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3.2 เมนูคําของบประมาณ 

กลุ่มผู้ใช้งานเมนูนี้ ได้แก่  
1. เจ้าของโครงการ ใช้ บันทึกคําของบประมาณทุกงบรายจ่าย ยกเว้น งบรายจ่ายอ่ืน 
2. ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) คือ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลระบบของหน่วยงานใช้ตรวจสอบ

รายละเอียดความถูกต้องของโครงการ งบประมาณ และเอกสารแนบ เพ่ือส่งคําขอภาพรวมของหน่วยงานไปยัง
เมนูการกลั่นกรอง ให้กรมฯ พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติคําของบประมาณ หากต้องการบันทึก คําขอ
งบประมาณแทนเจ้าของโครงการ ต้องเปลี่ยนสิทธ์ิเป็นเจ้าของโครงการก่อนบันทึกคําของบประมาณ 

3. ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้สําหรับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบ  
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ คําของบประมาณ -> รายการคําของบประมาณ 
 รายการคําของงบประมาณ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (อธบิายตามตัวเลข ภาพที่ 3.2.1) ดังน้ี 

3.2.1 ปุ่มค้นหา 
3.2.2 ปุ่มสร้างคําของบประมาณ 
3.2.3 ตารางแสดงผลการคน้หา “รายการคําของบประมาณ” 

 
ภาพที่  3.2.1 แสดงส่วนประกอบของ “เมนูคําของบประมาณ” 

3.2.1 ปุ่มคน้หา 
 เจ้าของโครงการใช้ค้นหาคําของบประมาณในระบบขึ้นมาแก้ไข หรือ Download แบบฟอร์มคําขอเพ่ือ
ตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน  

ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และผู้ดูแลระบบ (Admin กรม) ใช้ค้นหาโครงการที่บันทึกคําขอแล้ว           
เพ่ือตรวจสอบและส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง โดยกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด (ภาพที่ 3.2.2) ดังน้ี 
 1. เลือกปีงบประมาณ 
 2. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (โครงการ) งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า /
ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 
 3. เลือกสังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
 4. เลือกกิจกรรมหลัก 
 5. ช่ือโครงการ พิมพ์ ช่ือโครงการ (พิมพ์บางส่วน หรือทั้งหมด ก็ได้) 

3.2.1 3.2.2 

3.2.3 
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6. กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการคําของบประมาณ” 

7. หรือกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการคําของบประมาณทุกงบรายจ่ายทั้งหมด ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ”  

8. คลิ๊ก รูปดินสอ หน้าช่ือโครงการที่ต้องการแก้ไข 

 
ภาพที่  3.2.2 แสดงตัวเลือก ค้นหา เมนูคําของบประมาณ 

3.2.2 ปุ่มสร้างคําของบประมาณ 
เจ้าของโครงการบันทึกคําของบประมาณ โดย คลิ๊กเลือก “* ประเภทงบรายจ่าย” (ภาพที่ 3.2.3) ซึ่งแต่ละงบ

รายจ่ายที่เลือกจะมีรูปแบบการสร้างคําของบประมาณ แตกต่างกันไปแต่ละประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 
3.2.2.1 งบบุคลากร 
3.2.2.2 งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่าประจํา) 
3.2.2.3 งบดําเนินงาน (โครงการ) 
3.2.2.4 งบลงทุน 
3.2.2.5 งบอุดหนุน  
3.2.2.6 งบรายจ่ายอ่ืน1 (หน่วยงานไม่ต้องบันทึกคําของบประมาณ ) 

 
ภาพที่  3.2.3 เลือก * ประเภทงบรายจ่าย 

                                                            
1 เม่ือหน่วยงานได้รับแจ้งจัดสรร จึงเข้าไปสร้างโครงการ ในเมนูบริหารโครงการ – ปุ่มสร้างโครงการใหม่ 

1 
2 

3 
4 

5 6 

1 

7 

8 
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3.2.2.1 กรณีเลือก งบบุคลากร 

 จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.4 จะเห็น ช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบบุคลากร” การ
บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ให้ทําตามลําดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไป 
 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 1 การบนัทกึข้อมูลทั่วไป (อธบิายตามตัวเลข ในภาพที่ 3.2.4 ) ดังนี ้

1. * ปีงบประมาณ ให้เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบบุคลากร 
2.   ประเภทโครงการ กําหนดเป็นโครงการเด่ียว 
3. * หน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ ให้ตรวจสอบ 
4. * กิจกรรมหลกั ให้เลือก กิจกรรมหลักตามที่กรมฯ กําหนดในแต่ละปี 2  
5. * ยุทธศาสตร์ สําหรับงบบุคลากร ให้เลือก ภารกิจพ้ืนฐาน3 

        6. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ4 (ถ้าม)ี ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า     เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 
หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ 
        7. ไฟล์แนบ +เพ่ิมไฟล์อัพโหลด (ถ้ามี)            ให้กด   เพ่ิมไฟล์อัพโหลด กรณีหน่วยงานมีไฟล์อัพ
โหลดตามข้อ 8 มากกว่า 1 ไฟล์ 
        8. อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี) เพ่ือให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งน้ีถ้า
ต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 
        ๙. * เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 
โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากน้ัน กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” หน้าช่ือ
บุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายช่ือในข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการเปล่ียนช่ือให ้ 
กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายชื่อน้ัน และทําการเลือกใหม่ 
        10. ปุ่มบันทึก 

                                                            
2 การกําหนดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยในงบบุคลากร ของแต่ละหน่วยงาน ดูตามพจนานุกรมกิจกรรม  
3 ภารกิจพ้ืนฐาน หมายถึง วิธีการดําเนินงานนอกเหนือจาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1-6 
4 กองแผนงานจะแนบไฟล์ “ข้อมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย (ถ้ามี) เพ่ือให้หน่วยงาน 
Upload บันทึกคําขอใน ESM  
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ภาพที่  3.2.4 ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 2 การบนัทกึกิจกรรมในโครงการ 
 หลังจากท่านกดบันทึกตามขั้นตอนที่ 1 จะเห็น ภาพ 3.2.5 ให้ตรวจสอบข้อมูลตามหมายเลข 1-7 ว่า
ถูกต้องตรงกับที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ 

 
ภาพที่  3.2.5 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบบุคลากร 

 แล้วให้คลิ๊ก ตามภาพ 3.2.5 หมายเลข 8 จะปรากฏหน้าต่าง Pop Up ดังภาพที่ 
3.2.6 จากน้ันให้บันทึกข้อมูลดังน้ี   
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 1. ลําดับความสําคัญ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับของกิจกรรมการดําเนินงาน โดยระบบ ESM จะเรียง
กิจกรรมตามตัวเลขที่ใส่ หากต้องการเปลี่ยนลําดับกิจกรรม สามารถแก้ไขตัวเลขได้ และระบบESM จะเรียงให้
ใหม่ หลังกดบันทึก  
 2. *ยกเลิก ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้เลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิกกิจกรรม กรณีไม่ต้องการกิจกรรมน้ัน
ให้เลือก ยกเลิก แทนการลบทิ้ง 
 3. *กิจกรรมย่อย ให้เลือกกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลัก โดยดูตามท่ีระบุในพจนานุกรมกิจกรรม 
 4. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือของกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทค่าใช้จ่าย“ประเภท
ค่าใช้จ่าย” ตัวอย่าง เช่น  

พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “เงินเดือน” เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 1.1 เงินเดือน (ขั้นตํ่า)   
พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าจ้างประจํา” เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่ายเป็น 1.2 ค่าจ้างประจํา (ขั้นตํ่า)  
พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “พนักงานราชการ”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 1.3 พนักงานราชการ 

(ประจํา) (ผูกพัน) 
ดังน้ัน งบบุคลากรในหน่วยงาน จะมีช่ือกิจกรรมทั้งหมด 3 ช่ือ คือ เงินเดือน ค่าจ้างประจํา พนักงาน

ราชการ (ประจํา) (ผูกพัน)5   
5. * เริ่มดําเนินการ ให้เลือกวันที่เริ่มดําเนินการ (แนะนําให้บันทึก วันต้นปีงบประมาณ) กรณีพิมพ์ให้

พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 01-10-2014 
6. * ดําเนินการเสร็จ ให้เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (แนะนําให้บันทึก วันสิ้นปีงบประมาณ) กรณี

พิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 30-09-2015 
7. * จํานวน ให้พิมพ์ จํานวนบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับเงินในประเภทค่าใช้จ่ายน้ัน 
8. * หน่วยนับ ให้พิมพ์ “คน” 
9. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย6 ให้เลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” และ”ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย”จนครบตาม

รายการที่ต้องการของบประมาณ (ตรวจสอบว่าประเภทค่าใช้จ่าย ตรงตามช่ือกิจกรรมในข้อ 4) กรณีบันทึกผิด 
ให้กดปุ่มรูป “ถังขยะ” เพ่ือลบประเภทค่าใช้จ่าย 

10. จํานวนเงิน กรอก จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) 
11. กด                         เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย สําหรับเพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 

และจํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย  
12. กด ปุ่ม “บันทึก” สีดํา 

หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพ่ิมในข้อมูลทั่วไป สังเกตว่า จะมีตัวเลข 
“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” อยู่บรรทัดบนสุด ตามภาพที่ 3.2.7 หมายเลข 5 

กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกิจกรรมในโครงการ ให้คลิ๊กปุ่ม  ตามภาพที่ 3.2.7 
หมายเลข 6  

หากมีหลายกิจกรรมสามารถเพ่ิมกิจกรรมในโครงการโดยกดปุ่ม  แล้วดําเนินการ
ตามข้อ 1- 12 ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกกิจกรรม แล้วกดปุ่มบันทึก สีฟ้า (เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการคําของบประมาณ”) เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล ก่อนดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3  
                                                            
5  กรณีท่ีงบบุคลากรของหน่วยงาน อยู่ในกิจกรรมหลัก เดียวกัน หน่วยงานจะมีโครงการงบบุคลากร โครงการเดียว และมี
กิจกรรม 3 กิจกรรมตามประเภทค่าใช้จ่าย (คือเงินเดือน ค่าจ้างประจํา พนักงานราชการ)  
6 ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายย่อย ภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบางรายการในแต่ละปี กําหนดโดย
กลุ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ กองแผนงาน 
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ภาพที่  3.2.6 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบบุคลากร (ตอ่) 

ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เมื่อทําตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว ด้านบนจะปรากฏตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภาพที่ 3.2.7) ให้ดําเนินการดังน้ี 

 1. ตรวจสอบ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งมาจากยอดรวมของ“เงิน
ที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 
 2. ใหใ้ส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง   

4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม   

ภาพที่  3.2.7 ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คําของบบุคลากร 
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ตอบคําถามที่พบบ่อย 
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูล 
2. การบันทึกคําของบประมาณ ทําได้บนเว็บไซต์เท่าน้ัน 
3.  กรณีที่คําขอได้รับการส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง โดยผู้ดูแล (หน่วยงาน) ปุ่มบันทึก สีฟ้าจะหายไป เพราะ

