
 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-1 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

โปรแกรมบริหารการจัดท าแผนและงบประมาณ 
 
การเรียกใช้โปรแกรม 

กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมผู้ใช้งำนจะต้องเปิดโปรแกรมเบรำเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ 
 

เมื่อคลิกเข้ำสู่โปรแกรมแล้วจะปรำกฏหน้ำจอ Login เข้ำสู่ระบบ ซึ่งผู้ใช้งำนจะต้องกรอกรหัสผู้ใช้งำน 
(Username) และ รหัสผ่ำน (Password) เข้ำสู่ระบบ ดังรูปที่ 3 
 

การเข้าใช้งานระบบ 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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5-2 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

โปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  ได้จัดระบบกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ ผู้ใช้งำนทั่วไป (User) และผู้ดูแลระบบ (Admin)  โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะใช้โปรแกรมที่มีควำมสำมำรถ
แตกต่ำงกันตำมสิทธิ์ในกำรใช้งำน 
 

 
รูปที่ 3  กำรเข้ำสู่ระบบของโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ 

 

จำกรูปที่ 3 เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรเข้ำใช้งำนระบบ ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจึงจ ำเป็นที่
จะต้องมีกำร Login เข้ำสู่ระบบ  โดยผู้ใช้ทั่วไปสำมำรถท ำกำรเข้ำสู่ระบบได้ดังนี้ 
1. กรอกรหัสผู้ใช้งำน (Username) ลงบนฟอร์ม 
2. กรอกรหัสผ่ำน (Password) ลงบนฟอร์ม 
3. หำกต้องกำรควำมสะดวกในกำรจดจ ำรหัสผ่ำนส ำหรับเข้ำสู่ระบบในครั้งต่อไป  โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่ำน ให้
คลิกท่ี  หรือช่องสี่เหลี่ยม (รหัสผ่ำนนี้จะถูกบันทึกไว้โดยโปรแกรมบรำวเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งำน
เคยคลิกเช่นนี้เท่ำนั้น) 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือให้ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธิ์กำรใช้งำนและเชื่อมโยงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสังกัด/
กองของผู้ใช้งำน (หำกไม่สำมำรถเข้ำสู่ระบบได้ให้ท ำกำรกรอกรหัสผู้ใช้งำนหรือรหัสผ่ำนใหม่) 
 

การเข้าจัดการข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 หลังจำกเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรำกฏหน้ำจอแรกของโปรแกรม ดังรูป 
 

 
รูปที่ 4  หน้ำจอแรกของโปรแกรม 

 

1. คลิกที่  เพ่ือเลือกปีงบประมำณที่ต้องกำร 
2. คลิกท่ี  เพ่ือเลือกประเภท 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเข้ำสู่หน้ำหลักของโปรแกรม 
 

1. กรอก รหัสผู้ใช้ ลงบนฟอร์ม 
2. กรอก รหัสผ่าน ลงบนฟอร์ม  

3. คลิกเลือก เพื่อเข้าสู่ระบบ 
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5-3 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

การจัดการข้อมูลโปรแกรม 
 หลังจำกท่ีผู้ใช้งำนได้เลือกปีงบประมำณเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอแสดงเมนูหลักส ำหรับ
ปีงบประมำณที่ได้เลือกดังกล่ำวให้ผู้ใช้งำนเลือกจัดกำรข้อมูล ดังรูป

 
รูปที่ 5  หน้ำหลักของโปรแกรมบริหำรจัดท ำแผนและงบประมำณ 

 

ข้อมูลเบื้องต้น  โปรแกรมบริหำรยำนพำหนะและเครื่องจักรกล มีเมนูหลักท้ังหมด 2 ส่วนดังนี้ 
ล าดับ เมน ู ใช้ส าหรับ 

 ส่วนของผู้ใช้งาน  
1. แผนพัฒนำเทศบำลนครอุดรธำนี ระยะ 3 ป ี ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลระยะ 3 

ปี 
2. เทศบัญญตัิงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลงบบุคลำกร บันทึกข้อมูลงบประมำณ 

และบันทึกค ำช้ีแจงงบประมำณ 
3. ประมำณกำรรำยรับ ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลประมำณกำรรำยรับ 
4. รายงาน  

 4.1 รำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ใช้ส ำหรับรำยงำนและพมิพง์บประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ 

 4.2 รำยงำนโครงกำรที่ขอตั้งงบประมำณรำยจำ่ยป ี ใช้ส ำหรับรำยงำนและพมิพโ์ครงกำรที่ขอตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยป ี

