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โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณสําหรับส�วนราชการ 
 
 โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณสําหรับส�วนราชการน้ี เป2นโปรแกรมท่ีพัฒนาต�อยอดมาจากโปรแกรมเดิมท่ีจาํกัดการใช�
งานเฉพาะระบบปฏิบัติการวินโดวส=แบบ 32 บิตเท�าน้ัน ซ่ึงในโปรแกรมชุดน้ีสามารถใช�งานได�ท้ังระบบปฏิบัติการวินโดวส=แบบ 32 
บิตและ 64 บิต 
 
 คุณสมบัติของโปรแกรม 

1. คุมการเบิก-จ�ายและยอดคงเหลือของงบประมาณโดยแยกตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมย�อยของ 
งาน/โครงการ 

2. คุมการเบิก-จ�ายและยอดคงเหลือของงบประมาณภาพรวมและแยกเป2นหน�วยงานย�อย 
3. การบันทึกงบประมาณสามารถบันทึกแยกใบโอนเงินงวดในแต�ละแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมย�อย 

ทําให�สามารถมีใบโอนเงินงวดได�หลายใบจึงรองรับการโอนเงินงวดหลายครั้งได� และสามารถทราบยอดคงเหลือของแต�ละใบโอน
เงินงวด 

4. ภายในโปรแกรมมรีะบบบริการเรยีกดูยอดรบัจัดสรร ยอดงบประมาณคงเหลือผ�านระบบอินทราเน็ตโดยใช� 
โปรแกรมเว็บบราวเซอร= โดยไม�ต�องติดตั้งโปรแกรมประเภทเว็บเซิร=ฟเวอร=เพ่ิมเติม 
 
 ความต�องการของระบบ 

1. ระบบปฏิบัติการวินโดวส=แบบ 32 บิต หรือ 64 บิต 
2. พ้ืนท่ีว�างสําหรับโปรแกรมประมาณ 40MB. และจะเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณข�อมูล 
3. เครื่องพิมพ=ทุกชนิดท้ังน้ีต�องติดตั้งไดรPฟเวอร=ให�กับระบบปฏิบัติการท่ีใช�แล�ว 
4. ระบบเครือข�ายภายในท่ีมีการแจกไอพีแอดเดรส (DHCP) หรือระบุไอพีแอดเดรส (Fixed IP) กรณเีป[ดใช�ระบบ 

เว็บเซิร=ฟเวอร=เพ่ือให�เครื่องลูกข�ายสามารถเรียกดูข�อมูลได� (เครื่องลูกข�ายไม�สามารถทํารายการได�) 
 
 การติดตั้งโปรแกรม 
 โปรแกรมถูกสร�างมาเป2น 2 ชุด คือ สําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส= 32 บิต และสาํหรับระบบปฏิบัตกิารวินโดวส= 64 บิต 
ดังน้ัน ควรเลือกใช�ชุดให�เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส=ในเครือ่งคอมพิวเตอร=ท่ีทําการตดิตั้ง ท้ังน้ี ชุดสําหรับ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส= 32 บิต อาจสามารถใช�ได�กับระบบปฏิบัตกิารวินโดวส= 64 บิตข้ึนอยู�กับระบบปฏิบัติการวินโดวส=สามารถ
อนุญาตให�โปรแกรมแบบ 32 บิตทํางานได�หรือไม� แต�ชุดสําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส= 64 บิตไม�สามารถตดิตั้งได�ใน
ระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิต 
 โปรแกรมติดตั้งจะประกอบด�วยไฟล=ติดตั้งไฟล=เดียว คือ BD32V100.exe สําหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส=แบบ 32 บิต 
และ BD64V100.exe สําหรบัระบบปฏิบัติการวินโดวส=แบบ 64 บิต เมื่อเรียกโปรแกรมดังกล�าวระบบปฏิบัติการจะแสดงข�อความ
ดังรูป 

 
รูปท่ี 1.1 แนะนําโปรแกรมท่ีใช�สร�าง 
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 จากรูปโปรแกรมแสดงรายช่ือโปรแกรมท่ีใช�ในการสร�าง ให�คลิกปุ̂ม “Next” โปรแกรมจะแสดงข�อความในรูปต�อไป 

 
รูปท่ี 1.2 แสดงลิขสิทธ์ิการใช�งานโปรแกรมสําเร็จรูป 

 จากรูปโปรแกรมจะแสดงลิขสิทธ=การใช�งาน ซ่ึงผู�ใช�สามารถคลิกปุ̂ม “Yes” สําหรับการยืนยันจะตดิตั้งโปรแกรม และ
คลิกปุ̂ม “No” สําหรบัการยกเลิกการติดตั้ง ท้ังน้ีถ�าผู�ใช�คลิกปุ̂ม “Yes” ให�ถือว�าผู�ใช�ได�อ�านและทราบลิขสิทธ์ิการใช�โปรแกรมแล�ว 
โดยโปรแกรมจะแสดงข�อความให�หน�าถัดไป ดังรปู 

 
รูปท่ี 1.3 แสดงรายละเอียดท่ีโปรแกรมตดิตั้งจะดาํเนินการ 

 จากรูปโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดท่ีจะตดิตั้งโปรแกรม ถ�ายืนยันจะติดตั้งให�คลิกปุ̂ม “Next” โปรแกรมจะทําการ
ติดตั้งโปรแกรมตามรายละเอียดในรูป จากน้ันโปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 1.4 รายละเอียดเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสรจ็เรยีบร�อย 
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 หลังจากทําการติดตั้งเสรจ็สิ้น โปรแกรมตดิตั้งจะทําการสร�างไอคอนสําหรับเรียกใช�โปรแกรมไว�ในหน�าต�างเดสทPอป 
(Desktop) และใน Start -> All Programs ดังรูป 

