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บทที่ 1 กำรเข้ำสู่ระบบ (Login) 

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ระบบบริหารงบประมาณผ่านโครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี 

ของ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยเข้าผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ (Web 

Browser) เช่น    Google Chrome  Mozilla Firefox    Internet Explorer  หรือ   

Microsoft Edge 

      เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ URL ของระบบ

โครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

(สทบ.) แล้วกดแป้น Enter ระบบแสดงหน้าจอส าหรับการเข้าสู่ระบบ (login) ดังรูปที่ 1  

1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 

2. คลิกปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 

 

รูปที่ 1 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ะบบโครงการจดัท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญชี  

  

1 
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3.  เมื่อ Login ส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าหลัก web portal โครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงิน

และบัญชี ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ดังรูป ในหน้านี้จะประกอบด้วย

ประกาศข่าวสาร/ ดาวน์โหลด และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ  

 

  รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักโครงการจัดท าระบบงานธรุกรรมการเงินและบัญชี 

 4. เมนูการใช้งานระบบต่างๆ จะแสดงตามสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับ  

  1. ระบบบริหารโครงสร้างบุคลากรและเงินเดือน 

  2. ระบบบริหารงบประมาณ 

  3. ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ 

  4. ระบบบัญชีและการเงิน 

  5. ระบบบริหารจัดการ Web Portal 
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 5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยคลิกเมนู  จะปรากฏหน้าจอแก้ไขรหัสผ่านดัง

รูป ให้กรอกรหัสผ่านเดิน รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

 

รูปที่ 3 แสดงหน้าจอเปลี่ยนรหสัผา่น 

 6. ผู้ใช้สามารถออกจากระบบได้โดยคลิกที่ปุ่ม   ออกจำกระบบ  

   

 7. ระบบจะแสดง Pop up แจ้งขึ้นมาว่า ท่านต้องการออกจากระบบใช่หรือไม่ ให้คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที่ 4 แสดงหน้าจอการออกจากระบบ 
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บทที่ 2 กำรบริหำรแผนงำนงบประมำณ 

2.1 กำรบริหำรข้อมลูโครงกำร 

 1. ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารข้อมูลโครงการ โดยคลิกปุ่ม ระบบบริหำรงบประมำณ 

 

  รูปที่ 5 แสดงหน้าหลักโครงการจัดท าระบบงานธรุกรรมการเงินและบัญชี 

 2. แสดงหน้าจอระบบบริหารงบประมาณดังรูป ให้คลิกเมนู บริหำรแผนงำนงบประมำณ 

  
 

  รูปที่ 6 แสดงหน้าจอระบบบริหารงบประมาณ   
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 3. คลิกท่ีเมนู บริหำรข้อมูลโครงกำร 

 4. คลิก เปิดกำรค้นหำ และระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลการเข้าใช้ระบบจากนั้นคลิกปุ่ม ค้นหำ 

 

  รูปที่ 7 แสดงหน้าจอบริหารข้อมูลโครงการ 

 

 5. การเพ่ิมข้อมูลโครงการใหม่ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 
  รูปที่ 8 แสดงหน้าจอบริหารข้อมูลโครงการ 
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 6. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลโครงการ กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มี

เครื่องหมายดอกจันก ากับ ดังนี้  

- เลือกปีงบประมาณ 

- กรอกรหัสโครงการ 

- กรอกชื่อโครงการ 

- เลือกประเภทรายจ่าย 

- เลือกหน่วยงานรับผิดชอบ 

- เลือกหน่วยนับ 

- เลือกผู้ด าเนินการ 

- เลือกระยะเวลาในการด าเนินงาน 

- แนบไฟล์ โดยคลิกปุ่ม  

- กรอกเงินตาม พรบ 

- กรอกเงินสะสม 

- กรอกเงินรายได้ 

- กรอกรายละเอียด 
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 7. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 9 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมลูโครงการ 

 

 8. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่เพ่ิม สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้  

 
  รูปที่ 10 แสดงหน้าจอบริหารข้อมูลโครงการ 
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2.2 กำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

 1. คลิกเมน ูโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

 

  รูปที่ 11 แสดงหน้าหลักโครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญช ี

 2. หากต้องการเพ่ิมรายการโอนเปลี่ยนแปลง คลิกปุ่ม เพิ่มรำยกำร 

 

