5. คลกิปุ่ ม ออก ระบบกลบัไปที�หน้าจอ สบืค้น พ.1-01 เพื�อกนัเงิน 
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การนําลงไฟล์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.3  

 

- หากต้องการเปลี�ยน Directory จดัเก็บ File คลกิ  นําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.4  

 

- เลอืก Directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- หากต้องการยกเลกิการจดัเก็บ File คลกิปุ่ ม Cancel 

 

3. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 15.5  

- หากต้องการออกจากการนําลงไฟล์ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิปุ่ ม  
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16 
บันทกึ พ.1-01 
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บทที� 16 : บันทกึ พ.1-01 
 

เป็นขั �นตอนการบนัทกึ พ.1-01 เพื�อนําข้อมลูไปใช้ในการขอกนัเงินงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบ

งบประมาณ คลกิปุ่ ม บนัทกึ พ.1-01 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เลขที� พ.1-01 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- เลขที�ใบเบกิ 

- จํานวนเงิน 

- หมายเหต ุ
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3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 16.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการบนัทกึ พ.1-01 คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.3  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือรหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 วนัที� พ.1-01 คือวนัที�จดัทาํเอกสารพ.1-01 สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 เลขที� พ.1-01 

 จํานวนเงิน คือ ข้อมลูจํานวนเงินที�ระบใุน เอกสาร พ.1-01 สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 สถานะ คือ ขั �นตอนการดาํเนินการ ของเอกสาร พ.1-01 ได้แก่ ดาํเนินการตอ่แล้ว, ยงัไมด่ําเนินการตอ่ หรือ

ทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูหนว่ยงาน โดยการคลกิปุ่ ม  ท้ายช่อง หนว่ยงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 16.4  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ผู้ ใช้เข้าสูร่ะบบด้วย หนว่ยงานสาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูหนว่ยงานได้ แตก่รณีที�เป็น

ศนูย์เครื�องจกัรกลภมูิภาค ช่องข้อมลูหนว่ยงานจะแสดงคา่ตามหนว่ยงานที� Login และไมส่ามารถเปลี�ยนข้อมลู

หนว่ยงานได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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17 
กันเงนิงบประมาณ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 17 : กันเงนิงบประมาณ 
 

การกนัเงินงบประมาณ เป็นหน้าจอสาํหรับกนัเงินงบประมาณไว้เพื�อเป็นคา่ใช้จ่าย สาํหรับการขอซื �อ/ขอจ้าง โดยจะ

ดําเนินการภายหลงัจากมกีารจดัทําเอกสารขอซื �อ / ขอจ้าง (พ.1-01) จากระบบงบประมาณ, ระบบจดัซื �อจดัจ้าง และระบบ

จดัซื �อวสัดสุาํนกังาน และเอกสารใบสาํคญัจ่าย จากระบบงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม 

กันเงนิงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- คลกิ  เลอืกประเภทเอกสาร ใบสาํคญัจา่ย หรือ พ.1-01 ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 17.2  

 

 คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการเปลี�ยนประเภทเอกสาร 

 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยืนยนัการเปลี�ยนประเภทเอกสาร 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสาร สามารถทําได้ดงันี � 

 กรณีเลอืกประเภทเอกสารเป็น พ.1-01 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-01 (ดู

วิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 17.3  

 กรณีเลอืกประเภทเอกสารเป็น ใบสาํคญัจา่ย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิ  ท้ายช่องเลขที�ใบสาํคญั

จ่าย (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 17.4  

 

3. วิธีเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดการกนัเงินงบประมาณ สามารถทําได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการกนัเงินงบประมาณ 

- ระบรุหสับญัชีแล้ว Enter หรือเลอืกรายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) กรณีรหสั

บญัชีที�ระบมุีหลายรายการคา่ใช้จ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 17.5  

 เลอืกข้อมลูรายการคา่ใช้จ่ายที�ต้องการแล้วคลกิปุ่ ม เลอืก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ 

- จํานวนเงิน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายการ 

1. เลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 

การลบรายการ 

1. เลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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4. คลกิที�Tab ข้อมลูการลงนาม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.7  

 

5. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- แผนงาน  คือ รหสัแผนงาน 

- งาน / โครงการ คือ รหสังาน / โครงการ 

- ศนูย์ต้นทนุ คือ รหสัศนูย์ต้นทนุของเงินทนุหมนุเวยีนคา่เครื�องจกัรกลตามระบบ GFMIS 

- แหลง่ของเงิน 

- ชื�อผู้ควบคมุงบประมาณ คือ ชื�อเจ้าหน้าที�ผู้ควบคมุงบประมาณ 

- ตําแหนง่ผู้ควบคมุงบประมาณ คือ ตําแหนง่เจ้าหน้าที�ผู้ควบคมุงบประมาณ 

- วนัที�ลงนามผู้ควบคมุงบประมาณ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทนิจาก

ภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายละเอยีดการกนัเงินงบประมาณได้ (วิธีการทําดไูด้ใน วิธีการเพิ�ม / ลบ /แก้ไขรายละเอียดการกนัเงิน

งบประมาณ)  

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการกนัเงินงบประมาณ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.9  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทําการกนัเงินงบประมาณ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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 วนัที�กนัเงิน คือ วนัที�กนัเงินงบประมาณ สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 เลขที� พ.1-01  คือ เลขที�แบบรายงานขอซื �อ/จ้าง (พ.1-01) 

 เลขที�ใบสาํคญั คือ เลขที�เอกสารของใบสาํคญัจา่ย 

 รหสับญัชี คือ ข้อมลูรหสับญัชีที�บนัทกึในรายการคา่ใช้จา่ยการของเอกสารที�ทํารายการขอกนัเงิน

งบประมาณ 

 รายการคา่ใช้จ่าย คือ ข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ย (เงินโอนขายบิล) ที�ถกูบนัทกึโดยการอ้างอิงของรหสับญัชีใน

รายการคา่ใช้จ่ายของเอกสารขอกนัเงินงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

2. ค้นหาข้อมลูการบนัทกึพ.1-01 คลกิ  ท้ายช่อง เลขที� พ.1-01 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.10 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา เอกสาร พ.1-01 

 วนัที� พ.1-01 คือ วนัที�จดัทําเอกสารพ.1-01สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 เลขที� พ.1-01 คือ เลขที�แบบรายงานขอซื �อ/จ้าง (พ.1-01) 

 จํานวนเงิน คือ ข้อมลูจํานวนเงินรวมตามเอกสาร พ.1-01สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 
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- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

3. ค้นหาข้อมลู ใบสาํคญัจา่ย คลกิ  ท้ายช่อง เลขที�ใบสาํคญัจา่ย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.11 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทําเอกสารใบสาํคญัจา่ย 

 เลขที�ใบสาํคญัจ่าย คือ เลขที�เอกสารของใบสาํคญัจา่ย 

 วนัที� ใบสาํคญัจ่าย คือ วนัที�จดัทาํใบสาํคญัจา่ย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 จ่ายให้ คือ ข้อมลูในใบสาํคญัจา่ยที�ระบขุ้อมลูบคุคล บริษัทหรือห้าง/ร้าน ที�รับเงินตามใบสาํคญัจา่ย 

 จํานวนเงิน คือ จํานวนเงินรวมในใบสาํคญัจ่าย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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4. ค้นหาข้อมลูรหสับญัชีเงินทนุ  คลกิ  ท้ายช่องรหสับญัชี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.12 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสับญัชี 

 ชื�อบญัชี 

 ประเภทบญัชี คือ ข้อมลูประเภทบญัชีของผงับญัชีในปีงบประมาณตามที�กนัเงินฯ 

 หมวดบญัชี คือข้อมลูหมวดบญัชีของผงับญัชีในปีงบประมาณตามที�กนัเงินฯ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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หมายเหตุ 

1. ผู้ใช้สามารถ สร้าง พ.1-01 ใหมเ่พื�อกนัเงินงบประมาณได้ โดยการคลกิปุ่ ม สร้าง พ.1-01 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

(วิธีการดไูด้จาก บทที� 16 บนัทกึ พ.1-01) 

 
รูปที� 17.13 

 

2. กรณีเปลี�ยนข้อมลูปีงบประมาณ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 17.14 

