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คูมือการใชงานระบบวางแผนการใชจายงบประมาณ

การเขาใชงานระบบ

1. เขาเว็บไซตกองนโยบายและแผน http://plan.snru.ac.th
2. ไปในสวนโมดลู ระบบสารสนเทศ ซึ่งจะอยูดานลางสุดของซายมือ ดงัรูป

รูปภาพท่ี 1
3. จากรูปขอ 2 เลือกหัวขอ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” เพ่ือเขาใชงานระบบ จะปรากฏ ดังภาพดานลาง

รูปภาพท่ี 2
จากรูปภาพท่ี 2 แสดงหนาจอเพ่ือตรวจสอบสิทธ์ิในการเขาใชระบบ ซึ่งบุคคลท่ีสามารถมสีิทธ์ิเขาใชงาน

ระบบไดจะตองเปนเจาหนาท่ีพัสด ุของหนวยงาน (ใช user และ password ของผูตัดยอด และผูบันทึกขอมูล ใน
ระบบบรหิารงบประมาณ) ซึ่งการเขาใชให กรอก ช่ือผูใช และ รหัสผาน เมื่อระบบตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานผาน
จะสามารถเขาใชงานระบบได ดังภาพดานลาง
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รูปภาพท่ี 3
จากภาพท่ี 3 จะเปนหนาแสดงเมนูท่ีเก่ียวของหนวยงานเพ่ือดูรายงานโครงการตาง ในท่ีน้ีใหเลือกเมนู

“วางแผนการใชจายงบประมาณ” เมื่อคลิกแลวจะปรากฏหนาจอ ดงัภาพ

รูปภาพท่ี 4

จากรูปภาพท่ี 4 หนาจอแสดงรายการโครงการท้ังหมดทุกประเภทงบประมาณท่ีผานการอนุมตัิจากสภา
มหาวิทยาลยั ซึ่งประกอบดวย

หมายเลข 1 สีแสดงสถานการณกรอกวางแผนการใชจายงบประมาณ

หมายเลข 2 ชองสําหรับคียขอมลูท่ีตองการคนหา ซึ่งสามารถคนหาไดตาม รหสัโครงการ ช่ือโครงการ งบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ ประเภทงบ งาน/สาขา
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การกรอกขอมลูวางแผน

1. จากรูปภาพท่ี 4 หมายเลขท่ี 1 สีแสดงสถานการกรอกแผนการใชจายงบประมาณ ให คลิกเลือกสีแสดงสถานะ เพ่ือ
เขากรอกขอมูลวางแผนการใชจายงบประมาณ ดังภาพ

รูปภาพท่ี 5

2. จากรูปภาพท่ี 5 เมื่อคลิกสีแสดงสถานการณวางแผนแลว จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ

รูปภาพท่ี 6
จากรูปภาพท่ี 6 หนาจอแสดงรายละเอียดการวางแผนการใชจายงบประมาณ ตามคํารับรองการปฏิบตัิ

ราชการ ซึ่งประกอบดวย
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หมายเลข 1 ปุมสําหรับคลิกเพ่ือจดัการ เพ่ิม ลบ แกไข กิจกรรม ท่ีดาํเนินการภายในโครงการ เมื่อคลกิจะปรากฏ
หนาจอดังภาพ

รูปภาพท่ี 6.1
จากรูปภาพท่ี 6.1 แสดงหนาจอ เพ่ิม ลบ แกไข รายการกิจกรรม ซึง่ในการเพ่ิมกิจกรรมสามารถเพ่ิมได

มากกวา 1 กิจกรรม และในการเพ่ิมกิจกรรมจะตอง กําหนดงบประมาณท่ีใชจายในกจิกรรม น้ัน ลงไปดวย ในการ
แกไข หรือ ลบ กิจกรรม ใหเลือกรายการท่ีตองการแกไข หรือ ตองการลบ แลว คลิกปุม บนัทึกแกไข เมื่อตองการ
แกไข คลิกปุม ลบกิจกรรม เมื่อตองการลบกิจกรรม
หมายเลข 2 ปุมสําหรับคลิก จดัการขอมูล ผลผลติ ผลลัพธ ผูรับผดิชอบโครงการ เมื่อคลิกจะปรากฏ ดังภาพ

รูปภาพท่ี 6.2
จากรูปภาพท่ี 6.2 แสดงหนาจอ เพ่ิม ลบ แกไข ขอมูล ผลผลติ ผลลพัธ ผูรับผดิชอบโครงการ ตาํแหนง

ทางบริหาร ซึ่งในเบื้องตนจะดึงขอมูลในฐานขอมูลบริหารโครงการ ท่ีหนวยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ ซึ่ง
สามารถ เพ่ิม ลบ และ แกไข ขอมลู ดังกลาวได

