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- ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวโปรแกรม 

 

รูปที่ 1 

 
- ผู้ใช้งาน Login เข้าสู่ระบบ 

 

รูปที่ 2 

 

 

 

 

1.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ตัวโปรแกรม 

1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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1. บันทึกงบประมาณ  
1.1 บันทึกข้อมูลงบประมาณ 

 

รูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 4 

2. คลิ๊กที่เครื่องหมาย 
+ เพื่อเลือกรายการ 

1. คลิ๊กที่บันทึกข้อมูลงบประมาณ 

1. คลิ๊กที่เครื่องหมาย 
+ เพื่อเลือกรายการ 

3. คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการเลือก 
4. จากนั้นคลิ๊กเลือกรายการ
ประเภทงบประมาณที่ต้องการเลือก 

5. ก็จะปรากฏข้อมูลข้ึนมาดังนี้ 
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- การเพิ่มกิจกรรมหลัก 

 

รูปที่ 5 

 

- การแก้ไขกิจกรรมหลัก 

 

รูปที่ 6 

2. ใส่รหัสกิจกรรมหลัก 
2 หลัก ที่ต้องเพิ่ม 

3. ใส่ช่ือกิจกรรมหลัก 2. ใส่รหัสกิจกรรมหลัก 2 
หลัก ที่ต้องการแก้ไข 

1. คลิ๊กที่เพิ่มกิจกรรมหลัก 

3. ใส่ช่ือกิจกรรมหลัก 

4. คลิ๊กปุ่มตกลง 

1. คลิ๊กที่แก้ไข
กิจกรรมหลัก 

4. คลิ๊กปุ่มตกลง 
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- การลบกิจกรรมหลัก 

 

 รูปที่ 7 

 
- การเพิ่มกิจกรรมรอง 

 

รูปที่ 8 

3. รหัส งปม. GF, รหัสกิจกรรมหลัก 
GF, รหัสแหล่งเงิน GF จะมีเฉพาะ
ประเภทงบประมาณแผ่นดินเท่านั้น 

1.คลิ๊กที่เพิม่
กิจกรรมรอง 
 

1. คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการที่จะลบข้อมูล 

2. คลิ๊กที่ลบกิจกรรมหลัก 

2.ใส่ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มให้ครบทุกช่องดังรูป 

4. คลิ๊กปุ่มบันทึก 
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- การแก้ไขกิจกรรมรอง 

 

รูปที่ 9 

- การลบกิจกรรมรอง 

 

รูปที่ 10 

1.คลิ๊กรายการที่ต้องการ
แก้ไข 
 

2.คลิ๊กที่แก้ไขกิจกรรมรอง 
 

3. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการแก้ไขใน
แต่ละช่องข้อมูลดังรูป 
 

4. คลิ๊กปุ่มบันทึก 
 

1. คลิ๊กเลือกรายการที่ต้องการที่จะลบข้อมูล 

2. คลิ๊กที่ลบกิจกรรมรอง 
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1.2 บันทึกการตั้งยอดงบประมาณ 

 

รูปที่ 11 

 

 

รูปที่ 12 

1. คลิ๊กที่บันทึกการตั้งยอดงบประมาณ
งบประมาณ
 

1.           รา  าร      ง าร    ะ บ   ม   
 

1. ใส่รหัสกิจกรรม 12 
หลัก แล้วกดค้นหา ? 
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- การเพิ่มการตั้งยอดงบประมาณ 

 

รูปที่ 13 

 

- การแสดงรายละเอียด 

 

รูปที่ 14 

2. คลิ๊กค้นหาวันที่ตั้ง
ยอด 

1. คลิ๊กที่เพิ่มการตั้ง
ยอดงบประมาณ 

3. ใส่รายการการตั้งยอด
งบประมาณ 

4. จ านวนเงินที่จะตั้งยอด
งบประมาณ 

5. คลิ๊กปุ่มบันทึก 

1. คลิ๊กที่รายการที่ต้องการ
แสดงรายละเอียด 

2. คลิ๊กที่แสดง
รายละเอียด 

3. ก็จะแสดงรายละเอียดรายการตั้ง
ยอดงบประมาณข้ึนมาดังรูป 
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- การยกเลิกการตั้งยอด 