 
รูปท่ี 1.5 ไอคอนสําหรับเรียกใช�โปรแกรม 

 
 การใช�งานโปรแกรม 
 เมื่อคลิกท่ีไอคอนโปรแกรม “โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 2.1 สอบถามรหัสในการเป[ดใช�โปรแกรม 

 จากรูปโปรแกรมจะให�ใส�รหัสในการเป[ดใช�โปรแกรม ดังน้ัน ผู�ใช�สามารถตั้งรหัสเป[ดโปรแกรมเพ่ือปiองกันบุคคลอ่ืนเป[ดใช�
โปรแกรมได� หลังการติดตั้งและเรยีกใช�โปรแกรมครั้งแรกโปรแกรมจะยังไม�ได�กําหนดรหัสผ�านไว� ดังน้ัน ผู�ใช�ยังไม�ต�องใส�รหัสใด ๆ 
ลงไปในช�องรับข�อมูล ให�คลิกท่ีปุ̂ม “ตกลง” โปรแกรมจะแสดงข�อความหน�าต�างหลัก ดังรูป 

 
รูปท่ี 2.2 หน�าต�างหลักโปรแกรม 
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 จากรูปโปรแกรมจะปรากฏตัวเลือกการทํางานของโปรแกรมด�านบน และรายละเอียดการให�บริการของโปรแกรมด�านล�าง 
การเป[ดโปรแกรมทุกครั้ง โปรแกรมจะเป[ดปkงบประมาณปlจจุบันก�อนเสมอ พร�อมท้ังแสดงช่ือแฟiมข�อมูลท่ีถูกเรยีกใช�งานอยู� ในการ
ตั้งค�าให�บริการการเรียกดูยอดงบประมาณคงเหลือผ�านระบบอินทราเน็ตโปรแกรมจะแสดงข�อความเป2น WEB Server Running 
on IP: xxx.xxx.xxx.xxx หมายถึงโปรแกรมถูกเป[ดให�ใช�ระบบเว็บเซิร=ฟเวอร=ท่ีหมายเลข IP xxx.xxx.xxx.xxx ดังน้ัน ผู�ท่ีต�องการดู
ยอดคงเหลืองบประมาณสามารถเป[ดใช�โปรแกรมเว็บบราวเซอร=โดยเข�ามาท่ี URL http://หมายเลข IP Address เช�น 
http://192.168.1.1 เป2นต�น จากรูป 2.2 โปรแกรมแสดงข�อความเป2น WEB Server Not support แสดงว�าในตัวโปรแกรมยัง
ไม�ได�เป[ดใช�เว็บเซิร=ฟเวอร=ซึ่งจะกล�าวต�อไป 
 
 ผังตัวเลือกระบบ 
 จากรูป 2.2 ซ่ึงเป2นหน�าต�างหลักของโปรแกรม มตีัวเลือก (Menu) ด�านบนของโปรแกรม ประกอบด�วยข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 2.3 ผังตัวเลือกระบบ (Menu) 

 จากรูปจะเป2นผังรวมในการใช�งานของโปรแกรม ดังน้ัน หากผู�ใช�ต�องการดําเนินการเรื่องใด ควรเลือกตวัเลือกให�ตรงกับ
ความต�องการเพ่ือให�โปรแกรมสามารถทํางานได�อย�างถูกต�อง 
 ในการใช�งานครั้งแรก ผู�ใช�ควรตั้งค�าการทํางานของโปรแกรมก�อน ดังน้ันในคู�มือน้ีจะเริม่จากการตั้งค�าข�อมูล ซ่ึงอยู�ใน
ตัวเลือกหลักท่ี 3 และตัวเลือกย�อย “ต้ังค�าหน�วยงาน” โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 2.4 ตั้งค�าหน�วยงานผู�ใช� 

 ให�กรอกรายละเอียดข�อมูลให�ตรงกับการใช�งาน สําหรับ แบบตัวอักษร ให�เลือกรูปแบบตัวอักษรท่ีใช�สาํหรับพิมพ=
ข�อความในใบรายงานต�าง ๆ ท้ังน้ีควรระมัดระวังหากมีการกําหนดรปูแบบตัวอักษรอย�างใดอย�างหน่ึงแล�วมีการนําแฟiมข�อมูล
ดังกล�าวไปใช�ในเครื่องอ่ืนซ่ึงไม�มีรปูแบบตัวอักษรท่ีตั้งค�าไว� การพิมพ=รายงานอาจได�ข�อความผดิพลาด ดังน้ันจะต�องตั้งค�ารูปแบบ
ตัวอักษรใหม�ให�เหมาะสมด�วยเช�นกัน จากรูป 2.4 ด�านล�างจะเห็นว�ามีการทําเครื่องหมาย เป4ดให�บริการดูยอดคงเหลือผ�านเว็บ
เซิร8ฟเวอร8 ถ�ามีการทําเครื่องหมายไว� หมายถึง เป[ดใช�บริการเว็บเซิร=ฟเวอร= หากยังไม�มีการทําเครื่องหมาย เว็บเซิร=ฟเวอร=ใน
โปรแกรมยังไม�ถูกใช�งาน เมื่อตั้งค�าครบถ�วนตามต�องการให�คลิกปุ̂ม “บันทึก” โปรแกรมจะเก็บข�อมูลต�าง ๆ ลงแฟiมข�อมูล กรณีมี
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การทําเครื่องหมายหน�าเป4ดให�บริการดูยอดคงเหลือผ�านเว็บเซิร8ฟเวอร8 โปรแกรมจะสั่งให�โมดูลสําหรบัเว็บเซิร=ฟเวอร=ในโปรแกรม
ทํางาน ท้ังน้ี ในการทํางานครั้งแรกของโมดูลเว็บเซิร=ฟเวอร=ระบบไฟล=วอลของระบบปฏิบัติการจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 2.5 ไฟล=วอลสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows7 ข้ึนไป 

