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บทท่ี 1 การเขาสูระบบ (Log in) 

การเขาใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. การใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ สามารถรองรับการเขาใชงานผาน 

Internet Browser ที่ติดตั ้งบนเครื ่องคอมพิวเตอรของผู ใชงาน เชน    Internet Explorer,   

Google Chrome,   Mozilla Firefox,  Microsoft Edge หรือ  Safari จากนั้นกรอก URL ของ

ระบบลงไปท่ีชอง Address Bar แลวคลิกปุม Go หรือ Enter 

2. ระบบจะแสดงหนาจอเขาสูระบบ (Login) ดังรูป ใหพิมพชื่อผูใช (Username) รหัสผาน (Password) และ

เลือกปงบประมาณ 

3. คลิกปุม เขาสูระบบ 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงหนาจอ Login เขาสูระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

 

  

1 

2 3 
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบแสดงหนาหลักระบบงานบริหารจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณดังรูป 

5. คลิกเมนู ระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ 
 

 
รูปท่ี 2 แสดงหนาหลักระบบงานบริหารจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6. แสดงหนาจอระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการดังรูป ผูดูแลระบบสามารถคลิกแถบเมนูเพื่อใช

งานเมนูท่ีตองการ กรณีตองการแกไขขอมูลสวนตัว ใหคลิกท่ี แกไขขอมูลสวนตัว  

 
รูปท่ี 3 แสดงหนาหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ 

4 

5 

6 
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

7. ระบบแสดงหนาจอแกไขขอมูลบุคลากรดังรูป ทานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวได เมื่อแกไขเรียบรอยแลว 

ใหคลิกปุม บันทึก  

 
รูปท่ี 4 แสดงหนาจอแกไขขอมลูบุคลากร 

8. กรณีตองการออกจากระบบ (Log out) สามารถคลิกปดหนาจอระบบ หรือคลิกท่ี ออกจากระบบ 

 
รูปท่ี 5 แสดงหนาหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ 

7 

8 
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

บทท่ี 2 ระบบเครื่องมอืกลาง 

2.1 จดัการขอมูลบุคลากร 

ในสวนนี้ผูดูแลระบบสามารถดำเนินการเพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลบุคลากรในจังหวัดได 

2.1.1 การแกไขขอมูลบุคลากร  

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องเมือกลาง >>> จัดการขอมูลบุคลลากร ดังรูป 

 
รูปท่ี 6 แสดงหนาหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอจัดการขอมูลบุคลากรดังรูป ผูดูและระบบสามารถคนหาขอมูลบุคลากรโดยระบุเง่ือนไข

ท่ีตองการจากนั้นคลิกปุม  คนหา 

3. ระบบจะแสดงขอมูลบุคลากรตามเง่ือนไขท่ีกำหนดดังรูป คลิกปุม  แกไข ตามท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 7 แสดงหนาจอจัดการขอมูลบุคลากร 

  

1 

2

3 
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบแสดงหนาจอแกไขขอมูลบุคลากรดังรูป เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก  

 
รูปท่ี 8 แสดงหนาจอแกไขขอมลูบุคลากร 

  

4 
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

บทท่ี 3 งาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1 จดัทำงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1.1 การเรียกดูรายละเอียดขอมูลงาน/โครงการ 

1. คลิกเมนู งาน/โครงการ/กิจกรรม >>> จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังรูป 

 
รูปท่ี 9 แสดงหนาหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาแรกงาน/โครงการดังรูป คลิกปุม    งาน/โครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 10 แสดงหนาหนาแรกงาน/ โครงการ 

1  

 2 
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบแสดงหนาจอขอมูลงาน/โครงการดังรูป ในสวนนี้ทานสามารถเรียกดูขอมูลตางๆ เชน ขอมูลทั่วไป, 

หนวยงานที่เกี ่ยวของ, กำหนดคาเปาหมาย, การจัดสรรคงบประมาณใหหนวยงาน, อนุมัติโครงการ, 

สถานะการวางแผนงาน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจาย, ผลการเบิกจาย, สถานะเบิกจาย และปด

