
 
 
 

 
 
 
 

ค ำแนะน ำในกำรบันทึกรำยงำน Online 
 
 
 

รำยงำนสถำนะก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 (คร้ังที่ 2 / 2562) 
 

(ผ่ำนเว็บไซต์โปรแกรมติดตำมฯ ของส ำนักกำรคลังและสินทรพัย์) 

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

(บัญชีแนบท้ำย (EXCEL) ให ้Download จำกเว็บไซต์ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์) 
 
 
 
 
 

ติดตอ่สอบถำม  โทร. 0 2288 5628 , 0 2288 5626   
กลุ่มตดิตำมและเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ 
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             ***   สรุปสำระส ำคัญ   ***  
 

1.  ทุกหน่วยเบิกจ่ำย ท่ีมีรำยกำรงบลงทุน ซึ่งยังไม่ก่อหนี้ ยังไม่บันทึก PO 
     ต้องเข้ำไปบันทึกข้อมูลในรำยงำน Online  โดยกำรปรับปรุงข้อมูลเดิม 
     ท่ีเคยบันทึกไว้ ดังนี้ 

1.1 Update สถำนะปัจจุบันของกำรด ำเนินงำน 
                    ในบรรทัดรำยกำรท่ียังก่อหนี้ไม่ได้ 

1.2 ลบบรรทัดรำยกำรท่ีมีกำรก่อหนี้ หรือเบิกจ่ำยแล้ว ออกไป 
1.3 หำกมีรำยกำรใหม่ท่ีได้รับจำกส่วนกลำง หรือรำยกำรใหม่ท่ี 

                    โอนเปลี่ยนแปลงมำ และยังไม่ก่อหนี้ ให้บันทึกเพิ่มบรรทัด 
                    รำยกำร 

1.4 List รำยกำรงบลงทุนของทุกหน่วยเบิกจ่ำย ท่ีต้องรำยงำน 
                    ปรำกฏอยู่ในไฟล์ Excel ดังแนบ 
                    เป็นข้อมูล ณ วันท่ี 16 สิงหำคม 2562 
2.  กำรบันทึกข้อมูลในรำยงำน Online จะต้องเติม “เลขรหัสค ำขอ”  
     ดังนั้นทุกหน่วยเบิกจ่ำยต้องเปิดดูจำก บัญชีแนบท้ำย ซึ่งเป็นไฟล์ Excel 
     ระบบจะประมวลผลโดยกำรจับคู่รำยกำรโดยอ้ำงอิง “เลขรหัสค ำขอ”  
     ** ห้ำมกรอกตัวเลขผิด ** 
3.  ให้บันทึกผ่ำนรำยงำน Online เท่ำน้ัน 
     ไม่รับเอกสำร / ไม่รับแฟ๊กซ์ โทรสำร / ไม่รับอีเมล ์ 
 
                ** โปรดบันทึกรำยงำน Online ให้ครบถ้วน  
                      ไม่เกินวันท่ี 6 กันยำยน 2562 ** 
                   หลังจำกเวลำดังกล่ำว จะท ำกำรปิดระบบ  
 
      ข้อมูลในรำยงำนOnline จะสรุปปัญหำอุปสรรคของงบลงทุนภำพรวม 
ของ สพฐ. เพื่อรำยงำนคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมงบประมำณ ต่อไป  
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ค ำแนะน ำในกำรบันทึกข้อมูลรำยงำน Online 
--------------------------------- 

 

บทที่ 1 
 
 1. ผ่านทาง URL โดยตรง 
 
            
                                                                                                                   หรือ  

2. ผ่านทางเว็บไซต์ของ ส านักการคลังและสินทรัพย์      (คลิกทีแ่ถบเมนูเพ่ือเข้าสู่โปรแกรมติดตามฯ) 
 

                          
                                      wwwwwwwwwwwwwww 

                              
3. เมื่อพบ“หน้ำจอหลัก” ให้ระบชุื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย เพ่ือเข้าสู่เมนูต่อไป 

 
 
 
                                                           
 
              
 
 
 
 
  
                                                                                                เลือกปี  2562 

ปัจจุบนั 

ช่องทำงเข้ำสู่โปรแกรมติดตำมฯ 
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บทที่ 2 
 

 
1. เริ่มต้นการบันทึกรายงาน Online  โดยเลือกเมนูด้านซ้ายของ “หน้าจอหน่วยเบิกจ่าย” 

