Update: 05/05/2565

้
ขันตอนการเรี
ยกใช้งานโปรแกรม OMS
1. เปิ ดโปรแกรมประเภทใช ้ท่องเว็บไซต ์ (Web Browser) เช่น
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox เป็ นต ้น
่ องกรอกทีอยู
่ ่เว็บไซต ์ ใหก้ รอกทีอยู
่ ่ของโปรแกรม OMS ดังนี ้
2. ทีช่
http://www.mophtuc-oms.go.th/ : โครงการปกติ
http://www.mophtuc-oms.go.th/nce/ : โครงการ No-Cost Extensions
้
ความเร็วในการเข ้าใช ้งานเว็บไซต ์ขึนอยู
่กบ
ั ความเร็วของอินเทอร ์เน็ ตของ
ผูใ้ ช ้งาน
้
3. หลังจากแสดงหน้าจอการเข ้าใช ้งานโปรแกรม ดังรูป ให ้ทาตามขันตอนดั
งนี ้

1
2
3

่ เ้ ข ้าใช ้งานในช่อง หมายเลข 1
1. กรอกชือผู
2. กรอกรหัสผ่านของผูเ้ ข ้าใช ้งานในช่อง หมายเลข 2
่ ้าใช ้งาน
3. กดปุ่ ม Sign in หมายเลข 3 เพือเข
่ เ้ ข ้าใช ้งานกับรหัสผ่าน ทางผูด้ แู ลระบบจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ แจกจ่าย
หมายเหตุ ชือผู
ให ้กับแต่ละโครงการ หากโครงการใดยังไม่ได ้รับ สามารถติดต่อผูด้ แู ลระบบได ้

หน้าจอระบบบันทึกข้อมู ลโปรแกรม OMS
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4
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หมายเลข 1 ปุ่ ม แสดง / ซ่อน แถบรายการใช ้งาน
่ เ้ ข ้าใช ้งาน
หมายเลข 2 แถบแสดงรายชือผู
หมายเลข 3 ปุ่ ม ไปยังหน้ารายงาน
หมายเลข 4 ปุ่ มออกจากใช ้งานโปรแกรม
หมายเลข 5 แถบเลือกรายการเข ้าใช ้งาน
หมายเหตุ ในกรณี เขา้ ใช ้งานด ้วยผูใ้ ช ้งานระดับผูด้ แู ลโครงการใหญ่ (System
่
่ ก 1 รายการ
Admin) ทีแถบรายการท
างาน ในหมายเลข 5 จะมีรายการทางานเพิมอี
่
ชือรายการ
Approve Budget Management

แถบรายการทางานของโปรแกรม OMS

1
Report

2
3
4
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้
หมายเลข 1 Approve Budget Management รายการทางานนี จะแสดงเฉพาะ
ผู ้
เข ้าใช ้งานระดับ System Admin เท่านั้น
่ แล เพือ
่
การใช ้งาน ใช ้สาหรับ Approve Budget ใหก้ บ
ั โครงการแต่ละโครงการทีดู
้ ้น
ใช ้เป็ นเงินตังต
หน้าจอการทางาน

2

1

3
4
่ Approve Budget
หมายเลข 1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีจะ
่ อ้ งการแสดงโครงการย่อยภายใน
หมายเลข 2 ช่องเลือกโครงการหลักทีต
้
่ อกจาก 1 และ 2
หมายเลข 3 ตารางแสดงรายการโครงการย่อยทังหมดที
เลื
หมายเลข 4 ปุ่ มแก ้ไขจานวน Approve Budget หน้าจอแก ้ไขดังรูป

4.1

4.2

4.3

่
่ าลังแก ้ไข
หมายเลข 4.1 ช่องแสดงชือโครงการที
ก
หมายเลข 4.2 ปุ่ มแท็ปบันทึกขอ้ มูล Approve Budget
หมายเลข 4.3 ปุ่ มแท็ปบันทึกขอ้ มูล Additional Fund

แท็ปบันทึกขอ้ มูล Approve Budget
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

หมายเลข 4.2.1 ช่องบันทึกจานวน New Money หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 4.2.2 ช่องบันทึกจานวน New Money หน่ วยเป็ น บาท
หมายเลข 4.2.3 ช่องบันทึกจานวน Carry Over หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 4.2.4 ช่องบันทึกจานวน Carry Over หน่ วยเป็ น บาท
หมายเลข 4.2.5 ช่องบันทึกจานวน On Hand หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 4.2.6 ช่องบันทึกจานวน On Hand หน่ วยเป็ น บาท
แท็ปบันทึกขอ้ มูล Additional Fund
4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.5
4.3.4

4.3.6
หมายเลข 4.3.1 ช่องเลือกประเภทของ Additional Fund
หมายเลข 4.3.2 ช่องบันทึก บันทึกย่อกรณี เลือก Additional Type เป็ น Other
หมายเลข 4.3.3 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 4.3.4 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund หน่ วยเป็ น บาท
่ Additional Fund ทีท
่ าการบันทึกจากข ้อ 4.3.1-4 แล ้ว
หมายเลข 4.3.5 ปุ่ มเพิม
่
หมายเลข 4.3.6 ตารางแสดงรายการ Additional Fund ทีมี

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

หมายเลข 4.4 ช่องแสดงผลรวมของ Additional Fund หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 4.5 ช่องแสดงผลรวมของ Additional Fund หน่ วยเป็ น บาท
หมายเลข 4.6 ช่องแสดงผลรวมของ Approve Budget หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 4.7 ช่องแสดงผลรวมของ Approve Budget หน่ วยเป็ น บาท
่ าการบันทึกตามหัวข ้อ 4.2 กับ 4.3
หมายเลข 4.8 ปุ่ มบันทึกข ้อมูลทีท
หมายเลข 4.9 ปุ่ มปิ ดหน้าต่างแก ้ไข Approve Budget

่ ้แสดงรายการ Budget
หมายเลข 2 Approve Budget Report เป็ นรายการทีใช
่ ร้ บั ของโครงการตัวเอง
ทีได
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4
หมายเลข 1 ช่องเลือกปี งบประมาณ
่ ร้ บั
หมายเลข 2 ตารางแสดง Approve Budget ทีได
่ ร้ บั
หมายเลข 3 ตารางแสดง Additional Fund ทีได
หมายเลข 4 ตารางแสดงเงิน Gain / Loss หน่ วยเป็ นบาท

่ ้แสดงรายการ Drawdown
หมายเลข 3 Budget Drawdown เป็ นรายการทีใช
ของแต่ละโครงการ
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หมายเลข 1 ช่องเลือกปี งบประมาณ
่
หมายเลข 2 ช่องแสดงชือโครงการ
่ ร้ บั หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 3 ช่องแสดงจานวน Approve Budget ทีได
่ าการ Drawdown ไปทังหมด
้
หมายเลข 4 ช่องแสดงจานวนเงินทีท
หน่ วยเป็ น USD
่
หมายเลข 5 ช่องแสดง Approve Budget คงเหลือทีสามารถ
Drawdown ได ้
้ ่ ทาการ Drawdown
หมายเลข 6 ช่องเลือกครังที
่ าการ Drawdown
หมายเลข 7 ช่องบันทึก วันที่ ทีท
่ ค ที่ Drawdown
หมายเลข 8 ช่องบันทึก เลขทีเช็