งาน/โครงการ โดยคลิกแท็บท่ีตอง 

 
รูปท่ี 11 แสดงหนาจอขอมูลงาน/ โครงการ 

3  
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.1.2 การบริหารสิทธิ์งาน/โครงการ 

1. ระบบแสดงหนาแรกงาน/โครงการดังรูป คลิกปุม    งาน/โครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 12 แสดงหนาหนาแรกงาน/ โครงการ 

  

 1 
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การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2. ระบบแสดงหนาจอบริหารสิทธิ์ของผูดูแลดังรูป ใหคลิกท่ีรายชื่อจังหวัดท่ีทานดูแล 

 
รูปท่ี 13 แสดงหนาจอบริหารสิทธ์ิของผูดูแล 

3. ระบบแสดงหนาจอบริหารสิทธิ์ตามงาน/โครงการที่เลือก ใหทำเครื่องหมาย  check box สิทธิ์ในการ

จัดการของแตละบุคคล จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 14 แสดงหนาจอบริหารสิทธ์ิ 

2  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 10 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

บทท่ี 4 บริหารงานโครงการ 

การบริหารงานโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) สามารถบริหารจัดการขอมูลตางๆ 

ไดแก การวางแผนการดำเนินงานโครงการ การเรียกดูขอมูลโครงการ การวางแผนการใชจายงบประมาณ

โครงการ และการเรียกดูขอมูลของกิจกรรมยอย 

 

4.1 วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณของโครงการ 

4.1.1 การวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

1. คลิกเมนู บริหารงานโครงการ >>> วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใชจายงบประมาณของโครงการ 

ดังรูป 

 
รูปท่ี 15 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา  

 
รูปท่ี 16 แสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการ 

1  

2  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 11 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม   ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 17 แสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการ 

  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 12 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบแสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานดังรูป  

 
รูปท่ี 18 แสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน 

 

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 13 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. กรอกขอมูลการวางแผนการดำเนินงานลงไป เม่ือกรอกเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 19 แสดงหนาจอวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

  

5 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 14 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.1.2 การเรียกดูขอมูลของโครงการ 

1. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีชื่อของโครงการเพ่ือดูรายละเอียด  

 
รูปท่ี 20 แสดงหนาจอหนาวางแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

  

1 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 15 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงขอมูลทั่วไปของโครงการขึ้นมาดังรูป ในสวนนี้สามารถคลิกดูขอมูลอื่นๆ ได เชน ขอมูล

หนวยงานที่เกี่ยวของ, ขอมูลการกำหนดเปาหมายใหหนวยงาน, ขอมูลจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน, 

ขอมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจาย, ผลการเบิกจาย, ปด

งาน/ โครงการ 

 
รูปท่ี 21 แสดงหนาจอขอมูลท่ัวไปของงาน/โครงการ 

  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 16 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.1.3 การวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 

1. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา 

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 22 แสดงหนาจอหนาวางแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

3. ระบบแสดงหนาจอเลือกวางแผนงบประมาณดังรูป คลิกปุม วางแผน ตามหมวดงบประมาณที่ไดรับโอน

แลว  

 
รูปท่ี 23 แสดงหนาจอวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 

1 

2 

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 17 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบแสดงหนาจอวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการรายเดือนดังรูป กรอกขอมูลการวางแผนการใช

จายงบประมาณลงไป เม่ือวางแผนเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 24 แสดงหนาจอวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการรายเดือน 

5. เมื่อบันทึกการวางแผนการใชจายงบประมาณแลว ระบบจะแสดงสถานะวา วางแผนแลว สามารถดูขอมูล

การวางแผนใชจายงบประมาณไดโดยคลิกปุม  

 
รูปท่ี 25 แสดงหนาจอดูขอมูลการวางแผนใชจายงบประมาณ 

6. ระบบจะแสดงขอมูลการวางแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดบันทึกข้ึนมา 

