
 
 

 



คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

ระบบตดิตามโครงการและการใช้งบประมาณ 

(Online Monitoring System)

ส่วนที� 1



การเรียกใช้งาน 

เน่ืองจากโปรแกรมน้ีมีการท างานแบบ Web Application การเรียกใชง้านจึงตอ้งท าการเรียกใชง้าน

ผา่นตวัโปรแกรม Web Browser อีกที เช่น IE , Google Chrome , Firefox , Edge ฯลฯ 

1. ใหท้ าการเปิดโปรแกรม Web Browser ขึ้นมา

2. แลว้ท าการพิมพ ์ท่ีอยู ่ของโปรแกรมระบบติดตามฯ ท่ีทางผูดู้แลระบบจะท าการแจกจ่ายให้

ลงไปท่ีช่อง Address ของตวัโปรแกรม Web Browser ดงัภาพ

*** ในตวัอยา่งใชโ้ปรแกรม Web Browser ช่ือ Google Chrome ซ่ึงอาจะใชแ้ตกต่างกนัไปก็ได ้

*** ท่ีอยูข่องโปรแกรมท่ีถูกตอ้งจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

หลงัจากเขา้สู่หนา้โปรแกรมระบบติดตามฯ แลว้ใหท้ าการ Login เขา้สู่ระบบ โดยใช ้User และ Password ท่ี

ทางผูดู้แลระบบแจกใหก้บัทางผูใ้ชง้าน 

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 

1.ใส่ Username

2.ใส่ Password

3.คลิก Sign in

ถา้เขา้ระบบ ถูกตอ้งโปรแกรม ก็จะพาเขา้สู่ เมนูการท างานของโปรแกรมระบบติดตามฯ 
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เมนูการท างาน ประกอบไป ด้วย เมนูดัง ภาพ 

คลิกเลือกรายการในเมนู เพื่อท างานตามท่ีเราตอ้งการ 

ใชส้  าหรบับนัทกึการเบิกงบประมาณจากสว่นกลาง 

ใชส้  าหรบับนัทกึแผนงบประมาณ 7 หมวด 

ใชส้  าหรบับนัทึกเมื่อเกิดการ Redirect งบประมาณ 

ใชส้  าหรบับนัทกึงบประมาณที่ใชจ้่ายไปแลว้จรงิ 

แสดง Approve Budget ที่ไดม้า 
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แสดง Approve Budget ท่ีได ้ของโครงการ 

แสดงรายการ Approve Budget ท่ีได ้มีหน่วยเป็น บาท  ทาง System Admin จะเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูล

ใหใ้นแต่ละ โครงการ 

ปีงบประมาณ New Money Carry Over On Hand 
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1.       การเบิกงบประมาณ 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้

ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
เลือก คร้ังท่ี เบิกงบ (คลิกเลือกคร้ัง) 

เลือกวนัท่ี เบิกงบ 

บนัทึก งบท่ีไดรั้บ เป็น USD 

บนัทึกอตัราแลกเปลี่ยน เป็นบาท / USD 

แสดง งบท่ีไดเ้ป็น เงินบาท 

เปอร์เซ็นตข์องงบท่ีเบิกเทียบกบังบทั้งหมด
ระบบค านวณให้ 
Approve Budget ของโครงการท่ีไดรั้บ 
System Admin บนัทึกให้ 
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บนัทึก Remark 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 

ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 

การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 

การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพือ่ท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 
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2. การบันทึกแผนงบประมาณในแต่ละหมวด

  การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Personnel 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้
ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
แสดงรายช่ือหมวดท่ีก าลงับนัทึกขอ้มูล 

เลือกรายการ Sub Class ตาม 
Dataset TUC2019 
เลือกประเภทบุคคล 
Full Time คือ ท างานเตม็เวลา 
Full Time SS คือ ท างานเตม็เวลาแบบมี
ประกนัสังคม และ ตรวจสุขภาพ 
Part Time คือ ท างานบางช่วงเวลา 
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บนัทึกรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย 

บนัทึกเป็นช่ือบุคคลหรือรายกลุ่ม 

เลือกหน่วยนบั 

บนัทึกจ านวนนบั 

บนัทึกเปอร์เซ็นต ์

เลือกจ านวนเดือนการท างาน 

บนัทึกเงินเดือน 

เลือกเดือนท่ีเร่ิมงาน 

บนัทึกจ านวนเงิน On Hand 

บนัทึกจ านวนเงิน Carry Over 

บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บใหม่ 

แสดงผลจ านวนเงินรวม 

บนัทึก เงินในแต่ละเดือนให้ครบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มีใหใ้ส่ 0 (ระบบจะก าหนดค่า 0 ไวแ้ลว้) 
*** บางส่วนโปรแกรมจะท าการค านวณให้อตัโนมติั เดือนไหนไม่ตรงใหแ้กเ้ป็นรายเดือนไป 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 
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ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล แบบ บนัทึกขอ้มูลเป็น
รายการใหม่  *** ใชใ้นกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูล
ส่วนใหญ่คงเดิม แต่เปล่ียน บุคคล ฯลฯ. 

การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

*** การบนัทึกขอ้มูล ท่ีเป็น Full Time SS ขอ้มูลจะถูกบนัทึกไปท่ี หมวด Fringe Benefit ดว้ย 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 

การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 
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การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Fringe Benefit 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ขอ้มูล ใน หมวด Fringe Benefit จะมาจากการบนัทึกขอ้มูลใน หมวด Personnel ท่ีมีการเลือก 

ประเภทบุคคล แบบ Full Time SS  

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้

ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
เลือก ประเภทของสวสัดิการท่ีไดรั้บ 

แสดงรายช่ือหมวดท่ีก าลงับนัทึกขอ้มูล 

บนัทึกรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย 

บนัทึกเป็นช่ือบุคคลหรือรายกลุ่ม 

เลือกหน่วยนบั 
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บนัทึกจ านวนนบั 

บนัทึกร้อยละเงินสมทบประกนัสังคม 
(0 หรือ 5 ) 
บนัทึกจ านวนเงิน On Hand 

บนัทึกจ านวนเงิน Carry Over 

บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บใหม่ 

แสดงผลจ านวนเงินรวม 

บนัทึก เงินในแต่ละเดือนให้ครบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มีใหใ้ส่ 0 (ระบบจะก าหนดค่า 0 ไวแ้ลว้) 
*** บางส่วนโปรแกรมจะท าการค านวณให้อตัโนมติั เดือนไหนไม่ตรงใหแ้กเ้ป็นรายเดือนไป 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล แบบ บนัทึกขอ้มูลเป็น
รายการใหม่  *** ใชใ้นกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูล
ส่วนใหญ่คงเดิม แต่เปล่ียน บุคคล ฯลฯ. 
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การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูล 

*** เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูล Fringe Type ท่ีเป็น Person เสร็จแลว้ ให้เลือก Fringe Type เป็น  

เลือก Medical Checkup บนัทึกรายละเอียดแลว้ กด Save บนัทึกขอ้มูล 

เลือก Compensation Fund บนัทึกรายละเอียดแลว้ กด Save บนัทึกขอ้มูล 

มูลแลว้ ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 

การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 

*** ในหมวดน้ีจะสามารถท าการลบขอ้มูล ไดแ้ค่ Fringe Type ท่ีเป็น Medical Checkup กบั Compensation 

Fund เท่านั้น ส่วน Person ให้ไปลบท่ีหนา้จอหมวด Personnel 
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การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Travel 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้

ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
แสดงรายช่ือหมวดท่ีก าลงับนัทึกขอ้มูล 

เลือกรายการ Sub Class ตาม 
Dataset TUC2019 
บนัทึกรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย 

บนัทึกการประชุมหรือกิจกรรม 

เลือกหน่วยนบั 

บนัทึกจ านวนนบั 
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บนัทึกจ านวนบุคคลท่ีเขา้ร่วม 

บนัทึกจ านวนวนัท่ีเขา้ร่วม 

บนัทึกเบ้ียเล้ียงต่อคนต่อวนั 

บนัทึกค่าเดินทางต่อคน 

บนัทึกเงินอ่ืนๆ 

แสดงผลรวม 

บนัทึกจ านวนเงิน On Hand 

บนัทึกจ านวนเงิน Carry Over 

บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บใหม่ 

แสดงผลจ านวนเงินรวม 

บนัทึก เงินในแต่ละเดือนให้ครบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มีใหใ้ส่ 0 (ระบบจะก าหนดค่า 0 ไวแ้ลว้) 
*** บางส่วนโปรแกรมจะท าการค านวณให้อตัโนมติั เดือนไหนไม่ตรงให้แกเ้ป็นรายเดือนไป 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล แบบ บนัทึกขอ้มูลเป็น
รายการใหม่  *** ใชใ้นกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูล
ส่วนใหญ่คงเดิม แต่เปล่ียน บุคคล ฯลฯ. 
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การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 

การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 
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การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Equipment 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้

ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
แสดงรายช่ือหมวดท่ีก าลงับนัทึกขอ้มูล 

เลือกรายการ Sub Class ตาม 
Dataset TUC2019 
บนัทึกรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย 

บนัทึก บนัทึกยอ่ 

เลือกหน่วยนบั 

บนัทึกจ านวน 
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บนัทึกราคาต่อหน่วย 

บนัทึกจ านวนเงิน On Hand 

บนัทึกจ านวนเงิน Carry Over 

บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บใหม่ 

แสดงผลจ านวนเงินรวม 

บนัทึก เงินในแต่ละเดือนให้ครบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มีใหใ้ส่ 0 (ระบบจะก าหนดค่า 0 ไวแ้ลว้) 
*** บางส่วนโปรแกรมจะท าการค านวณให้อตัโนมติั เดือนไหนไม่ตรงใหแ้กเ้ป็นรายเดือนไป 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล แบบ บนัทึกขอ้มูลเป็น
รายการใหม่  *** ใชใ้นกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูล
ส่วนใหญ่คงเดิม แต่เปล่ียน บุคคล ฯลฯ. 

การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 
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การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 
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การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Supplies 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้
ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
แสดงรายช่ือหมวดท่ีก าลงับนัทึกขอ้มูล 

เลือกรายการ Sub Class ตาม 
Dataset TUC2019 
บนัทึกรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย 

บนัทึก บนัทึกยอ่ 

เลือกหน่วยนบั 

บนัทึกจ านวนนบั 

บนัทึกราคาต่อหน่วย 
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บนัทึกจ านวนเงิน On Hand 

บนัทึกจ านวนเงิน Carry Over 

บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บใหม่ 

แสดงผลจ านวนเงินรวม 

บนัทึก เงินในแต่ละเดือนให้ครบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มีใหใ้ส่ 0 (ระบบจะก าหนดค่า 0 ไวแ้ลว้) 
*** บางส่วนโปรแกรมจะท าการค านวณให้อตัโนมติั เดือนไหนไม่ตรงใหแ้กเ้ป็นรายเดือนไป 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล แบบ บนัทึกขอ้มูลเป็น
รายการใหม่  *** ใชใ้นกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูล
ส่วนใหญ่คงเดิม แต่เปล่ียน บุคคล ฯลฯ. 

การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 
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การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 
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การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Contractual 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้

ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
แสดงรายช่ือหมวดท่ีก าลงับนัทึกขอ้มูล 

เลือกรายการ Sub Class ตาม 
Dataset TUC2019 
บนัทึกรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย 

บนัทึก บนัทึกยอ่ 

เลือกหน่วยนบั 

บนัทึกจ านวนนบั 

บนัทึกราคาต่อหน่วย 

บนัทึกจ านวนเงิน On Hand 
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บนัทึกจ านวนเงิน Carry Over 

บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บใหม่ 

แสดงผลจ านวนเงินรวม 

บนัทึก เงินในแต่ละเดือนให้ครบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มีใหใ้ส่ 0 (ระบบจะก าหนดค่า 0 ไวแ้ลว้) 
*** บางส่วนโปรแกรมจะท าการค านวณให้อตัโนมติั เดือนไหนไม่ตรงใหแ้กเ้ป็นรายเดือนไป 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล แบบ บนัทึกขอ้มูลเป็น
รายการใหม่  *** ใชใ้นกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูล
ส่วนใหญ่คงเดิม แต่เปล่ียน บุคคล ฯลฯ. 

การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 
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การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 
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การบนัทึกแผนงบประมาณหมวด Others 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

ปีงบประมาณระบบจะใส่ค่าตั้งตน้ให้โดย
อตัโนมติั แต่สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปีอ่ืน
ได ้

ช่ือโครงการของผูใ้ชแ้ต่ละคนท่ี ลอ็กอินเขา้
มาในระบบ ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยผูดู้แล
ระบบ 
แสดงรายช่ือหมวดท่ีก าลงับนัทึกขอ้มูล 

เลือกรายการ Sub Class ตาม 
Dataset TUC2019 
บนัทึกรายละเอียดท่ีตอ้งการอธิบาย 

บนัทึกเป็นช่ือบุคคลหรือรายกลุ่ม 

เลือกหน่วยนบั 

บนัทึกจ านวนนบั 
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บนัทึกจ านวนบุคคลท่ีเขา้ร่วม 

บนัทึกจ านวนวนัท่ีเขา้ร่วม 

บนัทึกเบ้ียเล้ียงต่อคนต่อวนั 

บนัทึกค่าเดินทางต่อคน 

บนัทึกค่าใชจ่้ายอ่ืนๆต่อคน เช่น ค่าท า
หนงัสือเดินทาง ฯลฯ. 
แสดงผลรวม 

บนัทึกจ านวนเงิน On Hand 

บนัทึกจ านวนเงิน Carry Over 

บนัทึกจ านวนเงินท่ีไดรั้บใหม่ 

แสดงผลจ านวนเงินรวม 

บนัทึก เงินในแต่ละเดือนให้ครบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มีใหใ้ส่ 0 (ระบบจะก าหนดค่า 0 ไวแ้ลว้) 
*** บางส่วนโปรแกรมจะท าการค านวณให้อตัโนมติั เดือนไหนไม่ตรงใหแ้กเ้ป็นรายเดือนไป 

ปุ่ ม ใชเ้คลียร์ขอ้มูลบนหนา้จอ เพื่อรอบนัทึก
รายการใหม่ 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล  
*** ถา้ไม่กดปุ่ มน้ี ขอ้มูลจะไม่ไดรั้บการ
บนัทึก 
ปุ่ มใชบ้นัทึกขอ้มูล แบบ บนัทึกขอ้มูลเป็น
รายการใหม่  *** ใชใ้นกรณีท่ีบนัทึกขอ้มูล
ส่วนใหญ่คงเดิม แต่เปล่ียน บุคคล ฯลฯ. 
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การบันทึกข้อมูล 