่ าการ Drawdown หน่ วยเป็ น USD
หมายเลข 9 ช่องบันทึกจานวน Budget ทีท
่
่ ้ตอน Drawdown
หมายเลข 10 ช่องบันทึกอัตราแลกเปลียนที
ใช
่ าการ Drawdown หน่ วยเป็ น บาท
หมายเลข 11 ช่องบันทึกจานวน Budget ทีท
หมายเลข 12 ช่องบันทึกจานวน Gain / Loss หน่ วยเป็ น บาท
้
หมายเลข 13 ช่องแสดงเปอร ์เซ็นต ์เปรียบกับจานวนที่ Drawdown ทังหมด
หมายเลข 14 ช่องบันทึก หมายเหตุ
่
หมายเลข 15 ปุ่ มล ้างช่องบันทึกต่างๆเพือรอการท
ารายการใหม่
่ าการบันทึกจากข ้อ (6-14)
หมายเลข 16 ปุ่ มบันทึกข ้อมูล ทีท
้
หมายเลข 17 ตารางแสดงขอ้ มูลการ Drawdown ทังหมดของโครงการ
หมายเลข 18 ช่องแสดงผลรวมเปอร ์เซ็นต ์จากขอ้ 13
การแก ้ไขขอ้ มูล
่
เลือกข ้อมูลทีแสดงจากตาราง
หมายเลข 17 โดยการคลิกเลือกรายการที่
่ อกจะแสดงทีหน้
่ าจอ ให ้ทาการแก ้ไขตามความต ้องการ แลว้
ต ้องการแก ้ไข ข ้อมูลทีเลื
่ าการบันทึกข ้อมูลทีแก
่ ้ไข
กดปุ่ มบันทึกขอ้ มูล หมายเลข 16 เพือท

่ ้บันทึกข ้อมูลของหมวด
หมายเลข 4 Budget Plan Personnel เป็ นรายการทีใช
Personnel ของแต่ละโครงการ

1

2

3
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1.9
1.1

1.2

1.3

1
1.4
1.5
1.7

1.6
1.8

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
่ าลังบันทึก
หมายเลข 1.4 แสดงรายชือ่ หมวดทีก
หมายเลข 1.5 ช่องเลือกรายการ Sub Class ตาม Dataset TUC2019
หมายเลข 1.6 ช่องเลือก Person Type มีดงั นี ้
- Full Time คือ ทางานเต็มเวลา
- Full Time SS คือ ทางานเต็มเวลาแบบมีประกันสังคม และตรวจสุขภาพ
- Part Time คือ ทางานบางช่วงเวลา
่ ้องการอธิบาย
หมายเลข 1.7 ช่องบันทึก Detail บันทึกรายละเอียดทีต
่ คคลหรือกลุ่ม
หมายเลข 1.8 ช่องบันทึก Note บันทึกชือบุ
่ ้รับ
หมายเลข 1.9 ช่องแสดงจานวน Additional Fund ทีได

2.1

2.2

2.7

2.8

2.11

2.12

2.3

2.4

2.9

2.10

2.5

2.6

2

2.13

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกหน่ วยนับ
หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกจานวน
หมายเลข 2.3 ช่องบันทึกเปอร ์เซ็นต ์
หมายเลข 2.4 ช่องเลือกจานวนเดือนการทางาน
หมายเลข 2.5 ช่องบันทึกเงินเดือน
่ มงาน
่
หมายเลข 2.6 ช่องเลือกเดือนทีเริ
หมายเลข 2.7 ช่องบันทึกเงิน On Hand
หมายเลข 2.8 ช่องบันทึกเงิน Carry Over
หมายเลข 2.9 ช่องบันทึกเงิน New Money
หมายเลข 2.10 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.7-2.9
หมายเลข 2.11 ช่องเลือกประเภทเงิน Additional Fund
่ กรณี เลือกประเภท Additional Fund เป็ น Other
หมายเลข 2.12 ช่องบันทึก อืนๆ
่ ้
หมายเลข 2.13 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund ทีใช

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

3

หมายเลข 3.1 ช่องบันทึก เงินในแต่ละเดือนใหค้ รบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มใี ห ้ใส่ 0
(ระบบจะกาหนดค่า 0 ไว ้แล ้ว)
*** บางส่วนโปรแกรมจะทาการคานวณให ้อัตโนมัติ เดือนไหนไม่ตรงใหแ้ ก ้เป็ นราย
เดือนไป
่ นทึกใน 3.1
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงผลจานวนเงินรวมทีบั
่
หมายเลข 3.3 ปุ่ มใช ้เคลียร ์ขอ้ มูลบนหน้าจอ เพือรอบั
นทึกรายการใหม่
หมายเลข 3.4 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล
*** ถ ้าไม่กดปุ่ มนี ้ ขอ้ มูลจะไม่ไดร้ บั การบันทึก
่ อก
หมายเลข 3.5 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล โดยใช ้ข ้อมูลจากรายการเดิมทีเลื
*** จะบันทึกขอ้ มูลเป็ นรายการใหม่

4

4.1
่
หมายเลข 4.1 ตารางแสดงรายการทีโครงการบั
นทึกข ้อมูลแล ้ว
่
่
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกเลือกทีรายการที
แสดง
เพือแก
้ไขรายการที่
่
ต ้องการแก ้ไข ทาตามข ้อ 3.4 หรือ 3.5 เพือปรั
บปรุงข ้อมูล
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกปุ่ ม
เพือลบข
้อมูล
*** ตัวอย่าง

่ ้บันทึกข ้อมูลของ
หมายเลข 5 Budget Plan Fringe Benefit เป็ นรายการทีใช
หมวด Fringe Benefit ของแต่ละโครงการ

1

2

3
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1.9

1.1

1.2

1.4

1.5

1

1.3

1.7

1.6
1.8

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
่ าลังบันทึก
หมายเลข 1.4 แสดงรายชือ่ หมวดทีก
หมายเลข 1.5 ช่องเลือกรายการ Sub Class ตาม Dataset TUC2019
หมายเลข 1.6 ช่องเลือก ประเภทของสวัสดิการ มีดงั นี ้
- Social Security คือ ประกันสังคม
- Medical Checkup คือ ค่าตรวจสุขภาพ
- Compensation Fund คือ กองทุนเงินทดแทน
่ ้องการอธิบาย
หมายเลข 1.7 ช่องบันทึก Detail บันทึกรายละเอียดทีต
่ คคลหรือกลุ่ม
หมายเลข 1.8 ช่องบันทึก Note บันทึกชือบุ
่ ้รับ
หมายเลข 1.9 ช่องแสดงจานวน Additional Fund ทีได