ไม่อนุญาตให้เจ้าของโครงการแก้ไขอีก  
4. การแนบไฟล์ เอกสาร จะสามารถทําได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน และถ้าไมแ่นบไฟล์จะไมส่ามารถส่ง  

คําของบประมาณเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ : ใช้นามสกุล zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, xml, pdf, jpg, 
png, jpeg  ขนาดของไฟล์  ไม่ควรเกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ สามารถแนบได้หลายไฟล์) 

5. หลังกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพ่ิม ถ้าดําเนินการครบถ้วนจะขึ้น
ข้อความสีเขียว Success! คุณเพ่ิมข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” 
แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลให้แก้ไข  

6. กดปุ่ม “ส่งออกเป็นแบบฟอร์มคําขอ” เพ่ือ Download มาตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง
งบประมาณรวมท้ังกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และงบประมาณทั้งโครงการ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

3.2.2.2 กรณีเลือก งบดําเนินงาน (ขั้นต่ํา ประจํา) 
 จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.8 จะเห็น ช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า
ประจํา)” การบันทึกข้อมูลประกอบด้วย  3 ขั้นตอน ใหท้ําตามลําดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไปของโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป กรณีประเภทค่าใช้จ่ายหมวดค่า ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า  
ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้สร้าง 1 โครงการต่อ 1 ประเภทค่าใช้จ่าย (เริ่ม
บันทึกขึ้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ) เช่น โครงการที่ 1 กิจกรรมที่1 ค่าไฟฟ้า, โครงการที่ 2 กิจกรรม
ที่ 1 ค่านํ้าประปา ,โครงการที่ 3 กิจกรรมที่ 1 ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 1 การบนัทกึข้อมูลทั่วไป (อธบิายตามตัวเลข ในภาพที่ 3.2.8 ) ดังนี ้
1 * ปีงบประมาณ ให้เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) 
2 * ประเภทโครงการ กําหนดให้เลือกโครงการเด่ียว 
3 * หน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ ให้ตรวจสอบ 
4 * กิจกรรมหลกั ให้เลือก กิจกรรมหลักตามที่กรมฯ กําหนดในแต่ละปี 
5 * ยุทธศาสตร์ สําหรับงบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) ให้เลอืก ภารกิจพ้ืนฐาน7 

        6. ไฟลตั์วอย่างสําหรับแนบ (ถ้ามี) ให้หน่วยงาน8  กดปุ่มสีฟ้า      เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 
หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ  
        7. ไฟล์แนบ + เพ่ิมไฟล์อัพโหลด (ถ้ามี) ให้กด                      กรณีที่มีไฟล์อัพโหลดตามข้อ 8 มากกว่า 1 ไฟล์ 
        8. อัพโหลดไฟล์ (ถ้ามี) เพ่ือให้หน่วยงาน“เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งน้ี ถ้า
ต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 

                                                            
7 ภารกิจพ้ืนฐาน หมายถึง วิธีการดําเนินงานนอกเหนือจาก ยุทธศาสตร์ท่ี 1-6 
8 กองแผนงานจะแนบไฟล์ “ข้อมูลคําของบบุคลากร/งบดําเนินงานข้ันตํ่า ประจํา”(ถ้ามี) เพ่ือให้หน่วยงานบันทึกคําขอใน ESM  
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        ๙. เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  พิมพ์ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ จากน้ันเลือกเข้ากลุ่ม 
จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” 
หลังจากน้ัน กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏ
รายช่ือในข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการเปลี่ยนช่ือให้กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายช่ือน้ัน และทําการเลอืกใหม ่
        10. ปุ่มบันทึก 

 
ภาพที่  3.2.8 ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบดําเนินงาน (ข้ันตํ่า ประจํา) 

ขั้นตอนที่ 2 การบนัทกึกิจกรรมในโครงการ  

           หลังจากท่านกดบันทึกตามขั้นตอนที่ 1 จะเหน็ภาพ 3.2.9 ให้ตรวจสอบขอ้มูลตามหมายเลข 1-7 
ว่าถูกต้องตรงกับที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ 

 
 

ภาพที่  3.2.9 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบดําเนินงาน (ข้ันตํ่า ประจํา) 
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 แล้วให้คลิ๊ก ตามภาพ 3.2.9 หมายเลข 8 จะปรากฏหน้าต่าง Pop Up ดงัภาพที ่
3.2.10 ให้บันทึกข้อมูลดังน้ี   
            1. ลําดับความสําคัญ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับความสําคัญของกิจกรรมการดําเนินงาน โดยระบบ ESM 
จะเรียงลําดับความสําคัญของกิจกรรมตามตัวเลขที่ใส่ หากต้องการเปลี่ยนลําดับกิจกรรม สามารถแก้ไขตัวเลข
ได้ และระบบ ESM จะเรียงให้ใหม่หลังกดบันทึก  
 2. * ยกเลิก ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้เลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิกกิจกรรม กรณีไม่ต้องการ
กิจกรรมน้ันให้เลือก ยกเลิก แทนการลบทิ้ง 
 3. * กิจกรรมย่อย ให้เลือกกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลักที่กรมฯ กําหนด โดยดูตามท่ีระบุใน
พจนานุกรมกิจกรรม 
 4. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ ช่ือของกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ “ประเภทค่าใช้จ่าย” เช่น 

ประเภทค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(ขั้นตํ่าประจํา)”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย 
เป็น “2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ขั้นตํ่า ประจํา)”  ดังน้ัน งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) ในหมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1 โครงการ จะมีช่ือกิจกรรมตามประเภทค่าใช้จ่าย สามารถคลิ๊กเพ่ือเพ่ิมกิจกรรม
ได้หากมีหลายๆ รายการค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องเร่ิมขั้นตอนที่ 1 

 ประเภทค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) 
 พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า“ค่านํ้าประปา”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 ค่าสาธารณูปโภค 
(ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่านํ้าประปา (ขั้นตํ่า)”   

 ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ แล้วพิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าไฟฟ้า ”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าไฟฟ้า(ขั้นตํ่า)”  
  ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ แล้วพิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าโทรศัพท์ ”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 
“2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าโทรศัพท์(ขั้นตํ่า)” 
 ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ แล้วพิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าไปรษณีย์ ”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 
ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าไปรษณีย์ (ประจํา)” 
 ทําตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ แล้วพิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม” เมื่อเลือก
ประเภทค่าใช้จ่าย เป็น “2.2 ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นตํ่า ประจํา) และค่าใช้จ่ายย่อย ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม (ประจํา)” 
 ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภคไม่ให้ คลิ๊กเพ่ือเพ่ิมกิจกรรม แต่ให้บันทึกขั้นตอนที่ 1 ใหม่ ทุก
รายการค่าใช้จ่าย  

5. * เริ่มดําเนินการ ให้เลือกวันที่เริ่มดําเนินการ (แนะนําให้บันทึก วันต้นปีงบประมาณ) กรณีพิมพ์
ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 01-10-2014 

6. * ดําเนินการเสร็จ ให้เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (แนะนําให้บันทึก วันสิ้นปีงบประมาณ) กรณี
พิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 30-09-2015 

7. * จํานวน ให้พิมพ์ “1” 
8. * หน่วยนับ ให้พิมพ์ “หน่วยงาน”  
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9. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย9 ให้เลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” และ “ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย” จนครบ
ตามรายการที่ต้องการของบประมาณ (ตรวจสอบว่าประเภทค่าใช้จ่าย ตรงตามช่ือกิจกรรมในข้อ 4) กรณี
บันทึกผิด ให้กดปุ่มรูป “ถังขยะ” เพ่ือลบประเภทค่าใช้จ่าย 

10. จํานวนเงินกรอก จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อยไม่ต้องใส่เคร่ืองหมายคอมม่า (,) 
               11.           เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย สําหรับ เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 

และจํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย  
12. ปุ่มบันทึก 
หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพ่ิมในข้อมูลทั่วไป สังเกตว่า จะมีตัวเลข 

“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” อยู่บรรทัดบนสุด ตามภาพที่ 3.2.11 หมายเลข 5 
กรณีต้องการแก้ไขกิจกรรมในโครงการ ให้คลิ๊กปุ่ม  ตามภาพ 3.2.11 หมายเลข 6 
หากมีหลายกิจกรรมสามารถเพ่ิมกิจกรรมในโครงการโดยกดปุ่ม  แล้วดําเนินการ

ตามข้อ 1- 12 ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกกิจกรรม (ยกเว้นหมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค) แล้วกดปุ่มบันทึก สีฟ้า 
(เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ”) เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล ก่อน
ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3 

 

 
ภาพที่  3.2.10 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบดําเนินงาน (ข้ันตํ่า ประจํา) (ตอ่) 

ขั้นตอนที่ 3 การบนัทกึแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ 
 เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนที่ 2 แล้ว ด้านบนจะปรากฏตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพที ่
3.2.11 ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

                                                            
9
 ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายย่อย ภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบางรายการ กําหนดโดยกลุ่ม

พัฒนาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ กองแผนงาน 

1 2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 
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 1. ตรวจสอบ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการ ซึ่งมาจากยอดรวมของ“เงิน
ที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 
 2. ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง   
           4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการคําของบประมาณ” 

 

 
ภาพที่  3.2.11 ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คําของบดําเนินงาน (ข้ันตํ่า ประจํา) 

ตอบคําถามที่พบบ่อย 
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูล 
2. การบันทึกคําของบประมาณ ทําได้บนเว็บไซต์เท่าน้ัน 
3.  กรณีที่คําขอได้รับการส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง โดยผู้ดูแล (หน่วยงาน) ปุ่มบันทึก สีฟ้าจะหายไป เพราะ

ไม่อนุญาตให้เจ้าของโครงการแก้ไขอีก  
4. การแนบไฟล์ เอกสาร จะสามารถทําได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน และถ้าไม่แนบไฟล์จะไม่สามารถส่ง  

คําของบประมาณเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ : ใช้นามสกุล zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, xml, pdf, jpg, 
png, jpeg  ขนาดของไฟล์  ไม่ควรเกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ สามารถแนบได้หลายไฟล์) 

5. หลังกดปุ่ม บันทึก ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพ่ิม/หรือแก้ไข ถ้าดําเนินการครบถ้วนจะ
ขึ้นข้อความสีเขียว Success! คุณเพ่ิมข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําขอ
งบประมาณ” แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลให้แก้ไข  

1 

2 
3 

4 

6 5 
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6. กดปุ่ม “ส่งออกเป็นแบบฟอร์มคําขอ” เพ่ือ Download มาตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง
งบประมาณรวมท้ังกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และงบประมาณทั้งโครงการ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