 
รูปท่ี 2.6 ไฟล=วอลล=สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows XP ลงมา 

 จากรูป 2.5 ให�คลิกท่ีปุ̂ม Allow access สําหรับการสั่งให�ระบบปฏิบัติการ Windows7 ข้ึนไปอนุญาตให�โปรแกรมถ�าย
โอนข�อมูลให�บุคคลภายนอกได� และรูป 2.6 ให�คลิกปุ̂ม Unblock (ห�ามคลิ๊กปุ̂ม Keep Blocking เดด็ขาด) กรณคีลิกปุ̂ม Ask Me 
Later หมายถึง การเป[ดโปรแกรมครั้งต�อไปจะสอบถามการอนุญาตให�ถ�ายโอนข�อมูลได�ทุกครั้ง 
 กําหนดรหัสผ�าน เป2นการตั้งค�ารหัสสําหรับการเป[ดใช�โปรแกรม ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 2.7 การกําหนดรหัสเป[ดโปรแกรม 

 จากรูป จะเห็นว�ารหัสเก�าไม�สามารถใส�ข�อมูลได�แสดงว�ายังไม�มีการกําหนดรหัสไว� ให�ใส�รหัสใหม� 2 ครัง้ให�ตรงกัน กรณีมี
การกําหนดรหัสเก�าไว�และต�องการเปลีย่นรหัสให�ใส�รหัสเก�าให�ถูกต�องโปรแกรมจึงจะยอมให�เปลี่ยนรหัส ในกรณตี�องการยกเลิก
รหัสผ�าน รหัสใหม�ท้ัง 2 ครั้งให�ปล�อยว�างไว�ไม�ต�องใส�ข�อมูล แล�วคลิกปุ̂ม “บันทึก” รหัสผ�านจะมผีลเมือ่ป[ดแล�วเป[ดโปรแกรมในครั้ง
ต�อไป 
 



คู�มือโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ หน�า 6 
 

by http://msglive.org 

 การยกเลิกข�อมูลท้ังหมด ในกรณท่ีีมีการทดลองบันทึกข�อมูลต�าง ๆ ในปkปlจจุบันสามารถยกเลิกข�อมูลท่ีได�ดําเนินการไว�
ท้ังหมดได�ด�วยตัวเลือกน้ี 
 
 การสํารองข�อมูล ในการทํางานต�าง ๆ ผ�านระบบของโปรแกรม ผู�ใช�จะต�องทําการสํารองข�อมูลเก็บไว�ในสื่อท่ีต�องการเป2น
ประจําเพ่ือปiองกันในกรณีเครื่องคอมพิวเตอร=มีความเสียหายจนไม�สามารถเป[ดแฟiมข�อมูลได� การสํารองข�อมูลสามารถทําได� 2 วิธี 
คือ การคัดลอกข�อมลูด�วยตนเอง (โปรแกรมจะถูกตดิตั้งในไดรPฟท=วินโดวส= เช�น C: โฟลเดอร= MSGLIVE) และสํารองข�อมูลผ�าน
ระบบโปรแกรม การสํารองข�อมูลผ�านระบบโปรแกรม ให�คลิกเลือกตัวเลือกหลัก ต้ังค�าโปรแกรม ตัวเลือกย�อย สํารองข�อมลู 
โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 2.8 หน�าต�างสํารองข�อมูล 

 จากรูป โปรแกรมจะให�ผู�ใช�เลือก ดังน้ี 
 สํารองข�อมูลลงดิสค8 หมายถึง การนําข�อมลูในปkปlจจุบันท่ีเป[ดใช�อยู�สํารองเก็บบันทึกไว�ในสื่ออ่ืน เช�น แฟรช
ไดรPฟท= หรือโฟลเดอร=สํารองข�อมลูเป2นการเฉพาะ (ไม�สามารถสํารองข�อมูลไว�ในแผ�นซีดีรอมด�วยโปรแกรมได� ต�องสํารองไว�ท่ีอ่ืน
ก�อนแล�วใช�โปรแกรมท่ีสามารถเขียนข�อมูลในซีดรีอมบันทึกอีกครั้ง) 
 เรียกข�อมูลจากดิสค8 หมายถึง การนําข�อมลูท่ีได�สํารองไว�ตามตัวเลือกข�างต�นกลับเข�ามาใช�ในตัวโปรแกรม ซ่ึง
โปรแกรมจะนําข�อมลูเฉพาะปkงบประมาณท่ีเป[ดใช�อยู�ในขณะน้ีเท�าน้ัน และข�อมูลในโปรแกรมจะถูกลบและแทนท่ีด�วยข�อมลูท่ีเรยีก
กลับมา ดังน้ัน จึงควรระมดัระวังในการเลือกตัวเลือกท้ังสองน้ี 
 หลังจากเลือกตัวเลือกวิธีการสํารองข�อมูลแล�ว คลิกปุ̂ม บันทึก โปรแกรมจะเป[ดหน�าต�างดังรูป 

 
รูปท่ี 2.9 หน�าต�างเลือกท่ีเก็บข�อมลู 

 ให�เลือกไดรPฟท=และโฟลเดอร=สําหรับการสํารองข�อมูล จากน้ันคลิกปุ̂ม OK เพ่ือดําเนินการต�อไป 
 
