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คูมือการใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไปเทศบาลนครอุดรธานี 

เทศบาลนครอุดรธานี สงวนลิขสิทธ์ิ 
 

โปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 
การเรียกใชโปรแกรม 

การเรียกใชงานโปรแกรมผูใชงานจะตองเปดโปรแกรมเบราเซอร  และพิมพ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

  
 

รูปท่ี 1 การเรียกใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 

จากรูปท่ี 1  จะเม่ือเขาสูหนาจอเรียบรอยแลว  จะปรากฏหนาแรกดังรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2 การเรียกใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 

เม่ือคลิกเขาสูโปรแกรมแลวจะปรากฏหนาจอ Login เขาสูระบบ ซ่ึงผูใชงานจะตองกรอกรหัสผูใชงาน 
(Username) และ รหัสผาน (Password) เขาสูระบบ ดังรูปท่ี 3 

  

คลิกเพ่ือ

เรียกใช

โปรแกรม 
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รูปท่ี 3  หนาLogin เขาใชงานโปรแกรม 

 
เม่ือ Login เขาสูเว็บไซตเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอแรกของโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป

เทศบาลนครอุดรธานี ดังรูปท่ี 3 โดยโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไปเทศบาลนครอุดรธานีนั้นไดแบง
โปรแกรมออกเปน 3 สวนหลัก ประกอบไปดวย   

1. ใบผานรายการ 
2. บัญชีแยกประเภท 
3. ปดบัญชี 

4. รายงาน 
5. ตั้งคา

 

 
 

รูปท่ี 4  หนาแรกของโปรแกรม 
 
1. ใบผานรายการ  เมนูใบผานรายการประกอบไปดวยการจัดการขอมูล ดังนี้

1.1 ใบผานรายการมาตรฐาน 1 
1.2 ใบผานรายการมาตรฐาน 2 
1.3 ใบผานรายการมาตรฐาน 3 

1.4 ใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 
1.5 การอนุมัติใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 
1.6 รายงานใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 

 

คลิก เลือกเมนูท่ีตองการ 

3. 

 2.  1.  3.  4.  5.  6. 



 

 

17-3 
คูมือการใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไปเทศบาลนครอุดรธานี 

เทศบาลนครอุดรธานี สงวนลิขสิทธ์ิ 
 

1.1 ใบผานรายการมาตรฐาน 1 

เม่ือคลิกท่ีเมนู     จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 5  หนาใบผานรายการมาตรฐาน 1 

 
จากรูปท่ี 5  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  ทําการเลือกกรอกขอมูลใหครบ 

หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือออกใบผานรายการมาตรฐาน1 หรือ 

หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือออกเอกสารแนบ 
 
1.2 ใบผานรายการมาตรฐาน 2 

เม่ือคลิกท่ีเมนู    จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 6  หนาใบผานรายการมาตรฐาน 2 

 
จากรูปท่ี 6  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  ทําการเลือกกรอกขอมูลใหครบ 

หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือออกใบผานรายการ 
 
1.3 ใบผานรายการมาตรฐาน 3 

เม่ือคลิกท่ีเมนู    จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 7 
 

 
รูปท่ี 7  หนาใบผานรายการมาตรฐาน 3 

ทําการเลือกกรอกขอมลูใหครบ แลวเลือกคลกิปุมจัดการขอมูลท่ีตองการ 
  1. 

  3.   2. 

ทําการเลือกกรอกขอมลูใหครบ แลวเลือกคลกิปุมออกใบผานรายการ 
  1. 

  2. 

ทําการเลือกกรอกขอมลูใหครบ แลวเลือกคลกิปุมออกใบผานรายการ 
  1. 

  2. 
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จากรูปท่ี 7  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  ทําการเลือกกรอกขอมูลใหครบ 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือออกใบผานรายการ 
 
1.4 ใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 

เม่ือคลิกท่ีเมนู    จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 8 
 

 
รูปท่ี 8  หนาใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 

 
จากรูปท่ี 8  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  ทําการเลือกกรอกขอมูลใหครบ 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือออกใบผานรายการ 

หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือออกใบผานรายการ 
 
1.5 การอนุมัติใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 

เม่ือคลิกท่ีเมนู    จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 9 
 

ทําการเลือกกรอกขอมลูใหครบ แลวเลือกคลกิปุมออกใบผานรายการ 
  1. 

  2. 

  3. 
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รูปท่ี 9  หนาอนุมัติใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 
จากรูปท่ี 9  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ืออนุมัติใบผานรายการ 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือไมอนุมัติใบผานรายการ 
 
1.6 รายงานใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 

เม่ือคลิกท่ีเมนู    จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 10 
 

 
 

รูปท่ี 10  หนารายงานใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 
 

จากรูปท่ี 10  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  กรอกขอมูลเองตน แลวกดปุม “Enter” ท่ีแปนพิมพเพ่ือคนหาใบผานรายการบัญชีท่ัวไป 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือพิมพรายงาน 

  2.   1. 

