
 

 

  

คู่มือการใช้งานสำหรับ กศน.อำเภอ 

ระบบบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์           

E-Budget 
 

โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 



ระบบบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์ E-Budget 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

 1 

แนะนำระบบ E-budget 
 ระบบ E-budget เป็นโปรแกรม Web Application บริหารจัดการงบประมาณแบบออนไลน์         
สำหรับการบริหารงบประมาณ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาภายในสังกัด พัฒนาด้วย        
ภาษา PHP และ ใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้องกับงบประมาณ 

ซึ่งกำหนดให้มีผู้เกี่ยวข้องการใช้งาน 3 กลุ่มดังน้ี 
 1. เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องกับงานงบประมาณระดับจังหวัด คือ 
  - งานงบประมาณ ตัดยอด มีหน้าที่บันทึกข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตรวจสอบสถานการณ์เบิกจ่ายของสถานศึกษา และบันทึกการยืม-คืนเงินงบประมาณ 
  - งานพัสดุ มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการจัดทำ PO 
  - งานต่างๆ แต่ละกลุ่มงาน มีหน้าที่บันทึกสถานะเอกสาร 
  - งานการเงิน มีหน้าที่บันทึกสถานะเบิกจ่ายพร้อมระบุวันจ่าย 
 2. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณระดับอำเภอ 
  มีหน้าที่ในการจรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนคงเหลือแต่ละรายการ        
และจำนวนเงินรวมทุกงาน/โครงการของสถานศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เฉพาะสถานศึกษา      
ของตนเองเท่าน้ัน 
 3. ผู้บริหารระดับจังหวัด 
  สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดของจังหวัด 
 
 

  
หน้า Login สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องกับ

งานงบประมาณระดับจังหวัด และผู้บริหาร 

หน้า Login สำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับอำเภอ 

คู่มือการใช้งานระบบ 
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การเข้าสู่ระบบ E-Budget :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณระดับอำเภอ  
 

1. เมื่อเข้าสู่หน้าระบบ E-Budget คลิกที่ กศน.อำเภอ เพื่อเข้าใช้งาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อ Login 

 
 2. กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน จากน้ัน คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าเมนูหลัก         
สำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับอำเภอ 

 

  

2. เข้าสู่ระบบ 
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การต้ังค่าโปรแกรม :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 การต้ังค่าข้อมลูพื้นฐานของระบบ คลิกเมนู การต้ังคา่โปรแกรม จากน้ันระบบจะแสดงเมนู ดังน้ี 
  - เปลี่ยนรหัสผ่าน 
  - ต้ังค่าหน่วยงาน 
  - ข้อมูลผู้ยืมเงิน 
  - ข้อมูลผู้ขาย/ร้านค้า ตามลำดับ 

 

 . การเปลีย่นรหัสผา่น . คลิกเมนู ต้ังค่าโปรแกรม จากน้ันคลิก เปลีย่นรหัสผา่น 
จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่างใหเ้ปลี่ยน Username และ Password แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
 . ต้ังค่าหน่วยงาน . เป็นส่วนของการปรับเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน           

โดยคลิกเมนู การต้ังค่าโปรแกรม จากน้ันคลิก ต้ังค่าหน่วยงาน 

จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่าง ต้ังค่าหน่วยงาน/หนังสือ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก 
 

ช่องกรอก รหัสผ่าน ปัจจุบัน 

ช่องกรอก รหัสผ่าน ใหม่ 

ช่องยืนยัน รหัสผ่าน ใหม่ อีกคร้ัง 
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. ข้อมูลผู้ยืมเงิน . สามารถ เพิ่ม ลบข้อมลูผู้มีสทิธ์ิยืมเงินในสถานศึกษาของผู้ใช้ โดยคลิก เมนู การต้ัง
ค่าโปรแกรม จากน้ันคลิก ข้อมลูผู้ยืมเงิน  
 จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่าง จัดการข้อมูลผู้ยืมเงิน เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลผู้มีสิทธ์ิยืมเงิน  
ให้คลิกที่  

 
 จากน้ันระบบจะแสดงหน้าต่างในกรอกข้อมูล  เลขบัตรประชาชน/ชื่อ-สกุลผู้ยืม ตำแหน่ง               
แล้วคลิกปุ่ม บันทึก เรียบร้อย 

