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เบิกจ่ายงวดต่างๆ

เสนอ
พิจารณาโครงการ

ท าเรื่องเบิกจ่าย

รวบรวม
ปัญหาต่างๆ

ขึ้นโครงการ ความก้าวหน้า

ตรวจสอบ
ปิดโครงการ

แจ้งปิดโครงการ

ปิดติดตามเบิกจ่ายพิจารณาพัฒนา

ภาพรวมระบบบริหารโครงการ CODI Project

ขั้นตอนในการใช้งานระบบบริหารโครงการ



ประเภทโครงการ แบบที่1 แบบที่2 แบบที่3 แบบที่4

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 าบล มีการเบิก 2 แบบ
A. พอช. โอนให้จังหวัดด้วยยอดเงินรวมทั้งหมดของโครงการ

จังหวัดโอนเข้าบัญชีต าบลเองโดยต้องมาแก้ไขวันโอนเงิน
เข้าบัญชีต าบลเอง

B. พอช. โอนเงินเข้าให้ทั้งบัญชีจังหวัด และบัญชีต าบล
ข้อมูลการรับเงิน stamp ที่บัญชี auto ตามการเบิกจ่าย

แบบที่ 2
(ระดับต าบล)

ระดับต าบล

แบบที่ 3
(ทั่วไป)

แบบทั่วไป ได้ทุกประเภท (1 ต่อ 1)

แบบที่ 4
(ทั่วไป-ที่ต้องส ารวจ
ข้อมูล)

ส าหรับโครงการ บ้านมั่นคง, บ้านพอเพียงชนบท, บ้านมั่นคงชนบท
เพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท, พัฒนากระบวนเมือง, ที่อยู่
อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ, พัฒนาคุณภาพ



เอกสารที่ออกจากระบบบริหารโครงการ 

ขั้นตอนการท างาน Codi_pm (ย่อย1) Codi_areainterop (ย่อย 2)

1.ขั้นพัฒนา 
(ยื่นเรื่อง/ส่งขออนมุัติ) 

- พิมพ์แบบเสนอโครงการ - เอกสารประกอบแบบเสนอโครงการ
- แบบส ารวจ

2.ขั้นพิจารณา 
(สถานะอนุมัติ) 

- จดหมายแจ้งผลการพิจารณาโครงการ
- แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ

3.ขั้นเบิกจ่าย 
(อนุมัติ) 

- จดหมายเบิกเงิน
- แผนการด าเนินโครงการ
- บันทึกความร่วมมือ MOU

(เบิกจ่าย) - บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย
- เปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินโครงการ

4.ขั้นติดตาม - รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามงวด
งาน

- แบบรายงานความก้าวหน้า

5.ขั้นปิดโครงการ - แบบฟอร์มปิดโครงการ - รายงานผลการด าเนินงานปิดโครงการ



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

แบบที่ 1 (ชุดจังหวัด เบิกจ่าย A) จะประกอบด้วยโครงการระดับจังหวัด(หลัก) โดยโครงการประเภทนี้จังหวัดจะโอนเงินให้ต าบลเอง

เมื่อบันทึกจะได้หน้าจอ ดังภาพ โปรดระบุกลุ่มปัญหาที่ส ารวจเพื่อจะเสนอโครงการ

1.เสนอโครงการโดย เพิ่มพ้ืนที่ส ารวจ ที่ เมนู สถานการณ์โครงการ > เพิ่มพ้ืนที่ส ารวจ



เนื่องจากเป็นโครงการแบบที่1(ชุดจังหวัด) ดังนั้นจะเพิ่มข้อมูลพื้นที่ ข้อ4.พื้นที่ส ารวจ จังหวัด  ดังภาพ



กดบนัทกึ

จากนั้นจะได้หน้าจอ ดังภาพ

จากนั้นให้ เพิ่มสถานการณ์โครงการเป็น โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ระดับจังหวัด ดังภาพ

