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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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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

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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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

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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บทท่ี 2 ระบบเคร่ืองมือกลาง 

2.1 จัดการขอมูลบุคลากร 

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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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบแสดงหนาจอแกไขขอมูลบุคลากรดังรูป เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก  

 
รูปท่ี 8 แสดงหนาจอแกไขขอมลูบุคลากร 

  

4 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.2 จัดการขอมูลงบประมาณ 

ในสวนนีผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการเพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลหมวดงบประมาณ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.2.1 การเพ่ิมขอมูลหมวดงบประมาณ  

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องเมือกลาง >>> จัดการขอมูลหมวดงบประมาณ ดังรูป 

 
รูปท่ี 9 แสดงหนาหลักระบบบริหารจัดการและติดตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอจัดการขอมูลงบประมาณดังรูป คลิก เพ่ิมขอมูล เพ่ือเพ่ิมหมวดงบประมาณ 

 
รูปท่ี 10 แสดงหนาจอจัดการขอมลูงบประมาณ 

  

1 

2 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบแสดงหนาจอเพิ่มขอมูลงบประมาณดังรูป กรอกชื่องบประมาณ กรอกลำดับงบประมาณ และเลือก

สถานะการใชงาน เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 11 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูงบประมาณ 

4. ระบบแสดงหนาจอหมวดงบประมาณที่เพิ่มเขามาดังรูป หากตองการแกไขคลิกปุม  แกไข และหาก

ตองการลบหมวดงบประมาณ คลิกปุม  ลบ ตามท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 12 แสดงหนาจอจัดการขอมลูงบประมาณ 

 

  

3 

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 8 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.2.2 การเพ่ิมหมวดยอยในหมวดงบประมาณ 

1. ระบบแสดงหนาจอจัดการขอมูลงบประมาณดังรูป คลิก ตัวเลข ดานหลังหมวดงบประมาณท่ีตอง เพ่ือเพ่ิม

หมวดยอย 

 
รูปท่ี 13 แสดงหนาจอจัดการขอมลูงบประมาณ 

2. ระบบแสดงหนาจอจัดการขอมูลงบประมาณดังรูป คลิก เพ่ิมขอมูล เพ่ือเพ่ิมหมวดงบประมาณยอย 

 
รูปท่ี 14 แสดงหนาจอจัดการขอมลูงบประมาณ 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 9 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบแสดงหนาจอเพิ่มขอมูลงบประมาณดังรูป กรอกชื่องบประมาณ กรอกลำดับงบประมาณ และเลือก

สถานะการใชงาน เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก 

  
รูปท่ี 15 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูงบประมาณ 

4. ระบบแสดงหนาจอหมวดงบประมาณยอยที่เพิ่มเขามาดังรูป หากตองการแกไขคลิกปุม  แกไข และ

หากตองการลบหมวดงบประมาณ คลิกปุม  ลบ ตามท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 16 แสดงหนาจอจัดการขอมลูงบประมาณ 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 10 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.3 จัดการขอมูลยุทธศาสตร/กลยุทธ/พันธกิจ 

ในสวนนี้ผูดูแลระบบสามารถดำเนินการ เพิ่ม แกไข หรือลบขอมูลยุทธศาสตร/ กลยุทธ/ พันธกิจ 

โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.3.1 การเพ่ิมขอมูลยุทธศาสตร 

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องเมือกลาง >>> จัดการขอมูลยุทธศาสตร/กลยุทธ/พันธกิจ ดังรูป 

 
รูปท่ี 17 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอจัดการขอมูลยุทธศาสตร / กลยุทธ / พันธกิจดังรูป คลิก เพ่ิมขอมูล  

 
รูปท่ี 18 แสดงหนาจอจัดการขอมลูยุทธศาสตร / กลยุทธ / พันธกิจ 

3. ระบบแสดงหนาจอเพ่ิมขอมูลยุทธศาสตรดังรูป กรอกยุทธศาสตรท่ี, กรอกชื่อยุทธศาสตร, กรอกคำอธิบาย, 

และกรอกเปาประสงค จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 19 แสดงหนาจอเพ่ิมยุทธศาสตร 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 11 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงรายชื่อยุทธศาสตรที่เพิ่มที่หนาจัดการขอมูลยุทธศาสตร / กลยุทธ / พันธกิจ ซึ่งสามารถ

แกไขขอมูลได โดยคลิกปุม  แกไขขอมูล หรือหากตองการลบขอมูลยุทธศาสตร ใหคลิกปุม       ลบ

ขอมูล ตามรายชื่อยุทธศาสตรท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 20 แสดงหนาจอจัดการขอมลูยุทธศาสตร / กลยุทธ / พันธกิจ 

2.3.2 การเพ่ิมขอมูลกลยุทธ 

1. ใหคลิกท่ีตัวเลขจำนวนกลยุทธ ท่ีหนาจัดการขอมูลยุทธศาสตร / กลยุทธ / พันธกิจ 

 
รูปท่ี 21 แสดงหนาจอจัดการขอมลูยุทธศาสตร / กลยุทธ / พันธกิจ 

2. ระบบจะแสดงหนาจัดการขอมูลยุทธศาสตรดังรูป คลิก เพ่ิมขอมูล  

 
รูปท่ี 22 แสดงหนาจอจัดการขอมลูยุทธศาสตร 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 12 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาเพิ่มขอมูลกลยุธดังรูป กรอกกลยุทธที่, กรอกชื่อกลยุทธ, กรอกคำอธิบาย และกรอก

เปาประสงค จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 23 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูกลยุทธ 

4. ระบบจะแสดงรายชื่อกลยุทธที่เพิ ่ม ซึ่งสามารถแกไขขอมูลได โดยคลิกปุม  แกไขขอมูล หรือหาก

ตองการลบขอมูลใหคลิกปุม       ลบขอมูล ตามรายชื่อกลยุทธท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 24 แสดงหนาจอจัดการขอมลูยุทธศาสตร 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 13 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.3.3 การเพ่ิมขอมูลพันธกิจ 

1. ใหคลิกท่ีตัวเลขพันธกิจท่ีหนาจอรายชื่อกลยุทธ 

 
รูปท่ี 25 แสดงหนาจอจัดการขอมลูยุทธศาสตร 

2. ระบบจะแสดงหนากลยุทธดังรูป คลิก เพ่ิมขอมูล  

 
รูปท่ี 26 แสดงหนากลยุทธ 

3. ระบบจะแสดงหนาเพ่ิมขอมูลพันธกิจดังรูป กรอกพันธกิจท่ี, กรอกชื่อพันธกิจ, กรอกคำอธิบาย และกรอก

เปาประสงค จากนั้นคลิกปุม บันทึก 
 

 

