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หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม 

 

“ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน เรื่อง การเปิดเผยการ
ใช้จ่ายเงินหรือทรพัย์สินของหนว่ยงานของรัฐใหส้ื่อมวลชนเพื่อ

ประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562”  

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 23 มกราคม 2563) 
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 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การลงทะเบียนขอใช้งานระบบ 

1. ให้เข้าเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน https://www.audit.go.th แล้วคลิกที่หัวข้อ ระบบ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเข้าสู่
ระบบโดยตรงทาง https://e-media.audit.go.th ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

2. ให้ดาวน์โหลด แบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ตัวอย่าง ดังภาพที่ 2 

ภาพที่ 2 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3. กรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1 

รายการข้อมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 
ประเภทหน่วยงาน เลือกประเภทหน่วยงาน เลือกเพียงประเภทเดียว 
กระทรวง ระบุกระทรวงท่ีหน่วยงานสังกัด หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใส่ “-” 
กรม ระบุกรมที่หน่วยงานสังกัด หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใส่ “-” 
ชื่อหน่วยงาน ระบุช่ือหน่วยงาน  
ที่อยู่ ระบุท่ีอยู่ของหน่วยงาน  
โทรศัพท์ ระบุเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน  
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) ระบุคำนำหนา้ ช่ือ-สกุล ของผู้ลงทะเบียน  
ชื่อ - สกุล (ภาษาอังกฤษ) ระบุคำนำหนา้ ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ 

ของผู้ลงทะเบียน 
ระบุด้วยตัวพิมพ์ (ไม่ใช้ตัวเขียน) 

เลขประจำตัวประชาชน ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้
ลงทะเบียน 

 

ตำแหน่ง ระบุตำแหน่งของผู้ลงทะเบียน  
ระดับ ระบุระดับ หากไมส่ามารถระบไุด้ให้ใส่ “-” 
ลงชื่อผู้ลงทะเบียน ลงลายมือช่ือ  
ลงชื่อผู้บังคับบัญชาลงนาม
รับรอง 

 ผู้ลงนามรับรอง ต้องเป็นหัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงาน
มอบหมาย 

ตารางที่ 1 

 

4. นำแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบที่กรอกเสร็จแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อลงนาม 

5. ส่งแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบให้ สตง. ทางอีเมล: e-media@oag.go.th 
6. สตง. จะส่งอีเมลแจ้ง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้ภายใน 7 วันทำการ

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบลงทะเบียนขอใช้งานระบบ ดังภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 
 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

หมายเหตุ ในกรณีที่อีเมลแจ้งรหัสผ่านไม่เข้ากล่อง inbox ขาเข้า ให้ไปดูที่ กล่อง "อีเมลขยะ (Junk 
box)" หรือ Spam หากตรวจสอบพบขอให้ทำเครื่องหมาย "ไม่ใช่อีเมลขยะ (Not junk)" 

การเข้าสู่ระบบ 

ที่หน้าแรกของระบบให้คลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ (มุมขวาบนของหน้าจอ) ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่
ได้รับจากข้ันตอน การลงทะเบียนขอใช้งานระบบ แล้ว คลิกท่ีปุ่ม เข้าสู่ระบบ ปรากฎดังภาพที่ 4 

ภาพที ่4 

  



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

หน้าหลักของระบบ 

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะแสดงหน้าจอหลัก ดังภาพที่ 5 ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. เมนูหลัก 
2. บัญชีผู้ใช้งาน 
3. ข้อมูลโครงการ (แสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการ) 

 

 
ภาพที ่5 

3 1 

2 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การเพ่ิมข้อมูลโครงการ 

ที่ เมนูหลัก จากภาพที่ 5 ให้คลิก เพิ ่มโครงการ ในส่วนที ่ 1 หน้าจอจะแสดง “เพิ ่มโครงการ” ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

1. รายละเอียดโครงการ ดังภาพที่ 6 

ภาพที่ 6 
  

เฉพาะที่เป็นไปตาม “ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐให้สื่อมวลชนเพ่ือประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2562  
ไม่ใช่ ทุกโครงการที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการ 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
7 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ระบุข้อมูลโครงการส่วน รายละเอียดโครงการ ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 2 
 