3.2.2.3 กรณีเลือก งบดําเนินงาน (โครงการ)   
  จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.12 จะเห็นช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบดําเนินงาน 
(โครงการ)” ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ใหท้าํตามลําดับ ดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไปของโครงการใหญ่ 
 ขั้นตอนที่ 2 การเพ่ิมโครงการย่อย 
 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อย 
 ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมูลกิจกรรมในโครงการย่อย 
 ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดําเนินงานโครงการย่อย คําของบ
ดําเนินงาน (โครงการ) 
 ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนการดําเนินงานโครงการใหญ่ คําของบดําเนินงาน (โครงการ) 

ขั้นตอนที่ 1 การบนัทกึข้อมูลทั่วไปของโครงการใหญ ่(อธบิายตามตวัเลข ภาพที ่3.2.12) บันทกึข้อมูล
ดังนี ้

1. *ปีงบประมาณ ให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบดําเนินงาน(โครงการ) 
2. *ประเภทโครงการ กําหนดเป็น โครงการใหญ่ เท่าน้ัน 
3. *สังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
4. *กิจกรรมหลัก ให้เลือก กิจกรรมหลักของโครงการใหญ่  
5. *ช่ือโครงการ พิมพ์ช่ือโครงการให้ตรงกับช่ือกิจกรรมหลักตามพจนานุกรมกิจกรรมและวงเล็บ ช่ือหน่วยงาน  
6. หลักการและเหตุผล พิมพ์ หลักการและเหตุผล 
7. วัตถุประสงค์ พิมพ์ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
8. ลักษณะโครงการ เลือก ลักษณะของโครงการ10  เป็น โครงการใหม่หรือโครงการต่อเน่ือง 
9. เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการ 

 9.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของโครงการ 
 9.2 ผลผลิตโครงการ พิมพ์ ผลผลิตของโครงการ 
 9.3 จํานวน พิมพ์ จํานวนผลผลิตของโครงการ 
 9.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของผลผลิตโครงการ 
 9.5 *เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการกด เพ่ิมผลผลิตโครงการ เพ่ือเพ่ิม

บรรทัดกรณีต้องการบันทึกมากกว่า 1 เป้าหมาย อย่างไรก็ตามเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรกขอให้เป็น
เป้าหมายที่สําคัญที่สุดของโครงการ เน่ืองจากระบบESMจะนําไปวางแผนงาน ในเมนูบริหารโครงการ และให้
รายงานผลงานในเมนูรายงานความก้าวหน้า ต่อไป ***ผลผลิตที่ลําดับที่ 1 มีความสําคัญที่สุดของโครงการ*** 

10. เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 10.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของตัวช้ีวัด 
 10.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ พิมพ์ ช่ือตัวช้ีวัดที่สะท้อนความสําเร็จของโครงการใหญ ่

                                                            
10โครงการใหม ่หมายถึง โครงการท่ีจัดทําข้ึนใหม่ในปีนั้น (ไม่เคยทํามาก่อน) และสามารถดําเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว 
โครงการต่อเนื่อง หมายถึง โครงการท่ีมีลักษณะต่อเนื่องจากปีก่อน หรือเป็นโครงการท่ีมีลักษณะเคยทํามาแล้วในปีก่อน หรือ
เป็นโครงการท่ีไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียวหรือเป็นโครงการท่ีต้องต่อยอดขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 
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10.3 จํานวน พิมพ์ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
10.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของข้อ 10.2 
10.5 *เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ กดที่ เมื่อต้องการ

บันทึกมากกว่า 1 ตัวช้ีวัด 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ให้พิมพ์ บรรยายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12 ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ (ถ้ามี) ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า        เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 

หรือข้อมูลที่ใช้จัดทําคําของบประมาณ  
13. ไฟล์แนบ+เพ่ิมไฟล์อัพโหลด (ถ้ามี) ให้กด                   เพ่ิมไฟล์อัพโหลด กรณีที่มีไฟล์อัพโหลด

ตามข้อ 14 มากกว่า 1 ไฟล์ 
14.อัพโหลดไฟล์เพ่ือให้หน่วยงาน“เลือกไฟล์”และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบทั้งน้ีถ้าต้องการ

ลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ 
15. เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 

โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากน้ัน กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” หน้าช่ือ
บุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายช่ือในข้อมูลทั่วไป กรณต้ีองการเปลี่ยนช่ือให้กด
ปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายช่ือน้ัน และทาํการเลือกใหม ่
 16 *ผู้เสนอโครงการ กด “เพ่ิมผู้เสนอโครงการ” เพ่ือค้นหาและเลอืกช่ือผู้เสนอโครงการ (วิธีการเหมือนข้อ 15) 
 17. *ผู้อนุมัติโครงการ กด “เพ่ิมผู้อนุมัติโครงการ”เพ่ือค้นหาและเลือกช่ือผู้อนุมติัโครงการ (วิธีการเหมอืนข้อ 15) 
 18. กดปุ่ม บันทึก สีเขียว ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพ่ิม ถ้าดําเนินการครบถ้วนจะขึ้น
ข้อความ สีเขียว Success! คุณเพ่ิมข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้
ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลให้แก้ไข 

ข้อควรระวัง *** ก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไปใหก้ด “บนัทกึ” ในข้อ 18 ก่อนจะทํารายการ
ต่อไป มิฉะนั้นระบบจะทําการ Refresh แล้วข้อมูลจะหายไป*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 

 

 
ภาพที่ 3.2.12 ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการใหญ่ งบดําเนินงาน(โครงการ) 
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ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มโครงการย่อย  
1. เมื่อกดบันทึกจากขั้นตอนที่ 1 แล้วหน้าจอของท่านจะปรากฏตามภาพ 3.2.13  ให้ตรวจสอบข้อมูล

ว่า ถูกต้องครบถ้วนตรงกับที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่  
เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้สังเกต จะเห็นข้อความ “โครงการย่อย คลิ๊ก เพ่ือเพ่ิมโครงการย่อย” 

(เหนือช่อง ประโยชน์ที่จะได้รับ)  

 
 

ภาพที่ 3.2.13 ข้ันตอนท่ี 2 การเพ่ิมโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) 

2. จะขึ้น Pop Up ให้บันทึกโครงการย่อย (ภาพที่ 3.2.14) ดังต่อไปน้ี  
2.1 ตรวจสอบ เป็นช่ือโครงการใหญ่ที่โครงการย่อย อยู่ภายใต้ถูกต้องหรือไม่  
2.2 ลําดับความสําคัญ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับความสําคัญของโครงการย่อยน้ัน  
2.3 ช่ือโครงการ ให้พิมพ์ “โครงการย่อยที่...” แล้วตามด้วยช่ือโครงการย่อย เพ่ือความสะดวกใน

การค้นหาโครงการในขั้นบริหารโครงการของหน่วยงาน 
2.4 ค่านํ้าหนักของโครงการย่อย (ร้อยละ)11 ให้พิมพ์ ค่านํ้าหนักของโครงการย่อย ทั้งน้ีนํ้าหนักของ

โครงการย่อยทุกโครงการต้องรวมกันแล้วได้เท่ากับ 100 
2.5 จํานวนเงิน ให้พิมพ์ จํานวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการย่อยน้ัน 12 
2.6. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กด “บันทึก” สีดํา 

 
ภาพที่ 3.2.14 ข้ันตอนท่ี 2 การเพ่ิมโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) (ต่อ) 

                                                            
11 ค่าน้ําหนักของโครงการย่อย (ร้อยละ) หมายถึง ร้อยละของความสําคัญของโครงการย่อยท่ีมีผลต่อการบรรลุความสําเร็จ
ของโครงการใหญ่ 
12 กรณีท่ีบันทึกจํานวนเงินในโครงการย่อย ไปจํานวนหนึ่ง หากไม่ตรงกับยอดรวมจํานวนเงินท่ีระบุในกิจกรรมในโครงการย่อย 
ระบบจะเปลี่ยนตัวเลขจํานวนเงินในโครงการย่อยให้ตรงกับยอดรวมจํานวนเงินท่ีระบุในกิจกรรมในโครงการย่อยโดยอัตโนมัติ 

1 

2.1 

2.2 2.3 

2.4 2.5 

2.6 
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3. หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพ่ิมในข้อมูลทั่วไป (ภาพที่ 3.2.15) 
3.1 สังเกตว่า ในหน้าน้ีสามารถเพิ่มโครงการย่อยได้โดยคลิ๊กที่ “คลิ๊กเพ่ือเพ่ิม โครงการย่อย” เพ่ือ

ทําการเพ่ิมโครงการย่อย จากน้ันทําตามลําดับ ในขั้นตอนที่ 2 ข้อ 2.1-2.6  
3.2 กรณีต้องการแก้ไขโครงการย่อย ให้คลิ๊กที่ “คลิ๊กเพ่ือแก้ไขลําดับความสําคัญ,นํ้าหนัก,จํานวนเงิน” 

แล้วจะมี Pop Up ขึ้นมาให้ทําการแก้ไข เมื่อทําการแก้ไขเสร็จแล้วให้ทําการกด “บันทึก”  
3.3 สังเกต นํ้าหนักรวมของโครงการย่อย ทุกโครงการย่อยรวมกัน ต้องเท่ากับ 100 
3.4 เมื่อดําเนินการเพ่ิมหรือแก้ไขโครงการย่อยเสร็จแล้วให้ทําการกด “บันทึก” ปุ่มสีฟ้า เหนือ

ตารางแสดงผลการค้นหารายการคําของบประมาณ อีกคร้ัง 

 

 
ภาพที่ 3.2.15 ข้ันตอนท่ี 2 การเพ่ิมโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) (ต่อ) 

ขั้นตอนที่ 3 การบนัทกึข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อย (อธบิายตามตัวเลข) 
1. เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 2 แล้ว หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอ ภาพที่ 3.2.16 จากน้ัน

ให้คลิ๊กที่ ช่ือโครงการย่อย เพ่ือเข้าสู่การบันทึกข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อย 

 
ภาพที่ 3.2.16 ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ)  

3.4 

3.2 

3.3 
3.1 

1 คลิ๊กชื่อโครงการย่อย 
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2. จะปรากฏข้อมูลทั่วไปของโครงการย่อย ภาพที่ 3.2.17 ซึ่งคล้ายกับข้อมูลทั่วไปของโครงการใหญ ่
ให้ดําเนินการดังน้ี  

2.1 ให้ทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังต่อไปน้ี ยอดเงินรวม รหัสโครงการ *ประเภทงบ
รายจ่าย ปีงบประมาณ *ประเภทโครงการ สังกัดของหน่วยงาน *กิจกรรมหลัก *ลําดับโครงการ *อยู่ภายใต้
โครงการใหญ่ *ช่ือโครงการย่อย 

2.2 ให้เลือก *ยุทธศาสตร์ 
2.3 ให้เลือก *ตัวช้ีวัด 
2.4 พิมพ์หลักการและเหตุผล ของโครงการย่อย 
2.5 พิมพ์วัตถุประสงค์ ของโครงการย่อย 
2.6 เลือกลักษณะโครงการ 
2.7 *เป้าหมายผลผลิตภาพรวมโครงการ ให้คลิ๊กที ่  จะขึ้นตารางให้บันทึก (คลิ๊ก

