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สําหรับ 

ผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/โครงการ



คํานํา 
 

คู่มือฉบับน้ีเป็นคู่มือประกอบการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ ระยะที่ 1 
สําหรับผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/โครงการ ซึ่งมีหน้าที่ในการบันทึกความคืบหน้าของกิจกรรม/โครงการ ที่
ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึงข้อมูลตัวช้ีวัด ผลลัพธ์และผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินการกิจกรรม/
โครงการแล้ว โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการ ทั้งน้ีข้อมูลดังกล่าวจะส่งไปยัง
ผู้เก่ียวข้องต่างๆ ตามลําดับ ได้แก่ เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ส่วน
แผนงานและยุทธศาสตร์ 

 
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด 

ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
 
 
            คณะผู้จัดทํา 
         พฤศจิกายน 2560 
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กําหนดแผนยุทธศาสตร์ 

กําหนดรายการตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

กําหนดเป้าหมายและ
ผู้รายงานผลตัวชีว้ัด

กําหนดรายการกลยุทธ์ 

กําหนดกลยุทธ์ประจําปี 

บันทึกโครงการ/กิจกรรมที่
อนุมัติแล้ว

บันทึกผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์

บันทึกผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม

ติดตามตรวจสอบและดูรายงานผล
การดําเนินงาน 
- กิจกรรม/โครงการ 
- ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ 

ติดตามตรวจสอบและดู
รายงานผลการดําเนินงาน 
- กิจกรรม/โครงการ 
- ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ 

พิจารณาตรวจสอบการ
นําเสนอแผนปฏิบัติการ 
- กิจกรรม/โครงการ 
- ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร์ 

กําหนดเป้าหมายตัวชี้วัด
ภารกิจพื้นฐานประจําปี

บันทึกผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน

กําหนดรายการตัวชี้วัด
ภารกิจพื้นฐาน
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ผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/โครงการ 
  

ผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/โครงการ มีหน้าที่ในการบันทึกความคืบหน้าของกิจกรรม/โครงการ ที่
ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบหลัก รวมถึงข้อมูลตัวช้ีวัด ผลลัพธ์และผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินการกิจกรรม/
โครงการแล้ว โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการ ทั้งน้ีข้อมูลดังกล่าวจะส่งไปยัง
ผู้เก่ียวข้องต่างๆ ตามลําดับ ได้แก่  เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณหน่วยงาน  ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 
  

1. การเขา้สูร่ะบบ 
 เปิดเบราว์เซอร์แล้วกรอก URL : http://oss.wu.ac.th จะแสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอการเข้าสู่ระบบ 

  

กรอก Username และ Password ด้วยรหัส WU Pass แล้วคลิกปุ่ม   ระบบจะแสดงรายช่ือ
ระบบที่มีสิทธ์ิในการใช้งาน ดังภาพ 

 
ภาพแสดงรายช่ือระบบท่ีมีสทิธิ์ในการใช้งาน 
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2. การออกจากระบบ 

คลิกที่ช่ือของท่าน แล้วคลิกเลือก  ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอการออกจากระบบ 

 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ 

ผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/โครงการ สามารถเรียกดูข้อมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีใน
ภาพรวมทั้งหมดหน่วยงานได้  โดยคลิกที่เมนู “จัดทําแผนปฏิบัติการ” เลือกเมนู ”รายงานสรุป
แผนปฏิบัติการ” ระบบจะแสดงข้อมูลปีงบประมาณปัจจุบัน โดยระบบจะสรุปข้อมูลเป็น 4 ส่วนคือ 
ข้อมูลทั่วไป ตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์ และกิจกรรม/แผนการดําเนินงาน ดัง
ภาพ 

 ข้อมูลทั่วไป  แสดงข้อมูลดังภาพ 
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 ตัวช้ีวัดภารกิจพ้ืนฐาน แสดงข้อมูลดังภาพ 

 
 

 ตัวช้ีวัดภารกิจยุทธศาสตร์ แสดงข้อมูลดังภาพ 

 
 

 กิจกรรมและแผนการดําเนินงาน แสดงข้อมูลดังภาพ 
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4. ข้อมูลงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/โครงการ สามารถรับทราบผลการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ

ประจําปี ของหน่วยงานได้ โดยคลิกเลือกเมนู “ข้อมูลงบประมาณ” เลือกเมนู “รายงานสรุป
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ” ระบบจะแสดงข้อมูล ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอรายงานสรุปงบประมาณท่ีได้รับ 

 
5. บันทึกผลการดําเนนิงาน 

การบันทึกผลการดําเนินของกิจกรรม/โครงการท่ีรับผิดชอบ สามารถทําได้โดย คลิกเมนู”
บันทึกผลการดําเนินงาน” เลือกเมนู “รายงานผลความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ” ระบบจะแสดง
เฉพาะรายการกิจกรรม/โครงการท่ีต้องรายงานผลโดยจําแนกตามแผนงาน  ดังภาพ 
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ภาพแสดงข้อมูลการรายงานความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ 

 
1) การบันทึกผลการดําเนินงาน  

 การบันทึกผลการดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการ สามารถทําได้โดยคลิกปุ่ม 

 ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของการบันทึกผลดําเนินการ ดังภาพ 

 
ภาพหนา้จอหลักผลดําเนนิการ 

 จากภาพหน้าจอหลักผลการดําเนินการ จะแสดงรายการผลการดําเนินการที่เคยบันทึก
แล้ว กรณทีี่ต้องการบันทึกข้อมูลผลการดําเนินการเพ่ิมเติม ใหค้ลิกปุ่ม 
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ภาพหนา้จอการบนัทึกข้อมูลผลการดําเนนิการ 

 

 ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับบันทึกข้อมูล 4 ส่วน ให้กรอกข้อมูลต่างๆ ดังน้ี 
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ผลการดําเนนิงาน 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 เดือน เลือกเดือนที่ต้องการรายงานผลโดยระบบจะแสดงเดือนให้เลือกตามระยะเวลา
โครงการ 

2 ค่าเป้าหมาย แผน|
ผล 

ระบบจะแสดงข้อมูล ค่าเป้าหมายแผน และให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล ผล ที่เกิดขึ้น ณ 
เดือนที่ต้องการรายงาน เช่น 1  

3 ปริมาณงานที่ทํา
สําเร็จ 

กรอก % ที่ทําสําเร็จ ณ เดือนที่รายงานผล กรอกได้ไม่เกิน 100 

4 สรุปผลดําเนินการ กรอกข้อมูลสรปุผลดําเนินการ
5 ปัญหาอุปสรรค กรอกข้อมูลปัญหาอุปสรรค

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ์
     ระบบจะแสดงรายช่ือตัวช้ีวัดที่ต้องรายงาน หน่วยวัด และแผน ให้กรอกผลการดําเนินงานของเดือนที่รายงาน
ในช่อง “ผล” หากยังไม่มีผลการดําเนินงานให้กรอก “0” 
ผลผลิต 
     ระบบจะแสดงรายช่ือผลผลิตและตัวช้ีวัดผลผลิตที่ต้องรายงาน หน่วยวัด และแผน ให้กรอกผลการดําเนินงาน
ของเดือนที่รายงานในช่อง “ผล” หากยังไม่มีผลการดําเนินงานให้กรอก “0” 
ผลลัพธ ์
     ระบบจะแสดงรายช่ือผลลัพธ์และตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่ต้องรายงาน หน่วยวัด และแผน ให้กรอกผลการดําเนินงาน
ของเดือนที่รายงานในช่อง “ผล” หากยังไม่มีผลการดําเนินงานให้กรอก “0” 

 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม      ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอ
แสดงรายการผลการดําเนินการของกิจกรรม/โครงการที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพแสดงผลการดําเนินการของกิจกรรม/โครงการท่ีมีข้อมูลที่เพิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 
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2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 การบันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการ สามารถทําได้โดยคลิกปุ่ม 

 ที่รายการกิจกรรม/โครงการที่ต้องการ ระบบจะแสดง
หน้าจอหลักของการบันทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังภาพ 

 

 
ภาพหนา้จอการบนัทึกผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

 จากภาพหน้าจอหลักผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  จะแสดงรายการผลการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ เคยบันทึกแล้ว กรณีที่ ต้องการบันทึกข้อมูลเ พ่ิมเติม ให้คลิก ปุ่ม

 ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 

ภาพหนา้จอบนัทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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 จากภาพแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ี 
ลําดับ รายการ คําอธบิาย

1 เดือน เลือกเดือนที่ต้องการรายงานผลโดยระบบจะแสดงเดือนให้เลือกตามระยะเวลา
โครงการ 

รายละเอียดการเบิกจ่าย สามารถบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณได้มากกว่า 1 รายการโดยคลกิปุ่ม  

 ประกอบด้วยรายการที่ต้องบันทึก ดังน้ี 
1 รายละเอียด กรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 หมวดงบประมาณ เลือกหมวดงบประมาณที่ใช้

- กรณทีี่ไม่มีขอ้มูลหมวดงบประมาณให้ติดต่อ จนท.แผนงานและงบประมาณ
หน่วย เพ่ือนําเข้าข้อมูลจากระบบ MIS 

 3 จํานวนเงิน กรอกจํานวนเงินที่ใช้ในแต่ละรายการ
 

 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม    ระบบจะกลับมาแสดงหน้าจอแสดง
รายการผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการที่มีข้อมูลที่เพ่ิมแล้ว ดังภาพ 

 
ภาพแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการท่ีมีข้อมูลที่เพิ่มแล้ว 

 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดให้คลิกที่  ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 

 หากต้องการลบข้อมูลรายการใดให้คลิกที่ ของรายการน้ันในคอลัมน์แก้ไข/ลบ 
 

3) รายงานสรุป 

 สามารถแสดงรายงานสรุปผลการดําเนินการของแต่ละกิจกรรม/โครงการได้ โดยการ

คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 



คู่มือการใช้งานบริหารงบประมาณสําหรับผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรม/โครงการ  10 
 

 

 
ภาพหนา้จอสรุปผลการดําเนินการ 
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