  รูปที่ 12 แสดงหน้าจอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 3. ระบบแสดงหน้าจอเพ่ิมข้อมูลโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะ

หัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ ดังนี้  

- กรอกเลขที่เอกสาร เลือกวันที่โอน 

- กรอกชื่อค าอธิบาย 

- เลือกจากส านัก, โครงการ 

- กรอกจ านวนเงิน 

- เลือกไปส านัก, โครงการ 

- กรอกหมายเหตุ 
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4. จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
  รูปที่ 13 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมลูโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 

 5. ระบบจะแสดงชื่อรายการโอนเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิม สามารถแก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้  

 
  รูปที่ 14 แสดงหน้าจอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ 
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บทที่ 3 รำยงำน 
 ในส่วนการเรียกดูรายงานของระบบบริหารแผนงานงบประมาณ สามารถเลือกดูรายงาน และส่งออก

รายงานได้ตามหัวข้อทีต่้องการ 

3.1 กำรเรียกดูรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 1. คลิกเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

  
  รูปที่ 15 แสดงหน้าจอรายงานของระบบบริหารแผนงานงบประมาณ 

 

 2. ระบบจะแสดงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำร

ค้นหำ จากนั้นเลือกปีงบประมาณ เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหาเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
  รูปที่ 16 แสดงหน้าจอรายงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 3. ระบบจะแสดงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามท่ีค้นหา หากต้องการส่งออกรายงานให้คลิก

ปุ่ม ออกรำยงำน จากนั้นเลือก ออกรำยงำน Excel  

 
  รูปที่ 17 แสดงหน้าจอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

  4. แสดงหน้าจอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรูปแบบไฟล์ Excel 

 
  รูปที่ 18 แสดงหน้าจอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรูปแบบ PDF  
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 12 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

3.2 กำรเรียกดูรำยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

 1. คลิกเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 

  
  รูปที่ 19 แสดงหน้าจอรายงานของระบบบริหารแผนงานงบประมาณ 

 

 2. ระบบจะแสดงรายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำร

ค้นหำ จากนั้นเลือกปีงบประมาณ เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหาเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
  รูปที่ 20 แสดงหน้าจอรายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 13 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 3. ระบบจะแสดงรายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่ค้นหา หากต้องการส่งออกรายงานให้

คลิกปุ่ม ออกรำยงำน จากนั้นเลือก ออกรำยงำน Excel  

 
  รูปที่ 21 แสดงหน้าจอรายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

  4. แสดงหน้าจอรายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรูปแบบไฟล์ Excel 

 
  รูปที่ 22 แสดงหน้าจอรายงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรปูแบบ Excel 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 14 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

3.3 กำรเรียกดูรำยงำนสรุปรำยกำรงบประมำณได้รับอนุมตัิและจัดสรร

งบประมำณประจ ำป ี

 1. คลิกเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนสรุปรำยกำรงบประมำณได้รับอนุมัติและจัดสรรงบประมำณ

ประจ ำปี 

  
  รูปที่ 23 แสดงหน้าจอรายงานของระบบบริหารแผนงานงบประมาณ 

 

 2. ระบบจะแสดงรายงานสรุปรายการงบประมาณได้รับอนุมัติและจัดสรรงบประมาณประจ าปีดังรูป 

สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำรค้นหำ จากนั้นเลือกปีงบประมาณ เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหาเรียบร้อย

ให้คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
  รูปที่ 24 แสดงหน้าจอรายงานสรุปรายการงบประมาณไดร้ับอนุมตัิและจดัสรรงบประมาณประจ าปี 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 15 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปรายการงบประมาณได้รับอนุมัติและจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่

ค้นหา หากต้องการส่งออกรายงานให้คลิกปุ่ม ออกรำยงำน จากนั้นเลือก ออกรำยงำน Excel  

 
  รูปที่ 25 แสดงหน้าจอรายงานสรุปรายการงบประมาณไดร้ับอนุมตัิและจดัสรรงบประมาณประจ าปี 

  4. แสดงหน้าจอรายงานสรุปรายการงบประมาณได้รับอนุมัติและจัดสรรงบประมาณประจ าปี

รูปแบบไฟล์ Excel 

 
  รูปที่ 26 แสดงหน้าจอรายงานสรุปรายการงบประมาณไดร้ับอนุมตัิและจดัสรรงบประมาณประจ าปีรูปแบบ Excel 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 16 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

