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คํานํา 

 

 เอกสารแนะนําการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณนี้ จัดทํา
ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการ/หน่วยงาน สามารถใช้เป็นแนวทางในการลงข้อมูลในระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองแผนงานได้อย่างถูกต้อง 
 แนวทาง ขั้นตอนต่างๆนี้ ได้ตัดส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมข้อความ รูปภาพ และขั้นตอน
สําหรับโครงการ/หน่วยงาน จากเอกสารแนะนําการใช้งานระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ของกองแผนงาน เพื่อให้ข้อมูลสั้นกะทัดรัด เหมาะกับโครงการ/หน่วยงาน อย่างไร
ก็ดีสามารถศึกษาเอกสารฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ระบบติดตามฯ 
 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของกองแผนงานนี้ จะมี
ประโยชน์และคุ้มค่า หากโครงการ/หน่วยงาน ให้ความสําคัญ และใช้เป็นเคร่ืองมือในการรายงานผล
การปฏิบัติงาน อีกท้ังยังใช้ข้อมูลในการจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ โครงการ/หน่วยงาน 
และสํานักชลประทานท่ี 11 ตลอดจนกรมชลประทาน 
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เอกสารแนะนาํการใชง้านระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณเอกสารแนะนาํการใชง้านระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณเอกสารแนะนาํการใชง้านระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณเอกสารแนะนาํการใชง้านระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ        
    
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์    ในการจัดทําระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 1. เพื่อใหเ้จ้าหนา้ท่ีท่ีทําหนา้ท่ีเกี่ยวกับการรายงานผลของโครงการ/หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ใช้
เป็นเคร่ืองมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอตอ่ผูบ้ริหาร และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ขอบเขตขอบเขตขอบเขตขอบเขต    
 ระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีขอบเขตการ
ติดตามผลการปฏิบัติในสว่นต่าง ๆ ดังนี ้
----    งบปกต ิ
----    งบกลาง 
----    เงินกันเหลื่อมปี 

ขอ้มูลทั่วไปของระบบขอ้มูลทั่วไปของระบบขอ้มูลทั่วไปของระบบขอ้มูลทั่วไปของระบบ    
 ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไดแ้บ่งโครงสร้างการทํางาน โดย
ไดจ้ําแนกระดับผูใ้ชง้านออกเป็น 4 ระดับ คือ 

1. 1. 1. 1. ผู้ผูผู้้ผู้ใใใใช้ชช้้ช้งานระดบังานระดบังานระดบังานระดบั    จดัการแผนงานจดัการแผนงานจดัการแผนงานจดัการแผนงาน    
 เป็นสว่นของระบบงานสําหรับเจา้หนา้ท่ีกลุม่งานตรวจสอบและติดตามผลงาน กองแผนงาน 
ซึ่งจะเป็นผูดู้แลระบบในภาพรวม ไดแ้กก่ารเพิ่มและแก้ไขรายชื่องาน การจําแนกผลผลิตกิจกรรม
หลัก รวมถึงการจัดการขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ย 

2. 2. 2. 2. ผู้ผูผู้้ผู้ใใใใช้ชช้้ช้งานระดบังานระดบังานระดบังานระดบั    สํานกัสํานกัสํานกัสํานกั    ((((ผู้ผูผู้้ผู้ประสานแผนฯประสานแผนฯประสานแผนฯประสานแผนฯ))))    
 เป็นสว่นงานท่ีจัดการขอ้มูลในระดับสํานัก / กอง ไดแ้ก ่ผูป้ระสานแผนงานและการขอตั้ง
งบประมาณของโครงการต่าง ๆ ในสํานักชลประทานท่ี 1 – 17 ซึ่งมหีนา้ท่ี ดังนี ้
2.1 เพิ่มและแก้ไขรายชื่องานตามประมาณการ 
2.2 บันทึกขอ้มูลการอนุมัติประมาณการและแจกแจงรายละเอียดวงเงินในประมาณการ 
2.3 ตรวจสอบและแก้ไขรายงานทุกรายการท่ี โครงการฯ หรือหน่วยงาน ไดร้ายงานในระบบไว้แลว้ 
2.4 ตรวจสอบและแก้ไขรายการขอ้มูลการโอนจัดสรรงบประมาณ 
2.5 ตรวจสอบและแก้ไขรายการขอ้มูลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 
 

