
ภาพรวมระบบบริหารโครงการ codi project

พฒันา พจิารณา เบกิจา่ย ตดิตาม ปิด

ขั้นตอนในการใช้งานระบบบริหารโครงการ ดังนี้
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รวมรวมปัญหา
ต่างๆ

ขึ้นโครงการ

เสนอพิจารณา
โครงการ

ท าเร่ืองเบิกจ่าย

เบิกจ่าย
งวดต่างๆ

ความก้าวหน้า
แจ้งปิด
โครงการ

ตรวจสอบปิด
โครงการ



ประเภทโครงการ แบบที่1 แบบที่2 แบบที่3 แบบที4่

เบิกจ่าย
A

Area เบิกจ่าย
B

Area Area Area เบิก
ปรกติ

เบิก
เมือง

Area

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชน

P 4 P 4/3 P 3 P 5

โครงการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน P 2 P 5

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและทุน
ชุมชนฐานราก

P P P P

โครงการบ้านมั่นคง P P 2ชุมชน

โครงการบ้านพอเพียงชนบท P 1

โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพ่ือผู้
ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท

P

ที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ P 2ชุมชน

พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน P

พัฒนากระบวนเมือง P

สิ่งควรทราบ ในการบริหารโครงการ 



หมายเหต แบบต่างๆ ของโครงการแต่ละประเภท

แบบที่ 1
(ชุดจังหวัด)

จังหวัด+ต ำบล มีกำรเบิก 2 แบบ
A. พอช. โอนให้จังหวัดด้วยยอดเงินรวมทั้งหมดของโครงกำร

จังหวัดโอนเข้ำบัญชีต ำบลเองโดยต้องมำแก้ไขวันโอนเงิน
เข้ำบัญชีต ำบลเอง

B. พอช. โอนเงินเข้ำให้ทั้งบัญชีจังหวัด และบัญชีต ำบล
ข้อมูลกำรรับเงิน stamp ที่บัญชี auto ตำมกำรเบิกจ่ำย

แบบที่ 2
(ระดับต าบล)

ระดับต ำบล

แบบที่ 3
(ทั่วไป)

แบบทั่วไป ได้ทุกประเภท (1 ต่อ 1)

แบบที่ 4
(ทั่วไป-ที่ต้องส ารวจ
ข้อมูล)

ส ำหรับโครงกำร บ้ำนมั่นคง, บ้ำนพอเพียงชนบท, บ้ำนมั่นคงชนบท
เพื่อผู้ยำกจนและด้อยโอกำสในชนบท, พัฒนำกระบวนเมือง, ที่อยู่
อำศัยชั่วครำว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ, พัฒนำคุณภำพ



เอกสารที่ออกจากระบบบริหารโครงการ 

ขัน้ตอนการท างาน Codi_pm (ย่อย1) Codi_areainterop (ย่อย 2)

1.ขัน้พฒันา 
(ย่ืนเร่ือง/สง่ขออนมุตัิ) 

- พิมพ์แบบเสนอโครงการ - เอกสารประกอบแบบเสนอโครงการ
- แบบส ารวจ

2.ขัน้พิจารณา 
(สถานะอนมุตัิ) 

- จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการ
- แบบแสดงผลการอนมุตัิโครงการ

3.ขัน้เบกิจ่าย 
(อนมุตัิ) 

- จดหมายเบกิเงิน
- แผนการด าเนินโครงการ
- บนัทกึความร่วมมือ MOU

(เบกิจ่าย) - บนัทกึขออนมุตัิเบกิจา่ย
- เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินโครงการ

4.ขัน้ติดตาม - รายงานผลการด าเนินงานโครงการตาม
งวดงาน

- แบบรายงานความก้าวหน้า

5.ขัน้ปิดโครงการ - แบบฟอร์มปิดโครงการ - รายงานผลการด าเนินงานปิดโครงการ



ขั้นตอนการด าเนิน โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ดังนี้
Codi_areainterop => http://61.19.97.236/codi_areainterop_test

