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1 การเข้าสู่เวบ็ไซต ์และการ Log in เข้าสู่ระบบ 
กำรเขำ้สู่เวบ็ไซตส์ ำหรบัใชง้ำนระบบนัน้ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเขำ้เวบ็ไซตโ์ดยใชเ้วบ็บรำวเซอร ์อำทิ

เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Safari เป็นตน้ โดยกำร
กรอก URL ส ำหรบัเขำ้ใชง้ำน ดงันี้ 
 
 
 
 ผูใ้ชง้ำนท ำกำรกรอก URL ทีร่ะบุ ซึง่ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่1 หน้ำจอหลกัส ำหรบั Log in เขำ้สูเ่วบ็ไซต ์

 
 ในกำร Log in เขำ้สู่ระบบ ใหผู้ใ้ชง้ำนระบุขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 

1) HRDI ID 
2) Password (รหสัผ่ำน) 

 

 
รปูที ่2 กำรกรอก HRDI ID และรหสัผ่ำน 

 

http://erp.hrdi.or.th 
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 จำกนัน้ กดปุ่ ม  ซึง่ระบบจะตรวจสอบขอ้มลู HRDI ID และรหสัผ่ำน ซึง่ตอ้งตรงกบัฐำนขอ้มลู
ทีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้ 

1) กรณทีี ่HRDI ID และ/หรอืรหสัผ่ำนไมถู่กตอ้ง ระบบจะไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้ใชง้ำน โดยผูใ้ชต้อ้ง
กรอกขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และลองใหมอ่กีครัง้ 

2) กรณทีี ่HRDI ID และรหสัผ่ำนถูกตอ้ง ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่3 หน้ำจอหลกัเมื่อเขำ้สูร่ะบบส ำเรจ็ 

 
1.1 เมนูหลกั 
 ระบบจะแสดงหน้ำจอหลกั ซึง่จะมเีมนูใหส้ำมำรถใชง้ำนได ้ดงันี้ 

1) PROJECT  ส ำหรบับรหิำรจดักำรโครงกำร 
2) MONITORING ส ำหรบัก ำกบัและตดิตำม 
3) PROCUREMENT ส ำหรบักำรจดัซือ้/จดัจำ้ง 
4) INVENTORY ส ำหรบัจดักำรครุภณัฑ ์
5) SETTING  ส ำหรบัตัง้ค่ำต่ำงๆ 

 
ทัง้นี้ ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกเมนูไดอ้กีหนึ่งช่องทำงโดยกำรกดที ่  ในต ำแหน่งมมุบนซำ้ยของ

หน้ำจอ ดงัรปู 
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รปูที ่4 กำรเลอืกเมนูหลกั 

 
หมายเหต ุกำรเขำ้ใชง้ำนแต่ละเมนูจะแตกต่ำงกนั ขึน้อยูก่บัสทิธิข์องผูใ้ช ้

 
1.2 การเลือกปีงบประมาณ 

ในกำรจดักำรขอ้มลูต่ำงๆ จ ำเป็นตอ้งมกีำรเลอืกปีงบประมำณในกำรจดักำร ทัง้นี้ใหผู้ใ้ชท้ ำกำร
กดเลอืก  ในต ำแหน่งมมุบนซำ้ยของหน้ำจอ ดงัรปู 

 
รปูที ่5 กำรกดเลอืกเมนูส ำหรบัเลอืกปีงบประมำณ 

 
 ระบบจะแสดงเมนูส ำหรบัเลอืกปีงบประมำณ ดงัรปู 
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รปูที ่6 กำรเลอืกปีงบประมำณ 

 
 ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกปีงบประมำณทีต่อ้งกำรจดักำรขอ้มลู ซึง่ระบบจะแสดงขอ้มลูในปีงบประมำณที่
เลอืก 
 
2 การเข้าใช้งานระบบบริหารโครงการและเมนูหลกั 

ในกำรเขำ้ใชง้ำนระบบบรหิำรโครงกำร จำกหน้ำจอเมนูหลกั ใหผู้ใ้ชง้ำนท ำกำรกดที่ “ระบบ
บรหิำรโครงกำรดงัรปู” 

 
รปูที ่7 หน้ำจอหลกั 

 
หลกัจำกผูใ้ชง้ำนเขำ้สู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้ำหลกัของส่วนบรหิำรจดักำรโครงกำร เนื้อหำจะ

ประกอบไปดว้ย 
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1.สถำนะกำรจดัท ำของปีงบประมำณนัน้ๆ 
2. รำยละเอยีดของยุทธศำสตรใ์นปีนัน้ๆ ไดแ้ก่ จ ำนวนโครงกำร แผนงบประมำณ (บำท) กำรเบกิจำ่ย 