  
 
2. จะพบหัวข้อแบบรายงาน 

 
 
 
 
  เริ่มต้นบันทึกรำยกำร               ให้คลิกที่ รูปสมุดโนต้ 
  พิมพ์ข้อมลูออกเป็นกระดาษ หรอื Save เก็บไว้    ให้คลิกที่ รูปแว่นขยำย   
   (สามารถ Save เป็นไฟล์ Excel) 
 
 
  ** แก้ไขข้อมูลเดมิที่มอียู่ ให้คลิกที่ รูปสมุดโน้ต 
 
 
 

กำรบันทึกรำยงำน Online 

 
ข้อสังเกต 

***   เลอืกหัวข้อรำยงำนให้ถูกต้อง   *** 
                

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 



~ ๕ ~ 
 

 
3. การบันทกึรายการครั้งแรก ให้คลิกทีรู่ปเครื่องหมายบวก เพิ่มรายการ (ด้านซ้ายมือของจอ) 
 
 
 
 
 
 
4. กรอกข้อมูลในช่องว่าง  ให้ถูกต้องครบถ้วนตามค าแนะน าหน้าถัดไป  แล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก 
 
 
 
 
 

จำกนั้น ให้คลิกที่เครื่องหมำย OK    และคลิกอีกครั้ง ตำมรูปด้ำนล่ำงนี้  ข้อมูลจึงจะถูกบันทึกในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะนี้คือ บันทึกเสร็จแล้ว 1 รายการ ปรากฏข้อมูลให้เห็นที่หน้าจอ  หากจะท ารายการต่อไป  
ให้คลิกท่ีรูปเครื่องหมายบวก เพ่ิมรายการ แล้วกรอกข้อมูล  (ถ้ามมีากรายการ แบ่งเวลาท าได้) 
    *** ข้อสังเกต *** 
เพ่ิมเติมข้อมูล หรือแก้ไขรายการ  ให้คลิกท่ีรูปสมุดโน้ต   ตรงท้ายบรรทัดรายการนั้นๆ 
ลบรำยกำรที่ท ำผิด/ ไม่ต้องกำร   ให้คลิกที่รูปกากบาท   ตรงท้ายบรรทัดรายการนั้นๆ 

 5. เมือ่บันทึกข้อมูลไปแล้ว ข้อส ำคัญให้เรียกรำยงำนส่งออก Excel  
     โดยย้อนกลับไปที่ “หัวข้อรำยงำน”  คลิกเข้ำไปท่ีปุ่ม “แว่นขยำย” 
 
     จะแสดงรำยกำรทั้งหมดทุกรำยกำรที่บันทึกไว้ ในรูปแบบตำรำง 
     ให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งออก Excel” ต่อด้วยเลือก Save as ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์ใหม่ และเลือกบันทึก 
     เป็นชนิด Excel ด้วย (save ไฟล์ลงเครื่องของหน่วยเบิกจ่ำยเพื่อเก็บเป็นข้อมูลส ำรองไว้) 
 
 
 
 
   *** รำยกำรที่สำมำรถส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ จะเป็นข้อมูลที่ส่งถึง สพฐ. ส ำเร็จ *** 
  เมนู “ส่งออก Excel” จะเลือก “Open” เลยไม่ได้เนื่องจำกเวอร์ชั่นใหม่ไม่รองรับ ต้อง Save as ก่อน 
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วิธีบันทึกรำยละเอียดในแต่ละบรรทัดรำยกำร 
 

บทที่ 3 
 
 
1. หน่วยเบิกจ่ำยต้องเปิดดูบัญชีแนบท้ำย (ไฟล์ Excel) เพ่ือค้นหำ “เลขรหสัค ำขอ” 
2. จำกนั้นเปิดหัวข้อรำยงำน Online แล้วกรอกข้อมูลดังตัวอย่ำง  
 

