
โปรแกรมบริหาร 
โครงการด้านพัฒนาและการเบิก-จ่าย 

www.codi.or.th/promaps 



แนะน าระบบบริหารโครงการด้านพัฒนา 

กลุ่มเป้าหมาย 
• กองเลขาจังหวัด/ขบวนองค์กร

ชุมชน 
• ส านักงานภาค 
• กองเลขาโครงการ/งบประมาณ 
• การเงินและบัญชี 

วัตถุประสงค ์
• เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนของ

ระบบการบริหารโครงการด้านพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารโครงการที่กระจายบทบาทให้
ขบวนองค์กรชุมชนเป็นผู้ด าเนินการเปน็หลกัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการให้มีความ
สะดวกรวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุนการตดิตาม
โครงการได้อย่างครบถ้วนตลอดการด าเนินโครงการ 

• เพื่อสนับสนุนกระบวนการเบิกจา่ยให้มีความคล่องตัว
และตรวจสอบได ้ตอบสนองข้อมูลส าหรับการเบิกจา่ย
และข้อมูลโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
 



ข้อก าหนดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Hardware: Computer PC หรือ Notebook ที่สามารถ  
               ใช้งานInternet ได้ 
Software:  ต้องเป็น      (Internet Explorer) เท่านั้นใน 
               การเข้าใช้โปรแกรม  
               และต้องมี     (Adobe Reader) ในการ   
               เปิดดูรายงาน 



มาตรฐานและข้อก าหนดการใช้ระบบ 

• โครงการ คือ โครงการที่ขอเสนออนุมัตินั้น จะมี 1 แบบแสดงผลการอนุมัติ 1 หนังสือแจ้งผล
การอนุมัติ ซึ่งถ้ามีโครงการย่อยที่เกดิขึ้นภายใต้โครงการนี้ จะไม่มีแบบแสดงผลการอนุมัติ 
และหนังสือแจ้งผลการอนุมัติ ซึ่งจะไม่น ามาแสดงในรายงานการอนุมัติ หรือรายงานที่เป็น
ภาพรวมรายละเอียดรายโครงการ 

• โครงการย่อย คือ กิจกรรมๆหนึ่งของโครงการที่มีแบบแสดงผล ที่มีลักษณะเหมือนโครงการ 
คือมีการท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) มีกิจกรรม มีแผนงาน เป็นต้น 

• การเข้าใช้งานระบบ 
เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบแล้ว หลังจากท างานเรียบร้อยแล้วให้ ออกจากระบบทุกครั้ง 
เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบด้วยเครื่องใดเครื่องหนึ่งแล้ว ไม่สามารถ Log in เข้าสู่ระบบในเครื่องอื่นอีกได ้
Username กับ Password เป็นสิทธ์สงวนให้เฉพาะบุคคล ควรเก็บไว้เป็นความลับ 
กรณีที่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก การเข้าใช้งานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกสิทธ์การเข้าใช้
งาน 

• สิทธิ์การเข้าถึงโครงการ ผู้ใช้งานที่สร้าง/บันทึกโครงการครั้งแรกจะได้รับสิทธิก์าร บันทึก 
แก้ไข ลบ และการตั้งเรื่องเบิกจา่ย ถ้าหากให้บุคคลอืน่ท าแทนต้องท าการโอนสิทธิ์การใช้งาน
ให้ก่อน 



ขบวนองค์กร ส ำนักงำนภำค ส่วนกลำง 

เริ่ม 

ฐานข้อมูล 
โครงการ 

ฐานข้อมูล
องค์กร 

จบ 

องค์กรที่เสนอโครงการ 



การเข้าใช้งานโปรแกรม 

1. เปิด  (Internet Explorer) ขึ้นมา พิมพ์ URL: www.codi.or.th/promaps  กด Enter ดังรูป 

 
 

2. จะได้หน้าจอดังรูปท่ี 2 ที่แสดงหน้า Login เพื่อเข้าสู่ระบบโดยกรอก ชื่อผู้ใช้ระบบและรหัสผ่าน แล้วกด
ปุ่ม log in 
 

http://www.codi.or.th/promaps


3. หน้าจอระบบหลังจากที่ Login 
เข้าสู่ระบบแล้วจะประกอบด้วย
ส่วนส าคัญดังนี้  
หมายเลข 1ตัวแสดงงานว่า
ปัจจุบันมีจ านวนโครงการในการ
ดูแลของท่านกี่โครงการ เช่น 
จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างการร่าง จ านวนโครงการที่
ปิดไปแล้ว เป็นต้น 
หมายเลข 2 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ การค้นหาโครงการ 
โครงการที่รับผิดชอบ การสร้างมติ
และสร้างโครงการที่ขอเสนออนุมัติ 
หมายเลข 3 แสดงข้อมูลการตั้ง
เรื่องเบิกจ่าย สถานะการเบิก 
หมายเลข 4 แสดงรายงานต่างๆ 
 

1 

4 

3 

2 



คลิกที่เมนู เพ่ือท าการสร้าง มติใน
การขอเสนออนุมัติ 



การใส่ชื่อมติอนุกรรมการภาค/จังหวัด มาจากการประชุมมติจังหวัด ใส่ชื่อมติ.......
จังหวัด ........ ครั้งที่.........วันที่.......... 



