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1. การเข้าใช้งานระบบ 

1.1. เข้า Link URL ระบบ PDMO Portal 

1.2. กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากน้ัน กดเข้าสู่ระบบ 

 

1.3. แสดงหน้าจอหลัก และเมนูต่างๆ ที่ถูกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไว้  
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2. การสมัครเข้าใช้งานระบบ Portal (Single Sign-On) 

2.1. Download แบบฟอร์มคำขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ โดยกดที่ลิงค์ “ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน?” 
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2.2. ระบบจะให้ท่านยอมรับเงื่อนไขการเข้าใช้ระบบและ Download แบบฟอร์มคำขอฯ ให้กรอกข้อมูล

ผู้ใช้งานและหน่วยงานที่ขอเข้าใช้ระบบ และประเภทผู้ใช้งาน ระบบที่ได้รับมอบหมายใช้ปฏิบัติงาน

โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานลงลายมือชื่อรับรองคำขอ 

 
หมายเหตุ ผู้ประสงค์เข้าใช้งานระบบจะต้องแจ้งอีเมลที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และต้องทำการพิสูจน์ตัวตน

ยืนยันสิทธิ์ผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน 

 



คู่มือการใช้งาน PDMO PORTAL ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส าหรับผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
โครงการเช่ือมโยงฐานข้อมูลบริหารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และการเช่ือมระบบฐานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

คู่มือการใช้งานระบบ PDMO PORTAL  หน้า | 4  

 

2.3. จัดส่งแบบคำขอให้สำนักงานบริหารหนี ้สาธารณะ หรือ ส ่งทางอีเมลและกรอกแบบฟอร์ม

อิเล็คทรอนิกส์ได้ที่ email: saraban@pdmo.go.th โดยผู้ประสงค์เข้าใช้งานระบบจะต้องส่งคำขอที่

ลงลายมือชื่อแล้วแนบมาด้วย 

 
 

2.4. สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะจะดำเนินการสร้างบัญชีผู้ใช้งานให้ท่านตามสิทธิ์ที่ร้องขอ และจะส่ง

รหัสผู้ใช้งานไปทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน ภายใน 5 วันทำการ โดยจะมีรูปแบบรหัสผู้ใช้งานเป็นชื่อ

สกุลภาษาอังกฤษ ตามด้วยรหัสหน่วยงาน 

 

mailto:saraban@pdmo.go.th
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3. การยืนยันตัวตนและเปิดบัญชีผู้ใช้งาน 

3.1. ยืนยันตัวตนด้วยอีเมล – ให้ผู ้ใช้งานตรวจสอบอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียน ท่านจะได้รับอีเมลจาก 

NoReply ของ domain pdmo.go.th หากไม่ได้รับอีเมลให้ตรวจสอบใน Junk Mail folder หรือ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ สบน. หากท่านไม่ได้รับอีเมลแจ้งผลบัญชีผู้ใช้งานภายใน 7 วันหลังจากยื่นแบบคำขอ 

ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ สบน.   

 

หมายเหตุ ผู้ประสงค์เข้าใช้งานระบบจะต้องตรวจสอบและยืนยันตนตัวภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับอีเมล หากท่านไม่ได้

ดำเนินการภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ สบน. จัดส่งรหัสผู้ใช้งานให้ท่าน รหัสจะถูกยกเลิกและต้องติดต่อ สบน. เพ่ือสร้าง

รหัสใหม่ โดยจะต้องดำเนินการส่งหนังสือคำขอเปิดใช้สิทธิ์เข้ามาอีกครั้ง 
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3.2. กด Link ยืนยันตัวตนจากอีเมลที่ท่านได้รับ โดยกรอกรหัสผู้ใช้งานที่ท่านได้รับในช่องรหัสผู้ใช้งาน 

และกดปุ่มดำเนินการต่อ ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรหัส OTP มาให้ท่าน 

 
 

3.3. ยืนยันรหัส OTP และเปลี่ยนรหัสผ่าน – โดยหลังจากกรอกรหัสผู้ใช้งานระบบจะส่งรหัสการยืนยัน

ตัวตนแบบ One Time Password (OTP) มาทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน โดยจะส่งรหัส 6 หลักมา 