 

รูปที่ 15 

 

1.3 บันทึกการโอนยอดงบประมาณ 

 
รูปที่ 16 

1. คลิ๊กที่บันทึกการโอนยอดงบประมาณ
งบประมาณ
 

1.           รา  าร      ง าร    ะ บ   ม   
 

1. คลิ๊กที่รายการที่ต้องการ
ยกเลิกการตั้งยอด 

2. คลิ๊กที่ยกเลิกการตั้ง
ยอด 3. คลิ๊กปิด 
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รูปที่ 17 

 
 

- การเพิ่มการโอนยอดเงินงบประมาณ 

 
รุปที่ 18 

 
 

1. คลิ๊กที่เพิ่มการโอน
ยอด 

4. ใส่จ านวนเงินที่โอน  

3. ใส่เหตุผลที่โอน 
2. คลิ๊กค้นหาวันที่โอน 

6. คลิ๊กปุ่มบันทึก  

1. ใส่รหัสกิจกรรม 12 
หลัก แล้วกดค้นหา ? 

5. ใส่รหัสกิจกรรมที่โอน 
12 หลัก แล้วคลิ๊กค้นหา? 
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- การแสดงรายละเอียด 

 
รุปที่ 19 

 
 

- การยกเลิกการโอนเงินงบประมาณ 

 
รูปที่ 20 

 

2. คลิ๊กที่แสดง
รายละเอียด 

3. ก็จะแสดงรายละเอียดการโอนยอดเงิน
งบประมาณข้ึนมาดังรูป 

2. คลิ๊กที่ยกเลิกการโอนยอด 3. คลิ๊กปิด 

1. คลิ๊กที่รายการ
ที่ต้องการแสดง
รายละเอียด 

1. คลิ๊กที่รายการที่ต้องการยกเลิกการ
โอนยอดเงินงบประมาณ 
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1.4 เลือกปีงบประมาณ 

 
รูปที่ 21 

 
 

 
รูปที่ 22 

1. คลิ๊กที่เลือกปีงบประมาณ 

2. คลิ๊กเลือกปีงบประมาณ 

3. คลิ๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อท าการ
บันทึกข้อมูล 



14 
 

1.5 บันทึกการตัดจ่ายงบประมาณ 

 
รูปที่ 23 

 
 

 
รูปที่ 24 

1. คลิ๊กที่บันทึกการตัดจ่ายงบประมาณ 

1. ใส่รหัสกิจกรรม 
12 แล้วคลิ๊กค้นหา? 
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- การเพิ่มการตัดยอดงบประมาณ 

 
รูปที่ 25 

 
 

- การแสดงรายละเอียด 

 
รูปที่ 26 

 

2. คลิ๊กค้นหา? วันที่ตัดยอด 

3. ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง 

4. ใส่จ านวนเงิน
ที่จ่ายครั้งนี้ 

5. คลิ๊กปุ่มบันทึก 

1. คลิ๊กที่เพิ่มการ
ตัดยอด 

2. คลิ๊กที่แสดง
รายละเอียด 

1. คลิ๊กเลือกรายการที่
ต้องการแสดง
รายละเอียด 

3. ก็จะแสดงรายละเอียด การ
ตัดยอดงบประมาณข้ึนมาดังรูป 
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- การยกเลิกการตัดยอดงบประมาณ 