บนัทึกขอ้มูล ตามช่องท่ีใหบ้นัทึก ขอ้มูล ใหค้รบ แลว้ คลิกท่ีปุ่ ม Save เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลแลว้ 

ขอ้มูล ก็จะ แสดงในตารางแสดงขอ้มูล ดงัภาพดา้นล่าง 

ภาพตารางแสดงรายการขอ้มูลท่ีบนัทึกแลว้ 

การแก้ไขข้อมูล 

ใหท้ าการ คลิกเลือกบรรทดัแสดงรายการขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข จาก ตารางรายการแสดงขอ้มูล 

ขอ้มูลบรรทดัท่ีเลือก ก็จะไป แสดงท่ีช่องบนัทึกขอ้มูล ท าการแกไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการ เม่ือท าการแกไ้ขเสร็จ

แลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Save เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ข 

การลบข้อมูล 

ท่ีตารางแสดงรายการขอ้มูล ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม  ท่ีตรงกบัรายการท่ีตอ้งการลบ 
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การเปล่ียนแปลงแผนงบประมาณ (Redirect Budget Activity) 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

1.เลือก หมวดท่ีตอ้งการ Redirect

เลือกหมวด 
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1.1 เลือกรายการ ท่ีตอ้งการ Redirect คลิกท่ี ปุ่ ม + 

หลงัจากเลือกรายการ จะแสดงหนา้จอ รับการบนัทึกจ านวนเงิน ท่ีตอ้งการ Redirect 

ท าการเลือกและบนัทึกจ านวนท่ีตอ้งการน ามา Redirect จากหมวดต่างๆใหค้รบ 

กรณีตอ้งการเปลี่ยนหมวด ให้ท าตั้งแต่ ขั้นตอนท่ี 1 

เลือกรายการท่ีตอ้งการ 

Redirect 

บนัทกึจ านวนเงินที่ตอ้งการ Redirect 

หลงัจากบนัทกึจ านวนเงินแลว้ ใหค้ลิก ยืนยนั 

คลิกเพ่ือท าการปิดหนา้ต่างบนัทกึ
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หลงัจากบนัทึกจ านวนเงินท่ีจะน ามา Redirect จากขั้นตอน 1.1 แลว้ จะแสดงจ านวนเงินดงั ภาพ 

1.2 หลงัจากท าการ เลือกและบนัทึกจ านวนเงินท่ีจะน ามา Redirect ครบแลว้ ใหค้ลิกท่ี แทป ดงัภาพ 

แสดงรายการต่างๆท่ีท าการเลือกไว ้สามารถ ท าการ ลบรายการท่ีไม่ตอ้งการ โดยการคลิกท่ีปุ่ มลบ 

ดงัภาพดา้นบน 

กรณีท่ีตอ้งการเพิ่มรายการ ใหค้ลิกท่ีแทป Select Budget แลว้ท าตามขั้นตอนตั้งแต่ 1 หรือ 1.1 

หลงัจากได ้ยอดจ านวนเงินท่ีตอ้งการ Redirect ครบแลว้ ให ้คลิกปุ่ ม Confirm เพื่อยนืยนั 

*** หลงัจากยนืยนัแลว้ จะไม่สามารถเพิ่ม ยอดไดแ้ลว้ 

แสดงจ านวนเงินที่จะน ามา Redirect 

คลิกเลือกแทป Total Redirect Budget 

ใชส้  าหรบั ลบรายการกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งการ 

คลิก กรณีตอ้งการเพ่ิม 

รายการกิจกรรม 

คลิก ยืนยนัยอด ที่จะ 

Redirect 
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หลงัจากท าการยนืยนั แลว้ ระบบจะท าการไป ปรับจ านวน เงินในระบบ ของ รายการกิจกรรมต่างๆท่ีน ามา 

Redirect  เสร็จแลว้ระบบจะน าไป หนา้จอ Redirect To เพื่อท าการ สร้างกิจกรรมท่ีตอ้งการ 

การสร้างกิจกรรมท่ี Redirect 

ยืนยนั ยกเลิก 

เลือกหมวด 
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ท าการเลือก กิจกรรม 

กรณีท่ีตอ้งการ Redirect ขา้ม Project ให ้เลือก Project ท่ีตอ้งการ 

หลงัจากท าการเลือกหมวด ระบบจะแสดงหนา้จอการบนัทึกแผนงบประมาณของแต่ละหมวดใหอ้ตัโนมติั 

ท าการบนัทึกขอ้มูลต่างๆให้ครบถว้น ตามแบบการบนัทึกแผนงบประมาณหมวดต่างๆตามคู่มือ 

หลงัจากท าการบนัทึกขอ้มูลครบถว้นแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Redirect เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลกิจกรรม 

เลือกกิจกรรม 

บนัทกึขอ้มลู 

เลือกกรณีตอ้งการ Redirect 

ขา้ม Project 
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กรณี มีหลายกิจกรรม หลงัจากท าการ บนัทึกขอ้มูลแลว้ สามารถท่ีจะท าการสร้างกิจกรรมใหม่ต่อ

ไดเ้ลย แต่ จ านวนเงิน Total budget for Redirect ตอ้งมีจ านวนเงินดว้ย ถึงจะสร้างกิจกรรมได ้

*** หลงัจากสร้างกิจกรรมใหม่ครบแลว้ ใหก้ลบัไปท าการ แกไ้ข จ านวนเงินของแต่ละกิจกรรมท่ี

ถูก Redirect มาใหถู้กตอ้งดว้ย โดยกิจกรรมท่ี ถูก Redirect มาจะขึ้น แถบสีแดงเตือน ในหนา้จอการบนัทึก

ขอ้มูลของแต่ละหมวด 

*** การแกไ้ขดูท่ี คู่มือ การบนัทึกแผนงานของแต่ละหมวด 
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การใชง้บประมาณ (Budget Spent) 

มีช่องบนัทึกขอ้มูล ดงัน้ี 

เลือก หมวดท่ีตอ้งการ บนัทึกการใชง้บประมาณ 

เม่ือเลือกแลว้ จะแสดงรายการท่ีมีในหมวด ในตารางดา้นล่าง 

คลิกท่ี ปุ่ ม Spent ของ รายการ ท่ีตอ้งการ บนัทึกค่าใชจ่้าย 

เลือกหมวดที่ตอ้งการบนัทกึค่าใชจ้่าย 

คลิกที่ปุ่ ม Spent เพ่ือท าการบนัทกึค่าใชจ้่าย 
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คลิกเลือกเดือนท่ีตอ้งการบนัทึกค่าใชจ่้าย 

บนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง ถา้ไม่มีการใชจ่้ายใหใ้ส่ 0 ( ระบบ มีการก าหนด 0 มาใหอ้ตัโนมติั )  จากนั้น 

บนัทึกเลขท่ี วนัท่ี และหมายเหตุ ของเช็คลงไป 

*** สามารถบนัทึกขอ้มูลเช็ค ได ้5 ใบต่อรายการ 

คลิกที่ปุ่ ม + ของเดือนท่ีตอ้งบนัทกึค่าใชจ้่าย 

บนัทกึค่าใชจ้่าย บนัทกึเลขท่ีเช็ค บนัทกึวนัท่ีเช็ค บนัทกึหมายเหตเุช็ค 
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เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลครบแลว้ ใหท้ าการบนัทึกขอ้มูลค่าใชจ่้าย โดยการคลิกท่ีปุ่ ม Save changes  และกรณี