ให้ ท่านนำรหัสการยืนยัน 6 หลักน้ีไปกรอกผ่านหน้าจอเพื่อพิสูจน์ตัวตนและต้ังรหัสผ่านใหม่ดังรูป 
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3.4. เปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ 

 
 

ระบบจะแจ้งผลการเปลี่ยนและลงทะเบียนสำเร็จท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ต่อไป  
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4. การบริหารจัดการข้อมูลหน่วยงาน 

3.1 ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน ระบบจะแสดงสถานะของหน่วยงานของท่าน เช่น อำนาจกู้เงิน ประเภทของ

หน่วยงานตามกฎหมาย และ พรบ.วินัยการเงินการคลัง 

 
3.2 สามารถแก่ไขข้อมูลหน่วยงานได้ โดนกดลิงค์แจ้งคำขอปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน

 
 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภท ข ค สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้น และปรับปรุงอัตราส่วนการถือหุ้น 

ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และกดปุ่มบันทึก 
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ระบบจะบันทึกคำขอและส่งแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานของท่าน โดยจะมีสถานะใบ

คำขอปรากฎว่า ยื่นคำขอปรับปรุงข้อมูล

 
 

หาก สบน. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว จะแสดงสถานะ 

 . 
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5. การบริหารจัดการข้อมูลโครงการ 

ระบบ PDMO Portal ได้บูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้

สะดวกต่อการเข้าใช้งานและการใช้งานของผู้ใช้ของหน่วยงานภาครัฐ ระบบบริหารจัดการโครงการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน (IIPM) และ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนบริหารหน้ีสาธารณะ (DDPLAN) โดยให้ผู้ใช้งาน

ของหน่วยงานกรอกและบันทึกข้อมูลเข้า ณ จุดเดียว (Portal) โดยมีการบูรณาการฐานข้อมูลโครงการไว้

ด้วยกัน โดยการจัดทำแผนความต้องการใช้เงินระยะกลาง 5 ปี แผนบริหารหน้ีสาธารณะ  การรายงานสถานะ

โครงการ หรือ แผน-ผลการดำเนินงานโครงการ นั้น หน่วยงานจะต้องสร้างโครงการขึ้นมาก่อน โดยข้อมูล

โครงการน้ีจะถูกนำไปสร้างแผน และ ติดตามการบริหารจัดการโครงการต่อไป โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

5.1. ไปที่เมนูข้อมูลโครงการ 

5.2. สามารถดูรายการโครงการได้ โดยกดเมนูย่อย รายการโครงการ 

กดที่ลิงค์ชื่อโครงการที่ต้องการดูหรือแก้ไข  

 

 

ระบบจะแสดงหน้าข้อมูลโครงการ ดังรูป โดยจะแสดงสถานะเชื่อมต่อกับระบบ IIPM ที่ป้ายสีเขียว 

“เชื่อมต่อกับ IIPM สมบูรณ์” หากระบบขัดข้อง ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ จะแสดงป้ายสีแดง “เชื่อมต่อ

กับ IIPM ไม่สำเร็จ” กรณีที่ได้รับแจ้งสถานการณ์เชื่อมต่อไม่ได้ ท่านสามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลใน

ระบบ Portal และทำการเชื่อมต่อข้อมูลในภายหลัง เมื่อป้ายสีเขยีวปรากฎ 
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5.3. การแก้ไขข้อมูลโครงการ ให้กรอกแก้ไขข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด โดยระบบจะแบ่งข้อมูลเป็น Tab คือ 

ข้อมูลโครงการ สถานะโครงการ สัญญาจ้าง บริษัทผู้ควบคุมงาน ความพร้อมของโครงการ ตารางเหตุ

สัมพันธ์ ติดตามและประเมินผล ติดตามการเบิกจ่าย  
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5.4. การเพิ่มโครงการ - โดยกดเมนูย่อย เพิ่มโครงการ 

เลือกประเภทโครงการ และกรอกรายละเอียดข้อมูลใน Tab ข้อมูลโครงการและกดบันทึก ระบบจะ

สร้างรหัสโครงการ ในกรณีที่เป็นโครงการลงทุนพัฒนาจะ เชื่อมต่อกับระบบ IIPM จัดเก็บข้อมูล