   
 
 
 

  
 . ข้อมูลผู้ขาย-ร้านค้า . สามารถ เพิ่ม ลบข้อมูลผู้ขาย ร้านค้า หรือผู้รับจ่ายได้ โดยคลิก เมนู การต้ัง
ค่าโปรแกรม จากน้ันคลิก ข้อมูลผูข้าย-ร้านค้า 

 
 ระบบจะแสดงหน้าต่าง จัดการข้อมูลผู้ขาย-ร้านค้า-ผู้รับจ่าย เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลผู้ขาย ร้านค้า         
ผู้จับจ่าย ให้คลิกที่          ให้กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุลผู้ขาย/ร้านค้า/ผู้จับจ่าย ท่ีอยู่ เลขท่ีบัญชีธนาคาร 
ธนาคาร สาขา โทรศัพท์ แล้วคลิกปุ่ม บันทึก เรียบร้อย 
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การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่าย :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นส่วนหลักของระบบบริหารงบประมาณ E-Budget โดย 
คลิกเมนู งานรายวัน จากน้ันระบบจะแสดงเมนู ต้ังเบิก ซึ่งระบบสามารถแยกการเบิกจา่ยงบประมาณออกเปน็ 
2 ประเภท คือ 
 1. ต้ังเบิก:ท่ัวไป  เป็นการเบกิจ่ายงบประมาณปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ค่าสาธารณูปโภค 
 2. ต้ังเบิก:ค่าสาธารณูปโภค  เป็นการเบิจ่ายงบประมาณค่าสาธรณูปโภคทุกประเภท 

 
 
 

. ต้ังเบิก – ท่ัวไป . เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ค่าสาธารณูปโภค 
 

คลิก ต้ังเบิก:ท่ัวไป จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ เจ้าหน้าที่อำเภอ ตัดยอดงบประมาณ และแสดง
รหัสงาน/โครงการ 

 
คลิกเลือก รหัสงาน / โครงการ (ระบบจะแสดงเฉพาะรหัสงาน/โครงการของสถานศึกษาที่ได้รับ         

การจัดสรรงบประมาณเท่าน้ัน) 
  

ต้ังเบิก:ทั่วไป 
ต้ังเบิก:ค่าสาธารณูปโภค 
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 ระบบจะแสดงข้อมูล หน่วยงานขอเบิก รหัสงาน/โครงการ จำนวนเงินจัดสรร จำนวนเงินคงเหลือ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณกรอกข้อมูล รายการจ่าย จำนวนเงิน เลขท่ีเอกสาร เลขท่ีโครงการ เลขท่ีสัญญา e-GP 
จากน้ันคลิกปุ่ม ตกลง 

 จากน้ันระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณที่มีการ
เบิกจ่าย เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันระบบจะแสดง รหัสงบประมาณ (เลข ID ) ที่มีการเบิกจ่าย และเป็นรหัสที่ต้องแจ้งในหนังสือ
นำส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่งบประมาณระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง 
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 . ต้ังเบิก-ค่าสาธารณูปโภค . เปน็การเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคทุกประเภท 
 

 คลิกเลือก ต้ังเบิก:ค่าสาธาฯ จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ เลือกรายการ ค่าสาธารณูปโภค และ
ข้อมูลเดือน ที่ต้องการต้ังเบิก  

เลือกรายการค่าสาธารณูปโภค และเดือนที่ต้องการต้ังเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค คลิกปุ่ม ตกลง 

 
 จากน้ันใหท้่านเลือก รหัสงาน/โครงการ ที่ต้องการเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค จากน้ันกดปุ่ม ตกลง 

 
 ระบบจะแสดงหน้าการต้ังเบิกค่าสาธารณูปโภค : รายการ : เดือน และแสดงรายละเอียดข้อมูล
สถานศึกษา รหัสงาน/โครงการ จำนวนเงินจัดสรร จำนวนเงินคงเหลือ จากน้ันเจ้าหน้าที่งบประมาณ จะต้อง
ดำเนินการกรอกข้อมูล เลขที่เอกสาร รายการจ่าย สถานที่หรือระบุรายละเอียด จำนวนเงิน จากน้ันคลิกปุ่ม ตกลง 
 

