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1 บทนํา 

1.1 นิยามของระบบ 
PFMS ย่อมาจาก Project Financial Monitoring System คือ ระบบการติดตามความก้าวหน้าของโครงการงบลงทุน 

ซ่ึงทํางานผ่านเว็บและมีความสามารถดังนี้ 
• จัดเก็บข้อมูลท่ีสําคัญเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  
• กําหนดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลชัดเจน อ้างอิงการทํางานเป็น Milestone  
• สามารถจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ระดับชั้น ได้แก่ กลุ่มโครงการ (Program) โครงการ (Project) สัญญา (Contract) 

และ งวดงานของสัญญา (Phase) 

1.1.1 การจัดเก็บข้อมูลของระบบ PFMS 
ระบบ PFMS เก็บข้อมูลหลักเป็น 2 ระดับได้แก่ระดับโครงการ และระดับสัญญา ข้อมูลหลักท่ีจัดเก็บมี 4 ชนิด ได้แก่ 

1. ข้อมูลท่ัวไป (Master) 
2. การเบิกจ่ายเงิน  
3. ความคืบหน้าของการดําเนินงาน 
4. สถานะ Milestones ท้ัง 10 

โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บท้ังแผนและผลเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดําเนินงานจริง รูปท่ี 1.1-1 แสดง
ข้อมูลท่ีจัดเก็บในระบบ PFMS 

ขอมลูดานการเบิกจาย
โครงการ (ลานบาท)

ขอมลูดานการดําเนินงาน
โครงการ (ร อยละ)

ขอมลูสถานะ 
Milestone โครงการ

ระบบ PFMS

Master ขอมลูโครงการ

ขอมลูระดบัโครงการ

ขอมลูดานการเบกิจาย
สญัญา (ลานบาท)

ขอมลูดานการดําเนินงาน
สญัญา (ร อยละ)

ขอมลูสถานะ 
Milestone สญัญา

Master ขอมลูสญัญา

ขอมลูระดบัสญัญา

 
รูปท่ี 1.1-1 

 
ลําดับการเก็บข้อมูล สรุปได้ในรูปท่ี 1.1-2 โดยจะเห็นว่า สัญญาจะถูกสร้างภายในโครงการ และการจัดทําแผนจะต้องเกิด

ก่อนการบันทึกผล  
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สร าง
โครงการ

บนัทกึแผน
ระดบัโครงการ

สร างสญัญา

บนัทกึผล
ตามโครงการ

สง
แผน

บนัทกึแผน
ระดบัสญัญา

บนัทกึผล
ตามสญัญา

สง
แผน

 
รูปท่ี 1.1-2 

1.1.2 Milestones สําหรับการติดตามโครงการ 
ในระบบ PFMS การบันทึกข้อมูลจะเป็นการบันทึกไปเป็นลําดับขั้นตอนในการทํางาน ซ่ึงจุดสําคัญในแต่ละขั้นตอนนี้เรียกว่า 
Milestones ประกอบด้วย 10 Milestones สรุปได้ดังรูปท่ี 1.1-3 

1.1.3 ระดับในการใส่ข้อมูล 4 ระดับ 
การจัดเก็บข้อมูลในระบบจะแบ่งระดับออกเป็น 4 ระดับ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า โครงการ และสัญญาจะเป็น 2 ระดับหลัก อีก 2 
ระดับท่ีใช้เสริมการเก็บข้อมูล ได้แก่ ระดับกลุ่มโครงการ ซ่ึงใช้ในการจัดกลุ่มของโครงการที่เกี่ยวข้องกันภายในรัฐวิสาหกิจเดียวกัน 
เข้าด้วยกัน และ งวดงาน ซ่ึงใช้แบ่งย่อยลําดับการทํางานของแต่ละสัญญา รูปท่ี 1.1-4 แสดงระดับการเก็บข้อมูล 4 ระดับ 
 

กลุมโครงการ

โครงการ

สญัญา

งวดงาน

เชน รถไฟฟ าสีมวง

เชน รถไฟฟ าสีมวง ชวง … 

สญัญาที่มีการลงนาม

งานยอยภายในสญัญา

 
 

รูปท่ี 1.1-4 
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รูปท่ี 1.1-3 
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1.2 ประโยชน์ที่ได้รับ 
ข้อมูลของระบบ PFMS เก็บข้อมูลรายละเอียดโดย ครอบคลุมต้ังแต่การอนุมัติโครงการ การจัดซ้ือจัดจ้าง ดําเนินงาน  

จนถึงเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้นจึงสามารถนํามาออกรายงานเพื่อตอบคําถามได้ ดังนี้ 
1. สถานะของโครงการ 

สามารถตรวจสอบถึง สถานะของโครงการ ได้ โครงการใดอยู่ในสถานะการขออนุมัติ โครงการใดได้รับการอนุมัติแล้ว 
หรือยังไม่ได้รับการอนุมัติ  

2. สถานะของสัญญา 
ทราบสถานะของสัญญา ว่าสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างเสร็จแล้วหรอืไม่ (สัญญาลงนาม) สัญญาเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ 

3. ติดตามความล่าช้าในการทํางานแต่ละขั้นตอน 
เทียบแผนกับผลท่ีเกิดขึ้น เพื่อบอกความล่าช้าในการทํางานแต่ละขั้นตอน โดยสามารถมองเป็น % ของความล่าช้าท่ี
เกิดขึ้นจริง 

4. ติดตามการเบิกจ่ายของโครงการและสัญญา 
เทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนทั้งในระดับโครงการและสัญญา โดยสามารถมองเป็นรายเดือน หรือการ
เบิกจ่ายสะสมได้ 

1.3 วัตถุประสงค์และขอบเขตของคู่มือ 
คู่มือนี้อธิบายการจัดการโครงการด้วยระบบ PFMS โดยครอบคลุม เมนูการจัดการโครงการทั้งหมด โดยเริ่มจากพื้น

ฐานความรู้ในการจัดการโครงการในส่วนของบทนํา จากนั้นอธิบายการทํางานในแต่ละเมนูโดยละเอียดสําหรับบทถัดไป 

1.4 การจัดการโครงการ 
การจัดการโครงการครอบคลุมเมนูท้ังหมดในการจัดการโครงการ โดยสามารถสรุปได้ ดังรูปท่ี 1.4-1 โดยลําดับของการจัดเก็บ

ข้อมูล สามารถดูได้จาก คอลัมน์ท่ี 2 ขั้นตอนในการใส่ข้อมูล จะเห็นว่าการจัดการโครงการครอบคลมุต้ังแต่เริ่มสร้างกลุ่มโครงการ  
ถึงโครงการเสร็จสิ้น 
 
คอลัมน์ ท่ี 1 แสดงชื่อของ Navigation Link ซ่ึงจะใช้ในการบันทึกข้อมูลแต่ละขั้นตอน ส่วนคอลัมน์ท่ี 3 สรุปข้อมูลสําคัญที่ต้องใช้ใน
การบันทึกข้อมูล 

1.5 สถานะของโครงการ 
ในแต่ละขั้นตอนการบันทึกข้อมูล สถานะโครงการจะเปลี่ยนไป ซ่ึงสถานะที่เปลี่ยนไปจะมีผลต่อการบันทึกข้อมูล กล่าวคือ

โครงการจะต้องอยู่ในสถานะที่ถูกต้องเพื่อทําการบันทึกข้อมูลเฉพาะของสถานะนั้น รูปท่ี 1.5-1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
โครงการ ตามลําดับขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล โดยสรุป สถานะของโครงการ ประกอบด้วย 

P – อยู่ระหว่างการขออนุมัติดําเนินการ 
A – อนุมัติให้ดําเนินการแล้วโดย ครม. 
R – ครม. ไม่อนุมัติให้ดําเนินการ 
W – เริ่มดําเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดําเนินการ 
F – ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
C – ยกเลิก/ระงับการดําเนินการ 
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รูปท่ี 1.4-1 
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1.6 Milestones ของโครงการ 
Milestone ของโครงการมี 2 Milestones และมีนิยามดังนี้ 

รูปท่ี 1.6-1 
 
เนื่องจาก วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละ Milestone ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นสําหรับ Milestones ระดับโครงการ
สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้จาก รูปท่ี 1.6-2 และรูปท่ี 1.6-3 

M1 ขออนมุตัิโครงการ (แผน)

M1 ขออนมุตัิโครงการ (ผล)

1. ใสวนัท่ี บอรด รส. อนมุตัิ
2. ใสวนัท่ี ครม. อนมุตัิ

(คาดการณ)

(Auto Filled) 3. ใสวนัท่ี ครม. อนมุตัิ

ดําเนินการโครงการ (เสนอ สศช.)