 4.3 รำยงำนเงินอุดหนุนงำนอ่ืน ใช้ส ำหรับรำยงำนและพมิพเ์งินอุดหนุนงำนอ่ืน 
 4.4 รำยงำนโครงกำรใหม่ที่ขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยป ี ใช้ส ำหรับรำยงำนและพมิพโ์ครงกำรใหม่ท่ีขอตั้งงบประมำณ

รำยจ่ำยป ี
 4.5 รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำย

งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ใช้ส ำหรับรำยงำนและพมิพร์ำยงำนรำยละเอียดประมำณกำร
รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

5. การยืนยันแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ระยะ 3 ปี ใช้ส ำหรับยืนยันแผนฯ (แตล่ะสังกัด/กองจะมผีู้ยืนยัน 1 คน) 

 

ส่วนของผู้ใช้งาน 
1. เมนูแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ระยะ 3 ป ี

 คลิกเลือกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  “แผนพัฒนำเทศบำลนครอุดรธำนี ระยะ 3 ปี  จะปรำกฏ
หน้ำจอแสดงชื่อ จ ำนวนรวมของแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำง และสรุปจ ำนวนรวมทั้งหมดของยุทธศำสตร์/
แนวทำง ในรูปแบบตำรำง ดังรูปที่ 6 
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5-4 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 

 
รูปที่ 6  หนำ้จอแผนพัฒนำเทศบำลนครอุดรธำนี

 

(1) คลิกเลือก ชื่อยุทธศำสตร์ ที่ต้องกำร เพื่อเข้ำสู่หน้ำจัดกำรข้อมูลยุทธศำสตร์ 

1. คลิกเลือก เพ่ือไป

ยังหน้าจัดการข้อมูล

แผนยุทธศาสตร์ 

3. คลิกเลือก เพ่ือไปยัง

หน้าก่อนหน้านี ้

2. คลิกเลือก เพ่ือไป

ยังหน้าจัดการข้อมูล

แนวทาง 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-5 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

(2) คลิกเลือก ชื่อแนวทำง ที่ต้องกำร เพ่ือเข้ำสู่หน้ำจัดกำรข้อมูลแนวทำง 
(3) หำกต้องกำรเลือกเมนูหลักอีกครั้งหรือต้องกำรกลับไปหน้ำก่อนหน้ำนี้ให้คลิก  
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5-6 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 
รูปที่ 7  หน้ำจอแผนพัฒนำเทศบำลนครอุดรธำนี 

จำกรปูที่ 7 สำมำรถอธิบำยกำรท ำงำนในส่วนของกำรจัดกำรข้อมูลภำยใต้ยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 

3. คลกิเลือก 

เพื่อไปยังหน้า

ก่อนหน้านี้ 

คลิกเลือก เพื่อไป

ยังหน้าแสดง

ข้อมูลแผน

ยุทธศาสตร ์

2. คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้าบันทึกแนวทาง 
1. คลิกเลือก เพื่อไปยัง

หน้าบันทึกแผนยุทธศาสตร ์

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

5. 

4. 

คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้าแสดงข้อมูลแนวทาง 

 

 

คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้า

แก้ไขแผนยุทธศาสตร ์

คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้า

แก้ไขแผนยุทธศาสตร ์
7. 

6. 

 

คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้า

แก้ไขแนวทาง 

8. 

 
9. 
คลิกเลือก เพื่อลบ

แนวทาง 
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5-7 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

(1) หมำยเลข 1 คลิกที่ปุ่ม เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกข้อมูลแผนยุทธศำสตร์ใหม่ 
(2) หมำยเลข 2 คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำบันทึกข้อมูลแนวทำงใหม่ 

(3) หมำยเลข 3 คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือกลับไปยังหน้ำเมนูหลักหรือหน้ำก่อนหน้ำนี้ 
(4) หมำยเลข 4 คลิกเลือก ชื่อแผนยุทธศำสตร์ ที่ต้องกำร เพ่ือไปยังหน้ำแสดงข้อมูลแผนยุทธศำสตร์

ทั้งหมด 
(5) หมำยเลข 5 คลิกเลือก ชื่อแนวทำง ที่ต้องกำร เพ่ือไปยังหน้ำแสดงแนวทำงทั้งหมด 
(6) หมำยเลข 6 คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปยังหน้ำแก้ไขแผนยุทธศำสตร์ 
(7) หมำยเลข 7 คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือไปลบแผนยุทธศำสตร์ 
(8) หมำยเลข 8 คลิกที่ปุ่ม  หลังแนวทำงท่ีต้องกำร เพ่ือไปยังหน้ำแก้ไขแนวทำง 
(9) หมำยเลข 9 คลิกที่ปุ่ม  หลังแนวทำงท่ีต้องกำร เพ่ือลบแนวทำงท่ีต้องกำร 