โครงการอัตโนมัติ  

 

หมายเหตุ กรณีเพิ่มโครงการใหม่ หากไม่บันทึกข้อมูลในหน้า Tab ข้อมูลโครงการก่อน จะไม่มีการสร้างรหัส

โครงการ และจะทำให้ระบบไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ IIPM ได้ 
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5.4.1 ข้อมูลทั่วไป 

กรอกข้อมูลใน Tab ข้อมูลทั่วไปให้ครบถ้วนตามที่ระบบกำหนด (ตามดาวสีแดง) โดยทุกคร้ังที่สร้างโครงการ

ใหม่ผู้ใช้งานจะต้องสร้างรายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะงานของโครงการน้ัน ๆ โดยบันทึกงบประมาณตามมติ 

ครม. ที่ได้ขออนุมัติ  
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การกำหนดรายการค่าใช้จ่าย – ให้กดที่ลิงค์เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย ระบบจะแสดง popup windows เพื่อให้

กรอกรายการค่าใช้จ่ายดังน้ี 

 

(1)  ระบุลักษณะงาน เช่น เวนคืนที่ดิน จ้างที่ปรึกษา ก่อสร้าง เป็นต้น 

(2) เลือกแหล่งเงินสำหรับ รายการค่าใช้จ่ายน้ัน ๆ เช่น แหล่งเงินกู้ในประเทศ เงินรายได้ เงินงบประมาณ

และกดปุ่มเพิ่ม 

(3) กรอกจำนวนเงิน และสกุลเงิน  

(4) กดปุ่มบันทึก ระบบจะสร้างรายการค่าใช้จ่ายและกลับสู่หน้าข้อมูลทั่วไป หน้าหลัก 

 

หมายเหตุ หากท่านไม่สร้างรายการค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถนำไปจัดทำแผนบริหารหน้ีสาธารณะได้  
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การกำหนดพิกัดโครงการ - ให้เลือกเคร่ืองมือที่แผนที่ เส้น สี่เหลียม วงกลม polygon และลากบนแผนที่ ท่าน

สามารถ pan แผนที่ได้โดยใช้เคร่ืองมือ รูปมือ 

 

 กรอกวัตถุประสงค์ โครงการ  ประโยชน์ ขอบเขตงาน ผลผลิตโครงการโดยสามารถเพิ่มได้หลายข้อ 

 

การกรอกข้อมูลมติ ครม. เป็นการกรอกประวัติที ่ ครม. อนุมัติทั ้งหมด โดยระบบจะไม่ตรวจสอบวงเงิน  

เทียบกับรายการค่าใช้จ่ายที่กรอกในข้างต้น ให้ถือว่า วงเงินรวมที่กำหนดในรายการค่าใช้จ่ายเป็น ยอดเงิน

โครงการล่าสุด 
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5.4.2 ข้อมูลสถานะโครงการ – กรอกข้อมูลเกณฑ์พิจารณาความพร้อมของโครงการตาม check list 

โดยมีการแยกสถานะตามเกณฑ์ที่ประเมินโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ และ สถานะที่สำนักงานบริหารหน้ีสาธารณะอนุมัติแล้ว 

 
5.4.3 ข้อมูลสัญญาจ้าง บริษัทผู้ควบคุมงาน ความพร้อมโครงการ ตารางเหตุสัมพันธ์  – กรอกข้อมูล

สัญญาจ้าง บริษัทผู้ควบคุมงาน และอื่นๆ ตามหน้าจอกำหนด โดยกดบันทึกแยกในแต่ละหน้าจอ 
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6. การจัดทำแผนความต้องการใช้เงินระยะกลาง 5 ป ี

1.1. ไปที่เมนูการจัดทำแผนบริหารหน้ีฯ 

1.2. จากน้ันเลือกเมนู แผนฯ 5 ปี 

 

1.3. สามารถสร้างและกรอกแผน 5 ปี ได้ โดยกดสร้างแผน 5 ปี 
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เลือกปีและรอบจัดทำแผนฯ กดบันทึก 

 

เลือกประเภทวัตถุประสงค์การกู้เงิน กดปุ่มบรรจุแผนงาน/โครงการ 

 