แบบที่ 1 (ชุดจังหวัด เบิกจ่ำย A) จะประกอบด้วยโครงกำรระดับจังหวัด(หลัก) โดยโครงกำรประเภทนี้จังหวัดจะโอนเงินให้ต ำบลเอง

เมื่อบันทึกจะได้หน้ำจอ ดังภำพ โปรดระบุกลุ่มปัญหำที่ส ำรวจเพื่อจะเสนอโครงกำร

1.เสนอโครงการโดย เพิ่มพ้ืนที่ส ารวจ ที่ เมนู สถานการณ์โครงการ > เพิ่มพ้ืนที่ส ารวจ



กำรเลือกกลุ่มปัญหำที่ส ำรวจทั้ง 5 ประเภท มีผลต่อกำรโครงกำรแต่ละประเภท แต่ละแบบ ดังภำพ



กดบนัทกึ

จำกนั้นจะได้หน้ำจอ ดังภำพ

จำกนั้นให้ เพิ่มสถำนกำรณ์โครงกำรเป็น โครงกำรแต่ละประเภท แต่ละแบบ โดยขั้นนี้ต้องดึงข้อมูลรหัสพื้นที่(ส ำรวจ) มำ ดังภำพ
2.เสนอโครงการ เพิ่มสถานการณ์โครงการ ที่ เมนู สถานการณ์โครงการ > เพิ่มสถานการณ์โครงการ



เมนู ที่อยู่ด้ำนล่ำงถัดจำก งวดที่รำยงำน จะแสดงตำมประเภทโครงกำร และแบบโครงกำรที่เลือก ดังภำพ

กรณีท่ีเป็นโครงการเสริมสร้างฯ 
หรือโครงการสวัสดิการ 
หรือโครงการเศรษฐกิจฯ
เมื่อเลือกเมนูน้ีข้อมูลจะให้บันทึกข้อความที่ต้องแสดงที่ MOU

กรณีท่ีเป็นโครงการบ้านมั่นคง, โครงการบ้านพอเพียงชนบท 
- มีภาพรวมสภาพปัญหา
- ข้อมูลของบ้านน้ัน ๆ



Codi Project => http://61.19.97.236/codi_pm
3. สร้างโครงการ ที่เมนู โครงการ > PRE100 : บันทึกข้อมูลโครงการ > เพิ่มรายการ ดังภำพ



เมื่อกดเพิ่มข้อมูลโครงกำร 
*** ส่วนนี้ส าคัญมากเนื่องจากถ้าเลือกผิดประเภทโครงการจะส่งผลต่อการน าเข้า / การแสดงผลข้อมูล
(กรุณาระบุให้สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์โครงการ=>Area Interop) ดังภาพ



ส่วนที่ต้องดึงข้อมูลมาจาก Area Interop

ดึงข้อมูลมาจาก codi_areainterop

ดึงข้อมูลมาจาก codi_areainterop



กดบันทึก ดังภำพ



บันทึก ข้อมูลแผนงบประมำณ/กิจกรรม, เอกสำรแนบ => ปุ่มกดยื่นเรื่อง
ที่เมนูพิจารณาโครงการ ค้นหำโครงกำรที่ยื่นเรื่องเพื่อท ำกำรส่งขออนุมัติ ดังภำพ

เมื่อส่งขออนุมัติโครงกำรให้มำบันทึก มติอนุกรรมกำร, บัญชีรับเงิน, ข้อมูล MOU => ปุ่มอนุมัติ หรือ ที่
เมนูอนุมัติโครงการ



4. เบิกจ่าย เมื่อโครงกำรอนุมัติแล้วสำมำรถท ำกำรเบิกจ่ำยที่ เมนูบันทึกเบิกจ่ายงบประมาณ ดังภำพ