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกหน่ วยนับ
หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกจานวน
หมายเลข 2.3 ช่องบันทึกร ้อยละเงินสมทบประกันสังคม (0 หรือ 5)
หมายเลข 2.4 ช่องบันทึกเงินสมทบ
หมายเลข 2.5 ช่องบันทึกเงิน On Hand
หมายเลข 2.6 ช่องบันทึกเงิน Carry Over
หมายเลข 2.7 ช่องบันทึกเงิน New Money
หมายเลข 2.8 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.5-2.7
หมายเลข 2.9 ช่องเลือกประเภทเงิน Additional Fund
่ กรณี เลือกประเภท Additional Fund เป็ น Other
หมายเลข 2.10 ช่องบันทึกอืนๆ
่ ้
หมายเลข 2.11 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund ทีใช

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

3
หมายเลข 3.1 ช่องบันทึก เงินในแต่ละเดือนใหค้ รบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มใี ห ้ใส่ 0
(ระบบจะกาหนดค่า 0 ไว ้แล ้ว)
*** บางส่วนโปรแกรมจะทาการคานวณให ้อัตโนมัติ เดือนไหนไม่ตรงใหแ้ ก ้เป็ นราย
เดือนไป
่ นทึกใน 3.1
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงผลจานวนเงินรวมทีบั
่
หมายเลข 3.3 ปุ่ มใช ้เคลียร ์ขอ้ มูลบนหน้าจอ เพือรอบั
นทึกรายการใหม่
หมายเลข 3.4 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล
*** ถ ้าไม่กดปุ่ มนี ้ ขอ้ มูลจะไม่ไดร้ บั การบันทึก
่ อก
หมายเลข 3.5 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล โดยใช ้ข ้อมูลจากรายการเดิมทีเลื
*** จะบันทึกขอ้ มูลเป็ นรายการใหม่

4
่
หมายเลข 4.1 ตารางแสดงรายการทีโครงการบั
นทึกข ้อมูลแล ้ว
่
่
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกเลือกทีรายการที
แสดง
เพือแก
้ไขรายการที่
่
ต ้องการแก ้ไข ทาตามข ้อ 3.4 หรือ 3.5 เพือปรั
บปรุงข ้อมูล
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกปุ่ ม
เพือลบข
้อมูล
*** ตัวอย่าง

่ ้บันทึกขอ้ มูลของหมวด Travel
หมายเลข 6 Budget Plan Travel เป็ นรายการทีใช
ของแต่ละโครงการ

1

2

3

4

1.8

1.1

1.2

1.3

1
1.4

1.5

1.6

1.7

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
่ าลังบันทึก
หมายเลข 1.4 แสดงรายชือ่ หมวดทีก
หมายเลข 1.5 ช่องเลือกรายการ Sub Class ตาม Dataset TUC2019
่ ้องการอธิบาย
หมายเลข 1.6 ช่องบันทึก Detail บันทึกรายละเอียดทีต
่
หมายเลข 1.7 ช่องบันทึก Note บันทึกชือการประชุ
มหรือกิจกรรม
่ ้รับ
หมายเลข 1.8 ช่องแสดงจานวน Additional Fund ทีได

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกหน่ วยนับ
หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกจานวน
่ ้าร่วม
หมายเลข 2.3 ช่องบันทึกจานวนบุคคลทีเข
่ ด
หมายเลข 2.4 ช่องบันทึกจานวนวันทีจั
้ ยงต่
้ อคนต่อวัน
หมายเลข 2.5 ช่องบันทึกเงินเบียเลี
หมายเลข 2.6 ช่องบันทึกเงินค่าเดินทางต่อคน
หมายเลข 2.7 ช่องบันทึกเงินนอกเหนื อจาก 2.5-2.6
หมายเลข 2.8 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.5-2.7
หมายเลข 2.9 ช่องบันทึกเงิน On Hand
หมายเลข 2.10 ช่องบันทึกเงิน Carry Over
หมายเลข 2.11 ช่องบันทึกเงิน New Money
หมายเลข 2.12 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.9-2.11
หมายเลข 2.13 ช่องเลือกประเภทเงิน Additional Fund
่ กรณี เลือกประเภท Additional Fund เป็ น Other
หมายเลข 2.14 ช่องบันทึก อืนๆ
่ ้
หมายเลข 2.15 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund ทีใช

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

3

หมายเลข 3.1 ช่องบันทึก เงินในแต่ละเดือนใหค้ รบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มใี ห ้ใส่ 0
(ระบบจะกาหนดค่า 0 ไว ้แล ้ว)
*** บางส่วนโปรแกรมจะทาการคานวณให ้อัตโนมัติ เดือนไหนไม่ตรงใหแ้ ก ้เป็ นราย
เดือนไป
่ นทึกใน 3.1
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงผลจานวนเงินรวมทีบั
่
หมายเลข 3.3 ปุ่ มใช ้เคลียร ์ขอ้ มูลบนหน้าจอ เพือรอบั
นทึกรายการใหม่
หมายเลข 3.4 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล
*** ถ ้าไม่กดปุ่ มนี ้ ขอ้ มูลจะไม่ไดร้ บั การบันทึก
่ อก
หมายเลข 3.5 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล โดยใช ้ข ้อมูลจากรายการเดิมทีเลื
*** จะบันทึกขอ้ มูลเป็ นรายการใหม่

4

่
หมายเลข 4.1 ตารางแสดงรายการทีโครงการบั
นทึกข ้อมูลแล ้ว
่
่
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกเลือกทีรายการที
แสดง
เพือแก
้ไขรายการที่
่
ต ้องการแก ้ไข ทาตามข ้อ 3.4 หรือ 3.5 เพือปรั
บปรุงข ้อมูล
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกปุ่ ม
เพือลบข
้อมูล
*** ตัวอย่าง

่ ้บันทึกข ้อมูลของหมวด
หมายเลข 7 Budget Plan Equipment เป็ นรายการทีใช
Equipment ของแต่ละโครงการ

1

2

3

4

1.8

1.1

1.2

1.3

1
1.4

1.5

1.6

1.7

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
่ าลังบันทึก
หมายเลข 1.4 แสดงรายชือ่ หมวดทีก
หมายเลข 1.5 ช่องเลือกรายการ Sub Class ตาม Dataset TUC2019
่ ้องการอธิบาย
หมายเลข 1.6 ช่องบันทึก Detail บันทึกรายละเอียดทีต
หมายเลข 1.7 ช่องบันทึก Note บันทึก บันทึกย่อ
่ ้รับ
หมายเลข 1.8 ช่องแสดงจานวน Additional Fund ทีได