เลือกโครงการที่ต้องการและกดบันทึก หากไม่พบโครงการที่ต้องการให้ไปที่เมนูโครงการและเพิ่ม

โครงการใหม่ 
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การกำหนดหรือแก้ไขเงินในแผนฯ ให้กดปุ่มดินสอที่รายการโครงการ  

 

จากน้ันเลือกปี เลือกแหล่งเงิน และเลือกสกุลเงิน กดปุ่มเพิ่ม 

กรอกตัวเลขรายเดือนในแต่ละปี กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ และกดบันทึก 
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7. การจัดทำแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจำปี (การก่อหน้ีใหม่) 

7.1 ไปที่เมนูการจัดทำแผนบริหารหน้ีฯ 

7.2 จากน้ันเลือกประเภทแผนที่ต้องการทำแผนบริหารหน้ีฯ 

7.3 สามารถสร้างและกรอกแผนการก่อหน้ีใหม่ได้ โดยกดสร้างแผนการก่อหน้ีใหม่ 

 

เลือกปีและรอบจัดทำแผนฯ กดบันทึก 
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เลือกประเภทวัตถุประสงค์การกู้เงิน กดปุ่มบรรจุแผนงาน/โครงการ 

 

เลือกโครงการและกดบันทึก 

 

กดปุ่มดินสอที่โครงการ  
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จากน้ันเลือกลักษณะงาน กดปุ่มแผนการกู้/แผนลงนามเบิกจ่าย  

 

กรอกตัวเลขแผนการกู้ และกดบันทึก 

 

กรอกตัวเลขแผนการกู้ และกดบันทึก 
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8. การจัดทำแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจำปี (แผนบริหารหน้ีเดิม) 

8.1 สามารถสร้างและกรอกแผนการบริหารหน้ีเดิม ได้ โดยกดสร้างแผนการบริหารหน้ีเดิม 

 

เลือกปีและรอบจัดทำแผนฯ กดบันทึก 
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กดเพิ่มสัญญา 

 

ค้นหาสัญญา และเลอืกสัญญาจากน้ันกดปุ่มบรรจุลงแผน 
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กดปุ่มดินสอ เพื่อแก้ไขสัญญาและกรอกข้อมูล 

 

กรอกข้อมูลบริหารหน้ีเดิมและกดบันทึก 
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9. การจัดทำแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจำปี (รายงานสถานะทางการเงิน) 

9.1 สามารถสร้างและกรอกรายงานสถานะทางการเงิน ได้ โดยกดสร้างแผนการบริหารหน้ีเดิม 

 

เลือกปีและรอบจัดทำแผนฯ กดบันทึก 
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กรอกรายงานสถานะทางการเงินและกดบันทึก 

 

10. การจัดทำแผนบริหารหน้ีสาธารณะประจำปี (การสร้างข้อเสนอแผนฯ) 

10.1  เมื่อหน่วยงานได้สร้างแผนฯ เสร็จ (แผนก่อหนี้ใหม่ แผนบริหารหนี้เดิม รายงานสถานะการเงิน)

ผู้ใช้งานสามารถสร้างและยื่นข้อเสนอแผนการบริหารหน้ีฯ ได้ดังน้ี โดยกดสร้างยื่นข้อเสนอแผนการ

บริหารหน้ีฯ 
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เลือกปีและรอบจัดทำแผนฯ กดบันทึก 

 

เลือกประเภทแผนและแผนที่ต้องการยื่น และกดดึงข้อมูล และกดปุ่มถัดไป 

จากน้ันกดยื่นข้อเสนอ 

 

เมื่อยื่นข้อเสนอแล้วระบบจะสร้างหนังสือนำส่ง โดยมีรหัสแผนฯกำกับ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือนำส่ง  
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11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 11.1 การติดตามและประเมินผลโครงการประกอบไปด้วย 4 ระยะ คือ 1) ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ   

2) ระหว่างดำเนินโครงการ 3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จ และ 4) หลังโครงการแล้วเสร็จ สามารถกรอกข้อมูลได้ 2 

ระยะ คือ ระหว่างดำเนินโครงการ และ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ  
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ติดตามและประเมินผล (ระหว่างดำเนินโครงการ) 

