
คู่มือการใช้งาน
ระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ ใช้งานระดับคณะ  สาํนัก  และสาขาวิชา )

สํานักคอมพิวเตอร

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา



คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  
(สาํหรับผู้ ใช้งานระดับคณะ  สาํนัก  และสาขาวิชา )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เขาใชงานระบบท่ีเว็บไซต  http://budget.bsru.ac.th/

กรอก User และ Password ท่ีเขาใชงานในระบบ (MIS-ERP) ของมหาวิทยาลัย

เมนูหนาหลักของระบบ



สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  
(สาํหรับผู้ ใช้งานระดับคณะ  สาํนัก  และสาขาวิชา )

 

เพ่ิมคําขอต้ังงบประมาณโครงการ

เพ่ิมขอมูลหมวดรายจาย

พิมพรายงานประจําปงบประมาณ

รายงานแยกตามประเภทหนวยงานและผลผลิต

รายงานแยกตามประเภทหนวยงานและยุทธศาสตร

การเพ่ิมงบประมาณ

แกไขรายละเอียดโครงการ

พิมพเอกสารโครงการขอ 1-10

เพ่ิมรายละเอียดโครงการ

      ตามแผนยุทธศาสตร

ข้ันตอนการใชระบบคําขอต้ังงบประมาณ



สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  
(สาํหรับผู้ ใช้งานระดับคณะ  สาํนัก  และสาขาวิชา )

 

เพ่ิมคําขอต้ังงบประมาณ

โครงการ



กรอกขอมูลราย

ละเอียดลง

ฟอรมขอต้ังงบ

ประมาณ

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

Click ท่ีเมนู คําขอต้ังงบประมาณ

Click ท่ีเมนู +เพ่ิมคําขอต้ังงบประมาณ

1) เพ่ิมคําขอต้ังงบประมาณโครงการ

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  
(สาํหรับผู้ ใช้งานระดับคณะ  สาํนัก  และสาขาวิชา )

 

**หนวยงานท่ีเลือกตองเปนหนวยงาน

ท่ีผูใชงานน้ันสังกัดอยู



กรอกขอมูลรายละเอียดลงฟอรมขอตั้งงบประมาณ 

เม่ือกรอกขอมูลครบกดปุม

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

ระบบจะแจงวาบันทึกขอมูลสําเร็จกด  ตกลง

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  
(สาํหรับผู้ ใช้งานระดับคณะ  สาํนัก  และสาขาวิชา )

 



สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  
(สาํหรับผู้ ใช้งานระดับคณะ  สาํนัก  และสาขาวิชา )

 

เพ่ิมขอมูลหมวดรายจาย

[การเพ่ิมงบประมาณ]



Click เลือกรายการคําขอต้ังงบประมาณ

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

Click ท่ีเมนูคําขอต้ังงบประมาณ

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

1) แสดงรายการคําขอต้ังงบประมาณ 

Click เลือกปงบประมาณท่ีตองการ

กรอกรายละเอียดงบประมาณ

ปรากฏรายช่ือโครงการ

คําขอต้ังงบประมาณท่ีเพ่ิมไว



Click ปุม

                        

เพ่ือเพ่ิมงบประมาณ

ตามหมาดรายจาย 

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

2) เพ่ิมงบประมาณรายการคําขอต้ังงบประมาณรายจาย Click ท่ี

Click ปุม                        ตามประเภทงบประมาณท่ีขอต้ัง 

เลือกประเภทงบประมาณ



กดปุม 

+เพ่ิมรายการ

เลือกประเภทงบหมวด

รายจาย

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

2) เพ่ิมงบประมาณรายการคําขอต้ังงบประมาณรายจาย (ตอ)

เลือกรายการงบประมาณ

และกรอกขอมูล

จํานวน / หนวย

ราคาตอหนวย /คร้ัง/

หนวย

ระบบจะดําเนินการคํานวณ

ยอดรวมใหอัตโนมัติ

กดปุมบันทึก

สามารถพิมพคําคนชิ่ือรายการได 

เชน วิทยากร



กดปุม 

+เพ่ิมรายการ

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

2) เพ่ิมงบประมาณรายการคําขอต้ังงบประมาณรายจาย (ตอ)