รูปท่ี 27 แสดงหนาเพ่ิมขอมลูกลยทุธ 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 14 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงรายชื่อพันธกิจที่เพิ่ม ซึ่งสามารถแกไขขอมูลได โดยคลิกปุม  แกไขขอมูล หรือหาก

ตองการลบขอมูลใหคลิกปุม       ลบขอมูล ตามรายชื่อพันธกิจท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 28 แสดงหนาจอจัดการขอมลูยุทธศาสตร 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 15 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4 จัดการขอมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก 

 ในสวนนี้ผูดูแลระบบสามารถดำเนินการ เพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก

โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.4.1 การเพ่ิมขอมูลแผนงาน 

1. คลิกเมนู ระบบเครื่องเมือกลาง >>> จัดการขอมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ดังรูป 

 
รูปท่ี 29 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอจัดการขอมูลแผนงาน/ ผลผลิต/ กิจกรรมหลักดังรูป คลิก เพ่ิมขอมูล  

 

รูปท่ี 30 แสดงหนาจอจัดการขอมลูแผนงาน/ ผลผลติ/ กิจกรรมหลกั 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 16 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอเพิ่มขอมูลแผนงาน กรอกขอมูลแผนงาน ไดแก แผนงานที่, ชื่อแผนงาน, คำอธิบาย, 

ระบุความสำคัญ (อยูในชวง 0-3), เลือกการเชื่อมโยงยุทธศาสตร/กลยุทธ, พันธกิจ จากปุม   

 
รูปท่ี 31 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูแผนงาน 

>> จะแสดงรายชื่อยทุธศาสตรค์ลิกท่ีชื่อ หากตอ้งการเลือกยทุธศาสตรใ์ด ใหค้ลิกปุ่ ม  

 
รูปท่ี 32 แสดงหนาจอเลือกยุทธศาสตร 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 17 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

 >> หากตอ้งการเชื่อมโยงกลยทุธ ์ใหค้ลิกท่ีชื่อยทุธศาสตรเ์สียก่อน จากนัน้คลิกปุ่ ม เพ่ือเลือกกลยทุธ ์ตาม

ตอ้งการ 

 
 
 

 
รูปท่ี 33 แสดงหนาจอเลือกกลยุทธ 

 >> หากตองการเช่ือมโยงพันธกิจ ใหคลิกท่ีช่ือกลยุทธเสยีกอน จากน้ันคลิกปุม เพ่ือเลือกพันธกิจ ตามตองการ 

 
 

 
รูปท่ี 34 แสดงหนาจอเลือกพันธกิจ 

 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 18 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. หากตองการเพ่ิมชองสำหรับเชื่อมโยงยุทธศาสตร/ กลยุทธ/ พันธกิจ ใหคลิกปุม  

5. เม่ือกรอกขอมูลแผนงานเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 35 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูแผนงาน 

6. ระบบจะแสดงขอมูลแผนงานที่หนาแรกของแผนงาน ซึ่งสามารถทำการแกไขขอมูลได ซึ่งสามารถแกไข

ขอมูลได โดยคลิกปุม  แกไขขอมูล หรือหากตองการลบขอมูลใหคลิกปุม  ลบขอมูล ตามรายชื่อ

แผนงานท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 36 แสดงหนาจอจัดการขอมลูแผนงาน 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 19 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4.2 การเพ่ิมขอมูลตัวช้ีวัด/ คาเปาหมายของแผนงาน 

1. คลิกท่ีตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อแผนงานท่ีตองการจัดการขอมูลตัวชี้วัด 

 
รูปท่ี 37 แสดงหนาจอจัดการขอมลูแผนงาน 

2. ระบบจะแสดงหนาจอกำหนดตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย (KPI Management) ของแผนงาน จากนั้นคลิกที่ปุม 

บวก จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย, เลือกประเภทเปาหมาย, ระบุเปาหมาย, เลือกหนวยนับ, 

ระบุน้ำหนัก (% ของแผนงาน) และเลือกบังคับวางแผนหากตองการลบขอมูลตัวชี้วัด ใหคลิกปุม  

3. จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 38 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูตวัช้ีวัดของแผนงาน 

 
หมายเหตุ :   

1. คาน้ำหนักท่ีใสอยูในชวง 0 - 100%   

2. น้ำหนักตัวช้ีวัด เมื่อรวมทุกตัวแลวตองไดเทากับ 100%    
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 20 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4.3 การเพ่ิมขอมูลผลผลิต 

1. คลิกท่ีตัวเลข (จำนวนผลผลิต) ตามรายชื่อแผนงานท่ีตองการจัดการผลผลิต 

 
รูปท่ี 39 แสดงหนาจอจัดการขอมลูแผนงาน 

2. ระบบแสดงหนาจอผลผลิตดังรูป คลิกปุม เพ่ิมขอมูล  

 
รูปท่ี 40 แสดงหนาจอผลผลิต 

3. ระบบแสดงหนาจอเพิ ่มผลผลิตดังรูป กรอกผลผลิตท่ี, กรอกชื ่อผลผลิค, กรอกคำอธิบาย และระบุ

ความสำคัญ จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 41 แสดงหนาเพ่ิมขอมลูผลผลิต 
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2 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 21 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4.4 การเพ่ิมขอมูลตัวช้ีวัด/ คาเปาหมายของผลผลิต 

1. คลิกท่ีตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อผลผลิตท่ีตองการจัดการขอมูลตัวชี้วัด 

 
รูปท่ี 42 แสดงหนาจอผลผลิต 

2. ระบบจะแสดงหนาจอกำหนดตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย (KPI Management) ของผลผลิต จากนั้นคลิกที่ปุม

จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย, เลือกประเภทเปาหมาย, ระบุเปาหมาย, เลือกหนวยนับ, ระบุ

น้ำหนัก (% ของผลผลิต) และเลือกบังคับวางแผน หากตองการลบขอมูลตัวชี้วัด ใหคลิกปุม  

3. จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 43 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูตวัช้ีวัดของผลผลิต 

 
หมายเหตุ :   

1. คาน้ำหนักท่ีใสอยูในชวง 0 - 100%   

2. น้ำหนักตัวช้ีวัด เมื่อรวมทุกตัวแลวตองไดเทากับ 100%   

2 

3 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 22 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4.5 การเพ่ิมขอมูลกิจกรรมหลัก 

1. คลิกท่ีตัวเลข (จำนวนกิจกรรมหลัก) ตามรายชื่อผลผลิตท่ีตองการจัดการกิจกรรมหลัก 

 
รูปท่ี 44 แสดงหนาจอผลผลิต 

2. จากนั้นคลิกท่ีปุม เพ่ิมขอมูล  

 
รูปท่ี 45 แสดงหนาจอกิจกรรมหลกั 

3. กรอกขอมูลกิจกรรมหลักลงไปใหครบถวน แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 46 แสดงหนาจอเพ่ิมขอ้มลูกิจกรรมหลกั 

