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1 การเข้าสู่เวบ็ไซต ์และการ Log in เข้าสู่ระบบ 
กำรเขำ้สู่เวบ็ไซตส์ ำหรบัใชง้ำนระบบนัน้ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเขำ้เวบ็ไซตโ์ดยใชเ้วบ็บรำวเซอร ์อำทิ

เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Safari เป็นตน้ โดยกำร
กรอก URL ส ำหรบัเขำ้ใชง้ำน ดงันี้ 
 
 
 
 ผูใ้ชง้ำนท ำกำรกรอก URL ทีร่ะบุ ซึง่ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่1 หน้ำจอหลกัส ำหรบั Log in เขำ้สูเ่วบ็ไซต ์

 
 ในกำร Log in เขำ้สู่ระบบ ใหผู้ใ้ชง้ำนระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1) HRDI ID 
2) Password (รหสัผ่ำน) 

 

 
รปูที ่2 กำรกรอก HRDI ID และรหสัผ่ำน 

 

http://erp.hrdi.or.th 
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 จำกนัน้ กดปุ่ ม  ซึง่ระบบจะตรวจสอบขอ้มลู HRDI ID และรหสัผ่ำน ซึง่ตอ้งตรงกบัฐำนขอ้มลู
ทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้ 

1) กรณทีี ่HRDI ID และ/หรอืรหสัผ่ำนไมถู่กตอ้ง ระบบจะไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้ใชง้ำน โดยผูใ้ชต้อ้ง
กรอกขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และลองใหมอ่กีครัง้ 

2) กรณทีี ่HRDI ID และรหสัผ่ำนถูกตอ้ง ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่3 หน้ำจอหลกัเมื่อเขำ้สูร่ะบบส ำเรจ็ 

 
1.1 เมนูหลกั 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอหลกั ซึง่จะมเีมนูใหส้ำมำรถใชง้ำนได ้ดงันี้ 

1) PROJECT  ส ำหรบับรหิำรจดักำรโครงกำร 
2) MONITORING ส ำหรบัก ำกบัและตดิตำม 
3) PROCUREMENT ส ำหรบักำรจดัซือ้/จดัจำ้ง 
4) INVENTORY ส ำหรบัจดักำรครุภณัฑ ์
5) SETTING  ส ำหรบัตัง้ค่ำต่ำงๆ 

 
ทัง้นี้ ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกเมนูไดอ้กีหนึ่งช่องทำงโดยกำรกดที ่  ในต ำแหน่งมมุบนซำ้ยของ

หน้ำจอ ดงัรปู 
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รปูที ่4 กำรเลอืกเมนูหลกั 

 
หมายเหต ุกำรเขำ้ใชง้ำนแต่ละเมนูจะแตกต่ำงกนั ขึน้อยูก่บัสทิธิข์องผูใ้ช ้

 
1.2 การเลือกปีงบประมาณ 

ในกำรจดักำรขอ้มลูต่ำงๆ จ ำเป็นตอ้งมกีำรเลอืกปีงบประมำณในกำรจดักำร ทัง้นี้ใหผู้ใ้ชท้ ำกำร
กดเลอืก  ในต ำแหน่งมมุบนซำ้ยของหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่5 กำรกดเลอืกเมนูส ำหรบัเลอืกปีงบประมำณ 

 
 ระบบจะแสดงเมนูส ำหรบัเลอืกปีงบประมำณ ดงัรปู 
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รปูที ่6 กำรเลอืกปีงบประมำณ 

 
 ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกปีงบประมำณทีต่อ้งกำรจดักำรขอ้มลู ซึง่ระบบจะแสดงขอ้มลูในปีงบประมำณที่
เลอืก 
 
2 การเข้าใช้งานระบบก ากบัและติดตามและกระดาน 

ในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบก ำกบัและตดิตำม จำกหน้ำจอเมนูหลกั ใหผู้ใ้ชง้ำนท ำกำรกดที่ “ระบบ
ก ำกบัตดิตำม” หนึ่งครัง้ ดงัรปู 

 
รปูที ่7 เมนูระบบก ำกบัตดิตำม 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอของระบบก ำกบัตดิตำม ดงัรปู 
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รปูที ่8 หน้ำจอหลกัระบบก ำกบัตดิตำม 