เพ่ิมหากต้องการบันทึกมากกว่า 1 เป้าหมายผลผลิตโครงการ) 
 2.7.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของโครงการย่อย 
 2.7.2 ผลผลิตโครงการ พิมพ์ ผลผลิตของโครงการย่อย 
 2.7.3 จํานวน พิมพ์ จํานวนผลผลิตของโครงการย่อย 
 2.7.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของผลผลติโครงการย่อย 
 อย่างไรก็ตามเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรกขอให้เป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของโครงการ 

เน่ืองจากระบบESMจะนําไปวางแผนงาน ในเมนูบริหารโครงการ และให้รายงานผลงานในเมนูรายงาน
ความก้าวหน้า ต่อไป ***ผลผลิตที่ลําดับที่ 1 มีความสําคัญที่สุดของโครงการ*** 

2.8 เป้าหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ให้คลิ๊ก จะขึ้นตาราง
ให้บันทึก (ให้คลิ๊กเพ่ิม กรณีต้องการบันทึกมากกว่า 1 ตัวช้ีวัด) 

 2.8.1 ลําดับ พิมพ์ ลําดับของตัวช้ีวัด 
 2.8.2 ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ พิมพ์ช่ือตัวช้ีวัดที่สะท้อนความสําเร็จของโครงการย่อย 

 2.8.3 จํานวน พิมพ์ ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
 2.8.4 หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของข้อ 2.8.2 
2.9 *ชื่อกิจกรรมในโครงการ ห้าม คลิ๊ก ให้ข้ามไปก่อน (เก็บไว้ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4) 
2.10 พิมพ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการย่อย 
2.11 ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า       เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 

หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ  
2.12 ไฟล์แนบ +เพ่ิมไฟล์อัพโหลด ให้กด                    กรณทีี่มีไฟล์อัพโหลดตาม 2.12 มากกว่า 1 ไฟล ์ 
2.13  อัพโหลดไฟล์ เพ่ือให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ทั้งน้ี 

ถ้าต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถงัขยะ 
2.14 *เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม  จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาช่ือผู้รับผิดชอบ

โครงการ โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากน้ัน กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” 
หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายช่ือในข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการเปลี่ยน
ช่ือให้กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายช่ือน้ัน และทําการเลือกใหม่ 
 2.15 *ผู้เสนอโครงการ กด “เพ่ิมผู้เสนอโครงการ” เพ่ือค้นหาและเลือกช่ือผู้เสนอโครงการ (วิธีการ
เหมือนข้อ 2.13 ) 



18 
 

 2.16 *ผู้อนุมัติโครงการกด “เพ่ิมผู้อนุมัติโครงการ”เพ่ือค้นหาและเลือกช่ือผู้อนุมัติโครงการ  (วิธีการเหมือนข้อ 2.13) 
 2.17 กดปุ่ม บันทึก สฟีา้ระบบจะทําการจัดเก็บข้อมูลที่ได้ทําการเพ่ิม ถ้าดําเนินการครบถ้วนจะขึ้น
ข้อความ สีเขยีว Success! คุณเพ่ิมข้อมูลสําเร็จ เหนือตารางแสดงผลการค้นหา แต่ถ้าไม่สามารถบันทึกได้
ระบบจะมีข้อความ สีแดง Error และแจ้งเหตุผลใหแ้ก้ไข 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 3.2.17 ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการย่อย งบดําเนินงาน(โครงการ) (ต่อ) 

 
 
 

2.13 
2.12 

2.1 

2.16 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 
2.6 

2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 

2.7 

2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 
2.8 

2.9 

2.10 
2.11 

2.14 

2.15 

2.17 
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ข้อควรระวัง  
*** ก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้กด “บันทึก” ในขอ้ 2.16 ก่อนจะทํารายการต่อไป มิฉะน้ัน

ระบบจะทําการ Refresh แลว้ข้อมูลจะหายไป*** 
*** โครงสร้างแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค กําหนดให้แผนปฏิบัติราชการ งบดําเนินงาน

(โครงการ) มี 3 ระดับ คือ โครงการใหญ่(เป็นโครงการในระดับกิจกรรมหลัก โดยใช้ช่ือเดียวกับช่ือกิจกรรมหลัก 
วงเล็บด้วยช่ือหน่วยงาน) โครงการย่อย และกิจกรรมในโครงการย่อย กรณีที่หน่วยงาน มีระดับโครงการ 2 
ระดับ คือโครงการใหญ่ และโครงการย่อย ไม่มีกิจกรรมในโครงการย่อย ให้เพ่ิมกิจกรรมในโครงการย่อย โดยใช้
ช่ือกิจกรรมตามช่ือโครงการย่อย บันทึกรายละเอียดให้ครบ ตามข้ันตอน 1-6 *** 

*** หากปีงบประมาณใด การกําหนดตัวช้ีวัดประเภทต่างๆ ล่าช้ากว่ากําหนดการบันทึกคําขอ
งบประมาณ ระบบจะปิดช่องหมายเลข 2.3 ตามภาพที่ 3.2.17 เลือกตัวช้ีวัด และให้หน่วยงานเลือกในเมนู
บริหารโครงการ*** 

ขั้นตอนที่ 4 การบันทึกข้อมลูกิจกรรมในโครงการย่อย (อธิบายตามตัวเลข ภาพที่ 3.2.18) 
เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 3 แล้ว ให้คลิ๊กที่ “คลิ๊กเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมในโครงการ” (ภาพที่ 3.2.17 

หมายเลข 2.9) จะมี Pop Up ขึ้นมาที่หน้าจอ ให้บันทึกข้อมูลกิจกรรมในโครงการย่อย ดังต่อน้ี 
1. ตรวจสอบช่ือโครงการย่อย   
2. ลําดับ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับของกิจกรรมการดําเนินงาน หากต้องการเปลี่ยนลําดับ สามารถแก้ไข

ตัวเลขได้และระบบ ESM จะเรียงให้อัตโนมัติหลังกดบันทึก หากไม่ต้องการให้กดรูปถังขยะเพ่ือลบกิจกรรม  
3. ยกเลิกกิจกรรมในโครงการ คือการเลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิก แทนการลบกิจกรรม  
4. *กิจกรรมย่อย เลือก ช่ือกิจกรรมย่อยที่เก่ียวข้องกับโครงการ (ดูได้จากพจนานุกรมกิจกรรม) 
5. *ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือกิจกรรมในโครงการย่อย 
6. สถานที่ดําเนินโครงการ หมายถึง พ้ืนที่จดักิจกรรม-โครงการ เช่น กทม. เพราะเป็นจังหวัดที่จัด

ประชุม (ไม่ใช่พ้ืนที่ที่ต้องการควบคุมโรค) 
7. กลุ่มเป้าหมายภายใน พิมพ์ ช่ือกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ภายในกรมฯ เช่น สคร. กองบริหาร เป็นต้น 
8. กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วยข้อมูลย่อย ดังน้ี 

กลุ่มวัย พิมพ์ ช่ือกลุ่มวัยของประชาชนท่ีต้องการแก้ปัญหา เช่น วัยรุ่น, วัยทํางาน เป็นต้น 
เครือข่าย พิมพ์ ช่ือเครือข่าย (หน่วยงานภายนอกกรมฯทีนํ่าเอาผลผลิตของกรมฯไปใช้หรือมีส่วน

ขับเคลื่อนผลักดันงานของกรมฯ เช่น สสจ. อปท.เป็นต้น)  
Setting พิมพ์ พ้ืนที่/จังหวัด/แหล่ง ที่ต้องการควบคุมโรค เช่น พ้ืนที่ที่ต้องการควบคุมโรคตาม

โครงการย่อยน้ี คือ โรงเรียนอาชีวศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  
9. * เริ่มดําเนินการ เลือก วันที่เริ่มดําเนินการเลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
10. * ดําเนินการเสร็จ เลือก วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เลือกตามปฏิทิน กรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ.  
11. ค่านํ้าหนักของกิจกรรม (ร้อยละ) พิมพ์ตัวเลขค่านํ้าหนักของกิจกรรม (หมายถึงร้อยละของ

ความสําคัญของกิจกรรมน้ีที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ ทั้งนี้รวมทุกกิจกรรมในโครงการต้องเท่ากับ 
100) จําเป็นต้องใส่ทุกกิจกรรมเพราะจะเช่ือมโยงกับเมนูรายงานผลความก้าวหน้า หากไม่ใส่ค่าน้ําหนัก             
เม่ือรายงานผลความก้าวหน้าในกิจกรรมนี้จะเท่ากับ 0  

12.   ผลผลิตของกิจกรรม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ หรือ เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น 
13. * จํานวน พิมพ์ จํานวนของผลผลิตข้อ 12  
14. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของผลผลิตข้อ 12 เช่น เรื่อง คน เครือข่าย รายบริการ เป็นต้น 



20 
 

15. แผนงานลดโรคและภัยสุขภาพ13 เลือก มาตรการท่ีอยู่ภายใต้แผนงานลดโรคและภัยสุขภาพ 
 เลือก เครื่องหมายหน้ารหัสมาตรการที่พิจารณาแล้วว่าเก่ียวข้องกับกิจกรรม 
 โดยระบบจะข้ึนช่อง “เลือกนํ้าหนัก” ให้คลิ๊กเลือกตัวเลข (พิจารณาจาก ท่านคิดว่าจํานวนเงินใน

กิจกรรมน้ีทั้งหมด ท่านใช้ไปเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการท่ีเลือกโดยตรงก่ีเปอร์เซ็นต์ รวมแล้วไม่เกิน 100 อาจ
รวมกันอาจจะได้ 100 % หรือตํ่ากว่า 100 เน่ืองจากเงินในบางส่วนของกิจกรรมไม่ได้ดําเนินการเพ่ือมาตรการ
ทั้งหมด เช่น กิจกรรมจัดรณรงค์ มีค่าพิมพ์คู่มือคัดกรองเบาหวานใช้เงิน 50% พิมพ์แนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน ใช้เงิน 20% อ่ืนๆ อีก 30% เป็นค่าเดินทาง ซึ่งจําแนกไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นไปเฉพาะ
มาตรการใด เป็นต้น) 

 ทั้งน้ี จะเลือกมาตรการได้เฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับมาตรการ14 (ระบบจะเช่ือมโยงเฉพาะ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับมาตรการเท่าน้ัน โดยหน่วยงานที่ไม่เก่ียวข้องจะไม่แสดง Drop down มาตรการ) 

 เน้น !! ใน 1 กิจกรรมน้ันค่านํ้าหนักของมาตรการที่เลือกรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100 
16. ยอดเงินรวมของกิจกรรมทั้งหมด ให้ตรวจสอบจํานวนเงินรวมทั้งหมดในกิจกรรมทั้งน้ี ระบบจะรวม

