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1. เพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบประมาณประจ าปี หมวดครุภัณฑ์  

และงานจ้างที่ปรึกษา 

2. เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน  รายการงบประมาณประจ าปี หมวดครุภัณฑ์  

และงานจ้างที่ปรึกษา 

3. เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย รายการงบประมาณประจ าปี หมวดครุภัณฑ์และ

งานจ้างท่ีปรึกษา 

วัตถุประสงค์



การติดตามงานในพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี



การติดตามงานในพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี



1. คัดเลือกรายการจาก พ.ร.บ.
2. คัดเลือกรายการจัดซื้อจัดจ้าง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ

4. ดึงข้อมูลผลการเบิกจ่ายตามรหัสงบประมาณ

3.ดึงข้อมูลแผนการเบิกจ่ายครุภัณฑ์

PN 2021(Plannetเขียว)

หลักการท างานของระบบติดตามงบประมาณ



แหล่งที่มาของข้อมูลระบบติดตามงบประมาณ 



1.เว็ปไซต์ประกาศจัดซือ้จัดจ้าง http://www.doh.go.th/project_detail

http://www.doh.go.th/project_detail


ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ที่มา:
สไลด์กรมบัญชีกลาง



2.ระบบบริหารแผนงานทางหลวง (PN2021)

http://plannet.doh.go.th/PN2021

http://plannet.doh.go.th/PN2021


3.ระบบงบประมาณ กรมทางหลวง (PlannetAccount)

http://plannet.doh.go.th/account

http://plannet.doh.go.th/Account


Download ชื่อผู้ใช้และหรัสผ่าน 
รวมถึงคู่มือและ Video สอนการใช้งาน

กลุ่มLineเรื่องการรายงานผล
ผ่านระบบติดตามงบประมาณ

http://dev.doh.go.th:8088/budget

http://dev.doh.go.th:8088/budget


การใช้งานระบบตดิตามติดตามงบประมาณ 



ปีงบประมาณ = 2564
หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง = ส านักทางหลวงท่ี1(เชียงใหม่)
ประเภทงานติดตาม = ครุภัณฑ์
ประเภทงานงบประมาณ = ปีเดียว
ชื่อโครงการ = อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์  

ส านักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ 1 ชุด
ผลผลิต/โครงการ = โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา
วงเงินงบประมาณ = 110,000.00 บาท
รหัส GF = 0800629001110045 
รหัส Doh Procurement =109280

กรณีตัวอย่าง บันทึกรายการติดตามงานครุภัณฑ์



การเข้าสู่ระบบตดิตามงบประมาณ 
1. ไปทีU่RL :http://dev.doh.go.th:8088/budget/

2. Log in เข้าสู่ระบบ ด้วย User name/ password 
3. หลังจากเข้าสู่ระบบได้จะปรากฏหน้าจอหลกัตามUserที่ Log inเข้ามา

2

3

http://dev.doh.go.th:8088/budget/


1.สร้างรายการติดตามงานครุภัณฑ์ 



1. ทีเ่มนูสร้างรายการติดตาม
2. หน้าจอ ค้นหาโครงการจาก พ.ร.บ.

1

2



3. เนื่องจาก อากาศยานไร้คนขับ เป็นเงินงบประมาณของ สร. 
หน่วยงาน จึงต้อง ให้ลบชื่อ ส านักงานทางหลวงที่1 ออกก่อน
ประเภทงานติดตาม ใหเ้ลือก งานครุภัณฑ์ 

3



4. ปรากฏชื่อรายการ = 
(1.37)อากาศยานไร้คนขับส าหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone)พร้อม
อุปกรณ์ส านักงานทางหลวงที1่(เชียงใหม่)จ.เชียงใหม่1ชุด  อยู่ด้านล่าง

4.1 เลือกโครงการจาก พ.ร.บ.ที่ต้องการ 
4.2 กดปุ่ม

4

4.1
4.2



5. ปรากฏหน้าจอ ค้นหารายการจัดซ้ือจัดจ้าง ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ขึ้นประกาศ
ค้นหารายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