 
รปูที ่8 รำยละเอยีดของยทุธศำสตรแ์ละ.สถำนะกำรจดัท ำของปีงบประมำณ 

 
3. แผนภูมริปูวงกลม แสดงจ ำนวนโครงกำร แยกตำมยุทธศำสตร ์โดยขอ้มลูจะอพัเดตอยูต่ลอดเวลำ 
4.แผนภมูแิท่ง ทีแ่สดงแผนกำรใชง้บประมำณล่ำสุด โดยเปรยีบเทยีบกบัแต่ละยุทธศำสตร์ 

 
รปูที ่9 แผนภมูริปูวงกลม แสดงจ ำนวนโครงกำรและแผนภูมแิทง่ ทีแ่สดงแผนกำรใช้งบประมำณ 
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5. กรำฟ แสดงแผนกำรใชง้บประมำณสะสมรำยเดอืนและกรำฟของแผนกำรใชง้บประมำณจ ำแนกรำย
เดอืน  

 
รปูที ่10 กรำฟแสดงแผนกำรใชง้บประมำณสะสมรำยเดอืน 

 

 
รปูที ่11 กรำฟของแผนกำรใชง้บประมำณจ ำแนกรำยเดอืน 
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2.1 การจดัการสถานะการจดัท า 
ส่วนของสถำนะกำรจดัท ำ จะแสดงสถำนะของปีงบประมำณล่ำสุด ผูใ้ชส้ำมำรถจดักำรสถำนะได้

โดยกำรเลอืกปีงบประมำณทีต่อ้งกำรจดัท ำจำกนัน้ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “จดักำร” ในส่วนของสถำนะกำรจดัท ำ

 
รปูที ่12 กำรเขำ้สูเ่มนูจดักำรสถำนะปีงบประมำณ 

 
จำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำของกำรจดักำรสถำนะ โดยมรีำยละเอยีดของ สถำนะปัจจบุนั และปุ่ ม

ของกำรจดักำรสถำนะต่ำงๆ คอื  
1. ปิดกำรแกไ้ขกรอบงบประมำณ 
2. เปิดแกไ้ข 6 เดอืน 
3. เปิดแกไ้ข 9 เดอืน 
4. เปิดแกไ้ขกรณพีเิศษ 

นอกจำกนี้ ขอ้มลูในตำรำงยงัแสดงใหเ้หน็ถงึประมำณของกำรจดักำรสถำนะในแต่ละครัง้ โดยมี
รำยละเอยีดคอื 
1. เลขหนงัสอืค ำขอ 
2. ประเภท 
3.  ชื่อผูแ้กไ้ข 
4. วนัทีข่องกำรแกไ้ข 
5. เครือ่งมอืต่ำงๆ 
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รปูที ่13 หน้ำจดักำรสถำนะปีงบประมำณ 

 
กรณทีีผู่ใ้ชต้อ้งกำรเปิดกำรแกไ้ขแบบ 6 เดอืน หรอื 9เดอืน ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกกำรแกไ้ขตำมทีผู่ใ้ช้

ตอ้งกำร จำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงถำมในกำรยนืยนัว่ำตอ้งกำรแกไ้ขจรงิหรอืไม ่จำกนัน้ใหผู้ใ้ชก้ด
ปุ่ ม “ตกลง” ระบบจะท ำกำรเปิดกำรแก ้หำกผูใ้ชไ้มต่อ้งกำรเปิดกำรแกไ้ข ใหก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ”

 
รปูที ่14 หน้ำยนืยนักำรเปิดกำรแกไ้ข 
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กรณผีูใ้ชต้อ้งกำรเปิดกำรแก้ไขในกรณพีเิศษ ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “เปิดแกไ้ขกรณพีเิศษ” ระบบจะ
แสดงหน้ำต่ำงเพื่อใหผู้ใ้ชร้ะบุขอ้มลูต่ำงๆ และเลอืกส่วนทีต่อ้งกำรเปิดกำรแกไ้ขในกรอบดำ้นขวำมอื 
จำกนัน้ผูใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและเปิดกำรกำรแกไ้ขในส่วนทีไ่ดร้บักำรอนุญำต
ใหท้ ำกำรแกไ้ขได ้

 
รปูที ่15 หน้ำค ำขอกำรเปิดกำรแกไ้ขในกรณีพเิศษ 

 
3 การจดัการปีงบประมาณ 

ผูใ้ชค้ลกิปุ่ ม  ระบบจะแสดงแถบเมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู “จดักำรปีงบประมำณ”  

 
รปูที ่16 กำรเขำ้สูเ่มนูจดักำรปีงบประมำณ 
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หลงัจำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำแรกของกำรจดักำรปีงบประมำณ โดยจะประกอบไปดว้ย
รำยละเอยีดขอ้มลูของตำรำงปีงบประมำน ไดแ้ก่ ปีงบประมำณ งบประมำณ(บำท) ปุ่ มเครือ่งมอื และปุ่ ม
เพิม่ปีงบประมำณ