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกหน่ วยนับ
หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกจานวน
หมายเลข 2.3 ช่องบันทึกราคาต่อหน่ วย
หมายเลข 2.4 ช่องช่องแสดงผลรวมเงิน 2.2-2.3
หมายเลข 2.5 ช่องบันทึกเงิน On Hand
หมายเลข 2.6 ช่องบันทึกเงิน Carry Over
หมายเลข 2.7 ช่องบันทึกเงิน New Money
หมายเลข 2.8 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.5-2.7
หมายเลข 2.9 ช่องเลือกประเภทเงิน Additional Fund
่ กรณี เลือกประเภท Additional Fund เป็ น Other
หมายเลข 2.10 ช่องบันทึก อืนๆ
่ ้
หมายเลข 2.11 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund ทีใช

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

3
หมายเลข 3.1 ช่องบันทึก เงินในแต่ละเดือนใหค้ รบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มใี ห ้ใส่ 0
(ระบบจะกาหนดค่า 0 ไว ้แล ้ว)
*** บางส่วนโปรแกรมจะทาการคานวณให ้อัตโนมัติ เดือนไหนไม่ตรงใหแ้ ก ้เป็ นราย
เดือนไป
่ นทึกใน 3.1
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงผลจานวนเงินรวมทีบั
่
หมายเลข 3.3 ปุ่ มใช ้เคลียร ์ขอ้ มูลบนหน้าจอ เพือรอบั
นทึกรายการใหม่
หมายเลข 3.4 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล
*** ถ ้าไม่กดปุ่ มนี ้ ขอ้ มูลจะไม่ไดร้ บั การบันทึก
่ อก
หมายเลข 3.5 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล โดยใช ้ข ้อมูลจากรายการเดิมทีเลื
*** จะบันทึกขอ้ มูลเป็ นรายการใหม่

4

่
หมายเลข 4.1 ตารางแสดงรายการทีโครงการบั
นทึกข ้อมูลแล ้ว
่
่
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกเลือกทีรายการที
แสดง
เพือแก
้ไขรายการที่
่
ต ้องการแก ้ไข ทาตามข ้อ 3.4 หรือ 3.5 เพือปรั
บปรุงข ้อมูล
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกปุ่ ม
เพือลบข
้อมูล
*** ตัวอย่าง

่ ้บันทึกข ้อมูลของหมวด
หมายเลข 8 Budget Plan Supplies เป็ นรายการทีใช
Supplies ของแต่ละโครงการ

1

2

3

4

1.8

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.6

1

1.7

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
่ าลังบันทึก
หมายเลข 1.4 แสดงรายชือ่ หมวดทีก
หมายเลข 1.5 ช่องเลือกรายการ Sub Class ตาม Dataset TUC2019
่ ้องการอธิบาย
หมายเลข 1.6 ช่องบันทึก Detail บันทึกรายละเอียดทีต
หมายเลข 1.7 ช่องบันทึก Note บันทึก บันทึกย่อ
่ ้รับ
หมายเลข 1.8 ช่องแสดงจานวน Additional Fund ทีได

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกหน่ วยนับ
หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกจานวน
หมายเลข 2.3 ช่องบันทึกราคาต่อหน่ วย
หมายเลข 2.4 ช่องช่องแสดงผลรวมเงิน 2.2-2.3
หมายเลข 2.5 ช่องบันทึกเงิน On Hand
หมายเลข 2.6 ช่องบันทึกเงิน Carry Over
หมายเลข 2.7 ช่องบันทึกเงิน New Money
หมายเลข 2.8 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.5-2.7
หมายเลข 2.9 ช่องเลือกประเภทเงิน Additional Fund
่ กรณี เลือกประเภท Additional Fund เป็ น Other
หมายเลข 2.10 ช่องบันทึก อืนๆ
่ ้
หมายเลข 2.11 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund ทีใช

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

3
หมายเลข 3.1 ช่องบันทึก เงินในแต่ละเดือนใหค้ รบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มใี ห ้ใส่ 0
(ระบบจะกาหนดค่า 0 ไว ้แล ้ว)
*** บางส่วนโปรแกรมจะทาการคานวณให ้อัตโนมัติ เดือนไหนไม่ตรงใหแ้ ก ้เป็ นราย
เดือนไป
่ นทึกใน 3.1
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงผลจานวนเงินรวมทีบั
่
หมายเลข 3.3 ปุ่ มใช ้เคลียร ์ขอ้ มูลบนหน้าจอ เพือรอบั
นทึกรายการใหม่
หมายเลข 3.4 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล
*** ถ ้าไม่กดปุ่ มนี ้ ขอ้ มูลจะไม่ไดร้ บั การบันทึก
่ อก
หมายเลข 3.5 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล โดยใช ้ข ้อมูลจากรายการเดิมทีเลื
*** จะบันทึกขอ้ มูลเป็ นรายการใหม่

4

่
หมายเลข 4.1 ตารางแสดงรายการทีโครงการบั
นทึกข ้อมูลแล ้ว
่
่
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกเลือกทีรายการที
แสดง
เพือแก
้ไขรายการที่
่
ต ้องการแก ้ไข ทาตามข ้อ 3.4 หรือ 3.5 เพือปรั
บปรุงข ้อมูล
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกปุ่ ม
เพือลบข
้อมูล
*** ตัวอย่าง

่ ้บันทึกข ้อมูลของหมวด
หมายเลข 9 Budget Plan Contractual เป็ นรายการทีใช
Contractual ของแต่ละโครงการ

1

2

3

4

1.8

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.6

1

1.7

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
่ าลังบันทึก
หมายเลข 1.4 แสดงรายชือ่ หมวดทีก
หมายเลข 1.5 ช่องเลือกรายการ Sub Class ตาม Dataset TUC2019
่ ้องการอธิบาย
หมายเลข 1.6 ช่องบันทึก Detail บันทึกรายละเอียดทีต
หมายเลข 1.7 ช่องบันทึก Note บันทึก บันทึกย่อ
่ ้รับ
หมายเลข 1.8 ช่องแสดงจานวน Additional Fund ทีได

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกหน่ วยนับ
หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกจานวน
หมายเลข 2.3 ช่องบันทึกราคาต่อหน่ วย
หมายเลข 2.4 ช่องช่องแสดงผลรวมเงิน 2.2-2.3
หมายเลข 2.5 ช่องบันทึกเงิน On Hand
หมายเลข 2.6 ช่องบันทึกเงิน Carry Over
หมายเลข 2.7 ช่องบันทึกเงิน New Money
หมายเลข 2.8 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.5-2.7
หมายเลข 2.9 ช่องเลือกประเภทเงิน Additional Fund
่ กรณี เลือกประเภท Additional Fund เป็ น Other
หมายเลข 2.10 ช่องบันทึก อืนๆ
่ ้
หมายเลข 2.11 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund ทีใช

