
 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

6-1 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

โปรแกรมบริหารและควบคุมงบประมาณ 
 
การเรียกใช้โปรแกรม 

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

 
 

รูปที่ 1  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ 
 

จำกรูปที่ 1  จะเม่ือเข้ำสู่หน้ำจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรำกฏหน้ำแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  กำรเรียกใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ 
 

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

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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6-2 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

ระบบกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งำนทั่วไป (User) และผู้ดูแลระบบ (Admin)  
โดยผู้ใช้แต่ละกลุ่มจะใช้โปรแกรมท่ีมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันตำมสิทธิ์ในกำรใช้งำน  ซ่ึงในคู่มือนี้จะกล่ำวถึง
วิธีกำรใช้งำนโปรแกรมในส่วนของผู้ใช้งำนทั่วไป 
 

 
รูปที่ 3  กำรเข้ำใช้งำนระบบ 

 

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) 
 

การเข้าจัดการข้อมูลการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
 หลังจำกเข้ำสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอแรกของโปรแกรมแสดงชื่อผู้เข้ำระบบดังรูปที่ 2 
พร้อมกับให้ผู้ใช้งำนเลือกปีงบประมำณที่ต้องกำรเข้ำสู่กำรจัดกำรข้อมูล โดยผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรเลือก
ปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีได้ดังนี้ 

1. คลิก  เพ่ือเลือกปีงบประมำณที่ต้องกำร  
2. คลิก  เพ่ือเลือกประเภทงบประมำณ 

3. คลิกปุ่ม  เพ่ือยืนยันกำรเลือก ดัง
รูปที่ 5 
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6-3 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

 
 

รูปที่ 4  กำรเลือกปแีละประเภทงบประมำณ 

 
 

รูปที่ 5  กำรแสดงปีงบประมำณให้เลือก

การจัดการข้อมูลการบริหารและควบคุมงบประมาณ 
 หลังจำกท่ีผู้ใช้งำนได้เลือกปีและประเภทงบประมำณเรียบร้อยแล้ว จะปรำกฏหน้ำจอแสดงเมนูหลัก
ส ำหรับกำรบริหำรควบคุมงบประมำณให้ผู้ใช้งำนเลือกจัดกำรข้อมูล ซ่ึงประกอบไปด้วยกำรจัดกำรข้อมูลในแต่ละ
ส่วนดังต่อนี้ 

1. โอนลดโอนเพิ่ม 
2. เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
3. กันเงินงบประมำณ 
4. เงินสะสม 

5. รำยงำนกำรใช้รำยงำนกำรใช้งบประมำณ
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
6. รำยงำนติดตำมสถำนะงำนจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำร
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง

 

 
รูปที่ 6  กำรเลือกเมนูบริหำรและควบคุมงบประมำณ 

 

หมายเหตุ  ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกปีงบประมำณที่ต้องกำรเข้ำจัดกำรข้อมูลใหมไ่ด้อีกครั้ง หรือกลับไปยังหน้ำก่อน
หน้ำนี้ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม   
 

1. การโอนลดโอนเพิ่ม 
 เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเข้ำสู่หน้ำกำรโอนลดโอนเพิ่ม  จะปรำกฏหน้ำจอแสดงแถบเมนจูัดกำรข้อมูลรำยกำร
โอนเพิ่ม รำยกำรโอนลด และรำยกำรโอนลดโอนเพ่ิม  ให้ผู้ใช้งำนคลิกเลือกแถบเมนูที่ต้องกำรจัดกำร ดังรูปที่ 7 
 

2. คลิกเพื่อยืนยันการเลือก 
คลิกเลือกงบประมาณ 

1. คลิกเพื่อเลือกปีงบประมาณ 3. คลิก 

คลิกเลือกเมนูจัดการที่ต้องการ 
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6-4 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

 
รูปที่ 7  หน้ำกำรจัดกำรโอนลดโอนเพิ่ม 

 
1.1 การจัดการข้อมูลรายการโอนเพิ่ม  จำกรูปที่ 7 สำมำรถท ำกำรจัดกำรข้อมูลรำยกำรโอนเพิ่มได้ ดังนี้ 

(1) เลือกกรอกรำยละเอียดกำรโอนเพิ่ม 

(2) คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
 
1.2 การจัดการข้อมูลรายการโอนลด 
 

 
รูปที่ 8  กำรจัดกำรข้อมูลรำยกำรโอนลด 

 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

6-5 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

จำกรูปที่ 8 สำมำรถท ำกำรจัดกำรข้อมูลรำยกำรโอนลดได้ ดังนี้ 
(1) เลือกกรอกรำยละเอียดกำรโอนลด 

(2) คลิกทีปุ่่ม   เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
 
1.3 การจัดการข้อมูลบันทึกรายการโอนลดโอนเพิ่ม 
 

 
รูปที่ 9  กำรจัดกำรข้อมูลบันทึกรำยกำรโอนลดโอนเพิ่ม 

 
จำกรูปที่ 9 สำมำรถท ำกำรจัดกำรข้อมูลบันทึกรำยกำรโอนลดโอนเพิ่มได้ ดังนี้ 

(1) เลือกกรอกรำยละเอียดกำรโอนลด 

(2) คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 
 
2.  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเข้ำสู่หน้ำกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง  จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 10 
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6-6 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