เมื่อตั้งเบิกกดยื่นเบิก รออนุมัติเบิกจ่ำยที่ เมนูอนุมัติบิกจ่ายงบประมาณ ดังภำพ



เมนู บันทึกการโอนเงิน ใช้กรณืที่เป็น แบบA:กรณีที่โอนเงินให้จังหวัด จังหวัดท ำกำรจ่ำยเงินให้ต ำบลเอง ดังภำพ

เมนู
สอบถามเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้เมื่อต้องกำรทรำบรำยกำรเบิกจ่ำย
รับคืนงบประมาณ ใช้เมื่อตรวจสอบกำรรับคืนเงินซึ่งข้อมูลมำกจำกกำรท ำรับคืนเงินจำกระบบ EFS
สอบถามรับคืนงบประมาณ ใชเ้มื่อต้องกำรทรำบกำรรับคืนเงินซึ่งข้อมูลมำกจำกกำรท ำรับคืนเงินจำกระบบ EFS
พิมพ์เบิกจ่ายงบประมาณ รำยงำนเบิกจ่ำยงบประมำณ



5.ติดตาม ที่ codi_areainterop
เมนู สถานการณ์โครงการ > ค้นหาโครงการที่เราต้องการติดตาม > +เพิ่มการติดตามความก้าวหน้า ดังภำพ

*** ถ้าเลือกระบุ งวดเบิกด้วยเลขที่ใบเบิก หมายถึง การรายงานความก้าวหน้าตามงวดการเบิก
เมื่อต้องการรายงานความก้าวหน้าการท างาน เลือกงวดเบิกเป็นไม่ระบุ ***



5.ติดตาม ที่ codi_project
เมื่อมีกำรเบิกจ่ำยให้มีกำรรำยงำนตำมงวดงำนที่เบิกจ่ำยที่ บันทึกรายงานผลการด าเนินงาน ดังภำพ

เมนู
สอบถามผลการด าเนินงาน ใช้เมื่อต้องกำรตรวจสอบว่ำมีโครงกำรใดบ้ำงที่มีกำรรำยงำนผลด ำเนินกำรมำ
พิมพ์เอกสารติดตามผลการด าเนินงาน ใช้เมื่อพิมพ์เอกสำรประกอบกำรติดตำมรำยงวด



*** หลังจากที่ท าการติดตามถ้าเป็นโครงการเสริมสร้างฯ สวัสดิการ เศรษฐกิจฯ ให้ท าขั้นตอนปิดโครงการ
ก่อน ขั้นตอนประเมินโครงการ เนื่องจากโครงการประเภทนี้ระบบจะประเมินผลโครงการให้อัตโนมัติ ***
แต่ถ้าประเภทโครงการบ้านมั่นคง บ้านพอเพียง ต้องท างานขั้นประเมินโครงการคอ่ยท าการปิดโครงการ

6.การปิดโครงการ เมื่อด ำเนินโครงกำรจนส้ินสุดเรียบร้อยให้ไปที่ บันทึกปิดโครงการ ดังภำพ



7.ประเมินโครงการ เมื่อบันทึกปิดโครงกำรแล้วให้มำที่ บันทึกประเมินโครงการ ดังภำพ

8.ปิดปีงบประมาณ เมื่อปิดโครงกำรทุกโครงกำรเรียบร้อยมำที่ บันทึกปิดปีงบประมาณ ดังภำพ

เมนู
สอบถามปิดปีงบประมาณ
พิมพ์เอกสารปิดโครงการ/ปิดปีงบประมาณ



9.รายงานต่าง ๆ
เมนู ดังนี้
รายงานรายละเอียดการขออนุมัติโครงการ
รายงานสรุปรายชื่อโครงการที่ได้รับกสนอนุมัติ
สรุปจ านวนงบประมาณและโครงการที่ได้รับอนุมัติ
รายงานรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ
รายงานรายละเอียดการเบิกจ่าย
รายงานการโอนเงินและรอโอน
รายงานการตัดยอดงบประมาณ
รายงานสรุปจ านวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์
รายงานการเตือนบริหารโครงการ
รายงานโครงการที่บันทึกผลการด าเนินงาน/ติดตามโครงการ