3.4 กำรเรียกดูรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณแจกแจงรำยละเอียดตำมโครงกำร 

 1. คลิกเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณแจกแจงรำยละเอียดตำมโครงกำร 

  
  รูปที่ 27 แสดงหน้าจอรายงานของระบบบริหารแผนงานงบประมาณ 

 

 2. ระบบจะแสดงรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแจกแจงรายละเอียดตามโครงการดังรูป สามารถ

ค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำรค้นหำ จากนั้นเลือกปีงบประมาณ เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหาเรียบร้อยให้คลิก

ปุ่ม ค้นหำ 

 
  รูปที่ 28 แสดงหน้าจอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแจกแจงรายละเอียดตามโครงการ 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 17 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 3. ระบบจะแสดงรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแจกแจงรายละเอียดตามโครงการตามท่ีค้นหา 

 
  รูปที่ 29 แสดงหน้าจอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแจกแจงรายละเอียดตามโครงการ 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 18 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

3.5 กำรเรียกดูรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินทดรองจ่ำยแจกแจงรำยละเอียด

ตำมโครงกำร 

 1. คลิกเมนู รำยงำน เลือก รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินทดรองจ่ำยแจกแจงรำยละเอียดตำม

โครงกำร 

  
  รูปที่ 30 แสดงหน้าจอรายงานของระบบบริหารแผนงานงบประมาณ 

 

 2. ระบบจะแสดงรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินทดรองจ่ายแจกแจงรายละเอียดตามโครงการดัง

รูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำรค้นหำ จากนั้นเลือกปีงบประมาณ เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหา

เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 
  รูปที่ 31 แสดงหน้าจอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินทดรองจา่ยแจกแจงรายละเอยีดตามโครงการ 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 19 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 3. ระบบแสดงรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินทดรองจ่ายแจกแจงรายละเอียดตามโครงการตามที่

ค้นหา  

 
  รูปที่ 32 แสดงหน้าจอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินทดรองจา่ยแจกแจงรายละเอยีดตามโครงการ 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 20 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

บทที่ 4 กำรบริหำรงำนโครงกำร/งบประมำณ 

4.1 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

4.1.1 กำรบันทึกเบิกจ่ำย 

  1. คลิก ระบบบริหำรงบประมำณ 

 

  รูปที่ 33 แสดงหน้าหลักโครงการจัดท าระบบงานธุรกรรมการเงินและบัญช ี

  2. แสดงหน้าจอระบบบริหารงบประมาณดังรูป ให้คลิกเมนู บริหำรงำนโครงกำร/

งบประมำณ 

  
  รูปที่ 34 แสดงหน้าจอระบบบรหิารงบประมาณ    
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 21 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

  3. คลิกท่ีเมนู เบิกใช้จ่ำยงบประมำณ เลือก เบิกจ่ำย 

 
รูปที่ 35 แสดงหน้าจอเมนูเบิกจ่ายงบประมาณ 

  4. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกการเบิกจ่าย กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มี

เครื่องหมายดอกจันก ากับ 

 
  รูปที่ 36 แสดงหน้าจอบันทึกการเบิกจ่าย 

- เลือกปีงบประมาณ 

- เลือกหน่วยงาน 

- ชื่อผู้เบิกจ่าย สามารถเลือกได้โดยคลิกปุ่ม    
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 22 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

- กรอกสัญญาอ้างอิง 

- กรอกเลขที่หนังสือ 

- เลือกลงวันที่ 

- กรอกเรื่อง 

- กรอกเรียน 

- กรอกหมายเหตุ 

- แนบไฟล์ โดยคลิกปุ่ม  

- เพ่ิมข้อมูลโครงการโดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบแสดงช่องรายละเอียดเลือกโครงการ เลือกรายการ 

กรอกรายละเอียด และกรอกจ านวนเงิน 

  5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 37 แสดงหน้าจอบันทึกการเบิกจ่าย 

  6. เม่ือบันทึกเบิกจ่ายแล้ว จะแสดงรายการที่เพิ่มข้ึนมา สามารถส่งข้อมูล แก้ไข และลบ 

 

  รูปที่ 38 แสดงหน้าจอรายการเบิกจ่าย 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 23 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

  7. ต้องการส่งข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ส่ง (เมื่อส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 