  

1 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 23 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4.6 การเพ่ิมขอมูลตัวช้ีวัด/ คาเปาหมายของกิจกรรมหลัก 

1. คลิกท่ีตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อกิจกรรมท่ีตองการจัดการขอมูลตัวชี้วัด 

 
รูปท่ี 47 แสดงหนาจอกิจกรรมหลกั 

2. ระบบจะแสดงหนาจอกำหนดตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย (KPI Management) ของกิจกรรมหลัก จากนั้นคลิกท่ี

ปุม จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย, เลือกประเภทเปาหมาย, ระบุเปาหมาย, เลือกหนวยนับ, 

ระบุน้ำหนัก (% ของกิจกรรมหลัก) หากตองการลบขอมูลตัวชี้วัด ใหคลิกปุม  

3. จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 48 แสดงหนาจอเพ่ิมขอ้มลูตวัชีว้ดัของกจิกรรมหลกั 

 
หมายเหตุ :   

1. คาน้ำหนักท่ีใสอยูในชวง 0 - 100%   

2. น้ำหนักตัวช้ีวัด เมื่อรวมทุกตัวแลวตองไดเทากับ 100%   

  

1 

2 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 24 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4.7 การเพ่ิมขอมูลกิจกรรมรอง 

1. คลิกท่ีตัวเลข (จำนวนกิจกรรมรอง) ตามรายชื่อกิจกรรมหลักท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 49 แสดงหนาจอกิจกรรมหลกั 

2. จากนั้นคลิกท่ีปุม เพ่ิมขอมูล  

 
รูปท่ี 50 แสดงหนาจอกิจกรรมหลกั 

3. กรอกขอมูลกิจกรรมรองลงไปใหครบถวน แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 51 แสดงหนาจอเพ่ิมขอ้มลูกิจกรรมรอง 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 25 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2.4.8 การเพ่ิมขอมูลตัวช้ีวัด/ คาเปาหมายของกิจกรรมรอง 

1. คลิกท่ีตัวเลข (จำนวนตัวชี้วัด) ตามรายชื่อกิจกรรมรองท่ีตองการจัดการขอมูลตัวชี้วัด 

 
รูปท่ี 52 แสดงหนาจอกิจกรรมรอง 

2. ระบบจะแสดงหนาจอกำหนดตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย (KPI Management) ของกิจกรรมรอง จากนั้นคลิกท่ี

ปุม บวก จากนั้นระบุชื่อตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย, เลือกประเภทเปาหมาย, ระบุเปาหมาย, เลือกหนวย

นับ, ระบุน้ำหนัก (% ของกิจกรรมรอง) หากตองการลบขอมูลตัวชี้วัดของกิจกรรมรอง ใหคลิกปุม  

3. จากนั้นคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 53 แสดงหนาจอเพ่ิมขอ้มลูตวัชีว้ดัของกจิกรรมรอง 

 
หมายเหตุ :   

1. คาน้ำหนักท่ีใสอยูในชวง 0 - 100%   

2. น้ำหนักตัวช้ีวัด เมื่อรวมทุกตัวแลวตองไดเทากับ 100%   

 
 

1 

2 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 26 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

บทท่ี 3 งาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1 จัดทำงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3.1.1 การเพ่ิมขอมูลงาน/โครงการ 

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

 
รูปท่ี 54 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาแรกงาน/โครงการดังรูป คลิก เพ่ิมขอมูลงาน/โครงการ เพ่ือเพ่ิมขอมูลงาน/โครงการ  
 

 
รูปท่ี 55 แสดงหนาหนาแรกงาน/ โครงการ 

  

1  
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 27 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบแสดงหนาจอเพิ ่มงาน/โครงการดังรูป กรอกขอมูลบุคลากรใหครบถวน โดยเฉพาะหัวขอที ่มี

เครือ่งหมายดอกจัน (*) กำกับ เม่ือกรอกขอมูลเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก 

  
รูปท่ี 56 แสดงหนาเพ่ิมขอมลูงาน/ โครงการ 

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 28 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. กรอกชื่องาน/ โครงการ, กรอกวัตถุประสงค, เลือกกลุมของโครงการ, เลือกประเภท, ระบุงาน/ โครงการ

ลำดับท่ี, เลือกสถานะการใชงาน, ระบบแสดงชื่อปงบประมาณปจจุบัน, เลือกระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุดงาน/

โครงการโดยคลิกปุม ปฏิทิน  

  

รูปท่ี 57 แสดงหนาเพ่ิมขอมลูงาน/ โครงการ 

5. ระบุขอมูลงบประมาณลงไปในแตละหมวดงบประมาณ, งบสำรอง และสถานะใชงาน 

 
รูปท่ี 58 แสดงหนาเพ่ิมขอมลูงาน/ โครงการ 

6. เลือกรอบในการรายงานผลการเบิกจาย ระหวางรายเดือน หรือรายไตรมาส 

 
รูปท่ี 59 แสดงหนาเพ่ิมขอมลูงาน/ โครงการ 

4 

5 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 29 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

7. เลือกหนวยงานท่ีเก่ียวของงาน/ โครงการ โดตคลิกปุม เลือกหนวยงาน 

 
รูปท่ี 60 แสดงหนาเพ่ิมขอมลูงาน/ โครงการ 

8. หากตองการเลือกหนาท่ีหลักหนวยงานเจาของงาน/ โครงการ ใหคลิกท่ีชื่อหนวยงาน 

 
รูปท่ี 61 แสดงหนาจอเลือกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงาน/ โครงการ 

9. คลิกท่ี Check box เพ่ือเลือกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงาน/ โครงการ 

 
รูปท่ี 62 แสดงหนาจอเลือกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับงาน/ โครงการ 

 7 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 30 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

10. เอกสารรายงานเพิ่มเติม : หากตองการแนบไฟลเพิ่มเติม ใหคลิกปุม เลือกไฟล จากนั้นเลือกเอกสารท่ี

เก่ียวของ พรอมท้ังระบุชื่อของเอกสาร หากตองการเพ่ิมชองสำหรับแนบไฟลคลิกปุม   

 
รูปท่ี 63 แสดงหนาจอแนบเอกสารรายงานของงาน/ โครงการ 

หมายเหต ุ 

1. ระบบรองรับเฉพาะไฟล .txt;.html;.doc;.docx;.xls,.xlsx;.jpg;.gif;.png;.ppt;.pptx;.pdf เทานั้น 