 
รูปท่ี 26 แสดงหนาจอขอมูลแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 

7. ในสวนนี้สามารถบันทึกขอมูลการโอนคืนงบประมาณได โดยคลิกปุม  

 
รูปท่ี 27 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการโอนคืนงบประมาณ 

  

4 

5 

6 

7 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 18 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

8. กรอกขอมูลการโอนคืนลงไป แลวคลิกปุม บันทึก จากนั้นรอผลการอนุมัติ กรณีที่ยังไมไดอนุมัติ สามารถ

ลบขอมูลการโอนคืนงบประมาณออกได โดยคลิกปุม  

 
รูปท่ี 28 แสดงหนาจอโอนคืนงบประมาณโครงการ 

 

 

  

8 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 19 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.1.4 การเรียกดูขอมูลของกิจกรรมยอย 

1. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา 

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีจำนวนกิจกรรมของโครงการ  
 

 
รูปท่ี 29 แสดงหนาจอวางแผนงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอรายชื่อกิจกรรม คลิกท่ีชื่อของกิจกรรมเพ่ือเรียกดูขอมูลท่ีตองการ 
 

 
รูปท่ี 30 แสดงหนาจอรายช่ือกิจกรรม 

 

  

1 

2 

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 20 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงขอมูลท่ัวไปของกิจกรรม ในสวนนี้สามารถคลิกดูขอมูลอ่ืนๆ ไดไมวาจะเปน ขอมูลหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ, ขอมูลการกำหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน, ขอมูลจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน, ขอมูล

อนมัุติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจาย, ผลการเบิกจาย 
 

 
รูปท่ี 31 แสดงหนาจอขอมูลท่ัวไปของกิจกรรม 

  

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 21 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.2 ตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน 

1. คลิกเมนู บริหารงานโครงการ >>> ตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน ดังรูป 

 
รูปท่ี 32 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/โครงการ ดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ี

ตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา  

3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  เพ่ือเรียกดูกำหนดสงรายงาน 

 
รูปท่ี 33 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

1  

2  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 22 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงหนาจอกำหนดสงรายงาน งาน/โครงการดังรูป คลิกที่ Check box ตามที่ตองการเพ่ือ

กำหนดการแจงเตือน 

 
รูปท่ี 34 แสดงหนาจอกำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ 

  

4 
 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 23 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

บทท่ี 5 รายงานความกาวหนา 

5.1 รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5.1.1 การบริหารปจจัยเส่ียง งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

1. คลิกเมนู รายงานความกาวหนา >> รายงานผลงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ดังรูป 

 
รูปท่ี 35 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

5.1.1.1 การเรียกดูปจจัยเส่ียง 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  รายชื่อของโครงการท่ีตองการ  

 

รูปท่ี 36 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

1  

1  

2  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 24 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงดังรูป 

 
รูปท่ี 37 แสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ 

 
5.1.1.2 การรายงานความคืบหนาในการจัดการปจจัยเส่ียง 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  รายชื่อของโครงการท่ีตองการ  

 

รูปท่ี 38 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

  

1  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 25 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงดังรูปคลิกท่ีแท็บ รายงานความคืบหนา 

 
รูปท่ี 39 แสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ 

4. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจัดการปจจัยเสี่ยงดังรูป คลิกที่ปุม  เพื่อรายงาน

ปจจัยเสี่ยง รายเดือน หรือรายไตรมาส 

 
รูปท่ี 40 แสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจดัการปจจัยเสี่ยง 

 
  

3  

4 

 
 

 
 

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 26 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจัดการปจจัยเสี่ยงดังรูป กรอกรายงานผลการจัดการ

ปจจัยเสี่ยง, เลือกความรายแรง ณ ปจจุบัน แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 41 แสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจดัการปจจัยเสี่ยง 

 
5.1.2 กระดานขอความ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ 

จากนั้นคลิกปุม  คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื ่อโครงการที ่คนหา กรณีที ่ตองการสงขอความติดตาม งาน/ 

