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ข้ันตอนการวางแผนงบประมาณ 

 
KKPLDT01  :     บันทึกขอมูลงาน/โครงการ 

SCREEN เมื่อเขาหนาจอบันทึกโครงการ จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอบันทึกขอมูลโครงการ 

 

วัตถุประสงค กําหนดรายละเอียดของโครงการแตละคณะ/หนวยงาน 

ผูใชงาน ผูจัดทําโครงการของแตละคณะ/หนวยงาน 

เอกสารที่ได  

เอกสารอางอิง แบบแสดงขอมูลพ้ืนฐานของงาน/โครงการ (KKPLDI01) 

เง่ือนไข การใชโปรแกรมบันทึกขอมูลโครงการตองกําหนดคาในแฟมขอมูลหลักของระบบวางแผนงบประมาณ
กอน  

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปบริหารงบประมาณของโครงการ และเลือกประเภทการของบประมาณวาเปนการของบประมาณ

ประจําปหรือการของบประมาณกลางป  โดยคลิกที่ชอง   ตามขอความนั้น 

2.  กําหนดระยะเวลาของโครงการ ในชองปงบประมาณ...ถึง.. ทางระบบจะแสดงปงบประมาณเหมือนขอมูล
ในชองปบริหารงบประมาณ และชองถึง ใหกําหนดปที่โครงการสิ้นสุด ถาไมใสปลงในชองถึง เมื่อกด
บันทึก ทางระบบจะใสขอมูลปบริหารงบประมาณนั้นให 

3.  กําหนดคณะ/หนวยงาน, กองทุน , แผนงาน, งาน, โครงการ และโครงการหลัก โดยกด    จะปรากฏ
รายช่ือใหเลือก   
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4.  กําหนดประเภทของงาน วาเปนงานเดิมหรืองานใหม ใหเลือกโดยคลิกที่ชอง   หนาขอความนั้น 

5.  กําหนดประเภทของโครงการ เปนโครงการเดิมหรือโครงการใหม  ใหเลือกโดยคลิกที่ชอง   
หนาขอความน้ัน 

6.  กําหนดสถานภาพของงาน/โครงการ/หลักสูตร เปนการพัฒนาหรือดําเนินการปกติ ใหเลือกโดยคลิกที่ชอง  

 หนาขอความนั้น 

7.  ในแถบ หลักการและเหตุผล ใหบันทึกหลักการและเหตุผลของโครงการ 

8.  ในแถบ วัตถุประสงค ใหบันทึกวัตถุประสงค ของโครงการ 

9.  ในแถบ เปาหมาย ใหบันทึกเปาหมาย ของโครงการ 

10.  ในแถบ แนวทางดําเนินงาน  ใหบันทึกแนวทางดําเนินงาน ของโครงการ 

11.  ในแถบ หมายเหตุ ใหบันทึกหมายเหตุ ของโครงการ 

12.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว ใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมด และแสดงขอมูลวันที่
บันทึกในชองวันที่ปรับปรุง และ รหัสผูเขาใชงานของผูปรับปรุงในชองปรับปรุงโดย 

13.  ชองสถานะ จะแสดงขอมูลสถานะของโครงการนั้น 

14.  ถาตองการเพิ่มโครงการใหม ใหกดปุม   ระบบเคลียรขอมูลทั้งหมดให แลวกลับไปเริ่มทําขั้นตอนที่ 1   

15.  ถาตองการลบโครงการใด ใหกดปุม  ระบบลบขอมูลของโครงการนั้น แตจะสามารถทําไดเมื่อ
โครงการนั้นไดทําบันทึกการขออนุมัติงบประมาณระยะยาวแลว(KKPLDT02) 

16.  ถาตองการกําหนดกิจกรรมและจํานวนเงินงบประมาณของโครงการนั้น โดยไมตองการออกไปยังหนาจอ

เมนู ใหกดปุม   หนาจอโปรแกรม  KKPLDT02 บันทึกการขออนุมัติงบประมาณระยะ
ยาว จะเปดขึ้นใหบันทึก 

หมายเหตุ  
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KKPLDT02  :     บันทึกขออนุมัติงบประมาณระยะยาว 

SCREEN เมื่อเขาหนาจอบันทึกโครงการ จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-1 

 

 
รูปแสดงหนาขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-2 
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รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-3 

 

 
รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-4 

 
วัตถุประสงค เพื่อบันทึกกิจกรรมใหแตละโครงการ และกําหนดงบประมาณรายจาย รายไดและตัวช้ีวัดของแตละกิจกรรม

เพื่อทําการขออนุมัติงบประมาณระยะยาว  
ผูใชงาน กองแผนงาน 
เอกสารที่ได  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  5 



เงื่อนไข การใชโปรแกรมขออนุมัติงบประมาณระยะยาว 
1. ตองกําหนดคาในแฟมขอมูลหลักระบบวางแผนงบประมาณกอน  
2. ตองกําหนดคาในแฟมขอมูลหลักระบบติดตามและประมวลผลกอน ซึ่งไดแก  