เลขรหัสค ำขอ                  (จำกบัญชีแนบท้ำย) 19656 
รหัสงบประมำณ 16 หลัก เติมอักษร a ต่อท้ำย  2000426002410A07a 
ชื่อรำยกำร                      (เขียนย่อๆ สั้นๆ) อาคาร สปช. 204/26 
ยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร      (บำท) 1309000 
อยู่ในขั้นตอน                    (เติม Keyword) 5 
ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้ำง              (เติม Keyword) 2 
จะลงนำมสัญญำได้ในเดือน   (เติม เดือน พ.ศ.) ก.ย.62 
จะเบิกจ่ำยเสร็จสิ้นในเดือน    (เติม เดือน พ.ศ.) เม.ย.63 
เหตุผลควำมจ ำเป็น เขียนอธิบำยอย่ำงละเอียด จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2  ครั้งแรกไม่มีผู้เสนอราคา 
หมำยเหตุ 1  
หมำยเหตุ 2  

 
 
 
- เลขรหัสค าขอ            ให้ดูจากบัญชีแนบท้าย  น าตัวเลขมาใส่ในรายงาน Online  
      รำยกำรที่ไม่ใส่ “เลขรหัสค ำขอ” สพฐ.ไม่สำมำรถอ่ำนรำยกำร

     นั้นๆ  เนื่องจำกระบบไม่อำจจับคู่ข้อมูลกับระบบ GFMIS ได้ 
 
- รหัส งปม. 16 หลัก   ดูจากบัญชีแนบท้าย และ *** เติมอักษร a ต่อท้ำยด้วย *** 
                                          หากไม่เติมอักษร a ระบบจะไม่อ่านค่าตัวเลข (ตามกฏของ excel) 
                                          (ท่ีผ่านมา มีหลายหน่วยเบิกจ่าย ไม่เติมอักษร a ต่อท้าย) 
 
- ชื่อรายการ (เขียนย่อๆ)   ให้เขียนย่อๆ สั้นๆ 
       
 
- ยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร    ถ้าเป็นงบผูกพันข้ามปี  เติมยอดเงินที่ได้รับจัดสรรเฉพาะปี 2562 
                                          *** ห้ำมใส่ลูกน้ ำ  ห้ำมเคำะวรรค  ห้ำมเติมค ำว่ำ บำท *** 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำง 
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- อยู่ในขั้นตอน   ให้เลือกเติมตัวเลข Keyword ดังนี้ 
                                          1 =  ยังไม่ด าเนินการใดๆ 
    2 =  จัดท าราคากลาง 
    3 =  จัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง 
    4 =  ประกาศเชิญชวน 
    5 =  พิจารณาผลการเสนอราคา 
    6 =  ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอท าสัญญา หรือรอบันทึก PO 
    7 =  ท าสัญญา บันทึก PO แล้ว, อยู่ระหว่างบริหารสัญญา 
    8 =  เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว 

9 =  รอผลกำรพิจำรณำอุทธรณ์ จากคณะกรรมการฯ 
    10 =  รอผลการขอ งบประมาณสมทบ หรือรอ ครม. อนุมัติ 
 
- ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เลือกเติมตัวเลข Keyword ดังนี้ 
                              1 =  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป – ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
           2 =  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป – ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                     3 =  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป – สอบราคา 
           4 =  วิธีคัดเลือก 
           5 =  วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
- จะลงนามสัญญาได้ในเดือน ถ้าท าสัญญาแล้ว ใส่เดือนตามจริง ถ้ายังไม่ก่อหนี้ให้คาดการณ์ 
    ว่าจะลงนามสัญญาได้เดือนไหน  (สพฐ. คาดการณ์ให้ไม่ได้) 
 
- จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในเดือน ถ้าท าสัญญาแล้ว ใส่เดือนตามจริง ถ้ายังไม่ก่อหนี้ให้คาดการณ์ 
    ว่าถ้าลงนามแล้ว จะเบิกจ่ายเสร็จสิ้นได้เดือนไหน 
 
- ช่อง “เหตุผลความจ าเป็น” ให้เขียนอธิบายด้วยเนื้อหาชัดเจน ทั้งเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องขอ 
    ด าเนินการต่อ หรือปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ก่อหนี้ผูกพันไม่ได้ 
    ***  ช่องนี้เป็นข้อมูลหลักที่ส ำคัญมำก *** 
 
- ช่อง “หมายเหตุ 1”  เว้นว่างไว้ ไม่ต้องเติม 
- ช่อง “หมายเหตุ 2”  เว้นว่างไว้ ไม่ต้องเติม 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ติดต่อสอบถามหรือข้อสงสัย  โทร. 0 2288 5628, 0 2288 5626, 0 2288 5629 
 
 

 
 


