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3.3 เมนูรายการกล่ันกรอง 
กลุ่มผูใ้ช้งานเมนูน้ี ได้แก่  
 ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) ใช้ ตรวจสอบความถูกต้อง และกลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ
ในคําของบประมาณที่ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นว่าเหมาะสมแล้วส่งมาให้กลั่นกรอง 
(โครงการที่เข้ามาในเมนูน้ี จะมีสถานะอยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง และผ่านการกลั่นกรองเท่าน้ัน)  
วิธีการใช้งาน โดยเลือกที่ การกลั่นกรอง -> รายการกลั่นกรอง  

3.3.1 วิธีการเลือกโครงการเพื่อกลั่นกรอง 
ขั้นตอนที่ 1 เลือกโครงการ/รายการตามท่ีได้รับมอบหมายขึ้นมา กลั่นกรอง (ภาพที่ 3.3.1)  

 1. เลือกปีงบประมาณ 
 2. เลือกประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า/ประจํา) งบดําเนินงาน
(โครงการ) งบลงทุน งบอุดหนุน  
 3. เลือกสังกัดของหน่วยงาน ที่ส่งโครงการเข้ามากลั่นกรอง 
 4. เลือกกิจกรรมหลัก 
 5. ช่ือโครงการ พิมพ์ ช่ือโครงการ (พิมพ์บางส่วน หรือทั้งหมด ก็ได้) 

6. กดปุ่ม ค้นหา ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการกลั่นกรอง” 

7. หรือกดปุ่ม ดูทั้งหมด เพ่ือยกเลิกการแสดงข้อมูลที่ได้ทําการค้นหา โดยระบบจะกลับไปแสดง
รายการคําของบประมาณทุกงบรายจ่ายทั้งหมด ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลั่นกรอง”  

 

 
  ภาพที่  3.3.1 แสดงตัวเลือก ค้นหา เมนูกลั่นกรอง และตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลั่นกรอง” 

 
 
 

1 
2 

3 
4 

5 6 7 



2 
 

3.3.2 วิธีการกลั่นกรอง  
 จากข้อมูลในตารางแสดงผลการค้นหา“รายการกลั่นกรอง”จะแสดงช่ือโครงการตามเง่ือนไขการค้นหา  
ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin กรมฯ) คลิ๊ก รูปดินสอ หน้าช่ือโครงการที่อยู่ในสถานะ “อยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง” 
ให้ดําเนินการดังน้ี 
 1.  งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน  ให้ตรวจสอบ    
 ก) ตรวจดูวิธีการกรอกในช่องต่างๆ ว่ามีการบันทึกถูกต้องตามท่ีกําหนดในเมนูคําของบประมาณ 
งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ขั้นตํ่า ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน หรือไม่ 
 ข) ตรวจว่ากิจกรรมหลัก มีรายการภายใต้กิจกรรมหลกัครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ /จาํนวนเงิน
แต่ละรายการถูกต้องตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือไม่  
 ค) เอกสารแนบ (ถ้ามี)เป็นไปตามที่กรมฯ กําหนดหรือไม่ 
 กรณี ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “อนุมัติ” กด “บันทึก” ปุ่มสีนํ้าเงินด้านล่าง 
สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็นผ่านการกลั่นกรอง และโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่เมนูจัดสรรงบประมาณ
หน่วยงาน 
    กรณี มีข้อแก้ไข ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “ไม่อนุมัติ” และพิมพ์คําแนะนํา ที่หน่วยงานต้องแก้ไข จากน้ัน
กด “บันทึก” ปุ่มสีนํ้าเงินด้านล่าง โครงการจะไม่ปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลั่นกรอง”ใน
เมนูกลั่นกรอง แต่จะถูกส่งกลับไปในเมนูคําของบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยจะ
ปรากฏสถานะ “ไม่ผ่านการกลั่นกรอง”ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” เพ่ือให้
เจ้ าของโครงการ  หรือ  ผู้ ดู แลระบบ  (หน่วยงาน )  ทํ าการแ ก้ ไขและส่ ง เข้ ามาใหม่ อีกค ร้ั งห น่ึ ง
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ภาพที่  3.3.2 ตรวจ/อนุมัติ งบบุคลากร งบดําเนินงาน (ข้ันตํ่า ประจํา) งบลงทุน งบอุดหนุน   

