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คู่มือการใช้งานระบบงบประมาณ, ระบบติดตาม ควบคุมและประเมนิผล 

ระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานภายใน (MIS PLUS)  
1. การเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบ 

1.1 หน้าจอการเข้าระบบ 

1.2 หน้าหลักของระบบ 

1.3 หน้าจอการออกจากระบบ 

2. เมนูและการใช้งาน 

2.1 ระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล 

2.1.1 บันทึกผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม (AE) 

2.2 ระบบงบประมาณ  

2.2.1 บันทึกขออนุมัติผูกพัน (BR) 

2.2.2 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย  (BU) 

2.2.3 บันทึกขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย  (BR+BU) 

2.2.4 สอบถามรายละเอียดโครงการ 

2.3 รายงาน 

2.3.1 รายงานการเคลื่อนไหวของกิจกรรม 

2.3.2 รายงานการเคลื่อนไหวของกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

2.3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

2.3.5 รายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานประจ างวด 

2.3.6 รายงานเปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 

2.3.7 รายงานยอดคงเหลือ  
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1. การเข้าสู่ระบบ 

1.1 หน้าจอการเข้าระบบ 

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับอีเมล สสวท. เช่น RPANT (rpant@ipst.ac.th) 

 

1.2 หน้าหลักของระบบ 
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วิธีการใช้งาน 

1) ข้อมูลที่แสดง จะแสดงข้อมูลสีตัวอักษร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ใบขออนุมัติผูกพัน BR และใบขออนุมัติเบิกจ่าย BU ที่เกิดจากบันทึกตรง จะแสดงตัวอักษร  
 “สีด า” 
2. ใบขออนุมัติเบิกจ่าย BU ที่เกิดจากการท า BR+BU จะแสดงตัวอักษร “สีน้ าเงิน” 

2) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่เลขที่เอกสาร  จะแสดงชื่อเรื่อง และชื่อผู้ขออนุมัติเบิกจ่าย 
3) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่ตัวย่อประเภทการเบิกจ่าย โปรแกรมจะแสดงชื่อเต็มของประเภทการเบิกจ่าย  
4) เพ่ิมคอลัมน์การแสดงประเภทเอกสารย่อย โดยแสดงเป็นตัวอักษรย่อ ดังนี้ 

1. BR คือเอกสาร ขออนุมัติผูกพันเพื่อเบิกจ่าย 
2. BU คือเอกสาร ขออนุมัติเบิกจ่าย 
3. BR+BU คือเอกสาร ขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย 
4. AV คือเอกสาร ขออนุมัติผูกพันเพื่อยืมเงินทดรอง 
5. IN คือเอกสาร ขอเบิกวัสดุ 
6. BRC คือเอกสาร ขออนุมัติผูกพันเพื่อใช้บัตรเครดิตข้าราชการ 

 

1.3 หน้าจอการออกจากระบบ  

ควรออกจากระบบทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จเรียบร้อย โดยกดปุ่ม    มุมด้านบน ขวามือ 
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2. เมนูและการใช้งาน 

เลือกเมนู โดยกดปุ่ม  มุมด้านบน ซ้ายมือ 

 

2.1 ระบบติดตาม ควบคุมและประเมินผล 

2.1.1 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน (AE) 

เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละเดือน ว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้

หรือไม ่โดยระบบจะเปิดให้รายงานผลการด าเนินงานได้ตลอดทั้งเดือน 
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การบันทึกข้อมูล  

1) เข้าเมนูบันทึกผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม  (AE) โปรแกรมจะแสดงงวดรายงานผลปัจจุบัน แต่หาก

ต้องการดูการรายงานผลที่ผ่านมา สามารถเลือกงวดย้อนหลังได้  

 
2) กดบันทึกผลการปฏิบัติงาน กรณีต้องการรายงานผล ในงวดปัจจุบัน 

 
3) หากงวดปัจจุบันยังไม่เคยรายงานผล ให้เลือกรหัสโครงการและกดปุ่ม ดึงข้อมูล เพ่ือดึงแผนการ

ปฏิบัติงานมาแสดง 
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4) กรอกข้อมูลเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วน 
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5) กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

6) เมื่อรายงานผลการปฏิบัติงานงวดนั้น ครบทุกคนแล้ว กดปุ่มส่งเมล์รายงานผล เพื่อแจ้งการรายงานผล

ต่อผู้บริหารโครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
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2.2 ระบบงบประมาณ 