2. ขนาดไฟลตองไมเกิน 10,000 Kbytes 

3. สำหรับไฟลนามสกุล docx, xlsx, pptx จำเปนตองใชโปรแกรม Office 2007 ข้ึนไปในการเปด 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 31 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.1.2 การจัดการขอมูลตัวช้ีวัดของโครงการ 

1. คลิกท่ีจำนวนตัวชี้วัดของโครงการท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 64 แสดงหนาแรกงาน/ โครงการ 

2. ระบบจะแสดงหนาจอของตัวชี้วัดโครงการ 

 
รูปท่ี 65 แสดงหนาจอกำหนดตัวช้ีวัด/ คาเปาหมาย 

 

  

 1 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 32 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.1.2.1 กำหนดตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย: ใสชื่อตัวชี้วัด/คาเปาหมาย, เลือกประเภทเปาหมาย, ระบุ

เปาหมาย, เลือกหนวยนับ, ระบุน้ำหนัก (%) ระบุบังคับวางแผน แลวคลิกปุม บันทึก 

  
รูปท่ี 66 แสดงหนาจอกำหนดตัวช้ีวัด/ คาเปาหมาย 

3.1.2.2 กำหนดรอบรายงานผล: แสดงชื่อตัวชี้วัด ใหคลิกเลือกรอบในการรายงาน และวิธีนับผล

สะสมจาก List box แลวคลิกปุม บันทึก 

 

รูปท่ี 67 แสดงหนาจอกำหนดรอบการรายงานผล 

3.1.2.3 กำหนดความสัมพันธ: เลือกอยูภายใตตัวชี้วัดจาก List box (ถามี) และเลือกรูปแบบการ

กรอก แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 68 แสดงหนาจอกำหนดความสัมพันธ 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 33 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.1.2.4 กำหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน: ระบุยอดท่ีไดรับ, คลิกปุม หากตองการกำหนดวา

ใชยอดเดียวกันทุกหนวยงาน (กรณีท่ีมีมากกวา 1 หนวยงาน) แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 69 แสดงหนาจอกำหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน 

3.1.2.5 กำหนดคำถามปลายเปดเพ่ิมเติม: ระบุคำถามท่ีตองการลงไป (ถามี) แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 70 แสดงหนาจอกำหนดคำถามปลายเปดเพ่ิมเตมิ 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.1.3 การจัดการขอมูลกิจกรรม 

1. คลิกท่ีจำนวนกิจกรรมของโครงการ 

 
รูปท่ี 71 แสดงหนาแรกงาน/ โครงการ 

2. ระบบจะแสดงหนาจอกิจกรรมภายใตโครงการ 

 
รูปท่ี 72 แสดงหนาจอกิจกรรม  

 1 

2 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.1.3.1 การเพ่ิมขอมูลกิจกรรม: คลิกปุม เพ่ิมขอมูลกิจกรรม จากนั้นกรอกขอมูลกิจกรรมลงไปให

ครบถวนโดยเฉพาะหัวขอท่ีมีเครื่องหมายดอกจันสีแดงกำกับ 

1. ระบุชื่อกิจกรรม, วัตถุประสงค, เลือกประเภทกิจกรรมจากชอง List box, ระบุลำดับของกิจกรรม และ

เลือกสถานะของกิจกรรม 

 
รูปท่ี 73 แสดงหนาจอเพ่ิมขอมลูกิจกรรม 

***หมายเหตุ วันท่ีของกิจกรรม ภายใต งาน/โครงการ ตองอยูภายในวันท่ีของโครงการ 

 
รูปท่ี 74 แสดงหนาจอเลือกระยะเวลา 

2. งบประมาณของกิจกรรม 

 
รูปท่ี 75 แสดงหนาจอระบุงบประมาณ 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบแสดงรายชื่อหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 

 
รูปท่ี 76 แสดงหนาจอระบุรายช่ือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 

4. เอกสารรายงานเพ่ิมเติม : หากตองการแนบไฟลเพ่ิมเติม ใหคลิกปุม Choose File จากนั้นเลือกเอกสารท่ี

เก่ียวของ พรอมท้ังระบุชื่อของเอกสาร (คลิกปุม  เพ่ือเพ่ิมชองสำหรับแนบเอกสาร) 

 
รูปท่ี 77 แสดงหนาจอเอกสารรายงานเพ่ิมเติม 

 

*** หมายเหตุ :  

1. ระบบรองรับเฉพาะไฟล .txt;.html;.doc;.docx;.xls,.xlsx;.jpg;.gif;.png;.ppt;.pptx;.pdf เทานั้น 

2. ขนาดไฟลตองไมเกิน 10,000 Kbytes 

3. สำหรับไฟลนามสกุล docx, xlsx, pptx จำเปนตองใชโปรแกรม Office 2007 ข้ึนไปในการเปด 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ระบบจะแสดงขอมูลกิจกรรมท่ีเพ่ิมขอมูล 

 
รูปท่ี 78 แสดงหนาจอขอมูลกิจกรรม 

3.1.3.2 การจัดการขอมูลตัวช้ีวัดของกิจกรรม 

1. คลิกท่ีจำนวนตัวชี้วัดของกิจกรรมท่ีตองการ ระบบจะแสดงขอมูลตัวชี้วัดกิจกรรม 

 
รูปท่ี 79 แสดงหนาจอขอมูลกิจกรรม 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2. กำหนดตัวช้ีวัด/ คาเปาหมาย (KPI Management) : ใสชื่อตัวชี้วัด/ คาเปาหมาย, เลือกประเภท

เปาหมาย, ระบุเปาหมาย, เลือกหนวยนับ, ระบุน้ำหนัก (% ของกิจกรรม) ท้ังนี้สามารถเลือกรายการ

ตัวชี้วัดท่ีเลือกไวได แลวคลิกปุม บันทึก (การเพ่ิมชองเพ่ือกรอกรายการตัวชี้วัด ใหคลิกปุม       ) 

 
รูปท่ี 80 แสดงหนาจอกำหนดตัวช้ีวัด/ คาเปาหมาย ของกิจกรรม 

 
 
*** หมายเหตุ:   

   1. คาน้ำหนักท่ีใสอยูในชวง 0 - 100%   

   2. น้ำหนักตัวชี้วัด เม่ือรวมทุกตัวแลวตองไดเทากับ 100%  

3. กำหนดรอบรายงานผล : แสดงชื่อตัวชี้วัด ใหคลิกเลือกรอบในการรายงาน และวิธีนับผลสะสมจาก List 

box แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 81 แสดงหนาจอกำหนดรอบการรายงานผลของกิจกรรม 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. กำหนดความสัมพันธ : เลือกอยูภายใตตัวชี้วัดจาก List box (ถามี) และเลือกรูปแบบการกรอก แลวคลิก

ปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 82 แสดงหนาจอกำหนดความสัมพันธของกิจกรรม 

5. กำหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน : ระบุยอดท่ีไดรับของแตละตัวชี้วัด, คลิกปุม หากตองการกำหนด

วาใชยอดเดียวกันกับทุกหนวยงาน (กรณีท่ีมีมากกวา 1 หนวยงาน) แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 83 แสดงหนาจอกำหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6. กำหนดคำถามปลายเปดเพ่ิมเติม : ระบุคำถามท่ีตองการลงไป (ถามี) แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 84 แสดงหนาจอกำหนดคำถามปลายเปดเพ่ิมเตมิ 

3.1.3.3 การเรียกดูขอมูลของกิจกรรม 

1. คลิกท่ีปุม ตามรายชื่อกิจกรรมท่ีตองการเรียกดูขอมูล 

 
รูปท่ี 85 แสดงหนาจอหนาแรกงาน/โครงการ 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2. ระบบแสดงขอมูลท่ัวไปของกิจกรรม สามารถดูขอมูลหนวยงานท่ีเก่ียวของ, ขอมูลการกำหนดคาเปาหมาย

ใหหนวยงาน, ขอมูลการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน 

 
รูปท่ี 86 แสดงหนาจอขอมูลท่ัวไปของกิจกรรม 

3.1.3.4 การแกไขขอมูลกิจกรรม 

1. คลิกท่ีปุม  แกไข ตามรายชื่อกิจกรรมท่ีตองการแกไขขอมูล 

 
รูปท่ี 87 แสดงหนาจอหนาแรกงาน/โครงการ 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2. แกไขขอมูลกิจกรรมในสวนท่ีตองการ เม่ือแกไขเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 88 แสดงหนาจอแกไขขอมูลกิจกรรม 

3.1.3.5 การยกเลิกขอมูลการวางแผน-รายงานผลกิจกรรม 

1. คลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อกิจกรรมท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 89 แสดงหนาจอขอมูลกิจกรรม 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

2. คลิกปุม OK เพ่ือยืนยันการยกเลิกการวางแผน – รายงานผล 

 
รูปท่ี 90 แสดงหนาจอยืนยันการยกเลิกการวางแผน-รายงานผลของกิจกรรม 

3.1.3.5 การลบขอมูลกิจกรรม 

1. คลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อกิจกรรมท่ีตองการลบ 

 
รูปท่ี 91 แสดงหนาจอขอมูลกิจกรรม 

4. คลิกปุม OK เพ่ือยืนยันการลบขอมูลกิจกรรม 

 
รูปท่ี 92 แสดงหนาจอยืนยันการลบขอมูลกิจกรรม 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.2 อนุมัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

3.2.1 การเรียกดูขอมูลของโครงการ 

1. การเรียกดูขอมูลของงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ใหคลิกท่ีปุม   ตามรายชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรมท่ี

ตองการ จากหนาแรกงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 
รูปท่ี 93 แสดงหนาแรกงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

2. ระบบจะแสดงขอมูลท่ัวไปของงาน/ โครงการ/ กิจกรรมท่ีเรียกดู สามารถดูขอมูลหนวยงานท่ีเก่ียวของ

, ขอมูลการกำหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน, ขอมูลการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน, และอนุมัติ

โครงการ 

 
รูปท่ี 94 แสดงหนาจอขอมูลท่ัวไปของงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.2.2 การอนุมัติโครงการ 

1. การอนุมัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ใหคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่องาน/ โครงการ/ กิจกรรมท่ีตองการ จาก

หนาแรกงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 
รูปท่ี 95 แสดงหนาแรกงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

2. ระบบจะแสดงขอมูลท่ัวไปของงาน/ โครงการ/ กิจกรรมท่ีเรียกดู ใหคลิกท่ีแท็บ อนุมัติโครงการ 

3. จากนั้นคลิกปุม อนุมัติ ระบบจะทำการอนุมัติขอมูลโครงการทันที 

 
รูปท่ี 96 แสดงหนาจออนุมัติโครงการ 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3.3 การจัดสรรงบประมาณของงาน/ โครงการ ใหกับหนวยงาน 

1. ใหคลิกปุม  ตามชื่องาน/ โครงการท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 97 แสดงหนาจอหนา้แรกงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

2. ระบบแสดงหนาจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน สามารถเลือกจัดสรรระดับงาน/ โครงการ/ กิจกรรมยอย 

ดังรูป ระบุจำนวนงบประมาณท่ีตองการจัดสรรในแตละงบใหกับหนวยงาน  

3. คลิกปุม บันทึก 

รูปท่ี 98 แสดงหนาจอจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยงาน 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

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 99 แสดงหนาหลักระบบบรหิารจัดการและตดิตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา  

 

1  

2  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 48 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

รูปท่ี 100 แสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการ 

3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม   ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 101 แสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการ 

  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 49 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบแสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานดังรูป  

 
รูปท่ี 102 แสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน 

 

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 50 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. กรอกขอมูลการวางแผนการดำเนินงานลงไป เม่ือกรอกเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 103 แสดงหนาจอวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

  

5 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 51 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.1.2 การเรียกดูขอมูลของโครงการ 

1. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีชื่อของโครงการเพ่ือดูรายละเอียด  

 
รูปท่ี 104 แสดงหนาจอหนาวางแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

  

1 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 52 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงขอมูลทั่วไปของโครงการขึ้นมาดังรูป ในสวนนี้สามารถคลิกดูขอมูลอื่นๆ ได เชน ขอมูล

หนวยงานที่เกี่ยวของ, ขอมูลการกำหนดเปาหมายใหหนวยงาน, ขอมูลจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน, 

ขอมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจาย, ผลการเบิกจาย, ปด

งาน/ โครงการ 

 
รูปท่ี 105 แสดงหนาจอขอมูลท่ัวไปของงาน/โครงการ 

  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 53 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.1.3 การวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 

1. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา 

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ 

 
รูปท่ี 106 แสดงหนาจอหนาวางแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

3. ระบบแสดงหนาจอเลือกวางแผนงบประมาณดังรูป คลิกปุม วางแผน ตามหมวดงบประมาณที่ไดรับโอน

แลว  

 
รูปท่ี 107 แสดงหนาจอวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 

1 

2 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 54 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบแสดงหนาจอวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการรายเดือนดังรูป กรอกขอมูลการวางแผนการใช

จายงบประมาณลงไป เม่ือวางแผนเรียบรอยแลว คลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 108 แสดงหนาจอวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการรายเดือน 

5. เมื่อบันทึกการวางแผนการใชจายงบประมาณแลว ระบบจะแสดงสถานะวา วางแผนแลว สามารถดูขอมูล