 การลงทะเบียนโปรแกรม ใช�สําหรับการปลดล็อคโปรแกรมให�สามารถทํางานได�ครบตามฟlงก=ช่ันการทํางานท้ังหมด ซ่ึง
จะปรากฏข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 2.10 ลงทะเบียนโปรแกรม 
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 จากรูปในการลงทะเบียนโปรแกรมผู�ใช�ต�องแจ�ง Package No. และ Program No. ให�ทราบเพ่ือสามารถแจ�งเลข 
Register No. ได� ซ่ึงเลขดังกล�าวจะต�องได�รับจากผู�ผลิตซอฟต=แวร=หรือผู�รบัอนุญาตเท�าน้ัน ในการนําโปรแกรมไปติดตั้งในหลาย
เครื่องอาจมีเลข Package No. ไม�ตรงกัน 
 เกี่ยวกับโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงรุ�นและรายละเอียดผู�ผลิตดังรปู 

 
รูปท่ี 2.11 รายละเอียดโปรแกรม 

 
 การใช�งานโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ 
 หลังจากเป[ดโปรแกรมซ่ึงโปรแกรมจะแสดงข�อความให�ใส�รหัสเป[ดโปรแกรมตามรูปท่ี 2.1 และใส�รหัสตามท่ีกําหนดหรือ
ข�ามไปไม�ใส�รหัสแล�วแต�ผู�ใช�ตั้งค�าโปรแกรมเป2นอย�างไร โปรแกรมจะแสดงข�อความหน�าต�างหลัก ดังรูป 

 
รูปท่ี 3.1 หน�าต�างหลักของโปรแกรม 

 จากรูปจะเห็นว�าในตัวโปรแกรมยงัไม�มีข�อมลูใด ๆ ให�มาเลย เน่ืองจากเป2นการใช�งานครั้งแรก ด�านล�างโปรแกรมจะแสดง
ข�อความปkงบประมาณท่ีกําลังใช�งานอยู�จากรูปเป2นปkงบประมาณ 2557 หากต�องการเปลี่ยนปkงบประมาณ สามารถทําได�โดยคลิกท่ี
ตัวเลือก ข�อมูล และตัวเลือกย�อย เป4ดแฟQมข�อมูล โปรแกรมจะแสดงข�อความให�ระบุปkงบประมาณ ดังรูป 

 
รูปท่ี 3.2 เป[ดแฟiมข�อมูลปkงบประมาณท่ีต�องการ 

 เมื่อใส�ปkงบประมาณท่ีต�องการและคลิกปุ̂ม ตกลง โปรแกรมจะทําการเป[ดแฟiมข�อมลูในปkท่ีระบุให�ตามต�องการ 
 ตามรูปท่ี 3.1 ขณะน้ีโปรแกรมพร�อมท่ีจะทํางาน สมมตุิ ได�รับใบแจ�งโอนเงินงวด รายละเอียดดังน้ี 
 แผนงบประมาณ เร�งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต   20004 xxxxx 000000 
  โครงการ ผู�จบการศึกษาก�อนประถมศึกษา    20004 04001 000000 
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   ผลผลิต ค�าก�อสร�างโรงฝ�กงาน    54002 
    ประเภท งบลงทุน แหล�งเงิน 210001 รหัสผูกพัน 32001 
    จํานวนเงิน 100,000.- บาท 
 การดําเนินการในโปรแกรมจะสังเกตได�ว�ายังไม�มีแผนงาน (แผนงบประมาณ) ถูกสร�างอยู� ดังน้ัน ต�องสร�างแผนงาน
สําหรับการน้ีเสียก�อนด�วยการคลิกท่ี  หมายเลข 1 โปรแกรมจะแสดงข�อความให�เพ่ิมรายช่ือแผนงาน ดังรูป 

 
รูปท่ี 3.3 เพ่ิมแผนงาน (แผนงบประมาณ) 

 จากรูปใส�รหัสแผนงาน จากตัวอย�างรหัสแผนงาน 20004xxxxx000000 ช่ือแผนงาน ผู�จบการศึกษาก�อนประถมศึกษา 
จากน้ันคลิกปุ̂ม บันทึก เมื่อบันทึกข�อมูลแล�ว คลิกปุ̂ม เลือก โปรแกรมจะป[ดหน�าต�างกลับไปหน�าต�างหลัก ดังรูป 

 
รูปท่ี 3.4 แสดงรายช่ือแผนงานท่ีถูกสร�างข้ึนใหม� 

 จากรูปในข้ันตอนต�อไปต�องสร�างโครงการ ให�คลิกปุ̂ม  ตามหมายเลข 2 โปรแกรมจะเป[ดหน�าต�างสําหรับสร�างรายช่ือ
โครงการ ดังรปู 
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รูปท่ี 3.5 หน�าต�างสร�างรายช่ือโครงการ 

 จากรูป ให�สังเกตหมายเลข 1 ในวงกลมสีแดง ถ�าไม�ตรงกับแผนงานท่ีต�องการให�คลิกเลือกแผนงานให�ถูกต�อง เพ่ือให�
โครงการท่ีสร�างถูกกําหนดไว�ในแผนงานน้ัน จากน้ันใส�รหัสโครงการ ช่ือโครงการ แล�วคลิกปุ̂ม บันทึก และคลิกปุ̂ม เลือก เพ่ือป[ด
หน�าต�างและกลับไปหน�าต�างหลักดังรูป 