ถา้ไม่ตอ้งการบนัทึกค่าใชจ่้าย ใหค้ลิกท่ีปุ่ ม Close เพื่อท าการปิดหนา้ต่าง 

บนัทกึขอ้มลู ปิดหนา้ต่าง 
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ตวัอย่างการบันทกึข้อมูล

ส่วนที� 2



Budget Draw Down 

1. ในปี         2019  โปรเจค           ABC ได้รับการโอนเงิน (Draw Down) 
ครัง้ท่ี         1 ในวนัท่ี             1 Nov 2018 ด้วยเชคเลขท่ี         01234 
จํานวนเงิน         41,000 USD อตัราแลกเปล่ียน         32.20 THB/USD 
คดิเป็นเงินบาท        1,320,200 คดิเป็น        34.75% ของ Total budget 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

แสดงผลหลังจากการบันทึกข้อมูล 

1 2 

6

3 54 

7 

8 9 

1 2 

2 4 
5 

6 7 8 

9 

ABC
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2. ในปี       2019 โปรเจค           ABC ได้รับการโอนเงิน (Draw Down) ครัง้ท่ี 

       2 ในวนัท่ี     01 Mar 2019 ด้วยเชคเลขท่ี     56789 
จํานวนเงิน          77,000 USD อตัราแลกเปล่ียน         31.60 THB/USD 
คดิเป็นเงินบาท        2,433,200  คดิเป็น            65.25% ของ Total budget 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

1 2 

3 4 5 

6 7 

8 9 

1 2 

2 4 
5 

6 7 8 

9 

ABC
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Budget Plan Personnel 

3.     ปี 2019        Project Manager Assistant        จาํนวน 1 คน(Person) 

นาย A เป็นเจ้าหน้าท่ีโครงการแบบเตม็เวลา       (Full Time)        100% ได้รับ 

เงนิเดือนๆ ละ      30,000 บาท จาํนวน       12 เดือน 

เร่ิมงานตัง้แต่เดือน      กันยายน 2018 - สิงหาคม 2019 เงนิท่ีได้รับใหม่ (New) 

     360,000 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

 

แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

1 2 3 

4 5 

6 7 

8 

1 

4 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึเป็นช่ือบคุคล

หรือรายกลุม่ 

2 

3 3 5 
7 

6 
8 9 

6 

9 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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4.       ปี 2019       Financial Manager จาํนวน       1 คน(Person) นาย B 

เป็นเจ้าหน้าท่ีโครงการปฏิบัตงิานและมีประกันสังคมแบบเตม็เวลา 

      (Full Time SS)      100% ได้รับเงนิเดือนๆละ        25,000 บาท 

จาํนวน       7 เดือน เร่ิมงานตัง้แต่       กุมภาพันธ์ 2019 – สิงหาคม 2019 

เงนิท่ีได้รับใหม่ (New)      175,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 

9 

1 

2 

4 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ
บนัทกึเป็นช่ือบคุคล

หรือรายกลุม่ 

3 3 5 7 

6 8 
9 

6 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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Budget Plan Fringe Benefit 

5.     ปี 2019 โครงการมีการทาํประกันสังคมให้กับเจ้าหน้าท่ีโครงการแบบเตม็เวลา

นาย B       (1 Person) เดือนละ        750 บาท 

     Social Security(SS Percent) คิดเป็น ร้อยละ 3       จาํนวน 7 เดือน 

กุมภาพันธ์ 2019 - สิงหาคม 2019     เงนิท่ีได้รับใหม่(New) 5,250 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

เลือกรายการจากตารางแสดงข้อมูล กรณีบันทกึข้อมูลจากหมวด Personnel เป็น 

Full Time SS แล้วทาํการบันทกึข้อมูลตามรายละเอียด 

1 

2 3 

4 5 

6 

คลกิเลอืก รายการ 

1 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึเป็นช่ือบคุคล

หรือรายกลุม่ 

2 2 4 

6 

3 

ไมม่ี ใส ่0

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

ข้อมูลที่มี 

6.       ปี 2019 โครงการมีค่าตรวจสุขภาพประจาํปี      (MedicalCheckup) ให้กับ

เจ้าหน้าท่ีโครงการ นาย B (Person) จาํนวน       1 คน ปีละ        2,000 บาท 

ในเดอืน สิงหาคม 

แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

1 2 

3 4 

1 2 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึเป็นช่ือบคุคล

หรือรายกลุม่ 

3 3 

4 

4 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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Budget Plan Travel 

7.       ปี 2019มีการจัดกิจกรรม        CapacityBuilding,Trainning/Workshop/Conferance

       1 ครัง้(Time)        มีผู้เข้าร่วม จาํนวน 40  คน      เป็นเวลา 3  วัน 

       เบีย้เลีย้งวันละ 500 บาท/คน       ค่ายานพาหนะ 1,500 บาท/คน 

จัดช่วงเดือน สิงหาคม 2019     เงนิท่ีได้รับใหม่ (New) 240,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

1 2 

8 

3 4 

6 7 

1 
2 

3 4 

5 6 7 

8 

5 

3 

8 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึเป็นช่ือประชมุหรือกิจกรรม 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

ข้อมูลที่มี 

8.              ปี 2019 มีค่าพาหนะของเจ้าหน้าทีโ่ครงการในการไปทาํธุรกรรม ในพืน้ที่

             (Local Transportation for Project Staff) เดือนละคร้ัง(Time)   

             จํานวน 12 คร้ังๆละ                 1,000 บาท  เดินทางคร้ังละ                   1 คน/1วนั  เร่ิมเดือน 

กนัยายน 2018 - สิงหาคม 2019                   เงินทีไ่ด้รับใหม่(New) 12,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

1 

2 

4 3 5 

6 

1 
2 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึเป็นช่ือประชมุ

หรือกิจกรรม 

3 

3 5 5 4 ไมม่ีใส ่0 

6 ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

Budget Plan Equipment 

9.      ปี 2019 จัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค        (IT Equipment) 

จาํนวน       1 หน่วย(Unit) ราคาหน่วยละ     30,000 บาท จัดซือ้ในเดือน 

สิงหาคม 2019 ได้รับเงนิใหม่       (New) 30,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

4 

1 2 

3 4 

5 

1 

2 

3 3 4 

5 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึบนัทกึยอ่ตาม

ต้องการ

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

ข้อมูลที่มี 

10.     ปี 2019 จัดซือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบตัง้โต๊ะ Desktop PC

      (IT Equipment) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด        จาํนวน 2 ชุด(Set) 

      ราคาชุดละ 25,000 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท ในเดอืน มิถุนายน 2019 

      เงนิท่ีได้รับใหม่(New) 50,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

4 

1 

2 3 

4 

5 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึบนัทกึยอ่ตาม

ต้องการ

1 

2 
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แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

Budget Plan Supplies 

11.     ปี 2019 จัดซือ้       IT Supplies จาํนวน       1ครัง้(Time) มี 15 

รายการ       ราคารวมทัง้สิน้ 60,000 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2019 

ได้รับเงนิ        ใหม่(New) 60,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

3 3 4 

5 

4 

1 2 3 

4 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 

5 

1 

2 

48



แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

ข้อมูลที่มี 

12.     ปี 2019 จัดซือ้       Office Supplies จาํนวน       1ครัง้(Time) มี 50 

รายการ      ราคารวมทัง้สิน้ 38,000 บาท ในเดือน พฤษภาคม 2019 

ได้รับเงนิ        ใหม่(New) 38,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

3 3 4 

5 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึบนัทกึยอ่ตาม

ต้องการ

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 

4 

4 

5 

1 2 3 

1 2 
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แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