หน้า ๑ 
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3. 3. 3. 3. ผู้ผูผู้้ผู้ใใใใช้ชช้้ช้งานระดบังานระดบังานระดบังานระดบั    สํานกัสํานกัสํานกัสํานกั    ((((ผู้ผูผู้้ผู้ช่ชช่่ช่วยวยวยวยผู้ผูผู้้ผู้
 เป็นผู้ไดรั้บมอบหมายจาก
3.1 การโอนจัดสรรงบประมาณจําแนก
นําขอ้มูลจากแบบฟอร์ม ง.241 
3.2 การเบิกจา่ยงบประมาณรายสัปดาห์
ขอ้มูลท่ีหน่วยเบิกจา่ย จัดทําสง่รายงานกรมฯ
สัปดาห ์(ทุกวันอังคาร) ซึ่งมีรายละเอียดทุกประมาณการ

4. 4. 4. 4. ผู้ผูผู้้ผู้ใใใใช้ชช้้ช้งานระดบังานระดบังานระดบังานระดบั    โครงการโครงการโครงการโครงการ////หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน
 เป็นผูทํ้าหนา้ท่ีรายงานผล
4.1 ตรวจสอบชื่อรายการงาน งบประมาณท่ีได้รับ 
4.2 การรายงานผลกา้วหน้าการจัดซื้อจัด
ประมาณการ ในเมนู “รูป
4.3 การรายงานผลกา้วหน้าการปฏิบัติงานรายสัปดา
เมนู “รูป ” 
4.4 การบันทึกขอ้มูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิก
คร้ังเดียวให้ครบ 12 เดือน ในเมนู 
4.5 บันทึกข้อมูลประมาณการ ในเมนู 

5. 5. 5. 5. ผู้ผูผู้้ผู้ใใใใช้ชช้้ช้งานระดบังานระดบังานระดบังานระดบั    บุคคลทัว่ไปบุคคลทัว่ไปบุคคลทัว่ไปบุคคลทัว่ไป    
 บุคคลท่ัวไป สามารถดูรายงานสรุปผลการดําเนินการในรูปแบบ
เขา้สูร่ะบบ 

 ท้ังนี้ เมื่อผูม้ีสิทธิใชง้านในระดับ
และ Password ท่ีกลุม่งานตรวจสอบและติดตามผลงาน
รายงานขอ้มูลไดต้ามสิทธิการใช้
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ผู้ผูผู้้ผู้ประสานแผนฯประสานแผนฯประสานแผนฯประสานแผนฯ))))    
รับมอบหมายจากผูป้ระสานแผนฯ ใหทํ้าหน้าท่ีในการบันทึกรายงาน

การโอนจัดสรรงบประมาณจําแนกเป็นรายประมาณการ ของทุกหน่วยงานในสํานักฯ
.241 บันทึกลงในระบบ 

ายงบประมาณรายสัปดาห์ โดยนําขอ้มูลจากรายงาน ตามแบบฟอ
งรายงานกรมฯ และ สําเนาใหฝ้า่ยแผนงานและงบประมาณทุก

ซึ่งมีรายละเอียดทุกประมาณการ ในสํานักฯ 

หนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงานหนว่ยงาน    
าท่ีรายงานผลกา้วหนา้การปฏิบัติงานของทุกรายการงานในเขตโครงการฯ

ตรวจสอบชื่อรายการงาน งบประมาณท่ีได้รับ ในเมนู “รายการประมาณการ
าการจัดซื้อจัดจา้ง ท้ังงานจา้งเหมา และงานดําเนินการเองของแ

” 
าการปฏิบัติงานรายสัปดาห ์(ทุกวันอังคาร) จนงานแล้วเสร็จ 

อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจา่ยงบประมาณ (CashFlow)
เดือน ในเมนู “ClashFlow” 

ในเมนู  

สามารถดูรายงานสรุปผลการดําเนินการในรูปแบบต่างๆ ได้

งานในระดับต่าง ๆ ทําการ Login เขา้สูร่ะบบโดยใช้
มงานตรวจสอบและติดตามผลงาน กําหนดใหแ้ลว้ จะแสดงเมนูสําหรับทําการ

ชง้าน 
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าท่ีในการบันทึกรายงานข้อมูลดังนี ้
งานในสํานักฯ โดยการ

ตามแบบฟอร์ม ฝคง. ซึ่งเป็น
ายแผนงานและงบประมาณทุก

าการปฏิบัติงานของทุกรายการงานในเขตโครงการฯ ไดแ้ก ่
รายการประมาณการ”  
และงานดําเนินการเองของแตล่ะ