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการเปลี�ยนปีงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการเปลี�ยนปีงบประมาณ 
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3. กรณีบนัทกึข้อมลูกนัเงินงบประมาณจาก พ.1-01 จากระบบ จดัซื �อจดัจ้าง เมื�อระบขุ้อมลูเลขที� พ.1-01 แล้วผู้ใช้

สามารถดรูายละเอียดประเภทพสัดทุี�ขอจดัซื �อได้ โดยคลกิปุ่ ม  รายละเอียด  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 17.15 
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18 
สืบค้นใบสาํคญัเพื�อหกัเงนิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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บทที� 18 : สืบค้นใบสาํคัญเพื�อหกัเงนิ 
 

เป็นการสบืค้นข้อมลูใบสาํคญัจ่าย และใบ พ.1-28 จากระบบงบประมาณ , ระบบจดัซื �อวสัดสุาํนกังาน , จดัซื �อจดั

จ้าง เพื�อทําการหกัเงินงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม สืบค้นใบสาํคัญเพื�อหักเงนิ จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.1  

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ระบเุงื�อนไขการค้นหา 

- รหสัหนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไมส่ามารถระบไุด้ ระบบจะ

กําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) 

- เลขที�เอกสาร คือ ข้อมลูเลขที� พ.1-28 หรือเลขที�ใบสาํคญัจา่ย 

- วนัที�เอกสาร คือ วนัที�จดัทาํเอกสาร พ.1-28 หรือ วนัที�จดัทาํใบสาํคญัจ่าย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

2. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

4. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก 
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หักเงนิงบประมาณ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

3. คลกิปุ่ ม หกัเงนิ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป (ดวูิธีการหกัเงินงบประมาณ จากบทหกัเงินงบประมาณ) 

 
รูปที� 18.2  

 

4. ระบขุ้อมลู และคลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการหกัเงินงบประมาณ (วิธีการบนัทกึหกัเงินงบประมาณดไูด้จาก 

บทที� 20 หกัเงินงบประมาณ) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการหกัเงินงบประมาณ  

5. คลกิปุ่ ม ออก ระบบกลบัไปที�หน้าจอ สบืค้น ใบสาํคญัเพื�อหกัเงิน 
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การนําลงไฟล์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.3  

 

- หากต้องการเปลี�ยน Directory จดัเก็บ File คลกิ  นําลง File จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.4  

 

- เลอืก Directory ที�ต้องการจดัเก็บ File ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม Save เพื�อจดัเก็บ File 

- หากต้องการยกเลกิการจดัเก็บ File คลกิปุ่ ม Cancel 

 

3. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 18.5  

- หากต้องการออกจากการนําลงไฟล์ คลกิปุ่ ม ปิด หรือคลกิปุ่ ม  
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19 
บันทกึ พ.1-28 
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บทที� 19 : บันทกึ พ.1-28 
 

เป็นหน้าจอสาํหรับบนัทกึข้อมลู พ.1-28 เพื�อไปใช้ในการหกัเงินงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบ

งบประมาณ คลกิปุ่ ม บนัทกึ พ.1-28 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เลขที� พ.1-01 โดยระบเุลขที� พ.1-01 แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

- เลขที� พ.1-28/สญัญา 

- วนัที�เอกสาร ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

- คลกิเลอืกประเภทภาษี 

- ข้อมลูภาษี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 19-3 
 

- จํานวนเงิน 

- คา่ปรับ 

- ระบรุหสัผู้ขายแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- หมายเหต ุ

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 
การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 19.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการบนัทกึ พ.1-28 คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.3  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือรหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 วนัที� พ.1-28/สญัญา คือวนัที�จดัทําเอกสารพ.1-28/สญัญา สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 เลขที� พ.1-28/สญัญา 

 เลขที� พ.1-01 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาข้อมลูการบนัทกึ พ.1-01คลกิ  ท้ายช่อง เลขที� พ.1-01 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.4  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือรหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 วนัที� พ.1-01 คือวนัที�จดัทาํเอกสารพ.1-01 สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 เลขที� พ.1-01 

 จํานวนเงิน คือ ข้อมลูจํานวนเงินรวม ในเอกสาร พ.1-01สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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3. ค้นหาข้อมลูผู้ขาย คลกิ  ท้ายช่องผู้ขายจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 19.5  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัผู้ จําหนา่ย/ผู้ รับจ้าง 

 ชื�อผู้ จําหนา่ย/ผู้ รับจ้าง 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�เข้าสูร่ะบบด้วยผู้ใช้ที� เป็นสาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร ผู้ใช้สามารถระบขุ้อมลูหนว่ยงานได้ แตถ้่าเป็นศนูย์

เครื�องจกัรกลภมูิภาค ช่องข้อมลูหนว่ยงานจะแสดงคา่ตามหนว่ยงานที� Login และจะถกู Lock ไว้ไมส่ามารถแก้ไขได้ 
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20 
หกัเงนิงบประมาณ 
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บทที� 20 : หกัเงนิงบประมาณ 
 

การหกัเงินงบประมาณ เป็นหน้าจอสาํหรับการหกัเงินออกจากวงเงินงบประมาณภายหลงัจากที�มีการดําเนินการ

จดัซื �อจดัจ้างโดยจะต้องผา่นขั �นตอนการตรวจรับและสง่ของเรียบร้อยแล้ว จึงจะดาํเนินการหกัเงินงบประมาณ จากหน้าจอเมนู

หลกัที� Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม หักเงนิงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการ 

2. คลกิ  เลอืกประเภทเอกสาร ใบสาํคญัจา่ย หรือ พ.1-28  ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 20.2  
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- คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการเปลี�ยนประเภทเอกสาร 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการเปลี�ยนประเภทเอกสาร 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบขุ้อมลูรหสัหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

- วนัที�หกัเงิน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูากภาคผนวก ก การใช้ปุ่ ม

รูปปฏิทิน) 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสาร สามารถทําได้ดงันี � 

 กรณีเลอืกประเภทเอกสารเป็นใบสาํคญัจา่ย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิ  ท้ายช่องเลขที�

ใบสาํคญัจ่าย (ดวูิธีการค้นหาได้ที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 20.3  

 

 กรณีเลอืกประเภทเอกสารเป็น พ.1-28 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิ   ท้ายช่องเลขที� พ.1-28 (ดู

วิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู 

 
รูปที� 20.4  

 

- เลขที�ใบแจ้งหนี � 

- วนัที�ใบแจ้งหนี � 

- ผู้จดัทํา 

- หมายเหต ุ

- คลกิเลอืกประเภทการเบิกจ่าย 

4. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการหกัเงินงบประมาณ สามารถทําได้ดงันี � 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�จ่ายจริง 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 
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5. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้หน้าจอข้อมลูลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง การแก้ไข

รายละเอียดการลงบญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขรายละเอยีดการหกัเงินงบประมาณ (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ การแก้ไขรายละเอยีดการหกัเงินงบประมาณ) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้หน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหาข้อมลูการหกัเงินงบประมาณที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 20.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการหกัเงินงบประมาณ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.6  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 วนัที�หกัเงิน สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 เลขที� พ.1-28 

 เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหาข้อมลูใบสาํคญัจ่าย คลกิ  ท้ายช่องเลขที�ใบสาํคญัจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.7  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

 วนัที�ใบสาํคญัจา่ย คือ วนัที�จดัทาํเอกสารใบสาํคญัจา่ย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 จ่ายให้ คือ รายละเอียดที�ระบใุนเอกสาร สว่น จ่ายให้ 

 จํานวนเงิน คือ จํานวนเงินรวมในใบสาํคญัจ่าย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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3. ค้นหาข้อมลูใบสั�งซื �อ / ใบสั�งจ้าง (พ.1-28) คลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-28 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.8  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที� พ.1-28 

 วนัที� พ.1-28 คือ วนัที�จดัทําเอกสารพ.1-28 สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 รหสัผู้ขาย คือ ข้อมลูผู้ขายที�ระบใุนเอกสาร พ.1-28 

 จํานวนเงิน คือ จํานวนเงินรวมในเอกสาร พ.1-28  สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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หมายเหตุ 

1. เมื�อผู้ใช้คลกิเลอืกปีงบประมาณที�ต้องการหกัเงิน ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป กรณีที�เป็นการหกัเงินงบประมาณ