Budget Plan Contractual 

13.      ปี 2019 มีการจ้างทาํข้อมูล(Contract)  จาํนวน     1 สัญญา (Contract) 

      เป็นเงนิ 60,000 บาท ในเดือน มีนาคม 2019 ได้รับเงนิใหม่ (New) 

      จาํนวน 60,000 บาท 

3 3 4 

5 

4 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึบนัทกึยอ่ตาม

ต้องการ

1 2 

3 

4 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

14.    ปี 2019      มีการจ้างท่ีปรึกษา(Consult) ตรวจสอบข้อมูล 

    จาํนวน 2 คน (Person)  คนละ       100,000 บาท เป็นเงนิ 200,000 บาท 

 ในเดือน มีนาคม 2019 ได้รับเงนิใหม่ (New)      จาํนวน 200,000 บาท 

1 

2 

2 2 3 

4 

3 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึบนัทกึยอ่ตาม

ต้องการ

4 

5 

3 

1 2 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

ข้อมูลที่มี 

15.     ปี 2019มีการจัดกิจกรรม        CapacityBuilding,Trainning/Workshop/Conferance

       1 ครัง้(Time)       มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน      เป็นเวลา 1  วัน 

1 

2 

3 3 4 

5 

5 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึบนัทกึยอ่ตาม

ต้องการ

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 

1 2 

3 4 5 
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       เบีย้เลีย้งประชุม 5,000 บาท/คน       และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 1,500 บาท/คน 

รวมเป็นเงนิ 97,500 บาท  จัดช่วงเดือน สิงหาคม 2019 เงนิท่ีได้รับใหม่ (New)     

97,500 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 

8 

6 7 

1 
2 

3 3 4 5 

6 7 

8 

8 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึเป็นช่ือประชมุหรือกิจกรรม 

ไมม่ีใส ่0 

ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 
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Budget Plan Others 

16.       ปี 2019มีการจัด     Meeting,Participation Support Cost and Per Diem 

       1 ครัง้(Time)       มีผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน      เป็นเวลา 1  วัน 

       เบีย้เลีย้งประชุม 1,000 บาท/คน       และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 200 บาท/คน 

รวมเป็นเงนิ 6,000 บาท  จัดช่วงเดอืน มิถุนายน 2019 เงนิท่ีได้รับใหม่ (New)    

6,000 บาท 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

1 2 

8 

3 4 

6 7 

5 

บนัทกึรายละเอียดตาม

ต้องการ

บนัทกึเป็นช่ือประชมุหรือกิจกรรม 

1 
2 

3 3 4 5 

6 

8 

7 

8 ไมม่ีใส ่0 ไมม่ีใส ่0 

ไมม่ีใส ่0 
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แสดงผลหลังการบันทกึข้อมูล 
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Redirected Budget Activity 

ข้อมูลที่มี 

1. ปี 2019 โปรเจค ABC ต้องการ Redirect เงิน จาก หมวด Supplies กิจกรรม

Office Supplies จํานวน 8,000 บาท ไปยงัหมวดเดียวกนั เพ่ือใช้ในกิจกรรม

IT Supplies ทําการจดัซือ้ วสัด ุIT Supplies 2 รายการ เป็นเงิน 8,000 บาท ใน

เดือน สิงหาคม 2019

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

1. เลือก แทป Select  Budget

2. เลือก หมวดท่ีการ Redirect เงิน Supplies

3. เลือกรายการกิจกรรม Office Supplies จากตาราง

4. บนัทกึจํานวนเงินท่ีต้องการ

5. คลิก Confirm จํานวนเงิน

6. เลือก แทป Total Redirect Budget

7. คลิก Confirm การ Redirect แล้ว ตอบ OK ระบบจะพาไป แทป Redirect To

อตัโนมตัิ

8. เลือก หมวด Supplies

9. เลือก กิจกรรม IT Supplies

10. บนัทกึรายละเอียด

11. คลิก Redirect แล้วตอบ OK

12. ไปหน้าบนัทกึข้อมลูหมวด Supplies เพ่ือทําการแก้ไขข้อมลูจํานวนเงิน

13. คลิกเลือก กิจกรรมท่ี Redirect มา (แทบพืน้หลงัสีแดง)

14. ทําการแก้ไขจํานวนเงิน ท่ีแพลนไว้ ให้เท่า กบั Total แล้วทําการ Save ข้อมลู
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6 

7 

8 9 

10 

11 
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แสดงผลหลังการบันทกึ 

12 

13 

14 

14.1 

14.2 

14.3 
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ข้อมูลที่มี 

2. ปี 2019 โปรเจค ABC ต้องการ Redirect เงิน จาก หมวด Equipment กจิกรรม

IT Equipment จาํนวน 5,000 บาท ไปยังหมวด Supplies เพื่อใช้ในกจิกรรม

IT Supplies ทําการจดัซือ้ วสัด ุIT Supplies 1 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท ใน

เดือน สิงหาคม 2019

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

1. เลือก แทป Select  Budget

2. เลือก หมวดท่ีการ Redirect เงิน Equipment

3. เลือกรายการกิจกรรม IT Equipment จากตาราง

4. บนัทกึจํานวนเงินท่ีต้องการ

5. คลิก Confirm จํานวนเงิน

6. เลือก แทป Total Redirect Budget

7. คลิก Confirm การ Redirect แล้ว ตอบ OK ระบบจะพาไป แทป Redirect To

อตัโนมตัิ

8. เลือก หมวด Supplies

9. เลือก กิจกรรม IT Supplies

10. บนัทกึรายละเอียด

11. คลิก Redirect แล้วตอบ OK

12. ไปหน้าบนัทกึข้อมลูหมวด Equipment เพ่ือทําการแก้ไขจํานวนเงิน

13. คลิกเลือก กิจกรรมท่ี Redirect มา (แทบพืน้หลงัสีแดง)

14. ทําการแก้ไข จํานวนเงิน ท่ีแพลนไว้ ให้เท่า กบั Total แล้วทําการ Save ข้อมลู
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แสดงผลหลังการบันทกึ 
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13 

14 

14.1 
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ข้อมูลที่มี 

3. ปี 2019 โปรเจค ABC ต้องการ Redirect เงิน จาก หมวด Equipment กจิกรรม

IT Equipment จาํนวน 5,000 บาท ไปยัง Project XYZ หมวด Supplies เพื่อ

ใช้ในกจิกรรม   IT Supplies ทําการจดัซือ้ วสัด ุIT Supplies 1 รายการ เป็นเงิน

5,000 บาท ในเดือน สิงหาคม 2019

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

1. เลือก แทป Select  Budget

2. เลือก หมวดท่ีการ Redirect เงิน Equipment

3. เลือกรายการกิจกรรม IT Equipment จากตาราง

4. บนัทกึจํานวนเงินท่ีต้องการ

5. คลิก Confirm จํานวนเงิน

6. เลือก แทป Total Redirect Budget

7. คลิก Confirm การ Redirect แล้ว ตอบ OK ระบบจะพาไป แทป Redirect To

อตัโนมตัิ

8. เลือก หมวด Supplies

9. เลือก กิจกรรม IT Supplies

10. เลือก Project (XYZ)

11. บนัทกึรายละเอียด

12. คลิก Redirect แล้วตอบ OK

13. ไปหน้าบนัทกึข้อมลูหมวด Equipment เพ่ือทําการแก้ไขจํานวนเงิน

14. คลิกเลือก กิจกรรมท่ี Redirect มา (แทบพืน้หลงัสีแดง)