ส าหรับการคีย์ข้อมูลเพื่อขอเสนออนุมัติโครงการ 
ระบบจะเปิดให้คีย์เฉพาะข้อ 1. ข้อมูลเบื้องต้น และ  
ข้อ 2. กิจกรรมโครงการเท่านั้น 
หลังจากโครงการผ่านการอนุมัติจากอนุกรรมการแล้ว และ
ส่วนกลางท าการบันทึกผลแล้ว จึงจะสามารถกลับมาคีย์เพิ่มเติม
ในข้อ 3. – ข้อ 15. ได้ 



ข้อแนะน า :  
งบประมาณปี/หมวด

ยุทธศาสตร์ 
จ าเป็นต้องรู้ให้ชัดเจนว่า

โครงการที่เสนอ 
อยู่ในงบประมาณใด (ดูให้ตรง

ตามโครงการ) และอยู่ใน
หมวดยุทธศาสตร์ไหน ซึ่งจะมี
ผลต่อรายงาน *ส าคัญมาก* 
ดูตามแบบแสดงผลอนุมัติ

โครงการ 



เงื่อนไขของสวัสดิการ 
ชื่อโครงการ : ใส่ชื่อกองทุนสวัสดิการ 
วันเริ่มด าเนินงานคือวันที่จังหวัดอนุมัติ
และวันที่สิ้นสุดนับไปอีก 2 ปี 



ในช่อง * จ าเป็นต้องกรอกรายละเอียดให้ครบ 
ก่อนการบันทึกข้อมูล 

ที่ตั้งโครงการ 



กดปุ่ม    เพื่อค้นหาองค์กร
จากโปรแกรมดังนี้ 
1.โปรแกรมรับรอง

สถานภาพ (codi_net) 
2.โปรแกรมสภาองค์กร

ชุมชน ซึ่งจะถูกดึงมาโดย
อัตโนมัติ 



วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

ส ำหรับสวสัดิกำร 

“การสมทบงบประมาณสู่กองทุนสวัสดิการชุมชน” 

จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

“สวัสดิการชุมชนที่ได้รับในทุกด้าน” 

เป็นสมาชิกสวัสดิการ
ครบ 1 ปี 

ระบุจังหวัดหรือต าบล/จ านวนคน/องคก์ร 
เป็นผลวัดตัวชี้วัด 



กิจกรรมโครงการ 
1. โครงการที่เราเสนอจ าเป็นต้องรู้กรอบงบประมาณ ของโครงการนั้น 
2. กิจกรรมโครงการจะสอดคล้องกับงบที่ขอเสนอ 
3. การคีย์กิจกรรมให้เลือกใส่ทีละกิจกรรม 



สมทบเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน  

อ่ืนๆ 

ส ำหรับสวสัดิกำร 



3. บันทึกความร่วมมือ (สวัสดิการ) 

การบันทึกข้อมูลโครงการหลังอนุมัติ 
(ข้อ 3-15) 

เลขที่ความร่วมมือให้ใช้เครื่องหมาย – 
วันที่ท า MOU คือวันที่ลงนาม MOU 
วันที่เริ่มด าเนินงานคือ วันที่อนุชาติอนุมัติ 
วันที่สิ้นสุด เพิ่มไปอีกสองปีจากวันที่จังหวัด
อนุมัติ (ต้องตรงกับแบบแสดงผล) 
วันที่เบิกเป็นวันเดียวกับวันที่ท า MOU 



 
2. ใส่เงื่อนไขค้นหาองค์กร 
3. เลือก    ชื่อองค์กรที่ต้องการ 
4. กดปุ่มตกลง 

 

1. เปิดหน้าต่างเพ่ิมรายการ 
เพ่ือค้นหาองค์กร 

4.องค์กรผู้รับผลประโยชน์ 



การระบุงบประมาณ
ที่ใช้ในพื้นที่นั้นๆ 

5. พื้นที่ด าเนินงาน 



แสดงให้เห็นผลของมติการอนุมัติ
ของอนุกรรมการ 

6.มติการอนุมัติอนุกรรมการ 



ใส่ชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่
เลขบัญชีมีปัญหา 

8.บัญชีรับเงิน - ก าหนดบัญชีค่าเริ่มต้นบัญชี ที่ประกอบด้วย เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ธนาคาร 
สาขา ผู้ติดต่อ และเบอร์ติดต่อ บัญชีรับเงินจะถูกน าไปใช้ในข้อ 9.แผนการเบิกจ่าย 
สามารถน าไปใช้ในตอนพิมพ ์จดหมายขอเบิกเงิน ในแต่ละงวดด้วย 
 



9.แผนการเบิกจ่าย เป็นการก าหนดแผนการเบิกจ่ายของโครงการในแต่ละงวด เป็นการ
ใส่รายละเอียดของกิจกรรมที่บันทึกจากในข้อ 2 และยังเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเบิกจ่าย 
 