2.เสนอโครงการ เพิ่มสถานการณ์โครงการ ที่ เมนู สถานการณ์โครงการ > เพิ่มสถานการณ์โครงการ



ต้องเพิ่มข้อความ MOU สามารถเพิ่มข้อความประกอบเอกสาร MOU โดยเลือก
งวดที่รายงานอยู่ที่ เป้าหมาย และเลือกเมนู การเสริมสร้าง ดังภาพ

ระบุข้อความประกอบ MOU ได้จาก 
การดึงข้อมูล หรือกรอกข้อความใหม่ได้
ดังภาพ



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



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



ส่วนที่ต้องดึงข้อมูลมาจาก Area Interop



กดบันทึก ดังภาพ



- บันทึก ข้อมูลแผนงบประมาณ/กิจกรรม, เอกสารแนบ => ปุ่มกดยื่นเรื่อง
ที่เมนูพิจารณาโครงการ ค้นหาโครงการที่ยื่นเรื่องเพื่อท าการส่งขออนุมัติ ดังภาพ

เมื่อส่งขออนุมัติโครงการให้มาบันทึก มติอนุกรรมการ => ปุ่มอนุมัติ หรือ ที่เมนูอนุมัติโครงการ



4. เบิกจ่าย เมื่อโครงการอนุมัติแล้วสามารถท าการเบิกจ่ายที่ เมนูบันทึกเบิกจ่ายงบประมาณ ดังภาพ
และท าการบันทึก บัญชีรับเงิน, ข้อมูล MOU เพิ่ม (อยู่ท่ีเมนูบันทึกโครงการ)

เมื่อตั้งเบิกกดยื่นเบิก รออนุมัติเบิกจ่ายที่ เมนูอนุมัติบิกจ่ายงบประมาณ ดังภาพ



แบบA:กรณีที่โอนเงินให้จังหวัด จังหวัดท าการจ่ายเงินให้แต่ละต าบลเองให้ใช้ เมนูบันทึกการโอนเงิน ดังภาพ

เมนู
สอบถามเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้เมื่อต้องการทราบรายการเบิกจ่าย
รับคืนงบประมาณ ใช้เมื่อตรวจสอบการรับคืนเงินซึ่งข้อมูลมากจากการท ารับคืนเงินจากระบบ EFS
สอบถามรับคืนงบประมาณ ใชเ้มื่อต้องการทราบการรับคืนเงินซึ่งข้อมูลมากจากการท ารับคืนเงินจากระบบ EFS
พิมพ์เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานเบิกจ่ายงบประมาณ



5.ติดตาม เมื่อมีการเบิกจ่ายให้มีการรายงานตามงวดงานที่เบิกจ่ายท่ี บันทึกรายงานผลการด าเนินงาน ดังภาพ

เมนู
สอบถามผลการด าเนินงาน ใช้เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีโครงการใดบ้างที่มีการรายงานผลด าเนินการมา
พิมพ์เอกสารติดตามผลการด าเนินงาน ใช้เมื่อพิมพ์เอกสารประกอบการติดตามรายงวด



6.การปิดโครงการ เมื่อด าเนินโครงการจนสิ้นสุดเรียบร้อยให้ไปที่ บันทึกปิดโครงการ ดังภาพ
*** เนื่องจาก โครงการประเภทนี้จะประเมินโครงการอัตโนมัติ ดังนั้นต้องท ากระบวนนี้ก่อนที่จะไปด าเนินการ
ประเมินโครงการ ***



7.ประเมินโครงการ เมื่อบันทึกปิดโครงการแล้วให้มาที่ บันทึกประเมินโครงการ ดังภาพ

8.ปิดปีงบประมาณ เมื่อปิดโครงการทุกโครงการเรียบร้อยมาที่ บันทึกปิดปีงบประมาณ ดังภาพ

เมนู
สอบถามปิดปีงบประมาณ
พิมพ์เอกสารปิดโครงการ/ปิดปีงบประมาณ



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


