
คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ 

1. เปิด Browser เข้าที ่http://www.sesa17.net/  กรอก User Name และ Password แล้วใช้ Mouse คลกิที่ปุ่ ม เข้าสูร่ะบบ 

 

และประกอบด้วยหวัข้อเมนหูลกัดงัตอ่ไปนี ้

 งบประมาณ ประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงัตอ่ไปนีค้ือ ทะเบียนงบประมาณ, รายละเอียดงบประมาณ, สรุปรายงาน

โครงการ 

 แผนงาน ประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงัตอ่ไปนีค้ือ สถานการณ์ใช้จ่าย, จดัสรรเงินงวด 

 การเงนิ ประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงัตอ่ไปนีค้ือ แจ้งอนมุตัิเงินงวด, รายงานรอตัง้เบิก, รายงานอนมุตัิเบิก, รายงาน

ขออนมุตัิเบิก, แบบขออนมุตัิตัง้เบิก, ทะเบียนคมุเงินประจ างวด 

 รายงาน ประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงัตอ่ไปนีค้ือ รายงานสรุปยอดการใช้จ่าย, รายงานสรุปหมวดการใช้จ่าย, 

รายงานยอดอนมุตัิเงินงวด, รายงานคา่ใช้จ่ายตามรหสั 

 ฐานข้อมูล ประกอบด้วยเมนยูอ่ยดงัตอ่ไปนีค้ือ ทะเบยีนผู้ รับผิดชอบ, ตารางข้อมลูการใช้จ่าย 

 ออกจากระบบ  หากไมไ่ด้ใช้งานแล้ว ให้คลกิเพื่อออกจากระบบการใช้งาน ปอ้งกนัการใช้งานจากบคุคลอื่น หรือผู้

ไมพ่งึประสงค์ เข้าใช้งานโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 

http://www.sesa17.net/


 เมนูทะเบียนงบประมาณ (งบประมาณ) 

เป็นข้อมลูแสดงรายละเอียดงบประมาณ ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ รายการงบประมาณ ผู้ รับผิดชอบ กิจกรรม

การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ยอดจดัสรร ดงัรูปประกอบด้านลา่ง

 

กรณีต้องการเพิ่มรายการ ให้คลกิที่ [เพิ่มโครงการ] จะปรากฏดงัรูปด้านลา่ง 

 

กรณีต้องการแก้ไข สามารถคลกิที่รูปภาพ   เพื่อท าการแก้ไขรายการดงักลา่ว 

กรณีต้องการลบรายการ สามารถคลกิที่รูปภาพ  เพื่อท าการลบรายการดงักลา่ว 

หลงัจากที่ได้เพิ่มรายละเอียดโครงการแล้วให้ท าการเพิ่มกิจกรรมตา่ง ๆ ในโครงการ โดยคลกิที่รายการในคอลมัภ์จ านวน

กิจกรรม จะปรากฏดงัรูปด้านลา่ง และหากต้องการกลบัไปยงัหน้า ทะเบียนงบประมาณ ให้คลกิที่รายการ (แถบสฟีา้) 

 



 เมนูรายละเอียดงบประมาณ (งบประมาณ)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัรายละเอียดทัง้หมดในแตล่ะรายการงบประมาณ อาทิ หมวดรายการงบ ประเภทงบประมาณ 

ผู้ รับผิดชอบ รายละเอียดกิจกรรม สถานะงบประมาณ ยอดจดัสรร ข้อมลูคา่ใช้จ่าย รายการอนมุตัิเงินงวด รายการโยกย้าย

เงิน ยอดคงเหลอืเป็นต้น 

รูปท่ี 1 เป็นรูปแสดงสรุปยอดจดัสรร ยอดตัง้เบิก ยอดคา่ใช้ และยอดคงเหลอืในแตล่ะรายการงบประมาณ  

 

หากต้องการเข้าดรูายละเอียดของโครงการให้คลกิเลอืกที่ช่ือโครงการ เมื่อคลกิช่ือโครงการแล้วจะปรากฏดงัรูปด้านลา่ง   