        2.1  แฟมหนวยนับของตัวช้ีวัด                2.2 แฟมรายการผลผลิต 
3. ทําโปรแกรม บันทึกขอมูลโครงการ (KKPLDT01) 

วิธีการใชงาน  
1.  คนหาโครงการที่ตองการกําหนดกิจกรรมให โดย กดปุม   และใสปบริหารงบประมาณ, งาน,โครงการ, 

คณะ/หนวยงาน  ระบุประเภทของโครงการหลังจากนั้นกด ปุม   ทางระบบจะแสดงรายละเอียดของ
โครงการนั้น 

2.  กําหนดรหัสกิจกรรมที่จะอยูภายในโครงการ โดย กดปุม   จะมีรายช่ือกิจกรรมใหเลือก ทางระบบจะ
แสดงรายละเอียดของกิจกรรมนั้นในชองช่ือกิจกรรม, รายละเอียดและรหัสกิจกรรมหลัก ทั้งนี้สามารถ
กําหนดไดหลายกิจกรรมภายในโครงการ  

3.  แถบ งบรายจายของกิจกรรม (รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-1) จะเปนการกําหนดงบ
รายจายแตละกิจกรรม 

3.1 กําหนดหมวดรายจายและแหลงเงินทุนโดย กดปุม  เพื่อเลือกรหัส ระบบจะแสดงชื่องบรายจาย
และชื่อแหลงเงินทุนดานลางตาราง 

3.2 ใสจํานวนเงินของกิจกรรมในปที่ของบประมาณนั้นและกดปุม  

3.3 ถางบรายจายของกิจกรรมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ใหกดปุม  จะขึ้นหนาจอ
บันทึกรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง (รูปแสดงหนาขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-2) 

3.4 กําหนดประเภท/รายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง โดย กดปุม  เพื่อเลือกรหัส ระบบจะแสดงชื่อ
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง (ช่ือที่แสดงตองไปกําหนดรายการรับ-จายในระบบงบประมาณ) 

3.5 ระบุจํานวนของครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

3.6 กําหนดหนวยนับของครุภัณฑและสิ่งกอสราง โดย กดปุม  เพื่อเลือกหนวยนับ(กําหนดหนวยนับ
ในแฟมขอมูลกลาง)  

3.7 ระบุราคาตอหนวยของครุภัณฑและสิ่งกอสราง และงบประมาณที่จะใช  
3.8 ระบุหมายเหตุอื่นๆ ในชองหมายเหตุ 

3.9 ถาตองการเพิ่มรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง ใหกดปุม  และทางระบบจะเลื่อนขึ้น

บรรทัดใหมใหบันทึก แตถาตองการลบรายการครุภัณฑและสิ่งกอสรางใหกดปุม  ทาง
ระบบจะลบรายการครุภัณฑและสิ่งกอสรางนั้นให 

3.10  ชองยอดรวมงบประมาณ  จะแสดงงบประมาณรายจายที่บันทึกไว 

3.11 เมื่อกําหนดขอมูลของครุภัณฑและสิ่งกอสรางเรียบรอยแลว ตองการบันทึก ใหกดปุม  

3.12 จบการทํางานการกําหนดขอมูลครุภัณฑและสิ่งกอสราง ใหกดปุม  เพื่อกลับไปหนาจอ
บันทึกการขออนุมัติงบประมาณระยะยาว 
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4.  แถบ งบรายรับ (รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-3) กําหนดรายรับของแตละกิจกรรม 

4.1 กําหนดหมวดรายรับและแหลงเงินทุนโดย กดปุม  เพื่อเลือกรหัส ระบบจะแสดงชื่อประเภท
รายรับและชื่อแหลงเงินทุนดานลางตาราง 

4.2   ใสจํานวนเงินรายรับของกิจกรรมในปการของบประมาณ 
5.  แถบ ตัวช้ีวัด (รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณระยะยาว-4) กําหนดตัวช้ีวัดและผลผลิตของ 

แตละกิจกรรม 

5.1 กําหนดรหัสผลผลิต โดย กดปุม  เพื่อเลือกรหัส ระบบจะแสดงชื่อผลผลิต, ช่ือตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
และหนวยนับดานลาง 

5.2 กําหนดจํานวนผลผลิตที่ไดตอจํานวนเงินงบประมาณของกิจกรรมของปงบประมาณนั้น 
6.  เมื่อกําหนดขอมูลรายจาย รายรับและผลผลิตตอ 1 กิจกรรมเรียบรอยแลว ใหกดปุม     ทางระบบจะ

บันทึกขอมูลทั้งหมดนั้น แตถาตองการเพิ่มกิจกรรมใหมใหโครงการ ให กดปุม  ระบบจะเลื่อนบรรทัด
ใหมใหบันทึก แลวใหกลับไปปฏิบัติตามขั้นที่ 2-5 อีกครั้ง 

หมายเหตุ  
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KKPLDT03  :     บันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป 