 
1.1 การจัดการข้อมูลแผนยุทธศาสตร์/แนวทาง 
 จำกรูปที่ 7 เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเลือกยุทธศำสตร์ที่ต้องกำรแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับจัดกำรข้อมูล
ของแผนยุทธศำสตร์ทั้งหมดตำมสิทธิ์ของผู้ใช้งำนตำมสังกัดกอง โดยประกอบไปด้วยรำยละเอียดโครงกำร
พัฒนำ ในรูปที่ 8 
 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น การใช้งาน 
  ใช้ส ำหรับค้นหำข้อมูลด้วยชื่อโครงกำร 

วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือจ ำนวนงบประมำณที่ทรำบเบื้องต้นลงบนฟอร์มที่ต้องกำร (อำจกรอกข้อมูลช่องใด
ช่องหนึ่งก็ได้) แล้วกดปุ่ม Enter ของแป้นพิมพ์เพ่ือเริ่มท ำกำรค้นหำ 

  ใช้ส ำหรับดูรำยงำน (Excel) 
  ใช้ส ำหรับเพ่ิมโครงกำรหลักใหม่ 

  ใช้ส ำหรับย้อนกลับไปหน้ำจัดกำรข้อมูลยุทธศำสตร์ระยะ 3 ปี หรือหน้ำก่อนหน้ำนี้ 
  ใช้ส ำหรับแก้ไขโครงกำรหลัก  
   ใช้ส ำหรับลบโครงกำรหลัก 
   ใช้ส ำหรับเพ่ิมโครงกำรรอง 
  ใช้ส ำหรับแก้ไขโครงกำรรอง 
   ใช้ส ำหรับลบโครงกำรรอง 
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5-8 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 
 

รูปที่ 8 กำรดรูำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลที่แสดงบนหน้ำจอโปรแกรมจะปรำกฏเฉพำะข้อมูลของสังกัด/กอง ที่ผู้ใช้งำนมีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่ในปัจจุบันเท่ำนั้น 
1.1.1 การดูรายงาน 

4. คลิกเลือก เพื่อ

ไปยังหน้าก่อนหน้า

น้ี 

1. กรอกข้อมูลลงบนฟอร์มเพื่อค้นหา 

2. คลิกเลือก เพื่อดูรายงาน (Excel) 
3. คลิกเลือก เพื่อเพิ่มโครงการหลักใหม่ 

 

 

 

5. 

6. 

7. 

คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้า

แก้ไขโครงการหลัก 

คลิกเลือก เพื่อลบ

โครงการหลัก 

คลิกเลือก เพื่อเพิ่ม

โครงการรอง 

 

คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้าลบแนวทาง 

9. 
 

คลิกเลือก เพื่อไปยังหน้า

แก้ไขแนวทาง 
8. 
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 จำกรูปที่ 8 เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเลือกแนวทำงท่ีต้องกำรแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอแสดงรำยละเอียดของ
โครงกำรพัฒนำและผู้ใช้งำนสำมำรถจัดกำรข้อมูลรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ ดังในหน้ำจอโปรแกรมรูปที่ 8 ซ่ึง
ผู้ใช้งำนสำมำรถคลิกเลือกจัดกำรข้อมูลได้ดังนี้ 

1.1.1 (1) ผู้ใช้งำนสำมำรถเปิดดูได้ทันที โดยคลิก  เลือก Open with 
1.1.1 (2) หรือผู้ใช้งำนสำมำรถบันทึกไฟล์เก็บไว้ใช้งำนในภำยหลังได้โดยคลิก  Save File 
1.1.1 (3) หำกผู้ใช้งำนได้คลิกเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือยืนยัน หรือคลิก  

เพ่ือยกเลิก 
 

 
 

รูปที่ 9 กำรดรูำยงำน 
 

1.1.2 การเพิ่มโครงการหลัก  ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำกำรเพ่ิมข้อมูลโครงกำรหลักได้ ดังนี้ 
1.1.2 (1) กรอกชื่อโครงกำรหลักลงบนฟอร์ม 
1.1.2 (2) คลิก  เพ่ือเลือกสังกัด/กองโดยระบบจะเลือกสังกัด/กองตำมข้อมูลสังกัดกองท่ีมีรำยชื่อ