 

 

 

 

 

 จากน้ันระบบจะแสดงข้อมลูที่ถูกป้อนเข้าไป เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ที่มีการ

เบิกจ่าย เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบรอ้ยแล้วให้คลิกปุม่ บันทึกข้อมูล 

 ระบบจะแสดง รหัสงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่าย และเป็นรหัสที่ต้องแจ้งในหนังสือนำส่ง เพื่อแจ้งให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง 
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การลบ/ถอน การเบิกจ่าย :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณระดับอำเภอ 
 ในกรณีที่บันทึกข้อมลูการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว มีความจำเป็นต้องยกเลิก สามารถทำได้โดยมี
ข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 
 1. คลิกเลอืกเมนู งานรายวัน จากน้ันเลือกเมนู  

 
2. โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายทัง้หมด ให้คลิก ถอนรายการ ที่ต้องการลบ (ถ้าข้อมลูผิด     

ให้ลบ แล้วลงใหม่เท่าน้ัน ไม่มีการแก้ไข) 

 
 3. คลิก ถอนรายการ ในแถวที่ต้องการระบบจะแสดงหน้ายืนยันอีกครั้งเพื่อป้องกันการลบไม่ได้ต้ังใจ 
(หากต้องการลบ พิมพ์ Y ลงในช่องสีฟ้า และคลิก ยืนยัน) 

  
 4. ระบบ แสดงหน้าต่างรายงานว่า ได้ลบรายการแล้ว  
 

 
 
ท้ังน้ีเฉพาะกรณีท่ีเอกสารยังไม่ถึงระดับจังหวัดเท่าน้ัน มเิช่นน้ันจำเป็นต้องแจง้ให้ จนท.ระดับจังหวัดลบให ้
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การยืมเงิน :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 เมนูการยืมเงิน เป็นส่วนในการอำนวยความสะดวกแก่การยืมเงินเพื่อใช้ในการจัดกจิกรรมโครงกรหรือ
การเดินทางไปราชการ ระบบสามารถแยกการยืมเงิน คลกิเมนู งานรายวัน จากน้ันระบบจะแสดงเมนูการใช้ 
ยืมเงิน ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ยืมเงิน:ท่ัวไป เป็นกรณีการยืมเงินจัดกิจกรรมโครงการ 
2. ยืมเงิน:ไปราชการ เป็นกรณีการยืมเงินเดินทางไปราชการ 

 
 

 . ยืมเงิน:ท่ัวไป . คลิกเลือก ยืมเงิน:ท่ัวไป จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ สถานศึกษา-อำเภอ :      
ยืมเงิน : โครงการท่ัวไป และแสดงรหัสงาน/โครงการ 

 
 คลิกเลือก รหัสงาน/โครงการ ที่ต้องการยืมเงิน เพื่อจัดโครงการ จากน้ันคลิก ตกลง ระบบจะแสดง
ข้อมูล หน่วยงานขอเบิก รหัสงาน/โครงการ จำนวนเงินจัดสรร จำนวนเงินคงเหลือ  

ให้กรอกข้อมูล รายการยืม เลือกรายชื่อผู้ยืมเงิน จำนวนเงิน เลขท่ีเอกสารเลขท่ี โครงการ             
เลขท่ีสัญญา e-GP จากน้ันคลิกปุ่ม ตกลง 

 
  

1. ยืมเงิน:ทั่วไป 
2. ยืมเงิน:ไปราชการ 
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จากน้ันระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณ ที่มีการ     
ยืมเงิน เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
ระบบจะแสดง รหัสงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายการขอยืมเงินงบประมาณ และเป็นรหัสที่ต้องแจ้งใน

หนังสือนำส่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่งบประมาณระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 
 
 

. ยืมเงิน:ไปราชการ . คลิกเลือก ยืมเงิน:ไปราชการ จากน้ันระบบจะแสดงหน้าจอ สถานศึกษา :     
ยืมเงิน : เดินทางไปราชการ และแสดงรหัสงาน/โครงการ 

 
 คลิกเลือก รหัสงาน/โครงการ ที่ต้องการยืมเงิน จากน้ันคลิก ตกลง  
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ระบบจะแสดงข้อมูล หน่วยงานขอเบิก รหัสงาน/โครงการ จำนวนเงินจัดสรร จำนวนเงินคงเหลือ       