 
รูปท่ี 3.6 หน�าต�างหลักแสดงรายช่ือโครงการท่ีสร�างใหม� 

 จากรูปรายช่ือกิจกรรมหรือผลผลติยังไม�มีรายช่ือ ดังน้ันต�องสร�างรายช่ือกิจกรรมก�อน ให�คลิกท่ีปุ̂ม  หมายเลข 3 
โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 3.7 หน�าต�างบันทึกรายช่ือกิจกรรมหรือผลผลิตใหม� 
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 จากรูปในหมายเลข 2 ให�สังเกตรายช่ือแผนงานและช่ือโครงการถูกต�องหรือไม� หากมีการสร�างช่ือแผนงานและช่ือ
โครงการไว�ก�อนหน�าน้ีหลายช่ือ รายการดังกล�าวอาจไม�ถูกต�อง ดังน้ันควรคลิกเลือกให�ถูกต�องตรงกับความต�องการ จากน้ันใส�
รายละเอียดของกิจกรรมหรือผลผลิตด�านล�าง แล�วให�คลิกปุ̂ม บันทึก และคลิกปุ̂ม เลือก 
 สําหรับหมายเลข 1 ในตารางข�อมลูทุกตารางในโปรแกรมน้ี จะแสดงสัญลักษณ=ความหมายของแฟiมข�อมูลดังน้ี 
  หมายถึง ขณะน้ีแฟiมข�อมลูอยู�ในสถานะแก�ไขหรือเพ่ิมข�อมูล ดังน้ัน ให�คลิกปุ̂ม บันทึก เพ่ือส�งข�อมูลไปบันทึกไว�
ในแฟiมข�อมูล 
  หมายถึง ขณะน้ีแฟiมข�อมลูอยู�ในสถานะแสดงข�อมลู ซ่ึงข�อมูลต�าง ๆ ได�ถูกบันทึกไว�ในแฟiมข�อมลูท้ังหมดแล�ว 

 
รูปท่ี 3.8 หน�าต�างหลักหลังเพ่ิมรายช่ือกิจกรรมหรือผลผลิต 

 จากรูปจะเห็นว�ามรีายช่ือแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหรือผลผลติ ปรากฏอยู� ถ�ารายการต�าง ๆ ไม�ตรงกับความเป2น
จริงซ่ึงอาจหมายถึงมรีายช่ือแผนงาน โครงการ และกิจกรรมถูกสร�างไว�หลายรายการ ให�เลือกรายการให�ถูกต�อง โดยเริม่เลือกจาก
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามลําดับ จากน้ันคลิกเลือกตัวเลือก จัดการข�อมูล แล�วเลือกตัวเลือกย�อยตามกิจกรรมท่ีจะปฏิบัต ิ
 การบันทึกรับจัดสรรเงินงบประมาณ จากตัวอย�าง เมื่อสร�างรายช่ือแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเสร็จแล�ว คลิกเลือก
ตัวเลือก จัดการข�อมูล ตัวเลือกย�อย บันทึกรับโอนงบประมาณ โปรแกรมจะแสดงหน�าต�างสาํหรับรับโอนงบประมาณดังรูป 

 
รูปท่ี 3.9 บันทึกรับโอนเงินงบประมาณ 

 จากรูป โปรแกรมจะแสดงข�อมูลของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ดังน้ันถ�าไม�ถูกต�องให�คลิกปุ̂ม ยกเลิก กลับไป
หน�าต�างหลัก เลือกแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให�ถูกต�องแล�วเรยีกหน�าต�างน้ีใหม� 
 แหล�งเงิน รหัสผูกพัน และงบ โปรแกรมจะอ�านมาจากข้ันตอนการสร�างรายช่ือกิจกรรม ตามรูปท่ี 3.7 สามารถแก�ไข
เปลี่ยนแปลงได� 
 ท่ีเอกสาร และวันท่ี ให�นําเลขหนังสือแจ�งมาบันทึก 
 เลขใบงวด มักเป2นเลขใบงวดของกรมบัญชีกลาง ท้ังน้ี อาจใช�เลขอย�างอ่ืน เช�น เลขลงรับ เป2นต�น มาบันทึกแทน 
 คําอธิบาย สามารถบันทึกข�อความอธิบายรายการตามความเหมาะสม 
 หลังจากบันทึกรายละเอียดครบถ�วนให�คลิกปุ̂ม บันทึก โปรแกรมจะสร�างรายการรับโอนเงินงบประมาณ ดังรูป 
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รูปท่ี 3.11 หน�าต�างหลักหลังบันทึกรับโอนเงินงบประมาณ 

 จากรูปสามารถอธิบายได�ดังน้ี 
1 รายละเอียดใบงวด โปรแกรมจะแสดงใบงวดท่ีมีการบันทึกซ่ึงอาจมหีลายใบในแผนงาน โครงการ และกิจกรรม

ท่ีเลือก 
2 แสดงรายละเอียดการบันทึกเปลีย่นแปลงต�าง ๆ ของงบประมาณท้ังหมด 
3 ในการแสดงรายละเอียดตาม 2 ปกติโปรแกรมจะแสดงรายการเปลีย่นแปลงท่ีบันทึกท้ังหมด แต�ถ�าต�องการให�

โปรแกรมแสดงเฉพาะใบงวดท่ีเลือกใน 1 สามารถทําเครื่องหมายในตัวเลือกน้ี ท้ังน้ี ยอดคงเหลือของรายการ
จะเป2นยอดคงเหลือของท้ังหมดทุกใบงวดในกิจกรรมน้ัน 