SCREEN เมื่อเขาหนาจอบันทึกโครงการ จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาบันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป-1 

 

 
รูปแสดงหนาบันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป-2 
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รูปแสดงหนาบันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป-3 

 

 
รูปแสดงหนาบันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป-4 

 

วัตถุประสงค แกไขจํานวนเงินรายจาย, รายรับ,ตัวช้ีวัดของกิจกรรมในโครงการ 

ผูใชงาน ผูจัดทําโครงการของคณะ/หนวยงานตางๆ 
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เอกสารที่ได  

เง่ือนไข การใชโปรแกรมขออนุมัติงบประมาณประจําป 
1. ตองกําหนดคาในแฟมขอมูลหลักระบบวางแผนงบประมาณและระบบติดตามและประมวลผลกอน  
2. ทําโปรแกรม การขออนุมัติงบประมาณระยะยาว (KKPLDT02) 

วิธีการใชงาน  

1.  คนหาโครงการที่ตองการปรับปรุงจํานวนเงินของบประมาณ โดย กดปุม   และใสคณะ/หนวยงาน  

ประเภทการของบประมาณ, ปงบประมาณ, กองทุน,แผนงาน,โครงการ, หลังจากนั้นกด ปุม   ทางระบบ
จะรายละเอียดของโครงการนั้น 

2.  แถบ งบรายจาย (รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณประจําป-1)   
แสดงขอมูลงบรายจายตามโครงการที่เลือก ดังนี้ 

2.1 รหัสรายจาย ช่ือรายจาย รหัสแหลงเงินทุน ช่ือแหลงเงินทุน และจํานวนเงิน โดยที่สามารถปรับปรุง
จํานวนเงินรายจาย 

2.2 กดปุม  จะมีหนาจอรายการครุภัณฑและสิ่งกอสรางขึ้นมา (รูปแสดงหนาจอขออนุมัติ
งบประมาณประจําป-2)   เพื่อปรับปรุงจํานวนเงินงบประมาณของรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

เมื่อทําการปรับปรุงเรียบรอยใหกดปุม   เพื่อบันทึกการปรับปรุงนั้น 

2.3 กดปุม   เพื่อกลับมาหนาบันทึกขออนุมัติงบประมาณประจําป 

3.  แถบ งบรายรับ (รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณประจําป-3)   
แสดงขอมูลรายรับตามโครงการที่เลือก ดังนี้ 

3.1 ประเภทรายรับ, ช่ือประเภทรายรับ, แหลงเงินทุน, ช่ือแหลงเงินทุนและจํานวนเงินรายรับ โดยที่
สามารถปรับปรุงจํานวนรายรับ 

3.2  ในชองงบรายรับทั้งสิ้น จะแสดงจํานวนเงินงบรายรับรวมทั้งหมด 

4.  แถบ ตัวช้ีวัด (รูปแสดงหนาจอขออนุมัติงบประมาณประจําป-4) แสดงขอมูลผลผลิตของโครงการที่เลือก 
ดังนี้ 

4.1 รหัสผลผลิต, ปริมาณงาน ,หนวยนับ และงบประมาณที่สามารถปรับปรุงงบประมาณได 

5.  เมื่อปรับปรุงขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะบันทึกขอมูลทั้งหมด 
และจะบันทึกวาเปนการปรับปรุงครั้งที่เทาไรของโครงการนี้

หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  10 



KKPLDT04  :     บันทึกการอนุมัติงาน/โครงการโดยคณะ / หนวยงาน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกการอนุมัติงาน/ โครงการโดยคณะ / หนวยงาน จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาบันทึกการอนุมัติงาน/โครงการโดยคณะ / หนวยงาน 

 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกสถานะอนุมัติของงาน/โครงการตามคณะ / หนวยงาน 

ผูใชงาน ผูมีอํานาจอนุมัติงาน/โครงการของคณะ/หนวยงานตางๆ 

เอกสารที่ได  

เง่ือนไข ผานขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณระยะยาวและประจําป (KKPLDT02-03) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปบริหารงบประมาณ 

2.  คนหาชวงขอมูลของคณะ/หนวยงาน โดยกําหนดในชองจากคณะ/หนวยงาน ถึงคณะ/หนวยงาน ใหกดปุม 

  แลวเลือกรหัสคณะ/หนวยงาน  

3.  คนหาชวงขอมูลงาน ในชองจากงาน ถึงงาน ใหกดปุม   แลวเลือกรหัสงาน 

4.  กดปุม   ระบบจะแสดงขอมูลโครงการตามชวงขอมูลคนหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รหัสและ
ช่ือโครงการ, ช่ือคณะ/หนวยงาน, ช่ือกองทุน, ช่ืองาน จากปงบประมาณ ถึงปงบประมาณ ยอดเงิน
งบประมาณ 