ให้กรอกข้อมูล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย วันท่ีไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ท่ีพัก อ่ืนๆระบุ ผู้ยืม จำนวนเงิน เลขท่ี

เอกสาร จากน้ันคลิกปุ่ม ตกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไป เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณที่มีการยืมเงิน         

เมื่อดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ให้คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบจะแสดง รหัสงบประมาณ ที่มีการเบิกจ่ายการขอยืมเงินงบประมาณ และเป็นรหัสที่ต้องแจ้งใน
หนังสือนำส่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่งบประมาณระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
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การล้างยืมเงิน :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

ในกรณีการยืมเงินงบประมาณไปแล้ว และต้องการล้างเงินยืม สามารถทำได้โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ  ดังน้ี 
คลิกเลือกเมนู งานรายวัน จากน้ันระบบจะแสดงเมนู ลา้งเงินยืม 

 
คลิกเลือก ล้างเงินยืม:รายการ จากน้ันระบบจะแสดงรายการเงินยืม ค้างส่ง : กศน.อำเภอของท่าน 

เมื่อต้องการล้างหน้ีเงินยืม คลิก ล้างเงินยืม 

 
 ในหน้าสถานศกึษาลา้งเงินยืม ระบบจะแสดงข้อมูล สถานศึกษา รหัสงาน/โครงการ รายการล้างเงินยืม 
วันท่ียืม จำนวนเงินยืม จำนวนเงินจัดสรร จำนวนเงินคงเหลือ รายการจ่าย จำนวเงินยืม เจ้าหน้าที่งบประมาณ
กรอกข้อมูล จำนวนเงินท่ีใช้จริง เงินคืน เลขท่ีเอกสาร โครงการ เลขท่ีสัญญา e-GP จากน้ันคลิกปุ่ม ตกลง 
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ระบบจะแสดงหน้าสถานศึกษาล้างเงินยืม คลิก บันทึกข้อมูล 

 
 จากน้ันระบบจะแสดงหน้ายืนยันการบันทึกข้อมูลและ ID ล้างเงินยืม สำหรับบันทึกในเอกสาร          
คลิก บันทึกข้อมูลรายการต่อไป 

 
 
 

ส่วนมุมบริการ :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 

 ในส่วนมุมบริการ เป็นเมนูลัดที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมลู 3 ส่วนดังน้ี 
 

- ตรวจสอบ:ค้างเงินยืม 
  - ตรวจสอบ:สิทธิการยืมเงิน 
  - กราฟงบประมาณ ตามลำดับ 
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 ส่วน . ตรวจสอบ : ค้างเงินยืม . ระบบจะแสดงค้างของเงินยืมเงินที่ยังไม่ได้ล้างเงินยืม 

 
 
สว่น . ตรวจสอบ : สิทธิการยืมเงิน . แสดงข้อมลูและสถานะเงินยืมของผูท้ี่มสีิทธ์ิยืมเงิน 

 
 

 ส่วน . สถานะ : กราฟงบประมาณ . เป็นการแสดงรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโดยแสดงใน
ลักษณะของกราฟแท่ง 

 
  



 ระบบบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์ E-Budget 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 

15 

การรายงาน :: กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ระบบ ได้ออกแบบรายงานไว้หลายส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย 

 
 
 

1. รายงานสรุปท้ังอำเภอ เป็นรายงานสถานการณ์เงิน โดยแสดงเป็นยอดรวมตามรหัสงบประมาณ
แสดงจำนวนเงินที่ได้รบัทัง้ปีงบประมาณ จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวนเงินที่ได้รับโอนจากสำนักงานฯ 
การเบิกจ่าย และแสดงเป็นร้อยละทีเ่บกิจ่ายไปแล้ว (คิดจากเงินทัง้ปี) ณ วันที่ออกรายการน้ี 
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2. รายงานการเบิกจ่าย เป็นการแสดงรายงานเพื่อตรวจสอบการเบกิจ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้วซึง่สามารถแยกดูรายละเอียดการเบิกจ่ายตามสถานะได้ หรือสามารถดูข้อมลูทัง้หมดที่ได้มีการ
เบิกจ่ายของสถานศึกษา 
 คลิกเมนู รายงาน จากน้ันระบบจะแสดงเมนู รายงานการเบิกจ่าย แยกเป็นการรายงานดังน้ี 