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

3
หมายเลข 3.1 ช่องบันทึก เงินในแต่ละเดือนใหค้ รบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มใี ห ้ใส่ 0
(ระบบจะกาหนดค่า 0 ไว ้แล ้ว)
*** บางส่วนโปรแกรมจะทาการคานวณให ้อัตโนมัติ เดือนไหนไม่ตรงใหแ้ ก ้เป็ นราย
เดือนไป
่ นทึกใน 3.1
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงผลจานวนเงินรวมทีบั
่
หมายเลข 3.3 ปุ่ มใช ้เคลียร ์ขอ้ มูลบนหน้าจอ เพือรอบั
นทึกรายการใหม่
หมายเลข 3.4 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล
*** ถ ้าไม่กดปุ่ มนี ้ ขอ้ มูลจะไม่ไดร้ บั การบันทึก
่ อก
หมายเลข 3.5 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล โดยใช ้ข ้อมูลจากรายการเดิมทีเลื
*** จะบันทึกขอ้ มูลเป็ นรายการใหม่

4

่
หมายเลข 4.1 ตารางแสดงรายการทีโครงการบั
นทึกข ้อมูลแล ้ว
่
่
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกเลือกทีรายการที
แสดง
เพือแก
้ไขรายการที่
่
ต ้องการแก ้ไข ทาตามข ้อ 3.4 หรือ 3.5 เพือปรั
บปรุงข ้อมูล
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกปุ่ ม
เพือลบข
้อมูล
*** ตัวอย่าง

่ ้บันทึกข ้อมูลของหมวด
หมายเลข 10 Budget Plan Others เป็ นรายการทีใช
Others ของแต่ละโครงการ

1

2

3

4

1.8

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.6

1

1.7

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
่ าลังบันทึก
หมายเลข 1.4 แสดงรายชือ่ หมวดทีก
หมายเลข 1.5 ช่องเลือกรายการ Sub Class ตาม Dataset TUC2019
่ ้องการอธิบาย
หมายเลข 1.6 ช่องบันทึก Detail บันทึกรายละเอียดทีต
่ คคลหรือรายกลุ่ม
หมายเลข 1.7 ช่องบันทึกชือบุ
่ ้รับ
หมายเลข 1.8 ช่องแสดงจานวน Additional Fund ทีได

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกหน่ วยนับ
หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกจานวน
่ ้าร่วม
หมายเลข 2.3 ช่องบันทึกจานวนบุคคลทีเข
่ ด
หมายเลข 2.4 ช่องบันทึกจานวนวันทีจั
้ ยงต่
้ อคนต่อวัน
หมายเลข 2.5 ช่องบันทึกเงินเบียเลี
หมายเลข 2.6 ช่องบันทึกเงินค่าเดินทางต่อคน
หมายเลข 2.7 ช่องบันทึกเงินนอกเหนื อจาก 2.5-2.6
หมายเลข 2.8 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.5-2.7
หมายเลข 2.9 ช่องบันทึกเงิน On Hand
หมายเลข 2.10 ช่องบันทึกเงิน Carry Over
หมายเลข 2.11 ช่องบันทึกเงิน New Money
หมายเลข 2.12 ช่องแสดงผลรวมเงิน 2.9-2.11
หมายเลข 2.13 ช่องเลือกประเภทเงิน Additional Fund
่ กรณี เลือกประเภท Additional Fund เป็ น Other
หมายเลข 2.14 ช่องบันทึก อืนๆ
่ ้
หมายเลข 2.15 ช่องบันทึกจานวน Additional Fund ทีใช

3.1

3.3

3.4

3.5

3.2

3

หมายเลข 3.1 ช่องบันทึก เงินในแต่ละเดือนใหค้ รบ 12 เดือน เดือนไหนไม่มใี ห ้ใส่ 0
(ระบบจะกาหนดค่า 0 ไว ้แล ้ว)
*** บางส่วนโปรแกรมจะทาการคานวณให ้อัตโนมัติ เดือนไหนไม่ตรงใหแ้ ก ้เป็ นราย
เดือนไป
่ นทึกใน 3.1
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงผลจานวนเงินรวมทีบั
่
หมายเลข 3.3 ปุ่ มใช ้เคลียร ์ขอ้ มูลบนหน้าจอ เพือรอบั
นทึกรายการใหม่
หมายเลข 3.4 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล
*** ถ ้าไม่กดปุ่ มนี ้ ขอ้ มูลจะไม่ไดร้ บั การบันทึก
่ อก
หมายเลข 3.5 ปุ่ มใช ้บันทึกข ้อมูล โดยใช ้ข ้อมูลจากรายการเดิมทีเลื
*** จะบันทึกขอ้ มูลเป็ นรายการใหม่

4

่
หมายเลข 4.1 ตารางแสดงรายการทีโครงการบั
นทึกข ้อมูลแล ้ว
่
่
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกเลือกทีรายการที
แสดง
เพือแก
้ไขรายการที่
่
ต ้องการแก ้ไข ทาตามข ้อ 3.4 หรือ 3.5 เพือปรั
บปรุงข ้อมูล
่
- ข ้อมูลในตาราง สามารถคลิกปุ่ ม
เพือลบข
้อมูล
*** ตัวอย่าง

่ ้บันทึกข ้อมูลการขอทา
หมายเลข 11 Redirect Budget Activity เป็ นรายการทีใช
การ Redirect งบประมาณ ของแต่ละโครงการ

1

2

3
4
5

6

1.1

1.3

1.2

1

่ อ้ งการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้อัตโนมัติ
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
สามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
่
หมายเลข 1.3 แสดงจานวนเงิน Approve Budget ทีสามารถใช
้งานได ้
2.1

2.2

2.3

2

หมายเลข 2.1 ช่องเลือกประเภทการทา Redirect มีดงั นี ้
- Major Redirection คือ Redirection ภายในโครงการเดียวกัน หมวดงบประมาณเดียวกัน
- Small Redirection คือ Redirection ภายในโครงการเดียวกัน ขา้ มหมวดงบประมาณ
- Cross Project คือ Redirection ข้ามโครงการ

หมายเลข 2.2 ช่องบันทึกเลข ในการขออนุ มต
ั ิ Redirect
้ ่ Redirect ของโครงการทีท
่ าการบันทึก
หมายเลข 2.3 ช่องแสดงครังที

3

3.1

3.2

3.3

่ อก สาหรับ Redirect
หมายเลข 3.1 ช่องแสดงจานวนงบประมาณทีเลื
่ าลังทาการ Redirect
หมายเลข 3.2 ช่องแสดงจานวนงบประมาณ ทีก
่ การ Redirect แบบ ข้ามโครงการ
หมายเลข 3.3 ช่องแสดงจานวนงบประมาณ ทีมี
่
(Cross Project) จากโครงการอืนมาเท่
านั้น