 
 

2.2.1 บันทึกขออนุมัติผูกพันงบประมาณ  (BR) 

เป็นการขออนุมัติผูกพันงบประมาณในโครงการ ส าหรับเบิกจ่ายในภายหลัง หรือเพ่ือยืมเงินทดรองจ่าย  

 
วิธีการใช้งาน 

1) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลใบขออนุมัติผูกพัน (BR) ได้ดังนี้ 
1. ระบุปีงบประมาณ โปรแกรมจะแสดงให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขเป็น

ปีงบประมาณอ่ืนได้ 
2. ผู้ขออนุมัติ เลือกรายชื่อได้จาก List รายชื่อ 
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3. เลือกค้นหาตามสถานะเอกสารใบขออนุมัติผูกพัน (BR) ประกอบด้วย 
3.1 แบบร่าง 
3.2 รออนุมัติ 
3.3 อนุมัติ 
3.4 ยกเลิก 
3.5 ทั้งหมด ทุกสถานะ 

4. วันที่ขออนุมัติ หรือเลือกค้นหาจากการระบุค าค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร ชื่อหรือรหัสโครงการ 
หรือจ านวนเงินขออนุมัติ 

5. จากนั้นกดปุ่มค้นหา  โปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลที่ค้นหาได้ในส่วนรายละเอียด 
2) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่เลขที่ใบขออนุมัติผูกพัน (BR) จะแสดงชื่อเรื่อง และชื่อผู้ขออนุมัติผูกพัน 
3) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่ตัวย่อประเภทการขออนุมัติผูกพัน (BR) โปรแกรมจะแสดงชื่อเต็มของประเภท

การขออนุมัติผูกพัน 
4) การแสดงประเภทเอกสารย่อย โดยแสดงเป็นตัวอักษรย่อ ดังนี้ 

1. BR ใบขออนุมัติผูกพัน เพ่ือเบิกจ่าย 
2. AV ใบขออนุมัติผูกพันกรณีใช้ท าสัญญาเงินยืม 
3. BRC ใบขออนุมัติผูกพัน เพ่ือใช้บัตรเครดิตข้าราชการ 
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การสร้างเอกสารบันทึกขออนุมัติผูกพัน  (BR) 

 
1) เข้าเมนูบันทึกขออนุมัติผูกพัน (BR) โปรแกรมจะแสดงเอกสารเดิมที่เคยบันทึกไว้แล้ว 

2) กดปุ่มสร้างเอกสารบันทึกขออนุมัติผูกพัน (กรณีต้องการขออนุมัติผูกพันใหม่) 

3) กรอกข้อมูลที่ต้องการผูกพัน 

4) กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสารใบขอผูกพัน 

5) แนบไฟล์ขออนุมัติหลักการ และเอกสารแนบอื่นๆ ที่จ าเป็นในการขออนุมัติผูกพัน 

6) กดปุ่ม ส่งค าขออนุมัติ เพ่ือส่งอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้างานและผู้บริหาร 
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2.2.2 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ  (BU) 

เป็นการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ กรณีท่ีเคยขอผูกพันงบประมาณไว้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลใบขออนุมัติเบิกจ่าย (BU) ได้ดังนี้ 
1. ระบุปีงบประมาณ โปรแกรมจะแสดงให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขเป็น

ปีงบประมาณอ่ืนได้ 
2. ผู้ขออนุมัติ เลือกรายชื่อได้จาก List รายชื่อ 
3. เลือกค้นหาตามสถานะเอกสารใบขออนุมัติเบิกจ่าย (BU) ประกอบด้วย 

3.1 แบบร่าง 
3.2 รออนุมัติ 
3.3 อนุมัติ 
3.4 ยกเลิก 
3.5 ทั้งหมด ทุกสถานะ 

4. วันที่ขออนุมัติ หรือเลือกค้นหาจากการระบุค าค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร ชื่อหรือรหัสโครงการ 
หรือจ านวนเงินขออนุมัติ 

5. จากนั้นกดปุ่มค้นหา  โปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลที่ค้นหาได้ในส่วนรายละเอียด 
2) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่เลขที่ใบขออนุมัติเบิกจ่าย (BU) จะแสดงชื่อเรื่อง และชื่อผู้ขออนุมัติเบิกจ่าย 
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3) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่ตัวย่อประเภทการเบิกจ่าย (BU) โปรแกรมจะแสดงชื่อเต็มของประเภทการ
เบิกจ่าย 