4 แทPปเลือกแสดงรายละเอียดของหน�วยงานย�อย (ถ�ามี) 
 บันทึกการเบิกจ�ายงบประมาณ เมื่อมีการเบิกจ�ายงบประมาณ ให�เลือกแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีต�องการ
เบิกจ�าย ในกรณีท่ีกิจกรรมน้ันมีใบงวดหลายใบ ให�เลือกใบงวดท่ีต�องการเบิกจ�ายใน 1 ด�วย เพ่ือให�โปรแกรมบันทึกตัดจ�ายใบงวด
ถูกต�อง เลือกตัวเลือก จัดการข�อมูล ตัวเลือกย�อย บันทึกเบิกจ�ายงบประมาณ โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 3.12 บันทึกเบิกจ�ายงบประมาณ 
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 จากรูป อธิบายได�ดังน้ี 
1 รายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และใบงวดท่ีต�องการเบิกจ�าย หากไม�ถูกต�องให�คลิกปุ̂ม ยกเลกิ 
2 กรณีท่ีเบิกจ�ายจากเงินท่ีได�มีการก�อหน้ีผูกพันไว� ให�ทําเครื่องหมายในตัวเลือกน้ี หากเป2นการเบิกจ�ายปกติไม�

ต�องทําเครื่องหมาย 
3 กรณีงบประมาณดังกล�าวถูกจัดสรรให�หน�วยงานย�อย และหน�วยงานย�อยส�งเบิกให�เพ่ิมโดยคลิกปุ̂ม เพ่ิม แล�ว

เลือกหน�วยงานย�อยท่ีเบิก ข�อควรระวัง จํานวนเงินและรวมเงินของหน�วยงานย�อยควรเท�ากัน รายช่ือหน�วยงาน
ย�อยให�ดําเนินการเลือกตามระบบ ไม�ควรพิมพ=ช่ือหน�วยงานย�อยลงไป เน่ืองจากโปรแกรมต�องการรหัสของ
หน�วยงานย�อยเพ่ือทํารายการต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง แต�ถ�าไม�มหีน�วยงานย�อยเบิกงบประมาณ ให�ปล�อยว�างไว�ไม�
ต�องใส�รายการ 

 หลังจากใส�รายละเอียดครบถ�วนคลิกปุ̂มบันทึก โปรแกรมจะทํารายการดังรูป 

 
รูปท่ี 3.13 หน�าต�างหลักหลังบันทึกการเบิกจ�ายงบประมาณ 

 
 การบันทึกก�อหนี้ผูกพัน รายการบางรายการอาจต�องมีการก�อหน้ีผกูพันตามสญัญาการก�อสร�าง ดังน้ัน เพ่ือปiองกันการ
สับสนในการควบคุมงบประมาณ จากตัวเลือก จัดการข�อมูล ตัวเลือกย�อย บันทึกการก�อหนี้ผูกพัน โปรแกรมจะแสดงข�อความดัง
รูป 

 
รูปท่ี 3.14 บันทึกก�อหน้ีผูกพัน 
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 จากรูปกรณีท่ีหน�วยงานย�อยเป2นผู�ก�อหน้ีผูกพัน ให�เลือกหน�วยงานย�อยโดยคลิกปุ̂ม เพ่ิม เช�นเดียวกับการเบิกจ�าย
งบประมาณตามท่ีกล�าวไว�ก�อนหน�าน้ี จากน้ันคลิกปุ̂ม บันทึก โปรแกรมจะสร�างรายการดังรูป 

 
รูปท่ี 3.15 หน�าต�างหลักหลังบันทึกก�อหน้ีผูกพัน 

 จากกรณดีังกล�าว หากมีการเบิกจ�ายจากยอดท่ีก�อหน้ีผูกพัน ให�คลิกท่ีตัวเลือก จัดการข�อมูล ตัวเลือกย�อย เบิกจ�าย
งบประมาณ โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 3.16 บันทึกการเบิกเงินจากการกันเงินไว�เบิก (ก�อหน้ีผูกพัน) 
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 จากรูปให�คลิกทําเครื่องหมายตามท่ีแสดงไว�ในกรอบสีแดง และเมื่อคลิกปุ̂ม บันทึก โปรแกรมทํารายการดังรูป 

 
รูปท่ี 3.17 หน�าต�างหลักหลังบันทึกการเบิกเงินจากการก�อหน้ีผูกพัน 

 
 การจัดสรรงบประมาณให�หน�วยงานย�อย กรณีรับโอนเงินงบประมาณซ่ึงหน�วยงานโอนตั้งจ�ายให�กับหน�วยงานย�อย คลิก
เลือกตัวเลือก จัดการข�อมลู ตัวเลอืกย�อย จัดสรรให�หน�วยงานย�อย โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 3.18 บันทึกโอนงบประมาณให�หน�วยงานย�อย 

 จากรูป ในกรณีท่ีมีการสร�างหน�วยงานย�อยอยู�ก�อนแล�วให�คลิกปุ̂ม เพ่ิม หรือคลิกปุ̂ม เพ่ิมหน�วย โปรแกรมจะแสดง
ข�อความดังรูป 
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รูปท่ี 3.19 บันทึกเพ่ิมและเลือกหน�วยงานย�อย 

 จากรูป สามารถอธิบายได�ดังน้ี 
 ปุ̂มเพ่ิม  ใช�ปุ̂มน้ีเพ่ือเพ่ิมรายช่ือหน�วยงานย�อยใหม� ในกรณีแก�ไขให�คลิกเลือกหน�วยงานย�อยแล�วจึงทําการ 

แก�ไข ข�อควรระวังไม�ควรแก�ไขรหัสหน�วยงานย�อยเน่ืองจากอาจมีการเช่ือมโยงข�อมลูจากการทํา 
รายการก�อนน้ี 

 ปุ̂มลบ  ใช�ปุ̂มน้ีเพ่ือลบรายช่ือหน�วยย�อยท่ีต�องการลบออกจากระบบ ข�อควรระวังไม�ควรลบในกรณีท่ีม ี
การทํารายการงบประมาณไว�ก�อนแล�ว 