ประเภทเอกสาร พ.1-28 ปีงบประมาณจะถกูเปลี�ยนตาม ปีงบประมาณถกูกนัเงินงบประมาณไว้ ตามรายการที�เลอืก 

 
รูปที� 20.9  

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการเปลี�ยนปีงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการเปลี�ยนปีงบประมาณ 

 

2. ผู้ใช้สามารถ สร้างเอกสาร พ.1-28 ใหมเ่พื�อหกัเงินงบประมาณได้ โดยคลกิปุ่ ม สร้าง พ.1-28 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 20.10 

 

3. ระบขุ้อมลู และคลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู พ.1-28 (วิธีการบนัทกึ พ.1-28 ดไูด้จาก บทที� 19 บนัทกึ พ.1-28) 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการหกัเงินงบประมาณ  
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4. คลกิปุ่ ม ออก ระบบกลบัไปที�หน้าจอหกัเงินงบประมาณ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2.  คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัช ี(รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 
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21 
ถวัจ่ายเงนิงบประมาณ 
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บทที� 21 : ถัวจ่ายเงนิงบประมาณ 
 

การถวัจา่ยเงินงบประมาณเป็นหน้าจอสาํหรับศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการย้ายเงินงบประมาณจากรายการคา่ใช้จ่าย

หนึ�งไปเป็นเงินงบประมาณของรายการคา่ใช้จ่ายหนึ�ง จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม ถวัจ่ายเงนิ

งบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 21.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- ปีงบประมาณ 

- วนัที�จดัทาํ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก) 

- คลกิเลอืกจากรายการ 

- คลกิเลอืกเป็นรายการ 

- จํานวนเงิน 
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3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 21.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

ส่งส่วนกลาง  

กรณีที�ทํารายการโดยเลอืกรายการถวัจ่ายที�กําหนดให้สว่นกลางต้องทําการอนมุตัิหากไมใ่ช่รายการที�กําหนดให้

สว่นกลางต้องทาํการอนมุตัิ จะไมแ่สดงปุ่ ม ส่งส่วนกลาง โดยมีขั �นตอนดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ส่งส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 21.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัสง่สว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัสง่สว่นกลาง  
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ยกเลิกส่งส่วนกลาง  

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งส่วนกลาง  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 21.4  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิสง่สว่นกลาง 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัยกเลกิสง่สว่นกลาง  

 
การอนุมตัิข้อมูลการถวัจ่าย (กรณีภมูิภาคทาํการอนุมัตเิอง) 

กรณีที�ทํารายการโดยเลอืกรายการถวัจ่ายที�ไมไ่ด้ถกูกําหนดให้สว่นกลางต้องทําการอนมุตัิหนว่ยงานเจ้าของข้อมลู

สามารถทาํการอนมุตัถิวัจ่ายได้เอง โดยมีขั �นตอนดงันี � 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม อนุมัตกิารถวัจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 21.5  

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- เลขที�เอกสารขออนมุตั ิ

- ลงวนัที� และวนัที�ได้รับอนมุตัิ ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูาก

ภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- หมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม ยนืยนั เพื�อบนัทกึสถานะข้อมลูเป็น อนมุตั ิ

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการอนมุตัิการถวัจ่าย 

 

การอนุมตัิ/ไม่อนุมัติ ข้อมูลการถวัจ่าย (กรณีส่วนการทาํการอนุมตัิ)  

1. ค้นหารายการบนัทกึถวัจ่ายจากภมูิภาค สถานะ สง่สว่นกลาง (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม อนุมัตกิารถวัจ่าย  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 21.6  

3. คลกิเลอืก Check Box หน้ารายการ อนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิ   

4. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูกรณีที�เลอืก อนมุตัิ ข้อมลูการถวัจ่าย ดงันี �  

- คลกิเลอืก  อนมุตัิ หรือ ไมอ่นมุตั ิ

- เลขที�เอกสารขอนมุตั ิ

- ลงวนัที�  

- วนัที�ได้รับอนมุตั ิ

- จํานวนเงินที�อนมุตัิ สามารถระบขุ้อมลูได้ก็ตอ่เมื�อคลกิเลอืก  อนมุตั ิ

- หมายเหต ุ 

5. คลกิปุ่ ม ยนืยนั เพื�อบนัทกึ อนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิ ข้อมลูการถวัจ่าย  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิบนัทกึ อนมุตัิ/ไมอ่นมุตัิ ข้อมลูการถวัจ่าย  
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การยกเลกิอนุมัติถวัจ่าย 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิถวัจ่าย ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 21.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิอนมุตัถิวัจา่ย 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยกเลกิอนมุตัิถวัจา่ย 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูถวัจา่ยเงินงบประมาณ คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 21.8  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 วนัที�ถวัจ่าย คือวนัที�จดัทําการถวัจ่าย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 จากรายการ, เป็นรายการ คือข้อมลูรายการคา่ใช้จ่าย (เงินโอนขายบิล) สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 
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 ขั �นตอน คลกิ  ร่าง,สง่สว่นกลาง, อนมุตัิถวัจ่าย,ไมอ่นมุตัใิห้ถวัจ่าย หรือทั �งหมด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 22-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

22 
จดัทาํใบสาํคัญจ่าย 
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บทที� 22 : จัดทาํใบสาํคัญจ่าย 
 

การจดัทําใบสาํคญัจ่ายหน้าจอสาํหรับสร้างเอกสารใบสาํคญัเพื�อนําไปกนัเงินงบประมาณ และเบกิจ่ายเงิน โดย

สามารถจดัทาํใบสาํคญัจา่ยได้ 4 ประเภท ได้แก่ ใบสาํคญัจา่ยประเภทรวม พ.1-28 , ใบสาํคญัจา่ยประเภทเงินยืม , ใบสาํคญั

จ่ายประเภทคา่จ้าง และใบสาํคญัจ่ายประเภทอื�นๆ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม จัดทาํใบสาํคัญ

จ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 
ใบสาํคัญจ่ายประเภท รวม พ.1-28 เป็นใบสาํคัญจ่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. คลกิ  รวม พ.1-28 เป็นใบสาํคญัจ่าย (ต้องกําหนดสทิธิ�ใช้งาน ที�ระบบจดัการสทิธิ�) 

3. ระบขุ้อมลูที�ช่องข้อมลู 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทนิดจูากภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 
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- รายละเอียด 

4. วิธีการเพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอยีดใบสาํคญัจา่ยประเภทรวม พ.1-28 สามารถทําได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. เลขที� พ.1-28 คลกิ  ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 22.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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ใบสาํคัญจ่ายประเภท เงนิยมืฯ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. คลกิ  เงินยมืฯ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 22.3  

 

3. ระบขุ้อมลูที�ช่องข้อมลู 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูากภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

- ระบเุลขที�สญัญาฯ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- รายละเอียด 

- จ่ายให้ (ระบบจะแสดงข้อมลูตามเลขที�สญัญาที�ระบ ุโดยที�ผู้ ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูได้) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

ใบสาํคัญจ่ายประเภท เงนิค่าจ้างฯ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. คลกิ  เงินคา่จ้างฯ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 22-5 
 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- เดือนปีที�จา่ยคา่จ้าง 

- รายละเอียด 

- จ่ายให้ 

- จํานวนเงิน 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

ใบสาํคัญจ่ายประเภท อื�นๆไม่ประมาณการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. คลกิ  อื�นๆ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.5  

 

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- คลกิเลอืกประเภทผู้ รับเงิน 

- รายละเอียด 

- ระบขุ้อมลูจ่ายให้ หรือคลกิ  (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- จํานวนเงิน 

- รวม VAT (%) 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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ใบสาํคัญจ่ายประเภท อื�นๆประมาณการค่าใช้จ่าย 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. คลกิ  อื�นๆ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

3. คลกิ  ประมาณการคา่ใช้จา่ย 

 
รูปที� 22.6  

 

4. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ระบรุหสัหนว่ยงานแล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- วนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้งานปฏิทินดจูากภาคผนวก) 

- คลกิเลอืกประเภทผู้ รับเงิน 

- รายละเอียด 

- ระบขุ้อมลูจ่ายให้ หรือคลกิ  (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

