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1. การเข้าสู่ระบบ (Log in) 

การเข้าใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. การใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถรองรับการเข้าใช้งาน
บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เช่น    Internet Explorer (IE)  

 Google Chrome หรือ   Mozilla Firefox เป็นต้น 
2. เปิด Web browser พิมพ์ URL ของระบบลงในช่อง Address bar แล้วกด Enter  
3. แสดงหน้าจอสำหรับ Login เข้าใช้งานระบบ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านลงไป 
4. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ Login เขา้สูร่ะบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 2 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5. แสดงหน้าหลักของระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนของงาน/
โครงการที่คุณเก่ียวข้อง และผ่านการอนุมัติ หลังจากเข้าสู่ระบบดังรูป  

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักระบบงานบริหารและจดัการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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2. บริหารงานโครงการ 

วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 

2.1 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ 

1. คลิกเมนู บริหารงานโครงการ เลือก วางแผนการดำเนินงาน และแผนการใชจ่าย
งบประมาณของโครงการ 

2. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพ่ือดูรายละเอียด  

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอหน้าวางแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
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3. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของโครงการขึ้นมาดังรูป 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
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4.  ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอ่ืนๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, 
ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, 
ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย
, ผลการเบิกจ่าย, ปิดงาน/ โครงการ 

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอข้อมูลโครงการ 
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2.2 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการ  

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/ โครงการ 

2. คลิกท่ีชื่อของกิจกรรมเพ่ือเรียกดูข้อมูล 

 
รูปที่ 7 แสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม 
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3. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่า
จะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, 
ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, 
ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอข้อมูล  
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3. รายงานความก้าวหน้า 

3.1 รายงานผลงาน/ โครงการ/กิจกรรม 

3.1.1 การบริหารปัจจัยเสี่ยง งาน/ โครงการ 
1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/ โครงการ 

 
รูปที่ 9 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 
3.1.1.1 การกำหนดปัจจัยเสี่ยง 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม  รายชื่อของโครงการที่
ต้องการ  

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 
2. ระบบจะแสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยงขึ้น ในครั้งแรกจะไม่มีข้อมูลเนื่องจากยังไม่มีการ

กำหนดปัจจัยเสี่ยง  

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอปัจจัยเสี่ยง  
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3.1.1.2 การรายงานความคืบหน้าในการจัดการปัจจัยเสี่ยง 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  รายชื่อของโครงการที่
ต้องการ  

 
รูปที่ 12 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

2. คลิกท่ีแท็บ รายงานความคืบหน้า จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  เพ่ือรายงานปัจจัยเสี่ยง 
รายเดือน หรือรายไตรมาส 

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจดัการปจัจัยเสี่ยง 
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3. แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้า ในการจัดการปัจจัยเสี่ยง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอรายงานความคืบหน้าในการจดัการปจัจัยเสี่ยง 

 

3.1.2 กระดานข้อความ 
1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/ โครงการ 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 

3.1.2.1 การส่งข้อความติดตาม 

1. กรณีที่ต้องการส่งข้อความติดตาม งาน/ โครงการ ให้คลิกปุ่ม ตาม
รายชื่อโครงการที่ต้องการ 

2. หากต้องการส่งข้อความส่วนกลาง ให้คลิกท่ี กระดานข้อความส่วนกลาง  

 
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ 
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3. จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งข้อความติดตาม 

 
รูปท่ี 17 แสดงหน้าจอกระดานข้อความส่วนกลาง 

4. กรอกรายละเอียดการส่งข้อความติดตามลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 18 แสดงหน้าจอส่งข้อความติดตาม 

 
3.1.2.2 การตอบกระทู้ 

1. คลิกท่ี  กระดานข้อความ 

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

2. จากนั้นคลิกที่หัวข้อกระทู้ที่ต้องการ  

 
รูปที่ 20 แสดงหน้าจอบริหารจัดการข้อความ  
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3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการตอบลงในช่องรายละเอียด สามารถแนบไฟล์ได้ โดยคลิกปุ่ม 
Browse เพ่ือเลือกไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม ตอบกลับ 

 
รูปที่ 21 แสดงหน้าจอส่งข้อความตอบ 
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3.1.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 
1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 
รูปที่ 22 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 