จนงานแล้วเสร็จ 100% ใน

(CashFlow) ลงข้อมูล

ไดโ้ดยไมต่อ้ง Login 

ช้ Username 
จะแสดงเมนูสําหรับทําการ

หน้า 2 
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การใการใการใการใช้ชช้้ช้งานงานงานงาน    
• เปิด website: http://bid.rid.go.th/bid54/testing http://bid.rid.go.th/bid54/testing http://bid.rid.go.th/bid54/testing http://bid.rid.go.th/bid54/testing แนะนาํเปดิแนะนาํเปดิแนะนาํเปดิแนะนาํเปดิดว้ยดว้ยดว้ยดว้ย    Fire foxFire foxFire foxFire fox    
    

    
• กด sign in กรอก User name และ Password แลว้กด Login ดังรูป 
 

 
 
 
 

หน้า 3 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

 
รายการรายการรายการรายการงานทัง้หมดของหน่วยงาน งานทัง้หมดของหน่วยงาน งานทัง้หมดของหน่วยงาน งานทัง้หมดของหน่วยงาน คลกิทีเ่มนู คลกิทีเ่มนู คลกิทีเ่มนู คลกิทีเ่มนู ““““รายการประมาณการรายการประมาณการรายการประมาณการรายการประมาณการ” ” ” ”     

    
    

จะปรากฏหน้าต่างดังรูป ให้ตรวจสอบชื่องาน งบประมาณ หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งสํานักฯ  
ซึ่งโครงการไมส่ามารถแก้ไขข้อมูลได ้(บันทึกข้อมูลโดยผู้ช่วยผู้ประสานแผนฯ) 
    

    

หน้า 4 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า

 

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจา้ง • 
 ใหก้รอกขอ้มูลในแบบฟอ
ดําเนินการเอง โดยในสว่นของงา
รายการเดียวเป็นตัวแทนของรายการท้ังหมด

เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า 

• คลิก   
อมูลในแบบฟอร์มจะม ีTAB ใหเ้ลือกกรอกขอ้มูล งานจา้งเหมา

วนของงานดําเนินการเอง ให้เลือกรายการจัดซื้อวัสดุรายการใหญ่
นตัวแทนของรายการท้ังหมดของงานนั้นๆ 

    

ลงข้อมูลครบถ้วน

เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

  

างเหมา และงาน
เลือกรายการจัดซื้อวัสดุรายการใหญ่ท่ีสุดเพียง

    

หน้า 5 

ลงข้อมูลครบถ้วนถือว่าเสรจ็ 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

ข้ขข้้ข้อมูลทีก่รอกในแบบฟอร์อมูลทีก่รอกในแบบฟอร์อมูลทีก่รอกในแบบฟอร์อมูลทีก่รอกในแบบฟอร์มประกอบมประกอบมประกอบมประกอบด้ดด้้ด้วยวยวยวย 
_ ชื่องาน/ประมาณการ: หนว่ยงาน/โครงการ ไมส่ามารถทําการแก้ไขชื่องานได ้(ถา้พบ 
   ข้อผิดพลาด หรือชื่องานไมต่รง ให้แจง้มายังผู้ประสานแผน-ฝงจ.ชป.) 
_ ตําบล / อําเภอ / จังหวัด 
_ วันอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจา้ง 
_ วิธีการจัดหา 
_ วันประกาศ TOR 
_ วันประกาศจัดซื้อจัดจา้ง 
_ วันย่ืนซอง 
_ วันเปิดซอง/วันเคาะราคา 
_ วงเงินท่ีเปิดซอง จา้งเหมา 
_ วันอนุมัติรับราคา 
_ วงเงินท่ีอนุมัติรับราคา 
_ ผูป้ระกอบการ 
_ เลขท่ีสัญญา 
_ วันท่ีลงนามในสัญญา 
_ วันเร่ิมสัญญา 
_ วันสิ้นสุดสัญญา 
_ วันท่ีส่ังเขา้ปฏิบัติงาน 
_ อายุสัญญา 
กด บันทึก เพื่อยืนยันขอ้มูล หรือ ถา้ขอ้มูลผิดพลาด ใหก้ด ลา้ง เพื่อลา้งขอ้มูลใหม ่

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    ;;;;    
1. เมื่อจะลงรายการท่ีเป็น วันท่ี จะมีปฏิทินแสดง ใหเ้ลือกวันท่ีโดยอัตโนมัต ิ
2. การใสจ่ํานวนเงิน ขอใหล้งเป็นตัวเลขเลย ไมต่อ้งใส,่ (คอมมาหรือลูกน้ํา) เมื่อกด บันทึก จะมีการ
แสดงว่า ทางระบบไดทํ้าการรับขอ้มูลแลว้ จากนั้นให้เลือก หัวขอ้ กลับทํารายการประมาณการ เป็น
ขั้นตอนต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 6 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