 
 

 2.1 รายการ แยก งาน/โครงการ : ทุกสถานะ ระบบแสดงหน้าต่างให้ เลือก งาน/โครงการ               
ซึ่งสามารถค้นหาเฉพาะรายการที่ต้องการได้ โดยใส่คำที่ต้องการค้นหา แล้วกด ตกลง 

 
ระบบจะแสดงรายการท่ีเบิกจ่ายท้ังหมดทุกสถานะ ตามงาน/โครงการน้ัน 

 
2.2 รายการ แยก งาน/โครงการ : เบิกจ่ายแล้ว ระบบแสดงหน้าต่างให้เลือก งาน/โครงการ         

แล้วกด ตกลง 

 
ระบบจะแสดงรายการเฉพาะท่ีเบิกจ่ายแล้ว ตามงาน/โครงการน้ัน 
 
2.3 รายการ ท้ังหมดทุกสถานะ ระบบจะแสดงรายการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีท้ังหมดทุกสถานะ 
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3. รายงาน : ข้อมูลผู้ยืมเงิน เป็นการแสดงข้อมูลผูม้ีสทิธ์ิยืมเงินทั้งหมด และจะแสดงข้อมลูสถานะการยืมเงินปัจจุบัน 

 
 

4. รายงาน : เงินยืมคงค้าง เป็นการแสดงข้อมูลผู้ค้างเงินยืมโดยระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนวันอย่างชัดเจน 

 
 

 5. รายงาน : สมุดคุมเงินยืม เป็นการแสดงข้อมูลบัญชีเงินยืม ประกอบด้วย id-ยืม บย. ผู้ยืม         
ชื่อรายการ  งบ  ยืมเมื่อ  id-ล้าง  ล้างเมื่อ  คงเหลือ  บร.  บค. และฎีกา 

 
 

6. รายงาน : เงินยืมทุกโครงการ เป็นการแสดงข้อมูลรายการยืมเงินทั้งหมดของสถานศึกษา 

 
 

7. รายงาน : การลา้งเงินยืมทุกโครงการ เป็นการแสดงข้อมลูการลา้งเงนิยืมทั้งหมดของสถานศึกษาทกุโครงการ 
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8. รายงานค่าสาธารณูปโภค เป็นการแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา     

เลือกรายการ ค่าสาธารณูปโภค และ เดือน ที่ต้องการรายงาน จากน้ันคลิก ตกลง 

 
 

ระบบจะแสดงข้อมูลรายงานค่าสาธารณูปโภคพร้อมแสดงยอดการเบิกจ่ายทัง้หมดของเดือนที่เลือก 

 
 
 

  9. รายงานสรุปยอดเบิกจ่าย-ร้านค้า เป็นการแสดงรายงานสรุปการเบิกจ่ายร้านค้าและผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

 10. ตรวจสอบ ID ท่ีทำรายการ เป็นการตรวจสอบข้อมูล ID ที่ได้ดำเนินการ จะแสดงข้อมูล          

อย่างละเอียด ตลอดจนสถานะการเบิกจ่ายว่าถึงข้ันตอนใด  

โดยเมื่อคลิกเมนูตรวจสอบ ID ที่ทำรายการ เข้ามา ให้ กรอก ID ที่ต้องการตรวจสอบ คลิก ตกลง    

จะได้ข้อมูล ID ที่เลือก  
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11. รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการแสดงข้อมูล ของผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถเรียกดู แบบ
รายวัน หรือ แบบรายเดือน ได้ ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละวันเป็นจำนวนเท่าไร             
ค่าอะไรบ้าง 

  11.1 เมนู รายวัน : DATE คลิกเลือกวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ 

 
11.2 เมนู รายเดือน : MONTH คลิกเลือกเดือน และปี ที่ต้องการตรวจสอบ 

 
ระบบจะแสดง รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่เลือก 

 
12. รายการท่ียกเลิก เป็นการแสดงข้อมูลรายการเบิกจ่ายที่ได้ยกเลิก เน่ืองจากความผิดพลาด      

หรือตัดยอดงบประมาณผิด ระบบจะแสดงข้อมูล ID ท่ีทำการลบไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ 

 