 
รปูที ่17 หน้ำหลกัของกำรจดักำรปีงบประมำณ 

 
3.1 การเพ่ิมปีงบประมาณ 

ผูใ้ชค้ลกิปุ่ ม “เพิม่ปีงบประมำณ” ทีห่น้ำหลกัของกำรจดักำรปีงบประมำณ 

 
รปูที ่18 กำรเขำ้สูเ่มนูเพิม่ปีงบประมำณ 
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จำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำส ำหรบักรอกงบประมำณของปีถดัจำกปีล่ำสุดทีไ่ดท้ ำกำรสรำ้งไวแ้ละ
ระบบจะดงึขอ้มลูตัง้ตน้ของปีก่อนหน้ำแสดงโชวใ์นหน้ำเพิม่ปีงบประมำณ โดยผู้ใชส้ำมำรถเลอืกไดว้่ำ
โครงกำร หรอืแผนงำนใดทีผู่ใ้ชต้อ้งกำรหรอืไมต่อ้งกำร โดยกำรคลกิเครือ่งหมำยถูกทีร่ำยกำรทีต่อ้งกำร
หรอืคลกิเอำเครือ่งหมำยถูกออกในรำยกำรทีไ่มต่อ้งกำร อกีทัง้ผูใ้ชย้งัสำมำรถแกไ้ขชื่อและงบประมำณ
ของ ยทุธศำสตร แผนงำน และโครงกำร ไดอ้กีดว้ย 

 
รปูที ่19 หน้ำเพิม่ปีงบประมำณ 

 
จำกนัน้ ผูใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ดำ้นล่ำงสุดของตำรำง ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและเพิม่ขอ้มลู

ปีงบประมำณล่ำสุดในตำรำงปีงบประมำณทีอ่ยูใ่นหน้ำหลกัของกำรจดักำรปีงบประมำณ  

 
รปูที ่20 บนัทกึปีงบประมำณ 
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หำกผูใ้ชไ้มไ่ดร้ะบุงบประมำณ ระบบจะแสดงขอ้ควำมเตอืน “กรณุำกรอกงบประมำณ” และระบบ
จะไมท่ ำกำรบนัทกึขอ้มลู 

 
รปูที ่21 แสดงขอ้ควำมเตอืนกรณุำกรอกงบประมำณ 

 
หลงัจำกระบบท ำกำรบนัทกึขอ้มลูกำรเพิม่ปีงบประมำณ ระบบจะปรบัปรงุขอ้มลูตำรำงใหเ้ป็น

ปัจจบุนัและแสดงขอ้มลูล่ำสุดในตำรำงล่ำงสุดในหน้ำหลกัของกำรจดักำรปีงบประมำณ

 
รปูที ่22 แสดงกำรเพิม่ปีงบประมำณทีท่ ำกำรสรำ้งล่ำสดุ 
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3.2 การแก้ไขปีงบประมาณ 

ผูใ้ชค้ลกิปุ่ ม  ทีปี่งบประมำณทีต่อ้งกำรจะแกไ้ข ทีห่น้ำหลกัของกำรจดักำรปีงบประมำณ 

 
รปูที ่23 กำรเขำ้สูเ่มนูกำรแกไ้ขขอ้มลูปีงบประมำณ 

 
จำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบักำรแกไ้ขงบประมำณ ใหผู้ใ้ชร้ะบุงบประมำณใหมท่ี่

ตอ้งกำรจะแกไ้ขและกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลู และปรบัปรงุขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็น
ปัจจบุนั 

 
รปูที ่24 กำรยนืยนักำรแกไ้ขงบประมำณ  
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กรณตีอ้งกำรยกเลกิกำรแกไ้ข ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะไมท่ ำกำรบนัทกึขอ้มลู 

 
รปูที ่25 กำรยกเลกิแกไ้ขปีงบประมำณ  

 
3.3 การลบปีงบประมาณ 

ผูใ้ชก้ดปุ่ ม  ทีร่ำยกำรปีงบประมำณทีผู่ใ้ชต้อ้งกำรจะลบในหน้ำหลกัของกำรจดักำร
ปีงบประมำณ 

 
รปูที ่26 กำรเขำ้สูเ่มนูลบปีงบประมำณ 
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ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงเตอืน “ตอ้งกำรลบใช่หรอืไม่” พรอ้มกบัปุ่ ม “ตกลง” และ “ยกเลกิ” 
หำกผูใ้ชต้อ้งกำรลบปีงบประมำณ ใหก้ดปุ่ ม “ตกลง” ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำกระบบ และปรบัปรงุ
ขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
รปูที ่27 กำรยนืยนักำรลบเมนูปีงบประมำณ 