 

  รูปที่ 39 แสดงหน้าจอรายการเบิกจ่าย 

  - ระบบแจ้งเตือนต้องการส่งข้อมูลใช่หรือไม่ คลิกปุ่ม OK 

 

  รูปที่ 40 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 24 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

4.1.2 กำรบันทึกยืมเงินทดรอง 

  1. คลิกท่ีเมนู เบิกใช้จ่ำยงบประมำณ เลือก ยืมเงินทดรอง 

 

รูปที่ 41 แสดงหน้าจอเลือกยมืเงินทดรอง 

  2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกยืมเงินทดรอง กรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มี

เครื่องหมายดอกจันก ากับ ดังนี้ 

- เลือกปีงบประมาณ 

- เลือกหน่วยงาน 

- เลือกชื่อผู้ยืม โดยคลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 42 แสดงหน้าจอบันทึกยืมเงินทดรอง 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 25 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

- กรอกเลขที่หนังสือ 

- เลือกลงวันที่ 

- กรอกเรื่อง 

- กรอกเรียน 

- กรอกวัตถุประสงค์ 

- เลือกสถานะการยืม 

- กรอกหมายเหตุ 

- แนบไฟล์ โดยคลิกปุ่ม  

- เพ่ิมข้อมูลโครงการโดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบแสดงช่องรายละเอียดเลือกโครงการ เลือกรายการ 

กรอกรายละเอียด และกรอกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

  3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 43 แสดงหน้าจอบันทึกยืมเงินทดรอง 
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  4. เมื่อบันทึกรายการยืมเงินทดรองแล้ว จะแสดงรายการที่เพิ่มข้ึนมา สามารถส่งข้อมูล แก้ไข 

ยกเลิก และพิมพ์ใบขอยืมได ้

 

  รูปที่ 44 แสดงหน้าจอรายการยมืเงินทดรอง 

  5. ต้องการส่งข้อมูล ให้คลิกปุ่ม ส่ง (เมื่อส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 

 

  รูปที่ 45 แสดงหน้าจอรายการยมืเงินทดรอง 

  - ระบบแจ้งเตือนต้องการส่งข้อมูลใช่หรือไม่ คลิกปุ่ม OK 

 

  รูปที่ 46 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล 

 

  6. ต้องการพิมพ์ใบขอยืมฯ ให้คลิกปุ่ม  

 

  รูปที่ 47 แสดงหน้าจอรายการเบิกจ่าย 
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  - ระบบจะแสดงหน้าจอพิมพ์ใบขอยืมเงินทดรองจ่ายดังรูป 

 

  รูปที่ 48 แสดงหน้าจอพิมพ์ใบยมืเงินทดรองจ่าย 
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4.1.3 กำรบันทึกคืนเงินทดรอง 

 1. คลิกเมนู เบิกจ่ำยงบประมำณ >> คืนเงินทดรอง 

 
รูปที่ 49 แสดงหน้าจอเมนูเบิกจ่ายงบประมาณ 

 2. ระบบจะแสดงรายการยืมเงินทดรอง สามารถบันทึกการคืนเงินทดรองโดยคลิกปุ่ม คืน 

 
รูปที่ 50 แสดงหน้าจอคืนเงินทดรอง 

 3. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกคืนเงินทดรอง กรอกรายละเอียด สามารถเพ่ิมรายการโดยคลิกปุ่ม เพิ่ม

ข้อมูล  

  

รูปที่ 51 แสดงหน้าจอการบันทึกคืนเงินทดรอง 
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  4. เมื่อกรอกข้อมูลคืนเงินทดรองเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 52 แสดงหน้าจอการบันทึกคืนเงินทดรอง 
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4.1.4 กำรกันเงิน/ ผูกพัน (ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำย) 

  1. คลิกท่ีเมนู เบิกใช้จ่ำยงบประมำณ เลือก กันเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่ำใช้จ่ำย) 

 

รูปที่ 53 แสดงหน้าจอเลือกกันเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) 

 

  2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกกันเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) กรอกข้อมูลลงไปให้

ครบถ้วน โดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันก ากับ ดังนี้ 

- เลือกปีงบประมาณ 

- กรอกรายละเอียด 

- เลือกชื่อผู้ด าเนินการ โดยคลิกปุ่ม  

 
  รูปที่ 54 แสดงหน้าจอกันเงิน/ผกูพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) 