ดําเนินการโครงการ (ครม.อนมุตัิ)
 

รูปท่ี 1.6-2 
 

รูปท่ี 1.6-2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของ Milestone M1 ท้ังแผนและผล กับวันที่เริ่มต้นดําเนินการ
โครงการในรูปนี้อธิบายว่า 
เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 1 

วันที่ บอร์ด รัฐวิสาหกิจ อนุมัติ คือวันที่เริ่มต้นของ M1 ซ่ึงจะมีค่าเหมือนกันทั้งแผนและผล เนื่องจาก เมื่อผู้ใช้เริ่มสร้าง
โครงการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ทราบถึงวันที่ บอร์ด รัฐวิสาหกิจ อนุมัติโครงการนี้เรียบร้อยแล้ว จึงใส่ผลจริงแทนการคาดการณ์ 
เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 2 

วันที่คาดการณ์ว่า ครม. อนุมัติ โครงการนี้ คือวันที่สิ้นสุดของ M1 (แผน) ซ่ึงจะต้องเกิดก่อนวันที่เริ่มต้นของโครงการ 
ท่ีคาดการณ์ไว้และเสนอให้ สศช. 
เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 3 

วันที่ ครม. อนุมัติ โครงการนี้จริง คือวันที่สิ้นสุดของ M1 (ผล) ซ่ึงจะต้องเกิดก่อนวันที่เริ่มต้นของโครงการซึ่งอนุมัติ 
จาก ครม.  

M คําจํากัดความ จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด 

M1 
ช่วงระยะเวลาในการอนุมัติโครงการ 
จากครม. 

บอร์ด รส. อนุมัติโครงการ ครม. อนุมัติโครงการ 

M2 
ช่วงระยะเวลาในการจัดต้ังทีมงาน
โครงการและจัดทําแผน 

เริ่มจัดต้ังทีมงาน และจัดทําแผน 
ทีมงานดําเนินโครงการได้รับ การ
แต่งตั้ง และทําแผนเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 
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M1 ขออนมุตัิโครงการ (แผน)

M2 จดัตัง้ทีมงาน/วางแผน (แผน)

M1 ขออนมุตัิโครงการ (ผล)

M2 (ผล)

1. ใสวนัท่ี บอรด รส. อนมุตัิ
2. ใสวนัท่ี ครม. อนมุตัิ
(คาดการณ)

(Auto Filled)

(Auto Filled)

3. ใสวนัท่ี ครม. อนมุตัิ

4. ใสวนัท่ี จดัตัง้ทีมงาน 
และวางแผนเสร็จ
(คาดการณ)

6. ใสวนัท่ี จดัตัง้ทีมงาน 
และวางแผนเสร็จ

5. ใสวนัท่ีเร่ิม จดัตัง้
ทีมงาน และวางแผน

 

รูปท่ี 1.6-3 

รูปท่ี 1.6-3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง วันเริ่มต้นและสิ้นสุดของ Milestone M1 ท้ังแผนและผล กับวันที่วันเริ่มต้นและสิ้นสุด 
ของ Milestone M2 ท้ังแผนและผล ในรูปนี้อธิบายว่า 
เกณฑ์การบันทึก Milestone ข้อที่ 4 

วันที่คาดการณ์ว่า ครม. อนุมัติ โครงการนี้ คือวันที่สิ้นสุดของ M1 (แผน) และถือเป็นวันเริ่มต้นของ M2 (แผน)  
ด้วยซ่ึงแปลว่า การจัดต้ังทีมงานและวางแผนโครงการจะเกิดขึ้นหลังจากโครงการอนุมัติทันที 

1.7 สรุปบทนาํ 
ส่วนบทนํานี้ได้อธิบายความหมายของระบบ PFMS แก่ผู้ใช้คู่มือ จากนั้นระบุขอบเขตของคู่มือเล่มนี้ ซ่ึงเป็นการจัดการ

โครงการในระบบ PFMS พร้อมทั้งอธิบาย ความรู้พื้นฐานที่สําคัญในการจัดการโครงการได้แก่  
1. ลําดับในการจัดเก็บข้อมูลโครงการ 
2. สถานะของโครงการ 
3. Milestone ของโครงการ และเกณฑ์ในการบันทึก Milestone 

ในบทถัดไปต่อจากนี้จะเข้าสู่รายละเอียดของการบันทึกข้อมูลการจัดการโครงการในแต่ละเมนู 
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2 การเขา้สูร่ะบบและหน้าจอหลัก 
      ในการใช้งานระบบติดตามโครงการลงทุนรัฐวิสาหกิจ และการจัดซ้ือจัดจ้างภายใต้โครงการลงทุน (PFMS-SOE) สําหรับผู้ใช้งาน
ระบบสามารถเข้าสู่ระบบได้ดังนี้โดยระบุ URL https://pfmsportal.soe.gfmis.go.th  
ระบบจะแสดงหน้า Login ตามรูปท่ี 2-1 

 
รูปท่ี 2-1 

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบมีดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 2-1) 

1. รหัสผู้ใช้งาน ระบุรหัสผู้ใช้งาน เพื่อการนําเข้าระบบ 

2. รหัสผ่าน ระบุรหัสผ่านที่ถูกต้อง 

3.  
กดปุ่ม  เพื่อทําการเข้าสู่ระบบตาม (รูปท่ี 2-2) 

เมื่อ Login สําเร็จระบบจะแสดงหน้าหลัก ของระบบ ดังแสดงในรูปท่ี 2-2 

 
รูปท่ี 2-2 

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Project.doc หน้า 11 
 

 หน้าหลักจะเป็นหน้าจอแรกที่ผู้ใช้เห็นเมื่อ Login เข้าสู่ระบบ หรือสามารถที่จะเข้าไปท่ีเมนู หน้าหลัก ตามรูปท่ี 2-3   
ผู้ใช้สามารถเห็นภาพรวมของโครงการและสัญญาที่รับผิดชอบอยู่และรายละเอียดจากองค์ประกอบในหน้าหลักนี้ได้ 
 

 

รูปท่ี 2-3 
 

องค์ประกอบของ หน้าหลัก มีดังนี้ 

องค์ประกอบ รายละเอียด (รูปท่ี 2-3) 

1. โครงการของรัฐวิสาหกิจ ตารางแสดงรายละเอียดของโครงการ

2. สัญญาของรัฐวิสาหกิจ ตารางแสดงรายละเอียดของสัญญา



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Project.doc หน้า 12 
 

2.1 ตารางโครงการของรัฐวิสาหกิจ ของหนา้หลัก 
ตารางสรุป รายละเอียดของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ หากผู้ใช้ได้รับการกําหนดสิทธ์ิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว จะ

เห็นเพียงรัฐวิสาหกิจของตนเท่านั้น โดยตารางมีรูปแบบ ดังรูปท่ี 2.1-1 
 

 
รูปท่ี 2.1-1 

รายละเอียดของตารางแสดงตามหัวข้อต่อไปนี้ 
              

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 2.1-1) 

โครงการของรัฐวิสาหกิจ  

1. รัฐวิสาหกิจ ระบบแสดงชื่อรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ

2. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน

3. ชื่อโครงการลงทนุ ระบบแสดงชื่อโครงการลงทุน

4. วงเงินลงทุนทั้งสิน้ ระบบแสดงวงเงินลงทุนทั้งสิ้นของโครงการ

5. ผลการเบิกจ่ายสะสม ระบบแสดงผลการเบิกจ่ายสะสมของโครงการ

6. สถานะโครงการ ระบบแสดงสถานะปัจจุบันของโครงการ
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2.2 ตารางสัญญาของรัฐวิสาหกิจ ของหน้าหลกั 
ตารางสรุป รายละเอียดของสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ หากผู้ใช้ได้รับการกําหนดสิทธ์ิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว  

จะเห็นเพียงรัฐวิสาหกิจของตนเท่านั้น โดยตารางมีรูปแบบ ดังรูปท่ี 2.2-1 

 
รูปท่ี 2.2-1 

      
 รายละเอียดของตารางแสดงตามหัวข้อต่อไปนี้ 
        

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 2.2-1) 

