
3.13.5 Report บริหารโครงการ 
สิทธ์ิผู้ใช้งาน : ทุกสิทธ์ิ  

ประกอบด้วยเมนูย่อย 9 หมายเลข คือ (ภาพที่ 1) 
1. คําขอจําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
2. สรุปคําของบลงทุนหน่วยงาน 
3. แผนปฏิบัติราชการ 
4. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
5. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามไตรมาส 
6. มิติยุทธศาสตร์ 
7. มิติมาตรการ 
8. การปรับแผน 
9. งบประมาณในพ้ืนที่จําแนกตามไตรมาส 

 
ภาพที่ 1 

1. คําขอจําแนกตามประเภทค่าใช้จา่ย (ภาพที่ 2) 
1. ปีงบประมาณ 
2. หน่วยงาน 
3. ส่งออกรายงาน 

ภาพที่ 2 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏตารางสรุปการบริหารโครงการ ปี 2559 ของหน่วยงาน (ภาพที่ 3) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางสรุปบริหารโครงการ ปี... ของหน่วยงาน 

จะแสดงรายงานตามงบรายจ่าย และประเภทค่าใช้จ่าย แยกตามผลผลิตกิจกรรมหลัก ที่หน่วยงานเลือกไว้ตอนคําขอ
งบประมาณ  

 
ภาพที่ 3 

2. สรปุคําของบลงทุนหน่วยงาน (ภาพที่ 4) 
1. * ปีงบประมาณ 

 
ภาพที่ 4 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานสรุปคําของบลงทุนประจําปี.... (ภาพที่ 5) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางสรุปวงเงินงบลงทุน ที่ผ่านการกลั่นกรอง

แล้ว แสดงผลเป็นภาพรวมรายหน่วยงาน โดยแบ่งรายการ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 5 

3. แผนปฏิบตัิราชการ (ภาพที่ 6) 
1. * ปีงบประมาณ 
2. * หน่วยงาน 
3. ประเภทงบรายจ่าย 
4. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 6 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานแบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ.... (ภาพที่ 7) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางที่นําข้อมูลจากที่หน่วยงานบันทึกตอนคํา

ขอในระบบฯ และผ่านการกลั่นกรองจากกองแผนงานแล้วมาจัดเป็นแบบฟอร์มสรุปแผนปฏิบัติราชการ แสดงผลตาม
งบรายจ่ายที่ค้นหา แสดงโครงการใหญ่ โครงการย่อย กิจกรรมในโครง และแสดงแผนงาน แผนเงินที่หน่วยงาน
ประมาณการไว้ตอนบันทึกคําขอฯ เป็นรายไตรมาส  

 
ภาพที่ 7 

4. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามหนว่ยงาน (ภาพที ่8) 
1. ปีงบประมาณ 
2. หน่วยงาน 
3. ประเภทงบรายจ่าย 
4. ส่งออกรายงาน  

 
  ภาพที่ 8 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานค่าใช้จ่ายจําแนกตามหน่วยงาน (ภาพที่ 9) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางรายงานประเภทค่าใช้จ่ายจําแนกตาม

หน่วยงาน แบ่งตามผลผลิตกิจกรรมหลัก ตามที่หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลไว้ตอนคําขอฯ โดยผู้ค้นหาต้องเลือก
ประเภทงบรายจ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่ายที่ต้องการก่อน ระบบจึงจะสามารถส่งออกรายงานได้ 

 
ภาพที่ 9 

5. ค่าใช้จ่ายจําแนกตามไตรมาส (ภาพที ่10) 
1. *ปีงบประมาณ 
2. *หน่วยงาน 
3. *ประเภทงบรายจ่าย 
4. *ประเภทค่าใช้จ่าย 
5. ส่งออกรายงาน 

ภาพที่ 10 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานค่าใช้จ่ายจําแนกตามไตรมาส (ภาพที่ 10) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางรายงานประเภทค่าใช้จ่ายจําแนก

ตามไตรมาส แสดงผลเงินรายไตรมาส  โดยผู้ค้นหาต้องเลือกประเภทงบรายจ่าย เลือกประเภทค่าใช้จ่ายก่อนระบบ
จึงจะสามารถส่งออกรายงานที่มีโครงการและกิจกรรมตามประเภทงบรายจ่ายที่เลือกออกมาได้ 

 
ภาพที่ 10 

6. มิติยุทธศาสตร์ (ภาพที ่11) 
1. ปีงบประมาณ 
2. * ยุทธศาสตร์ 
3. ประเภทงบรายจ่าย 
4. หน่วยงาน 
5. ส่งออกรายงาน 

 

ภาพที่ 11 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานตามยุทธศาสตร์.... (ภาพที่ 12) 
ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางรายงานคําขอท่ีผ่านการกลั่นกรองตาม

ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็นรายไตรมาส โดยผู้ค้นหาต้องเลือกยุทธศาสตร์ก่อนระบบจึงจะสามารถส่งออกรายงานได้ 

 

ภาพที่ 12 

7. มิติมาตรการ (ภาพที ่13) 
1. ปีงบประมาณ 
2. *มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ 
3. ประเภทงบรายจ่าย 
4. หน่วยงาน 
5. ส่งออกรายงาน 

 

ภาพที่ 13 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานมิติมาตรการ (ภาพที่ 14) 
 ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯ ดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางรายงานคําขอที่ผ่านกล่ันกรอง

ตามมิติมาตรการท่ีหน่วยงานเลือกไว้ตอนบันทึกคําขอ แสดงผลตามรหัสแผน รหัสมาตรการ และแผนงานแผนเงิน
เป็นรายไตรมาส หากไม่ได้เลือกมาตรการระบบจะไม่สามารถดึงข้อมูลน้ันออกมาได้และข้อมูลจะไม่ปรากฏในรายงาน 
โดยผู้ค้นหาต้องเลือกมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพก่อนระบบจึงจะสามารถส่งออกรายงานได้ 

 
ภาพที่ 14 

8. การปรบัแผน (ภาพที ่15) 
1. ปีงบประมาณ 
2. หน่วยงาน 
3. ประเภทงบรายจ่าย 
4. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 15 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานการปรับแผน (ภาพที่ 16) 
 ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางรายงานการปรับแผน จะแสดงผล
ตามประเภทงบรายจ่ายที่เลือก ในตารางจะแสดงแผนและผลการดําเนินงานล่าสุด เงินที่ได้รับจัดสรร ยอดเงิน
ที่ทํารายการเบิกจ่ายไป ยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง ยอดเงินโอนออก ยอดเงินที่ได้ทํารายการคืนกรมฯหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ และงบประมาณคงเหลือล่าสุด  

 
ภาพที่ 16 

9. งบประมาณตามพืน้ที่จําแนกตามไตรมาส (ภาพที ่17) 
1. * ปีงบประมาณ 
2. * หน่วยงาน 
3. * ประเภทงบรายจ่าย 
4. * พ้ืนที่ 
5. ส่งออกรายงาน 

 
ภาพที่ 17 
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เมื่อกด “ส่งออกรายงาน” แล้ว จะปรากฏรายงานงบประมาณตามพ้ืนที่จําแนกตามไตรมาส (ภาพที่ 18) 
 ข้อมูลที่ส่งออก ระบบฯดึงมาจากเมนูบริหารโครงการ เป็นตารางรายงานงบประมาณในพื้นที่จําแนก
ตามหน่วยงาน รายไตรมาส ทั้งน้ีผู้ใช้ต้องเลือกประเภทงบรายจ่ายและพื้นที่ก่อนระบบจึงจะสามารถส่งออก
รายงานได้  

 
ภาพที่ 18 

 
 