รายการข้อมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 
ปีงบประมาณ เลือกปีงบประมาณ  
หน่วยงาน เลือกหน่วยงาน  
แหล่งที่มาของเงิน / 
ทรัพย์สิน 

เลือกจาก ของหน่วยงาน ของหน่วยงานอ่ืน หรือ
หลายหน่วยงาน 

 

ชื่อโครงการ ระบุช่ือโครงการ  
วัตถุประสงค ์ ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุโดยสรุป 
รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

ระบุรายละเอียดของโครงการ ระบุโดยสรุป 

ตารางที่ 2 

2. ข้อมูลสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจ้าง ดังภาพที่ 7 

 

ภาพที ่7  
  



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
8 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ระบุข้อมูลโครงการส่วน ข้อมูลสัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจ้าง ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 3 
 

รายการข้อมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/
ใบสั่งจ้าง 

ระบุเลขท่ีสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจา้ง หากไม่มีใหร้ะบุ “-” 

วงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ระบุวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร  

มูลค่าในสัญญา/ใบสั่ง
ซ้ือ/ใบสั่งจ้าง 

ระบุมลูค่าในสญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จ้าง มูลค่าในสญัญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง  
ต้องไม่เกินวงเงินวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

วันที่ลงนามในสัญญา/
ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจ้าง 

เลือกวันท่ีลงนามในสญัญา (ปีคริสต์ศักราช) หากไม่มีใหร้ะบุ วันที่ใชจ้่ายเงินหรือส่ง
มอบทรัพย์สิน 

ผู้รับจ้าง / ตัวแทน ระบุข้อมูลผู้รบัจ้าง / ตัวแทน หากไม่มีใหร้ะบุ “-” 
หมายเหตุ ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)  

ตารางที่ 3 

3. การดำเนินงาน ดังภาพที่ 8 

ภาพที ่8 

ให้ระบุข้อมูลโครงการส่วน การดำเนินงาน ตามรายละเอียด ดังตารางที่ 4 

รายการข้อมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 
การดำเนินการ เลือกจาก หน่วยงานเดียว หรือ หลาย

หน่วยงาน  
 

ร่วมกับหน่วยงาน ระบุช่ือหน่วยงานท่ีร่วมดำเนินการ เฉพาะกรณีเลือก การดำเนินการ เป็นหลายหน่วยงาน 
(ถ้ามีมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ให้คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมรายการ
อื่น เพื่อระบุชื่อหน่วยงานลำดับถดัไป) 

ตารางที่ 4 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
9 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้คลิกเลือก ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เสร็จแล้ว คลิกท่ีปุ่ม บันทึก ดังภาพที ่9 

ภาพที ่9  

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงรายละเอียดโครงการ ดังภาพที่ 10 โดยผู้ใช้งาน
สามารถเพิ่มโครงการถัดไป หรือเพิ่มรายการเบิกจ่ายเงินของโครงการ ทุกโครงการจะต้องมีการเพิ่มการ
เบิกจ่าย 

ภาพที ่10 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การแก้ไขข้อมูลโครงการ 

1. ที่ เมนูหลัก ให้คลิก ข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน 

▪ สามารถระบุเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลจาก ปีงบประมาณ การดำเนินการ ชื่อโครงการ หรือ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อระบุเงื่อนไขแล้วให้คลิกที่ปุ ่ม ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการตาม
เงื่อนไขที่กำหนด  

▪ คลิกท่ีปุ่ม ล้างเงื่อนไข หากต้องการให้แสดงข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง 

▪ คลิกท่ีปุ่ม แก้ไข หากต้องการแก้ไขข้อมูลโครงการ ดังภาพที่ 11 (รายละเอียดเหมือนขั้นตอน เพิ่ม
โครงการ) 

 

 
ภาพที ่11 

2. หากต้องการให้ระบบเก็บข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไขให้คลิกเลือก บันทึกเป็นรุ่นใหม่ ดังภาพที่ 12 

 
ภาพที ่12 

3. คลิกเลือก ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 
 

 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
11 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การลบข้อมูลโครงการ 

1. ที่ เมนูหลัก คลิก ข้อมูลโครงการ ก่อนลบข้อมูลโครงการให้ลบข้อมูลการเบิกจ่ายของโครงการก่อน 