สัญญาของรัฐวิสาหกิจ  

1. รัฐวิสาหกิจ ระบบแสดงชื่อรัฐวิสาหกิจเจ้าของสัญญา 

2. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน 

3. ชื่อโครงการลงทนุ ระบบแสดงชื่อโครงการลงทุน 

4. รหัสสัญญา ระบบแสดงรหัสสัญญา 

5. ชื่อสัญญา ระบบแสดงชื่อสัญญา 

6. วงเงินสัญญา ระบบแสดงวงเงินของสัญญา 

7. ผลการเบิกจ่ายสะสม ระบบแสดงผลการเบิกจ่ายสะสมของสัญญา 

8. สถานะการส่งแผน ระบบแสดงสถานะการส่งแผน 

9. สถานะสัญญา ระบบแสดงสถานะปัจจุบันของสญัญา 
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3 การสรา้ง/แก้ไขกลุ่มโครงการ 
ก่อนผู้ใช้จะเริ่มทําการสร้างโครงการ ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มโครงการ เพื่อใช้ในการจัดเก็บโครงการที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันได้  

ในหัวข้อนี้ จะเริ่มจากการสร้างกลุ่มโครงการ วิธีการแก้ไข และ สุดท้ายคือวิธีการลบกลุ่มโครงการออกจากระบบ 

3.1 การสรา้ง/แก้ไขกลุ่มโครงการ 
การสร้างกลุ่มโครงการเริ่มโดย ไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ  -> การสร้าง/แก้ไขกลุ่มโครงการ ตามรูปท่ี 3.1-1 

 

 
รูปท่ี 3.1-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอการสร้าง/แก้ไข กลุ่มโครงการ ตามรูปท่ี 3.1-2 

        

 
รูปท่ี 3.1-2 

 

เมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้ จะสามารถสร้างกลุ่มโครงการได้โดยขั้นตอนแรกคือการเลือก รัฐวิสาหกิจ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 3.1-2) 

1. รัฐวิสาหกิจ คลิก   เลือกรัฐวิสาหกิจท่ีต้องการสร้างกลุ่มโครงการ 

2.  
กดปุ่ม เพื่อสร้างกลุ่มโครงการเพิ่ม 

 
รายชื่อรัฐวิสาหกิจท่ีผู้ใช้จะเห็นขึ้นกับสิทธ์ิของผู้ใช้ ในกรณีท่ีผู้ใช้เป็นตัวแทนจากรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จะเห็นรัฐวิสาหกิจของ

ตนเพียงแห่งเดียว    เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังต่อไปนี้ 
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รูปท่ี 3.1-3 

ในหน้าจอนี้ ระบบจะทําการสร้างรหัสกลุ่มโครงการให้ ผู้ใช้ต้องทําการระบุชื่อกลุ่มโครงการที่ต้องการ โดยทําตามขั้นตอนดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 3.1-3) 

3. รหัสกลุ่มโครงการ ระบบสร้างรหัสกลุ่มโครงการให้อัตโนมัติ  โดยแยกตามรัฐวิสาหกิจ

4. ชื่อกลุ่มโครงการ ระบุชื่อกลุ่มโครงการตามต้องการ

5.  
กดปุ่ม เพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ 

6.  ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

3.2 แก้ไขข้อมูลกลุ่มโครงการ 
หากต้องการแก้ไขข้อมูลของกลุ่มโครงการ (ชื่อของกลุ่มโครงการ) ผู้ใช้สามารถทําได้โดย ไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ  -> การ
สร้าง/แก้ไขกลุ่มโครงการ ตามรูปท่ี 3.2-1  

 
รูปท่ี 3.2-1 
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ในหน้าจอนี้ ด้านล่างจะแสดงตาราง ซ่ึงแสดงกลุ่มโครงการที่มีการจัดสร้างแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 3.2-1) 

1. รหัสกลุ่มโครงการ ระบบแสดงรหัสกลุ่มโครงการที่ได้สร้างไว้

2. ชื่อกลุ่มโครงการ ระบบแสดงชื่อกลุ่มโครงการที่ได้สร้างไว้

3. แก้ไขกลุ่มโครงการ กดปุ่ม     หลังกลุ่มโครงการที่ต้องการแก้ไข  

 

เมื่อกดปุ่ม     ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขชื่อกลุ่มโครงการได้ เมื่อทําเสร็จแล้วให้ผู้ใช้กดปุ่ม  

3.3 ลบกลุ่มโครงการ 
หากต้องการลบกลุ่มโครงการออกจากระบบ ผู้ใช้สามารถทําได้โดย  ไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ  -> การสร้าง/แก้ไขกลุ่ม

โครงการ ตามรูปท่ี 3.3-1 
 

 
รูปท่ี 3.3-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอการสร้าง/แก้ไข กลุ่มโครงการ ตามรูปท่ี 3.3-2 
    

 
รูปท่ี 3.3-2 
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ในหน้าจอนี้ ด้านล่างจะแสดงตาราง ซ่ึงแสดงกลุ่มโครงการที่มีการจัดสร้างแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 3.3-2) 

1. รหัสกลุ่มโครงการ ระบบแสดงรหัสกลุ่มโครงการที่ได้สร้างไว้

2. ชื่อกลุ่มโครงการ ระบบแสดงชื่อกลุ่มโครงการที่ได้สร้างไว้

3. ลบกลุ่มโครงการ กดปุ่ม     หลังกลุ่มโครงการที่ต้องการลบ 

4.  ระบบแสดงข้อความ “คุณต้องการลบข้อมูลนี้หรือไม่” 

5.  กดปุ่ม   

6.  ระบบแสดงข้อความ  “ลบข้อมูลสําเร็จ”

 
หมายเหตุ : 1. หากลบรหัสสุดท้ายแล้วสร้างใหม่ ระบบจะสร้างรหัสเดิมให้ 
    2. ผลกระทบของโครงการที่ระบุกลุ่มโครงการที่ลบออก คือในช่องที่ระบุว่าโครงการนั้นอยู่กลุ่มโครงการอะไร จะหายไป   
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4 สร้างโครงการ 
การสร้างโครงการเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการโครงการ โดยปกติผู้ใช้จะสร้างโครงการเมื่อโครงการนั้นได้รับการอนุมัติ 

จากบอร์ดของรัฐวิสาหกิจของผู้ใช้แล้ว ในขั้นตอนการสร้างโครงการผู้ใช้จะระบุรายละเอียดของโครงการเข้าสู่ระบบ  
และ ระบบจะสร้างรหัสงบลงทุนให้แก่โครงการนั้นๆ  
เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างโครงการเข้าสู่ระบบ สามารถทําได้โดยไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ -> สร้างโครงการ ตามรูปท่ี 4-1 
 

 
รูปท่ี 4-1 

 

 ระบบแสดงหน้าจอสร้างโครงการ ตามรูปท่ี 4-2 
 

 
รูปท่ี 4-2 

 

ในการสร้างโครงการผู้ใช้จะต้องระบุข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 4-2)

1. ปีรัฐวิสาหกิจ เลือกปีรัฐวิสาหกิจจาก Drop Down List  โดยสามารถสรา้งล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 ปี

2. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

3. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง งบลงทุนปกติ ได้เอง เนื่องจากระบบจะสร้าง งบ
ลงทุนปกติรายปี ให้โดยอัตโนมัติ โดยสร้างให้ทุกปี ปีละ 1 รหัสงบ
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 4-2)

ลงทุน แก่ทุกรัฐวิสาหกิจ 

4. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาว

5. กลุ่มโครงการ เลือกกลุ่มโครงการจาก Drop Down List  

6.  
กดปุ่ม  

7.  ระบบจะแสดงข้อความ 
“ได้รับรหัสงบลงทุน / รหัสโครงการ หมายเลข xxxxxxxxxx” แสดงดังรูปท่ี 4-3 

 

 
รูปท่ี 4-3 

 
เมื่อสร้างโครงการสําเร็จผู้ใช้จะมีทางเลือก 2 ทางตามรูปท่ี 4-3 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 4-3)

8. สร้างเพิ่มโครงการต่อไปทันที 
กดปุ่ม  กรณีท่ีต้องการสร้างโครงการต่อไปทันที 
ระบบจะแสดงหน้าจอตามรูปท่ี 4-2 

9. ลัดเข้าสู่การปรับปรุงข้อมูลโครงการ 
(รายละเอียดให้หัวข้อ ปรับปรุงข้อมูล
โครงการ) 