การวางแผนใชจายงบประมาณไดโดยคลิกปุม  

 
รูปท่ี 109 แสดงหนาจอดูขอมูลการวางแผนใชจายงบประมาณ 

6. ระบบจะแสดงขอมูลการวางแผนการใชจายงบประมาณท่ีไดบันทึกข้ึนมา 

 
รูปท่ี 110 แสดงหนาจอขอมูลแผนการใชจายงบประมาณโครงการ 

7. ในสวนนี้สามารถบันทึกขอมูลการโอนคืนงบประมาณได โดยคลิกปุม  

 
รูปท่ี 111 แสดงหนาจอบันทึกขอมูลการโอนคืนงบประมาณ 

  

4 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 55 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

8. กรอกขอมูลการโอนคืนลงไป แลวคลิกปุม บันทึก จากนั้นรอผลการอนุมัติ กรณีที่ยังไมไดอนุมัติ สามารถ

ลบขอมูลการโอนคืนงบประมาณออกได โดยคลิกปุม  

 
รูปท่ี 112 แสดงหนาจอโอนคืนงบประมาณโครงการ 

 

 

  

8 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 56 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.1.4 การเรียกดูขอมูลของกิจกรรมยอย 

1. ระบบแสดงหนาจอวางแผนงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา 

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีจำนวนกิจกรรมของโครงการ  
 

 
รูปท่ี 113 แสดงหนาจอวางแผนงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอรายชื่อกิจกรรม คลิกท่ีชื่อของกิจกรรมเพ่ือเรียกดูขอมูลท่ีตองการ 
 

 
รูปท่ี 114 แสดงหนาจอรายช่ือกิจกรรม 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 57 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงขอมูลท่ัวไปของกิจกรรม ในสวนนี้สามารถคลิกดูขอมูลอ่ืนๆ ไดไมวาจะเปน ขอมูลหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ, ขอมูลการกำหนดคาเปาหมายใหหนวยงาน, ขอมูลจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน, ขอมูล

อนมัุติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจาย, ผลการเบิกจาย 
 

 
รูปท่ี 115 แสดงหนาจอขอมูลท่ัวไปของกิจกรรม 

  

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 58 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.2 ตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน 

1. คลิกเมนู บริหารงานโครงการ >>> ตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน ดังรูป 

 
รูปท่ี 116 แสดงหนาหลักระบบบริหารจดัการและติดตามผลโครงการ 

2. ระบบแสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/โครงการ ดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ี

ตองการ จากนั้นคลิกปุม  คนหา  

  
รูปท่ี 117 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

1  

2  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 59 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.2.1 การจำกัดเวลาวางแผนงาน 

1. คนหารายชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกท่ีปุม  

 
รูปท่ี 118 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

2. จะปรากฎหนาจอจำกัดเวลาวางแผนงาน/วางแผนเบิกจายของหนวยงาน จากน้ันคลิกท่ีปุมปฏิทิน  เพ่ือเลือก

วันท่ี ท่ีตองการกำหนดใหหนวยงานเขามาวางแผน แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 119 แสดงหนาจอจำกัดเวลาวางแผนงาน/วางแผนเบิกจาย ของหนวยงาน 

  

1 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 60 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.2.2 การกำหนดวันสงรายงานตามตัวช้ีวัด 

1. คนหารายชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกท่ีปุม  

รูปท่ี 120 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ 

 

2. จะปรากฎหนาจอกำหนดสงรายงานความกาวหนา จากนั้นกำหนดการสงรายงานความกาวหนาตาม

ตองการ แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 121 แสดงหนาจอกำหนดสงรายงานความกาวหนา 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 61 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.2.3 การขยายเวลารายงานผล 

1. คนหารายชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกท่ีปุม  

 
รูปท่ี 122 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ 

2. จะปราฎหนาจอขยายเวลารายงานผลของหนวยงาน เลือกเดือนท่ีตองการโดยคลิกปุม check box และ

ระบุวันท่ี แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 123 แสดงหนาจอขยายเวลารายงานผล ของหนวยงาน 
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       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 62 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.2.4 การกำหนดสงรายงานเบิกจายงบประมาณ 

1. คนหารายชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกท่ีปุม  

 
รูปท่ี 124 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

2. จะปรากฎหนาจอกำหนดสงรายงานเบิกจายงบประมาณ จากนัน้กำหนดการสงรายงานการเบิกจาย

งบประมาณลงไป แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 125 แสดงหนาจอกำหนดสงรายงานเบิกจายงบประมาณ 

  

1 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 63 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4.2.5 ตั้งคาการแจงเตือน 

1. คนหารายชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกท่ีปุม  

 
รูปท่ี 126 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน – กำหนดสงรายงาน งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 
2. จากนั้นตั้งคาการแจงเตือน งาน/ โครงการ/ กิจกรรม ในแตละเรื่อง : ตัวชี้วัดต่ำกวาคาท่ีวางแผนไว

หลังจากวันท่ีเทาไหร, ระบุ % ความคืบหนาของโครงการ ต่ำกวา % หลังจากวันท่ีเทาไหร, เริ่มเตือนการ

สงรายงานความกาวหนา กอนถึงกำหนดสงรายงานก่ีวัน เม่ือตั้งคาการแจงเตือนเรียบรอยแลว ใหคลิกปุม 

บันทึก 

 
รูปท่ี 127 แสดงหนาจอตั้งคาการแจงเตือน งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

  

1 

2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 64 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

บทท่ี 5 รายงานความกาวหนา 

5.1 รายงานผลงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5.1.1 การบริหารปจจัยเส่ียง งาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

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

 
รูปท่ี 128 แสดงหนาหลักระบบบริหารจดัการและติดตามผลโครงการ 

 
5.1.1.1 การเรียกดูปจจัยเส่ียง 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  รายชื่อของโครงการท่ีตองการ  

 

รูปท่ี 129 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

1  

1  

2  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 65 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงดังรูป 

 
รูปท่ี 130 แสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ 

 
5.1.1.2 การรายงานความคืบหนาในการจัดการปจจัยเส่ียง 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการท่ีตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  รายชื่อของโครงการท่ีตองการ  

 

รูปท่ี 131 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

  

1  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 66 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงดังรูปคลิกท่ีแท็บ รายงานความคืบหนา 

 
รูปท่ี 132 แสดงหนาจอปจจัยเสี่ยงงาน/ โครงการ 

4. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจัดการปจจัยเสี่ยงดังรูป คลิกที่ปุม  เพ่ือ

รายงานปจจัยเสี่ยง รายเดอืน หรือรายไตรมาส 

 
รูปท่ี 133 แสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจดัการปจจัยเสีย่ง 

 
  

3  

4 

 
 

 
 

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 67 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจัดการปจจัยเสี่ยงดังรูป กรอกรายงานผลการ