  2. 
  1. 
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2. บัญชีแยกประเภท 
2.1 การจัดการขอมูลบัญชีแยกประเภท 

ผูใชงานสามารถเขาสูหนาการจัดการขอมูลบัญชีแยกประเภทไดโดย  เม่ือคลิกท่ีเมนู   

 จะปรากฏหนาจอคลิกใหผูใชงานเลือกเมนูท่ีตองการ  ดังรูปท่ี 11 
 

 
รูปท่ี 11  หนาบัญชีแยกประเภท 

 
3. การปดบัญชี 

ผูใชงานสามารถทําการปดบัญชี  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     
 
4. การดูรายงาน  ประกอบไปดวยรายงาน 2 ประเภทดังตอไปนี้

4.1 รายงานประจําเดือน 4.2 รายงานประจําทุก 4 เดือน 
 
4.1 รายงานประจําเดือน  ผูใชงานสามารถเลือกดูรายงานไดดังนี้ 

4.1.1 รายงานรับ-จายเงินสด 
4.1.2 รายงานกระแสเงินสด 

4.1.3 งบทดลอง

 
4.1.1 รายงานรับ-จายเงินสด 

ผูใชงานสามารถดูรายงานรับ-จายเงินสดไดโดยคลิกท่ีเมนู     
4.1.2 รายงานกระแสเงินสด 

ผูใชงานสามารถดูรายงานกระแสเงินสด  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     

คลิกเลือกเมนูท่ีตองการ 
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4.1.3 งบทดลอง 

ผูใชงานสามารถดูงบทดลอง  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     
 

 
รูปท่ี 12  หนางบทดลอง 

 
จากรูปท่ี 12  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  กรอกรายละเอียดงบทดลองใหครบ 

หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือออกรายงานงบทดลอง 
 
4.1.4 รายงานงบประทบยอด 

ผูใชงานสามารถดูรายงานงบประทบยอด  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     
 
4.2 รายงานประจําทุก 4 เดอืน  ผูใชงานสามารถเลือกดูรายงานไดดังนี้ 

4.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
4.2.2 งบทรัพยสิน 

4.2.3 งบหนี้สิน 
4.2.4 งบเงินสะสม

 
4.2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

ผูใชงานสามารถดูงบแสดงฐานะการเงิน  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     
4.2.2 งบทรัพยสิน 

ผูใชงานสามารถดูงบทรัพยสิน  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     
4.2.3 งบหนี้สิน 

ผูใชงานสามารถดูงบหนี้สิน  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     
4.2.4 งบเงินสะสม 

ผูใชงานสามารถดูงบเงินสะสม  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     
 

5. การตั้งคา 
ผูใชงานสามารถดูงบเงินสะสม  ไดโดยคลิกท่ีเมนู     

5.1 โปรแกรมระบบงานรายรับและรายจาย ประกอบไปการจัดการขอมูลสวนตางๆ ดังนี้
5.1.1 จัดการขอมูลบัญชี 
5.1.2 จัดการขอมูลหนวยงาน 

5.1.3 จัดการขอมูลรายจายจําแนกตาม
สาขาและแผนงาน 

กรอกรายละเอียดงบทดลองใหครบ แลวคลิกปุมออก
รายงานงบทดลอง 

  2. 

  1. 
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5.1.4 จัดการขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตร การพัฒนาของเทศบาล ดังรูปท่ี 13
  

 
รูปท่ี 13  หนาหลักของการตั้งคา 

 
5.1.1 การจัดการขอมูลบัญชี 
การจัดการโครงสรางผังบัญชี 

ผูใชงานสามารถเขาสูหนาการจัดการโครงสรางผังบัญชี  ไดโดยคลิกท่ีเมนู   

 จะปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 14 
 

 
 

รูปท่ี 14  หนาจัดการโครงสรางผังบัญชี 
 

จากรูปท่ี 14  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมหมวดบัญชี 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการบัญชีหลัก 
หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการบัญชีรอง 
หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการบัญชียอย 

หมายเลข 5  คลิกปุม  เพ่ือดูรายละเอียดหมวดบัญชี 

หมายเลข 6  คลิกปุม  เพ่ือแกไขหมวดบัญชี 

หมายเลข 7  คลิกปุม  เพ่ือลบหมวดบัญชี 
 

คลิกเลือกเมนูท่ีตองการ 

  2. 
  3. 

  1. 

  4. 

 6.   5. 

  7. 



 

 

17-9 
คูมือการใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

เทศบาลนครอุดรธานี สงวนลิขสิทธ์ิ 
 

 
รูปท่ี 15  หนาเพ่ิมบัญชี 

 
จากรูปท่ี 15  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1.1  คลิกปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาหมวดบัญชี 
หมายเลข 1.2  กรอกรายละเอียดหมวดบัญชีใหครบทุกชอง 

หมายเลข 1.3  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมหมวดบัญชี 
 
5.1.2 การจัดการขอมูลหนวยงาน 
 

 
 

รูปท่ี 16  หนาจัดการขอมูลหนวยงาน 
 

จากรูปท่ี 16  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมสํานัก/กอง 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการสวนฝาย 
หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการงานในฝาย 
หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการงานในฝายท่ีสังกัด 

 1.1 

 1.3 

  2. 
  1. 