กดปุ่ม  กรณีท่ีต้องการปรับปรุงขอ้มูลโครงการทันที
หลังจากสร้างโครงการเสร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอปรับปรุงข้อมูลโครงการ (ดูรูปท่ี 
5-4 รายละเอียดแสดงในหัวข้อ ปรับปรุงข้อมูลโครงการ) 
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5 ปรับปรุงข้อมลูโครงการ 
ข้อมูลท่ัวไปในแต่ละโครงการสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขได้โดยการ ไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ -> ปรับปรุงข้อมูลโครงการ 

ตามรูปท่ี 5-1 

 

รูปท่ี 5-1 

ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 5-2 

 

รูปท่ี 5-2 
ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาโครงการที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5-2)

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะโครงการ ระบบจะ Default ให้เป็น P-อยู่ระหว่างการขออนุมัติดําเนินการ 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาวที่ต้องการค้นหา
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5-2)

6.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาโครงการ 

 
เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะทําการค้นหาโครงการซึ่งตรงกับเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ต้องการและแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

 
รูปท่ี 5-3 

รายละเอียดของตารางแสดง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5-3)

ระบบแสดงตารางข้อมูลของโครงการ  

7. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

8. ชื่องบลงทุน ระบบแสดงชื่องบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

9. ชื่อผู้รับผิดชอบ ระบบแสดงชื่อผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ค้นหา

10. สถานะ ระบบแสดงสถานะของงบลงทุน

11. กดปุ่มเพื่อเลือกโครงการ กดปุ่ม  หลังโครงการที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล ระบบจะแสดงหน้าจอ
ปรับปรุงข้อมูลโครงการ ตามรูปท่ี 5-4 
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รูปที่ 5-4
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หน้าจอ 5-4 แสดงหน้าจอซึ่งใช้ในการปรับปรุงข้อมูลโครงการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ Filed ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 5-4) 

Header 

12. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุนที่ได้สร้างไว้ โดยไม่สามารถแก้ไขได้ 

13. ชื่อโครงการลงทนุ ระบบแสดงชื่อโครงการลงทุนที่ได้สร้างไว้ โดยสามารถแก้ไขได้ 

14. กลุ่มโครงการ (optional) ระบบแสดงกลุ่มโครงการที่เลือกไว้ โดยสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

15. รหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ ระบบแสดงรหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการที่ได้เลือกไว้ โดยไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 

แถบข้อมูลโครงการ-ข้อมูลทั่วไป 
16. ชื่อย่อโครงการ (optional) สามารถระบุชื่อย่อโครงการ

17. ขื่อโครงการภาษาอังกฤษ  (optional) สามารถระบุขื่อโครงการภาษาอังกฤษ

18. พื้นที่การลงทุน เลือกพื้นที่การลงทุนของโครงการ

19. ยุทธศาสตร์ชาติ (optional) เลือกยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

20. Watch List (optional) Watch List หากเป็นโครงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 
โดยมีผลในการออกรายงาน 

21. ขออนุมัติระหว่างป ี(optional) ขออนุมัติระหว่างปี หากเป็นโครงการที่ขออนุมัติระหว่างปี 
โดยมีผลในการออกรายงาน 

แถบข้อมูลโครงการ-สถานะโครงการ 
22. สถานะโครงการ ระบบจะ Default ให้เป็น P-อยู่ระหว่างการขออนุมัติดําเนินการ โดย

อัตโนมัติ 

Footer 
23.  

กดปุ่ม หากต้องการบันทึกข้อมูลท่ีได้ทําการแก้ไข 

24.  
กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล (ก่อนการ
กดบันทึกข้อมูลเข้าระบบ) 

 

หมายเหตุ: หน้าจอนี้สามารถเข้าได้ทันทีหลังจากสร้างโครงการเสร็จ โดยการกดปุ่ม  ตามที่ได้นําเสนอแล้วใน
หัวข้อ สร้างโครงการ 
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6 ขออนุมัติโครงการ (M1) 
การจัดการ ขออนุมัติโครงการ (M1) ใช้ในการบันทึกข้อมูลซ่ึงเกี่ยวข้องกับการขออนุมัติโครงการ จาก ครม. โดยการจัดเก็บข้อมูล 

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  

1. บันทึกข้อมูลการเสนออนุมัติโครงการตามแผนที่เสนอให้ สศช. 
2. บันทึกข้อมูลโครงการ ท่ีได้รับอนุมัติแล้วจาก ครม. 

เมื่อสร้างโครงการสําเร็จ และผู้ใช้ต้องการบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการ ผู้ใช้สามารถไปที่เมนูการจดัการโครงการ -> ขออนุมัติ
โครงการ (M1) ตามรูปท่ี 6-1 
 

 

รูปท่ี 6-1 
 
 ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 6-2  

 
รูปท่ี 6-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาโครงการที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะโครงการ ระบบจะ Default ให้เป็น P-อยู่ระหว่างการขออนุมัติดําเนินการ 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาว

6.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาโครงการ 

 
เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะทําการค้นหาโครงการซึ่งตรงกับเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ต้องการและแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

 
รูปท่ี 6-3 

รายละเอียดของตารางแสดง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6-3) 

ระบบแสดงตารางข้อมูลของโครงการ  

7. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

8. ชื่องบลงทุน ระบบแสดงชื่องบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

9. ชื่อผู้รับผิดชอบ ระบบแสดงชื่อผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ค้นหา

10. สถานะ ระบบแสดงสถานะโครงการ

11.  กดปุ่ม  หลังโครงการที่ต้องการขออนุมัติโครงการ ระบบจะแสดง
หน้าจอขออนุมัติโครงการ (M1) ตามรูปท่ี 6-4 
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6.1 ข้อมูลเสนออนุมัติโครงการ ตามแผนทีเ่สนอต่อ สศช. 

 
รูปที่ 6.1-1
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6.1.1 ลําดับการบันทึกข้อมูล 
เมื่อผู้ใช้เริ่มบันทึกข้อมูลเพื่อการอนุมัติโครงการ จะพบกับหน้าจอตามรูปท่ี 6.1-1 หน้าจอจะแสดงแถบข้อมูลโครงการ  

และสามารถสังเกตเห็นได้ว่า การบันทึกข้อมูลการอนุมัติโครงการจะแบ่ง แถบข้อมูลเป็น 2 แถบ ได้แก่ แถบข้อมูลโครงการ  
และแถบ บันทึกแผนตาม Milestone  

ส่วนหัวของหน้าจอ (Header) จะปรากฏเหมือนกัน สําหรับทุกแถบข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หัวเรื่อง (Header)  

1. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุนที่ได้สร้างไว้ โดยไม่สามารถแก้ไขได้ 

2. ชื่อโครงการลงทนุ ระบบแสดงชื่อโครงการลงทุนที่ได้สร้างไว้ โดยสามารถแก้ไขได้ 

3. กลุ่มโครงการ ระบบแสดงกลุ่มโครงการที่เลือกไว้ โดยสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

4. รหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการ ระบบแสดงรหัสรัฐวิสาหกิจเจ้าของโครงการที่ได้เลือกไว้ โดยไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 

 
ส่วนท้ายของหน้าจอ (Footer) จะปรากฏเหมือนกันเช่นกันสําหรับทุกแถบข้อมูล ใช้สําหรับการบันทึกและส่งงานไปขั้นตอนถัดไปเมื่อ
ข้อมูลท่ีได้รับในขั้นตอนนี้ครบถ้วนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อความตอนท้าย (Footer)  

1.  
กดปุ่ม หากต้องการบันทึกข้อมูลท่ีได้ทําการแก้ไข 

2.  
กดปุ่ม หากต้องการยกเลิกการแก้ไขข้อมูล (ก่อนการกด
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ) 

 
ลําดับขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลเสนออนุมัติโครงการตามแผนที่เสนอให้ สศช. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ระบุรายละเอียดข้อมูลโครงการตามแผนที่เสนอให้ สศช. (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 6.1.2) 
2. ระบุวันที่คาดการณ์ ของการเริ่มต้นโครงการ และวันที่ครม.อนุมัติโครงการ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 6.1.3) 
3. กดปุ่มบันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ รอให้โครงการได้รับการอนุมัติจากครม. (Footer) 

6.1.2 รายละเอียดของ แถบข้อมูลโครงการ 
จากรูปท่ี 6.1-1 แถบข้อมูลโครงการจะเห็นได้ว่าแถบข้อมูลโครงการในตอนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  