ผู้ใช้งำนขึ้นอยู่จำกฐำนข้อมูลล่ำสุด 
1.1.2 (3) คลิก  เพ่ือเลือกส่วน/ฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
1.1.2 (4) คลิก  เพ่ือเลือกฝ่ำย/งำนที่เก่ียวข้อง 
1.1.2 (5) คลิก  เพ่ือเลือกงำนที่เก่ียวข้อง 
1.1.2 (6) กรอกวัตถุปะสงค์ลงบนฟอร์ม 
1.1.2 (7) กรอกผลลัพธ์ลงบนฟอร์ม 

1.1.2 (8) คลิกเลือก  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

1.1.2 (9) หรือคลิก  เพ่ือท ำกำรรีเซตแล้วกรอกข้อมูลใหม่ ดังรูปที่ 10 

1.1.2 (10) หรือคลิก  เพ่ือย้อนกลับไปหน้ำก่อนหน้ำ

3. คลิกเพื่อยกเลิก คลิกเพื่อตกลง 2. 

คลิกเพื่อเลือกรูปแบบไฟล์ที่ 1.จะเปดิ

หรือเลือกจัดเก็บไฟล์ไว้ใช้งานภายหลัง 
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รูปที่ 10  หน้ำจอแสดงกำรเพ่ิมโครงกำรหลัก 

  
1.1.3 การแก้ไขข้อมูลโครงการหลัก 
 เมื่อผู้ใช้งำนเข้ำสู่หน้ำกำรแก้ไขข้อมูลโครงกำรหลัก จะปรำกฏฟอร์มแสดงข้อมูลแผนพัฒนำฯ เดิมจำก
ระบบ ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำกำรแก้ไขข้อมูลโครงกำรหลักได้ โดยกำรเลือกท ำกำรกรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไขดังนี้ 

1.1.3 (1) หำกต้องกำรแก้ไขชื่อโครงกำรหลัก ให้คลิกบนฟอร์มหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ชื่อโครงกำรหลักท่ี
ต้องกำรแก้ไข 

1.1.3 (2) หำกต้องกำรแก้ไขสังกัด/กอง ให้ คลิก  เพ่ือเลือกสังกัด/กองโดยระบบจะเลือกสังกัด/
กองตำมข้อมูลสังกัดกองท่ีมีรำยชื่อผู้ใช้งำนขึ้นอยู่จำกฐำนข้อมูลล่ำสุด  

1.1.3 (3) หำกต้องกำรแก้ไขส่วน/ฝ่ำย คลิก  เพ่ือเลือกส่วน/ฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
1.1.3 (4) หำกต้องกำรแก้ไขฝ่ำย/งำน คลิก  เพ่ือเลือกฝ่ำย/งำนที่เก่ียวข้อง 
1.1.3 (5) หำกต้องกำรแก้ไขงำน คลิก  เพ่ือเลือกงำนที่เกี่ยวข้อง 
1.1.3 (6) หำกต้องกำรแก้ไขวัตถุปะสงค์และผลลัพธ์ กรอกวัตถุปะสงค์และผลลัพธ์ลงบนฟอร์ม 

1.1.3 (7) หำกท ำกำรแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

1.1.3 (8) หรือหำกต้องกำรยกเลิกกำรบันทึกหรือต้องกำรออกจำกกำรแก้ไขนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม  
ดังรูปที่ 11 
 

10. คลิกเพื่อ

ย้อนกลับไปหน้าก่อน

หน้านี้ 
กรอกชื่อโครงการหลัก 1. 

5. คลิกเลือกงาน 

คลิกเพื่อเพิ่ม 8.

โครงการหลัก 

 

กรอกผลลัพธ์ 7. 

กรอกวัตถุประสงค์ 6. 

2. คลิกเลือกสังกัด/กอง 3. คลิกเลือกส่วน/ฝ่าย 4. คลิกเลือกฝ่าย/งาน 

คลิกเพื่อรีเซตฟอร์ม 9. 

แล้วกรอกข้อมูลใหม ่
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รูปที่ 11  กำรแก้ไขข้อมูลโครงกำรหลัก 
 
1.1.4 กำรลบข้อมูลโครงกำรหลัก 
 หลังจำกท่ีผู้ใช้งำนได้คลิกปุ่มลบข้อมูลแล้ว ระบบจะท ำกำรแสดงข้อควำมสอบถำมกำรยืนยันกำรลบ
ข้อมูล ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรยืนยันกำรลบโดยคลิกที่ปุ่ม  จำกนั้นระบบจะท ำกำรลบข้อมูลทันที  หรือ
หำกไม่ต้องกำรลบข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยกเลิก ดังรูปที่ 12 
 

 
 