- จํานวนเงิน 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 
แก้ไขข้อมูลใบสาํคัญจ่ายประเภท รวม พ.1-28, เงนิยมืฯ, เงนิค่าจ้างฯและ อื�นๆ ไม่ประมาณการค่าใช้จ่าย 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

- ข้อมลูใบสาํคญัจ่ายประเภท รวม พ.1-28 สามารถทาํการเพิ�ม/แก้ไข/ลบ รายการได้(วิธีการดไูด้ในหวัข้อ เพิ�ม / 

ลบ / แก้ไขรายละเอียดใบสาํคญัจ่ายประเภทรวม พ.1-28 ) 

- ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขในช่องข้อมลู กรณีแก้ไขข้อมลูใบสาํคญัจ่ายประเภท เงินยมืฯ, เงินคา่จ้างฯและอื�น ๆ 

ไมป่ระมาณการคา่ใช้จ่าย 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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แก้ไขรายการใบสาํคัญจ่ายประเภทอื�นๆ ประมาณการค่าใช้จ่ายที�มีการบนัทกึโอนเงนิแล้ว 

1.  ค้นหารายการใบสาํคญัจ่ายที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2.  คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.7  

3. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- จํานวนเงินที�ต้องจา่ยจริง 

- รวม VAT 

- VAT 

4.  คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 

5.  คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 22.8  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูใบสาํคญัจ่าย คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 22.9  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 วนัที�ใบสาํคญัจา่ย คือ วนัที�จดัทาํเอกสารใบสาํคญัจา่ย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

 คลกิ  เพื�อเลอืกประเภทใบสาํคญัจ่ายที�ต้องการค้นหา ได้แก่ รวม พ.1-28 เป็นใบสาํคญัจา่ย, เงินยมืฯ, 

เงินคา่จ้างฯ, อื�นๆ หรือทั �งหมด 
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- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาข้อมลูใบสั�งซื �อ / ใบสั�งจ้าง (พ.1-28) คลกิ  ท้ายช่อง เลขที� พ.1-28 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.10 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 เลขที� พ.1-28 

 วนัที� พ.1-28 คือ วนัที�จดัทําเอกสาร พ.1-28 สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 ผู้ขาย 

 จํานวนเงิน สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิ  เลอืกรายการ ให้ปรากฏ  แล้วคลกิปุ่ ม เลอืก  

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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3. ค้นหาข้อมลูเงินยมืทดรองจ่าย คลกิ  เลขที�สญัญาฯ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.11 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

 เลขที�สญัญา สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 วนัที�สญัญา คือวนัที�จดัทาํสญัญาเงินยืมทดรองจา่ยสามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 จํานวนเงิน สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 ผู้ยืม 

 กําหนดสง่คืน คือ วนัที�กําหนดสง่คืนในเอกสาร สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 รายละเอียด 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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4. ค้นหาข้อมลูผู้ขาย คลกิ  ท้ายช่องจ่ายให้ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 22.12 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัผู้ จําหนา่ย / ผู้ รับจ้าง 

 ชื�อผู้ จําหนา่ย / ผู้ รับจ้าง 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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23 
โอนเงนิงบประมาณกลับส่วนกลางระหว่างปี 
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บทที� 23 : โอนเงนิงบประมาณกลับส่วนกลางระหว่างปี 
 

เป็นการโอนเงินโอนขายบิลกลบัคืนให้กบัสาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร ระหวา่งปีงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกั ที� 

Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม โอนเงนิงบประมาณกลับส่วนกลางระหว่างปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 23.1  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

- วนัที�บนัทกึโอนเงิน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูิธีการใช้ปฏิทินจากภาคผนวก ก การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- เลขที�อ้างองิตามระบบ GFMIS 
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3. วิธีการ เพิ�ม / ลบ / แก้ไขรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี สามารถทาํได้ดงันี � 

การเพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- รายการคา่ใช้จ่าย 

- จํานวนเงิน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู สามารถทําการเพิ�มรายการตอ่ไปได้โดยไมต้่องคลกิปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

การแก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 

การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 23.2  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการลบข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 
การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ(ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายละเอยีดการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี (วิธีการดไูด้ในหวัข้อ วธีิการ เพิ�ม / ลบ / แก้ไข

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี) 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 23.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 
การโอนเงนิงบประมาณกลับส่วนกลางระหว่างปี 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู)  

2. คลกิปุ่ ม ส่งให้ส่วนกลาง ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้หน้าจอข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก 

ง การแก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี 

 
การยกเลกิการโอนเงนิงบประมาณกลับส่วนกลางระหว่างปี 

1. ค้นหาข้อมลูที�ต้องการยกเลกิการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการส่ง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 23.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัยกเลกิการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปี คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 23.5  

 เงื�อนไขการค้นหา 

- หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�จดัทํา 

- ปีงบประมาณ 

- วนัที�บนัทกึโอนเงิน คือ วนัที�บนัทกึโอนเงินงบประมาณกลบัสว่นกลางระหวา่งปีสามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วง

ได้ 

- คลกิ  เลอืกขั �นตอน ซึ�งประกอบด้วย ร่าง, สง่ให้สว่นกลาง หรือทั �งหมด 

 คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

 คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

 คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

 ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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หมายเหตุ 

1. ช่องข้อมลูปีงบประมาณระบบจะแสดงคา่ปีงบประมาณปัจจบุนัที�สาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร มีการโอนขายบิลให้ 

กรณีที�ผู้ ใช้ต้องการเปลี�ยนข้อมลูปีงบประมาณ คลกิเลอืกที�ช่องปีงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 23.6  

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการเปลี�ยนข้อมลูปีงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเปลี�ยนข้อมลูปีงบประมาณ 

 

การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึสง่สว่นกลางแล้วหรือสว่นกลางบนัทกึรับโอนแล้ว

เทา่นั �น 

3.  คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัช ี(รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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24 
ผูกพนังบประมาณข้ามปี 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 24-2 
 

บทที� 24 : ผูกพันงบประมาณข้ามปี 
 

เป็นการบนัทกึข้อมลูผกูพนังบประมาณที�มกีารก่อหนี �ผกูพนัภายในปีงบประมาณ แตไ่มส่ามารถทาํการหกัเงิน

งบประมาณภายในวนัสดุท้ายของปีงบประมาณได้ จากหน้าจอเมนหูลกั ที� Tab ระบบงานประมาณ คลกิปุ่ ม ผูกพนั

งบประมาณข้ามปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 24.1  

 

การยนืยนัการผูกพนังบประมาณข้ามปี 

1. ระบปีุงบประมาณ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 24.2  

2. คลกิปุ่ ม ตกลง 

3. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบขุ้อมลูวนัที� ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (ดวูธีิการใช้ปฏิทนิจากภาคผนวก ก การใช้ปุ่ มรูป

ปฏิทิน) 

5. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการผูกพนังบประมาณข้ามปี ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีใช้หน้าจอข้อมลูการ

ลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง การแก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อยืนยนัการผกูพนังบประมาณข้ามปี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการผกูพนังบประมาณข้ามปี 

 

การยกเลกิการผูกพนังบประมาณข้ามปี 

1. ระบปีุงบประมาณ ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการผูกพันงบประมาณข้ามปี ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 24.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิผกูพนังบประมาณข้ามปี 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัยกเลกิการผกูพนังบประมาณข้ามปี 

 
การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2.  คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัช ี(รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ปีงบประมาณที�ระบมุีการยืนยนัการผกูพนังบประมาณข้ามปีแล้ว ระบบจะแสดงรายการ พ.1-01 และ

รายการใบสาํคญัจา่ย ที�ยืนยนัการผกูพนังบประมาณข้ามปีในตาราง  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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25 
โอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลางสิ �นปีงบประมาณ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 25 : โอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลางสิ �นปีงบประมาณ 
 

เป็นการโอนเงินโอนขายบิลที�เหลอืจากการเบกิจา่ยและผกูพนังบประมาณคืนให้กบัสาํนกัเครื�องกลและสื�อสารซึ�งศนูย์

เครื�องจกัรกลจะต้องโอนเงินเหลอืจ่ายให้กบัสาํนกัเครื�องกลและสื�อสารเมื�อสิ �นปีงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบ

งบประมาณ คลกิปุ่ ม โอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลางสิ �นปีงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 25.1  

 

การโอนเงนิเหลอืจ่ายกลับส่วนกลาง 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 25.2  

2. คลกิปุ่ ม ตกลง 

3. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู  

- วนัที�บนัทกึโอนเงิน ผู้ใช้สามารถระบวุนัที�ในช่องข้อมลู หรือคลกิ  (วิธีการใช้ปฏิทินดจูากภาคผนวก ก การใช้

ปุ่ มรูปปฏิทิน) 

- เลขที�อ้างองิตามระบบ GFMIS  

5. คลกิปุ่ ม ยนืยนัการโอนเงนิเหลอืจ่ายกลับส่วนกลาง ระบบแสดงหน้าจอข้อมลูการลงบญัชี (วิธีการใช้หน้าจอ

ข้อมลูการลงบญัชีดจูากภาคผนวก ง การแก้ไขรายละเอยีดการลงบญัชี) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อโอนเงินเหลอืจ่ายกลบัสว่นกลาง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการโอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลาง 

 
การยกเลกิการโอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง 

1. คลกิเลอืกปีงบประมาณ 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิการโอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 25.3  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิการโอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลาง 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัยกเลกิการโอนเงินเหลอืจ่ายกลบัสว่นกลาง 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีที�ปีงบประมาณที�บนัทกึยืนยนัการโอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลางแล้ว เมื�อคลกิเลอืกปีงบประมาณ ระบบจะ

แสดงข้อมลูในตาราง 

2. กรณีที�สว่นกลางมีการบนัทกึรับเงินโอนกลบัแล้ว ระบบจะไมแ่สดงปุ่ ม ยกเลกิการโอนเงนิเหลอืจ่ายกลับ

ส่วนกลาง 

3. กรณีมีข้อมลูใบสาํคญัจ่ายหรือใบขอซื �อ/จ้าง (พ.1-01) ที�มีรายการกนัเงินงบประมาณไว้และยงัไมไ่ด้ดําเนินการตอ่

ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความแจ้งเตือนดงัรูป 

 
รูปที� 25.4  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึยืนยนัการโอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลางแล้ว

เทา่นั �น 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัช ี(รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 26-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

26 
โอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง 

(กรณีเงนิเหลือจากการเบกิจ่ายข้ามปี) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 26 : โอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (กรณีเงนิเหลือจากการเบกิจ่ายข้ามปี) 
 

เป็นการโอนเงินโอนขายบิลที�เหลอืจากการเบกิจา่ยและผกูพนังบประมาณคืนให้กบัสาํนกัเครื�องกลและสื�อสารซึ�งศนูย์

เครื�องจกัรกลจะต้องโอนเงินเหลอืจ่ายให้กบัสาํนกัเครื�องกลและสื�อสารเมื�อสิ �นปีงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกัที� Tab ระบบ

งบประมาณ คลกิปุ่ ม โอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (กรณีเงนิเหลือจากการเบิกจ่ายข้ามปี) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 26.1  

 

เพิ�มข้อมูลการโอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

2. คลกิเลอืกคา่ใช้จา่ยของปีงบประมาณ 

3. คลกิ  เลอืกประเภทเอกสาร ใบสาํคญัจา่ย หรือ พ.1-28  ระบบแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 26.2  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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- คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัการเปลี�ยนประเภทเอกสาร 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการเปลี�ยนประเภทเอกสาร 

4. ระบรุายละเอียดข้อมลูดงันี �  

- วนัที�บนัทกึโอนเงิน 

- เลขที�อ้างองิตามระบบ GFMIS 

- ระบขุ้อมลูเลขที�เอกสาร สามารถทําได้ดงันี � 

 กรณีเลอืกประเภทเอกสารเป็นใบสาํคญัจา่ย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิ  ท้ายช่องเลขที�

ใบสาํคญัจ่าย (ดวูิธีการค้นหาได้ที�หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 26.3  

 

 กรณีเลอืกประเภทเอกสารเป็น พ.1-28 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป คลกิ   ท้ายช่องเลขที� พ.1-28 (ดู

วิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู 

 
รูปที� 26.4  

 

- ชื�อผู้บนัทกึ  

- ตําแหนง่ผู้บนัทกึ 

5. วิธีการแก้ไขจํานวนเงินที�ต้องการโอนคืน สามารถทาํได้ดงันี � 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. ระบขุ้อมลูจํานวนเงินที�ต้องการโอนคืน 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ ระบบแสดงข้อมลูที�แก้ไขในตาราง 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูการโอนเงินเหลอืจ่ายกลบัสว่นกลาง  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการโอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลาง  

 

การแก้ไขข้อมูลการโอนเงนิเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

4. คลกิปุ่ ม  บันทึก   เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู  

 

หมายเหตุ 

1. กรณีมีการระบขุ้อมลู จํานวนเงินที�ต้องการโอนคืน มากกวา่ จํานวนเงินที�หกังบไว้ ระบบแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 26.5  

 

2.    กรณีมีการระบขุ้อมลู จํานวนเงินที�ต้องการโอนคืน มากกวา่ จํานวนเงินค้างจา่ย ระบบแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 26.6  

 

การลบข้อมลูการโอนเงนิเหลอืจ่ายกลับส่วนกลาง 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 26.7  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูโอนเงินเหลอืจา่ยกลบัสว่นกลาง (กรณีเงินเหลอืจากการเบิกจ่ายข้ามปี)  คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 26.8  

- เงื�อนไขการค้นหา 

- คา่ใช้จา่ยของปีงบประมาณ 

- หนว่ยงาน คือ รหสัหนว่ยงานที�บนัทกึข้อมลู 

- วนัที�บนัทกึโอนเงิน สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

- เลขที� พ.1-28 

- เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. ค้นหาข้อมลูใบสาํคญัจ่าย คลกิ  ท้ายช่องเลขที�ใบสาํคญัจ่าย จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 26.9  

- เงื�อนไขการค้นหา 

- เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

- วนัที�ใบสาํคญัจา่ย คือ วนัที�จดัทาํเอกสารใบสาํคญัจา่ย สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

- เลขที�ฎีกา 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. ค้นหาข้อมลูใบสั�งซื �อ / ใบสั�งจ้าง (พ.1-28) คลกิ  ท้ายช่องเลขที� พ.1-28 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 26.10 

- เงื�อนไขการค้นหา 

- เลขที� พ.1-28 

- วนัที� พ.1-28 คือ วนัที�จดัทําเอกสารพ.1-28 สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

- เลขที�ฎีกา 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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การแสดงรายละเอียดการลงบัญช ี

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. ปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี จะปรากฏก็ตอ่เมื�อ มีการบนัทกึสง่สว่นกลางแล้วหรือสว่นกลางบนัทกึรับโอนแล้ว

เทา่นั �น 

3. คลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบญัชี (รายละเอียดวิธีการใช้งานดไูด้ที� ภาคผนวก ช รายละเอียดการลงบญัชี) 

 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 
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27 
การสืบค้นข้อมูล 
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บทที� 27 : การสืบค้นข้อมูล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสบืค้นข้อมลูของระบบงบประมาณ  จากหน้าจอเมนหูลกั Tab ระบบงบประมาณ  

คลกิปุ่ ม การสืบค้นข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 27.1  

 

สามารถสืบค้นข้อมูล ได้ดังนี � 

1. สบืค้นข้อมลูเงินโอนขายบิล ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.2  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 ครั �งที� คือ ครั �งที�โอนขายบิล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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 วนัที�บนัทกึโอนเงิน คือ วนัที�บนัทกึโอนขายบิล สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 ศนูย์เครื�องจกัรกล (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไมส่ามารถ 

ระบไุด้ ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) สามารถระบเุป็นชว่งได้ 

 ขั �นตอน คือขั �นตอน การจดัทาํเงินโอนขายบิล ตั �งแต ่สว่นกลางจดัทําข้อมลู (ร่าง) จนถงึ

หนว่ยงานบนัทกึรับเงินโอนขายบลิ (รับเงินโอน)  หากหากไมต้่องการระบขุั �นตอนในการค้นหา ให้