 ปุ̂มบันทึก ในการแก�ไขหรือเพ่ิมรายการในบรรทัดข�อมูลท่ีถูกเลือกหากมสีัญลักษณ=  หมายถึง ข�อมูลต�าง ๆ  
   ยังไม�ถูกบันทึกลงในแฟiมข�อมูล ให�คลิกเป2น บันทึก เพ่ือบันทึกข�อมูลลงในแฟiมข�อมูล 
 ปุ̂มเลือก  ใช�เลือกหน�วยงานย�อยท่ีต�องการ ดังน้ัน ให�คลิกเลือกหน�วยงานย�อยในตารางก�อน แล�วคลิกท่ีปุ̂มน้ี  
   สําหรับในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือแก�ไข ให�คลิกปุ̂มบันทึกก�อนคลิกท่ีปุ̂มน้ีเช�นกัน 
 จากรูปเมื่อกําหนดรหัส (สามารถกําหนดได�ตามความเหมาะสม) และช่ือหน�วยงานย�อยแล�ว คลิกปุ̂มบันทึก แล�วคลิกปุ̂ม
เลือก โปรแกรมจะสร�างรายการในหน�าต�างจัดสรรงบประมาณให�หน�วยงานย�อย ดังรูป 

 
รูปท่ี 3.20 เลือกรายช่ือหน�วยงานย�อยจากรายการ 
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 จากรูปคลิกท่ีบรรทัดตามท่ีเคอร=เซอร=ปรากฏ โปรแกรมจะแสดงให�เลอืก จากน้ันคลิกท่ีตัวแสดงรายการ ตามท่ีลูกศรช้ี 
โปรแกรมจะแสดงรายช่ือหน�วยงานย�อยให�เลือกตามรูป จากน้ันใส�จาํนวนเงินแล�วกดแปiน Enter ในกรณีท่ีต�องการเพ่ิมรายการเพ่ือ
เพ่ิมหน�วยงานย�อยใหม� ให�คลิกปุ̂มเพ่ิม โปรแกรมจะเพ่ิมรายการเปล�าให�เลือกหน�วยงานย�อย และกรณท่ีีต�องการลบหน�วยงานย�อย
ท่ีเพ่ิมไว� ให�คลิกท่ีบรรทัดหน�วยงานย�อยแล�วคลิกปุ̂มลบ หลังจากทํารายการเสร็จให�คลิกปุ̂มบันทึก โปรแกรมจะทํารายการแล�ว
กลับไปหน�าต�างหลัก จากหน�าต�างหลักจะไม�มีข�อมลูเปลี่ยนแปลงใด ๆ เน่ืองจากเป2นรายการโอนเงินไปหน�วยงานย�อย ท้ังน้ีสามารถ
ดูรายการท่ีบันทึกได�โดยคลิกท่ีแทPปรายละเอียดโอนให�หน�วยงานย�อย และแทPปรายละเอียดหน�วยงานย�อย ดังรูป 

 
รูปท่ี 3.21 แสดงรายละเอียดการโอนให�หน�วยงานย�อยรวมท้ังหมด 

 
รูปท่ี 3.22 แสดงรายละเอียดหน�วยงานย�อย จําแนกตามหน�วยงานย�อย 

 จากรูป 3.22 สามารถเพ่ิมหน�วยงานย�อยโดยคลิกท่ีปุ̂ม  โปรแกรมจะแสดงหน�าต�างดังรูปท่ี 3.19 
 
 การรับคืนเงินจากการจ�ายไม�หมด ในกรณีการจ�ายเงินแล�วอาจมเีงินเหลือ ซ่ึงอาจหมายถึงการยืมเงินราชการ เงินค�าปรับ
จากการจ�าง เป2นต�น ซ่ึงเงินเหล�าน้ีจําเป2นต�องบันทึกรับเงินกลบัเข�าบัญชีงบประมาณ แต�ถ�าเป2นการรับเงินข�ามปkงบประมาณจะถือ
เป2นเงินรายได�แผ�นดิน จากตัวเลือกหลัก จัดการข�อมูล ตัวเลือกย�อย รับคืนเงินจ�ายไม�หมด โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 
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รูปท่ี 3.23 หน�าต�างรับคืนเงินจ�ายไม�หมด 

 จากรูป ให�ใส�รายละเอียดต�าง ๆ ให�ครบถ�วน สําหรับการทําเครื่องหมายท่ี รับคืนจากยอดก�อหนี้ผูกพัน ใช�ในกรณีท่ีการ
รับคืนเงินน้ันเป2นยอดจากการก�อหน้ีผูกพันตามสัญญาจ�างท่ีได�กันเงินไว�เบิก แต�ถ�าเป2นการรับคืนเงินจากการเบิกจ�ายปกติหรือจาก
การยืมเงินราชการไม�ต�องทําเครื่องหมายในบริเวณน้ี กรณีท่ีหน�วยงานย�อยเป2นผู�รับคืนเงินให�เลือกหน�วยงานย�อยและใส�จํานวนเงิน
ท่ีรับคืน หลังจากน้ันให�คลิกปุ̂ม บันทึก โปรแกรมจะสร�างรายการดังรูป 

 
รูปท่ี 3.24 หน�าต�างหลักหลังจากบันทึกการรับคืนเงินท่ีจ�าย 

 
 หน�วยงานย�อยส�งคืนเงิน หมายถึง กรณีการจัดสรรเงินงบประมาณให�กับหน�วยงานย�อยแล�วปรากฏว�าหน�วยงานย�อย
เบิกจ�ายไม�หมดหรือไม�สามารถเบิกจ�ายได�จึงส�งคืนเงินงบประมาณดงักล�าวกลับมาตั้งจ�ายท่ีหน�วยงาน สามารถดําเนินการได�โดยคลิก
ท่ีตัวเลือกหลัก จัดการข�อมลู ตัวเลือกย�อย หน�วยงานย�อยส�งคืนเงิน โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรปู 
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รูปท่ี 3.25 หน�าต�างบันทึกหน�วยงานย�อยส�งคืนเงินงบประมาณ 

 จากรูปในแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีเลือก โปรแกรมจะแสดงจํานวนเงินคงเหลือท่ีอยู�ในมือหน�วยงานย�อยดังท่ีทํา
เครื่องหมายไว� จากน้ันให�เลือกหน�วยงานย�อยและใส�จํานวนเงินท่ีส�งคืน เมื่อเสร็จสิ้นให�คลิกปุ̂ม บันทึก 
 
 การป4ดบัญชีงบประมาณสิ้นปW จะใช�ตัวเลือกน้ีตอนสิ้นปkงบประมาณและต�องการยกยอดคงเหลือไปตั้งจ�ายใหม�ใน
ปkงบประมาณถัดไป จากตัวเลือกหลัก จัดการข�อมลู ตัวเลือกย�อย ป4ดบัญชีงบประมาณ โปรแกรมจะแสดงข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 3.26 หน�าต�างป[ดบัญชีงบประมาณ 

 จากรูป โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดยอดคงเหลือของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ใบงวด และหน�วยงานย�อย ยอด
คงเหลือดังกล�าวจะถูกยกยอดไปตัง้จ�ายในปkถัดไป ให�ใส�ปkงบประมาณท่ีต�องการนําไปตั้งจ�าย และคลิกปุ̂ม ป4ดบัญชี โปรแกรมจะ
สร�างแฟiมข�อมลูใหม�ตามปkท่ีระบุต�อไป 
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 การพิมพ8รายงานข�อมูล จากการบันทึกข�อมูลสามารถรายงานข�อมลูได�โดยคลิกตัวเลือกหลัก จัดการข�อมูล ตัวเลือกย�อย 
พิมพ8รายงาน โปรแกรมจะแสดงตวัเลือกย�อยสาํหรับแบบพิมพ=ต�าง ๆ ทุกแบบพิมพ=จะใช�กระดาษ A4 สําหรับการพิมพ= ดังตัวอย�าง
ตามรูป 

 
รูปท่ี 3.27 หน�าต�างภาพก�อนพิมพ= 

 จากรูป ถ�าต�องการพิมพ=ออกทางเครื่องพิมพ=ให�คลิกปุ̂ม Print ถ�าปุ̂มดังกล�าวไม�สามารถคลิกได�แสดงว�าโปรแกรมยังไม�ได�
ลงทะเบียนการใช�งาน 
 

 การให�บริการข�อมูลผ�านเว็บ โปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณได�บรรจุฟlงก=ช่ันให�บริการเรียกดูข�อมูลจากผู�อ่ืนท่ีอยู�ใน
ระบบเครือข�ายภายในไว�แล�ว ดังน้ันไม�ต�องตดิตั้งโปรกรมใดเพ่ิมเติม การเป[ดใช�งานฟlงก=ช่ันดังกล�าวน้ี ให�ดําเนินการในตัวเลือกหลัก 
ต้ังค�าโปรแกรม ตัวเลือกย�อย ต้ังค�าหน�วยงาน ดังรูปท่ี 2.4 และให�ปฏิบัติตามหัวข�อน้ัน ซ่ึงเมื่อเป[ดโปรแกรมใช�งานจะปรากฏ
ข�อความดังรูป 

 
รูปท่ี 3.28 หน�าต�างหลักแสดงการเป[ดให�บริการดูข�อมูลผ�านเว็บ 

 จากรูปจะพบข�อความ Web Server Running on IP: 192.169.255.210 ในบริเวณท่ีทําเครื่องหมายไว� หมายถึงขณะน้ีบุคคลอ่ืน
ท่ีอยู�ในเครือข�าย สามารถเรียกดูข�อมูลยอดคงเหลือได� หากไม�แสดงข�อความน้ี การเป[ดให�บริการอาจมีข�อผิดพลาด เช�น ในเครื่อง
คอมพิวเตอร=ท่ีใช�งานอาจมีโปรแกรมอ่ืนเป[ดให�บริการอยู�ก�อน เช�น โปรแกรม Appserv, Vertrigo, Aprache เป2นต�น ถ�าเป2นเช�นน้ีให�ป[ด
โปรแกรมเหล�าน้ีหรืออาจต�องถอนโปรแกรมเหล�าน้ีออกจากเครื่อง 

 บุคคลอ่ืนในระบบเครือข�ายสามารถเรียกดูยอดคงเหลือได�โดยเป[ดโปรแกรมบราวเซอร=ต�าง ๆ เช�น  จากตัวอย�าง
ให�ใช� URL เป2น http://192.169.255.210 ดังตัวอย�างในรูป 
 



คู�มือโปรแกรมทะเบียนคุมงบประมาณ หน�า 20 
 

by http://msglive.org 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.29 แสดงการเป[ดเว็บเพ่ือแสดงยอดงบประมาณคงเหลือ 

 จากรูป กรณีต�องการให�แสดงรายละเอียดย�อย เช�น รายละเอียดโครงการต�าง ๆ ในแผนงาน ให�คลิกท่ีช่ือแผนงาน 
โปรแกรมบราวเซอร=จะทําการเรียกข�อมูลจากโปรแกรมงบประมาณมาแสดงผลใหม� ดังรูป 

 
รูปท่ี 3.30 แสดงข�อมูลรายละเอียดยอดงบประมาณคงเหลือรายการย�อย 

 