15. ทําการแก้ไข จํานวนเงิน ท่ีแพลนไว้ ให้เท่า กบั Total แล้วทําการ Save ข้อมลู
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แสดงผลหลังการบันทกึ 

13 

14 

15 

15.1 

15.2 
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Budget Spent 

ปี 2019 ทําการจ่ายเงิน (Budget Spent) ในหมวดต่างๆ แต่ละเดือน ตามแพลนท่ีได้

บนัทกึข้อมลู 

การบันทกึข้อมูลในโปรแกรม 

1. เลือกหมวด

2. เลือก Spent รายการท่ีแสดง

3. บนัทกึข้อมลูการจ่ายเงินในเดือนท่ีต้องการ

3.1 จํานวนเงิน

3.2 เลขท่ีเช็ค

3.3 วนัท่ีเช็ค

43.4 Remark

 4. Save ข้อมลู Spent

5. ทํา ตัง้แต่ข้อ 2-4 จนครบทกุกิจกรรมในหมวด

6. ทําตัง้แต่ข้อ 1-4 กรณี เปล่ียนหมวด

1 

2 
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การแสดงผลและรายงาน

ของระบบตดิตามโครงการและการใช้งบประมาณ 

ส่วนที� 3



รายงานผลจากข้อมลูท่ีทําการบนัทกึ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1.1 
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3.1 

4 4.2 
4.1 

4.2 
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5 5.2 5.1 
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5.1 
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6.1 
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6.1 
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7.1 
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7.1 
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ชุดมาตรฐาน (Standard Data Set)

และมาตรฐานคาํนิยาม (Standard Data Dictionary) 

ส่วนที� 4



ชุดข้อมูลส ำหรับแผนงบประมำณ TUC 

Data Set for TUC Budget Plan   

ข้อมูลแผนงบประมาณ TUC แบ่งเป็น 8 หมวด ดังต่อไปนี้ 

1. บุคลากร (Personnel)
2. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (Fringe Benefit)
3. การเดินทาง (Travel)
4. ครุภัณฑ์ (Equipment)
5. วัสดุ (Supplies)
6. สัญญาจ้าง (Contractual)
7. การก่อสร้าง (Constructions)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)

* ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในหมวดที่ 7 การก่อสร้าง

หมวดงบประมาณท่ี 1 - 6 และ 8 มีหมวดย่อย ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1. บุคลำกร  เป็น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ส าหรับบุคลากรของโครงการ 

หมวด ค ำอธิบำย 
1.บุคลำกร (Personal)
1.1 ฝ่ำยบริหำรระดับสูง (Executive 
Officer) 

บันทึกแยกรำยบุคคล 

1.1.1 CoAg Principal Investigator ผู้รับผิดชอบหลักระดับแผนความร่วมมือ 
1.1.2 CoAg Co-Principal Investigator ผู้รับผิดชอบร่วมระดับแผนความร่วมมือ 
1.1.3 CoAg Business Officer ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการระดับแผนความร่วมมือ 
1.1.4 Project Principal Investigator ผู้รับผิดชอบหลักระดับโครงการ 
1.1.5 Project Co-Principal Investigator ผู้รับผิดชอบร่วมระดับโครงการ 
1.2 ฝ่ำยบริหำรและกำรจัดกำร 
(Administration and Management) 

บันทึกแยกรำยบุคคล 

1.2.1 Administrative Director ผู้อ านวยการ 
1.2.2 Administrative Officer เจ้าหน้าที่บริหาร 
1.3 ฝ่ำยจัดกำร (Manager) บันทึกแยกรำยบุคคล 
1.3.1 Project Manager ผู้จัดการโครงการ 
1.3.2 Project Manager Assistant ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
1.4 ฝ่ำยประสำนงำน (Coordinator) บันทึกแยกรำยบุคคล 
1.4.1 CoAg Coordinator ผู้ประสานงานระดับแผนความร่วมมือ 
1.4.2 Project Management/ Coordinator ผู้ประสานงานโครงการและการบริหารจัดการ 
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หมวด ค ำอธิบำย 
1.4.3 Technical/ Training Coordinator ผู้ประสานงานด้านเทคนิค/วิชาการและการฝึกอบรม เช่น ผู้

ประสานงาน EPMP 
1.5 ฝ่ำยกำรเงิน (Financial) บันทึกแยกรำยบุคคล 
1.5.1 Financial Manager ผู้บริหารงบประมาณ 
1.5.2 Financial/ Accountant Officer เจ้าหน้าที่การเงิน (หรือบัญชี) 
1.6 ฝ่ำยวิจัย (Researcher) บันทึกแยกรำยบุคคล 
1.6.1 Researcher นักวิจัย 
1.6.2 Research Assistant ผู้ช่วยวิจัย 
1.7 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) บันทึกแยกรำยบุคคล 
1.7.1 IT Data Manager ผู้จัดการข้อมูล 
1.7.2 IT Programmer ผู้พัฒนาโปรแกรม 
1.7.3 IT Technician/ Network / IT Support นักเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ผู้ดูแลเครือข่าย/ ผู้สนับสนุนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.8 ฝ่ำยวิชำชีพ (Professional) บันทึกแยกรำยบุคคล 
1.8.1 Physician แพทย์ 
1.8.2 Veterinarian สัตวแพทย์ 
1.8.3 Pharmacist เภสัชกร 
1.8.4 Medical Technologist นักเทคนิคการแพทย์ 
1.8.5 Medical Scientist นักวิทยาศาสตร์ 
1.8.6 Nurse พยาบาล 
1.8.7 Nurse Assistant ผู้ช่วย พยาบาล 
1.8.8 Counselor ผู้ให้ค าปรึกษา 
1.8.9 Lab Technician เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
1.8.10 Lab Clerk พนักงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานล้างหลอดแก้ว 
1.9 บุคลำกรฝ่ำยอ่ืนๆ (Other Personnel) บันทึกแยกรำยบุคคล 
1.9.1 Driver พนักงานขับรถ 
1.9.2 Housekeeper แม่บ้าน 
1.9.3 Data Entry Clerk เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
1.9.4 Other Personnel บุคลากรด้านอ่ืน 
1.10 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในหมวดบุคลำกร (Other 
Personnel Expenses) 

บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 

1.10.1 Compensation for Government 
Staff 

จ านวนเงินยอดรวมค่าตอบแทนข้าราชการที่ท างานให้กับโครงการ 
หมายเหตุ ไม่ใช้กับ Researcher  

1.10.2 Overtime for Project Staff จ านวนเงินยอดรวมค่าล่วงเวลาส าหรับลูกจ้างโครงการแบบเต็ม
เวลา 

หมำยเหตุ : 1. กรณีบุคลากร 1 คน ท าหน้าที่รับผิดชอบ 2 ต าแหน่ง ให้เลือกต าแหน่งงานที่รับผิดชอบหลัก/ 
ภาระงานที่ท ามากในต าแหน่งนั้น ระบุเพียง 1 ต าแหน่งเท่านั้น 

2. ในส่วนของระดับ เช่น Senior ให้อธิบายใน Justification
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หมวด 2. สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำร (Fringe Benefit) 

เป็น เงินสมทบประกันสังคมและค่าตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรแบบเต็มเวลาของโครงการ 
หมวด ค ำอธิบำย 
2.1 ฝ่ำยบริหำร และกำรจัดกำร 
(Administration and Management) 