รูปท่ี 2 เป็นรูปแสดงรายละเอียดเก่ียวกบั รายละเอียดงบประมาณ แผนงาน กลยทุธ์ ผู้ รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน ปัญหา/ข้อเสนอแนะ เอกสารประกอบ (หากต้องการ Download ให้คลกิที่ช่ือ File) สถานะโครงการ รายละเอียดกิจกรรม 

ข้อมลูคา่ใช้จ่าย ข้อมลูการจดัสรรเงินงวด ข้อมลูการโยกย้ายเงิน เป็นต้น 

 



รูปที่ 3 เป็นรูปแสดงรายละเอียดเก่ียวกบั รายการจดัสรรเงินงวด รายการรับย้าย รายละเอียดกิจกรรม รายละเอียดการย้าย

เงิน รายการคา่ใช้จ่าย โดยสามารถคลกิรายละเอียดเพิ่มเติมดงัรูป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 เมนูสรุปรายงานโครงการ (งบประมาณ)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของโครงการ เก่ียวกบัการเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการตา่ง ๆ อาทิ วตัถปุระสงค์ 

เปา้หมายเชิงปริมาณ เปา้หมายเชิงคณุภาพ การด าเนินงาน ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ รูปภาพกิจกรรมตา่ง ๆ ของโครงการ 

 

 

 

 

 



 เมนูสถานะงบประมาณโครงการ (แผนงาน)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ สถานะของงบประมาณโครงการ ประกอบด้วยสถานะ อนมุตั,ิ ชะรอ, สิน้สดุ หรือ 

ยกเลกิ  สามารถก าหนดสถานะของแตล่ะงบโดยผู้ก าหนดสถานะจะเป็นหน้าทีข่องกลุม่แผนงานฯ  เมื่อก าหนดสถานะ ชะรอ สิน้สดุ 

หรือ ยกเลกิจะท าให้ไมส่ามารถท ารายการเบิกจ่ายจากระบบได้ 

 

 เมนูจัดสรรเงนิงวด (แผนงาน)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ ข้อมลูการจดัสรรเงิน เลขหนงัสอืจดัสรร วนัท่ีจดัสรร จ านวนเงินจดัสรร ไฟล์หนงัสอื โดยจะ

ให้สามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่ว ได้เฉพาะกลุม่งานนโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 



 เมนูจัดสรรเงนิงวด (การเงนิ)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ หนงัสอืแจ้งอนมุตัิเงินจดัสรร เพื่อให้ทางกลุม่งานนโยบายและแผนงาน กบักลุม่การเงิน

และสนิทรัพย์ ท าการกรอกข้อมลูเพื่อใช้เป็นข้อมลูติดตาม อ้างอิงแหลง่ที่มาของเงิน รหสังบประมาณ รหสักิจกรรม จ านวนเงิน  

 

เมื่อท าการคลกิ จะมีรายละเอียดข้อมลูกรอกเพิ่มเติมดงัรูปด้านลา่ง 

 

 

 

 

 

 



 เมนูรายการรอตัง้เบิก (การเงนิ)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ รายการงบประมาณที่รอตัง้เบิกจากทางการเงินเพื่อรอให้ทางการเงินมาบนัทกึข้อมลูการตัง้

เบิกในแตล่ะรายการ 

 

หากต้องการเพิ่มเติมแก้ไขรายละเอียดให้คลกิเลอืกรายการท่ีต้องการจะปรากฏดงัรูปด้านลา่ง   

 

และเมื่อต้องการยืนยนัการรอตัง้เบิกให้คลกิที่  รอตัง้เบิก เพื่อยืนยนัการเบิกจ่ายเงิน 

 



 เมนูรายการอนุมัติตัง้เบิก (การเงนิ)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ รายการท่ีทางการเงินอนมุตัิคา่ใช้จ่ายแล้ว 

 

หากต้องการเพิ่มเติมแก้ไขรายละเอียดให้คลกิเลอืกรายการท่ีต้องการจะปรากฏดงัรูปด้านลา่ง   

