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1. การเข้าสู่ระบบ (Log in) 
การเข้าใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีข้ันตอนดังนี ้

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. แสดงหน้าจอส าหรับ Login เข้าใช้งานระบบ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านลงไป 

4. คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอ Login เขา้สูร่ะบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

  



คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ ส าหรับ ผู้ดูแลระบบย่อย (ส่วนกลาง)                       หน้า 2  

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์   

 

5. แสดงหน้าหลักระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลังจากเข้าสู่ระบบดังรูป  

 
รูปที่ 2 แสดงหน้าหลักระบบงานบริหารและจัดการโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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2. บริหารงานโครงการ 

2.1 วางแผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 

2.1.1 การวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม   ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/โครงการ 

 

2. ระบบแสดงหน้าแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ กรอกข้อมูลการวาง

แผนการด าเนินงานลงไป เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอวางแผนการด าเนินงานโครงการ 
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2.1.1.1 การเรียกดูข้อมูลของโครงการ 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ชื่อของโครงการเพ่ือดูรายละเอียด  

 
รูปที่ 5 แสดงหน้าจอหน้าวางแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 

2. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของโครงการ ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่า

จะเป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการก าหนดเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูล

จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผล

การด าเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย, ปิดงาน/ โครงการ 

 
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
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2.1.2 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม  ตามรายชื่อโครงการที่ต้องการ 

 
รูปที่ 7 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/ โครงการ 

   

2. จากนั้นคลิกเลือกหน่วยงานที่ต้องการจาก List box แล้วคลิกปุ่ม วางแผน ตามหมวด

งบประมาณท่ีได้รับโอนแล้ว  

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 

   

3. กรอกข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณลงไป  

4. เมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก 

 
รูปที่ 9 แสดงหน้าจอวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการรายเดือน 
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5. เมื่อบันทึกการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ระบบจะแสดงสถานะว่า วางแผนแล้ว 

สามารถดูข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณได้โดยคลิกปุ่ม  

 
รูปที่ 10 แสดงหน้าจอดูข้อมูลการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ 

 

6. ระบบจะแสดงข้อมูลการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้บันทึก 

 
รูปที่ 11 แสดงหน้าจอข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ 
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2.1.2.1 บันทึกข้อมูลการโอนคืนงบประมาณ 

1. บันทึกข้อมูลการโอนคืนงบประมาณ สามารถบันทึกโดยคลิกปุ่ม โอนคืนเงิน

งบประมาณ 

 
 

รูปที่ 12 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการโอนคืนงบประมาณ 
 

2. ระบบจะแสดงหน้าจอการโอนคืนงบประมาณ กรอกจ านวนเงินที่ขอโอนคืน และระบุ

รายละเอียดลงไป แล้วคลิกปุ่ม บันทึก  

 
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการโอนคืนงบประมาณ 

3. ระบบจะแสดงหน้าต่างแจ้งยืนยันการโอนเงินคืนหรือไม่ ยืนยันการโอนให้คลิกปุ่ม OK 

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอยืนยันการโอนคืนงบประมาณ 
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4. จากนั้นรอผลการอนุมัติ กรณีที่รายการยังไม่ได้อนุมัติ สามารถลบข้อมูลการโอนคืน

งบประมาณออกได้ โดยคลิกปุ่ม ลบ 

 
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอโอนคืนงบประมาณ 

 

5. รายการที่ได้อนุมัติ ข้อมูลการโอนคืนงบประมาณแล้ว จะแสดงสถานะว่า อนุมัติแล้ว 

 
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลการโอนคืนงบประมาณ 
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2.1.2.2 การเรียกดูข้อมูลของกิจกรรมย่อย 

1. ค้นหารายชื่อโครงการที่หน้าจอวางแผนงาน/ โครงการ จากนั้นคลิกที่จ านวนกิจกรรมของ

โครงการ  

 
รูปที่ 17 แสดงหน้าจอวางแผนงาน/ โครงการ 

 

2. คลิกท่ีชื่อของกิจกรรมเพ่ือเรียกดูข้อมูล 

 
รูปที่ 18 แสดงหน้าจอรายชื่อกิจกรรม 
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3. ระบบจะแสดงข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม ในส่วนนี้สามารถคลิกดูข้อมูลอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะ

เป็น ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ข้อมูลการก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน, ข้อมูล

จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน, ข้อมูลอนุมัติโครงการ, สถานะการวางแผน, ผลการ

ด าเนินงาน, สถานะแผนเบิกจ่าย, ผลการเบิกจ่าย 

 
รูปที่ 19 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไปของกิจกรรม 