บันทึกแยกรำยบุคคล 

2.1.1 Administrative Director ผู้อ านวยการ 
2.1.2 Administrative Officer เจ้าหน้าที่บริหาร 
2.2 ฝ่ำยจัดกำร (Manager) บันทึกแยกรำยบุคคล 
2.2.1 Project Manager ผู้จัดการโครงการ 
2.2.2 Project Manager Assistant ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 
2.3 ฝ่ำยประสำนงำน (Coordinator) บันทึกแยกรำยบุคคล 
2.3.1 CoAg Coordinator ผู้ประสานงานระดับแผนความร่วมมือ 
2.3.2 Project Management/ 
Coordinator  

ผู้ประสานงานโครงการและการบริหารจัดการ 

2.3.3 Technical/ Training Coordinator ผู้ประสานงานด้านเทคนิค/วิชาการและการฝึกอบรม เช่น ผู้
ประสานงาน EPMP 

2.4 ฝ่ำยกำรเงิน (Financial) บันทึกแยกรำยบุคคล 
2.4.1 Financial Manager ผู้บริหารงบประมาณ 
2.4.2 Financial/ Accountant Officer เจ้าหน้าที่การเงิน (หรือบัญชี) 
2.5 ฝ่ำยวิจัย (Researcher) บันทึกแยกรำยบุคคล 
2.5.1 Researcher นักวิจัย 
2.5.2 Research Assistant ผู้ช่วยวิจัย 
2.6 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) บันทึกแยกรำยบุคคล 
2.6.1 IT Data Manager ผู้จัดการข้อมูล 
2.6.2 IT Programmer ผู้พัฒนาโปรแกรม 
2.6.3 IT Technician / Network / IT 
Support 

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ผู้ดูแลเครือข่าย/ผู้สนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.7 ฝ่ำยวิชำชีพ (Professional) บันทึกแยกรำยบุคคล 
2.7.1 Physician แพทย์ 
2.7.2 Veterinarian สัตวแพทย์ 
2.7.3 Pharmacist เภสัชกร 
2.7.4 Medical Technologist นักเทคนิคการแพทย์ 
2.7.5 Medical Scientist นักวิทยาศาสตร์ 
2.7.6 Nurse พยาบาล 
2.7.7 Counselor ผู้ให้ค าปรึกษา 
2.7.8 Lab Technician เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
2.7.9 Lab Clerk พนักงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงพนักงานล้างหลอดแก้ว 
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2.8 บุคลำกรฝ่ำยอ่ืนๆ (Other 
Personnel) 

บันทึกแยกรำยบุคคล 

2.8.1 Driver พนักงานขับรถ 
2.8.2 Housekeeper แม่บ้าน 
2.8.3 Data Entry Clerk เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
2.8.4 Other Personnel บุคลากรด้านอ่ืน 
2.9 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนในหมวดสิทธิประโยชน์ 
(Other Fringe Benefit Expenses) 

บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 

2.9.1 Medical Check up จ านวนเงินยอดรวมค่าตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับลูกจ้าง
โครงการแบบเต็มเวลา  

2.9.2 Annual fee to support work’s 
compensation fund 

จ านวนเงินยอดรวมกองทุนเงินทดแทนประจ าปี ส าหรับ
ลูกจ้างโครงการแบบเต็มเวลา 

หมวด 3. ค่ำเดินทำง (Travel) 
เป็น เงินค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพฯ และลูกจ้าง
ของโครงการ 
หมวด ค ำอธิบำย 
3.1 กำรเดินทำงไปประชุม (Meeting) บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 
3.1.1 Meeting จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ

เข้าร่วมการประชุม เช่น ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามัน ค่าตั๋วเครื่องบิน 
(ไม่รวม การฝึกอบรม/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การ
สัมมนา/การศึกษาดูงาน/การเดินทางไปต่างประเทศ) 

3.2 กำรเดินทำงเพื่อพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร (Capacity Building) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

3.2.1 Capacity Building, Study Visit จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
เข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างพ้ืนที่ (ไม่รวม การฝึกอบรม/
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การเข้าร่วม
ประชุม/การเดินทางไปต่างประเทศ) 

3.2.2 Capacity Building, 
Training/Workshop/Conference 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
เข้าร่วมการฝึกอบรม/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การ
สัมมนา (ไม่รวม การเข้าร่วมประชุม/การเดินทางไป
ต่างประเทศ) 

3.3 กำรเดินทำงเพื่อปฏิบัติงำนภำคสนำม 
ลงพ้ืนที่ ตรวจเยี่ยม ติดตำมประเมินผล 
(Field Work) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

3.3.1 Field Work, Monitoring and 
Evaluation/Audit/Supervisory Visit 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
ตรวจเยี่ยม/ นิเทศงาน ติดตาม และประเมินผล (ต่างพ้ืนที่) 
ภายในประเทศ 

3.3.2 Field Work, Other จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
เดินทางลงพ้ืนที่ (ต่างพ้ืนที่) ภายในประเทศด้านอ่ืนๆ 
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หมวด ค ำอธิบำย 
3.3.3 Field Work, Outbreak 
Investigation 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
การสอบสวนโรค (ต่างพ้ืนที่) ภายในประเทศ 

3.3.4 Field Work, Research 
Project/Surveillance /Health Situation 
Analysis 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
การวิจัย/ส ารวจ/การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย/วิเคราะห์
สถานะสุขภาพ (ต่างพ้ืนที่) ภายในประเทศ 

3.4 กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
(International Travel) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

3.4.1 International, Executive Visit 
(CoAg level) 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศ (ระดับแผนความ
ร่วมมือ) 

3.4.2 International, Technical 
Assistance 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคไปต่างประเทศ 

3.4.3 International, Study Visit จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

3.4.4 International, 
Training/Workshop/Conference 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับการเข้าร่วมการฝึกอบรม/การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/การสัมมนา ในต่างประเทศ 

3.5 ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงอ่ืนๆ (Other 
Travel Expenses) 

บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 

3.5.1 Local Transportation for Project 
Staff 

จ านวนเงินยอดรวมค่าใช้จ่ายการเดินทางส าหรับเจ้าหน้าที่
โครงการในพ้ืนที่ที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน ส าหรับพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ถือเป็นเขตพ้ืนที่เดียวกัน  เช่น 
ค่าแท็กซ่ี ค่าเช่ารถ ค่าน้ ามัน ฯลฯ 

3.5.2 Other Travel จ านวนเงินยอดรวมค่าใช้จ่ายการเดินทางอ่ืน ๆ 
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หมวด 4 ครุภัณฑ์ (Equipment)  เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือครุภัณฑ์ 

หมวด ค ำอธิบำย 

4.1 IT Equipment ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย 
Handy drive, Portable drive ฯลฯ)  

4.2 Lab and Medical Equipment ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือ
แพทย์ 

4.3 Office Equipment ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 

4.4 Other Equipment ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

หมำยเหตุ :     1. บันทึกแยกแต่ละรายการ 
2. Equipment อ้างอิงตามระเบียบราชการ

หมวด 5 วัสดุ (Supplies) เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ้ือวัสดุ 

หมวด ค ำอธิบำย 

5.1 IT Supplies ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้แก่ 
หมึกพิมพ์ แผ่น CD ซอฟท์แวร์ โทรศัพท์ ฯลฯ) ค่าต่ออายุ
ซอฟท์แวร์ 

5.2 Lab and Medical Supplies ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุห้องปฏิบัติการหรือวัสดุทาง
การแพทย์ 

5.3 Office Supplies ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุส านักงาน 

5.4 Other Supplies ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น lab cleaning supplies 
หลอดไฟ น้ ายาท าความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง ฯลฯ 