 

และเมื่อต้องการยกเลกิการตัง้เบิกให้คลกิที่  อนุมัติเบิกแล้ว เพื่อยกเลกิการเบิกจ่ายเงิน 

 

 



 เมนูแบบขออนุมัติตัง้เบิก (การเงนิ)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ แบบฟอร์มขออนมตัิการเบิก โดยใช้หมายเลขรหสัเอกสาร ค้นหาข้อมลู เพื่อท าการอนมุตัิ

การเบิกจ่ายเงิน หรือยกเลกิการเบิกจ่าย 

 

 

 

 



 เมนูทะเบียนคุมเงนิงวด (การเงนิ)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ รายการทะเบียนคมุเงินงวดของรายการงบประมาณตา่ง ๆ 

 

หากต้องการดรูายละเอียดให้คลกิเลอืกรายการท่ีต้องการจะปรากฏดงัรูปด้านลา่ง   

 

หากต้องการกลบัไปหน้ารายการให้คลกิเลอืกที่แถบสฟีา้ดงัรูป 

 เมนูรายงานสรุปยอดการใช้จ่าย (รายงาน)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ รายการยอดการใช้จ่ายของงบรายการตา่ง ๆ  

 



 เมนูรายงานสรุปหมวดการใช้จ่าย (รายงาน)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ รายการสรุปหมวดการใช้จ่ายของงบรายการตา่ง ๆ ของรายการเดือนปัจจบุนัและทัง้หมด 

 

 เมนูรายงานยอดอนุมัติเงนิงวด (รายงาน)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ รายงานยอดอนมุตัิเงินงวดของรายการงบประมาณตา่ง  ๆ

 

 เมนูรายงานยอดอนุมัติเงนิงวด (รายงาน)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ รายงานแสดงรายละเอียดคา่ใช้จ่ายแตล่ะรหสังบประมาณ 

 

 

 

 



 เมนูทะเบียนผู้รับผิดชอบ (ฐานข้อมูล)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ User Name, Password ช่ือ-นามสกลุ กลุม่งาน สงักดั สถานการณ์ใช้งาน โดยแบง่ระดบั

การใช้งานดงันี ้

- ระดบัผู้ รับผิดชอบโครงการ จะสามารถแก้ไขรายการของตนเองได้อยา่งเดียว 

- ระดบัเจ้าหน้าที่แผนงาน จะสามารถแก้ไขรายการและเพิ่มผู้ รับผิดชอบได้ (เฉพาะกลุม่งานนโยบายและแผนและ

ผู้ รับผิดชอบโครงการ) 

- ระดบัผู้ดแูลระบบแผน จะสามารถแก้ไข ลบ และเพิ่มผู้ รับผิดชอบได้ (เฉพาะกลุม่งานนโยบายและแผนและ

ผู้ รับผิดชอบโครงการ) 

- ระดบัเจ้าหน้าที่การเงิน จะสามารถแก้ไขรายการของตนเองได้อยา่งเดียว (เฉพาะกลุม่งานการเงินฯ) 

- ระดบัผู้ดแูลการเงิน จะสามารถแก้ไข ลบ เพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินได้ (เฉพาะกลุม่งานการเงินฯ) 

- ระดบัผู้บริหาร จะสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขรายการทกุรายการได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 เมนูตารางข้อมูลการใช้จ่าย (ฐานข้อมูล)  

เป็นข้อมลูเก่ียวกบัแสดงรายละเอียดของ 

 

 

 ติดต่อ-สอบถาม 

 ผู้พฒันา :  นายมารุต   มหายศ 

 ที่อยู ่ :  102  ม.9  ต.เปือ  อ.เชียงกลาง  จ.นา่น  55160 

 สถานท่ีท างาน :  โรงพยาบาลนา่น (ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  เลขที่ 1  ถ.วรวิชยั  อ.เมือง  จ.นา่น  55000 

 ต าแหนง่  :  นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 Tel :  087-7888150  E-Mail : Nanstay@Live.com 

 

  


