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คูมือการใชระบบ 

ระบบควบคุมการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

--------------------------------------- 

ระบบควบคุมการเบิกจายงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จดัทาํขึ้นเพื่อจัดเก็บขอมูล

การเบิกจายงบประมาณรายจายประจาํปของหนวยงานระดับกอง/สํานัก ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อใชในการคุมการเบิกจายระดับกอง/สํานัก มกีารเผยแพรทั้งภายในเครือขาย (Intranet) และ ภายนอก 

(Internet)  ทางหนาเวบของกระทรวงมหาดไทย คือ www.moi.go.th 

เทบชื่อ “ระบบงานสารสนเทศ” 

 

 
www.moi.go.th 

เทประบบงานสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบงาน

สารสนเทศ 

http://www.moi.go.th/
http://www.moi.go.th/
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 เลือก(กดคลิก) ที่รายการ”ระบบควบคุมการเบิกจายประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” จะ

ปรากฏหนาจอ (หรือ เปดที ่url http://103.28.101.10/moiict/budget57/index2555.asp) 

 
 

จะปรากฏหนาจอใหใส รหัสผูใชและรหัสผาน 

 

 
  

ใสชื่อผูใชงาน และรหัสผานตามที่ไดรับ ถาถูกตองจะปรากฏเมน ูดังภาพ  
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 ถารหัสไมถูกตองจะปรากฏหนาจอ 

 
 

ใหผูใชงานกดที่ขอความ  ออกจากระบบ เพื่อกลับไปหนาหลักใสรหัสใหม 
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          จากหนาจอเมน ูแรก หัวขอ “แกไขข อมูลสวนบุคคล” ใชสําหรับแกไข รายละเอียดของผูใชระบบ (มี

สิทธิ์เฉพาะ รายละเอียดของตัวเองเทาน้ัน ไมสามารถแกไขรหัสเขาใชระบบของตัวเองได) 

 
สามารถแกไขคํานําหนาชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, รหัสผาน, และเลขประจาํตัวประชาชน ได หลังจากแกไขแลว กดปุม                 

“แกไขขอมลู” 
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กด “กลับหนากอน” จะหมายถึงการกลับไปหนาที่เพิ่งจากมา (ขอมลูเดิมกอนการแกไข (ในฐานขอมูลแกไขไป

แลว)) 

กด       จะหมายถึงการกลับไปหนาแรกของระบบ 

 

 
 

เมนูรายการที ่2 “ดูขอมูลงบประมาณรายรายการ” ใชสําหรับดูการเบิกจายงบประมาณรายหนวยงาน รายรหัส

งบประมาณ และรายการยอยตามใบคุมงบประมาณ เมื่อคลิ๊กเลือกรายการน้ี 



E:\budget57\คูมือระบบฐานขอมูลระบบควบคุมการเบิกจายงบประมาณ.doc  Last printed 12/4/2013 2:03:00 PM 6 

 
จะปรากฏ รายชื่อหนวยงานใหเลือกวาตองการดูการเบิกจายงบประมาณของ กอง/ศูนย/สํานัก ใด เลือกโดยกด

คลิ๊ก ที่หมายเลขหนาชื่อ เชน 10 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

 

 
จะปรากฏขอมูลการเบิกจายงบประมาณ ตามรหัสงบประมาณของหนวยงานน้ัน (มทีกุรหัสงบประมาณของ

หนวยงานนั้น ทั้งที่มกีารเบิกจายและไมมกีารเบิกจาย ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มีรหัส

งบประมาณ ทั้งหมด 12 รายการ) 
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 เลือกรายการที่ตองการดูขอมลูการเบิกจาย (ขอมูลที่ใชทดสอบระบบบันทึกไวตามรหัสงบประมาณ

1500291724120001 คาพัฒนาศูนยขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวัด และการออกแบบเวบ็ไซตเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน) กดคลิ๊ก ที ่“ดูการเบิกจาย” 

 

 
จะปรากฏ รายละเอียด การเบิกจาย จากการทดสอบระบบมีการสรางการเบิกจายของรหัสงบประมาณน้ี 3 

รายการตามที่ปรากฏในหนาจอ 

 



E:\budget57\คูมือระบบฐานขอมูลระบบควบคุมการเบิกจายงบประมาณ.doc  Last printed 12/4/2013 2:03:00 PM 8 

 
  

เมนูรายการที ่3 “ดขูอมูลงบประมาณทั้งหมดตามใบคุม” ใชสําหรับดูขอมลูที่บันทกึทั้งหมดตามใบคุม 

เรียงลําดับตามเลขคุมงบประมาณ เพื่อใหเจาหนาที่ของกองคลังดูรายละเอียดตามการคุมงบประมาณได 
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เมนูรายการที ่4 “แกไขขอมูลงบประมาณรายรายการ” ใชสําหรับแกไขขอมลูจํานวนงบประมาณรายรายการ 

กดคลิ๊กจะปรากฏหนาจอ รายชื่อหนวยงานใหเลือก 

 
 