1. ข้อมูลท่ัวไป 
2. สถานะโครงการ  
3. ข้อมูลสําหรับการขออนุมัติโครงการ (M1)* – ส่วนข้อมูลท่ีสําคัญที่สุด 
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โดยมีรายละเอียดในการบันทึกดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6-4) 

แถบข้อมูลโครงการ-ข้อมูลท่ัวไป  

1. ชื่อย่อโครงการ (optional) สามารถแก้ไขชื่อย่อโครงการได้

2. ขื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
(optional) 

สามารถแก้ไขขื่อโครงการภาษาอังกฤษได้

3. พื้นที่การลงทุน เลือกพื้นที่การลงทุนของโครงการ

4. ยุทธศาสตร์ชาติ (optional) เลือกยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ

5. Watch List (optional) Watch List หากเป็นโครงการที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 
โดยมีผลในการออกรายงาน 

6. ขออนุมัติระหว่างป ี(optional) ขออนุมัติระหว่างปี หากเป็นโครงการที่ขออนุมัติระหว่างปี 
โดยมีผลในการออกรายงาน 

แถบข้อมูลโครงการ-สถานะโครงการ  

7. สถานะโครงการ ระบบจะ Default ให้เป็น P-อยู่ระหว่างการขออนุมัติดําเนินการ โดยอัตโนมัติ

แถบข้อมูลโครงการ-ข้อมูลสําหรับ การขอ
อนุมัติโครงการ (M1)  แผนเสนอ สศช. 

 

8. ระยะเวลาดําเนินการ (ปี) ระบุระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการ

9. วงเงินงบประมาณโครงการ ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ (ล้านบาท) 

10. วันที่เริ่มต้น ระบุวันที่เริ่มต้นโครงการ

11. วันที่สิ้นสุด ระบุวันที่สิ้นสุดโครงการ

12. แหล่งที่มาของเงิน 
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของเงินตามรูปท่ี 6.1-2 

 

รูปท่ี 6.1-2 
 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Project.doc หน้า 29 
 

สําหรับการบันทึกแหล่งเงินสามารถ บันทึกได้ตามข้ันตอนดังนี้  
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.1-2) 

13.  
กดปุ่ม เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของเงิน 

14.  เลือกแหล่งเงินจาก Drop Down List

15.  ระบุวงเงินอนุมัติ (หน่วย : ล้านบาท)

16.  การระบุวงเงินจะต้องระบุวงเงินอนุมัติรวมจากทุกแหล่งเงินให้เท่ากับ
งบประมาณโครงการ 

 

6.1.3 รายละเอียดของ แถบบันทึกแผนตาม Milestone 
การบันทึกแผน/ผลตาม Milestone คือการระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละ Milestone โดยการระบุแผนคือการ

ระบุวันที่ คาดการณ์หรือเป้าหมาย และการระบุผลคือการระบุวันที่ท่ีสําเร็จผลจริง โดยการบันทึกของ การขออนุมัติโครงการเป็นการ
บันทึก Milestone M1 แสดงดังรูปท่ี 6.1-3 
 

 
รูปท่ี 6.1-3 
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รายละเอียดในการบันทึกข้อมูลตามรูปท่ี 6.1-3 ตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.1-3) 

แถบบันทึกผลตาม Milestone  

1. M1 อนุมัติโครงการ/อนุมัติ
งบประมาณ – วันที่เริ่มต้นแผน 

ระบุวันที่ บอร์ด รส. อนุมัติโครงการ จะเท่ากันทั้งแผนและผล เนื่องจากเมื่อผู้ใช้
สร้างโครงการจะทราบแล้วว่า บอร์ด รส. อนุมัติโครงการเมื่อไร วันที่แผนและผล 
จึงเท่ากัน 

2. M1 อนุมัติโครงการ/อนุมัติ
งบประมาณ – วันที่สิ้นสุดแผน 

ระบุวันที่คาดว่า โครงการได้รับการอนุมัติจาก ครม. 
 

3. เพิ่มเติม กดปุ่ม  เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 6.1-4 

 

 
รูปท่ี 6.1-4 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.1-4) 

4. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

5. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

6. ชื่อเอกสารนําเข้า ระบุชื่อเอกสารนําเข้า ก่อนการแนบเอกสารประกอบ 
หากมีการแนบไฟล์เอกสารโดยยังไม่ได้ใส่ชื่อเอกสารนําเข้า ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือน “กรุณาใส่ชื่อเอกสารนําเข้าก่อนอัพโหลดไฟล์” 

7. ไฟล์ แนบไฟล์เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
สามารถแนบไฟลเ์อกสารขนาดไฟล์ละไม่เกิน  2 MB โดยแนบได้ครัง้ละมากกว่า 1 ไฟล์ 

8. ลบ หากต้องการลบเอกสารที่ได้แนบแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังเอกสารที่ต้องการลบ 
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6.2 ข้อมูลโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากครม. 

6.2.1 ลําดับการบันทึกข้อมูล 
การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้จะบันทึกหลังจากที่ ครม. ได้มีการอนุมัติโครงการแล้ว ผู้ใช้จะต้องบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม  

โดยมีลําดับขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
1. กดปุ่ม เพื่อยืนยัน การพิจารณาของ ครม. (ดูรายละเอียดของแถบข้อมูลโครงการ) 
2. บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ในแถบข้อมูลโครงการ (ดูรายละเอียดของแถบข้อมูลโครงการ) 
3. บนัทึกวันที่ ครม. อนุมัติ ในแถบแผน Milestone (ดูรายละเอียดของแถบแผน Milestone) 
4. ทําการบันทึกและยืนยันเปลี่ยนสถานะของโครงการ (Footer) 

6.2.2  รายละเอียดของ แถบข้อมูลโครงการ 
ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถบันทึกข้อมูลโครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม.ได้ ผู้ใช้ต้องทําการยืนยัน การพิจารณา 

ของ ครม.ดังรูปท่ี 6.2-1 
 

 
รูปท่ี 6.2-1 

การยืนยัน การพิจารณาของ ครม. มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.2-1) 

แถบข้อมูลโครงการ-ข้อมูลสําหรับ การขอ
อนุมัติโครงการ (M1)  แผนเสนอ สศช. 

 

1. กรณี ครม. พิจารณาอนุมัติ 
กดปุ่ม  เมื่อ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการ เมื่อกดปุ่มนี้ระบบจะทํา
การตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน หากถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ระบบจะ
แสดงส่วนถัดไปในแถบข้อมูล ดังรูปท่ี 6.2-2 

2. กรณี ครม. พิจารณาไม่อนุมัติ 
กดปุ่ม  เมื่อ ครม. พิจารณาไม่อนุมัติโครงการ 
ระบบจะแสดงข้อความ 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 
 

ชื่อเอกสาร : คู่มือ PFMS_Project.doc หน้า 32 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.2-1) 

 
 
 หากกดปุ่มยืนยัน ระบบจะแสดงข้อความ   

 
 

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยและ กดปุ่ม  ระบบจะแสดงส่วนที่สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมดังรูปท่ี 6.2-2 
 

รูปท่ี 6.2-2 
รายละเอียดการบันทึกข้อมูล ในส่วน ครม. อนุมัติมีดังนี้ 
   

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.2-2) 

แถบข้อมูลโครงการ-ข้อมูลสําหรับ การขอ
อนุมัติโครงการ (M1)  ครม. อนุมัติ 

 

3. ระยะเวลาดําเนินการ (ปี) ระบุระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการ

4. วงเงินงบประมาณโครงการ ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งโครงการ (ล้านบาท) 

5. วันที่เริ่มต้น ระบุวันที่เริ่มต้นโครงการ

6. วันที่สิ้นสุด ระบุวันที่สิ้นสุดโครงการ

7. แหล่งที่มาของเงิน 
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของเงินตามรูปท่ี 6.2-3 
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รูปท่ี 6.2-3 

 

สําหรับการบันทึกแหล่งเงินสามารถ บันทึกได้ตามข้ันตอนดังนี้  
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 6.2-3) 

8.  
กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของเงิน 

9.  เลือกแหล่งเงินจาก Drop Down List

10.  ระบุวงเงินอนุมัติ (หน่วย : ล้านบาท)

11.  การระบุวงเงินจะต้องระบุวงเงินอนุมัติรวมจากทุกแหล่งเงินให้เท่ากับ
งบประมาณโครงการ 

6.2.3 รายละเอียดของ แถบบันทึกแผนตาม Milestone 
ในแถบนี้ ให้ผู้ใช้บันทึก วันที่ ครม. อนุมัติ โครงการจริง ลงในส่วน วันที่สิ้นสุด (ผล) ของ Milestone M1 ดังรูปท่ี 

6.2-4 
 

รูปท่ี 6.2-4 

6.2.4 ทําการบันทึกและยืนยันเปลี่ยนสถานะของโครงการ 
เมื่อทําการบันทึกครบถ้วน ท้ังแถบข้อมูลโครงการและแถบบันทึกแผน Milestone ผู้ใช้กดปุ่มอนุมัติให้ดําเนินงานแล้ว

โดย ครม. ดังรูปท่ี 6.2-5 
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รูปท่ี 6.2-5 

หากข้อมูลมีความครบถ้วนและถูกต้องระบบจะแสดงกล่องข้อความดังรูปท่ี 6.2-6  

 
รูปท่ี 6.2-6 

ณ จุดนี้ จะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูล ขออนุมัติโครงการ (M1) สถานะของโครงการเปลี่ยนจาก P-อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
ดําเนินการ เป็น A อนุมัติให้ดําเนินการแล้วโดย ครม.  
 