 
 เมื่อเข้ำสู่ระบบก ำกบัติดตำมแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลต่ำงๆ ณ วนัที่ที่แสดงผล โดยแสดงใน
ลกัษณะกรำฟแท่ง ซึง่ประกอบไปดว้ย 

1) ผลกำรเบกิจำ่ยงบประมำณ 

 
รปูที ่9 กรำฟผลกำรเบกิจ่ำยงบประมำณ 
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2) ผลกำรปฏบิตังิำน 

 
รปูที ่10 กรำฟผลกำรปฏบิตังิำน 

 
3 การพิมพแ์ละส่งออกข้อมูลกราฟ 

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถพมิพ ์หรอืส่งออกขอ้มลูกรำฟทีแ่สดงได ้โดยกำรกดที ่  หนึ่งครัง้ ในต ำแหน่ง
บนขวำของกรำฟทีต่อ้งกำร ดงัรปู 

 
รปูที ่11 กำรเลอืกเมนูส ำหรบัพมิพห์รอืสง่ออกกรำฟ 

 
 ระบบจะแสดงเมนูส ำหรบัพมิพห์รอืส่งออกขอ้มลู ดงันี้ 

 
รปูที ่12 เมนูส ำหรบัพมิพห์รอืสง่ออกกรำฟ 
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1) Print chart    ส ำหรบัสัง่พมิพก์รำฟออกทำงเครือ่งพมิพ์ 
2) Download PNG image  ส ำหรบัดำวน์โหลดกรำฟในรปูแบบ PNG 
3) Download SVG vector image ส ำหรบัดำวน์โหลดกรำฟในรปูแบบ SVG 

 
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

กำรแสดงรำยงำนผลกำรใชง้ำ่ยงบประมำณ ใหผู้ใ้ชก้ดที ่  หนึ่งครัง้ ในต ำแหน่งมุมซำ้ยบน
ของหน้ำจอหลกัของระบบก ำกบัตดิตำม จำกนัน้เลอืกเมนู “รำยงำนผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ” ดงัรปู 

 
รปูที ่13 กำรเขำ้สูเ่มนูรำยงำนผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ 

 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรบัรำยงำนผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ ดงัรปู 

 
รปูที ่14 รำยงำนผลกำรใชจ้่ำยงบประมำณ 
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 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถบนัทกึขอ้มลูได ้ดงันี้ 

1) รำยจ่ำยจรงิ ใหผู้ใ้ชง้ำนกดทีร่ำยจ่ำยจรงิของรำยกำรทีต่อ้งกำรบนัทกึขอ้มลู จำกนัน้กดปุ่ ม 
“บนัทกึ”  ดงัรปู 

 
รปูที ่15 บนัทกึรำยจ่ำยจรงิ 

 
2) ผกูพนั ใหผู้ใ้ชง้ำนกดทีผ่กูพนัของรำยกำรทีต่อ้งกำรบนัทกีขอ้มลู จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” ดงั

รปู 

 
รปูที ่16 บนัทกึผกูพนั 

 
3) คำ้งจ่ำย ใหผู้ใ้ชง้ำนกดทีค่ำ้งจำ่ยของรำยกำรทีต่อ้งกำรบนัทกึขอ้มลู จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” 

ดงัรปู 
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รปูที ่17 บนัทกึคำ้งจ่ำย 

 
5 การดาวน์โหลดรายงาน 

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถดำวน์โหลดรำยงำนได ้ในรปูแบบ PDF และ xlsx โดยกำรกดปุ่ ม “ดำวน์โหลด” 
ดงัรปู 

 
รปูที ่18 กำรดำวน์โหลดรำยงำน 

 
 กรณทีีต่อ้งกำรดำวน์โหลดในรปูแบบ PDF ใหเ้ลอืกเมนู “ดำวน์โหลด .pdf” หรอืในกรณทีีต่อ้งกำร
ดำวน์โหลดในรปูแบบ xlsx ใหเ้ลอืกเมนู “ดำวน์โหลด .xlsx) 
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6 การออกจากระบบ 
ในกำรออกจำกระบบ ใหผู้ใ้ชง้ำนกดทีช่ื่อผูใ้ชง้ำน ในต ำแหน่งมุมขวำบนของหน้ำจอ และกดเลอืก 

“Log out” ดงัรปู 

 
รปูที ่19 กำรออกจำกระบบ 

 
 หำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่20 หน้ำจอหลงัจำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ 

 
 