เลอืกที� ทั �งหมด 

 

2. สบืค้นข้อมลูการโอนเงินกลบัสาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.3  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 วนัที�โอนเงิน คือ วนัที�จดัทําการโอนเงินกลบัสาํนกัเครื�องกลและสื�อสาร 

 ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ โอน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไม่

สามารถระบไุด้ ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) สามารถระบุ

เงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 ประเภท คือประเภทการจดัทําข้อมลูการโอนเงิน สามารถเลอืก ระหวา่งปี ระบบจะแสดงข้อมลู

ที�ทําการบนัทกึโอนเงินจากหน้าจอ โอนเงินงบประมาณคืนสว่นกลางระหวา่งปี หรือ เลอืก สิ �น

ปีงบประมาณ ระบบจะแสดงข้อมลูที�ทําการบนัทกึโอนเงินจากหน้าจอ โอนเงินเหลอืจ่ายคืน

สว่นกลางสิ �นปีงบประมาณ หากไมต้่องการระบขุ้อมลูให้เลอืกที� ทั �งหมด 

 ขั �นตอน คือ ขั �นตอนการจดัทาํข้อมลูการโอนเงินกลบัสว่นกลางทั �งระหวา่งปีและสิ �น

ปีงบประมาณ จนถึง สว่นกลางทาํการบนัทกึรับเงินโอน หากไมต้่องการระบขุั �นตอนในการค้นหาให้

เลอืกที� ทั �งหมด 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. สบืค้นข้อมลูวงเงินงบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.4  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูภิาค จะไมส่ามารถระบไุด้ 

ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 คลกิ  แสดงเฉพาะหนว่ยงานที�มกีารจดัสรรงบประมาณ ระบบแสดงเฉพาะข้อมลูหนว่ยงาน

ที�มีเงินงบประมาณเทา่นั �น 

 

4. สบืค้นข้อมลูการกนัเงินงบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.5  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูภิาค จะไมส่ามารถระบไุด้ 

ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) 

 วนัที�กนัเงิน คือ วนัที�กนัเงินงบประมาณ สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 เลขที� พ.1-01 

 เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

 ขั �นตอน คือขั �นตอน หลงัจากการบนัทกึข้อมลูการกนัเงินงบประมาณแล้ว ผู้ใช้สามารถเลอืกได้

ดงันี �  

1. รอหกัเงินฯ คือ การบนัทกึกนัเงินงบประมาณแล้วแตย่งัไมม่กีารหกัเงินงบประมาณ  

2. หกัเงินฯ แล้ว คือ รายการที�บนัทกึกนัเงินงบประมาณได้มกีารหกัเงินงบประมาณแล้ว 

หากไมต้่องการระบขุ้อมลูขั �นตอน ให้เลอืกที� ทั �งหมด 

 คลกิ   ผกูพนัข้ามปี ระบบแสดงเฉพาะรายการกนัเงินงบประมาณเป็นรายการผกูพนั

งบประมาณข้ามปีเทา่นั �น 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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5. สบืค้นข้อมลูการหกัเงินงบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.6  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูภิาค จะไมส่ามารถระบไุด้ 

ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) 

 วนัที�หกัเงิน คือ วนัที�หกัเงินงบประมาณ สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 เลขที� พ.1-28 

 เลขที�ใบสาํคญัจ่าย 

 

6. สบืค้นข้อมลูการถวัจา่ยเงินงบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.7  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 วนัที�ถวัจ่าย คือวนัที�จดัทําถวัจ่ายเงินงบประมาณ สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 หนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูภิาค จะไมส่ามารถระบไุด้ 

ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) สามารถระบเุงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 ขั �นตอน ขั �นตอนการจดัทาํข้อมลูการถวัจา่ยเงินงบประมาณ หากไมต้่องการระบขุั �นตอน ให้

เลอืกที� ทั �งหมด 

 จํานวนเงิน คือ จํานวนเงินที�ระบใุนการถวัจ่ายเงินงบประมาณ สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 จากรายการ 

 เป็นรายการ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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7. สบืค้นข้อมลูการใช้งบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.8  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูภิาค จะไมส่ามารถระบไุด้ 

ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ)  

 สิ �นสดุ ณ วนัที� คือ วนัที�สิ �นสดุการใช้เงินงบประมาณ 

 

8. สบืค้นทะเบียนคมุการผกูพนังบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.9  

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูภิาค จะไมส่ามารถระบไุด้ 

ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ)  

 สิ �นสดุ ณ วนัที� คือ วนัที�สิ �นสดุการใช้เงินงบประมาณ 

 เรียกดขู้อมลู คือการแสดงข้อมลูจํานวนเงินรวม ได้แก่ ที�เบกิจา่ยแล้ว ระบบจะแสดงเฉพาะ

ข้อมลูที�มีการเบิกจา่ยแล้ว หรือ ที�เบิกจา่ยแล้วหรือกนัเงิน ระบบจะแสดงข้อมลูทั �งที�มีการเบิกจ่าย

และข้อมลูที�มีการกนัเงินแตย่งัไมไ่ด้ทําการเบิกจา่ย 

 

9. สบืค้นข้อมลูในการ์ดงบประมาณ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.10 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงาน (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูภิาค จะไมส่ามารถระบไุด้ 

ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ)  



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 27-7 
 

 รายการคา่ใช้จ่าย คือ รายการคา่ใช้จา่ยที�เป็นข้อมลูโอนขายบิล 

 วนัที� คือ วนัที�ที�บนัทกึในการ์ดงบประมาณ สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 

 

10. สบืค้นข้อมลูความเคลื�อนไหวบญัชีเงินฝาก (ในระบบ) ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.11 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 หนว่ยงานเจ้าของบญัชี (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไม่

สามารถระบไุด้ ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) สามารถระบุ

เงื�อนไขเป็นชว่งได้ 

 ประเภทบญัชี ประกอบด้วย กระแสรายวนั – เงินเดือนลกูจ้าง, ออมทรัพย์ – เงินทดรองจ่าย, 

กระแสรายวนั – GFMIS, เงินฝากกระทรวงการคลงั, เงินฝากคลงัจงัหวดั, เงินฝากธนาคารออมสนิ, 

(ทั �งหมด ระบแสดงเป็นคา่ตั �งต้น) 

 ชื�อบญัชื คือ ชื�อบญัชีเงินฝากที�บนัทกึ 

 เลขที�บญัขี (กรณีเลอืกประเภทบญัชีเป็น "เงินฝากกระทรวงการคลงั" หรือ "เงินฝากคลงัจงัหวดั 

จะไมส่ามารถระบไุด้) 

 วนัที�ผา่นรายการ คือ วนัที�เอกสาร / วนัที�ทํารายการที�ระบบุนหน้าจอ สามารถระบเุงื�อนไขเป็น

ช่วงได้ 

 วนัที�นําเข้าข้อมลู คือ วนัที�บนัทกึข้อมลูในระบบ (System Date time) สามารถระบเุงื�อนไขเป็น

ช่วงได้ 

 สถานะบญัชี ประกอบด้วย ใช้งาน, ยกเลกิ, (ทั �งหมด ระบแสดงเป็นคา่ตั �งต้น) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบงบประมาณ 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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11. สบืค้นข้อมลูประวตัิการใช้งานระบบ ระบบแสดงเงื�อนไขการค้นหาดงัรูป 

 
รูปที� 27.12 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 หนว่ยงานผู้บนัทกึ (หนว่ยงานสว่นกลาง สามารถระบไุด้ แตห่นว่ยงานภมูิภาค จะไมส่ามารถ

ระบไุด้ ระบบจะกําหนดให้เป็นรหสัหนว่ยงานของผู้ใช้ที� Login ใช้งานระบบ) สามารถระบเุงื�อนไข

เป็นช่วงได้ 

 ประเภทเอกสาร คือ ประเภทเอกสารที�บนัทกึ 

 ประเภทการทํารายการ ประกอบด้วย เพิ�มข้อมลู, แก้ไขข้อมลู, ลบข้อมลู, อนมุตัิ หรือ ยกเลกิ

รายการ/ยกเลกิอนมุตั ิ

 เลขที�เอกสาร 

 วนัที�เอกสาร สามารถระบเุงื�อนไขเป็นช่วงได้ 
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การสืบค้นข้อมูล 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ จากหน้าเมนกูารสบืค้น จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 27.13 