4) คอลัมน์การแสดงประเภทเอกสารย่อย โดยแสดงเป็นตัวอักษรย่อ ดังนี้ 
1. GN01 ประเภท เบิกจ่ายใบส าคัญท่ัวไป 
2. CM01 ประเภท เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
3. PO01 ประเภท เบิกจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. CR01 ประเภท เบิกจ่ายเพ่ือเงินยืมบัตรเครดิตข้าราชการ 

5) สามารถกดปุ่ม  ดูรายละเอียด  เพ่ือเข้าดูรายละเอียดใบขออนุมัติเบิกจ่าย (BU) ในแต่ละเอกสารได้ 
 
 

การสร้างเอกสารบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย  (BU) 
ด าเนินการได้หลังจากฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและประกันคุณภาพ อนุมัติใบผูกพัน (BR) เรียบร้อยแล้ว  

โดยเลือก บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย  (BU)   
 

 
1) เข้าเมนูบันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย (BU) โปรแกรมจะแสดงเอกสารเดิมที่เคยบันทึกไว้แล้ว 

2) กดปุ่มสร้างเอกสาร บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย (กรณีต้องการขอเบิกจ่ายงบประมาณใบใหม่) 

3) กรอกข้อมูลที่ต้องการเบิกจ่าย โดยระบุเลขที่ BR เพ่ืออ้างอิงการเบิก และระบุรายการจ่ายที่ต้องการ

เบิก 

4) กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสารใบขอเบิกจ่ายงบประมาณ (BU) 

5) แนบไฟล์เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่จ าเป็น เพ่ิมเติม 

6) กดปุ่ม ส่งค าขออนุมัติ เพ่ือส่งอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้างานอนุมัติใบขอเบิก 

7) เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้างานอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์บันทึกข้อความและใบประกอบ (BU) ที่มี

ลายเซ็นครบ ส่งเรื่องต่อให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี หรือฝ่ายจัดซื้อและพัสดุต่อไป 
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2.2.3 บันทึกขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ  (BR+BU) 

เป็นการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ กรณีท่ียังไม่เคยขอผูกพันงบประมาณไว้ 

 
วิธีการใช้งาน 

1) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลใบขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย (BR+BU) ได้ดังนี้ 
1. ระบุปีงบประมาณ โปรแกรมจะแสดงให้เป็นปีงบประมาณปัจจุบัน แต่สามารถแก้ไขเป็น

ปีงบประมาณอ่ืนได้ 
2. ผู้ขออนุมัติ เลือกรายชื่อได้จาก List รายชื่อ 
3. เลือกค้นหาตามสถานะเอกสารใบขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย (BR+BU) ประกอบด้วย 

3.1 แบบร่าง 
3.2 รออนุมัติ 
3.3 อนุมัติ 
3.4 ยกเลิก 
3.5 ทั้งหมด ทุกสถานะ 

4. วันที่ขออนุมัต ิหรือเลือกค้นหาจากการระบุค าค้นหา เช่น เลขที่เอกสาร ชื่อหรือรหัสโครงการ 
หรือจ านวนเงินขออนุมัติ 

5. จากนั้นกดปุ่มค้นหา  โปรแกรมจะแสดงผลข้อมูลที่ค้นหาได้ในส่วนรายละเอียด 
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2) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่เลขที่ใบขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย (BR+BU) จะแสดงชื่อเรื่อง และชื่อผู้ขอ
อนุมัติเบิกจ่าย 

3) เมื่อน าเมาส์ไปวางที่ตัวย่อประเภทการเบิกจ่าย โปรแกรมจะแสดงชื่อเต็มของประเภทการเบิกจ่าย 
4) เพ่ิมคอลัมน์การแสดงประเภทเอกสารย่อย โดยแสดงเป็นตัวอักษรย่อ ดังนี้ 

1. GN01 ประเภท เบิกจ่ายใบส าคัญท่ัวไป 
2. CM01 ประเภท เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
3. PO01 ประเภท เบิกจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
4. CR01 ประเภท เบิกจ่ายเพ่ือเงินยืมบัตรเครดิตข้าราชการ 

 

การสร้างเอกสารบันทึกขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย  (BR+BU) 

 
1) เข้าเมนูบันทึกขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย (BR+BU) 

2) กดปุ่มสร้างเอกสารบันทึกขออนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย (กรณีต้องการขอผูกพันและเบิกจ่าย 