 กรณเีลือก 10 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
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จะปรากฏขอมูลงบประมาณของหนวยงานนั้นเรียงลําดับ ตามรหัสงบประมาณ ม ี“แกไขงบประมาณ” อยูหลัง

รายการแหลงของเงิน กดคลิ๊ก เพื่อเลือกที่จะแกไขเงินงบประมาณที่ไดรับของรหัสงบประมาณนั้น เชนตองการ

แกไขวงเงินงบประมาณของ “คาพฒันาศูนยขอมลูกลางกระทรวงมหาดไทยและจงัหวัด และการออกแบบเวบ็ไซต

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน” จะปรากฏ รายละเอียด ดังภาพ 

 

 
 ใหแกไขตัวเลขงบประมาณที่ไดรับของรหัสงบประมาณนี ้แลวกดปุม แกไขขอมูล 
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ระบบจะแสดงหนาจอวาบันทึกขอมลูเรียบรอยแลว 

 

 
       ตามเมนูรายการที ่5 “บันทึกขอมลูการคุมงบประมาณ” ใชสําหรับ บันทกึขอมูลการเบิกจายงบประมาณตาม

แบบคุมงบประมาณใหบันทกึรายละเอียดตามหนาจอ 
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เลขคุมงบประมาณ      ใหบันทึกตัวเลขคุมงบประมาณตามที่กองคลังกําหนด 

ปงบประมาณ            ระบบจะใสป 2557 ใหโดยอัตโนมตั ิ

วันที ่(บันทึกลงว ันที)่     เปนวนัที่ตามบันทกึที่แตละหนวยสงบันทึกการเบิกจายเงินถึงกองคลัง ตองบันทึกขอมู

ตามรูปแบบ วว/ดด/ปป เชน 04/12/56 เปนตน 

เลขที่หนังสือ             เปนเลขทีต่ามบันทกึที่แตละหนวยสงบันทึกการเบิกจายเงินถึงกองคลัง เชน มท0210.5/11 

หนวยงาน                 คือหนวยสงบันทกึการเบิกจายเงิน เชน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 

เพือ่ความสะดวกในการบันทึกและปองกันไมใหบันทึกขอมลูผิดไดทําเปนเมนูใหเลือก โดยกดทีท่ายกลองขอความ 

 

 
จะปรากฏหนาตางชื่อหนวยงานใหเลือก สมมติเลือก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป กดคลิ๊ก 
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รหัสงบประมาณ      ใหบันทกึรหัสงบประมาณที่ตองการเบิกจาย โดย กดทีท่ายกลองขอความ จะปรากฏรายการ

รหัสงบประมาณของหนวยงานนี้ใหเลือก หามบันทกึเลขรหัสงบประมาณเอง เลือกรหัสงบประมาณที่ตองการ

เบิกจาย เชน 

 

 
ตองการเบิกจาย คาพัฒนาและรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศและการสื่อสาร กด คลิ๊ก ดังรูป 



E:\budget57\คูมือระบบฐานขอมูลระบบควบคุมการเบิกจายงบประมาณ.doc  Last printed 12/4/2013 2:03:00 PM 14 

 
 

รหัสแหลงของเงิน       บันทกึรหัสแหลงของเงิน ของรหัสงบประมาณของ รหัสงบประมาณนี้ คือ 5711310 

รายการ                   บันทกึรายการที่ขอเบิกงบประมาณนี ้เชน เบิกคาดําเนินงานตามงวดงานที ่1 

จํานวนเงิน               บันทกึตามรายการที่ขอเบิก วาจะเปน ยืม ขอเบิก สงใช หรือเบิกเพิ่ม ตัวอยางคือ ขอเบิก 

700,000 บาท 

หมายเหต ุ                 บันทึกหมายเหตุที่ตองการชวยจาํ 

       หลังจากน้ันกดปุม บันทกึ   เพื่อบันทกึขอมูลลงฐานขอมลู 

(ปุม Reset ใชสําหรับลบรายละเอียดทกุชองของหนาจอนี้เพื่อแกไขใหมหมด) 
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กดปุม บันทกึ ระบบจะแสดงหนาจอวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

  
 

เมนูรายการที ่6  “แกไขขอมูลตามใบคุมงบประมาณ   ใชสําหรับแกไขรายละเอียดตามหมายเลขใบคุม

งบประมาณ 

 
 

จะปรากฏหนาจอ ใหใสหมายเลขใบคุมงบประมาณ แลวกดปุมคนหา 
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 เชน ตองการแกไขขอมลู ตามเลขคุมงบประมาณเลขที ่200 

 
จะปรากฏรายละเอียดของ ใบคุมงบประมาณเลขที ่200 ตามหนาจอ แกไขขอมูลตามตองการ 
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กดปุม บันทกึการแกไขขอมลู ระบบจะปรากฏหนาจอ บันทกึขอมูลเรียบรอยแลว 
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--------------------------------------------------------------- 