เมื่อโครงการมีสถานะนี้ ผู้ใช้จึงสามารถ เข้าสู่เมนู การจัดต้ังทีมงานโครงการ (M2) ได้ 
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7 จัดต้ังทีมงานโครงการ (M2) 
เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ใช้จะต้องบันทึกข้อมูลในส่วนของการจัดต้ังทีมงานโครงการและการวางแผนโครงการ (M2) 

โดยไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ -> จัดต้ังทีมงานโครงการ (M2) ตามรูปท่ี 7-1 
 

 
รูปท่ี 7-1 

 

 ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 7-2 
 

 
รูปท่ี 7-2 

 

ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาโครงการที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะโครงการ ระบบจะ Default ให้เป็น A-อนุมัติให้ดําเนินการแล้วโดย ครม.  

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7-2) 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาว

6.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาโครงการ 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานะโครงการ Default เป็น A-อนุมัติให้ดําเนินการแล้วโดย ครม. ดังนั้นโครงการที่สามารถบันทึกข้อมูล
ทีมงานโครงการ (M2) ได้จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 
 
เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะทําการค้นหาโครงการซึ่งตรงกับเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ต้องการและแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

 
รูปท่ี 7-3 

รายละเอียดของตารางแสดง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7-3) 

ระบบแสดงตารางข้อมูลของโครงการ  

7. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

8. ชื่องบลงทุน ระบบแสดงชื่องบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

9. ชื่อผู้รับผิดชอบ ระบบแสดงชื่อผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ค้นหา

10. สถานะ ระบบแสดงสถานะโครงการ

11.  กดปุ่ม  หลังโครงการที่ต้องการขออนุมัติโครงการ ระบบจะแสดง
หน้าจอข้อมูลสําหรับ การจัดต้ังทีมงานโครงการ (M2)  

 

7.1.1 ลําดับการบันทึกข้อมูล 
การบันทึกข้อมูลของการจัดต้ังทีมงานและการวางแผนมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
1. บันทึกผู้รับผิดชอบโครงการ ใน แถบข้อมูลโครงการ (ดู รายละเอียดของแถบข้อมูลโครงการ) 
2. บันทึกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงการจัดต้ังทีมงานโครงการ และการวางแผนโครงการ (ดูรายละเอียดของแถบ

บันทึกแผนตาม Milestone) 
3. บันทึก แผนประมาณการเบิกจ่ายของโครงการ (ดูรายละเอียด แถบ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน) 
4. ยืนยันการจัดต้ังทีมงานโครงการ และแผนการเบิกจ่ายของโครงการ เพื่อเปลี่ยนสถานะโครงการเป็น W-เริ่ม

ดําเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดําเนินการ  
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7.1.2 รายละเอียดของ แถบข้อมูลโครงการ 
เมื่อเลือกบันทึกข้อมูลจาก เมนู จัดต้ังทีมงานโครงการ (M2) แถบข้อมูลของโครงการจะมี Field เพิ่มเติม ดังรูปท่ี 7.1-1  

 
รูปท่ี 7.1-1 

 
ในข้อมูลส่วนนี้ ผู้ใช้ ระบุผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.1-1) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ เลือกผู้รับผิดชอบโครงการจาก Drop Down List 

2. รูปถ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ 
(อัตโนมัติ) 

ระบบแสดงรูปถ่ายผู้รับผิดชอบโครงการให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

3. เบอร์โทร (อัตโนมัติ) ระบบแสดงเบอร์โทรให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. เบอร์โทรศัพท์ (อัตโนมัติ) ระบบแสดงเบอร์โทรศัพท์ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ

5. E-mail (อัตโนมัติ) ระบบแสดง E-mail ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ 

6. E-mail2 (อัตโนมัติ) ระบบแสดง E-mail2 ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
หากผู้ใช้ ไม่พบรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ใน Drop Down List ผู้ใช้สามารถสร้างเพิ่มเติมได้ โดยเข้าเมนู เพิ่มผู้ประสานงาน
โครงการหรือสัญญา (ดูรายละเอียด ในหัวข้อ 10. เพิ่มผู้ประสานงานโครงการหรือสัญญา) 

7.1.3 รายละเอียดของ แถบบันทึกแผนตาม Milestone 
การบันทึกแผน/ผลตาม Milestone คือการระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละ Milestone โดยการระบุแผนคือการ

ระบุวันที่ คาดการณ์หรือเป้าหมาย และการระบุผลคือการระบุวันที่ท่ีสําเร็จผลจริง โดยการบันทึกของ การจัดต้ังทีมงานโครงการ 
(M2) นี้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลซ่ึงกําหนดช่วงในการจัดต้ังทีมงานโครงการและการวางแผนประเมินการเบิกจ่ายของโครงการ ดังแสดงในรูป
ท่ี 7.1-2 
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รูปท่ี 7.1-2 

การบันทึกข้อมูล Milestone มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.1-2) 

แถบบันทึกแผนตาม Milestone  

1. M2 แต่งตั้งทีมงานโครงการ/จัดทํา
แผนงาน – วันที่เริ่มต้นแผน 
(อัตโนมัติ) 

ระบบจะ Default ให้หลังจากวันที่สิ้นสุดแผน M1อนุมัติโครงการ/อนุมัติ
งบประมาณ 1 วัน นั้นคือระบบตั้งสมมติฐานว่ามีการเริ่มจัดต้ังโครงการ
หลังจากโครงการได้รับการอนุมัติจากครม. ทันที 

2. M2 แต่งตั้งทีมงานโครงการ/จัดทํา
แผนงาน – วันที่สิ้นสุดแผน 

ระบุวันที่คาดว่ามีการแต่งตั้งทีมงาน
 

3. M2 แต่งตั้งทีมงานโครงการ/จัดทํา
แผนงาน – วันที่เริ่มต้นผล 

วันที่เริ่มจัดทําเรื่องการจัดต้ังทีมงานและวางแผนโครงการ 

4. M2 แต่งตั้งทีมงานโครงการ/จัดทํา
แผนงาน – วันที่สิ้นสุดผล 

วันที่มีคําสั่งแต่งตั้งทีมงานดําเนินงานโครงการ

5. เพิ่มเติม กดปุ่ม  เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติม ตามรูปท่ี 7.1-3 
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รูปท่ี 7.1-3 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.1-3) 

6. ปัญหา/อุปสรรค ระบุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

7. แนวทางการแก้ไข ระบุแนวทางการแก้ไข (ถ้ามี)

8. ชื่อเอกสารนําเข้า ระบุชื่อเอกสารนําเข้า ก่อนการแนบเอกสารประกอบ  
หากมีการแนบไฟล์เอกสารโดยยังไม่ได้ใส่ชื่อเอกสารนําเข้า ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือน “กรุณาใส่ชื่อเอกสารนําเข้าก่อนอัพโหลดไฟล์” 

9. ไฟล์ แนบไฟล์เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
สามารถแนบไฟล์เอกสารขนาดไฟล์ละไม่เกิน  2 MB โดยแนบได้ครั้งละมากกว่า 
1 ไฟล์ 

10. ลบ หากต้องการลบเอกสารที่ได้แนบแล้ว ให้กดปุ่ม  หลังเอกสารที่ต้องการลบ 

11.  
กดปุ่ม  เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อย 
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7.1.4 รายละเอียดของ แถบ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน 

ผู้ใช้บันทึกแผนการเบิกจ่าย ในแถบ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งแสดงดัง รูปที่ 7.1-4  