ให้อัตโนมัติเมื่อกดบันทึก 
17. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย และประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ภายใต้ประเภทค่าใช้จ่าย จนครบตามรายการที่

ต้องการของบประมาณ 
18. จํานวนเงิน พิมพ์ จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 

19. เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย สําหรับ เพ่ิมประเภทค่าใช้จ่าย และประเภทค่าใช้จ่าย
ย่อย และจํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 

20. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วใหท้ําการกด “บันทึก” สีดํา Pop Up จะหายไป  
หากโครงการย่อยน้ีมีหลายกิจกรรม ให้ คลิ๊กเพ่ือเพ่ิม กิจกรรมในโครงการ แล้วทําตามขอ้ 1-20 จน

ครบถ้วนทุกกิจกรรมในโครงการย่อยน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
13 จากเอกสาร “สรุปเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ” จากกองแผนงาน 
14 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่ระบุไว้ใน เล่ม “สรุปเป้าหมายการดําเนินงานตามแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ”  
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ภาพท่ี 3.2.18  ข้ันตอนท่ี 4 การบันทึกข้อมูลกิจกรรมในโครงการย่อย คําของบดําเนินงาน(โครงการ) 

21. ให้คลิ๊ก “แตกตัวคูณงบดําเนินโครงการ”   (จะปรากฏเฉพาะประเภทค่าใช้จ่าย
ที่กําหนดให้แตกตัวคูณเท่าน้ัน) จะขึ้น Pub up ตามภาพที ่3.1.19 แบ่งเป็น ส่วนที่ต้องตรวจสอบ การแตก
กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ และการแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย 

 21.1 ส่วนที่ต้องตรวจสอบ 
ส่วนบนจะเป็นข้อมูลของโครงการย่อย  ใหต้รวจสอบทุกรายการที่ปรากฏ เช่น 
ยอดเงินตามคําของบประมาณ 

 ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง คือ ยอดเงินของโครงการได้รับอนุมัติเงินให้ดําเนินการ (=ยอดเงิน
จัดสรรงบประมาณโครงการ+อนุมัติเงินโอนเข้า-อนุมัติเงินโอนออก) ที่ยังไม่ได้หักรายการเบิกจ่ายในกรณีถ้าไม่
มีการโอนเงินใดๆ จะเป็นจํานวนเงินตามที่ได้รับจัดสรรฯ 

ยอดเงินที่ใช้ หมายถึง จํานวนเงินทั้งหมดรวมทุกประเภทค่าใช้จ่าย ซึ่งเจ้าของโครงการต้องวางแผน
ค่าใช้จ่ายในประเภทต่างๆ รวมกันให้เท่ากับยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง (แต่ในตัวอย่างน้ีจะไม่เท่ากับยอดเงิน
หลังโอนเปลี่ยนแปลงเพราะยังไม่ได้เข้าไปดําเนินการครบทุกกิจกรรม) 
 รายการอ่ืนให้ตรวจสอบ ได้แก่ รหัสโครงการ ประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ สังกัดหน่วยงาน 
กิจกรรมหลกั  ลําดับโครงการ ช่ือโครงการย่อย  ระยะเวลาดําเนินโครงการ กิจกรรมในโครงการ (สังเกตรหัส
จะมี Underscore กิจกรรม ต่อท้าย Underscore โครงการย่อย)  

ซึ่งหากเจ้าของโครงการต้องการแก้ไข ข้อมลูตามข้อ 21 สามารถเข้าไปปรับตามข้อ 16-19  
21.2 การแตกกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ ให้บันทึก“กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมใน

โครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)” เช่น ประชุม 5 ครั้ง / จัดจ้าง 1 ครั้ง / นิเทศ 5 ครั้ง เป็นต้น  
อน่ึงการแตกกิจกรรมย่อยฯ น้ี เจ้าของโครงการจําเป็นต้องพิจารณา บันทึกกิจกรรมย่อยภายใต้

กิจกรรมในโครงการ (ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย) อย่างรอบคอบ เน่ืองจากระบบฯ จะนําข้อมูลดังกล่าวไปเช่ือมโยง
กับร้อยละความก้าวหน้าของโครงการฯ ในเมนูรายงานความก้าวหน้า เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่เจ้าของ
โครงการในการรายงานความก้าวหน้าต่อไป(กรณีกิจกรรมในโครงการไม่มีประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องแตกตัวคูณ 
เจ้าของโครงการจะรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในโครงการภาพรวม) 
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 ดังนั้น จึงไม่ให้เอารายการค่าใช้จ่ายมาใส่ เช่น เบ้ียเลี้ยง 200 คน ที่พัก 3 คืน หรือพิมพ์หนังสือ 
3000 เล่ม มาใส่ เพราะรายการค่าใช้จ่ายจะไปอยู่ในการแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่ายข้อ 21.3 และหากมี
รายการมากกว่า 1 รายการ สามารถกด +กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมในโครงการ(ไม่ใช่รายการค่าใช้จ่าย)  

 เมื่อบันทึกครบทุกรายการแลว้ ให้กด บนัทกึ ปุ่มสีน้าํเงนิ ก่อนเข้าไปคลิ๊กข้อ 21.3 แตกตัวคูณ
รายการค่าใช้จ่าย มิฉะน้ัน รายการที่บันทึกจะหายไป 
 21.3 การแตกตัวคูณรายการค่าใช้จ่าย โดยคลิ๊ก +เพ่ิมข้อมูลตัวคูณ และขึ้น popup ให้กรอก
รายละเอียด เจ้าของโครงการคลิ๊ก +เพ่ิมข้อมูลตัวคูณได้หลายรายการตามต้องการ ทั้งน้ีการแตกตัวคูณ มีไว้
อํานวยความสะดวกให้เจ้าของโครงการทราบท่ีมาของจํานวนเงินในกิจกรรมนั้นๆ ว่า มีค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
อะไรบ้าง โดยสังเกตจํานวนเงินระหว่าง “รวมท้ังสิ้น” จะต้องเท่ากับ “*เงินที่ใช้” ถึงจะถือว่าการแตกตัวคูณ
ถูกต้อง (ตัวอย่างแสดงการบันทึกการแตกตัวคูณไม่ถูกต้อง เพราะเกินวงเงินที่ใช้ เจ้าของโครงการควรปรับให้เท่ากัน)  

  อย่างไรก็ตาม ระบบฯ จะยืนยันตัวเลข “*เงินที่ใช้” และการเลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย”เป็นประเภท
ค่าใช้จ่ายและตัวเลขจํานวนเงินที่ถูกต้อง ไม่ได้เอารายการค่าใช้จ่ายและจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นจากการแตกตัว
คูณรายการค่าใช้จ่ายมานําเสนอ Report แต่อย่างใด 

22. กด บันทกึ สีฟ้า 
23. คลิ๊ก ช่ือโครงการย่อย หลังคําว่า “กลับไปดูข้อมูลโครงการ” เพ่ือ กลับไป“แตกตัวงบดําเนินการ

โครงการ” ตามข้อ 21-22 จนครบทุกประเภทค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในกิจกรรมน้ัน 
24. ดําเนินการตามวิธีการในข้อ 2-23 จนครบถ้วน ทุกกิจกรรมในโครงการย่อย  
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ภาพท่ี 3.2.19 การแตกตัวคูณงบดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดําเนินงานโครงการย่อย 
เมื่อกด “บันทึก” จากข้ันตอนที่ 4 แล้ว Pop Up จะหายไป หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 3.2.20  

1. ตรวจสอบ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการย่อย ซึ่งมาจากยอดรวมของ
“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 

2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน 
ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามท่ีหน่วยงานบันทึก วันเริ่มดําเนินการ
และสิ้นสุดดําเนินการของกิจกรรม) 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 ระบบฯ 
จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

4. ตาราง “แผนการดําเนินงาน” ให้ใส่จํานวนเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่
สําคัญที่สุดของโครงการว่ามีแผนที่จะดําเนินการในเดือนใด จนครบ 

5. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
หลังจากนั้นให้ไปดูที่ ตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” คลิ๊กเลือก โครงการย่อยลําดับ
ต่อไป ดําเนินการตามข้ันตอนที่ 3-5 จนครบทุกโครงการย่อย 

21.1 
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ภาพท่ี 3.2.20  ข้ันตอนท่ี 5 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดําเนินงานโครงการย่อย  

คําของบดําเนินงาน(โครงการ) 
ขั้นตอนที่ 6 การวางแผนการดําเนินงานโครงการใหญ่ คําของบดําเนินงาน (โครงการ) 
 หลังจากบันทึกข้อมูลครบทุกโครงการย่อย (ขั้นตอนที่ 3-ขั้นตอนที่ 5) ใหค้ลิ๊กที่รูปดินสอหน้าช่ือ
โครงการใหญท่ี่ต้องการ จะปรากฏภาพ 3.2.21 ให ้
 1. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด 
 2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ตรวจสอบจํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือน ลง
ใน ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (เดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามที่หน่วยงานบันทึก วันเริ่ม
ดําเนินการและส้ินสุดดําเนินการของทุกโครงการย่อย) ข้อมูลน้ีจะมาจากยอดรวมการวางแผนเบิกจ่าย
งบประมาณของทุกโครงการย่อยรวมกัน 
 3. ตาราง “แผนการดําเนินงาน” ให้ใส่จํานวนเป้าหมายผลผลิตในลําดับแรก ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สําคัญ
ที่สุดของโครงการว่ามีแผนที่จะดําเนินการในเดือนใด จนครบ 
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4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม   
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ภาพที่ 3.2.21 ข้ันตอนท่ี 6 การวางแผนการดําเนินงานโครงการใหญ่ คําของบดําเนินงาน (โครงการ) 

3.2.2.4 กรณีเลือกงบลงทุน 
งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
การบันทึกคําของบประมาณ งบลงทุนจะแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่  
ก. การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์     ข. การบันทึกข้อมูลที่ดิน และสิ่งก่อสร้างแต่ละแบบมีวิธีการบันทึก ดังน้ี 

ก. การบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ 
มีวิธีการบันทึก แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมูลทั่วไป (ภาพที่ 3.2.21) อธิบายตามตัวเลข 
1. *ประเภทงบรายจ่าย จะแสดงอัตโนมัติเป็น “งบลงทุน”  
2. *ปีงบประมาณเลือก ปีงบประมาณของคําของบลงทุน  
3. *ประเภทโครงการบังคับเลือก “โครงการเดี่ยว” เท่าน้ัน 
4. * สังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
5. *กิจกรรมหลัก เลือก กิจกรรมหลัก ของครุภัณฑ์ที่ได้รับ(ข้อมูลจากบันทึกกองแผนงาน) 
6. *ยุทธศาสตร์ สําหรับงบลงทุนให้เลือก “ภารกิจพื้นฐาน” เท่าน้ัน 
7. *ช่ือโครงการ พิมพ์ คําว่า “ครุภัณฑ์” เท่าน้ัน 
8 วัตถุประสงค์ พิมพ์ บรรยายภาพรวมของรายการครุภัณฑ์ (ตามท่ีกรมฯกําหนด) เช่น 