4.1

4.2

4

4.5
4.3

4.4

4.6

4.7

หมายเลข 4.1 แท็บเลือกหมวดกิจกรรม สาหรับ Redirect ประกอบด ้วย
4.1.1 Redirection From Class เป็ นแท็บสาหรับ เลือกงบประมาณจากหมวดที่
่ ้
ต ้องการ ทัง้ 7 หมวด สาหรับทาการบันทึกจานวนเงินทีให
หมายเลข 4.2 แท็บเลือกหมวด ในการ Redirection ของฝั่งให ้
่ อกจาก ข ้อ 4.2
หมายเลข 4.3 ช่องแสดงจานวนเงินของฝั่งให ้ ในหมวดทีเลื
่ าการจ่ายไปแล ้วของฝั่งให ้ ในหมวดทีเลื
่ อกจาก
หมายเลข 4.4 ช่องแสดงจานวนเงินทีท
หมายเลข 4.2
่ อกไว ้ Redirection ของฝั่งให ้ ในหมวดที่
หมายเลข 4.5 ช่องแสดงจานวนเงินทีเลื
เลือกจาก ขอ้ 4.2
่ ในแต่ละหมวดทีเลื
่ อกจาก ข ้อ 4.2
หมายเลข 4.6 ช่องแสดงรายการกิจกรรมทีมี

่ าไปใช ้ Redirection ของแต่ละ
หมายเลข 4.7 ปุ่ มเลือกเข ้าไปบันทึกจานวนเงินทีจะน
่ อกจาก ขอ้ 4.2
กิจกรรม ของหมวดทีเลื
่ าไปใช ้ Redirection
หน้าต่างบันทึกจานวนเงินทีจะน

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.1

4.7.1.1

4.7.1.2
4.7.1.5

4.7.1.3
4.7.1.6

4.7.1.4
4.7.1.7

่ อกทีท
่ าการบันทึก
หมายเลข 4.7.1.1 ช่องแสดงรายละเอียดข ้อมูลของกิจกรรมทีเลื
ข ้อมูลจากหน้าบันทึกข ้อมูลกิจกรรม
่ ้รับของกิจกรรมทีเลื
่ อก
หมายเลข 4.7.1.2 ช่องแสดงจานวนเงินทีได
่ าการจ่ายไปแล ้วของกิจกรรมทีเลื
่ อก
หมายเลข 4.7.1.3 ช่องแสดงจานวนเงินทีท
่ าการ Redirection
หมายเลข 4.7.1.4 ช่องแสดงจานวนเงินก่อนทีจะท
่ อ้ งการ Redirection
หมายเลข 4.7.1.5 ช่องบันทึกจานวนเงินทีต
่ อ หลังจาก Redirection
หมายเลข 4.7.1.6-7 ช่องแสดงจานวนเงินทีเหลื

4.7.2

่ ้องทาการบันทึกข ้อมูล ต ้องใหส้ อดคล ้องกับจานวน
หมายเลข 4.7.2 หน้าจอส่วนทีต
่ อจากหมายเลข 4.7.1.7 โดยทาการบันทึกข ้อมูลเช่นเดียวกันการบันทึก
เงินทีเหลื
ข ้อมูลของกิจกรรมรายหมวด แบบหมายเลข (4-10)

4.7.3.1

4.7.3

4.7.3.2

หมายเลข 4.7.3.1 ปุ่ มยืนยันการ Redirection ของฝั่งให ้เงิน
หมายเลข 4.7.3.2 ปุ่ มปิ ดหน้าต่าง
่
*** ข ้อมูลหมายเลข 1-3 ของฝั่งให ้ จะเปลียนแปลงตามข
้อมูลเงินที่ Redirection

4.1.2

4.1.2.1

4.1.2.2

่ าการขอ
4.1.2 Redirection To Class เป็ นแท็บสาหรับ เลือกหมวดทีท
่
งบประมาณ ทัง้ 7 หมวด สาหรับทาการบันทึกจานวนเงินทีขอ
้
แท็บในหน้าจอนี ้ บางแท็บจะไม่สามารถ กดเลือกได ้ ขึนอยู
่กบ
ั การเลือกประเภท
ของการ Redirection ในหมายเลข 2.1
่ อยู่แล ้ว หรือจะทาการสร ้าง
การ Redirection สามารถใส่ในกิจกรรมเดิมทีมี
้
กิจกรรมใหม่ขนมาก็
ึ้
ได ้ โดยขึนอยู
่กบ
ั การเลือกประเภทของการ Redirection ใน
หมายเลข 2.1

Redirection กิจกรรมเดิม
่ อ้ งการ
กดปุ่ มหมายเลข 4.1.2.2 ของกิจกรรมทีต

4.1.2.2

4.1.2.2.1

4.1.2.2.2

4.1.2.2.3

4.1.2.2.4

การบันทึกข้อมู ล 4.1.2.2.1

4.1.2.2.1
1
2
3
4

5
7

8

6
9

่
หมายเลข 1 ช่องแสดงชือของกิ
จกรรม
หมายเลข 2 ช่องแสดง Detail ของกิจกรรม
หมายเลข 3 ช่องแสดง Note ของกิจกรรม
่ ้รับของกิจกรรม
หมายเลข 4 ช่องแสดง เงิน Approve ทีได
่ ้มีการจ่ายไปแล ้วของกิจกรรม
หมายเลข 5 ช่องแสดง เงินทีได
หมายเลข 6 ช่องแสดงจานวนเงินคงเหลือก่อน Redirect
หมายเลข 7 ช่องบันทึก จานวนเงินที่ Redirection ทีรั่ บเข ้า
หมายเลข 8 ช่องแสดง จานวนเงิน Approve หลังจากทาการ Redirection แล ้ว
หมายเลข 9 ช่องแสดง จานวนเงินคงเหลือหลังจากทาการ Redirection แล ้ว
่ องหมายเลข 7 ทาการบันทึกจานวนเงินทีจะใช
่
*** ทีช่
้ลงในช่องนี ้

การบันทึกข้อมู ล 4.1.2.2.2

4.1.2.2.2

่
่ อก โดยวิธก
ในส่วนนี ้ รายละเอียดจะเปลียนตาม
หมวดทีเลื
ี ารบันทึกข ้อมูลจะทาเหมือน
การบันทึกในรายหมวด ในหัวข ้อหมายเลข (4-7) โดยบันทึกขอ้ มูลส่วนต่างๆ ให ้
่ ้รับ
สอดคล ้องกับจานวนเงินทีได
การบันทึกข้อมู ล 4.1.2.2.3

4.1.2.2.3

่
ในส่วนนี ้ จะเป็ นการบันทึกเงินรายเดือนทีวางแผนไว
้ ให ้บันทึกจานวนเงินลงไปในแต่ละ
่ ้รับ และยอด Sum Months จะเท่ากับ Total ในหัวขอ้
เดือนให ้สอดคล ้องกับเงินทีได
4.1.2.2.2
ยืนยันการบันทึกขอ้ มูล กดทีปุ่่ ม Confirm แต่ถ ้าตอ้ งการยกเลิกการบันทึกขอ้ มูล กด
ปุ่ ม Close

4.1.2.2.4

Redirection แบบสร ้างกิจกรรมใหม่
้
*** การสร ้างกิจกรรมใหม่บางหมวด อาจไม่สามารถสร ้างได ้ ขีนอยู
่กบ
ั การเลือก
Redirection Type
การสร ้างกิจกรรมใหม่ กดปุ่ ม New Activity หมายเลข 4.1.2.1
หน้าต่างการสร ้างกิจกรรมใหม่