 
รูปที่ 27 

 
1.6 ปิดการใช้เงินตามรหัสกิจกรรม 

 
รูปที่ 28 

1. คลิ๊กเลือกรายการที่
ต้องยกเลิกการตัดยอด 

2. คลิ๊กที่ยกเลิกการตัดยอด 

3. คลิ๊กปิด 

1. คลิ๊กที่ปิดการใช้เงินตามรหัสกิจกรรม 
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- การเพิ่มรายการงดการใช้เงิน 

 
รูปที่ 29 

 
 

- การลบรายการงดการใช้เงิน 

 
รูปที่ 30 

 

4. คลิ๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อท าการบันทึกข้อมูล 

3. ใส่หมายเหตุ 

2. ใส่รหัสกิจกรรม 
12 หลัก แล้วคลิ๊ก
ค้นหา? 

1. คลิ๊กที่ปุ่มเพิ่ม 

1. คลิ๊กเลือกรายการ
ที่ต้องการจะลบ
ข้อมูล 

2. คลิ๊กที่ปุ่มลบเพื่อลบรายการ 
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1.7 เปิดการใช้เงินตามรหัสกิจกรรม 

 
รูปที่ 31 

 
 

- การเพิ่มรายการกิจกรรมที่ต้องการเปิดใช้งบประมาณตามกิจกรรม 

 
รูปที่ 32 

2. ใส่รหัสกิจกรรม 12 
หลัก แล้วคลิ๊กค้นหา? 3. ใส่หมายเหตุการเพิ่ม 

4. คลิ๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อการบันทึกข้อมูล 

1. คลิ๊กที่เปิดการใช้เงินตามรหัสกิจกรรม 

1. คลิ๊กที่ปุ่มเพิ่ม 
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- การลบรายการกิจกรรมที่ต้องการเปิด 

 
รูปที่ 33 

 
 
1.8 ปิดการบันทึกโครงการท้ังหมด 

 
รูปที่ 34 

1. คลิ๊กเลือก
รายการที่ต้องการ
จะลบข้อมูล 

2. คลิ๊กที่ปุ่มลบ 

1. คลิ๊กที่ปิดการบันทึกโครงการทั้งหมด 
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รูปที่ 35 

 
 
1.9 รายงานการตัดจ่ายงบประมาณ 

 
รูปที่ 36 

2. ถ้าต้องการปิดการบันทึกโครงการ ให้ติ๊ก
เครื่องหมายถูกที่ปิดการบันทึกโครงการ แต่ถ้าไม่
ต้องปิดก็ไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกที่ปิดการบันทึก
โครงการ 

3. คลิ๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อท าการบันทึก
ข้อมูล 

1. คลิ๊กที่รายงานยอดการตัดจ่าย
งบประมาณ (แยกตามแหล่งเงิน) 
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รูปที่ 37 

 
- ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกตามแหล่งเงิน) 

 
รูปที่ 38 

 
 
 

3. คลิ๊กเลือกประเภท
งบประมาณที่ต้องการ
เลือก 

4. ติ๊กแสดงพิมพ์ ทุก
งบประมาณ 

5. ติ๊กแสดงพิมพ์ แบบมี
โครงการ 

1. คลิ๊กค้นหาวันที่ 
2. ติ๊กรายงานตามไตรมาส 

6. จากนั้นคลิ๊กปุ่ม แสดง/พิมพ์ รายงาน 
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- รายงานยอดการตัดจ่ายงบประมาณ (แยกตามผลผลิต)  

 
รูปที่ 39 

 
 

 
รูปที่ 40 

1. คลิ๊กที่รายงานยอดการตัดจ่าย
งบประมาณ (แยกตามผลผลิต) 

1. ติ๊กเลือกประเภท
งบประมาณที่ต้องการ 

2. ติ๊กที่แสดงพิมพ์ ทุก
งบประมาณ 

3. คลิ๊กที่ปุ่มแสดงพิมพ์ รายงาน 
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- ตัวอย่างรายงานการตัดจ่ายงบประมาณ (แยกตามผลผลิต) 