งบประมาณใบใหม่) 

3) กรอกข้อมูลที่ต้องการเบิกจ่าย และระบุรายการจ่ายที่ต้องการเบิก  

4) กดปุ่มบันทึกข้อมูล จะได้เลขที่เอกสารผูกพันและเบิกจ่าย (BR+BU) 

5) แนบไฟล์เอกสารขออนุมัติหลักการ และเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่จ าเป็น เพ่ิมเติม 

6) กดปุ่ม ส่งค าขออนุมัติ เพ่ือส่งอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้างานอนุมัติใบขอเบิก 

7) เมื่อผู้รับผิดชอบโครงการหรือหัวหน้างานอนุมัติแล้ว ให้พิมพ์บันทึกข้อความและใบประกอบ (BU) ที่มี

ลายเซ็นครบ ส่งเรื่องต่อให้กับฝ่ายการเงินและบัญชี หรือฝ่ายจัดซื้อและพัสดุต่อไป 
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2.2.4 สอบถามรายละเอียดโครงการ 

 

 
วิธีการใช้งาน 

1) ผู้ใช้งานสามารถสอบถามหน้าจอรายละเอียดโครงการ  ตามสิทธิ์การเรียกดูข้อมูลหน่วยงานของผู้ใช้งาน 
โดยมีเงื่อนไขในการเลือกสอบถามข้อมูลดังนี้ 
1. ปีงบประมาณ  จะเป็นปีที่ก าหนดโครงการนั้นๆ 
2. ระบุค าค้นหา เป็นช่องส าหรับให้ผู้ใช้งานใส่ค าค้นหาสั้นๆ  ได้แก่ ชื่อหรือรหัสโครงการ หน่วยงาน

เจ้าของโครงการ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 
3. เมื่อกรอกเงื่อนไขในการค้นหาเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  “ค้นหา” โปรแกรมจะแสดงโครงการตาม

เงื่อนไขที่เลือกด้านล่าง 
2) เมื่อค้นหาโครงการตามเงื่อนไขที่กรอกข้อมูลได้ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลดังนี้ 

1. รหัสและชื่อโครงการ  
2. หน่วยงานคุม  



 
 

ระบบบริหารจัดการปฏบิัติงานภายใน (MIS PLUS)  หน้า 31 
 

3. ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารโครงการ  

3) หากผู้ใช้งานต้องการสอบถามรายละเอียดไฟล์แนบ สามารถกดปุ่ม  ดูรายละเอียดไฟล์แนบเรื่องการขอ
อนุมัติหลักการของโครงการได้ และสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า 1 รายการ  
1. การแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติม จะแสดงข้อมูลดังนี้ 

1.1 โครงการ 
1.2 รหัสคุมกิจกรรม 
1.3 หน่วยงาน 
1.4 ผู้รับผิดชอบหลัก 
1.5 รายละเอียดร่วม 

2. การแสดงรายละเอียดไฟล์แนบ จะแสดงข้อมูลดังนี้ 
2.1 ล าดับ 
2.2 ชื่อไฟล์ 
2.3 วันที่อัพโหลด 
2.4 กดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์  เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์แนบลงมาที่เครื่องผู้ใช้งาน 
2.5 หากต้องการกลับสู่หน้าจอหลักของการค้นหารายละเอียดไฟล์แนบโครงการ ให้กดปุ่ม “ตกลง” 

  



 
 

ระบบบริหารจัดการปฏบิัติงานภายใน (MIS PLUS)  หน้า 32 
 

2.3 รายงาน 

 

 
 

การเรียกดูรายงาน 

1) เข้าเมนูรายงานที่ต้องการ 

2) เลือกเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน 

3) กดปุ่ม พิมพ์รายงาน โปรแกรมจะแสดงรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก 
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2.3.1 รายงานการเคลื่อนไหวของกิจกรรม 
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2.3.2 รายงานการเคลื่อนไหวของกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
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2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 
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2.3.4 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
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2.3.5 รายงานสรุปความคืบหน้าของการปฏิบัติงานประจ างวด 

 

 
  



 
 

ระบบบริหารจัดการปฏบิัติงานภายใน (MIS PLUS)  หน้า 38 
 

2.3.6 รายงานเปรียบเทียบแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน 

 

 
  



 
 

ระบบบริหารจัดการปฏบิัติงานภายใน (MIS PLUS)  หน้า 39 
 

2.3.7 รายงานยอดคงเหลือ 

 

 