2. ให้คลิกปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการรายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

 
รูปที่ 23 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
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กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. จากนั้นคลิกปุ่ม เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ งาน/ กิจกรรม ราย
เดือน หรือรายไตรมาส 

 
รูปที่ 24 แสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 15 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก   

 
รูปที่ 25 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 16 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 
รูปที่ 26 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

 

2. ให้คลิกปุ่ม ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
รูปที่ 27 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

 

3. เลือกหน่วยงานจาก List box จากนั้นคลิกปุ่ม รายงานผล 

 
รูปที่ 28 แสดงหน้าจอเลือกงบประมาณทีต่้องการรายงานผลงาน/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 17 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

5. กรอกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 30 แสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

 *** หมายเหตุ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้มากกว่า 1 ครั้ง 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 18 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.1.5 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 
1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> รายงานผลงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

2. ให้คลิกปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 31 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

3. เลือกแบบรายงานที่ต้องการดูข้อมูล 

 
รูปที่ 32 แสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบตัิงานตามผลผลติ/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 19 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. คลิกปุ่ม เพ่ือแสดงข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

 
รูปที่ 33 แสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบตัิงานตามผลผลติ/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 20 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5. แสดงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 
รูปที่ 34 แสดงหน้าจอรายละเอยีดแบบรายงานผลการปฏิบตัิงานตามผลผลิต/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 21 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง 

3.2.1 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ 
1. คลิกเมนู รายงานความก้าวหน้า >> งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่คุณเกี่ยวข้อง 

 
รูปที่ 35 แสดงหน้าจอรายงานความก้าวหน้า 

2. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพ่ือดูรายละเอียด  

 
รูปที่ 36 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 22 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของโครงการ ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่า
จะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูล
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผล
การดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย, ปิดงาน/ โครงการ 

 
รูปที ่37 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของโครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 23 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.2.2 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   ตามรายชื่อโครงการที่
ต้องการ 

 
รูปที่ 38 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/ โครงการ 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ งาน/ กิจกรรม ราย
เดือน หรือรายไตรมาส 

 
รูปที่ 39 แสดงหน้าจอรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 24 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 40 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ ผลการปฏิบัติงาน  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 25 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3.2.3 การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่
ต้องการ 

 
รูปที่ 41 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/ โครงการ 

2. จากนั้นคลิกเลือกหน่วยงานที่ต้องการจาก List box แล้วคลิกปุ่ม รายงานผล ตาม
หมวดงบประมาณท่ีได้รับโอนแล้ว 

 
รูปที่ 42 แสดงหน้าจอเลือกงบประมาณท่ีต้องการรายงานผลงาน/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 26 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 43 แสดงหน้าจอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 27 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. กรอกข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 44 แสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการรายเดือน 

5. เมื่อบันทึกการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ระบบจะแสดงสถานะว่า วางแผน

แล้ว สามารถดูข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณได้โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 45 แสดงหน้าจอเลือกดูข้อมลูการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 28 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

6. ระบบจะแสดงข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้บันทึก สามารถคลิก 
รายละเอียด เพ่ือดูข้อมูลแต่ละรายเดือนได้ 

 
รูปที่ 46 แสดงหน้าจอข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

3.2.4 3.2.4 การเรียกดูข้อมูลกิจกรรมย่อย 
1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่จำนวนกิจกรรมของโครงการ  

 
รูปที่ 47 แสดงหนา้จอวางแผนงาน/ โครงการ 

2. คลิกท่ีชื่อของกิจกรรมเพ่ือเรียกดูข้อมูล 

 
รูปที่ 48 แสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 29 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่า
จะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการกำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, 
ข้อมูลจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, 
ผลการดำเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย 

 
รูปที่ 49 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 30 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร 

ตัวอย่าง การค้นหาทะเบียนในโครงการ/ผลผลิต/งาน 

1. คลิกเมนู ระบบสืบค้นข้อมูล/เอกสาร > ค้นหาทะเบียนในโครงการ/ผลผลิต/งาน 

 
รูปที่ 50 แสดงหน้าจอระบบสืบคน้ข้อมูล/เอกสาร 

 