 2 งบดําเนินงาน (โครงการ) ตรวจสอบเน้ือหาโครงการ โดยพิจารณา 2 ระดับ คือ 
 2.1 โครงการร่มใหญ่ให้ตรวจดู 
  ก) “ยอดเงินรวม” ในโครงการร่มใหญ่(ตามกิจกรรมหลัก) ต้องเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติใน
กิจกรรมหลักน้ัน ถ้าไม่เท่าให้หน่วยงานไปแก้ที่โครงการย่อยเพราะตัวเลขจะ link มาอัตโนมัติ 
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  ข) มีการกระจายแผนเงินแต่ละเดือนรวมแล้ว เท่ากับ ยอดเงินรวมของโครงการร่มใหญ่ (กรณี
ไม่เท่า ตัวเลขยอดรวมจะมีสีแดง) ถ้าไม่เท่าให้หน่วยงานไปแก้ที่โครงการย่อยเพราะตัวเลขจะ link มาอัตโนมัติ 
  ค) มีการกระจายแผนการดําเนินงานรายเดือน จํานวนรวม ตรงตามหน่วยนับในตารางผลผลิตโครงการ
ร่มใหญ่  
  ง) กรอกข้อมูลครบทุกช่อง ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  จ) ค่านํ้าหนักโครงการย่อยทุกโครงการรวมกัน = 100  
  ฉ) เอกสารแนบถูกต้อง ตามท่ีกรมนกําหนด หรือไม่ 
  ช) ให้ Print ออกมาเพ่ือ เก็บไว้ตรวจยอดเงินรวมในโครงการย่อย 
 กรณี ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “อนุมัติ” กด “บันทึก” ปุ่มสีนํ้าเงินด้านล่าง 
สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็นผ่านการกลั่นกรอง และโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่เมนูจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 
   กรณี มีข้อแก้ไข ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “ไม่อนุมัติ” และพิมพ์คําแนะนํา ที่หน่วยงานต้องแก้ไข จากน้ัน
กด “บันทึก” ปุ่มสีนํ้าเงินด้านล่าง โครงการจะไม่ปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกล่ันกรอง”   
ในเมนูกลั่นกรอง แต่จะถูกส่งกลับไปในเมนูคําของบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะโดยจะ
ปรากฏสถานะ “ไม่ผ่านการกลั่นกรอง”ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําของบประมาณ” เพ่ือให้
เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ทําการแก้ไขและส่งเข้ามาใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
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ภาพที่  3.3.3 ตรวจ/อนุมัติ งบดําเนินงาน (โครงการ) : โครงการร่มใหญ่ 