 
ภาพที ่13 

2. คลิกท่ีปุ่ม ลบ ของโครงการที่ต้องการลบ ดังภาพที่ 13 
3. ระบบจะถามยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบ เพ่ือยืนยันการลบข้อมูล หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก เพ่ือยกเลิก

การลบข้อมูล ดังภาพที่ 14 

 

ภาพที ่14  

 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การเพ่ิมข้อมูลการเบิกจ่าย 

หน่วยงานต้องเพิ่มข้อมูลการเบิกจ่ายทุกครั้ง โดยแต่ละโครงการอาจมีการเบิกจ่ายมากกว่า 1 ครั้ง 
1. ที่ เมนูหลัก คลิก ข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการของหน่วยงาน หลังจากนั้นให้คลิกท่ี ชื่อ

โครงการ ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลการเบิกจ่าย ดังภาพที่ 15 

ภาพที ่15 
 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของโครงการ ดังภาพที่ 16 

ภาพที ่16 

 

 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

3. คลิกปุ่ม เพิ่มการเบิกจ่าย จะแสดงหน้าจอเพ่ิมการเบิกจ่าย ดังภาพที่ 17 

 
ภาพที ่17 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

4. ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายที่ต้องการเพ่ิมให้ครบถ้วน รายละเอียดปรากฎ ดังตารางที่ 5 
รายการข้อมูล คำอธิบาย หมายเหตุ 

โครงการ เลือกช่ือโครงการทีต่้องการเพิ่มข้อมูล
การเบิกจ่าย 

 

การเบิกจ่ายคร้ังท่ี ระบบจะยึดตามวันท่ีเบิกจ่าย หากการเบิกจ่ายที่รายงานไม่ได้เร่ิม
จากการเบิกจ่ายครั้งแรก คลิกเลือก 
“ต้องการระบุคร้ังท่ีเบิกจ่าย” ระบบ
จะให้ระบุครั้งท่ีเบิกจ่ายโดยอสิระ 

ประเภทสื่อมวลชน เลือกจาก สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อดิจิทัล 

 

ชื่อสื่อมวลชน ระบุช่ือสื่อมวลชน  
ประเภทงบประมาณ เลือกจาก เงินงบประมาณ หรือเงนินอก

งบประมาณ 
 

แหล่งที่มาของเงิน / ทรัพย์สิน เลือกจาก ของหน่วยงาน ของหน่วยงาน
อื่น หรือหลายหน่วยงาน 
 
 

กรณีเลือกของหน่วยงานอ่ืน หรือ
หลายหน่วยงานใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ี
เป็นแหล่งที่มาของเงิน / ทรัพยส์ิน ใน
ช่อง แหล่งที่มา (ถ้ามีมากกว่าหนึ่ง
หน่วยงาน ให้คลิกที่ปุ่ม เพ่ิมรายการ
อื่น เพื่อระบุชื่อหน่วยงานลำดับถดัไป) 

จำนวนเงิน ระบุจำนวนเงินท่ีมีการเบิกจ่าย  
ทรัพย์สิน ระบุช่ือทรัพย์สินท่ีให้ (ถ้ามี) เป็นรายการทรัพยส์ินท่ีหน่วยงานของ

รัฐจ่ายให้แก่สื่อมวลชน ไม่ใช่ 
ทรัพย์สินที่ได้รับ 

มูลค่าทรัพย์สิน ระบุมลูค่าทรัพยส์ินเป็นจำนวนเงนิ (ถ้า
มี) 

เป็นมูลคา่ทรัพย์สินที่หน่วยงานของรัฐ
จ่ายให้แก่สื่อมวลชน ไม่ใช่ มลูค่า
ทรัพย์สินที่ได้รับ 

วันทีเ่บิกจ่าย /ส่งมอบ
ทรัพย์สิน 

เลือกวันท่ีเบิกจ่าย หรือส่งมอบทรพัย์สิน 
(ปีคริสต์ศักราช) 

 

วันที่รายงาน ระบบจะบันทึกวันท่ี เพ่ิม/แก้ไขขอ้มูล
ล่าสุด เป็นวันท่ีรายงาน 

ต้องรายงานภายใน 30 แต่วันเบิกจ่าย 
/ ส่งมอบทรัพยส์ิน 

ตารางที่ 5 
 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
15 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