 6.   5. 

  7. 

  3. 
  4. 

กรอกรายละเอียดสํานัก/กองท่ีตองการเพ่ิม
ใหครบ  

 1.2 
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หมายเลข 5  คลิกปุม  เพ่ือดูรายละเอียดสํานัก/กอง 

หมายเลข 6  คลิกปุม  เพ่ือแกไขสํานัก/กอง 

หมายเลข 7  คลิกปุม  เพ่ือลบสํานัก/กอง 
 

 
 

รูปท่ี 17  หนาเพ่ิมสํานัก/กอง 
 

จากรูปท่ี 17  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาจัดการสํานัก/กอง 
หมายเลข 2  กรอกรายละเอียดสํานัก/กองใหครบทุกชอง 

หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมสํานัก/กอง 
 
5.1.3 การจัดการขอมูลรายจายจําแนกตามสาขาและแผนงาน 
 

 
 

รูปท่ี 18  หนาจัดการขอมูลรายจายจําแนกตามสาขาและแผนงาน 
 

จากรูปท่ี 18  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมดาน 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการแผนงาน 
หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการงาน 

  1. 

  3. 

  1. 

  3. 
  2. 

  5.   4. 

  6. 

กรอกรายละเอียดสํานัก/กองท่ีตองการเพ่ิม
ใหครบ  

  2. 



 

 

17-11 
คูมือการใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

เทศบาลนครอุดรธานี สงวนลิขสิทธ์ิ 
 

หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือดูรายละเอียดดาน 

หมายเลข 5  คลิกปุม  เพ่ือแกไขดาน 

หมายเลข 6  คลิกปุม  เพ่ือลบดาน 
 

 
รูปท่ี 19  หนาจัดการขอมูลแผนงาน 

 
จากรูปท่ี 19  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมแผนงาน 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการดาน 
หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการงาน 

หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือดูรายละเอียดแผนงาน 

หมายเลข 5  คลิกปุม  เพ่ือแกไขแผนงาน 

หมายเลข 6  คลิกปุม  เพ่ือลบแผนงาน 
 

  1. 
  2. 

  3. 

  5.   4. 

  6. 



 

 

17-12 
คูมือการใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

เทศบาลนครอุดรธานี สงวนลิขสิทธ์ิ 
 

 
รูปท่ี 20  หนาจัดการขอมูลงาน 

 
จากรูปท่ี 20  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมงาน 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการดาน 
หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาการจัดการแผนงาน 

หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือดูรายละเอียดงาน 

หมายเลข 5  คลิกปุม  เพ่ือแกไขงาน 

หมายเลข 6  คลิกปุม  เพ่ือลบงาน 
 
5.1.4 การจัดการขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 
 

 
รูปท่ี 21  หนาเพ่ิมขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

 

  1. 

 6.   5. 

  7. 

  2. 
  3. 

  1. 

  3. 

  2. 



 

 

17-13 
คูมือการใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

เทศบาลนครอุดรธานี สงวนลิขสิทธ์ิ 
 

จากรูปท่ี 21  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือไปยังหนาจัดการขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
                เทศบาล 
หมายเลข 2  กรอกรายละเอียดใหครบทุกชอง 

หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูล 
 

 
รูปท่ี 22  หนาดูขอมูลขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

 
จากรูปท่ี 22  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาจัดการขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
                เทศบาล 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูล 
หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือแกไขขอมูล 
หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือลบขอมูล 
 

 
รูปท่ี 23  หนาแกไขขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

 

จากรูปท่ี 23  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 
หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือกลับไปยังหนาจัดการขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
                เทศบาล 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูล 
หมายเลข 3  กรอกรายละเอียดท่ีตองการแกไข 
หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือบันทึกขอมูล 

 

  1. 

  4. 
  3. 

  2. 

  1. 
  2. 

  4. 

  3. 



 

 

17-14 
คูมือการใชงานโปรแกรมบริหารบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

เทศบาลนครอุดรธานี สงวนลิขสิทธ์ิ 
 

 
รูปท่ี 24  หนาจัดการรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 

 
จากรูปท่ี 24  สามารถอธิบายการทํางานไดดังนี้ 

หมายเลข 1  คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมขอมูลรายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล 
หมายเลข 2  คลิกปุม  เพ่ือดูรายละเอียด 
หมายเลข 3  คลิกปุม  เพ่ือลบขอมูล 
หมายเลข 4  คลิกปุม  เพ่ือแกไขขอมูล 
 

  3.   2. 

  4. 

  1. 