รูปที่ 12  กำรลบข้อมูลโครงกำรหลัก 
 
1.1.5 กำรเพ่ิมข้อมูลโครงกำรรอง 

ผู้ใช้งำนสำมำรถท ำกำรเพ่ิมข้อมูลโครงกำรรองได้ โดยจะต้องท ำกำรกรอกข้อมูลดังนี้ 
1.1.5 (1) กรอกชื่อโครงกำรรอง 
1.1.5 (2) คลิก  เพ่ือเลือกสังกัด/กอง

โดยระบบจะเลือกสังกัด/กองตำมข้อมูลสังกัดกอง
ที่มีรำยชื่อผู้ใช้งำนขึ้นอยู่จำกฐำนข้อมูลล่ำสุด 

1.1.5 (3) คลิก  เพ่ือเลือกส่วน/ฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง 

1.1.5 (4) คลิก  เพ่ือเลือกฝ่ำย/งำนที่เก่ียวข้อง 
1.1.5 (5) คลิก  เพ่ือเลือกงำนที่เก่ียวข้อง 
1.1.5 (6) กรอกวัตถุปะสงค์และผลลัพธ์ลงบน
ฟอร์ม 
1.1.5 (7) คลิกเลือก  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

1. กรอกชื่อโครงการหลัก  

3. คลิกเพื่อเลือก ส่วน/ฝ่าย 
5. คลิกเพื่อเลือก งาน 

4. คลิกเพื่อเลือก ฝ่าย/งาน 

2. คลิกเพื่อเลือก ส านัก/กอง 

6. คลิกเพื่อเลือก ฝ่าย/งาน 7. คลิกเพื่อบันทึก 

8. คลิกเพื่อยกเลิกการเพิ่ม 

2. คลิกเพื่อยกเลิกการลบ 1. คลิกเพื่อยืนยันการลบ 
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1.1.5 (8) หรือคลิก  เพ่ือท ำกำรรีเซตแล้วกรอกข้อมูลใหม่  ดังรูปที่ 13
 

 
 

รูปที่ 13  กำรเพ่ิมข้อมูลโครงกำรรอง 
 

2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ส่วนของผู้ใช้งำน  “เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 

 

 
รูปที่ 14  เมนูหลักของเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

 

ข้อมูลเบื้องต้น  ในส่วนของเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีมีเมนูจัดกำร ดังนี้ 
2.1 บันทึกงบบุคลำกร (พนักงำน,ลูกจ้ำงประจ ำ,พนักงำนจ้ำง) 
2.2 บันทึกงบประมำณ (งบด ำเนินกำร,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน,งบรำยจ่ำยอื่นๆ,งบกลำง) 
2.3 บันทึกค ำชี้แจงงบประมำณ 

 
2.1 เมนูบันทึกงบบุคลากร (พนักงาน,ลูกจ้างประจ า,พนักงานจ้าง) 

ส่วนของผู้ใช้งำน  “เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 

1. กรอกชื่อโครงการรอง

ลงบนฟอร์ม 
2. คลิกเพื่อเลือก สังกัด/กอง 

3. กรอกวัตถุประสงค ์

4. กรอกผลลัพธ์ 

5. คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล 

6. คลิกเพื่อยกเลิกการบันทึก

ข้อมูล 

7. คลิกเพื่อยกเลิกการเพิ่ม 
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รูปที่ 15  หน้ำจอเลือกประเภทบันทึกงบบุคลำกร 

 

คลิกเลือก ประเภทบุคลำกร ที่ต้องกำรบันทึกงบ 
 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น การใช้งาน 

   ใช้ส ำหรับแสดงผลกำรค้นหำข้อมูลบุคลำกร 

   ใช้ส ำหรับรโีหลดเพ่ือแสดงผลข้อมูลใหม่อีกครั้ง 

  ใช้ส ำหรับเพ่ิมข้อมูลรำยชื่อบุคลำกร 

   ใช้ส ำหรับลบข้อมูลรำยชื่อบุคลำกร 

  ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูล 

   ใช้ส ำหรับดำวน์โหลด (ไฟล์ Excel) และพิมพ์ข้อมูลงบบุคลำกร 
  ใช้ส ำหรับลบข้อมูลรำยชื่อบุคลำกร 

 

2.1.1 เมนบูันทึกงบพนักงำนเทศบำล 
 ส่วนของผู้ใช้งำน  “เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  “พนักงำนเทศบำล” 
 

 
รูปที่ 16  หน้ำจอบันทึกงบพนักงำนเทศบำล 

 

2.1.1 (1) คลิก  เพ่ือเลือก “แผนงำน” 
“งำน” 
“ส่วน/ฝ่ำย” 
“ฝ่ำย/งำน” 
“งำน” 