 
 

รูปที่ 7.1-4 
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รายละเอียดการบันทึกแผนประมาณการเบิกจ่ายแสดงดังหัวข้อต่อไปนี้ 

7.1.5 ทําการบันทึกและยืนยันเปลี่ยนสถานะโครงการ 
เมื่อทําการบันทึกครบถ้วน ท้ังแถบข้อมูลโครงการ แถบบันทึกแผน Milestone และแถบ แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน  

ผู้ใช้กดปุ่มบันทึกและยืนยันการเปลี่ยนสถานะ ดังรูปท่ี 7.1-5 
 

 
รูปท่ี 7.1-5 

หากข้อมูลมีความครบถ้วนและถูกต้องระบบจะแสดงกล่องข้อความดังรูปท่ี 7.1-6 
 

 
รูปท่ี 7.1-6 

 

ณ จุดนี้ จะเป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูล จัดต้ังทีมงานโครงการ (M2) สถานะของโครงการเปลี่ยนจาก A- อนุมัติให้ดําเนินการแล้ว
โดย ครม. เป็น W-เริ่มดําเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างการดําเนินการ 

เมื่อโครงการมีสถานะนี้ ผู้ใช้จึงสามารถ เริ่มการจัดการสัญญา และสามารถสร้างสัญญาในระบบได้  รายละเอียดอยู่ในคู่มือ “ระบบ
ติดตามโครงการลงทุนรัฐวิสาหกิจ และการจัดซ้ือจัดจ้างภายใต้โครงการลงทุน (PFMS-SOE) (สําหรับการจัดการสัญญา)” 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 7.1-4) 

แถบแผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน  

1. ปีรัฐวิสาหกิจ 
เพิ่มปีรัฐวิสาหกิจโดยกดปุ่ม   
สามารถเพิ่มได้เฉพาะปีในช่วงเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการเท่านั้น 

2.  
กดปุ่ม    เพื่อเลือกปีรัฐวิสาหกิจ  

  
3.  ระบุ จํานวนเงินตามแผนเบิกจ่ายแต่ละเดือน
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8 อนุมัติวงเงนิโครงการเพิ่มเตมิ 
 

 
รูปท่ี 8-1 

 

 ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 8-2 
 

 
รูปท่ี 8-2 

 

ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาโครงการที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะโครงการ ระบบจะ Default ให้เป็น W เริ่มดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาว

6.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาโครงการ 
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เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะทําการค้นหาโครงการซึ่งตรงกับเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ต้องการและแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

 
รูปท่ี 8-3 

รายละเอียดของตารางแสดง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-3) 

ระบบแสดงตารางข้อมูลของโครงการ  

7. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

8. ชื่องบลงทุน ระบบแสดงชื่องบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

9. ชื่อผู้รับผิดชอบ ระบบแสดงชื่อผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ค้นหา

10. สถานะ ระบบแสดงสถานะโครงการ

11.  กดปุ่ม  หลังโครงการที่ต้องการขออนุมัติวงเงินโครงการเพิ่มเติม ระบบ
จะแสดงหน้าจอข้อมูลสําหรับ อนุมัติวงเงินโครงการเพิ่มเติม  
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รูปที่ 8-3 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-3) 

แถบ แผนประเมินการเบิกจ่าย
(อนุมัติครั้งที่ 1 จาก ครม.) 

 

12. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่าย ตรวจสอบจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายแต่ละเดือน 

13.  
กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่แถบการปรับแผนการเบิกจ่าย 

14.  ระบบแสดงข้อความ 
 

 
 

15.  
กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการปรับแผนการเบิกจ่าย (ตามรูป 8-4) 
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รูปที่ 8-4 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-4) 

แถบ การปรับแผนการเบิกจ่ายคร้ังที่ 1  

1. วันที่ ครม. อนุมัติ (ครั้งก่อน) ระบบแสดงวันที่ ครม. อนุมัติครั้งล่าสุด ก่อนการปรับแผน 

2. วันที่ ครม. อนุมัติ (ครั้งนี้) ระบุวันที่ ครม. อนุมัติจากการปรับแผน

3. วงเงินที่ ครม. อนุมัติ (ผลรวมจาก
ครั้งก่อน) 

ระบบแสดงวงเงินที่ ครม. อนุมัติก่อนการปรับแผน

4. วงเงินที่ ครม. อนุมัติ เพิ่ม/ลด ใน
ครั้งนี ้

ระบบแสดงวงเงินที่เพิ่ม/ลด ในการปรับแผน

5. วงเงินที่ ครม. อนุมัติ (รวม) ระบบแสดงวงเงินอนุมัติรวมหลังการปรับแผน

6. วันที่ เริ่มต้น โครงการ 
(ปรับเปลี่ยน) 

ระบุวันที่เริ่มต้นโครงการ กรณีมีการปรับเปลี่ยน

7. วันที่ สิ้นสุด โครงการ 
(ปรับเปลี่ยน) 

ระบุวันที่สิ้นสุดโครงการ กรณีมีการปรับเปลี่ยน

8. ปีรัฐวิสาหกิจ 
สามารถเพิ่มปีรัฐวิสาหกิจได้โดยกดปุ่ม   

9. แผน ระบุจํานวนเงินเพิ่ม/ลด รายเดือน

10. บันทึกข้อมูล 
กดปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
ระบบแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” 

11. การปรับแผนครัง้ต่อไป 
กดปุ่ม  เพื่อปรับแผนการเบิกจ่ายครั้งต่อไป 

12.  ระบบแสดงข้อความ 

 
13.  

กดปุ่ม  เพื่อเข้าสู่หน้าจอการปรับแผนครั้งที่ 2 โดยสามารถทําการ
ปรับแผนได้ 4 ครั้ง  ตามรูป 8-5 

 

 
รูปท่ี 8-5 
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9 ยืนยันการเสรจ็สิ้นหรือยกเลกิโครงการ 
การยืนยันการเสร็จสิ้น และการยกเลิกโครงการ มีความแตกต่างดังนี้ 

1. การยืนยันการเสร็จสิ้นโครงการ  ใช้ในกรณีท่ีโครงการนี้ดําเนินงานแล้วเสร็จโดยมีการเบิกจ่ายสมบูรณ์แล้ว เมื่อผู้ใช้ยืนยัน
การเสร็จสิ้นโครงการ สัญญาภายใต้โครงการจะปิดด้วย ผลการเบิกจ่ายและผลการดําเนินงานยังนําไปใช้ในการออกรายงาน 

2. การยกเลิกโครงการ  ใช้ในกรณีท่ีผู้ใช้ต้องการระบุว่าโครงการนี้ยกเลิก เปรียบเสมือนการลบโครงการนี้ออกจากระบบ (แต่
ในความเป็นจริงระบบยังเก็บข้อมูลไว้อยู่) เมื่อยกเลิกโครงการแล้ว สัญญาภายใต้โครงการจะถูกยกเลิกไปด้วย ผลการ
เบิกจ่ายและผลการดําเนินงานจะไม่ใช้ในการออกรายงานอีก 

 
หากผู้ใช้ต้องการยืนยันการเสร็จสิ้นหรือยกเลิกโครงการสามารถทําได้โดยไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ -> ยืนยันการเสร็จสิ้นหรือ
ยกเลิกโครงการ ตามรูปท่ี 8-1 
 

 
รูปท่ี 8-1 

 
 ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 8-2 
 

 
รูปท่ี 8-2 
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ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาโครงการที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-2)

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะโครงการ ระบบจะ Default ให้เป็น W-เริ่มดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดําเนินการ 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาว

6.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาโครงการ 

 
เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะทําการค้นหาโครงการซึ่งตรงกับเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ต้องการและแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

 
รูปท่ี 8-3 

รายละเอียดของตารางแสดง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-3)

 ระบบแสดงตารางข้อมูลของโครงการ

7. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

8. ชื่องบลงทุน ระบบแสดงชื่องบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

9. ชื่อผู้รับผิดชอบ ระบบแสดงชื่อผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ค้นหา

10. สถานะ ระบบแสดงสถานะโครงการ

11.  กดปุ่ม  หลังโครงการที่ต้องการยืนยันการเสร็จสิ้น/ยกเลิกโครงการ ระบบจะ
แสดงหน้าจอข้อมูล ตามรูปท่ี 8-4 