 

 11.2  ระบุพิกัดละติจูด ลองติจูด รูปภาพ โดยกดแนบไฟล์ ระบบจะรองรับรูปถ่าย สกุล JPEG ที่มี

ขนาดไม่เกิน 10 เมกกะไบท์เท่าน้ัน จากน้ันกรอกรายละเอียดปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา หัวข้อที่มี * คือ

หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก  



คู่มือการใช้งาน PDMO PORTAL ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส าหรับผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
โครงการเช่ือมโยงฐานข้อมูลบริหารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และการเช่ือมระบบฐานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

คู่มือการใช้งานระบบ PDMO PORTAL  หน้า | 33  

 

 11.3 การประเมินผล ประกอบไปด้วย ความสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ กรอกรายละเอียด
ตามเกณฑ์การประเมิน แผนการประเมิน ผลการประเมิน 
 11.4 วิธีการกรอก คลิกพิมพ์รายละเอียดให้ตรงตามช่อง จากน้ันกดเคร่ืองหมายบวกเพื่อเพิ่มข้อมูล
เมื่อต้องการลบข้อมูลให้กดที่รูปถังขยะ  
 11.5 เมื่อต้องการดูรายงานการประเมินระหว่างดำเนินโครงการให้กดที่รูปลูกศร จะนำไปสู่หน้าจอ    
ที่ปรากฏรายงาน ตามตัวอย่าง 
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คลิกพิมพ์รายละเอียดให้ตรงตามช่อง จากน้ันกดเคร่ืองหมายบวกเพื่อเพิ่มข้อมูล เมื่อต้องการลบข้อมูลให้กดรูป

ถังขยะ 

 

ตัวอย่างรายงานการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ  
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 11.6 สามารถบันทึกรายงานได้ คลิกที่ปุ่มบันทึกเป็น จากน้ันเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการบันทึก

รายงาน เช่น PDF Excel word 

 

ตัวอย่างบันทึกรายงานการประเมินระหว่างดำเนินโครงการ ในรูปแบบ PDF   
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ติดตามและประเมินผล (เมื่อโครงการแล้วเสร็จ)  
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 11.7 ระบุพิกัดละติจูด ลองติจูด รูปภาพ โดยกดแนบไฟล์ ระบบจะรองรับรูปถ่าย สกุล JPEG ที่มี

ขนาดไม่เกิน 10 เมกกะไบท์เท่าน้ัน จากน้ันกรอกรายละเอียดปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา หัวข้อที่มี * คือ

หัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก  

 11.8 การประเมินผล ระบุความสอดคล้อง ประสิทธิผล (1. ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์          

2. ตัวช ี ้ว ัดทางการเง ิน) ประสิทธ ิภาพ (1.ผลผลิตโครงการ 2.ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3. ค่าใช ้จ่าย                       

ในการดำเนินโครงการ) ผลกระทบ และความยั่งยืน เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วกดเคร่ืองหมายบวกเพื่ออัพเดตข้อมูล  

 11.9 เลือกให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์การประเมิน โดยมีตัวเลือก a, b, c แต่ละหัวข้อมีหลักเกณฑ์        

ที่แตกต่าง กดดูหลักเกณฑ์การให้คะแนนได้ในแต่ละหัวข้อ 

 

 

  



คู่มือการใช้งาน PDMO PORTAL ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส าหรับผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
โครงการเช่ือมโยงฐานข้อมูลบริหารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และการเช่ือมระบบฐานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

คู่มือการใช้งานระบบ PDMO PORTAL  หน้า | 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสรุปผลคะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การสรุปคะแนนดังน้ี A : พอใจมากที่สุด B : พอใจมาก C : พอใจ D : ไม่พอใจ

 11.10 หากมีความคิดเห็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงการประเมิน ระบุในช่องว่าง จากนั้นกดบันทึก

 11.11 สามารถดูรายงานโดยกดที่สัญลักษณ์ลูกศร นำไปแก้ไขหรืออัพเดตข้อมูลในรายงานเพิ่มเติมได้ 