2.1.1 (2) กรอกรหัสงำนลงบนช่อง “รหัสงำน” 
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2.1.1 (3) คลิกปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือแสดงรำยชื่อพนักงำนเทศบำล ดังรูป 
 

 
รูปที่ 17  หน้ำจอบันทึกงบพนักงำนเทศบำล (ต่อ) 

 

2.1.1 (4) กำรเพ่ิมแถวข้อมูลเพ่ือกรอกรำยชื่อพนักงำนเทศบำลที่ยังไม่มีรำยชื่อ 
2.1.1 (4.1) คลิกที่ปุ่ม  
2.1.1 (4.2) กรอกข้อมูลลงบนแถวข้อมูลข้ำงล่ำง 
 

 
 

รูปที่ 18  แสดงกำรกรอกรำยชื่อพนักงำนเทศบำลที่ยังไม่มีรำยชื่อ 
 

2.1.1 (4.3) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.1 (5) กำรลบแถวข้อมูลที่ว่ำง 
2.1.1 (5.1) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.1 (5.2) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.1 (6) กำรลบรำยชื่อพนักงำนเทศบำล  คลิกที่ปุ่ม  
2.1.1 (7) กำรบันทึกงบพนักงำนเทศบำล 

2.1.1 (7.1) ท ำกำรกรอกข้อมูลงบให้ถกูต้อง 

2.1.1 (7.2) คลิกที่ปุ่ม  

 

2.1.2 เมนบูันทึกงบลูกจ้ำงประจ ำ 
 ส่วนของผู้ใช้งำน  “เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  “ลูกจ้ำงประจ ำ” 
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รูปที่ 19  หน้ำจอบันทึกงบลูกจ้ำงประจ ำ 

 

2.1.2 (1) คลิก  เพ่ือเลือก “แผนงำน”  
“งำน” 
“ส่วน/ฝ่ำย” 
“ฝ่ำย/งำน” 
“งำน” 

2.1.2 (2) กรอกรหัสงำนลงบนช่อง “รหัสงำน” 
2.1.2 (3) คลิกปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือแสดงรำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำ ดังรูป 

 

 
รูปที่ 20  หน้ำจอบันทึกงบลูกจ้ำงประจ ำ (ต่อ) 

 

2.1.2 (4) กำรเพ่ิมแถวข้อมูลเพ่ือกรอกรำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำที่ยังไม่มีรำยชื่อ 
2.1.2 (4.1) คลิกที่ปุ่ม  
2.1.2 (4.2) กรอกข้อมูลลงบนแถวข้อมูลข้ำงล่ำง 
 

 
 

รูปที่ 21  แสดงกำรกรอกรำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำที่ยังไม่มีรำยชื่อ 
 

2.1.2 (4.3) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.2 (5) กำรลบแถวข้อมูลที่ว่ำง 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-16 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

2.1.2 (5.1) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.2 (5.2) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.2 (6) กำรลบรำยชื่อลูกจ้ำงประจ ำ คลิกที่ปุ่ม  
2.1.2 (7) กำรบันทึกงบลูกจ้ำงประจ ำ 

2.1.2 (7.1) ท ำกำรกรอกข้อมูลงบให้ถกูต้อง 

2.1.2 (7.2) คลิกที่ปุ่ม  

 

2.1.3 บันทึกงบพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
ส่วนของผู้ใช้งำน  “เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  “พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ” 

 

 
รูปที่ 22  หน้ำจอบันทึกงบพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

 

2.1.3 (1) คลิก  เพ่ือเลือก “แผนงำน”  
“งำน” 
“ส่วน/ฝ่ำย” 
“ฝ่ำย/งำน” 
“งำน” 

2.1.3 (2) กรอกรหัสงำนลงบนช่อง “รหัสงำน” 
2.1.3 (3) คลิกปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือแสดงรำยชื่อพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ดังรูป 

 

 
รูปที่ 23  หน้ำจอบันทึกงบพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ (ต่อ) 

 

2.1.3 (4) กำรเพ่ิมแถวข้อมูลเพ่ือกรอกรำยชื่อพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจที่ยังไม่มีรำยชื่อ 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-17 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

2.1.3 (4.1) คลิกที่ปุ่ม  
2.1.3 (4.2) กรอกข้อมูลลงบนแถวข้อมูลข้ำงล่ำง 
 

 
 

รูปที่ 24  แสดงกำรกรอกรำยชื่อพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจที่ยังไม่มีรำยชื่อ 
 