5.  ถาตองการอนุมัติโครงการยอย/หลักสูตรใด ใหคลิกที่ปุม   อนุมัติ หรือถาอนุมัติทั้งหมด ใหคลิกที่ปุม 
 ทางระบบจะเลือกอนุมัติใหทุกโครงการที่แสดง แตถาตองการจะเคลียรการอนุมัติที่กําลังทํา

อยู ใหกด ปุม  เพื่อเคลียรการคลิกอนุมัติทั้งหมด 

6.  ในชองรวมโครงการที่อนุมัติ จะแสดงจํานวนรวมโครงการที่ไดคลิกอนุมัติ 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  11 



7.  เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะถามย้ําอีกครั้งวาตองการทํา
การอนุมัติ 

 
 
ใหกดปุม OK เพื่อทําการบันทึก ระบบจะประมวลผลและมีขอความบอกวาประมวลผลเรียบรอยแลว 

 
หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  12 



KKPLDT06  :     บันทึกการจัดสรรงบประมาณระยะยาวตามโครงการ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณระยะยาวตามโครงการ จะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาบันทึกปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณระยะยาวตามโครงการ -1 

 

 
 

รูปแสดงหนาบันทึกปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณระยะยาวตามโครงการ -2 
 

วัตถุประสงค บันทึกจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรแลวจากสํานักงบประมาณแตละโครงการ 

ผูใชงาน กองแผน 

เอกสารที่ได  

เง่ือนไข ผานขั้นตอนการอนุมัติงาน/โครงการโดยสํานักงบประมาณ (KKPLDT08) 

วิธีการใชงาน  

1.  คนหาโครงการที่ตองการบันทึกจัดสรรงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงบประมาณ โดย กดปุม 

  และใสปบริหารงบประมาณ, แผนงาน, โครงการ, และหนวยงาน หลังจากนั้นกด ปุม   ทางระบบ
จะแสดงรายละเอียดของโครงการ 

2.  ใสจํานวนเงินของโครงการที่ไดรับการจัดสรร ในชองจัดสรรของปบริหารงบประมาณนั้น 
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3.  กดปุม   จะขึ้นหนาจอบันทึกรายการครุภัณฑและสิ่งกอสราง (หนาบันทึกปรับปรุงการ
จัดสรรงบประมาณระยะยาวตามโครงการ -2) 

4.  บันทึกจํานวนเงินของงบประมาณที่จัดสรรใหสําหรับครุภัณฑนั้น เมื่อใสจํานวนเงินเสร็จเรียบรอยแลวให

กดปุม  แลวกดปุม  เพื่อกลับไปหนาจอบันทึกปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการ  

5.  กดปุม  เพื่อบันทึกการจัดสรรเงินงบประมาณของโครงการนั้น 

หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  14 



KKPLDT05  :     บันทึกการวางแผนการใชจายงบประจําป 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชัน บันทึกการวางแผนการใชจายงบประจําปจะปรากฏหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาบันทึกการวางแผนการใชจายงบประจําป 

วัตถุประสงค บันทึกวันที่ใชงบประมาณของโครงการ 

ผูใชงาน คณะ/หนวยงานเจาของโครงการ 

เอกสารที่ได  

เง่ือนไข ตองผานการจัดสรรงบประมาณระยะยาวตามโครงการ (KKPLDT06) 

วิธีการใชงาน  

1.  คนหาโครงการที่ตองการปรับปรุงจํานวนเงินของบประมาณ โดย กดปุม   และใสคณะ/หนวยงาน  

ประเภทการของบประมาณ, ปงบประมาณ, กองทุน,แผนงาน,โครงการ, หลังจากนั้นกด ปุม   ทางระบบ
จะแสดงรายละเอียดของโครงการนั้น 

2.  ใสวันทีใชงบประมาณของโครงการ  ในชองวันที่ใชงบ 

3.  กดปุม  เพื่อทําการบันทึก 

หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  15 



KKPLDT09  :     บันทึกสถานะเพื่อต้ังงบประมาณประจําป 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันบันทึกสถานะเพื่อต้ังงบประมาณประจําปจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาบันทึกการอนุมัติงาน/โครงการสงไประบบบริหารงบประมาณ 

 

วัตถุประสงค เพื่อบันทึกสถานะเพื่อต้ังงบประมาณประจําปนั้นๆ 

ผูใชงาน กองแผน หลังจากจัดสรรประมาณ  

เอกสารที่ได  

เง่ือนไข ตองผานการจัดสรรงบประมาณระยะยาวตามโครงการ (KKPLDT06) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปงบประมาณในชองปบริหารงบประมาณ 

2.  คนหาชวงขอมูลของคณะ/หนวยงาน โดยกําหนดในชองจากคณะ/หนวยงาน ถึงคณะ/หนวยงาน ใหกดปุม 

  แลวเลือกรหัสคณะ/หนวยงาน  

3.  คนหาชวงขอมูลแผนงาน / โครงการ ในชองจากแผนงาน / โครงการ ถึงแผนงาน / โครงการใหกดปุม   
แลวเลือกรหัสแผนงาน/โครงการ 