โครงการ/ กิจกรรม ใหคลิกปุม ตามรายชื่อโครงการที่ตองการ หากตองการสง

ขอความสวนกลาง ใหคลิกท่ี กระดานขอความสวนกลาง  

 
รูปท่ี 42 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 27 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอกระดานขอความสวนกลาง คลิกปุม สงขอความติดตาม 

 
รูปท่ี 43 แสดงหนาจอกระดานขอความสวนกลาง 

 

4. กรอกรายละเอียดการสงขอความติดตามลงไป แลวคลิกปุม บันทึก 

รูปท่ี 44 แสดงหนาจอสงขอความติดตาม 

  

3 

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 28 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 45 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป คลิกปุม  เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ งาน/ กิจกรรม รายเดือน หรือรายไตรมาส 

 
รูปท่ี 46 แสดงหนาจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1  

2  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 29 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. กรอกขอมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลงไป แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 47 แสดงหนาจอรายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน 

4  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 30 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.4 รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 48 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอเลือกงบประมาณที่ตองการรายงานผลใชจาย งาน/โครงการ ดังรูป คลิกปุม 

รายงานผล  

 
รูปท่ี 49 แสดงหนาจอเลือกงบประมาณท่ีตองการรายงานผลใชจาย งาน/โครงการ 

  

1  

2  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 31 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลการใชจายงบประมาณ ใหคลิกปุม   

 
รูปท่ี 50 แสดงหนาจอรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

  

4  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 32 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ระบบแสดงหนาจอบันทึกรายละเอียดผลการใชจายงบประมณดังรูป กรอกขอมูลผลการใชจาย

งบประมาณใหครบถวน แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 51 แสดงหนาจอบันทึกรายละเอียดผลการใชจายงบประมาณ 

 

หมายเหตุ สามารถรายงานผลการใชจายงบประมาณไดมากกวา 1 คร้ัง 

  

5  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 33 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 52 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูป คลิกเลือก แบบ

รายงานผล ท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 53 แสดงหนาจอรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลติ/โครงการ 

  

1  

2  

3 

 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 34 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูปคลิกปุม  เพ่ือ

แสดงขอมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการตามแบบท่ีเลือก 

 
รูปท่ี 54 แสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลติ/โครงการ 

  

4  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 35 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ระบบแสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ กรอกรายละเอียดใหครบถวน 

จากนั้นคลิกปุม บันทึกขอมูล 

 
รูปท่ี 55 แสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลติ/ โครงการ 

  

5 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 36 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.6 ประวัติการบันทึกขอมูลตัวช้ีวัด 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 56 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป  
 

 
รูปท่ี 57 แสดงหนาจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 

 

1  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 37 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

 
5.1.7 ประวัติการบันทึกขอมูลการใชจายงบประมาณ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 58 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอประวัติการบันทึกผลการใชจายงบประมาณดังรูป  
 

 
รูปท่ี 59 แสดงหนาจอประวัติการการบันทึกผลการใชจายงบประมาณ 

  

1  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 38 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวของ 

1. คลิกเมนู รายงานความกาวหนา >> งาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีคุณเก่ียวของ ดังรูป 

 
รูปท่ี 60 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวของ และผานการอนุมัติดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ 

จากนั้นคลิกปุม  คนหา 

3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีชื่อของโครงการเพ่ือดูรายละเอียด 

4. หากตองการวางแผนการดำเนินงานคลิกท่ีปุม  หากตองการวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการ

คลิกท่ีปุม  หากตองการรายงานผลการดำเนินงานคลิกท่ีปุม  และหากตองการรายงานผลการใช

จายงบประมาณคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ 

5. กรณีตองการเรียกดูกิจกรรมยอยของงาน/โครงการที่คุณเกี่ยวของ คลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการท่ี

ตองการเพ่ือเรียกดูขอมูลกิจกรรม 

 
รูปท่ี 61 แสดงหนาาจองาน/โครงการท่ีคุณเก่ียวของ และผานการอนุมัต ิ

1  

2  

 3 

 4 

 5 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 39 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

บทท่ี 6 ระบบรายงาน 

ระบบรายงาน เปนการเรียกดูขอมูลรายงานตางๆ ของระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ 