2.1.3 (4.3) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.3 (5) กำรลบแถวข้อมูลที่ว่ำง 
2.1.3 (5.1) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.3 (5.2) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.3 (6) กำรลบรำยชื่อพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ คลิกท่ีปุ่ม  
2.1.3 (7) กำรบันทึกงบพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

2.1.3 (7.1) ท ำกำรกรอกข้อมูลงบให้ถกูต้อง 

2.1.3 (7.2) คลิกที่ปุ่ม  

 

2.1.4 บันทึกงบพนักงำนจ้ำงทั่วไป 
ส่วนของผู้ใช้งำน  “เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี”  “บันทึกงบพนักงำนจ้ำงทั่วไป” 

 

 
รูปที่ 25  หน้ำจอบันทึกงบพนักงำนจ้ำงทั่วไป 

2.1.4 (1) คลิก  เพ่ือเลือก “แผนงำน”  
“งำน” 
“ส่วน/ฝ่ำย” 
“ฝ่ำย/งำน” 
“งำน” 

2.1.4 (2) กรอกรหัสงำนลงบนช่อง “รหัสงำน” 
2.1.4 (3) คลิกปุ่ม “ค้นหำ” เพ่ือแสดงรำยชื่อพนักงำนจ้ำงทั่วไป ดังรูป 

 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-18 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 
รูปที่ 26  หน้ำจอบันทึกงบพนักงำนจ้ำงทั่วไป (ต่อ) 

 

2.1.4 (4) กำรเพ่ิมแถวข้อมูลเพ่ือกรอกรำยชื่อพนักงำนจ้ำงทั่วไปที่ยังไม่มีรำยชื่อ 
2.1.4 (4.1) คลิกที่ปุ่ม  
2.1.4 (4.2) กรอกข้อมูลลงบนแถวข้อมูลข้ำงล่ำง 
 

 
 

รูปที่ 27  แสดงกำรกรอกรำยชื่อพนักงำนจ้ำงทั่วไปที่ยังไม่มีรำยชื่อ 
 

2.1.4 (4.3) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.4 (5) กำรลบแถวข้อมูลที่ว่ำง 
2.1.4 (5.1) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.4 (5.2) คลิกที่ปุ่ม  

2.1.4 (6) กำรลบรำยชื่อพนักงำนจ้ำงทั่วไป คลิกท่ีปุ่ม  
2.1.4 (7) กำรบันทึกงบพนักงำนจ้ำงทั่วไป 

2.1.4 (7.1) ท ำกำรกรอกข้อมูลงบให้ถกูต้อง 

2.1.4 (7.2) คลิกที่ปุ่ม  

 
2.2 เมนูบันทึกงบประมาณ (งบด าเนินการ,งบลงทุน,งบเงินอุดหนุน,งบรายจ่ายอ่ืนๆ,งบกลาง) 

ส่วนของผู้ใช้งำน  “บันทึกงบประมำณ (งบด ำเนินกำร, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรำยจ่ำยอื่นๆ, 
งบกลำง)” จะปรำกฏหน้ำจอแสดงเฉพำะงบประมำณภำยในสังกัด/กองของผู้ใช้งำนโปรแกรม 
 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-19 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 
รูปที่ 28  หน้ำจอบันทึกงบประมำณ 

(งบด ำเนินกำร, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน, งบรำยจ่ำยอื่นๆ, งบกลำง) 
 

 2.2 (1) คลิก  เพ่ือเลือกหมวดและประเภทงบ 
2.2 (2) ปรำกฏหนำ้จอแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะประเภทงบที่ได้เลือกข้ำงต้น โดยมีควำมหมำยและ

รำยละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น กำรใช้งำนดังนี้ 
    ใช้ส ำหรับกรอกงบ 

    ใช้ส ำหรับแสดงงบ 

   ใช้ส ำหรับกรอก/แก้ไขงบ 

  ใช้ส ำหรับแสดงงบของโครงกำรรอง/งบของรำยกำร 
  ใช้ส ำหรับลบข้อมูลงบภำยใต้ประเภทงบที่เลือก 

  ใช้ส ำหรับเพ่ิมโครงกำร 
  ใช้ส ำหรับเพ่ิมโครงกำรรอง/รำยกำร 

  ใช้ส ำหรับแก้ไขงบโครงกำร 

 ใช้ส ำหรับแสดงให้เห็นว่ำช่องข้อมูลนี้ไม่ได้ใช้งบโครงกำร หรือไม่ได้กรอกงบ
โครงกำร 

  ใช้ส ำหรับเลือกในกรณีต้องกำรจัดกำรข้อมูลทีละหลำยรำยกำร เช่น ใน
กรณีต้องกำรลบข้อมูลทีละหลำยรำยกำร เป็นต้น 