 

2. ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ 

3. กรณีที�หน้าจอกําหนดให้มีการระบเุงื�อนไขบงัคบักรอก ระบเุงื�อนไขที�ช่องตวัอกัษรสนีํ �าเงินเป็นเงื�อนไขอยา่งน้อยใน

การค้นหา 

4. คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

5. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

6. ออกจากหน้าจอคลกิปุ่ ม ออก 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขการสบืค้นตามที�กําหนด 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 27.14 

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก ข การสั�งพิมพ์

เอกสาร) 

5. คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิเลอืกเมนสูบืค้นข้อมลูที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขการสบืค้นตามที�กําหนด 

3. คลกิ   นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

4. คลกิ  ท้ายช่องนําลงFile กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 27.15 

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type  

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

5. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 

6. กรณีที�การสบืค้นข้อมลูที�เลอืกไมส่ามารถพมิพ์ข้อมลูได้ คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�

กําหนด 
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รายงาน 
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บทที� 28 : รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการแสดงรายงานของระบบงบประมาณ แบง่เป็น 2 สว่นคือ  

1. รายงานในระบบงบประมาณ จากหน้าจอเมนหูลกั Tab ระบบงบประมาณ คลกิปุ่ ม รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 28.1  
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รายงานในระบบงบประมาณ สามารถจัดทาํรายงาน ได้ดังนี � 

1.  บญัชีเงินขายบิลประจําปี (ACCF101) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.2  

 

2. รายงานสรุปเอกสารโอนขายบิล (ACCR101) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.3  

 

3. รายงานผลการใช้จา่ยเงินทนุหมนุเวียนคา่เครื�องจกัรกล (ACCR103) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.4  
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4. รายงานการผกูพนังบประมาณ (ACCR104) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.5  

 

5. รายงานสรุปข้อมลูการกนัเงิน (ACCR105) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.6  

6. รายงานสรุปข้อมลูการหกัเงิน (ACCR106) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.7  

 

7. ใบสาํคญัเจ้าหนี � (EF10) (ACCR125) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.8  
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8. รายงานผลการใช้จา่ยเงินแยกตามคา่ใช้จ่าย (ACCR131) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.9  

 

9. รายงานผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณ (ตามวนัที�บนัทกึข้อมลูในระบบ) (ACCR132) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออก

รายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.10  
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2. รายงานสว่นกลาง จากหน้าจอเมนหูลกั Tab สว่นกลาง คลกิปุ่ ม รายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 28.11  
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รายงานส่วนกลาง สามารถจัดทาํรายงาน ได้ดังนี � 

1. ใบแจ้งการขอโอนขายบิล (ACCF102) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.12  

 

2. รายงานสรุปข้อมลูกําหนดวงเงิน (ACCR102) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.13  

 

3. รายงานแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททนุหมนุเวียนที�ขอประมาณการรายจ่ายกบักระทรวงการคลงั 

(ACCR107) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.14  
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4. รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประจําปี (ACCR108) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงั

รูป 

 
รูปที� 28.15  

 

5. รายงานผลการใช้จา่ยเงินนอกงบประมาณรายเดือน (ACCR109) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.16  

 

6. รายงานแผนการรับเงินนอกงบประมาณประเภททนุหมนุเวียนที�ขอประมาณการรายจ่ายกบักระทรวงการคลงั 

(ACCR110) ระบบผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.17  
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7. รายงานสรุปผลการรับเงินนอกงบประมาณประจําปี (ACCR111) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.18  

 

8. รายงานผลการรับเงินนอกงบประมาณรายเดือน (ACCR112) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.19  

 

9. รายงานสถานะการเงิน (ACCR113) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.20  

 

10. รายงานการคํานวณต้นทนุผลผลติตารางที� 1 ระบผุลผลติ/ หนว่ยนบั /ปริมาณ / กิจกรรม, ตารางที� 2 กําหนด

หนว่ยงานหลกั / หนว่ยงานสนบัสนนุ (ACCR114) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.21  
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11. รายงานการคํานวณต้นทนุผลผลติตารางที� 3 ข้อมลูคา่ใช้จ่าย (จากงบการเงิน) (ACCR116) จําแนกตามงบรายจา่ย 

ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.22  

 

12. รายงานการคํานวณต้นทนุผลผลติ ตารางที� 4 (ACCR117) กระจายคา่ใช้จา่ยเข้าหนว่ยงานหลกั และหนว่ยงาน

สนบัสนนุ ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.23  

 

13. รายงานการคํานวณต้นทนุผลผลติตารางที� 5 แสดงการกระจายต้นทนุของหนว่ยงานสนบัสนนุเข้าหนว่ยงานหลกัตาม

สดัสว่นภาระงาน (ACCR118) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.24  

 

14. รายงานการคํานวณต้นทนุผลผลติ ตารางที� 6 แสดงการปันสว่นต้นทนุของหนว่ยงานหลกัหลงัรับต้นทนุจาก

หนว่ยงานสนบัสนนุเข้าสูกิ่จกรรม (ACCR119) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.25  

 

15. รายงานการคํานวณต้นทนุผลผลติตารางที� 7 แสดงการเชื�อมโยงต้นทนุกิจกรรมเข้าสูผ่ลผลติ (ACCR120) ผู้ใช้

สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.26  
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16. รายงานการคํานวณต้นทนุผลผลติ ตารางที� 8 การแสดงยอดรวมประมาณการต้นทนุผลผลติเพื�อให้กรอกแบบฟอร์ม

คําขอประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ (ACCR121) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.27  

 

17. แบบสรุปคําขอประมาณการรายจ่ายของทนุหมนุเวียนตารางที� 2 ประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณจําแนก

ตามผลผลติ / โครงการ / กิจกรรมหลกัและงบรายจ่าย (ACCR122) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงั

รูป 

 
รูปที� 28.28  

 

18. แบบสรุปคําขอประมาณการรายจ่ายของทนุหมนุเวียน ตารางที� 3 กรอบเป้าหมายผลผลติ และประมาณการรายจ่าย

ลว่งหน้าจําแนกตามผลผลติ (ACCR123) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.29  

 

19. แบบสรุปคําขอประมาณการรายจ่ายของทนุหมนุเวียน ตารางที� 11 รายละเอยีดผลการดาํเนินงาน รวมทกุผลผลติ / 

โครงการ (ACCR124) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.30  

 

20. สรุปโอนขายบิล (ACCR126) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.31  
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21. รายงานผลรวมการใช้จา่ยเงินทนุหมนุเวยีนคา่เครื�องจกัรกลของสว่นกลางและภมูิภาค (ACCR127) ผู้ใช้สามารถระบุ

เงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.32  

 

22. รายงานเงินประมาณการรายจา่ยเงินคงเหลอืประจําปีงบประมาณ (ACCR128) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออก

รายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.33  

 

23. รายงานการผกูพนัเงินประมาณการรายจ่ายประจําปี (ACCR129) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.34  

 

24. รายงานเบิกจ่ายเงินทนุหมนุเวียน (ACCR130) ผู้ใช้สามารถระบเุงื�อนไขการออกรายงานได้ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.35  
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การเรียกดูรายงาน 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 28.36  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก ข การสั�งพิมพ์

เอกสาร) 

5. คลกิปุ่ ม ออก เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 28.37  

 

4. คลกิ  ทั �งหมด 3 หน้า, หน้าที� 1 หรือ จากหน้า (ระบจํุานวนหน้า) เพื�อเลอืกหน้าที�ต้องการพิมพ์รายงาน 

5. ระบจํุานวนสาํเนา 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อพมิพ์รายการออกทางเครื�องพิมพ์ที�กําหนด 

7. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 

8. คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลูเครื�องพิมพ์ที�ใช้พิมพ์รายงาน 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิเลอืกรายงานที�ต้องการ 

2. ระบเุงื�อนไขรายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิ   นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

4. คลกิ  ท้ายช่องนําลงFile กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 28.38  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type  

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

5. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 

6. กรณีที�การสบืค้นข้อมลูที�เลอืกไมส่ามารถพมิพ์ข้อมลูได้ คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�

กําหนด 
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บทที� 29 : สรุปเอกสารและขั �นตอนการทาํงาน 
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การใช้ปุ่ มรูปปฏทินิ 
 

1. คลกิปุ่ ม  รูปปฏิทิน จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

 
รูปที� 1 

 

2. จากหน้าจอ เลอืกคลกิ วนัที� ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม ตกลง หรือดบัเบิ �ลคลกิที�วนัที� 

3. กรณีต้องการเลอืกเดือนที�ต้องการคลกิเลอืกที�หมายเลข 1 

4. กรณีต้องการเลอืกปี พ.ศ. คลกิเลื�อนที�หมายเลข 2 

5. กรณีต้องการยกเลกิให้คลกิปุ่ ม ยกเลิก ระบบออกจากหน้าจอรูปปฏิทิน 

6. กรณีต้องการลบวนัที�ออกจากช่องระบวุนัที�ให้คลกิปุ่ ม ลบวันที� 

 

1 

2 
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ภาคผนวก ข 
การสั�งพมิพ์เอกสาร 
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 
 

1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม  ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 1 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- หมายเลข 1 และ 2 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปที�หน้าแรกสดุ และหน้าสดุท้าย 

- หมายเลข 3 และ 4 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปข้างหน้าและข้างหลงัไปทลีะ 1 หน้า  

- หมายเลข 5 เป็นช่องแสดงหมายเลขแผน่งานวา่อยูท่ี�แผน่งานที�เทา่ไหร่จากแผน่งานทั �งหมดเทา่ไหร่ 

- หมายเลข 6 และ 7 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้แวน่ตาขยาย 

- หมายเลข 8 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ 

- หมายเลข 9 เป็นการสั�งพิมพ์รายงานในรายการปัจจบุนั 

3 4 

1 2 5 

6 

7 

8 

9 
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2. กรณีที�ผู้ ใช้ต้องการพิมพ์รายงานที�เลอืกไว้ คลกิปุ่ ม หมายเลข 9 จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

- คลกิ  ทั �งหมด 3 หน้า, หน้าที� 1 หรือ จากหน้า (ระบจํุานวนหน้า) เพื�อเลอืกหน้าที�ต้องการพิมพ์รายงาน 

- ระบจํุานวนสาํเนา 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อพมิพ์รายการออกทางเครื�องพิมพ์ที�กําหนด 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการพิมพ์รายงานออกทางเครื�องพิมพ์ 

- คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ กรณีต้องการเปลี�ยนแปลงข้อมลูเครื�องพิมพ์ที�ใช้พิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออกจาก

เครื�องพมิพ์ คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 
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ภาคผนวก ค 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม  เปลี�ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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หมายเหตุ  

1. กรณีระบรุหสัผา่นไมถ่กูต้องตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

2. กรณีระบคุวามยาวรหสัผา่นไมต่รงตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4 
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ภาคผนวก ง 
การแก้ไขรายละเอียดการลงบญัช ี
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การแก้ไขรายละเอียดการลงบัญชี 
 

1. เมื�อทําการบนัทกึหรือยกเลกิรายการ ที�มีการลงบญัชี จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุายละเอียดการลงบญัชีที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม  แก้ไขรายการ 

4. คลกิปุ่ ม  บันทึก  เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
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ภาคผนวก จ 
การค้นหาข้อมูลรหสับัญช ี
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การค้นหาข้อมูลรหสับัญชี 
 

1. เมื�อคลกิปุ่ ม  รหสับญัชี จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบเุงื�อนไขที�ต้องการ (ระบเุงื�อนไขอยา่งน้อย 1 รายการ) 

3. กรณีต้องการค้นหาข้อมลูทั �งหมด ผู้ใช้สามารถใสเ่ครื�องหมาย “ * ” ในช่องชื�อบญัชี 

4.  คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูที�ช่องแสดงรายการ 

5. คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิรายการที�ต้องการ  

6. คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

7. ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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ภาคผนวก ฉ 
การเปิดไฟล์ที�ได้จากการสืบค้นหรือรายงาน 
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การเปิดไฟล์ที�ได้จากการสืบค้นหรือรายงาน 
 

 ในการบนัทกึข้อมลูจากการสบืค้น หรือรายงานลงไฟล์ ระบบจะบนัทกึเป็น .csv ให้เป็นคา่เริ�มต้น และผู้ใช้สามารถ

เปิดไฟล์ .csv ได้ด้วยโปรแกรม Excel  

แตก่ารเปิดไฟล์ .csv ก็มีข้อจํากดัในบางเรื�อง เช่น ข้อมลูตวัเลข ที�มี “0” นําหน้า หากเปิดด้วย .csv เลย โปรแกรม 

Excel จะตดั “0” ออกจนเหลอืแตต่วัเลขข้างหลงั เช่น รหสัข้อมลู 001 เมื�อเปิดไฟล์ .csv ขึ �นมาแสดงข้อมลูเป็น 1 เป็นต้น  

สามารถทาํการแก้ไขโดยทาํตามขั �นตอนดงันี � 

1. เมื�อคลกิ  นําลงไฟล์ ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

 
รูปที� 1  

 

2. แก้ไขนามสกลุไฟล์ให้เป็น .txt 

3. คลกิปุ่ ม  เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 

4. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel  

5. คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 2  

- เลอืกไฟล์ที�บนัทกึเป็นนามสกลุ .txt 

6. คลกิปุ่ ม Open จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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รูปที� 3  

-  เลอืก  Delimited 

7. คลกิปุ่ ม Next > จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 4  

- เลอืก  Other  แล้วระบ ุ“|”  (Vertical Bar) 

8. คลกิปุ่ ม Next > จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 
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รูปที� 5  

- เลอืกช่องข้อมลูใน Data Preview ทกุคอลมัน์ จะเป็นวา่แสดงเป็นแถบสดีําทั �งหมด 

- คลกิเลอืก  Text 

9. คลกิปุ่ ม Finish  ข้อมลูที�ต้องการเรียกดจูะปรากฏที�หน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 6  
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ภาคผนวก ช 
รายละเอียดการลงบัญชี 
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รายละเอียดการลงบัญชี 
 

1. เมื�อคลกิปุ่ ม รายละเอียดการลงบัญชี  

- กรณีที� คลกิ จากหน้าจอ ที�ไมม่กีารทํางานตามขั �นตอนร่วมกบัหน้าจออื�น ๆ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

- กรณีคลกิจากหน้าจอที�มีการทํางานตามขั �นตอนร่วมกบัหน้าจอ อื�นๆจะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 2 
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2. คลกิเลอืกรูปแบบการแสดงข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม  ตกลง จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 3 

- กรณีเลอืก แสดงเฉพาะคูบ่ญัชีตามขั �นตอนการทํางานของหน้าจอ ระบบจะแสดงข้อมลูเฉพาะรายการลงบญัชีที�

บนัทกึในหน้าจอเทา่นั �น  

- กรณีเลอืก แสดงคูบ่ญัชีทั �งหมดที�เกี�ยวข้องกบัเอกสารฉบบันี � (แสดงทกุขั �นตอนการทํางาน) ระบบข้อแสดงข้อมลู

รายการลงบญัชีที�ถกูบนัทกึแล้วของขั �นตอนก่อนหน้าและขั �นตอนถดัไป ทกุขั �นตอนตามลาํดบั 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4 

 

2. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก ข การสั�งพิมพ์

เอกสาร) 

3. คลกิปุ่ ม  ออก  เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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การบันทึกข้อมูลลงไฟล์ 

1. คลกิ   นําลง File ระบบแสดง Path ตั �งต้น สาํหรับจดัเก็บไฟล์ ที�ช่องข้อมลู 

2. คลกิ  ท้ายช่องนําลงFile กรณีต้องการเปลี�ยน Path จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 5 

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบขุ้อมลู File name 

- ระบขุ้อมลู Save as type  

- คลกิปุ่ ม Save ระบบแสดงคา่ Path ที�เลอืกท้ายช่องนาํลง File 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการเปลี�ยนแปลงคา่ Path สาํหรับการจดัเก็บ File หรือคลกิ  ที�มมุบน

ขวามือ 

3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ เพื�อบนัทกึข้อมลูลง File ตาม Path ที�กําหนด 
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