จัดการปจจัยเสี่ยง, เลือกความรายแรง ณ ปจจุบัน แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 134 แสดงหนาจอรายงานความคืบหนาในการจดัการปจจัยเสีย่ง 

 

5.1.2 กระดานขอความ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม 

 คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการที่คนหา กรณีที่ตองการสงขอความติดตาม งาน/ โครงการ/ กิจกรรม ให

คลิกปุม ตามรายชื่อโครงการที่ตองการ หากตองการสงขอความสวนกลาง ใหคลิกที่ กระดาน

ขอความสวนกลาง  

 
รูปท่ี 135 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

  

 
 

5 
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2  

 2 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 68 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอกระดานขอความสวนกลาง คลิกปุม สงขอความติดตาม 

 
รูปท่ี 136 แสดงหนาจอกระดานขอความสวนกลาง 

4. กรอกรายละเอียดการสงขอความติดตามลงไป แลวคลิกปุม บันทึก 

รูปท่ี 137 แสดงหนาจอสงขอความติดตาม 

  

3 

4 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 69 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 138 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป คลิกปุม  เพื่อรายงานผลการ

ดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ งาน/ กิจกรรม รายเดือน หรือรายไตรมาส 

 
รูปท่ี 139 แสดงหนาจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

1  

2  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 70 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. กรอกขอมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลงไป แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 140 แสดงหนาจอรายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน 

4  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 71 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.4 รายงานผลการใชจายงบประมาณ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 141 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอเลือกงบประมาณที่ตองการรายงานผลใชจาย งาน/โครงการ ดังรูป คลิกปุม 

รายงานผล  

 
รูปท่ี 142 แสดงหนาจอเลือกงบประมาณท่ีตองการรายงานผลใชจาย งาน/โครงการ 

  

1  

2  

3  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 72 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลการใชจายงบประมาณ ใหคลิกปุม   

 
รูปท่ี 143 แสดงหนาจอรายงานผลการใชจายงบประมาณ 

  

4  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 73 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ระบบแสดงหนาจอบันทึกรายละเอียดผลการใชจายงบประมณดังรูป กรอกขอมูลผลการใชจาย

งบประมาณใหครบถวน แลวคลิกปุม บันทึก 

 
รูปท่ี 144 แสดงหนาจอบันทึกรายละเอียดผลการใชจายงบประมาณ 

 

หมายเหตุ สามารถรายงานผลการใชจายงบประมาณไดมากกวา 1 คร้ัง 

  

5  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 74 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 145 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูป คลิกเลือก แบบ

รายงานผล ท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 146 แสดงหนาจอรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ 

  

1  

2  

3 

 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 75 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

4. ระบบจะแสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ ดังรูปคลิกปุม  เพ่ือ

แสดงขอมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการตามแบบท่ีเลือก 

 
รูปท่ี 147 แสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ 

  

4  



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 76 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5. ระบบแสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ กรอกรายละเอียดใหครบถวน 

จากนั้นคลิกปุม บันทึกขอมูล 

 
รูปท่ี 148 แสดงหนาจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

  

5 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 77 

 

 
การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

5.1.6 ประวัติการบันทึกขอมูลตัวช้ีวัด 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 149 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงหนาจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังรูป  
 

 
รูปท่ี 150 แสดงหนาจอประวัติการบันทึกผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

  

1  

2  

3 
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5.1.7 ประวัติการบันทึกขอมูลการใชจายงบประมาณ 

1. ระบบแสดงหนาจอรายงานผลงาน/โครงการดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม  

คนหา  

2. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ  

 
รูปท่ี 151 แสดงหนาจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

3. ระบบจะแสดงหนาจอประวัติการบันทึกผลการใชจายงบประมาณดังรูป  

 
รูปท่ี 152 แสดงหนาจอประวัติการการบันทึกผลการใชจายงบประมาณ 

  

1  

2  

3 
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5.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวของ 

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

 
รูปท่ี 153 แสดงหนาหลักระบบบริหารจดัการและติดตามผลโครงการ 

 

2. ระบบแสดงหนาจองาน/โครงการที่คุณเกี่ยวของ และผานการอนุมัติดังรูป กรอกชื่อชื่อโครงการที่ตองการ 

จากนั้นคลิกปุม  คนหา 

3. ระบบจะแสดงชื่อโครงการท่ีคนหาจากนั้นคลิกท่ีชื่อของโครงการเพ่ือดูรายละเอียด 

4. หากตองการวางแผนการดำเนินงานคลิกท่ีปุม  หากตองการวางแผนการใชจายงบประมาณโครงการ

คลิกท่ีปุม  หากตองการรายงานผลการดำเนินงานคลิกท่ีปุม  และหากตองการรายงานผลการใช

จายงบประมาณคลิกท่ีปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ 

5. กรณีตองการเรียกดูกิจกรรมยอยของงาน/โครงการที่คุณเกี่ยวของ คลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการท่ี

ตองการเพ่ือเรียกดูขอมูลกิจกรรม 

 
รูปท่ี 154 แสดงหนาาจองาน/โครงการท่ีคุณเก่ียวของ และผานการอนุมัต ิ

  

1  

2  

 3 

 4 

 5 
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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 155 แสดงหนาจอรายงานยทุธศาสตร, แผนงานประจำป 

  

2  
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6.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) 

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

2. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) ดังรูป 

จากนั้นคลิกปุม  เพ่ือเลือกโครงการ จากนั้นเลือกหนวยงาน แลวคลิกท่ี แสดงขอมูล 

 
รูปท่ี 156 แสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) 

3. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/ โครงการ ในสวนนี้สามารถสงออก

ขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 157 แสดงหนาจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

2  

3 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบตัิงาน ตามผลผลิต/โครงการ 

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

2. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุม 

 เพ่ือเลือกโครงการ แลวคลิกท่ี แสดงขอมูล 

  
รูปท่ี 158 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ 

3. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการดังรูป ในสวนนี้

สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 159 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/โครงการ 

2  

3 
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6.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการ 

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

2. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการดังรูป จากนั้นคลิกปุม 

 เพ่ือเลือกโครงการ จากนั้นเลือกหนวยงาน แลวคลิกท่ี แสดงขอมูล 

  
รูปท่ี 160 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการ 

3. ระบบจะเปดหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการดังรูป ในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 161 แสดงหนาจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจาย ผลผลิต/ โครงการ 

2  

3 
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6.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งป 

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

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมท้ังปดังรูป จากนั้นคลิกปุม  

เพื่อเลือกโครงการ, เลือกรายงานประจำเดือน เลือกเขตตรวจราชการ และเลือกหนวยงาน จากนั้น