   ใช้ส ำหรับ 

 ใช้ส ำหรับบันทึกรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ ค่ำ
โทรศัพท ์เป็นต้น 

 แสดงให้เห็นว่ำช่องข้อมูลนี้ยังไม่มีกำรกรอกงบ จะสำมำรถท ำกำรกรอกงบ
ได้ทีห่น้ำเพ่ิมโครงกำรหรือหน้ำเพ่ิมรำยกำร 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-20 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูล 

 ใช้ส ำหรับบันทึกข้อมูลกำรแก้ไข 

 

2.2 (3) ท ำกำรกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 2.2 (4) ท ำกำรบันทึกข้อมูลโดย คลิกท่ีปุ่ม “บันทึกรำยจ่ำย” (ส ำหรับกำรเข้ำกรอกข้อมูลงบในครั้ง
แรก) หรือ “แก้ไขรำยจ่ำย” 
 
2.3 เมนูบันทึกค าชี้แจงงบประมาณ 

ส่วนของผู้ใช้งำน  “บันทึกค ำชี้แจงงบประมำณ” 
 

3. เมนูประมาณการรายรับ 
 ส่วนของผู้ใช้งำน  “ประมำณกำรรำยรับ” 
 

4.รายงาน 
4.1 เมนูรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
 

 
 

รูปที่ 29  หน้ำจอรำยงำนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
 
4.2 เมนูรายงานโครงการที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 
 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-21 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 
 

รูปที่ 30  หน้ำจอรำยงำนโครงกำรที่ขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยปี 
 
4.3 เมนูรายงานเงินอุดหนุนงานอ่ืน 
 

 
 

รูปที่ 31  รำยงำนเงินอุดหนุนงำนอ่ืน 
 
4.4 เมนูรายงานโครงการใหม่ที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 
 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-22 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 
 

รูปที่ 32  รำยงำนโครงกำรใหม่ที่ขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยปี 
 
4.5 เมนูรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
 

 
 

รูปที่ 33  รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
 

5. การยืนยันแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี ระยะ 3 ป ี



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

5-23 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรกำรจัดท ำแผนและงบประมำณ  

 เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกแผนพัฒนำเทศบำลอุดรธำนีธำนีระยะ 3 ปีแล้วนั้น ระบบจะท ำแสดงข้อควำมกำร

สอบถำมทันทีว่ำต้องยืนยันสถำนะหรือไม่  ผู้ใช้งำนจะสำมำรถท ำกำรยืนยันได้โดยคลิกที่ปุ่ม  หรือ
หำกไม่ต้องกำรยืนยันให้ท ำกำรยกเลิกโดยคลิกที่ปุ่ม  ดังรูปที่ 19 
  

 
 

รูปที่ 34  กำรยืนยันแผนพัฒนำเทศบำลนครอุดรธำนี ระยะ 3 ปี 
 
หมายเหตุ  

1. หำกผู้ใช้งำนได้ผ่ำนกำรยืนยันแผนพัฒนำ 3 ปีเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งำนจะไม่สำมำรถท ำกำรจัดกำร
ข้อมูลใดๆ หรือท ำกำรเพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลใดๆ ของปีงบประมำณนั้นได้อีก (ยกเว้นผู้ดูแลระบบจะ
อนุมัตทิ ำกำรเปิดแผนพัฒนำอีกครั้งผ่ำนระบบให้) 

2. สิทธ์กำรเข้ำยืนยันแผนนี้ แต่ละสังกัด/กองจะได้รับสิทธิ์ในกำรยืนยันแผนเพียง 1 คน และผู้ใช้งำน
ระดับอ่ืนๆ จะไม่สำมำรถมองเห็นเมนูนี้ได้ 

 

การออกจากระบบ 
หลังจำกทีผู่้ใช้งำนใช้งำนโปรแกรมเสร็จสิ้น หรือผู้ใช้งำนต้องกำรเข้ำสู่ระบบอีกครั้งโดยผู้ใช้งำนอ่ืนนั้น 

ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรคลิกที่ปุ่ม  (Logout) ซึ่งอยู่แถบบนสุดของหน้ำจอโปรแกรมเพ่ือออกจำกระบบ ดัง
รูปที่ 20 

 
 

รูปที่ 35  กำรออกจำกระบบ 

คลิกเพื่อยืนยันสถานะ คลิกเพื่อยกเลิกการยืนยันสถานะ 

คลิกเพ่ือออกจากระบบ 