6.1 รายงานยุทธศาสตร, แผนงานประจำป 

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานยุทธศาสตร, แผนงานประจำป  

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานยุทธศาสตร และแผนงานประจำปงบประมาณปจจุบันดังรูป ในสวนนี้

ทานสามารถสงออกขอมูลในรูปแบบไฟล Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 62 แสดงหนาจอรายงานยุทธศาสตร, แผนงานประจำป 

  

2  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 40 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) 

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) 

2. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) ดังรูป 

จากนั้นคลิกปุม  เพ่ือเลือกโครงการ แลวคลิกท่ี แสดงขอมูล 

  
รูปท่ี 63 แสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) 

3. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/ โครงการ ในสวนนี้สามารถสงออก

ขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 64 แสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 41 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ 

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการปฏบิัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ  

2. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุม 

 เพ่ือเลือกโครงการ แลวคลิกท่ี แสดงขอมูล 

  
รูปท่ี 65 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ 

3. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป ในสวนนี้

สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 66 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 42 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการ 

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการ  

2. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุม 

 เพ่ือเลือกโครงการ จากนั้นคลิกท่ี แสดงขอมูล 

 
รูปท่ี 67 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการ 

3. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการดังรูป ในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 68 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการ 

  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 43 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งป 

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมท้ังป 

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมท้ังปดังรูป จากนั้นคลิกปุม  

เพ่ือเลือกโครงการ, เลือกรายงานประจำเดือน และเลือกเขตตรวจราชการ จากนั้นคลิกท่ี แสดงขอมูล 

 
รูปท่ี 69 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมท้ังป 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/ โครงการสะสมทั้งปที่เรียกดูดังรูป ในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 70 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงาน/ โครงการสะสมท้ังป 

  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 44 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมูลยอนหลงั 

1. คลิกเมนู รายงาน (1) >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมูลยอนหลังดังรูป เลือก

หนวยงาน แลวคลิกปุม  เพ่ือเลือกโครงการท่ีตองการเปรียบเทียบ จากนั้นคลิกท่ี แสดงขอมูล 

 
รูปท่ี 71 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรยีบเทียบขอมูลยอนหลัง 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมูลยอนหลังที่เรียกดูดังรูป ใน

สวนนี้สามารถสงออกขอมูลได โดยคลิก  จากนั้นเลือกประเภทท่ีตองการสงออก 

 
รูปท่ี 72 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงาน/ โครงการสะสมท้ังป 

  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 45 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.7 รายงานสรุปการสงรายงาน รายหนวยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุปการสงรายงาน รายหนวยงาน  

2. ระบบจะเปดหนาจอสรุปการสงรายงานรายหนวยงานดังรูป เลือกโครงการ เลือกรูปแบบในการเรียกดู 

และเลือกรายงานประจำเดือน แลวคลิกปุม คนหา 

 
รูปท่ี 73 แสดงหนาจอสรุปการสงรายงาน (เฉพาะแตละหนวยงาน) 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการสงรายงานรายหนวยงานท่ีเรียกดดูังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูล

เปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 74 แสดงหนาจอรายงานสรปุการสงรายงานรายหนวยงาน 

  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 46 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.8 สรุปการสงรายงาน รายโครงการ 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุปการสงรายงาน รายโครงการ  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปการสงรายงาน รายโครงการดังรูป เลือกปงบประมาณ และเลือก

รายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุม คนหา  

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการสงรายงาน รายโครงการที่เรียกดู กรณีที่พบขอมูลสามารถสงออก

ขอมูลเปน Excel ได โดยคลิกท่ี  
 

 
รูปท่ี 75 แสดงหนาจอสรุปการสงรายงาน รายโครงการ 

  

2 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 47 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.9 รายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการ 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการ  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการดังร ูป เล ือก

ปงบประมาณ จากนั้นคลิกปุม คนหา  

 
รูปท่ี 76 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการที่เรียกดูในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 77 แสดงหนาจอรายงานเบิกจายตองบประมาณเปรยีบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงินงบประมาณ 