1 

2 



  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 31 
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- กรอกสัญญาอ้างอิง 

- กรอกเลขที่หนังสือ 

- เลือกลงวันที่ 

- กรอกเรื่อง 

- กรอกเรียน 

- เลือกสถานะกันเหลื่อมปี  

- กรอกหมายเหตุ 

- แนบไฟล์ โดยคลิกปุ่ม  

 - เพ่ิมข้อมูลโครงการโดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล ระบบแสดงช่องรายละเอียดเลือกโครงการ เลือกรายการ 

กรอกรายละเอียด และกรอกจ านวนเงิน 

  3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก  

 
  รูปที่ 55 แสดงหน้าจอกันเงิน/ผกูพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) 
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  4. เมื่อบันทึกกันเงิน/ผูกพันแล้ว จะแสดงข้อมูลที่เพิ่มข้ึนมา สามารถส่งข้อมูล แก้ไข และลบ 

 

  รูปที่ 56 แสดงหน้าจอรายการกนัเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) 

  7. ต้องการส่งข้อมูลกันเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) ให้คลิกปุ่ม ส่ง (เมื่อส่งข้อมูลแล้วจะ

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 

 

  รูปที่ 57 แสดงหน้าจอรายการกนัเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) 

  - ระบบแจ้งเตือนต้องการส่งข้อมูลใช่หรือไม่ คลิกปุ่ม OK 

 

  รูปที่ 58 แสดงหน้าจอยืนยันการส่งข้อมูล  
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4.1.5 กำรบันทึกเบิกจ่ำยเงินผูกพัน (ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำย) 

 1. คลิกเมนู เบิกจ่ำยงบประมำณ >> เบิกจ่ำยเงินผูกพัน (ขออนุมัติเบิกค่ำใช้จ่ำย) 

 
รูปที่ 59 แสดงหน้าจอเมนูเบิกจ่ายงบประมาณ 

 2. ระบบจะแสดงรายการเบิกจ่ายเงินผูกพัน สามารถบันทึกการเบิกโดยคลิกปุ่ม เบิกจ่ำย  

 
รูปที่ 60 แสดงหน้าจอเบิกจ่ายเงินผูกพัน (ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย) 

 3. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกเบิกจ่ายเงินผูกพัน สามารถเพ่ิมการเบิกจ่ายโดยคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

 

รูปที่ 61 แสดงหน้าจอบันทึกการเบิกจ่ายเงินผูกพัน (ขออนุมัติเบิกคา่ใช้จ่าย) 
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 4. กรอกรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินผูกพัน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 62 แสดงหน้าจอบันทึกการเบิกจ่ายเงินผูกพัน (ขออนุมัติเบิกคา่ใช้จ่าย) 
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  5. เมื่อบันทึกเบิกจ่ายเงินผูกพัน (ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย) แล้ว จะแสดงข้อมูลที่เพิ่มข้ึนมา สามารถ

ส่งข้อมูล แก้ไข และลบ 

 

  รูปที่ 63 แสดงหน้าจอรายการเบิกจ่ายเงินผูกพัน (ขออนุมัติเบิกคา่ใช้จ่าย) 
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  6. ต้องการส่งข้อมูลกันเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) ให้คลิกปุ่ม ส่ง (เมื่อส่งข้อมูลแล้วจะ

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้) 

 

  รูปที่ 64 แสดงหน้าจอรายการกนัเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) 

  - ระบบแจ้งเตือนต้องการส่งข้อมูลใช่หรือไม่ คลิกปุ่ม OK 

 

รูปที่ 65 แสดงหน้าจอยืนยันการสง่ข้อมูล  
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 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

4.1.6 กำรติดตำมสถำนะรำยกำร 

 เมื่อบันทึกการเบิกจ่าย การยืมเงินทดรอง การกันเงิน/ผูกพัน (ขออนุมัติค่าใช้จ่าย) แล้ว ระบบจะ

แสดงผลการบันทึกหน้าติดตามสถานะรายการ สามารถส่งข้อมูล แก้ไขข้อมูล และลบข้อมูลได้ตามต้องการ 

 กำรส่งข้อมูล   

 

 1. คลิกท่ีเมนู เบิกใช้จ่ำยงบประมำณ เลือก ติดตำมสถำนะรำยกำร 

 