  2.2 โครงการย่อยให้ตรวจดู 
  ก) ตรวจ “ยอดเงินรวม” ตรงกับ เอกสารโครงการร่มใหญ่ที่ Print ออกมา 
  ข) ให้ใส่ช่ือ “โครงการย่อยที่...” หน้าช่ือโครงการย่อย เพ่ือช่วยให้หน่วยงานหาโครงการง่าย 
และสะดวกในการบริหารโครงการ 
 ค) กรอกข้อมูลครบทุกช่องหรือไม่ 
  ง) การกระจายแผนเงินแต่ละเดือนรวมแล้ว เท่ากับ “ยอดเงินรวม” ของทุกกิจกรรม (กรณีไม่
เท่า ตัวเลขยอดรวมจะมีสีแดง) 
  จ) มีการกระจายแผนงาน จํานวนรวม ตรงตามหน่วยนับ 
  ฉ) ตรวจดูว่า ในแต่ละกิจกรรมในโครงการร่มย่อย เลือกกิจกรรมย่อยตามพจนานุกรม
กิจกรรมสอดคล้องกับโครงการย่อยหรือไม่ ถ้าไม่ตรงแจ้งให้หน่วยงาน เข้าไปคลิ๊กปุ่มดํา “คลิ๊กแก้ไขกิจกรรมใน
โครงการ” จะเห็นช่อง *กิจกรรมย่อย” ไม่ได้เลือก ให้เข้าไปเลือกใหม่ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมตาม
พจนานุกรมของโครงการย่อย  
  ช) ระยะเวลาดําเนินการ ใส่เกินปีงบประมาณ หรือไม่ 
  ซ) ค่านํ้าหนักกิจกรรมในโครงการรวมกัน = 100  
  ฌ) เอกสารแนบถูกต้อง ตามท่ีกรมฯกําหนดหรือไม่ 
 กรณี ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “อนุมัติ” กด “บันทึก” ปุ่มสีนํ้าเงินด้านล่าง 
สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็นผ่านการกลั่นกรอง และโครงการดังกล่าวจะเข้าสู่เมนูจัดสรรงบประมาณหน่วยงาน 
 กรณี มีข้อแก้ไข ให้ต๊ิก วงกลมหน้า “ไม่อนุมัติ” และพิมพ์คําแนะนํา ที่หน่วยงานต้องแก้ไข 
จากน้ันกด “บันทึก” ปุ่มสีนํ้าเงินด้านล่าง โครงการจะไม่ปรากฏในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการ
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กลั่นกรอง”ในเมนูกลั่นกรอง แต่จะถูกส่งกลับไปในเมนูคําของบประมาณเพ่ือให้หน่วยงานแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะโดยจะปรากฏสถานะ “ไม่ผ่านการกลั่นกรอง”ในตารางแสดงผลการค้นหา “รายการคําขอ
งบประมาณ” เพ่ือให้เจ้าของโครงการ หรือ ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ทําการแก้ไขและส่งเข้ามาใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
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 ภาพที่  3.3.4 ตรวจ/อนุมัติ งบดําเนินงาน (โครงการ) : โครงการย่อย 
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3.3.3 วิธีการกลั่นกรองแบบรวดเร็ว จากตารางแสดงผลการค้นหา “รายการกลัน่กรอง” 
 1.  ช่ือโครงการร่มใหญ่ เป็นไปตามที่กรมฯกําหนด หรือไม่ 
 2. กิจกรรมหลัก ให้ดูโครงการร่มใหญ่ และโครงการย่อยภายใต้โครงการร่มใหญ่ตามข้อ 1 เลือก
กิจกรรมหลักถูกต้องหรือไม่ 
 3. นํ้าหนัก คือ ค่านํ้าหนักของโครงการ ให้ตรวจสอบกรณีเป็นโครงการใหญ่จะเป็นค่านํ้าหนักของ
โครงการย่อยรวมกัน และกรณีเป็นโครงการย่อยจะเป็นค่านํ้าหนักของกิจกรรมรวมกัน ซึ่งค่านํ้าหนักรวมกัน
แล้วจะต้องได้เท่ากับ 100%  
 4. งบประมาณ แสดงจํานวนงบประมาณโครงการร่มใหญ่ ต้องเท่ากับวงเงินอนุมัติ และงบประมาณรวม
ของทุกโครงการย่อยต้องเท่ากับโครงการใหญ่ 
 5. สถานะ แสดงสถานะของโครงการ ดังน้ี 
 5.1 สถานะ “อยู่ในขั้นตอนการกลั่นกรอง” หมายถึง ผู้ดูแลระบบ (หน่วยงาน) ได้ “ส่งเข้าขั้นตอน
การกลั่นกรอง” แล้ว อยู่ในระหว่างกองแผนงานตรวจสอบ โครงการที่อยู่ในขั้นตอนน้ีหน่วยงานจะไม่สามารถ
เข้ามาแก้ไขได้อีก 
 5.2 สถานะ “ผ่านการกลั่นกรอง” หมายถึง โครงการน้ันได้ผ่านการตรวจสอบจากกองแผนงานแล้ว 
และพร้อมที่จะส่งเข้าสู่เมนูการจัดสรรงบประมาณหน่วยงานต่อไป  
 6. ปี แสดง ปีงบประมาณของโครงการน้ัน 
 7. อัพเดท แสดง วันเดือนปี เวลาที่บันทึกข้อมูลโครงการ  
 8. คลิ๊ก รูปดินสอขึ้นมาตรวจรายละเอียดตามข้ันตอนที่ 2 
 

 

ภาพที่  3.3.4 ตรวจ/อนุมัติ งบดําเนินงาน (โครงการ) : โครงการร่มใหญ่ โครงการย่อย จากตารางแสดงผลการค้นหา 
“รายการกลั่นกรอง” 
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