1) เพ่ือทดแทนสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน....... รายการ จํานวน.... ตัว 
2) เพ่ือทดแทนสําหรับด้านความเป็นเลิศด้าน.....จํานวน.....รายการ จํานวน...ตัว 
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน......รายการ จํานวน....ตัว 
4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความเป็นเลิศด้าน....จํานวน....รายการ จํานวน....ตัว 

4 
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9. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ (ถ้ามี) ให้หน่วยงานกด ปุ่มสีฟ้า  เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างที่ใช้
จัดทําหรือประกอบการส่งคําของบประมาณ  

10. ไฟล์แนบ ให้กด “+เพ่ิมไฟล์อัพโหลด”  
11. อัพโหลดไฟล์ เพ่ือให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบคําขอ ทั้งน้ี

หากต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ  
12. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิ๊ก “เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ”เลือกช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 
13. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วใหท้ําการกด “บันทึก”  

 

 
ภาพที่  3.2.22 ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบลงทุน (ข้อมูลครุภัณฑ์) 
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ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ  
หลังจาก กดบันทึก ตามข้ันตอนที่ 1 จะเห็นภาพ 3.2.23 ให้ตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมด ถูกต้องตรง

ตามท่ีบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องให้คลิ๊ก “คลิ๊กเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมในโครงการ” 

 

ภาพที่  3.2.23 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบลงทุน (ข้อมูลครุภัณฑ์) 

จากน้ันหน้าจอของท่านจะขึ้น Pop Up ตามภาพ 3.2.24 ให้กรอกข้อมูลกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. *ลําดับ พิมพ์ตัวเลข ลําดับที่ของรายการครุภัณฑ์ 
2. *ยกเลิก รายการคือเลือกยกเลิกโครงการกับไม่ยกเลิกโครงการ แทนการลบ 
3.  *กิจกรรมย่อย เลือกกิจกรรมย่อยตามพจนานุกรม 
4. * รายการ พิมพ์ ช่ือครุภัณฑ์ ช่ือครุภัณฑ์ควรเป็นภาษาไทย เป็นช่ือกลางๆ ที่สื่อความหมายได้  
หากเป็นรายการเดิมที่เคยจัดหาในปีที่ผ่านมาขอให้ใช้ชื่อตามบัญชีรายงานครุภัณฑ์และงบลงทุน

ของกรมควบคุมโรค เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว) 
5. * พ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่เสี่ยง พิมพ์ช่ือจังหวัดที่ดําเนินการ 
6. * เริ่มดําเนินการ เลือกวันที่คาดว่าจะลงนามสัญญากรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
7. * ดําเนินการเสร็จ เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จกรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
ทั้งน้ีครุภัณฑ์ตํากว่า 1 ล้านบาท ต้องจัดซื้อให้เสร็จทันภายในไตรมาส 1 ต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป

ต้องจัดซื้อ  ให้ทันภายในไตรมาส 2 
8. ผลผลิตกิจกรรม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18 น้ิว) ผลผลิตกิจกรรมให้พิมพ์ว่า 3 เครื่อง 

1 
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9. * จํานวน พิมพ์ จํานวนที่ต้องการบันทึกคําของบประมาณ โดยจํานวนตัวเลขต้องตรงกับข้อ
ผลผลิตกิจกรรม  

10. * ราคาต่อหน่วย พิมพ์ ราคาต่อหน่วยของรายการครุภัณฑ์น้ันจํานวนเงินไม่ต้องใส่คอมมา (,) 
หากเป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ต้องต้ังราคาตามบัญชีราคามาตรฐานของสํานัก

งบประมาณ สามารถดูราคามาตรฐานได้จาก website www.bb.go.th และบัญชีเกณฑ์ราคากลางของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จาก website www.mict.go.thและราคาอ้างอิงจากราคาที่
เคยจัดซื้อครุภัณฑ์อ่ืนๆ (นอกบัญชีราคามาตรฐาน) ต้ังราคาตามคุณลักษณะและราคาที่สามารถจัดซื้อได้ โดย
ควรมีการสืบราคาก่อน 

11. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของรายการครุภัณฑ์เช่น เครื่อง 
12. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 3.1 ค่าครุภัณฑ์ (ดูให้ตรงกับช่ือโครงการ) 
13. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย15 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปหรือ ตํ่า

กว่า 1 ล้านบาทให้ดูที่ราคาต่อหน่วยของรายการครุภัณฑ์น้ันว่ามีราคา สูงกว่า 1 ล้าน หรือตํ่ากว่า 1 ล้าน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว) ราคาต่อหน่วย 20,600 
บาท ต้องเลือก ตํ่ากว่า 1 ล้านบาท เป็นต้น 
 14. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ให้เลือกรายหมวดครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย ครุภัณฑ์การเกษตร 
ครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อ่ืนๆ 
 15. จํานวนเงิน เห็นได้ว่าจะเป็นแถบสีเทา ไม่สามารถใส่จํานวนเงินระบบจะคํานวณให้อัตโนมัติเมื่อ
กดบันทึก โดยคํานวณจาก จํานวน(ตามข้อ10) คูณราคาต่อหน่วย (ตามข้อ 11) จากน้ันให้กด “บันทึก”  
 16. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทําการกด “บันทึก” สีดํา แล้ว Pop Up จะหายไป 
***กรณีในกิจกรรมหลัก นั้น มีครุภัณฑ์หลายรายการ ให้ทําการเพ่ิมกิจกรรมโดยทําตามขั้นตอนที่ 2 ต้ังแต่ข้อ 1 
จนถึงข้อ 17 ตามลําดับ ทั้งน้ี 1 กิจกรรม คือ 1 รายการครุภัณฑ์ *** 
 17. เมื่อบันทึกครบถ้วนทุกกิจกรรม ให้กด “บันทึก” สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการ
คําของบประมาณ” 
  
 

                                                            
15ดูตาม ภาคผนวก 4.8 ตารางแสดงประเภทค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายย่อย ภายใต้งบรายจ่าย และความหมายค่าใช้จ่ายบาง
รายการ 
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ภาพที่  3.2.24 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบลงทุน(ข้อมูลครุภัณฑ์) 

ขั้นตอนที่ 3 การบนัทกึแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ (ภาพที่  3.2.25) 
เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 2 หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 3.2.25  

1. ตรวจสอบรายการทั้งหมด โดยเฉพาะ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งมาจาก
ยอดรวมของ“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 

2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน 
ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ช่วงเดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามที่หน่วยงานบันทึก วันเริ่ม
ดําเนินการและสิ้นสุดดําเนินการของกิจกรรม) 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการคําของบประมาณ” 
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ภาพที่ 3.2.25 ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คําของบลงทุน (ข้อมูลครุภัณฑ์) 

 

1 
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ข. การบันทึกข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการที่ต้องบันทึกทั้งหมด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การบนัทกึข้อมูลทั่วไปของโครงการ (ภาพที่ 3.2.26) อธบิายตามตัวเลข 
1. *ประเภทงบรายจ่าย จะแสดงอัตโนมัติเป็น “งบลงทุน”  
2. *ปีงบประมาณเลือก ปีงบประมาณของคําของบลงทุน  
3. *ประเภทโครงการบังคับเลือก “โครงการเดี่ยว” เท่าน้ัน 
4. *สังกัดของหน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผู้ใช้ในระบบฯ 
5. *กิจกรรมหลัก เลือก กิจกรรมหลักของที่ดินสิ่งก่อสร้างที่เสนอ(ข้อมูลตามบันทึกที่กองแผนงานแจ้ง) 
6. *ยุทธศาสตร์ สําหรับงบลงทุนให้เลือก “ภารกิจพื้นฐาน” เท่าน้ัน 
7. *ช่ือโครงการ พิมพ์ ชื่อรายการสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 

ครอบครัว) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
8.* วัตถุประสงค์ ใส่เป็นภาพรวมของรายการสิ่งก่อสร้าง (ตามท่ีกรมฯกําหนด) เช่น  

1) เพ่ือทดแทนสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน....... รายการ จํานวน.... ตัว 
2) เพ่ือทดแทนสําหรับด้านความเป็นเลิศด้าน.....จํานวน.....รายการ จํานวน...ตัว 
3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับภารกิจหน่วยงาน จํานวน......รายการ จํานวน....ตัว 
4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความเป็นเลิศด้าน....จํานวน....รายการ จํานวน....ตัว 

9. กิจกรรมโครงการ ให้ข้ามไปก่อน ยังไม่ต้องคลิ๊ก  
10. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ ให้หน่วยงานกด ปุ่มสีฟ้า  เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างที่ใช้จัดทํา

หรือประกอบการส่งคําของบประมาณ เช่น แบบฟอร์ม หรือเอกสารประกอบการจัดทําคําขอในแต่ละประเภท
งบรายจ่าย ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานจัดทําข้อมูลคําของบประมาณและส่งกลับมาโดยอัพโหลดไฟล์ 

11. ไฟล์แนบ ให้กด “+เพ่ิมไฟล์อัพโหลด”  
12. อัพโหลดไฟล์ เพ่ือให้หน่วยงาน “เลือกไฟล์” และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบคําขอ หากไม่

แนบไฟล์จะไม่สามารถส่งเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ ทั้งน้ีหากต้องการลบไฟล์ให้กดรูปถังขยะ  
13. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิ๊ก “เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ” ใส่ช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ   
14. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทําการกด “บันทึก” สีฟ้า 
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ภาพที่ 3.2.26 ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการ คําของบลงทุน (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
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ขั้นตอนที่ 2 การบนัทกึข้อมูลกิจกรรมในโครงการ  
1. เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 1 แล้ว หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอใหม่ดังภาพ กิจกรรมใน

โครงการ ให้คลิ๊ก “คลิ๊กเพ่ือเพ่ิม กิจกรรมในโครงการ” ภาพที่  3.2.27 

 

 
ภาพที่ 3.2.27 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกข้อมูลกิจกรรมในโครงการ คําของบลงทุน (ข้อมูลท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

จากน้ันหน้าจอของท่านจะมี Pop Up ขึ้นมาให้กรอกข้อมลูซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 3.2.28) 
1.  *ลําดับ ลําดับของรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2. *ยกเลิก รายการคือเลือกยกเลิกโครงการ กับไม่ยกเลิกโครงการ แทนการลบโครงการ  
3. *กิจกรรมย่อย เลือกกิจกรรมย่อยตามพจนานุกรมกิจกรรม 
4. *รายการ พิมพ์ ช่ือรายการสิ่งก่อสร้างเหมือนช่ือโครงการ เช่น อาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 