5.1 ทีช่่องชื่อโครงการ = อากาศยาน แล้วกดปุ่มEnter

5

5.1



6. ะบบจะแจ้ง error เนื่องจาก หน่วยงานยังไม่ขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6.1 กดป่ม จะปรากฏหน้าจอแจ้งว่า ท่านยังไม่ได้เลือกรายการจัดซื้อจัดจ้าง...
6.2 ให้กดปุ่ม          เพื่อสร้างรายการติดตาม 

6

6.1
6.2



7. ปรากฏข้อมูลที่หน้าจอรายละเอียด
7.1 ผู้ใช้งาน จะต้องบันทึกข้อมูลแผนลงนาม(ประมาณการลงนาม) 
7.2 กดปุ่ม เพื่อบันทึกรายการติดตาม

7

7.1

7.2



2.ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูล 



1. ทีเ่มนูค้นหารายการติดตาม  
1.1 หน้าจอค้นหาโครงการ
1.2 กรอกเงื่อนไข ปี2565 หมวดงานครุภัณฑ์ จากนั้นกดปุ่ม Enter
1.3 ปรากฏรายการที่ค้นหา

1

1.1

1.2

1.3



3.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 



1. ทีเ่มนูค้นหารายการติดตาม  
1.1 หน้าจอค้นหาโครงการ
1.2 กรอกเงื่อนไข ปี2565 หมวดงานครุภัณฑ์ จากนั้นกดปุ่ม Enter
1.3 ปรากฏรายการที่ค้นหา
1.4 กดปุ่ม รายละเอียด      เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียด

1

1.1

1.2

1.3

1.4



2.แทบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลที่ต้องบันทึกเพิ่มเติม ได้แก่ 
2.1 วงเงินราคากลาง
2.2 แผนลงนาม(ประมาณการลงนามสัญญา) เช่น พย.63
2.3 หมายเหตุ กรณีไม่เป็นไปตามแผน ให้แจ้งเหตุผลเพิ่มเติม เช่น คาดลงนามได้ ธค.63

2.1

2.2 2.3



3.แทบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปรับปรุงสถานะ หรือดึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้ภายหลัง ด้วยรหัสจัดซื้อจัดจ้าง หรือ รหัสงบประมาณ 

3.1 กรณีเชื่อมด้วย รหัสงบประมาณ จะต้องมีการบันทึกรหัสงบประมาณจากจัดซื้อจัด
จ้าง ระบบจึงจะเชื่อมโยงได้

3.2 กรณีเชื่อมด้วย รหัสจัดซื้อจัดจ้าง สามารถเข้าไปค้นหารหัสได้จาก เว็ปไซต์หน้าจอ
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการURL:http://www.doh.go.th/project_detail

3.1

3.2

http://www.doh.go.th/project_detail


4. จากลิงค์ข้อ 3.2 ปรากฏหน้าจอข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหาด้วยเงื่อนไข

4.1 หน่วยงาน = ส านักงานทางหลวงที่ 1
เลขทีเ่อกสาร/ประกาศ/ชื่อโครงการ = อากาศยาน เสร็จแล้วกดปุ่มแสดง 

4.2 จะปรากกฏรายการที่ค้นหา เราสมารถกดปุ่ม       เพื่อแสดงรายละเอียด

1

2



4.3 ปรากฏหน้าจอรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องการ โดยรหัสจัดซื้อจัดจ้าง
จะอยู่ทีส่่วนท้ายของURL ให้คัดลอกเลขรหัสจัดซื้อจัดจ้าง

4.3



4.4 น ารหัสจัดซื้อจัดจ้าง มากรอกที่หน้าจอรายละเอียด แล้วกดปุ่มบันทึก   
เพื่อดึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง 

4.5 กดปุ่มแก้ไขสถานะจัดซื้อจัดจ้าง              เพื่อดึงข้อมูล
4.6 จะปรากฏ สถานะติดตามที่หน้าจอรายละเอียดตามข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