4.1.2.1

4.1.2.1.1

4.1.2.1.2

4.1.2.1.3

การบันทึกข้อมู ลกิจกรรมใหม่ หมายเลข 4.1.2.1.1

4.1.2.1.1

1
2
3
4
หมายเลข 1 ช่องบันทึกจานวนเงินรับเข ้ากิจกรรม
่ จกรรมทีสร
่ ้าง
หมายเลข 2 ช่องบันทึกชือกิ
หมายเลข 3 ช่องบันทึก Detail
หมายเลข 4 ช่องบันทึก Note

การบันทึกข้อมู ลกิจกรรมใหม่ หมายเลข 4.1.2.1.2

4.1.2.1.2

4.1.2.1.3

้
การบันทึกข ้อมูล ในส่วน 4.1.2.1.2-3 นี ้ รายละเอียดการบันทึก จะขึนอยู
่กบ
ั
่ อกจากแท็บ โดยรายละเอียดการบันทึกข ้อมูล จะเหมือนกันกับ
หมวดงบประมาณทีเลื
การบันทึกข ้อมูลในหน้าจอของหมวดในหัวข ้อ (4-10)
่ าการจัดเก็บข ้อมูล
ทาการบันทึกขอ้ มูลให ้ครบถ ้วน กดปุ่ ม Confirm เพือท

่ าการ Redirection เงินไปยังกิจกรรมต่างๆ ครบถ ้วนทุกกิจกรรมแล ้ว กด
เมือท
่ าการบันทึกข ้อมูลการ
ปุ่ ม Save Redirection
เพือท
้
Redirection ทังหมด
กรณี มีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ ระบบจะแจ ้งเตือนใหท้ ราบ ให ้ผูบ้ น
ั ทึกทาการแก ้ไข
่
ตามทีระบบแจ
้งข ้อผิดพลาด
้
ถ ้าไม่มข
ี ้อผิดพลาดใดๆ ระบบ จะแจ ้งว่าบันทึกสาเร็จ แล ้วจะ ลา้ งหน้าจอ ทังหมด
อัตโนมัติ

่ ้บันทึกข ้อมูลเงินยืม และ
หมายเลข 12 Obligation and Spent เป็ นรายการทีใช
ข ้อมูลการจ่ายเงินของโครงการ

1

Spent

Obligation

Obligation Cancel

2

1.1

1.2

1
1.3

1.4

่ ้องการบันทึก ระบบจะใส่ค่าตังต
้ ้นให ้
หมายเลข 1.1 ช่องเลือกปี งบประมาณทีต
่
อัตโนมัตส
ิ ามารถเปลียนได
้
่
่ าลังทาการบันทึก
หมายเลข 1.2 แสดงรายชือของโครงการที
ก
้ั
หมายเลข 1.3-1.4 ช่องเลือกหมวดงบประมาณ มีทงหมด
7 หมวด

Spent

Obligation

2.2

Obligation Cancel

2.1

2.3

2

2.4

หมายเลข 2.1 แท็บเลือกรายการทางานของ Obligate (เงินยืม)
หมายเลข 2.2 แท็บเลือกรายการทางานของ Spent (การจ่ายเงิน)
่ การยกเลิก
หมายเลข 2.3 แท็บแสดงรายการ Obligate (เงินยืม) ทีมี
หมายเลข 2.4 แท็บแสดงรายการขอ้ มูล ของ ขอ้ 2.1 หรือ 2.2 โดยแสดงรายการ
จากการเลือกหมวดงบประมาณในหัวข ้อ 1.3 หรือ 1.4

่ อกจาก 1.3
หมวดทีเลื
Spent Obligation

2.1

Obligation Cancel

2.1.1

2.1.2

หมายเลข 2.1 Obligation ขอ้ มูลเงินยืม
้
่ อ้ งการ บันทึก
หมายเลข 2.1.1 รายการทังหมดของหมวดงบประมาณ
ทีต
แก ้ไข หรือลบขอ้ มูล การทารายการเงินยืม
่ การยืมเงิน และทาการเคลียร ์เงินยืม
*** แถบรายการสีเขียว คือ รายการทีมี
เรียบร ้อยแล ้ว
่ การยืมเงิน แต่ยงั ไม่ได ้เคลียร ์เงินยืม
*** แถบรายการสีแดง คือ รายการทีมี
่ มก
*** ไม่มแี ถบสี คือ รายการทีไม่
ี ารยืมเงินเลย
่ ้าสู่ การบันทึก แก ้ไข หรือ ลบ ข ้อมูล เงินยืม
หมายเลข 2.1.2 ปุ่ มเพือเข

หน้าจอ 2.1.2

หมายเลข 2.1.2.1 ส่วนบันทึกข้อมู ล / แก้ไข เงินยืม
1
2
4

3

5

6

7

8

่ อก
หมายเลข 1-2 ช่องแสดง Detail กับ Note ของกิจกรรมทีเลื
หมายเลข 3-4 ช่องบันทึก เลขที่ กับ วันที่ ของเช็คเงินยืม
หมายเลข 5 ช่องบันทึกจานวนเงินยืม
หมายเลข 6 ช่องบันทึกหมายเหตุในการยืมเงิน
หมายเลข 7 ปุ่ ม ปิ ดหน้าต่างเงินยืม
หมายเลข 8 ปุ่ มบันทึก/แก ้ไข ข ้อมูลเงินยืม
การบันทึกข้อมู ลใหม่
1. ให ้ทาการ บันทึกข ้อมูล ในช่อง หมายเลข 3-6 ใหค้ รบถ ้วน
2. กดทีปุ่่ ม หมายเลข 8 ทาการบันทึกข ้อมูล
่ าการบันทึกแล ้ว จะถูกแสดงที่ หัวข ้อหมายเลข 2.1.4 โดยมี
3. ข ้อมูลทีท
่
สถานะ ยังไม่เคลียร ์เงินยืม แสดงเป็ นเครืองหมายกากบาท(X)
และจะ
้
แสดงปุ่ มยกเลิกข ้อมูลขึนมา
สามารถแก ้ไข หรือ ยกเลิก ข ้อมูลได ้
*** ไม่สามารถ บันทึกข ้อมูลใหม่ พร ้อมกับ การเคลียร ์เงินยืม ได ้ ใหท้ าการ
บันทึกข ้อมูลเงินยืมแล ้วบันทึกให้เสร็จก่อน