คลิกท่ี แสดงขอมูล 

  
รูปท่ี 162 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมท้ังป 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/ โครงการสะสมทั้งปที่เรียกดูดังรูป ในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 163 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/ โครงการสะสมท้ังป 

2  

3 
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6.6 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 

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

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมูลยอนหลังดังรูป เลือก

หนวยงาน แลวคลิกปุม  เพ่ือเลือกโครงการท่ีตองการเปรียบเทียบ จากนั้นคลิกท่ี แสดงขอมูล 

 
รูปท่ี 164 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมลูยอนหลัง 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ เปรียบเทียบขอมูลยอนหลังที่เรียกดูดังรูป ใน

สวนนี้สามารถสงออกขอมูลได โดยคลิก  จากนั้นเลือกประเภทท่ีตองการสงออก 

 
รูปท่ี 165 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/ โครงการสะสมท้ังป 

  

2  

3 
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6.7 รายงานสรุปการสงรายงาน รายหนวยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> สรปุการสงรายงาน รายหนวยงาน  

2. ระบบจะเปดหนาจอสรุปการสงรายงานรายหนวยงานดังรูป เลือกโครงการ เลือกรูปแบบในการเรียกดู 

และเลือกรายงานประจำเดือน แลวคลิกปุม คนหา 

 
รูปท่ี 166 แสดงหนาจอสรุปการสงรายงาน (เฉพาะแตละหนวยงาน) 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการสงรายงานรายหนวยงานท่ีเรียกดูดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูล

เปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 167 แสดงหนาจอรายงานสรุปการสงรายงานรายหนวยงาน 

  

2  

3 



       คูมือการใชงานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ สำหรับผูดูแลระบบยอย (สวนกลาง) หนา 87 
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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 168 แสดงหนาจอสรุปการสงรายงาน รายโครงการ 

  

2 

3 
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6.9 รายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการ 

1. คลิกเมนู รายงาน (2) >> รายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการ  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการดังร ูป เล ือก

ปงบประมาณ จากนั้นคลิกปุม คนหา  

 
รูปท่ี 169 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการ 

 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลเบิกจายงบประมาณสะสม รายโครงการที่เรียกดูในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 170 แสดงหนาจอรายงานเบิกจายตองบประมาณเปรยีบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงินงบประมาณ 

  

3 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.10 รายงานเบิกจายตองบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงิน

งบประมาณ 

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

ตอวงเงินงบประมาณ  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานเบิกจายตองบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงิน

งบประมาณดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 171 แสดงหนาจอรายงานเบิกจายตองบประมาณเปรยีบเทียบกับ % แผนการใชจายเงินตอวงเงินงบประมาณ 

  

2 
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6.11 รายงานผลเบิกจายภาพรวมกรมสงเสริมสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจาย) 

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

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานผลเบิกจายภาพรวมกรมสงเสริมสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจาย)

ดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 172 แสดงหนาจอรายงานผลเบิกจายภาพรวมกรมสงเสริมสหกรณ (แยกตามประเภทงบรายจาย) 

  

2 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.12 รายงานสรุป % ผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

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

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจายรายหนวยงานดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออก

ขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  
 

 
รูปท่ี 173 แสดงหนาจอรายงานสรุป % ผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

2 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.13 รายงานสรุปผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุปผลการเบิกจายรายหนวยงาน  

2. ระบบจะแสดงหนาจอรายงานสรุปผลการเบิกจายรายหนวยงานดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูล

เปน Excel ได โดยคลิก  
 

 
รูปท่ี 174 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการเบิกจายรายหนวยงาน 

2 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.14 รายงานสถานะโครงการโดยรวม 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานสถานะโครงการโดยรวม  

2. ระบบจะแสดงรายงานสถานะโครงการโดยรวม และแสดงรายชื่อแผนงาน/ โครงการทั้งหมด สามารถ

เรียกดูรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วดัโครงการโดยคลิกปุม  ตามรายชื่อโครงการท่ีตองการ

หากตองการเรียกดูรายงานผลการเบิกจายงบประมาณของโครงการ ใหคลิกปุม  ตามรายชื่อ

โครงการท่ีตองการ 
 

 
รูปท่ี 175 แสดงหนาจอรายงานสถานะโครงการโดยรวม 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.15 รายงานการจัดการหรือปญหาที่เกิดในพ้ืนที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยง) 

1. คลิกเมนู รายงานอื่นๆ >> การจัดการหรือปญหาที่เกิดในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัย

เส่ียง) 

2. ระบบจะเปดหนาจอการจัดการหรือปญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยง) ดังรูป 

จากนั้นคลิกปุม  เพ่ือเลือกโครงการ เลือกปงบประมาณ เลือกแสดงปจจัยท่ียังคงความเสี่ยงอยู หรือ

ปจจัยท่ีไมมีความเสี่ยง และเลือกรายงานประจำเดือน จากนั้นคลิกปุม คนหา 

  
รูปท่ี 176 แสดงหนาจอการจัดการหรือปญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (สรุปสถานะการบรหิารจดัการปจจัยเสี่ยง) 

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดการหรือปญหาที่เกิดในพื้นที่ (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัยเสี่ยง) ท่ี

เรียกดูดังรูป ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิก  

 
รูปท่ี 177 แสดงหนาจอรายงานการจัดการหรือปญหาท่ีเกิดในพ้ืนท่ี (สรุปสถานะการบริหารจัดการปจจัยเสีย่ง) 

2  
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน  

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกหนวยงาน, ดาน, 

หัวขอจาก List box แลวคลิกปุม แสดง 

 
รูปท่ี 178 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูลเปน 

Excel ได โดยคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 179 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.17 รายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือน  

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือนดังรูป จากนั้นเลือกดานที่ตองการ

แสดงขอมูล จาก List box แลวคลิกปุม แสดง 

 
รูปท่ี 180 แสดงหนาจอรายงานการจัดสงผลการปฏบัิติงานรายเดือน 

 

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดสงผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในสวนนี้สามารถสงออกขอมูล

เปน Excel ได โดยคลิกท่ี  

 
รูปท่ี 181 แสดงหนาจอรายงานการจัดสงผลการปฏบัิติงานรายเดือน 
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การจางดูแลและบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมสงเสริมสหกรณ 

6.18 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS 

1. คลิกเมนู รายงานอ่ืนๆ >> รายงานสรปุผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS 

2. ระบบจะเปดหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPSดังรูป จากนั้นเลือกชวง

เดือนท่ีตองการแสดงขอมูล แลวคลิกปุม แสดง 

 
รูปท่ี 182 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS 

 

3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ที่เรียกดู ในสวนนี้สามารถ

สงออกขอมูลเปน Excel ได โดยคลิกท่ี  
 

 
รูปท่ี 183 แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS 
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