 
โดยข้อมูลที่จ าเป็นต้องบันทึกคือข้อมูล
ที่มีเครื่องหมาย * และมีเงื่อนไขของ
ข้อมูลดังน้ี 
-รหัสโครงการ  (ระบบจะดึงข้อมูลมา
ให้อัตโนมัต ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากอนุมัติ
โครงการแล้ว) 
-เลขที่ความร่วมมือ (ระบบจะดึงข้อมูล
มาให้อัตโนมัต ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากบันทึก
ข้อ 3.บันทึกความร่วมมือ) 
-กิจกรรมโครงการ (ระบบดึงมาจากข้อ 
2.กิจกรรมโครงการ) 
-รายการ (ขอเบิกจ่ายงบประมาณ
สมทบกองทุน......ต าบล......) 
-เลขที่บัญชี (ระบบจะดึงข้อมูลมาให้อัต
โนมัตมาให้เลือก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก
บันทึกข้อ 8.บัญชีรับเงิน) 
 

 



เอกสารส าคัญที่บังคับต้อง  
สแกนแล้วแนบไฟล ์
เพื่อเป็นการลดเอกสาร 
ตอนท าเบิกจ่ายงบประมาณ 
เอกสารที่แนบทุกฉบับ ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เท่านั้น และต้องเป็นเอกสารที่มีลายเซ็นอยู่ด้วย 

 

 
  



11.บันทึกข้อความ เป็นเอกสารที่นอกเหนือจากข้อ 10. เอกสารแนบที่ต้องสแกนและ
แนบไฟล์ แต่แตกต่างกันตรงที่ข้อ 11.บันทึกข้อความสามารถระบุชื่อของเอกสารเองได้  
เช่น เอกสารการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี เอกสารการติดตามงาน เป็นต้น 
 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงในโครงการ 

เช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงจ านวน

เงินในแผนการเบิกจ่าย 

2.สามารถแนบแฟ้มบันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อความได้ 



12.ติดตามการด าเนินงาน เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ ซึ่งจะมีผลต่อการ
เบิกจ่ายงวดที่ 2 เป็นต้นไป 
- โดยสิ่งที่บันทกึไดแ้ก่ คร้ังที่/วันที่ติดตาม ปัญหาที่พบ ผู้ติดตาม ร้อยละของความคืบหน้า 
 

เป็นการติดตามผลการด าเนินงานจาก
คณะติดตาม 



13.ขยายระยะเวลา เป็นการบันทึกข้อมูลโครงการที่หมดระยะเวลาแล้วและสแกน
เอกสารพร้อมแนบไฟล์ ซึ่งระบบจะน าไปเช็ควันที่สิ้นสุดของการขอขยายตอนท า
เบิกจ่ายด้วย 
 

แจ้งขอขยายระยะเวลาในกรณีที่โครงการ

ด าเนินงานไม่ทันตามก าหนด 



14.การปิด/ยกเลิก เป็นการยกเลิกหรือปิดโครงการ ตามการระบุสาเหตุการปิด
โครงการ โดยถ้าปิดโครงการแล้ว ระบบจะล็อกการท างานทั้งหมดของโครงการนี้ไม่ให้
สามารถบันทึกเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลใดๆได้อีก 
 

1. ถ้ามีเงินคงเหลือคืน ต้องท าให้เหลือ 

0.00 บาทถึงจะท าการปิดหรือยกเลิก

โครงการได้ 
2. ในการคืนเงินต้องไปปรบัคืน

งบประมาณที่  tap แผนการ

เบิกจ่าย 



15.ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ เป็นการก าหนดผู้ดูแลโครงการให้สามารถบันทึก แก้ไข หรือ ลบ 
โครงการในข้อ 1-15 ได้นอกเหนือจากผู้สร้างโครงการ 
 

1.เลือกสิทธิ์ผู้ใช ้
2.เพิ่มผู้ใช้และคลิก

ชื่อในการให้สิทธิ์ใช้

งาน 

3.ก าหนดสิทธิ์โดยคลิก ตาม

คอลัมน์ที่ต้องการให้สิทธิ์ 



การตั้งเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
 o ก่อนที่จะมาท าใบเบิกต้องมีข้อมูลใน (ข้อ 9) แผนการ

เบิกจ่ายก่อน (สถานะเป็น RQ) 

o เพิ่มรายการขอเบิกจ่ายจากโครงการที่คยี์เข้ามาในตอน
แรก 

o หลังจากเสรจ็ขั้นตอนการส่งค าขอเบิกจ่าย ให้ใส่
ข้อความในกล่องโต้ตอบและเลือกชื่อกองเลขาทีต่รวจ
รับค าขอเพื่อส่งขอ้มูล 

o ภายในโปรแกรม ProMAPS สามารถเช็คดูสถานะการ
เบิกจ่ายได้ 

 



เล็ก Email ; petchrangsan.c@codi.or.th 

หยิงหยิง Email ; naphatsakorn.r@codi.or.th 

แอน ; wanvimol@codi.or.th 

 

ติดต่อสอบถาม 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

02-3788300-3# 8505/ 8501 

Thank you 
facebook/codi it 

mailto:petchrangsan.c@codi.or.th
mailto:naphatsakorn.r@codi.or.th