4.  กดปุม   ระบบจะแสดงขอมูลโครงการยอยตามชวงขอมูลคนหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รหัส
และชื่อโครงการ, ช่ือคณะ/หนวยงาน, ช่ือกองทุน, ช่ือแผนงาน, จากปงบประมาณ ถึงปงบประมาณ, ยอดเงิน
งบประมาณ, ยอดเงินงบประมาณที่เสนอ และเงินงบประมาณที่ไดจัดสรร 

5.  ถาตองการอนุมัติโครงการใด ใหคลิกที่ปุม   อนุมัติ หรือถาอนุมัติทั้งหมด ใหคลิกที่ปุม  
ทางระบบจะเลือกอนุมัติใหทุกโครงการที่แสดง แตถาตองการจะเคลียรการอนุมัติที่กําลังทําอยู ใหกด ปุม 

 เพื่อเคลียรการคลิกอนุมัติทั้งหมด 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  16 



6.  ในชองรวมโครงการที่อนุมัติ จะแสดงจํานวนรวมโครงการที่อนุมัติ 

7.  เมื่อกําหนดขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะถามย้ําอีกครั้งวาตองการ 

 
 
กดปุม OK เพื่อทําการบันทึก ระบบจะประมวลผลให และจะขึ้นขอความไดทําการประมวลผลเสร็จ
เรียบรอยแลว 
 

 
หมายเหตุ  

 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  17 



สอบถาม 

 
KKPLQY01 :    สอบถามสถานะแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงาน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันสอบถามสถานะแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงานจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอสอบถามสถานะแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงาน 

 

วัตถุประสงค สอบถามสถานะแผนงาน / โครงการของคณะ / หนวยงานประจําปงบประมาณที่ตองการ 

ผูใชงาน กองแผนงาน, คณะและหนวยงาน 

เอกสารที่ได - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม   เพื่อเลือกปงบประมาณ 

2.  เลือกคณะ/หนวยงาน โดยสามารถเลือกเปนชวงขอมูล ใหกดปุม    เพื่อเลือกคณะหรือหนวยงาน ในชองจาก
คณะ/หนวย และชองถึง  

3.  ชองแผนงานทําเหมือนการเลือกคณะ/หนวยงาน 

4.  เมื่อเลือกขอมูลที่ตองการสอบถามเรียบรอยแลวใหกดปุม สอบถาม  แลวระบบจะแสดงผลในตารางขางลาง 

5.  ในตารางจะแสดงขอมูลงาน /โครงการ/หลักสูตร แผนงาน  ของ คณะ/หนวยงาน เริ่มปงบประมาณจนถึงสิ้นสุด
งบประมาณ และบอกสถานะของงานนั้น  

6.  ดานลางตารางจะบอกถึงกองทุนของโครงการ รวมถึง บอกจํานวนทั้งหมดของโครงการที่สอบถาม 

หมายเหตุ  

 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  18 



KKPLQY02 :    สอบถาม 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันติดตามแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงานจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอติดตามแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงาน-1 

 

 
รูปแสดงหนาจอติดตามแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงาน-2 

 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  19 



 
รูปแสดงหนาจอติดตามแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงาน-3 

 

วัตถุประสงค สอบถามสถานะของแผนงาน /โครงการตามคณะหรือหนวยงาน 

ผูใชงาน กองแผน, คณะ/หนวยงาน 

เอกสารที่ได - 

วิธีการใชงาน  

1.  กดปุม   เพื่อเลือกปงบประมาณ 

2.  เลือกคณะ/หนวยงาน โดยสามารถเลือกเปนชวงขอมูล ใหกดปุม    เพื่อเลือกคณะหรือหนวยงาน ในชองจาก
คณะ/หนวย และชองถึง  

3.  กดปุม  สอบถาม  เพื่อแสดงขอมูลในตารางขางลาง 

4.  ขอมูลในตาราง (รูปแสดงหนาจอติดตามแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงาน-1 และ2 ) จะแสดงจํานวน
โครงการตอสถานะ และรวมจํานวนโครงการทั้งหมดของคณะ/หนวยงาน 

5.  ใหคลิกที่สถานะในคณะ/หนวยงานที่ตองการดูรายละเอียด  แลวกดปุม ดูรายละเอียด ระบบจะขึ้นหนาจอ
รายละเอียด (รูปแสดงหนาจอติดตามแผนงาน / โครงการตามคณะ /หนวยงาน-3) จะมีขอมูลช่ืองานตาม
โครงการ, งบประมาณ, ผูปรับปรุง, วันที่ปรับปรุง กองทุน และสถานะ ถาตองการจะปดหนาจอใหกดปุม  ออก  
เพื่อกลับไปที่หนาจอติดตามแผนงาน/โครงการของคณะ/หนวยงาน 

หมายเหตุ  

 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  20 



KKPLQY03 :    สอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ คณะ /หนวยงาน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันสอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ คณะ /หนวยงานจะปรากฏหนาจอ
ดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอสอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ คณะ /หนวยงาน 