ห้อง (16 ครอบครัว) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
5. *พ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่เสี่ยง พิมพ์ช่ือจังหวัดที่ดําเนินการ 
6. *เริ่มดําเนินการ เลือกวันที่คาดว่าจะลงนามสัญญากรณีพิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
7. *ดําเนินการเสร็จ เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จตามเอกสารงวดงาน-งวดเงิน งวดสุดท้ายที่ระบุไว้ 

กรณีผูกพันให้เลือกสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบันเท่าน้ัน (กรณีพิมพ์ ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014) 
9. ผลผลิตกิจกรรม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 

18 น้ิว) ผลผลิตกิจกรรมให้พิมพ์ว่า 3 เครื่อง 
10. * จํานวน พิมพ์ จํานวนที่ต้องการบันทึกคําของบประมาณ โดยจํานวนตัวเลขต้องตรงกับข้อ 9.  
11. * ราคาต่อหน่วย พิมพ์ ราคาต่อหน่วยของรายการสิ่งก่อสร้างกรณีเป็นรายการผูกพัน ให้ใส่

จํานวนเงินที่จะขอในปีน้ันๆ เช่น งบประมาณทั้งหมด 11,801,400 บาท ปี 2557 = 2,360,300 บาท ปี 
2558 = 9,441,100 บาท ถ้าจะบันทึกคําของบประมาณของปี 58 ให้บันทึกจํานวนเงิน9441100 บาท ใน
ระบบราคาต่อหน่วยจํานวนเงินไม่ต้องใส่คอมมา (,) 

12. * หน่วยนับ พิมพ์ หน่วยนับของจํานวนเช่น หลัง 

1 
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13. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่าย เป็น 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ดูให้ตรงกับช่ือโครงการ)  
14. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือรายการผูกพันเดิม รายการก่อสร้าง

ผูกพันใหม่รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม 
15. เลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย มีวิธีพิจารณาดังน้ี ราคาต้ังแต่ 10 ล้านบาท หรือ ราคาตํ่ากว่า 10 

ล้านบาท กรณีเป็นรายการผูกพันให้ดูที่ยอดเงินรวมของรายการสิ่งก่อสร้างน้ันๆเช่น งบประมาณทั้งหมด 
11,801,400 บาท ปี 2557 = 2,360,300 บาท ปี 2558 = 9,441,100 ในเมนูเลือกประเภท
งบประมาณย่อยน้ันต้องระบุเป็น ราคาต้ังแต่ 10 ล้านบาท 

16. จํานวนเงิน เห็นได้ว่าจะเป็นแถบสีเทา ระบบจะคํานวณจากจํานวน (ตามข้อ10) คูณราคาต่อ
หน่วย (ตามข้อ 11) โดยอัตโนมัติ เมื่อกดบันทึก  

17. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทําการกด “บันทึก” สีดํา 
********* หากมีหลายรายการในกิจกรรมหลัก ให้ดําเนินการตามข้อ 1- 17 จนครบทุกรายการ **********  

 
ภาพที่  3.2.28 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกข้อมูลท่ัวไปของโครงการ คําของบลงทุน (ข้อมูลท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 

ขั้นตอนที่ 3 การบนัทกึแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ  
เมื่อกด “บันทึก” จากขั้นตอนที่ 2 หน้าจอของท่านจะปรากฏหน้าจอดังภาพ 3.2.29  

1. ตรวจสอบรายการทั้งหมด โดยเฉพาะ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมด ซึ่งมาจาก
ยอดรวมของ“เงินที่ใช้ในกิจกรรม” ทุกกิจกรรม 

2. ตาราง “แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ” ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่าจะใช้ในแต่ละเดือนลงใน 
ตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ช่วงเดือนในตารางจะแสดงภาพรวมตามที่หน่วยงานบันทึก วันเริ่ม
ดําเนินการและสิ้นสุดดําเนินการของกิจกรรม) 

3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง ให้แก้ไขให้ถูกต้อง 

4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  สีฟ้า เหนือตารางแสดงผลการค้นหา 
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ภาพที่  3.2.29 ส่วนท่ี 3 การวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ คําของบลงทุน (โครงการท่ีดินสิ่งก่อสร้าง) 
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3.2.2.5 กรณีเลือก งบอุดหนุน 
จะปรากฏหน้าต่าง ตามภาพ 3.2.30 จะเห็น ช่อง “*ประเภทงบรายจ่าย” ระบุ “งบอุดหนุน” การ

บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ใหท้ําตามลําดับ ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกข้อมลูทั่วไป 
ขั้นตอนที่ 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ 
ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 1 การบนัทกึข้อมูลทั่วไป (อธบิายตามตัวเลข ในภาพที่ 3.2.30) ดังนี ้
 1. * ปีงบประมาณ ให้เลือก ปีงบประมาณที่ต้องการส่งคําของบบุคลากร 
 2.  ประเภทโครงการ กําหนดเป็นโครงการเด่ียว 
 3.* หน่วยงาน จะแสดงให้อัตโนมัติตามสังกัดของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนผูใ้ช้ในระบบฯ ให้ตรวจสอบ 
 4. * กิจกรรมหลัก ให้เลือก กิจกรรมหลกัตามที่กรมฯ กําหนดในแต่ละปี 16  
 5. * ยุทธศาสตร์ สําหรับงบอุดหนุน ให้เลอืก ยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาเครือข่ายฯ17  

6. * ช่ือโครงการ เลือก “อุดหนุนทั่วไป” (เมื่อประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ได้แก่เงิน
สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าสังคมสงเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการอบรม อมม.  เงินอุดหนุน
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เงินอุดหนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา
แพทย์ด้านระบาดวิทยา และเงินอุดหนุนทุนการศึกษาพัฒนากรมควบคุมโรค) หรือเลือก อุดหนุนเฉพาะกิจ (เมื่อ
ประเภทค่าใช้จ่ายอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเรื้อน) 
 7. ไฟล์ตัวอย่างสําหรับแนบ (ถ้าม)ี ให้หน่วยงาน กดปุ่มสีฟ้า       เพ่ือดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม 
หรือข้อมูลทีใ่ช้จัดทําคําของบประมาณ          
 8. ไฟล์แนบ +เพ่ิมไฟล์อัพโหลด ให้กด                   เพ่ิมไฟล์อัพโหลด กรณีที่มีไฟล์อัพโหลดตามข้อ 9 
มากกว่า 1 ไฟล์ 
        9. อัพโหลดไฟล์ เพ่ือให้หน่วยงาน “เลือกไฟล”์ และอัพโหลดไฟล์แนบเอกสารประกอบ ถ้าต้องการลบ
ไฟล์ให้กดรูปถงัขยะ 
        10. *เพ่ิมผู้รับผิดชอบโครงการ กดปุ่ม    จะขึ้น Pop Up ให้ค้นหาช่ือผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยสามารถพิมพ์ ช่ือ นามสกุล บางส่วน กด “ค้นหา” หลังจากน้ัน กดปุ่มสีเขียว “เลือกเข้ากลุ่ม” 
หน้าช่ือบุคคลที่ต้องการ หน้าต่าง Pop Up จะหายไป และปรากฏรายช่ือในข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการเปลี่ยน
ช่ือให้  กดปุ่มสีแดง “ลบออก” หน้ารายช่ือน้ัน และทําการเลือกใหม่ 
        11. ปุ่มบันทึก 

                                                            
16 การกําหนดกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อยดูตามพจนานุกรม  
17 ให้พิจารณา เลือกตามยุทธศาสตร์กรมฯท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาพที่  3.2.30 ข้ันตอนท่ี 1 การบันทึกข้อมูลท่ัวไป คําของบอุดหนุน 

ขั้นตอนที่ 2 การบนัทกึกิจกรรมในโครงการ 
 หลังจากท่านกดบันทึกตามขั้นตอนที่ 1 จะเห็นภาพ 3.2.31 ให้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ว่าถูกต้องตรง
กับที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1 หรือไม่ แล้วให้คลิ๊ก ตามภาพ 3.2.31 หมายเลข 1   
 

 

 
ภาพที่  3.2.31 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบอุดหนุน 
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จะปรากฏหน้าต่าง Pop Up ดังภาพที่ 3.2.32 จากน้ันให้ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
1. ตรวจสอบ ช่ือโครงการ    
2.. ลําดับความสําคัญ ให้พิมพ์ตัวเลข ลําดับของกิจกรรมการดําเนินงาน โดยระบบ ESM จะเรียง

กิจกรรมตามตัวเลขที่ใส่ หากต้องการเปลี่ยนลําดับกิจกรรม สามารถแก้ไขตัวเลขได้ และระบบESM จะเรียงให้
ใหม่ หลังกดบันทึก  

3. *ยกเลิก ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้เลือก ยกเลิก หรือ ไม่ยกเลิกกิจกรรม กรณีไม่ต้องการกิจกรรมน้ัน
ให้เลือก ยกเลิก แทนการลบทิ้ง 

4. *กิจกรรมย่อย ให้เลือกกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมหลักที่กรมฯ กําหนด โดยดูตามท่ีระบุใน
พจนานุกรมกิจกรรม 

5. * ช่ือกิจกรรมในโครงการ ให้พิมพ์ช่ือของกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทค่าใช้จ่าย“ประเภท
ค่าใช้จ่าย” ตัวอย่าง เช่น  

พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า “เงินสงเคราะห์ผู้ ป่วยโรคเรื้อน”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย เป็น          
“เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อน”   

พิมพ์ ช่ือกิจกรรมว่า“ค่าฌาปณกิจสงเคราะห์”เมื่อเลือกประเภทค่าใช้จ่ายย่อย เป็น “ค่าฌาปณกิจ
สงเคราะห์” เป็นต้น 

ดังน้ัน งบอุดหนุน จะมีช่ือกิจกรรมตามประเภทค่าใช้จ่ายย่อย18   
6. พ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่เสี่ยง เลือก พ้ืนที่เป้าหมาย/พ้ืนที่เสี่ยง เลือกจังหวัดที่มีกลุ่มที่ได้รับงบอุดหนุน 

(เลือกได้หลายจังหวัด) 
7. Setting พิมพ์ ช่ือ Setting (Unitของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงที่ต้องการแก้ปัญหา เช่น ผู้ป่วยโรค

เรื้อน, องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์, ผู้ได้รับทุน, อาสาสมัครมาลาเรีย เป็นต้น) 
8. * เริ่มดําเนินการ ให้เลือกวันที่เริ่มดําเนินการ (แนะนําให้บันทึก วันต้นปีงบประมาณ) กรณีพิมพ์ให้

พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
9. * ดําเนินการเสร็จ ให้เลือกวันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (แนะนําให้บันทึก วันสิ้นปีงบประมาณ) กรณี

พิมพ์ให้พิมพ์ ปี ค.ศ. เช่น 09-11-2014 
10. * จํานวน ให้พิมพ์ จํานวนคน องค์กร ทุน ที่ได้รับเงินในประเภทค่าใช้จ่ายย่อยน้ัน 
11. * หน่วยนับ ให้พิมพ์ “คน” หรือ “ทุน” หรือ “องค์กร” ตามประเภทค่าใช้จ่ายย่อย 
12.  จุดเน้น เลือก “เป็นจุดเน้น” หรือ “ไม่เป็นจุดเน้น”ให้เลือก มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ เช่น 