หมำยเหตุ :     1. กรณีวัสดุราคาเกิน 1,000 U$ ให้แยกค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
2. หมวด 5 วัสดุ (Supplies)   อ้างอิงตามระเบียบราชการ

หมวด 6  สัญญำจ้ำง (Contractual)  เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจ้าง 

หมวด ค ำอธิบำย 

6.1 Consultant ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษา 
6.2 Contract ค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างเหมางาน / ค่าเช่าส านักงาน (สถานที่) 

หมำยเหตุ : ด าเนินการท าสัญญาล่วงหน้า 
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หมวด 8  ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ  (Other) เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหมวดที่ 1 - 7 

หมวด ค ำอธิบำย 

8.1 กำรประชุม (Meeting) บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 
8.1.1 Meeting, Participation Support 
Cost and Per Diem 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเบี้ยประชุมส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกสังกัด รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมประชุมคน
นอกพื้นที ่และค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพฯ (ไม่รวม การ
ฝึกอบรม/ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ การสัมมนา/ 
การศึกษาดูงาน/ การเดินทางไปต่างประเทศ) 

8.2 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
(Capacity Building) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

8.2.1 Capacity Building, Study Visit จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
เข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างพ้ืนที่ส าหรับเจ้าหน้าที่นอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพฯ (ไม่รวม การ
ฝึกอบรม/การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา/การ
เข้าร่วมประชุม/การเดินทางไปต่างประเทศ)  

8.2.2 Capacity Building, Training/ 
Workshop/ Conference 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เพ่ือ
เข้าร่วมการฝึกอบรม/ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/ การ
สัมมนาส าหรับเจ้าหน้าที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
กรุงเทพฯ  (ไม่รวม การเข้าร่วมประชุม/ การเดินทางไป
ต่างประเทศ)  

8.2.3 Capacity Building, Resource 
Person 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใน 
การเข้าร่วมประชุมส าหรับเจ้าหน้าที่นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/ กรุงเทพฯ เช่น วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม  
- ค่าตอบแทนวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดกระทรวง และไม่กระทรวง  

8.3 กำรปฏิบัติงำนภำคสนำม ลงพื้นที่ 
ตรวจเยี่ยม ติดตำมประเมินผล (Field 
Work) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

8.3.1 Field Work, Monitoring and 
Evaluation/ Audit 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพื่อ
ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลต่างพื้นที่ภายในประเทศ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
กรุงเทพมหานคร  

8.3.2 Field Work, Other จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง ละเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
เดินทางลงพ้ืนที่ภายในประเทศด้านอ่ืนๆ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรงุเทพฯ   
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หมวด ค ำอธิบำย 

8.3.3 Field Work, Outbreak 
Investigation 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
การสอบสวนโรคต่างพ้ืนที่ภายในประเทศ ส าหรับ
เจ้าหน้าที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพฯ   

8.3.4 Field Work, Research Project/ 
Surveillance / Health Situation 
Analysis 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเพ่ือ
การวิจัย/ส ารวจ/วิเคราะห์สถานะสุขภาพ ต่างพ้ืนที่
ภายในประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร   

8.4 กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
(International Travel) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

8.4.1 International, Executive Visit จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/ กรุงเทพมหานคร   

8.4.2 International, Technical 
Assistance 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในต่างประเทศ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/
กรุงเทพมหานคร  

8.4.3 International, Study Visit จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่นอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร  

8.4.5 International, Training/ 
Workshop/ Conference 

จ านวนเงินยอดรวมค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ส าหรับการเข้าร่วมการฝึกอบรม/การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/การสัมมนาต่างประเทศ ส าหรับเจ้าหน้าที่นอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข/กรุงเทพมหานคร   

8.5 Resource Person / Expert ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชำญ 

8.5.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (Resource 
Person / Expert) 

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมทาง
วิชาการ ในการช่วยเหลือทางวิชาการ หรือประเมินผลงาน
ทางวิชาการ 

8.6 บริกำรทำงห้องปฏิบัติกำร (Lab 
Service) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

8.6.1 Lab/ Specimen Service ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ เช่น การเก็บ ขนส่ง และ
ตรวจตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 

8.7 Registration Fee บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

8.7.1 Registration Fee (Domestic) ค่าลงทะเบียนภายในประเทศ ส าหรับบุคลากรทั้งในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร   

8.7.2 Registration Fee (International) ค่าลงทะเบียนต่างประเทศ ส าหรับบุคลากรทั้งในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร   
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8.8 เงินสนับสนุนองค์กร/โครงกำร 
(Contribution/Support for Other 
Projects/Activities) 

บันทึกแยกแต่ละโครงกำร 

8.8.1 Contribution/ Support for Other 
Projects/ Activities / Management  

เงินสนับสนุนองค์กร/ โครงการ ในการบริหารจัดการ 
เช่น Co-Unit, EPMP 

8.9 ค่ำติดต่อสื่อสำร (Communication 
Cost) 

บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 

8.9.1 Communication Cost ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์  ค่าอินเตอร์เน็ต 
8.10 ค่ำสำธำรณูปโภค (Utility) บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 

8.10.1 Utility ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา 
8.11 ค่ำบ ำรุงรักษำ (Maintenance 
Cost) 

บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 

8.11.1 Maintenance Cost ค่าบ ารุงรักษา  เช่น ค่าซ่อมบ ารุง 
8.12 ค่ำส่วนต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน 
(Exchange Rate Management) 

บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 

8.12.1 Exchange Rate Management ค่าส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน 
8.13 ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (Other Expenses) บันทึกจ ำนวนเงินยอดรวมทั้งโครงกำร 
8.13.1 Other, Accreditation Fee ค่าธรรมเนียมรับรองคุณภาพ 
8.13.2 Other, Cleaning Service Fee ค่าจ้างท าความสะอาด 
8.13.3 Other, Compensation for 
Project Activity  

ค่าตอบแทน/ค่าเสียเวลา ในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
รวมทั้งค่าประกันสุขภาพส าหรับอาสาสมัคร 

8.13.4 Other, EC Submission Fee ค่าธรรมเนียมพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย 
8.13.5 Other, Insurance Fee ค่าเบี้ยประกันยานพาหนะ 
8.13.6 Other, Manuscript Submission 
Fee 

ค่าตีพิมพ์วารสาร 

8.13.7 Other, Printing Fee ค่าพิมพ์/ถ่ายเอกสาร 
8.13.8 Other, Public Promotion Fee ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 
8.13.9 Other, Shipping/ Transportation 
Fee  

ค่าจัดส่ง / ขนส่ง 

8.13.10 Other, Textbooks/Guidelines 
for References 

ค่าต ารา/หนังสือ 

8.13.11 Other, Translation Service Fee ค่าจ้างแปล/ล่าม/การถอดเทป 

92



หมวด ค ำอธิบำย 

8.13.12 Other, Facilities Fee ค่าบริหารจัดการประชุม และค่าใช่จ่ายอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ 

8.13.13 Rental Fee ค่าเช่าต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ  
**ต้องมีสัญญาเช่า**  

8.13.14 Other, Other Expense ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

93


	01.ปก
	00.เล่มจริง
	02.ส่วนที่ 1
	03.คู่มือการใช้งานโปรแกรมTUC_V1_620927
	04.ส่วนที่ 2
	05.แบบฝึกหัด
	06.ส่วนที่ 3
	07.หน้าแสดงผล
	08.ส่วนที่ 4
	09.Standard Data Set 25-2-62