  

3 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 48 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.10 รายงานเบิกจายตองบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงิน

งบประมาณ 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานเบิกจายตองบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอ

วงเงินงบประมาณ  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานเบิกจายตองบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงิน

งบประมาณดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 78 แสดงหนาจอรายงานเบิกจายตองบประมาณเปรยีบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงินงบประมาณ 

  

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 49 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.11 รายงานผลเบิกจายภาพรวมกรมสงเสริมสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจาย) 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> ผลเบิกจายภาพรวมกรมสงเสริมสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจาย)  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลเบิกจายภาพรวมกรมสงเสริมสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจาย)

ดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 79 แสดงหนาจอรายงานผลเบิกจายภาพรวมกรมสงเสริมสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจาย) 

  

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 50 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.12 รายงานสรุป % ผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรุป % ผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจายรายหนวยงานดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออก

ขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  
 

 
รูปท่ี 80 แสดงหนาจอรายงานสรปุ % ผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 51 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.13 รายงานสรุปผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุปผลการเบิกจายรายหนวยงาน  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปผลการเบิกจายรายหนวยงานดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูล

เปน Excel ได โดยคลิก  
 

 
รูปท่ี 81 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 52 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.14 รายงานสถานะโครงการโดยรวม 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานสถานะโครงการโดยรวม  

2. ระบบจะแสดงรายงานสถานะโครงการโดยรวม และแสดงรายชื่อแผนงาน/ โครงการทั้งหมด สามารถ

เรียกดูรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วดัโครงการโดยคลิกปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ

หากตองการเรียกดูรายงานผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการ ใหคลิกปุม  ตามรายชื่อ

โครงการท่ีตองการ 
 

 
รูปท่ี 82 แสดงหนาจอรายงานสถานะโครงการโดยรวม 

  

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 53 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.15 รายงานการจัดการหรือปญหาที่เกิดในพ้ืนที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัย

เสี่ยง) 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> การจัดการหรือปญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยง) 

2. ระบบจะเปดหนาจอการจัดการหรือปญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยง) ดังรูป 

จากนั้นคลิกปุม  เพ่ือเลือกโครงการ เลือกปงบประมาณ เลือกแสดงปจจัยท่ียังคงความเสี่ยงอยู หรือ

ปจจัยท่ีไมมีความเสี่ยง และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุม คนหา 

  
รูปท่ี 83 แสดงหนาจอการจดัการหรือปญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (สรุปสถานะการบริหารจดัการปจจัยเสี่ยง) 

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดการหรือปญหาที่เกิดในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยง) ท่ี

เรียกดูดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 84 แสดงหนาจอรายงานการจัดการหรือปญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (สรุปสถานะการบรหิารจดัการปจจัยเสี่ยง) 

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 54 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกหนวยงาน, ดาน, 

หัวขอจาก List box แลวคลิกปุม แสดง 

 
รูปท่ี 85 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน 

Excel ได โดยคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 86 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

  

2 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 55 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.17 รายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานการจัดสงผลการปฏิบตัิงานรายเดือน  

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกดานที่ตองการ

แสดงขอมูล จาก List box แลวคลิกปุม แสดง 

 
รูปท่ี 87 แสดงหนาจอรายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

 

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูล

เปน Excel ได โดยคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 88 แสดงหนาจอรายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

  

2 

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สหกรณจังหวัด) หนา 56 

 

 
การจางดแูลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.18 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลติ/โครงการ CPS 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS 

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPSดังรูป จากนั้นเลือกชวง

เดือนท่ีตองการแสดงขอมูล แลวคลิกปุม แสดง 

 
รูปท่ี 89 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานตามผลผลติ/โครงการ CPS 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ที่เรียกดู ในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิกท่ี  
 

 
รูปท่ี 90 แสดงหนาจอรายงานสรปุผลการปฏิบัติงานตามผลผลติ/โครงการ CPS 

2 

3 
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