การแก้ไขข้อมู ล
่ ้องการจากตาราง หัวข ้อ 2.1.2.4 ขอ้ มูลที่
1. คลิกเลือกรายการข ้อมูลทีต
่ วข ้อ 2.1.2.1 และ 2.1.2.2 (ในกรณี บน
เลือกจะแสดงทีหั
ั ทึกขอ้ มูลการ
เคลียร ์เงินยืมแล ้ว)
่ ้องการทีช่
่ องบันทึกข ้อมูล หมายเลข 3-6 เสร็จแล ้วทา
2. แก ้ไขข ้อมูล ทีต
่ าการบันทึกการแก ้ไขขอ้ มูลนั้น
การคลิกทีปุ่่ มหมายเลข 8 เพือท
การเคลียร ์เงินยืม
่ ้องการจากตาราง หัวข ้อ 2.1.2.4 ขอ้ มูลที่
1. คลิกเลือกรายการข ้อมูลทีต
่ วข ้อ 2.1.2.1 และ 2.1.2.2 (ในกรณี บน
เลือกจะแสดงทีหั
ั ทึกขอ้ มูลการ
เคลียร ์เงินยืมแล ้ว)
่ วขอ้ หมายเลข 2.1.2.2
2. บันทึกข ้อมูลการเคลียร ์เงินยืมทีหั

1
2

3

4

5

6

่ ้จ่ายจริง
หมายเลข 1 ช่องบันทึกจานวนเงินทีใช
่ Pay-in ทีคื
่ นเงินกรณี จานวนเงินทีใช
่ ้
หมายเลข 2 ช่องบันทึกวันทีใบ
่ ม
จ่ายจริงในช่องหมายเลข 1 มีจานวนน้อยกว่า เงินทียื

่ น (ระบบคานวณให)้ กรณี ไม่
หมายเลข 3 ช่องบันทึกจานวนเงินทีคื
ตรงสามารถบันทึกเองได ้
่ คเงินเบิกเพิม
่ กรณี ทจี่ านวนเงินทีใช
่ ้
หมายเลข 4 ช่องบันทึกเลขทีเช็
่ การยืม
จ่ายจริงมากกว่าจานวนเงินทีมี
่ กเพิม
่
หมายเลข 5 ช่องบันทึก วันเดือนปี เช็คทีเบิ
่ กเพิม(ระบบค
่
หมายเลข 6 ช่องบันทึก จานวนเงินทีเบิ
านวณให)้ สามารถ
แก ้ไขได้
่ าการแก ้ไข หรือ บันทึกข ้อมูลการเคลียร ์เงินยืมเสร็จ ให ้ทาการกดทีปุ่่ ม
*** เมือท
หมายเลข 8 ทาการบันทึกข ้อมูล
7

หมายเลข 2.1.2.4 ส่วนแสดงประวัตก
ิ ารยืมเงิน ของกิจกรรมนั้นๆ

8

การยกเลิกรายการเงินยืม
่
่ ้องการยกเลิก
1. คลิกทีปุ่่ มเครืองหมาย
ตรงรายการทีต
่ อ้ งการยกเลิกลงไปบนหน้าจอ popup แล ้วกดปุ่ ม ok
2. กรอกเหตุผลทีต
่ นยันการยกเลิก
เพือยื
*** จาเป็ นต ้องกรอกเหตุผลการยกเลิกทุกครัง้ จึงจะสามารถทา
รายการต่อได ้ ***

➔

หมายเลข 2.2 Spent บันทึกขอ้ มูลการจ่ายเงิน
2.2
Spent

Obligation Obligation Cancel

2.2.1

2.2.2

่ อกจาก
หมายเลข 2.2.1 ส่วนแสดงรายการ กิจกรรมของแต่ละหมวดทีเลื
หมายเลข 1.3
หมายเลข 2.2.2 ปุ่ มเรียกหน้าต่าง บันทึกข ้อมูลการจ่ายเงิน

2

1

3

4

6

5

7

8

9

10

11

14
่ อก
หมายเลข 1 ช่องแสดงเงิน Budget Plan ของกิจกรรมทีเลื
่ อก
หมายเลข 2 ช่องแสดงจานวนเงินทีจ่่ ายไปแล ้วของกิจกรรมทีเลื
่ าการจ่ายค่าจ ้าง
หมายเลข 3 ช่องเลือกเดือนทีท
หมายเลข 4 ช่องบันทึกจานวนเงินทีจ่่ าย
หมายเลข 5 ช่องบันทึกหมายเลขเช็คทีจ่่ าย
่
หมายเลข 6 ช่องบันทึกวันทีของเช็
ค
หมายเลข 7 ช่องบันทึกหมายเหตุการณ์จ่ายเงิน

12

13

การบันทึกข้อมู ล การจ่ายเงิน
1. ผูบ้ น
ั ทึกทาการบันทึกข ้อมูลใน ช่องหมายเลข 3-7 ใหค้ รบถ ้วน
2. กดปุ่ มบันทึกขอ้ มูล หมายเลข 9 (Save)
การแก้ไขข้อมู ล
่ ้องการแก ้ไขจาก หมายเลข 11 ขอ้ มูลทีเลื
่ อกจะแสดง
1. เลือกรายการข ้อมูลทีต
ที่ ช่องหมายเลข 3-7
่ ้องการ
2. ทาการแก ้ไขข ้อมูลในจุดทีต
3. กดปุ่ มบันทึกขอ้ มูล หมายเลข 9 (Save)
้ อมู ล
การทาซาข้
้ ้อมูลเดิมให ้
กรณี ที่ มีการจ่ายเงินเท่าๆ กันทุกเดือน ผูบ้ น
ั ทึกอาจจะทาการทาซาข
เป็ นข ้อมูลใหม่โดยการ
่ ้องการแก ้ไขจาก หมายเลข 11 ขอ้ มูลทีเลื
่ อกจะแสดง
1. เลือกรายการข ้อมูลทีต
ที่ ช่องหมายเลข 3-7
่ ้องการ
2. ทาการแก ้ไขข ้อมูลในจุดทีต
3. กดปุ่ มบันทึกขอ้ มูล หมายเลข 10 (Save Copy) จะได ้รายการใหม่ทไม่
ี่ ใช่
การแก ้ไขรายการเดิม
การลบข้อมู ล
่ อ้ งการลบ ในส่วนหมายเลข 11 โดยไม่ต ้องกดเลือก เพราะว่าถ ้า
1. ดูรายการทีต
่
กดเลือก จะทาใหข
้ ้อมูลไปแสดง ทีหมายเลข
3-7 ด ้วย
่ ้องการลบ
2. กดทีปุ่่ ม ลบ หมายเลข 12 ของรายการทีต
การล้างช่องบันทึกข้อมู ลสาหร ับบันทึกรายการใหม่
- กดทีปุ่่ ม หมายเลข 8 (New)
้
่ อกจะแสดงทีช่
่ องหมายเลข 11
*** ข ้อมูลการจ่ายเงินทังหมดของกิ
จกรรมทีเลื

่
หมายเลข 2.3 Obligation Cancel รายการเงินยืมทียกเลิ
กจากหมายเลข 2.1.2.4
1

2

3

4

5

หมายเลข 1 ช่องเลือกปี งบประมาณ
หมายเลข 2 ช่องเลือกโครงการ
หมายเลข 3 ช่องเลือกหมวดงบประมาณ
หมายเลข 4 ช่องเลือกหมวดย่อย ของหมวดงบประมาณ
่
หมายเลข 5 ตารางแสดงรายการเงินยืมทียกเลิ
ก จากหมายเลข 2.1.2.4