     

กรณีท่ีมีการเพ่ิมประเภทงบประมาณ และประเภทของหมวดรายจาย และตองการ

เพ่ิมรายการในประเภทงบประมาณและหมวดรายจายเดียวกัน สามารถทําไดดังน้ี

กรอกขอมูล

รายการเพ่ิมเติม

ท่ีตองการ

ขอมูลท่ีบันทึก

เรียบรอยแลว



Click ปุม

                        

เพ่ือเพ่ิมรายการ

งบลงทุน 

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

2) เพ่ิมงบประมาณรายการคําขอต้ังงบลงทุน Click ท่ี 

Click ปุม                        ตามประเภทงบประมาณท่ีขอต้ัง 

เลือกประเภทงบลงทุน



กรอกขอมูล

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

2) เพ่ิมงบประมาณรายการคําขอต้ังงบลงทุน (ตอ)



คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

2) เพ่ิมงบประมาณรายการคําขอต้ังงบลงทุน (ตอ)

กดปุมเพ่ิมขอมูลกรณี

ตองเพ่ิมงบลงทุนรายการอ่ืน
กดบันทึกขอมูล



เพ่ิมขอมูลหมวดรายจาย

[แกไขรายละเอียดโครงการ]



Click เลือกรายการคําขอต้ังงบประมาณ

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

Click ท่ีเมนูคําขอต้ังงบประมาณ

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

การแกไขรายละเอียดโครงการและขอมูลคําขอต้ัง

Click เลือกปงบประมาณท่ีตองการ

กรอกรายละเอียดงบประมาณ

Click ปุมรายละเอียด



Click ปุม

                        

เพ่ือแกไขงบรายจาย

Click ปุม

                        

เพ่ือแกไขงบลงทุน

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

Click ปุม                              แกไขขอมูลคําขอต้ัง

การแกไขรายละเอียดโครงการและขอมูลคําขอต้ัง (ตอ)



เพ่ิมขอมูลหมวดรายจาย

[พิมพเอกสารโครงการขอ 1-10]



Click ปุม                    เพ่ือพิมพรายการขอ 1 - 7

คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พิมพเอกสารโครงการ 

Click ปุม                                       ตามขอท่ีตองการพิมพ

เลือกประเภทงบลงทุน



คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พิมพเอกสารโครงการ 

เลือกประเภทงบลงทุน

Click ปุม                    เพ่ือพิมพรายการขอ 8 - 9

แผนปฏิบัติงานจัดซ้ือจัดจาง งบลงทุน

Click ปุม                    เพ่ือพิมพรายการขอ 10 

รายละเอียดหมวดรายจาย : งบลงทุน ปงบประมาณ 2565



พิมพรายงานประจําปงบประมาณ
[รายงานแยกตามประเภทหนวยงานและผลผลิต]



คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

Click ท่ีเมนูรายงาน

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เลือกรายงาน แยกตามประเภทหนวยงานและผลผลิต

Click แยกตามประเภทหนวยงานและผลผลิต

Click เลือก คณะ/ศูนย/สํานัก เลือก ระบุปงบประมาณ เลือก แหลงงบประมาณ

เสร็จเรียบรอยกดปุม Download

แสดงรายงาน

แยกตามประเภทหนวยงาน

และผลผลิต



พิมพรายงานประจําปงบประมาณ
[รายงานแยกตามประเภทหนวยงานและยุทธศาสตร]



คู่มือการใช้งานระบบคําขอตั�งงบประมาณ  

(สาํหรับผู้ใช้งานทั�วไป )

 

Click ท่ีเมนูรายงาน

สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

เลือกรายงาน แยกตามประเภทหนวยงานและยุทธศาสตร

Click แยกตามประเภทหนวยงานและยุทธศาสตร

Click เลือก คณะ/ศูนย/สํานัก เลือก ระบุปงบประมาณ เลือก แหลงงบประมาณ
เสร็จเรียบรอยกดปุม Download

แสดงรายงาน

แยกตามประเภทหนวยงาน

และยุทธศาสตร