จากน้ันให้อัพโหลดไฟล์ ที่เป็นรายงานผลสำเร็จการดำเนินโครงการที่ได้นำไปแก้ไขเพิ่มได้ที่สัญลักษณ์แนบไฟล์  

ซึ่งจะต้องเป็นไฟล์ excel ที่มีขนาดไม่เกิน 50 เมกกะไบท์เท่าน้ัน และระบุปีของการประเมินโครงการ จากน้ัน

กดเคร่ืองหมายบวกเพื่ออัพเดตข้อมูล และกดบันทึก  

  



คู่มือการใช้งาน PDMO PORTAL ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส าหรับผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
โครงการเช่ือมโยงฐานข้อมูลบริหารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และการเช่ือมระบบฐานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

คู่มือการใช้งานระบบ PDMO PORTAL  หน้า | 39  
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หน้าจอแสดงรายงานผลสำเร็จการดำเนินโครงการ สามารถดูรายละเอียดได้ในแต่ละหน้า และบันทึกรายงาน 

โดยกดที่บันทึกเป็น แล้วเลือกประเภทข้อมูลที่ต้องการบันทึก เช่น  PDF Excel word ดังตัวอย่างในภาพ 

 

ตัวอย่างบันทึกรายงานผลสำเร็จการดำเนินโครงการ รูปแบบไฟล์ Word 
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12. การติดตามการเบิกจ่าย 

 

 12.1 การติดตามการเบิกจ่าย แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ แผนและผลการดำเนินงานและแผนเงินและ

ผลเงิน ต้องกรอกข้อมูล ตั้งแต่ “แผนตั้งต้น” “แผนปรับปรุง” และก็เปอร์เซ็นต์งานในแต่ละปี กรอกให้ตรง

ตามแต่ละสัญญา เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันข้อมูลความถูกต้อง จากนั้นกดจัดเก็บข ้อมูล   

และกดบันทึก ดังภาพ  
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ติดตามการเบิกจ่าย แผนเงินและผลเงิน  (แยกรายแหล่งเงิน)  

 12.2 ผลการเบิกจ่าย แยกรายแหล่งเงิน จะมีหัวข้อแหล่งเงินที่เลือกการระบุค่าใช้จ่ายตามมติ ครม . / 

สัญญาจ้าง เช่น แหล่งเงินกู้ภายในประเทศ แหล่งเงินกู้ต่างประเทศ แหล่งเงินรายได้ เงินงบประมาณ 

เงินกองทุน เอกชนร่วมลงทุน  หรือตามแหล่งเงินที่เจ้าของโครงการเพิ่มข้อมูลไว้ในหน้าข้อมูลโครงการ หัวข้อ

เพิ่มรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องกรอกข้อมูล “แผนต้ังต้นของปีงบประมาณ” “แผนปรับปรุงของปีงบประมาณ” 

และ“ผลเบิกจ่าย โดยสามารถเลือกกรอกได้ในแต่ละปีงบประมาณไหน จากน้ันเมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้

กดยืนยันข้อมูลความถูกต้อง กดจัดเก็บข้อมูล และบันทึก  

 



คู่มือการใช้งาน PDMO PORTAL ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ส าหรับผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
โครงการเช่ือมโยงฐานข้อมูลบริหารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และการเช่ือมระบบฐานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

คู่มือการใช้งานระบบ PDMO PORTAL  หน้า | 43  
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ติดตามการเบิกจ่าย แผนเงินและผลเงิน  (แยกรายสัญญา)   

 

 12.3 แผนเงินและผลเงิน แยกรายสัญญา แยกออกเป็นในแต่ละคู่สัญญา แต่ละบริษัทที่หน่วยงานเพิ่ม

เข้ามาตามหัวข้อสัญญาจ้าง ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูล “แผนตั้งต้นของปีงบประมาณ” “แผนปรับปรุงของ

ปีงบประมาณ” และ “ผลเบิกจ่าย ณ วันที่อนุมัติ” ผลเบิกจ่าย ณ วันที่เบิกเงิน โดยเจ้าหน้าที่สามารถเลือก

กรอกได้ว่าเป็นปีงบประมาณไหน เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดยืนยันข้อมูลความถูกต้อง กดจัดเก็บข้อมูล 

และบันทึก 
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