5. ให้คลิกเลือก ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เสร็จแล้ว คลิกท่ีปุ่ม บันทึก ดังภาพที ่18 

ภาพที ่18 
  



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่าย 

1. ที่ เมนูหลัก คลิก ข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการ ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที ่19 

 

2. คลิกท่ี ชื่อโครงการ ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่าย 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของโครงการที่มีข้อมูลการเบิกจ่าย ดังภาพที่ 20 

 
ภาพที ่20 

 

4. คลิกท่ีปุ่ม แก้ไข ของการเบิกจ่ายที่ต้องการแก้ไข ดังภาพที่ 20 

5. แก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง รายละเอียดเหมือนข้ันตอนการ เพิ่มข้อมูลการเบิกจ่าย 

  

 

 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

6. หากต้องการให้ระบบเก็บข้อมูลเดิมก่อนการแก้ไขให้คลิกเลือก บันทึกเป็นรุ่นใหม่ ดังภาพที่ 21 

 
ภาพที ่21 

7. คลิกเลือก ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 

8. คลิกท่ีปุ่ม บันทกึ  ระบบจะบันทึกวันที่ แก้ไขล่าสุด เป็นวันที่รายงานข้อมูล 

  



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การลบข้อมูลการเบิกจ่าย 

1. ที่ เมนูหลัก คลิก ข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการ ดังภาพที่ 22 

ภาพที่ 22 
2. คลิกท่ี ชื่อโครงการ ที่ต้องการลบข้อมูลการเบิกจ่าย 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของโครงการที่มีข้อมูลการเบิกจ่าย ดังภาพที่ 23 
 

 
ภาพที ่23 

 

4. คลิกท่ีปุ่ม ลบ ของการเบิกจ่ายที่ต้องการลบ ดังภาพที่ 23 

5. ระบบจะถามยืนยันการลบข้อมูล คลิกปุ่ม ลบ เพ่ือยืนยันการลบ หรือคลิกปุ่ม ยกเลิก เพ่ือยกเลิกการลบ

ข้อมูล ดังภาพที่ 24 

 

 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

ภาพที ่24  



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

1. ที่ เมนูผู้ใช้งาน คลิก บัญชีผู้ใช้ของฉัน ดังภาพที่ 25 
2. คลิกท่ีแท็บ แก้ไข 

ภาพที ่25 
3. ระบุ รหัสผ่านปัจุบัน 
4. ระบรุหัสผ่านใหม่ในช่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน ให้ตรงกัน 
5. คลิกท่ีปุ่ม บันทึก 

  

 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

การกำหนดรหัสผ่านใหม่ สำหรับกรณีที่จำรหัสผ่านเดิมไม่ได้ 

1. ที่ หน้าแรก คลิก กำหนดรหัสผ่านใหม่ ดังภาพที่ 26 

 
ภาพที ่26 

2. ระบุ  อีเมล ที่ระบุในแบบลงทะเบีบนขอเข้าใช้งานระบบ 
3. คลิกท่ีปุ่ม ส่งข้อมูล 
4. ระบบจะส่งลิงค์กำหนดรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมลของท่าน ดังภาพที่ 27 

 
ภาพที ่27 

5. คลิกท่ีลิงค์ที่ได้รับในอีเมล 
6. ระบบจะนำไปยังหน้าจอกำหนดรหัสผ่านใหม่ ดังภาพที่ 28 

 
ภาพที ่28 

 

 

 



 คู่มือการใช้งาน ระบบเปิดเผยขอ้มูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนกิส์ 

 

 
22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. คลิกท่ีปุ่ม เข้าสู่ระบบ (สามารถคลิกได้แค่ครั้งเดียวและภายใน 24 ชั่วโมง) 
8. ระบบจะบังคับให้กำหนดรหัสผ่านใหม่ตามขั้นตอนในหัวข้อ การเปลี่ยนรหัสผ่าน โดยไม่ต้องระบุ

รหัสผ่านเดิม 

ออกจากระบบ 

ที่ เมนูผู้ใช้งาน คลิก ออกจากระบบ ดังภาพที่ 29 

 
ภาพที ่29 

 