เลือก NHL17_1 กรณี โรคเร้ือน (การเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนในพ้ืนที่ที่มีข้อบ่งช้ีทางระบาดวิทยาและในผู้
สัมผัสโรค) เป็นต้น 

13. เลือกประเภทค่าใช้จ่าย ให้เลือก “ประเภทค่าใช้จ่าย” และ”ประเภทค่าใช้จ่ายย่อย”จนครบตาม
รายการที่ต้องการของบประมาณ (ตรวจสอบว่าประเภทค่าใช้จ่าย ตรงตามช่ือกิจกรรมในข้อ 4) กรณีบันทึกผิด 
ให้กดปุ่มรูป “ถังขยะ” เพ่ือลบประเภทค่าใช้จ่าย 

14. จํานวนเงิน กรอก จํานวนเงินที่ใช้ในประเภทค่าใช้จ่ายย่อย ไม่ต้องใส่เครื่องหมายคอมม่า (,) 
15. กด ปุ่ม “บันทึก” สีดํา 
หน้าต่าง Pop Up จะหายไปและข้อมูลที่บันทึกจะปรากฏเพ่ิมในข้อมูลทั่วไป สังเกตว่า จะมีตัวเลข “เงิน

ที่ใช้ในกิจกรรม” อยู่บรรทัดบนสุด  
                                                            
18  กรณีท่ีงบอุดหนุนของหน่วยงาน อยู่ในกิจกรรมย่อย เดียวกัน หน่วยงานจะมีโครงการอุดหนุนท่ัวไป และโครงการ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ และมีกิจกรรม ตามประเภทค่าใช้จ่ายย่อย  
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กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลกิจกรรมในโครงการ ให้คลิ๊กปุ่ม   
 หากมีหลายประเภทค่าใช้จ่าย ภายใต้กิจกรรมหลักเดียวกัน ให้เพ่ิมกิจกรรมในโครงการโดยกด
ปุ่ม  แล้วดําเนินการตามข้อ 1- 12 ให้เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกกิจกรรม แล้วกดปุ่มบันทึก สีฟ้า 
(เหนือตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ”) เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล ก่อน
ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3 

 

 
ภาพที่  3.2.32 ข้ันตอนท่ี 2 การบันทึกกิจกรรมในโครงการ คําของบอุดหนุน (ต่อ) 
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ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนที่ 2 แล้ว ด้านบนจะปรากฏตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามภาพที่ 
3.2.33 ให้ดําเนินการดังน้ี 
 1. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะ “ยอดเงินรวม” จะแสดงยอดเงินที่ใช้ทั้งหมดของโครงการซึ่ง
มาจากยอดรวมของเงินที่ใช้ในกิจกรรม ทุกกิจกรรม 
 2. ให้ใส่จํานวนเงินที่วางแผนว่า จะใช้ในแต่ละเดือน ลงในตารางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 3. กด Enter สังเกต จํานวนเงินที่กรอกทุกเดือนรวมกัน ถ้าไม่เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ตามข้อ 1 
ระบบฯ จะแจ้งเตือนเป็นตัวเลขสีแดง   
           4. เมื่อตรวจสอบถูกต้อง และบันทึกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  
 

 

 
ภาพที่  3.2.33 ข้ันตอนท่ี 3 การบันทึกแผนการเบิกจ่ายงบประมาณคํา ของบอุดหนุน  

 

1 

2 

3 
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ตอบคําถามที่พบบ่อย 
1. ข้อที่มีเครื่องหมาย “*” นําหน้าคําอธิบายข้อมูล หมายถึง จําเป็นต้องกรอกข้อมูล 
2. การบันทึกคําของบประมาณ ทําได้บนเว็บไซต์เท่าน้ัน 
3. การแนบไฟล์ เอกสาร จะสามารถทําได้เพียงบนเว็บไซต์เท่าน้ัน และถ้าไม่แนบไฟล์จะไม่สามารถส่ง

คําของบประมาณเข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นกรองได้ : ใช้นามสกุล zip, rar, doc, docx, xls, xlsx, xml, pdf, jpg, 
png, jpeg  ขนาดของไฟล์  ไม่ควรเกิน 20 MB ต่อ 1 ไฟล์ สามารถแนบได้หลายไฟล์) 
3.2.2.6 กรณีเลือก งบรายจ่ายอ่ืน  
 ทั้งรายการวิจัย และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ เจ้าของโครงการ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) 
ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ยังไม่ต้องสร้างคําขอ เน่ืองจากต้องรอผลการพิจารณาจัดสรรภายหลัง ให้เจ้าของ
โครงการไปสร้างในเมนูบริหารโครงการ สร้างโครงการใหม่นอกแผนฯ 

3.2.3 ตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” (ภาพที่ 3.2.38) 

 ข้อมูลในตารางฯ จะเป็นไปตามเง่ือนไขการค้นหาในข้อ 3.2.1  
 กลุ่มผู้ใช้งาน 
 เจ้าของโครงการใช้ค้นหาคําของบประมาณในระบบขึ้นมาแก้ไข หรือ Download แบบฟอร์มคําขอเพ่ือ
ตรวจสอบและเก็บเป็นหลักฐาน  
 ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และผู้ดูแลระบบ (Admin กรม) ใช้ค้นหาโครงการที่บันทึกคําขอแล้ว เพ่ือ
ตรวจสอบและส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง  
 วิธีการใช้งาน  
 1. กล่องสี่เหลี่ยม กรณีต้องการลบโครงการ ต๊ิก √ หน้ากล่องสี่เหลี่ยม และกดปุ่ม สีแดง เพ่ือลบ
โครงการน้ัน (จะปรากฏเฉพาะ โครงการมีสถานะ “ยังไม่ได้ส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง” เท่าน้ัน) 
 2. คลิ๊กรูปดินสอ    หน้าช่ือโครงการ  ในกรณีเจ้าของโครงการต้องการแก้ไขโครงการ หรือผู้ดูแล
ระบบ (หน่วยงาน) เข้าไปตรวจสอบและอนุมัติโครงการ 
 3. แสดงช่ือโครงการตามเง่ือนไขการค้นหา  
 4. กิจกรรมหลัก ตามท่ีบันทึกคําของบประมาณในงบต่างๆ 
 5. นํ้าหนัก กรณีโครงการใหญ่ จะเป็นค่านํ้าหนักของโครงการย่อยรวมกัน กรณีโครงการย่อยจะเป็น
ค่านํ้าหนักของกิจกรรมในโครงการรวมกัน ทั้งน้ี ทุกช่องจะต้องเท่ากับ 100 เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมาก 
เพราะจะใช้ในการคํานวณร้อยละความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ในเมนูรายงานความก้าวหน้าต่อไป 
 6. งบประมาณ แสดงจํานวนงบประมาณโครงการ กรณีโครงการใหญ่จะรวมทุกโครงการย่อย กรณี
โครงการย่อยจะรวมทุกกิจกรรมในโครงการ  
 7. สถานะ แสดงสถานะของโครงการ ดังน้ี 
 7.1 สถานะ “ยังไม่ได้ส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง” หมายถึง เจ้าของโครงการบันทึกคําขอ
งบประมาณเสร็จแล้ว และสามารถเข้ามาแก้ไขได้จนกว่า ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) จะส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง 
 ให้ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) เข้าไป คลิ๊กรูปดินสอ      และตรวจสอบความถูกต้องทุกโครงการ
ใหญ่ โครงการย่อย โครงการเด่ียว ทุกรายการ อย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ช่ือโครงการ กิจกรรมหลัก 
ยอดเงินรวม แผนการดําเนินงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่านํ้าหนัก เป็นต้น  
 กรณีมีข้อแก้ไขให้แจง้เจ้าของโครงการปรับแก้ และหากถูกต้องครบถ้วน แน่ใจ ให้กดปุ่ม “ส่งเข้า
ขั้นตอนการกลั่นกรอง” ตามภาพที่ 3.2.37 เลข 5 และกด บันทึก ปุ่มสีฟ้าด้านล่าง ภาพที่ 3.2.37 เลข 4 



43 
 

หากถูกต้องระบบจะขึ้น “Success! คุณแก้ไขข้อมูลสําเร็จ” สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการกลั่นกรอง”ซึ่งหน่วยงานสามารถส่งออกเป็นแบบฟอร์มคําขอเก็บไว้ตรวจสอบ หลังจากน้ีปุ่มบันทึก
สีฟ้าจะหายไป ไม่อนุญาตให้หน่วยงานปรับแก้ข้อมูล 
 7.2 สถานะ “อยู่ระหว่างขั้นตอนการกลั่นกรอง” หมายถึง ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ได้กดปุ่ม     
“ส่งเข้าขั้นตอนการกลั่นกรอง” แล้วอยู่ในระหว่างกองแผนงานตรวจสอบ หากตรวจสอบล่าช้าให้แจ้งกอง
แผนงานเร่งดําเนินการ โครงการที่อยู่ในขั้นตอนน้ีหน่วยงานจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขได้อีก 
 7.3 สถานะ “ผ่านการกลั่นกรอง” หมายถึง โครงการน้ันได้ผ่านการกลั่นกรองจากกองแผนงาน
แล้ว และพร้อมที่จะส่งเข้าสู่เมนูการจัดสรรงบประมาณต่อไป ให้เข้าไปที่โครงการ และเลือก ส่งออกเป็น Full 
paper เพ่ือ download เก็บไว้เป็นเอกสารสามารถให้ผู้ที่เก่ียวข้องลงนามได้ต่อไป 
 7.4 สถานะ “ไม่ผ่านการกลั่นกรอง” หมายถึง มีข้อแก้ไขบางประการให้เจ้าของโครงการ หรือ     
ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) คลิ๊ก รูปดินสอ      เพ่ือดูเหตุผลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรอง และทําการแก้ไขส่งเข้ามา
ใหม่อีกคร้ังหน่ึง โดยด่วน  
 8. ปี แสดง ปีงบประมาณของโครงการน้ัน 
 9. อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกขอ้มูลโครงการ 

 

 
ภาพที่ 3.2.38 ตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” 

 

 เสร็จสิ้นเมนูคําของบประมาณ ข้อมูลคําของบประมาณของหน่วยงานจะถูกส่งเข้าเมนูกลั่นกรอง 
เจ้าของโครงการ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) และผู้ดูแลระบบ (Admin กรม) ตรวจสอบข้อมูลจากเมนู Report 
รายงานคําของบประมาณ  
 และเมื่อผ่านขั้นตอนในเมนูกลั่นกรอง และจัดสรร หน่วยงานสามารถตรวจสอบจาก Report รายงาน
การจัดสรร เก็บไว้เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการต่อไป 

1 2 3 5 6 7 4 8 
9 

เงื่อนไขการค้นหา 