4.4 4.5

4.6



5. แทบข้อมูลสัญญา           เป็นส่วนที่ดึงข้อมูลจาก จัดซื้อจัดจ้างบางส่วน
ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสญัญา ในส่วนนี้ ได้แก่ เลขท่ีสัญญา วันที่ลงนาม 
วงเงินลงนาม วันท่ีเริ่มต้น – สิ้นสุด ระยะเวลาด าเนินการ และ ชื่อผู้รับจ้าง 
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5.1 การกรอกข้อมูล ชื่อผู้รับจ้าง ให้พิมพ์ชื่อผู้รับจ้าง ระบบจะดึงรายชื่อผู้รับจ้าง
มาให้เลือก ชื่อที่ต้องการจะเป็นสีส้มให้คลิก๊เพื่อเลอืกชื่อผู้รับจ้างที่ต้องการ จากนั้นกด
ปุ่มบันทึกรายการ  

5.2 กรณีไม่มีชื่อผู้รับจ้าง กรุณาติดต่อ ผู้ดูและระบบ เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้รับจ้าง

5.1



6.แทบแผน/ผลการด าเนินงาน              เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานต้องบันทึกข้อมูล
ความก้าวหน้าหลังจากท าสญัญาแลว้ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วนซึ่งระบบจะดึงข้อมูล
จากระบบPn2021และPlannetAccount มาแสดงให้ ข้อมูลนั้นได้แก่ 

6.1 ข้อมูลทางบัญชีหรือข้อมูลแผน/ผลการด าเนินงาน
6.2 ข้อมูลการด าเนินงาน

6.1

6.2



4.การปรับปรุงสถานะ รายการติดตาม 



1. ผู้ใช้งานต้องเข้ามาปรับปรุงข้อมูลที่ แทบติดตามสถานะการด าเนินงาน
เมื่อมีการความก้าวหน้างาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 

สถานะ นับจากวันที่เริ่มต้นของแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ระบบแสดงสถานะตามผล
การด าเนินงานจริง 
ขั้นตอน/
สถานะ

วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือก

สถานะ ประกาศราคากลาง ร่างข้อก าหนด/ขอบเขตงาน ประกาศราคากลาง

สถานะ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สถานะ สัญญา/ข้อตกลง ประกาศเชิญชวน เสนอส านักงบประมาณ 
อนุมัติปรับราคา

สถานะ ลงนามสัญญาแล้ว ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ
ราคา

เสนอกระทรวงคมนาคม

สถานะ แล้วเสร็จ สัญญา/ข้อตกลง สัญญาข้อตกลง
สถานะ ลงนามสัญญาแล้ว ลงนามสัญญาแล้ว
สถานะ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ



2.ที่แทบข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง             ในส่วนของแทบติดตามสถานะการท างาน              
เพื่อให้แจ้งให้ทราบสถานะการด าเนินงาน

2.1 บันทึกข้อมูลวันที่ท าสัญญา วันที่แก้ไขสัญญา วันที่ส่งของ วันที่ตรวจรับ และ
วันที่เบิกจ่าย รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน

7.1



5.รายงานติดตามแบบ ก-3 



1.ทีเ่มนูรายงานติดตาม  
1.1 เมนยู่อย รายงานหน่วยงานอื่นจัดซื้อ 
1.2 หน้าจอรายงานโครงการที่หน่วยงานอื่นจัดซื้อ

1

1.1

1.2



2. กรอกเงื่อนไข 
2.1 หน่วยงานจัดซื้อ = สทล.1 ปีงบ= 2564 ประเภทงานติดตาม = งานครุภัณฑ์           
2.2 หน่วยงานเจ้าของเงิน = สร. จากนั้นกดปุ่มรายงานติดตามครุภัณฑ์ สร. 

3. กดปุ่ม รายงานติดตามครุภัณฑ์ สร.

2.2

2.1

3



4.ระบบจะสร้างไฟล์ excel ขึ้นมาให้ กดปุ่ม เพื่อท าการเปิดไฟล์รายงาน
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5.ตรวจสอบความถูกต้อง การบันทึกรายการครุภัณฑ์จากรายงานติดตามครุภัณฑ์ สร.



ขอบคุณค่ะ