 
รูปที่ 10  หน้ำจัดกำรข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 

จำกรูปที่ 10 สำมำรถท ำกำรจัดกำรข้อมูลบันทึกรำยกำรโอนลดโอนเพิ่มได้ ดังนี้ 
(1) ให้ผู้ใช้งำนท ำกำรกรอกข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงให้ครบทุกช่อง   

(2) คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
3. การกันเงินงบประมาณ 

เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเข้ำสู่หน้ำกำรกันเงินงบประมำณ  ให้ผู้ใช้งำนคลิกเลือกโครงกำรที่ต้องกำรกันเงิน  
ดังรูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11  หน้ำกำรกันเงินงบประมำณ 

 
4. เงินสะสม 

เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเข้ำสู่หน้ำเงินสะสม จะปรำกฏรำยชื่อโครงกำรต่ำงๆ พร้อมกับรำยละเอียดของแต่

ละโครงกำร ให้ผู้ใช้งำนคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือโอนเข้ำเงินสะสม ดังรูปที่ 12 
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6-7 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

 
รูปที่ 12  หน้ำจัดกำรเงินสะสม 

 
5. รายงานการใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
 เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเข้ำสู่หน้ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จะปรำกฏรำยงำน 
ดังรูปที่ 13 
 

 
รูปที่ 13  หน้ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
6. เมนูรายงานติดตามสถานะงานจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
 เมื่อผู้ใช้งำนได้คลิกเข้ำสู่หน้ำรำยงำนติดตำมสถำนะงำนจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 
จะปรำกฏรำยงำน ดังรูปที่ 14 
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6-8 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

 
รูปที่ 14  รำยงำนติดตำมสถำนะงำนจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 

 
7. รำยงำนฎีกำกำรเงิน 

 
รูปที่ 15  หน้ำจอกำรออกรำยงำนฎีกำกำรเงิน 

 

(1) คลิกที่ช่องกรอกข้อมูล “วันที่เริ่มต้น” และ “วันที่สิ้นสุด” เพ่ือเลือกวัน/เดือน/ปีทีต่้องกำร 

 (2) คลิก  เลือก “ส ำนัก/กอง” 

 (3) คลิก  เพ่ือเลือก “สถำนะฎีกำ” 
 (4) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือออกรำยงำน 
 
8. รำยงำนติดตำมสถำนะงำนจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 
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6-9 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

 
 

รูปที่ 16  หน้ำจอออกรำยงำนติดตำมสถำนะงำนจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง 
 

คลิกท่ีปุ่ม “Export” เพ่ือดำวโหลด (ไฟล์ Excel) รำยงำนติดตำมสถำนะงำนจัดซื้อจัดจ้ำงฯ 
 
9. รำยงำนอนุมัติงบประมำณ 
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6-10 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

10. รำยงำนควบคุมงบประมำณ 
 

 
 

รูปที่ 17  หน้ำจอรำยงำนควบคุมงบประมำณ 
 

ควำมหมำยและรำยละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น กำรใช้งำน 
   ใช้ส ำหรับรำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ แยก

ตำมงบรำยจ่ำย 
  ใช้ส ำหรับรำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ   

     แยกตำมหมวดรำยจ่ำย 
  ใช้ส ำหรับรำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ 

แยกตำมประเภทรำยจ่ำย 
  ใช้ส ำหรับแยกตำมงบรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 

 ใช้ส ำหรับแยกตำมหมวดรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 
  ใช้ส ำหรับแยกตำมประเภทรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 
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6-11 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

รำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ แยกตำมงบรำยจ่ำย 
 

 
 

รูปที ่18  หน้ำจอรำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ แยกตำมงบรำยจ่ำย 
 
รำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ แยกตำมหมวดรำยจ่ำย 
 

 
รูปที่ 19  หน้ำจอรำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ แยกตำมหมวดรำยจ่ำย 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

6-12 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

รำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ แยกตำมประเภทรำยจ่ำย 
 

 
 

รูปที่ 20  รำยงำนยอดงบประมำณคงเหลือ แยกตำมประเภทรำยจ่ำย 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

6-13 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

แยกตำมงบรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 
 

 
 

รูปที่ 21  แยกตำมงบรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 
 
แยกตำมหมวดรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 
 

 
รูปที่ 22  แยกตำมหมวดรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

6-14 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

แยกตำมประเภทรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 
 

 
 

รูปที่ 23  แยกตำมประเภทรำยจ่ำย (ตำมสังกัด/กอง) 



 

 

จัดท ำโดย มหำวิทยำลัยศลิปำกร 

 

6-15 คู่มือกำรใช้งำนโปรแกรมบริหำรและควบคุมงบประมำณ  

การออกจากระบบ 
หลังจำกทีผู่้ใช้งำนใช้งำนโปรแกรมเสร็จสิ้น หรือผู้ใช้งำนต้องกำรเข้ำสู่ระบบอีกครั้งโดยผู้ใช้งำนอ่ืนนั้น 

ผู้ใช้งำนจะต้องท ำกำรคลิกที่ปุ่ม  (Logout) ซึ่งอยู่แถบบนสุดของหน้ำจอโปรแกรมเพ่ือออกจำกระบบ ดัง
รูปที่ 15 

 
 

รูปที่ 24  กำรออกจำกระบบ 

คลิกเพ่ือออกจากระบบ 