การรายงานผลการปฏิบตังิานการรายงานผลการปฏิบตังิานการรายงานผลการปฏิบตังิานการรายงานผลการปฏิบตังิานโดยการโดยการโดยการโดยการ    

คลิกท่ี   
 

 
จะพบหน้าต่าง ดังรูป 

 

หน้า 7 

ระบุปัญหา (ถ้าม)ี 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

ขอ้มูลท่ีตอ้งกรอกคือ 
_ ขอ้มูล ผลการปฏิบัติงานจริง ปีปัจจุบันท้ังโครงการ งบประมาณ: ใหใ้ส่เปอร์เซ็นต ์ผลงาน ระบุ
เป็นตัวเลข (สําหรับงานผูกพันงบประมาณ) 
_ ขอ้มูล ผลการปฏิบัติงานจริง ปีปัจจุบัน: ใหร้ะบุเป็นตัวเลข (เปอร์เซ็นตผ์ลงาน) 
_ ปัญหา-อุปสรรค(ถ้าม)ี 
_ แผนการแก้ไขปัญหา-อุปสรรค 

กรณีงานปีเดียว ผลการปฏิบัติงานปีปัจจุบัน และผลการปฏิบัติงานท้ังโครงการ จะเท่ากัน 
เมื่อกด บันทึก  OK จะมีขอ้มูลแสดง ตามนี ้ 

 
 

 
 
เพื่อเป็นการแสดงว่า ทางระบบไดทํ้าการรับขอ้มูลแล้ว จากนั้นใหเ้ลือก หัวขอ้ กลับทํารายการ 
ประมาณการ เป็นขั้นตอนต่อไป 
 

หน้า 8 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

การเรียกดูการเรียกดูการเรียกดูการเรียกดูข้ขข้้ข้อมลูผลการเบกิจ่อมลูผลการเบกิจ่อมลูผลการเบกิจ่อมลูผลการเบกิจ่ายงบประมาณายงบประมาณายงบประมาณายงบประมาณ 
 ผูใ้ชง้านในระดับโครงการ สามารถดขูอ้มูลผลการเบิกจา่ยงบประมาณในปัจจุบัน ซึ่งจะแสดง
ขอ้มูลท่ีมีการรายงานลา่สุดของทุกประมาณการ โดยไมส่ามารถแก้ไขขอ้มูลได ้(บันทึกขอ้มูลโดย 
ผูช้่วยผูป้ระสานแผนฯ ของสํานักฯ ทุกวันอังคาร) หากพบข้อมูลท่ีผิด โปรดแจ้งสํานักฯ เพื่อแก้ไข
โดยคลิกท่ีเมนู “ผลการเบิกจ่าย”จะปรากฏตารางแสดงงบประมาณและผลการเบิกจ่าย ดังรูป 

 

 
 
 
 
 
 

หน้า 9 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

แผนการปฏบิตังิานและแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ แผนการปฏบิตังิานและแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ แผนการปฏบิตังิานและแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ แผนการปฏบิตังิานและแผนการเบกิจ่ายงบประมาณ     คลกิที่เมนู คลกิที่เมนู คลกิที่เมนู คลกิที่เมนู ““““Cash FlowCash FlowCash FlowCash Flow””””    
 เป็นช่องทางสําหรับการบันทึกขอ้มูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจา่ยงบประมาณ
รายเดือน ของทุกประมาณการ ซึ่งผูใ้ช้ในระดับโครงการ/หน่วยงาน ท่ี login เขา้สูร่ะบบ จะสามารถ
เห็นขอ้มูลรายการงานเฉพาะของโครงการท่ีรับผิดชอบได ้และกด คลิก ท่ีชื่องานเพื่อกรอกข้อมูลจน
ครบ 12 เดือน (กรอกทุกเดือน เดือนท่ียังไม่ได้รับงบประมาณ ให้กรอก “0”))))    

    

    
    
    
    
    
    

    

หน้า ๑0 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

    
  