 

วัตถุประสงค เพื่อสอบถามยอดการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน / โครงการ คณะ /หนวยงาน 

ผูใชงาน กองแผนงาน 

เอกสารที่ได - 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปงบประมาณ 

2.  เลือกคณะ/หนวยงาน โดยสามารถเลือกเปนชวงขอมูล ใหกดปุม    เพื่อเลือกคณะหรือหนวยงาน ในชองจาก
คณะ/หนวย และชองถึง  

3.  ชองแผนงานทําเหมือนการเลือกคณะ/หนวยงาน 

4.  เมื่อเลือกขอมูลที่ตองการสอบถามเรียบรอยแลวใหกดปุม  สอบถาม  แลวระบบจะแสดงผลในตารางขางลาง 

5.  ตารางขอมูลดานลางจะแสดงชื่อ โครงการ ตามแผนงานของหนวยงาน/คณะ, วันที่ใชงบประมาณ งบประมาณที่
ขอและงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ,กองทุนและรวมจํานวนเงินทั้งหมดของเงินงบประมาณที่ขอเปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรแลวของคณะ/หนวยงาน 

หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  21 



ประมวลผล 
 
KKPLPC01:   ประมวลผลรายงานคัดลอกแผนงาน / โครงการ คณะหนวยงาน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันประมวลผลรายงานคัดลอกแผนงาน / โครงการ คณะหนวยงานหนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอประมวลผลรายงานคัดลอกแผนงาน / โครงการ คณะหนวยงาน 

 

วัตถุประสงค เพื่อคัดลอกแผนงาน / โครงการของหนวยงานของปงบประมาณอื่นมาเปนของปปจจุบัน 

ผูใชงาน คณะ/หนวยงาน 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปงบประมาณที่จะคัดลอก โดยใสปงบประมาณนั้น 

2.  กําหนดปงบประมาณที่รับการคัดลอก ทําเหมือนขั้นตอนที่1  ไมสามารถคัดลอกภายในปงบประมาณเดียวกัน 

3.  กําหนดคณะ / หนวยงาน จะคัดลอกไดเฉพาะภายในคณะ / หนวยงานเดียวกัน 

4.  กําหนดแผนงาน / โครงการที่จะคัดลอก โดยกดปุม    เพื่อเลือกรหัสแผนงาน/โครงการ 

5.  กําหนดแผนงาน / โครงการที่รับคัดลอก ทําเหมือนขั้นตอนที่4 

6.  เมื่อกําหนดขอมูลเสร็จ ใหกดปุม ประมวลผล  ทางระบบจะทําการคัดลอกให 

หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  22 



KKPLPC02:   ยกเลิก/ โครงการ  

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันยกเลิก/ โครงการ หนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอยกเลิก/ โครงการ  

 

วัตถุประสงค เพื่อยกเลิกโครงการ 

ผูใชงาน คณะและหนวยงาน, กองแผน 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปบริหารงบประมาณ 

2.  คนหาชวงขอมูลของคณะ/หนวยงาน โดยกําหนดในชองจากคณะ/หนวยงาน ถึงคณะ/หนวยงาน ใหกดปุม   
แลวเลือกรหัสคณะ/หนวยงาน 

3.  คนหาชวงขอมูลงาน ในชองจากแผนงาน ถึงแผนงาน ใหกดปุม   แลวเลือกรหัสงาน 

4.  กดปุม   ระบบจะแสดงขอมูลโครงการตามชวงขอมูลคนหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รหัสและชื่อ
โครงการ, ช่ือคณะ/หนวยงาน, ช่ือกองทุน, ช่ืองาน จากปงบประมาณ ถึงปงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณ 

5.  ถาตองการยกเลิกโครงการใด ใหคลิกที่ชอง   ยกเลิก หรือถายกเลิกทั้งหมด ใหคลิกที่ปุม  ทาง
ระบบจะเลือกยกเลิกใหทุกโครงการที่แสดง แตถาตองการจะเคลียรการยกเลิกกําลังทําอยู ใหกด ปุม 

 เพื่อเคลียรการคลิกยกเลิกทั้งหมด

6.  ในชองรวมโครงการที่ ยกเลิก จะแสดงจํานวนรวมโครงการที่ได ยกเลิก

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  23 



 เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะถามย้ําอีกครั้งวาตองการทําการ
ยกเลิก 
 

 
 
ใหกดปุม OK เพื่อทําการบันทึก ระบบจะประมวลผลและมีขอความบอกวาประมวลผลเรียบรอยแลว 
 

 
หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  24 



KKPLPC03:   ปดโครงการ  

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันปด โครงการ หนาจอดังรูป 

 
รูปแสดงหนาจอปด โครงการ 

 

วัตถุประสงค เพื่อปดโครงการเมื่อโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

ผูใชงาน กองแผน 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปบริหารงบประมาณ 