 
ผู้ใช้สามารถยืนยันการสิ้นสุดโครงการหรือ ยกเลิกโครงการ โดยปุ่มท่ีจัดเตรียมไว้ ด้านล่าง (Footer) 
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รูปท่ี 8-4 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-4) 

12. กรณีต้องการยืนยัน การสิ้นสุด
โครงการ สามารถกดปุ่ม   เพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นโครงการ ระบบจะ

แสดงกล่องข้อความเพื่อใส่รายละเอียดดังนี้ (ตามรูปท่ี 8-5) 

- หมายเหตุ 

- วันที่สิ้นสุดโครงการ 

- แนบเอกสารประกอบการสิ้นสุดโครงการ 

กดปุ่ม        
 

 

รูปท่ี 8-5 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 8-4) 

13. กรณีต้องการยืนยัน การยกเลิก
โครงการ 

 

กดปุ่ม  
ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อใส่รายละเอียดดังนี้ (ตามรูปท่ี 8-6) 

- หมายเหตุ 

- วันที่ยกเลิกโครงการ 

- แนบเอกสารประกอบเหตุผลการยกเลิกโครงการ 

กดปุ่ม  

 

 
รูปท่ี 8-6 
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10 เรียกดูข้อมูลโครงการ 
ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลโครงการที่บันทึกอยู่ในระบบได้โดย ไปท่ีเมนูการจัดการโครงการ -> เรียกดูข้อมูลโครงการ ตามรูปท่ี 

9-1 โดยในเมนูนี้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
 

 
รูปท่ี 9-1 

 

 ระบบแสดงหน้าจอเลือกโครงการ ตามรูปท่ี 9-2 
 

 
รูปท่ี 9-2 

 
ผู้ใช้สามารถทําการค้นหาโครงการที่ต้องการได้ โดยระบบออกแบบให้มีเกณฑ์ในการค้นหาตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2. รหัสงบลงทุน ระบุรหัสงบลงทุน (หากไม่ทราบเว้นไว้)

3. สถานะโครงการ เลือกสถานะโครงการที่ต้องการเรียกดูข้อมูลได้จาก Drop Down List  
(หากไม่ระบุระบบจะแสดงทุกสถานะโครงการ) 

4. ประเภทงบลงทุน เลือกประเภทงบลงทุนได้จาก Drop Down List ดังนี้ 
- งบลงทุนปกติระยะยาว  
- งบลงทุนโครงการ 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9-2) 

5. ชื่อโครงการ/แผนระยะยาว ระบุชื่อโครงการ/แผนระยะยาว

6.  
กดปุ่ม  เพื่อค้นหาโครงการ 

 
เมื่อกดปุ่มค้นหา ระบบจะทําการค้นหาโครงการซึ่งตรงกับเกณฑ์ท่ีผู้ใช้ต้องการและแสดงดังตารางตอ่ไปนี้ 

 
รูปท่ี 9-3 

รายละเอียดของตารางแสดง ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9-3)

 ระบบแสดงตารางข้อมูลของโครงการ

7. รหัสงบลงทุน ระบบแสดงรหัสงบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

8. ชื่องบลงทุน ระบบแสดงชื่องบลงทุน ตามเงื่อนไขที่ค้นหา

9. ชื่อผู้รับผิดชอบ ระบบแสดงชื่อผู้รับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ค้นหา

10. สถานะ ระบบแสดงสถานะโครงการ

11.  กดปุ่ม  หลังโครงการที่ต้องการเรียกแสดงข้อมูล 
 ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูล ตามรูปท่ี 9.1-1 
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10.1 แถบข้อมูลโครงการ  

 
 

รูปท่ี 9.1-1 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9.1-1) 

แถบข้อมูลโครงการ  

1. ข้อมูลท่ัวไป แสดงข้อมูลท่ัวไปของโครงการ เช่น ชื่อย่อโครงการ, พื้นที่การลงทุน 

2. สถานะโครงการ แสดงสถานะปัจจุบันของโครงการ

3. ข้อมูลท่ัวไปสําหรับขออนุมัติโครงการ 
(M1) 

แสดงข้อมูลระยะเวลา และจํานวนเงินสําหรับการดําเนินโครงการ 

4. ข้อมูลสําหรับการจัดต้ังทีมงาน
โครงการ (M2) 

แสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการ เช่น ชื่อ, รูป, เบอร์โทรศัพท์, E-mail 

 

10.2 แถบบันทึกแผนตาม Milestone 

 
รูปท่ี 9.2-1 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9.2-1) 

แถบบันทึกแผนตาม Milestone  

1. M1 อนุมัติโครงการ/อนุมัติงบประมาณ แสดงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดของแผนและผล

2. M2 แต่งตั้งทีมงานโครงการ/จัดทํา
แผนงาน 

แสดงวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดของแผนและผล
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10.3 แถบข้อมูลแผน/ผลการเบิกจ่าย 

 
 

รูปท่ี 9.3-1 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9.3-1) 

แถบแผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน  

3. จํานวนเงินตามแผนเบิกจ่ายแต่ละ
เดือน 

แสดงจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายในแต่ละเดือน 

4. จํานวนเงินตามแผนเบิกจ่ายสะสมแต่
ละเดือน 

แสดงจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายสะสมในแต่ละเดือน 

5. จํานวนเงินตามแผนเบิกจ่ายรวมรายปี แสดงจํานวนเงินตามแผนการเบิกจ่ายรวมในแต่ละปี 
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10.4 แถบสัญญาของโครงการ 
แสดงสัญญาที่อยู่ในโครงการนี้  

 

 
รูปที่ 9.4-1 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 9.4-1) 

แถบสัญญาของโครงการ  

1. รหัสสัญญา ระบบแสดงรหัสสัญญาในโครงการ

2. ชื่อสัญญา ระบบแสดงชื่อสัญญา

3. สถานะสัญญา ระบบแสดงสถานะ Milestone ปัจจุบัน

4. วงเงินสัญญา ระบบแสดงวงเงินจัดทําสัญญา

5. หน่วยงาน ระบบแสดงชื่อหน่วยงานเจ้าของสัญญา
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11 เพิ่มผูป้ระสานงานโครงการหรือสัญญา 
ใช้ในการเพิ่มผู้ประสานงานโครงการหรือสัญญาเข้าสู่ระบบ โดยไปท่ีเมนูกําหนดข้อมูลมาสเตอร์ของระบบ -> เพิ่มผู้

ประสานงานโครงการหรือสัญญา ตามรูปท่ี 10-1 
 

 
รูปท่ี 10-1 

 
 ผู้ประสานงานจะแยกตามแต่ละรัฐวิสาหกิจ ผู้ใช้เลือกรัฐวิสาหกิจก่อน ตามรูปท่ี 10-2  
 

 
รูปท่ี 10-2 

 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 10-2) 

1. รหัสรัฐวิสาหกิจ เลือกรหัสรัฐวิสาหกิจได้จาก Drop Down List (หากมีสิทธิเพียงรัฐวิสาหกิจเดียว 
ระบบจะ Default ให้และไม่สามารถเลือกรัฐวิสาหกิจอื่นได้) 

2.  
กดปุ่ม   

 

เมื่อกดปุ่ม  หน้าจอบันทึกข้อมูลผู้ประสานงานจะปรากฏดังรูปท่ี 10-3 
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รูปท่ี 10-3 
 

บันทึกรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้ 
 

หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 10-3) 

3. ชื่อผู้ประสานงาน ระบุชื่อผู้ประสานงาน

4. อีเมล์ ระบุอีเมล์ของผู้ประสานงาน (Required field) 

5. อีเมล์ 2 ระบุอีเมล์ของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)

6. เบอร์มือถือ ระบุเบอร์มือถือของผู้ประสานงาน (Required field) 

7. เบอร์โทร ระบุเบอร์มือถือของผู้ประสานงาน (ถ้ามี)

8. แนบรูปผู้ประสานงาน (สูงสุดไม่เกิน 2 MB) แนบรูปถ่ายผู้ประสานงาน (Required field)

9.  
กดปุ่ม   

 

หากต้องการแก้ไข หรือลบข้อมูลสามารถทําได้จาก ตารางซ่ึงแสดงรายชื่อผู้ประสานงาน ดังรูปท่ี 10-4 
 

 
รูปท่ี 10-4 
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หัวข้อ รายละเอียด (รูปท่ี 10-3)

10. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล 
กดปุ่ม  เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล 

11. กรณีต้องการลบผู้ประสานงาน 
กดปุ่ม   เมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ประสานงาน 

 