หมายเลขท่ี 3 สวนท่ีแสดงรายการกิจกรรม ท่ีไดจากการ จัดการกิจกรรม หมายเลขท่ี 1 ซึ่งเปนการวางแผนการใช
จายงบประมาณ รายกิจกรรม ของแตละไตรมาส คลิก รายการกิจกรรม จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ
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รูปภาพท่ี 6.3
จากรูปภาพท่ี 6.3 แสดงงบประมาณแยกตามหมวดรายจาย เปนการใหวางแผนการใชจายกิจกรรมลง

ตามรายการ ของแตละหมวดรายจายงบประมาณ เมื่อตองการวางแผนการใชจายใน รายการไหน ก็ให คลิกเลือก
รายการน้ัน จากตัวอยาง คลิก รายการ คาใชสอย/งบสรก. จะปรากฏหนาจอ ดังภาพ

รูปภาพท่ี 6.4
จากรูปภาพท่ี 6.4 แสดงแบบฟอรมการวางแผนการใชจายงบประมาณ ตามหมวดรายจาย ของ กิจกรรม

ในโครงการ ซึ่งจะตองวางแผนการใชจายงบประมาณตาม ไตรมาส โดยท่ียอดงบประมาณตอง ไมเกิน ยอดจัดสรรใน
หมวดรายจายน้ันๆ และตองไมเกินยอด งบประมาณในกิจกรรม น้ันๆ ดวย
*** เมื่อวางแผนการใชจายงบประมาณ ลงตามหมวดรายจาย ตามไตรมาส แลว ระบบจะประมวลผลการใชจายใน
ภาพรวมเปนรายกิจกรรมตามไตรมาส ซึ่งสามารถออกรายงานไดเพ่ือเสนอผูบริหารในลําดับตอไปได ดังภาพ

รูปภาพท่ี 6.5
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จากรูปภาพท่ี 6.5 หนาจอแสดงเมนูการออกรายงาน ซึ่งการออกรายงานแบงเปน 2 สวน คือ

สวนท่ี 1 รายงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ เปนตัวรายงานท่ีออกรายงานเพ่ือเสนอผูบรหิารอนุมตัติามคํารับรอง
ปฏิบัติราชการ ซึ่งรายงานจะออกรายงานในรูปแบบของ Word ดังภาพ

รูปภาพท่ี 6.6
สวนท่ี 2 รายงานแผนการใชจายตามกิจกรรมและหมวดรายจาย เปนรายงานท่ีแสดงขอมลูการวางแผนการใชจาย
งบประมาณแยกตามกิจกรรมและหมวดรายจาย ดังภาพ
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รูปภาพท่ี 6.7

รูปภาพท่ี 6.8

สงแผนการใชจายงบประมาณ

ในสวนน้ีจะเปนการสงแผนการใชจายงบประมาณ ซึ่งโครงการท่ีสามารถสงแผนไดโครงการน้ันจะตองดําเนินการวาง
แผนการใชจายงบประมาณเรียบรอยแลว เพ่ือดําเนินสงแผนการใชจายงบประมาณ มายังกองนโยบาลและแผนเพ่ือดําเนินการ
ตอ ดังภาพ

รูปภาพท่ี 7
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จากภาพแสดงขอมูลโครงการเพ่ือพรอมดําเนินการสงแผนการใชจายงบประมาณ เมื่อดําเนินการวางแผนการใชจาย
งบประมาณเรยีบรอยแลว จะมสีถานะข้ึน ดังหมายเลข 1 เพ่ือพรอมสงแผนการใชจายงบประมาณ สงแผนการใชจายให คลิก
ท่ีปุมดานลางสุด “สงแผนการใชจายงบประมาณ”

รายงานโครงการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ

ในสวนน้ีจะเปนหนาจอท่ีแสดงขอมูลโครงการท่ีดําเนินการแลว และสงรายงานการวางแผนการใชจายงบประมาณ
มายังกองนโยบายและแผน เพ่ือดาํเนินตอ แลว ซึ่งในสวนน้ีสามารถออกรายงานไดตามรปูแบบคํารับรองปฏิบัติราชการ

ดังภาพ

รูปภาพท่ี 8

จากภาพเปนหนาจอแสดงขอมลูโครงการท่ีหนวยงานสงแผนการใชจายงบประมาณ แลว ซึ่งสามารถออกรายงาน
เพ่ือดําเนินการเสนอโครงการตามคํารับรองปฏิบตัิราชการ การออกรายงานใหคลิก “พิมพ” หมายเลข 1 เมื่อคลิก “พิมพ”
แลวจะแสดงกลองขอมูลใหออกรายงาน ซึ่งออกรายงานเปน 2 สวน สวนท่ี 1 รายงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ
ดังรูปภาพท่ี 6.6 สวนท่ี 2 รายงานแผนการใชจายตามกิจกรรมและหมวดรายจาย ดัง รูปภาพท่ี 6.7 และ รูปภาพท่ี 6.8