2.  คนหาชวงขอมูลของคณะ/หนวยงาน โดยกําหนดในชองจากคณะ/หนวยงาน ถึงคณะ/หนวยงาน ใหกดปุม   
แลวเลือกรหัสคณะ/หนวยงาน 

3.  คนหาชวงขอมูลงาน ในชองจากแผนงาน ถึงแผนงาน ใหกดปุม   แลวเลือกรหัสงาน 

4.  กดปุม   ระบบจะแสดงขอมูลโครงการตามชวงขอมูลคนหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ รหัสและชื่อ
โครงการ, ช่ือคณะ/หนวยงาน, ช่ือกองทุน, ช่ืองาน จากปงบประมาณ ถึงปงบประมาณ ยอดเงินงบประมาณ 

5.  ถาตองการปดโครงการใด ใหคลิกที่ชอง   ปด หรือถายกเลิกทั้งหมด ใหคลิกที่ปุม  ทางระบบ
จะเลือกยกเลิกใหทุกโครงการที่แสดง แตถาตองการจะเคลียรการปดกําลังทําอยู ใหกด ปุม  เพื่อ
เคลียรการคลิกปดทั้งหมด

6.  ในชองรวมโครงการที่ ปด จะแสดงจํานวนรวมโครงการที่ได ปด

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  25 



 เมื่อใสขอมูลทุกอยางเรียบรอยแลว จะทําการบันทึกใหกดปุม    ระบบจะถามย้ําอีกครั้งวาตองการทําการปด
โครงการ 
 

 
 
ใหกดปุม OK เพื่อทําการบันทึก ระบบจะประมวลผลและมีขอความบอกวาประมวลผลเรียบรอยแลว 
 

 
หมายเหตุ  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  26 



รายงาน 
 
KKPLID01 :      รายงานเปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานเปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงานจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานเปาหมายผลผลิตและแผนปฏิบัติงาน 

 

วัตถุประสงค ออกรายงานรายละเอียดของงาน/โครงการตางๆ 

ผูใชงาน คณะ/หนวยงาน , แผนงาน 

เอกสารที่ได 1. แบบแสดงขอมูลพ้ืนฐานงาน/โครงการ (KKPLID01) 
2. เปาหมายผลผลิตและแบบแผนปฏิบัติงาน (KKPLID02) 
3. งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ (KKPLID04) 
4. งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ(เฉพาะงบเงินอุดหนุน) (KKPLID05)   
5. งบประมาณรายจายของงาน/โครงการ(เฉพาะงบรายจายอื่น) (KKPLID06) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปงบประมาณ  

2.  กําหนดชวงขอมูลของคณะ/หนวยงาน โดยกดปุม  เพื่อเลือกรหัสคณะ/หนวยงานที่ชอง ต้ังแตคณะ/
หนวยงาน ถึง คณะ/หนวยงาน 

3.  กําหนดชวงขอมูลของกองทุน, แผนงาน, โครงการ เหมือนการกําหนดชวงขอมูลของคณะ/หนวยงาน 

4.  เลือกประเภทของรายงาน โดยคลิกที่หนาช่ือรายงาน  

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  27 



    5. กดปุม  เพื่อออกรายงาน 

หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ภาคผนวก 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  28 



KKPLORO7:     รายงานแสดงสถานะโครงการตามคณะหนวยงาน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานแสดงสถานะโครงการตามคณะหนวยงานจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานแสดงสถานะโครงการตามคณะหนวยงาน 

 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานแสดงสถานะโครงการตามคณะหนวยงาน ในปงบประมาณที่เลือก 

ผูใชงาน คณะ/หนวยงาน, กองแผน 

เอกสารที่ได รายงานแสดงสถานะโครงการตามคณะหนวยงาน (KKPLOR07) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดชวงปงบประมาณที่ตองการรายงาน ในชองต้ังแตปงบประมาณ ถึงปงบประมาณ 

2.  กําหนดชวงขอมูลคณะ/หนวยงาน โดยกดปุม  เพื่อเลือกรหัสคณะ/หนวยงานที่ชอง ต้ังแตคณะ/
หนวยงาน ถึง คณะ/หนวยงาน 

3.  กําหนดชวงขอมูลแผนงาน เหมือนกําหนดชวงขอมูลคณะ/หนวยงาน 

4.  เมื่อเลือกชวงขอมูลที่ตองการทั้งหมดแลว กดปุม  เพื่อออกรายงาน 

หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ภาคผนวก 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  29 



KKPLOR10:     รายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานผลการจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ 

 

วัตถุประสงค เพื่ออกรายงานผลการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแยกตามหนวยงาน 

ผูใชงาน คณะ/หนวยงาน, กองแผน 

เอกสารที่ได รายงานแสดงผลการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแยกตามหนวยงาน(KKPLOR10) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดชวงปงบประมาณที่ตองการรายงาน ในชองต้ังแตปงบประมาณ ถึงปงบประมาณ 

2.  กําหนดชวงขอมูลคณะ/หนวยงาน โดยกดปุม  เพื่อเลือกรหัสคณะ/หนวยงานที่ชอง ต้ังแตคณะ/
หนวยงาน ถึง คณะ/หนวยงาน 

3.  กําหนดชวงขอมูลแผนงาน เหมือนกําหนดชวงขอมูลคณะ/หนวยงาน 

4.  เมื่อเลือกชวงขอมูลที่ตองการทั้งหมดแลว กดปุม  เพื่อออกรายงาน 

หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ภาคผนวก 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  30 



KKPLOR11:     รายละเอียดรายการครุภัณฑ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายละเอียดรายการครุภัณฑ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณพ.ศ. 
จะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอรายละเอียดรายการ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณพ.ศ.  