รูปที่ 66 แสดงหน้าจอเมนูเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 2. ระบบแสดงหน้าจอติดตามสถานะรายการดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำรค้นหำ 

จากนั้นกรอกเง่ือนไขท่ีต้องการค้นหา เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหาเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 

รูปที่ 67 แสดงหน้าจอติดตามสถานะรายการ 
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  3. ระบบแสดงข้อมูลรายการเบิกจ่ายตามเงื่อนไขการค้นหา ให้คลิกปุ่ม ส่ง ตามรายการที่

ต้องการส่งข้อมูล 

 
  รูปที่ 68 แสดงหน้าจอติดตามสถานะรายการ 

  4. ระบบแจ้งเตือนต้องการส่งข้อมูลใช่หรือไม่ คลิกปุ่ม OK 

 

  รูปที่ 69 แสดงหน้าจอต้องการสง่ข้อมูลใช่หรือไม ่

  5. เมื่อส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลได้ 

 

  รูปที่ 70 แสดงหน้าจอติดตามสถานะรายการ 
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4.2 กำรอนุมตัิเบิกจ่ำยหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน 

 เมื่อยืนยันการส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้ท าการยืนยันจะถูกส่งมาท่ีหน้าอนุมัติเบิกจ่ายหัวหน้าฝ่าย

การเงิน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. คลิกท่ีเมนู อนุมัติเบิกจ่ำยหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน 

 
รูปที่ 71 แสดงหน้าจอเลือกอนุมตัเิบิกจ่ายหัวหน้าฝ่ายการเงิน 

 

 2. ระบบแสดงหน้าอนุมัติเบิกจ่ายหัวหน้าฝ่ายการเงิน สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำรค้นหำ 

จากนั้นกรอกเง่ือนไขท่ีต้องการค้นหา เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหาเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 

รูปที่ 72 แสดงหน้าจออนุมัติเบิกจา่ยหัวหน้าฝ่ายการเงิน 

 

 3. ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา จากนั้นคลิกปุ่ม อนุมัติ 

 
  รูปที่ 73 แสดงหน้าจออนุมัติเบกิจ่ายหัวหน้าฝา่ยการเงิน 
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 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 4. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดการเบิกจ่าย ให้คลิกเลือกสถานะการอนุมัติ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ 

จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 

  รูปที่ 74 แสดงหน้าจออนุมัติการเบิกจ่ายโดยหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 41 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

4.3 กำรอนุมตัิเบิกจ่ำยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

 เมื่อหัวหน้าฝ่ายการเงินอนุมัติข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งมาที่หน้าอนุมัติเบิกจ่ายผู้อ านวยการส านัก 

เพ่ือท าการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย ดังนี้ 

 

 1. คลิกท่ีเมนู อนุมัติเบิกจ่ำยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 

 
รูปที่ 75 แสดงหน้าจอเลือกอนุมตัเิบิกจ่ายผู้อ านวยการส านัก 

 

 2. ระบบแสดงหน้าอนุมัติเบิกจ่ายผู้อ านวยการส านัก สามารถค้นหาข้อมูลโดยคลิก เปิดกำรค้นหำ 

จากนั้นกรอกเง่ือนไขท่ีต้องการค้นหา เมื่อกรอกเง่ือนไขการค้นหาเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม ค้นหำ 

 

รูปที่ 76 แสดงหน้าจออนุมัติเบิกจา่ยผู้อ านวยการส านัก 

 

 3. ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา คลิกปุ่ม อนุมัติ 

 
  รูปที่ 77 แสดงหน้าจออนุมัติเบกิจ่ายผู้อ านวยการส านัก 
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  คู่มือกำรใช้งำนระบบบริหำรงบประมำณ ส ำหรับผู้ดูแลระบบ (ส่วนกลำง) หน้ำท่ี 42 
 

 
 สงวนลขิสิทธิ์ © ส ำนกังำนกองทนุหมู่บ้ำนและชมุชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 

 4. ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดการเบิกจ่าย ให้คลิกเลือกสถานะการอนุมัติ อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ 

จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 

  รูปที่ 78 แสดงหน้าจออนุมัติการเบิกจ่ายโดยผู้อ านวยการส านัก 

 5. เมื่ออนุมติข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลได้  

 

  รูปที่ 79 แสดงหน้าจออนุมัติเบกิจ่ายผู้อ านวยการส านัก 
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