2. แสดงหน้าจอระบบสืบค้นทะเบียนในโครงการ/ผลผลิต/งาน ดังรูป สามารถค้นหาข้อมูลโดยกรอก
คำค้น แล้วคลิกปุ่ม  Search   

3. การค้นหาแบบพ้องเสียง หรือค้นหาแบบคำเหมือน ให้คลิกที่ Check box จากนั้นคลิกปุ่ม Search 
4. ระบบจะแสดงข้อมูลโครงการ/ผลผลิต/งานตามท่ีค้นหา 

 
รูปที่ 51 แสดงหน้าจอรายงานผลงาน/ โครงการ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 31 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5. ระบบรายงาน 

เป็นการแสดงรายงานต่าง ๆ ของระบบงานบริหาร และจัดการโครงการ 

5.1 รายงานยุทธศาสตร์ แผนงานประจำปี 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานยุทธศาสตร์, แผนงานประจำปี 
2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์ และแผนงานประจำปีงบประมาณปัจจุบัน ในส่วนนี้

สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  

 
รูปที่ 52 แสดงหน้าจอรายงานยุทธศาสตร์ แผนงานประจำป ี

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 32 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ File Download  
4. คลิกปุ่ม Open หากต้องการเปิดดูไฟล์ทันที 
5. คลิกปุ่ม Save เพ่ือจัดเก็บไฟล์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 
6. คลิกปุ่ม Cancel หากต้องการยกเลิก 

 
รูปที่ 53 แสดงหน้าจอ File Download 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 33 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5.2 แบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ (Action Plan) 

1. คลิกเมนู รายงาน >> แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/ โครงการ 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพ่ือเลือกโครงการ แล้วคลิกท่ี แสดงข้อมูล 

 
รูปที่ 54 แสดงหน้าจอค้นหาแบบรายงานแผนการปฏิบตัิงานตามผลผลิต/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 34 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/ โครงการ ในส่วน

นี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  

 
รูปที่ 55 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผนการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 35 
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5.3 แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลติ/โครงการ 

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

2. จากนั้นคลิกปุ่ม เพ่ือเลือกผลผลิต/โครงการ แล้วคลิกท่ี แสดงข้อมูล 

 
รูปที่ 56 แสดงหน้าจอค้นหาแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/ โครงการ 

 
3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ตามผลผลิต/ โครงการสามารถ

ส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  

 
รูปที่ 57 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบตัิงานตามผลผลิต/ โครงการ 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 36 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5.4 แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ผลผลิต/ โครงการ 

1. คลิกเมนู รายงาน >> แบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/ โครงการ 

2. จากนั้นคลิกปุ่ม  เพ่ือเลือกโครงการ แล้วเลือกหน่วยงานที่ต้องการแสดงรายงาน, 
เลือกการแสดงหน่วย แล้วคลิกท่ี แสดงข้อมูล 

 
รูปที่ 58 แสดงหน้าจอค้นหาแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายตามผลผลติ/ โครงการ 

 
3. ระบบจะเปิดหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลิต/ โครงการ ในส่วนนี้

สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิก  

 
รูปที่ 59 แสดงหน้าจอแบบรายงานแผน/ผลการเบิกจ่าย ตามผลผลติ/ โครงการ  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 37 
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5.5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ สะสมทั้งปี 

2. จากนั้นเลือกโครงการที่ต้องการแสดงรายงานจากปุ่ม   
3. เลือกรายงานประจำเดือน, เลือกเขตตรวจราชการที่ แล้วคลิกปุ่ม แสดงข้อมูล 

 
รูปที่ 60 แสดงหน้าจอค้นหารายงานสรุปผลการปฏิบตัิงาน/โครงการ สะสมทั้งป ี

 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 38 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน/ โครงการสะสมทั้งปีที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถ
ส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 61 แสดงหน้าจอรายงานสรปุผลการปฏิบตัิงาน/โครงการ สะสมทั้งปี 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 39 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5.6 สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุปการส่งรายงาน รายหน่วยงาน 
2. เลือกปีงบประมาณ, เลือกหน่วยงาน, เลือกรายงานประจำเดือน แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 
3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแต่ละหน่วยงาน) ที่เรียกดู 
4. ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 62 แสดงหน้าจอสรุปการส่งรายงาน (เฉพาะแตล่ะหน่วยงาน) 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 40 
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5.7 รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน 
2. เลือกปีงบประมาณ, เลือกหน่วยงาน แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 
3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงานที่เรียกดู 
4. ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 63 แสดงหน้าจอรายงานสรปุผลเบิกจ่ายงบประมาณสะสม รายหน่วยงาน 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบรหิารและจัดการโครงการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ (จังหวัด) หน้า 41 
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5.8 รายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงิน

งบประมาณ 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้
จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ 

2. ระบบจะเปิดหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรียบเทียบกับ % แผนการใช้จ่ายเงิน
ต่อวงเงินงบประมาณ สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel  

 
รูปที่ 64 แสดงหน้าจอรายงานเบิกจ่ายต่องบประมาณเปรยีบเทียบกบั % 

แผนการใช้จ่ายเงินต่อวงเงินงบประมาณ 
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5.9 ผลการเบิกจ่ายภาพรวม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) 

1. คลิกเมนู รายงาน >> ผลการเบิกจ่ายภาพรวม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบ
รายจ่าย) 

2. ระบบจะแสดงรายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบ
รายจ่าย) สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปท่ี 65 แสดงหน้าจอรายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) 
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5.10 สรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน 
2. ระบบจะแสดงรายงานสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel 

ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 66 แสดงหน้าจอสรุป % ผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน 
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5.11 สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> สรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน 
2. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน  สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel 

ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 67 แสดงหน้าจอสรุปผลการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน 
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5.12 การจัดการหรือปัญหาที่เกิดในพื้นที่ 

1. คลิกเมนู รายงาน >> การจัดการหรือปัญหาที่เกิดในพ้ืนที่ 

2. เลือกปีงบประมาณ, จากนั้นคลิกปุ่ม เพ่ือเลือกโครงการ แล้วเลือกการแสดงที่
ต้องการ และเลือกรายงานประจำเดือน แล้วคลิกท่ี ค้นหา 

3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดการหรือปัญหาที่เกิดในพ้ืนที่ตามเงื่อนไขที่เรียกดู 

4. ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่  

 
รูปที่ 68 แสดงหน้าจอรายงานการจัดการหรือปัญหาทีเ่กิดในพ้ืนท่ี 
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5.13 รายงานสถานะโครงการโดยรวม 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานสถานะโครงการโดยรวม 
2. ระบบจะแสดงรายงานสถานะโครงการโดยรวม และแสดงรายชื่อแผนงาน/ โครงการทั้งหมด 

สามารถเรียกดูรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการโดยคลิกปุ่ม  ตามรายชื่อ
โครงการที่ต้องการ 

3. หากต้องการเรียกดูรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ให้คลิกปุ่ม  ตาม
รายชื่อโครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 69 แสดงหน้าจอความคืบหน้าโดยรวม 
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5.14 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือน 
2. จากนั้นเลือกหน่วยงาน, ด้าน, หัวข้อจาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง 
3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออกข้อมูล

เป็น Excel ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 70 แสดงหน้าจอรายงานสรปุผลการปฏิบตัิงานรายเดือน 
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5.15 รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน 
2. จากนั้นเลือกด้านที่ต้องการแสดงข้อมูล จาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง 
3. ระบบจะแสดงรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือนที่เรียกดู ในส่วนนี้สามารถส่งออก

ข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที่ ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 71 แสดงหน้าจอรายงานการจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน 
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5.16 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS 

1. คลิกเมนู รายงาน >> รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS 
2. จากนั้นเลือกหน่วยงานและเดือนที่ต้องการแสดงข้อมูล จาก List box แล้วคลิกปุ่ม แสดง 
3. ระบบจะแสดงรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามผลผลิต/โครงการ CPS ที่เรียกดู สามารถ

ส่งออกข้อมูลเป็น Excel ได้ โดยคลิกที ่ส่งออกเป็น Excel 

 
รูปที่ 72 แสดงหน้าจอรายงานสรปุผลการปฏิบตัิงานตามผลผลติ/ โครงการ CPS 