 เมื่อบันทึกขอ้มูลแลว้ จะกลับไปหนา้เดิม ซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง สามารถแก้ไข
หรือลบขอ้มูลเดิมไดจ้นกว่าจะถูกตอ้งและครบถว้น ตามระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีวางแผนไว้      
 ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน จะมีการนําขอ้มูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีถูกบันทึกไว้แลว้ในขั้นตอนนี้มาเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการพิจารณาดว้ย เมนูนี้จะถูกลบ
ออกไปเมื่อมีการบันทึกขอ้มูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจา่ย แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ี
กําหนด หากมีการแจง้ให้โครงการ/หน่วยงานดําเนินการปรับแผนฯ จะแสดง เมนูนี้ใหบั้นทึกขอ้มูล
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดเท่านั้น 

 เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแลว้ ขอให ้Logout เพื่อออกจากระบบดว้ย 

 
**************************************** 

 
***ผู้ใช้งานทุกระดับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในหน้าแรกของการ Login*** 

 
 
 
 

หน้า ๑1 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า   

 

แสดงความคดิเหน็หรอืแจง้ปญัหาฯ อปุสรรค ในการใชง้านไดท้ี่แสดงความคดิเหน็หรอืแจง้ปญัหาฯ อปุสรรค ในการใชง้านไดท้ี่แสดงความคดิเหน็หรอืแจง้ปญัหาฯ อปุสรรค ในการใชง้านไดท้ี่แสดงความคดิเหน็หรอืแจง้ปญัหาฯ อปุสรรค ในการใชง้านไดท้ี ่
• ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ํา สํานักชลประทานท่ี 11  

 โทร 0 2583 4829  โทรสาร 0 2584 4743 

 VPN 4111 4112 ต่อ 408 

 E-mail:  tong_2502@yahoo.co.th 

- นายศราวุธ  สากล   

- นายทองธัช  เฟื่องถี  มือถือ 08 9774 6795 

- นางสาวอัจฉรา  จริงสูงเนิน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๑2 



เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

 

สาํนกัชลประทานที๑๑  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ตรวจสอบผลการเบกิจ่าย 

หากไมถู่กต้อง แจ้งสํานัก 

หากล่าชา้ ประสานหนว่ยเบิกจ่าย 

เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจดัสรรนํ �า 

                เเเเปดิปดิปดิปดิ    WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    
    http://bid.rid.go.th/bid54/testinghttp://bid.rid.go.th/bid54/testinghttp://bid.rid.go.th/bid54/testinghttp://bid.rid.go.th/bid54/testing    

 

      

   

  

ClickClickClickClick เมน ูเมน ูเมน ูเมน ู““““รายการรายการรายการรายการประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ””””    

ตรวจสอบชื่องาน / งบประมาณ 

ClickClickClickClick            เมน ูเมน ูเมน ูเมน ูCashCashCashCash    FlowFlowFlowFlow 

วางแผนการใชจ้่ายเงินพร้อมแผนการดําเนนิงาน 

ClickClickClickClick ที ่  

รายงานผลการจดัซ้ือจัดจ้าง 

ClickClickClickClick ที่   

รายงานผลการดาํเนนิงานรายงานผลการดาํเนนิงานรายงานผลการดาํเนนิงานรายงานผลการดาํเนนิงาน 

รายงานรายงานรายงานรายงาน

ClickClickClickClick ที่   

รายงานขอ้มลูประมาณการรายงานขอ้มลูประมาณการรายงานขอ้มลูประมาณการรายงานขอ้มลูประมาณการ 

Sign in Sign in Sign in Sign in กรอกกรอกกรอกกรอก    User name User name User name User name และและและและ    PasswordPasswordPasswordPassword 

เอกสารแนะนําการใช้งานระบบตดิตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ: ระดับโครงการ/หน่วยงาน 

  

หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งสํานักฯ  
 

รายงานจนถึงวนัที่ปฏิบัติงาน/   
วันลงนามสัญญา 

รายงานรายงานรายงานรายงานจนเสรจ็งานจนเสรจ็งานจนเสรจ็งานจนเสรจ็งาน    100 100 100 100 %   %   %   %   ระบุระบุระบุระบุ
ปญัหาทีง่านลา่ชา้กวา่แผนปญัหาทีง่านลา่ชา้กวา่แผนปญัหาทีง่านลา่ชา้กวา่แผนปญัหาทีง่านลา่ชา้กวา่แผน 

รายงานรายงานรายงานรายงานใหค้รบถว้นใหค้รบถว้นใหค้รบถว้นใหค้รบถว้นจนเสรจ็งานจนเสรจ็งานจนเสรจ็งานจนเสรจ็งาน 
100% 

วางแผนให้ครบ 12 เดือน 

หน้า ๑3 