 
รูปที่ 41 

 
 

- รายงานยอดการตัดจ่ายงบประมาณ (แยกตามโครงการ)  

 
รูปที่ 42 

1. คลิ๊กที่รายงานยอดการตัดจ่าย
งบประมาณ (แยกตามโครงการ) 
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รูปที่ 43 

 
 

- ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกตามโครงการ) 

 
รูปที่ 44 

 
 

1. คลิ๊กค้นหา? วันที่ 

2. คลิ๊กที่ปุ่มแสดงพิมพ์ รายการ 
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- รายงานยอดการตัดจ่ายงบประมาณ (แยกตามกิจกรรม)  

 
รูปที่ 45 

 
 

 
รูปที่ 46 

1. คลิ๊กที่รายงานยอดการตัดจ่าย
งบประมาณ (แยกตามกิจกรรม) 

1. คลิ๊กค้นหา? วันที่ 

2. คลิ๊กที่ปุ่มแสดงพิมพ์ รายการ 
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- ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แยกตามกิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง) 

 
รูปที่ 47 

 
- รายงานยอดการตัดจ่ายงบประมาณ (แยกตามหมวดรายจ่าย)  

 
รูปที่ 48 

1. คลิ๊กที่รายงานยอดการตัดจ่าย
งบประมาณ (แยกตามหมวดรายจ่าย) 
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รูปที่ 49 

 
 

- ตัวอย่างรายงานการตัดจ่ายงบประมาณ (แยกตามหมวดรายจ่าย) 

 
รูปที่ 50 

 
 

1. ติ๊กเลือกประเภท
งบประมาณที่ต้องการ 

2. ติ๊กที่แสดงพิมพ์ ทุก
งบประมาณ 

3. คลิ๊กที่ปุ่มแสดงพิมพ์ รายการ 
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- รายงานยอดการตัดจ่ายงบประมาณ (แผน/ผล)  

 
รูปที่ 51 

 
 

 
รูปที่ 52 

1. ติ๊กที่ใช้แผนตามโครงการ 

3. คลิ๊กที่ปุ่มแสดง/พิมพ์ รายงาน 

1. คลิ๊กที่รายงานยอดการตัดจ่าย
งบประมาณ (แผน/ผล) 

2. ติ๊กที่ใช้วันที่ตามระบบ 
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- ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผน/ผล) 

 
รูปที่ 53 

 
2. บันทึกข้อมูลท่ัวไป 

2.1 บันทึกข้อมูลหลัก 

 
รูปที่ 54 

 
 
 

1. เลือกที่บันทึกข้อมูลหลัก แล้วคลิ๊กข้อมูลประเภท
งบประมาณ 
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- ก็จะปรากฏหน้าจอนี้ข้ึนมา 

 
รูปที่ 55 

 
 

- การเพิ่มรายการประเภทงบประมาณ 

 
รูปที่ 56 

 

6. คลิ๊กที่เครื่องหมายถูก เพื่อบันทึก
ข้อมูล 

4. คลิ๊กเลือกรหัสสถานะ 

3. ใส่ช่ือประเภทงบประมาณ 

2. ใส่รหัสประเภทงบประมาณ 1 หลัก 

5. คลิ๊กเลือกรหัสประเภท
ย่อย 

1. คลิ๊กเพิ่มที่
เครื่องหมาย
บวกเพื่อเพิ่ม
ประเภท
งบประมาณ 
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รูปที่ 57 

 
 
 
 

 
 

 
   

1. คลิ๊กที่รายที่ต้องการจะลบ 

2. คลิ๊กที่เครื่องหมาย
กากบาทเพื่อต้องการ
ลบข้อมูล 

3. คลิ๊กที่เครื่องปริ้นเพื่อปริ้น 

4. คลิ๊กที ่save เพื่อเก็บข้อมูล 

5. คลิ๊กปิดหน้าจอนี้ 