 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดรายการ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได รายงานรายการ ครุภัณฑและสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ (KKPLOR11) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปงบประมาณ  

2.  กําหนดชวงขอมูลของคณะ/หนวยงาน โดยกดปุม  เพื่อเลือกรหัสคณะ/หนวยงานที่ชอง ต้ังแตคณะ/
หนวยงาน ถึง คณะ/หนวยงาน 

3.  กําหนดชวงขอมูลแผนงาน, งาน/โครงการ เหมือนกําหนดชวงขอมูลคณะ/หนวยงาน 

4.  เมื่อเลือกชวงขอมูลที่ตองการทั้งหมดแลว กดปุม  เพื่อออกรายงาน 

หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ภาคผนวก 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  31 



KKPLOR12:     รายงานตรวจสอบยอดงบประมาณ 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานตรวจสอบยอดงบประมาณจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานตรวจสอบยอดงบประมาณ 

 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานรายละเอียดตรวจสอบยอดงบประมาณของแตละหนวยงาน 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได รายงานตรวจสอบยอดงบประมาณ (KKPLOR12) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนดปต้ังยอดประจําปงบประมาณ, ปงบประมาณ, แหลงเงิน และหนวยงาน  

2.  กําหนดชวงขอมูลของแผนงาน โดยกดปุม  เพื่อเลือกรหัสแผนงานที่ชอง ต้ังแตแผนงาน ถึง แผนงาน 

3.  กําหนดชวงขอมูล งาน/โครงการ กองทุน กิจกรรม หมวดรายจาย เหมือนกําหนดชวงขอมูลแผนงาน 

4.  เมื่อเลือกชวงขอมูลที่ตองการทั้งหมดแลว กดปุม  เพื่อออกรายงาน 

หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ภาคผนวก 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  32 



KKPLOR13 :     รายงานงบประมาณรายจาย  ตามแหลงเงิน ประจําป 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานงบประมาณรายจาย  ตามแหลงเงิน ประจําปจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานงบประมาณรายจาย  ตามแหลงเงิน ประจําป  

 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานงบประมาณรายจาย  ตามแหลงเงิน ประจําป  

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได รายงานงบประมาณรายจาย  ตามแหลงเงิน ประจําป  (KKPLOR13) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนด ปงบประมาณ, แหลงเงิน โดยกดปุม   

2.  กําหนดชวงขอมูลของคณะ/หนวยงานโดยกดปุม  เพื่อเลือกคณะ/หนวยงาน ที่ชอง ต้ังแตคณะ/
หนวยงาน ถึง คณะ/หนวยงาน  

3.  เมื่อเลือกชวงขอมูลที่ตองการทั้งหมดแลว กดปุม  เพื่อออกรายงาน  

หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ภาคผนวก 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  33 



KKPLOR15 :     รายงานยอดเงินจัดสรรโดยกองแผนงาน 

SCREEN เมื่อเขาฟงกชันรายงานยอดเงินจัดสรรโดยกองแผนงานจะปรากฏหนาจอดังรูป 
 

 
รูปแสดงหนาจอรายงานยอดเงินจัดสรรโดยกองแผนงาน 

 

วัตถุประสงค เพื่อออกรายงานยอดเงินจัดสรรโดยกองแผนงาน 

ผูใชงาน  

เอกสารที่ได รายงานยอดเงินจัดสรรโดยกองแผนงาน  (KKPLOR15) 

วิธีการใชงาน  

1.  กําหนด ปงบประมาณโดยกด    

2.  กําหนดชวงขอมูลของคณะ/หนวยงานโดยกดปุม  เพื่อเลือกคณะ/หนวยงาน ที่ชอง ต้ังแตคณะ/
หนวยงาน ถึง คณะ/หนวยงาน  

3.  กําหนดชวงขอมูลของแผนงานโดยกดปุม  เพื่อเลือกแผนงาน ที่ชอง ต้ังแตแผนงาน ถึง แผนงาน  

4.  เมื่อเลือกชวงขอมูลที่ตองการทั้งหมดแลว กดปุม  เพื่อออกรายงาน  

หมายเหตุ ตัวอยางรายงานที่ภาคผนวก 

 

คูมือใชงาน ระบบวางแผนงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแกน  34 
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