 
หำกผูใ้ชต้อ้งกำรยกเลกิกำรลบขอ้มลู ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะไม่ท ำกำรลบและไมท่ ำกำร

บนัทกึขอ้มลู 

 
รปูที ่28 กำรยกเลกิกำรลบปีงบประมำณ 
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4 การจดัการยทุธศาสตร/์แผนงาน/โครงการ 

ผูใ้ชค้ลกิปุ่ ม  ระบบจะแสดงแถบเมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู “จดักำรปีงบประมำณ”  

 
รปูที ่29 กำรเขำ้สูเ่มนูยุทธศำสตร/์แผนงำน/โครงกำร 

 
ระบบจะแสดงหน้ำตำรำงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณนัน้ๆ ประกอบไปดว้ย 

ชื่อยทุธศำสตร ์ชื่อแผนงำน ชื่อโครงกำร และงบประมำณทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

 
รปูที ่30 หน้ำตำรำงกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
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4.1 การเพ่ิมยทุธศาสตร ์
คลกิขวำทีร่ำยกำร “ประจ ำปีงบประมำณ” หรอื คลกิขวำทีช่ื่อยทุธศำสตรพ์รอ้มกบัเลอืกเลอืกเมนู 

“เพิม่ยทุธศำสตร”์ 

 
รปูที ่31 กำรเขำ้สูเ่มนูเพิม่ยุท่ธศำสตร ์

 
ระแบบแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบัใหผู้ใ้ชร้ะบุชื่อยธุศำสตรพ์รอ้มกบักดปุ่ ม “บนัทกึ” จำกนัน้ระบบจะ

ท ำกำรบนัทกึขอ้มลู และปรบัปรงุขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่32หน้ำเพิม่ยทุธศำสตร ์
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4.2 การแก้ไขช่ือยทุธศาสตร ์
คลกิขวำทีร่ำยกำรยุทธศำสตรท์ีต่้องกำรท ำกำรแกไ้ขพรอ้มกบัเลอืกเลอืกเมนู “แกไ้ขยทุธศำสตร”์ 

 
รปูที ่33 กำรเขำ้สูเ่มนูแกไ้ขยุทธศำสตร ์

 
ระแบบแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบัใหผู้ใ้ชร้ะบุชื่อยธุศำสตรพ์รอ้มกบักดปุ่ ม “บนัทกึ” จำกนัน้ระบบจะ

ท ำกำรบนัทกึขอ้มลู และปรบัปรงุขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่34 หน้ำแกไ้ขยุทธศำสตร ์
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4.3 การลบยทุธศาสตร ์
คลกิขวำทีร่ำยกำรยุทธศำสตรท์ีต่อ้งกำรท ำกำรลบพรอ้มกบัเลอืกเลอืกเมนู “ลบยทุธศำสตร”์ 

 
รปูที ่35 กำรเขำ้สูเ่มนูลบยุทธศำสตร ์

 
จำกนัน้ระบบจะแสดงกล่องขอ้ควำม “ตอ้งกำรลบยุทธศำสตรน์ี้ใช่หรอืไม่” พรอ้มกบัปุ่ ม “ตกลง” 

และ “ยกเลกิ” ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยนืยนักำรลบขอ้มลู หลงัจำกนัน้ ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออก
จำกระบบ และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่36 หน้ำกำรยนืยนักำรลบยทุธศำสตร ์
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หำกผูใ้ชไ้มต่อ้งกำรลบขอ้มลู ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะไมท่ ำกำรลบขอ้มลู 

 
รปูที ่37 หน้ำยกเลกิกำรลบยุทธศำสตร ์

 
4.4 การเพ่ิมแผนงาน 

คลกิขวำทีร่ำยกำรยุทธศำสตรท์ีต่อ้งกำรเพิม่แผนงำนหรอืคลกิขวำทีร่ำยกำรแผนงำนทีม่อียูแ่ลว้
พรอ้มกบัเลอืกเมนู “เพิม่แผนงำน” 

 
รปูที ่38 กำรเขำ้สูเ่มนูเพิม่แผนงำน 
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ระแบบแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบัใหผู้ใ้ชร้ะบุชื่อแผนงำนพรอ้มกบักดปุ่ ม “บนัทกึ” จำกนัน้ระบบจะท ำ
กำรบนัทกึขอ้มลู และปรบัปรงุขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่39 หน้ำเพิม่แผนงำน 

 
4.5 การแก้ไขแผนงาน 

คลกิขวำทีร่ำยกำรแผนงำนทีต่อ้งกำรท ำกำรแกไ้ขพรอ้มกบัเลอืกเลอืกเมนู “แกไ้ขแผนงำน” 

 
รปูที ่40 กำรเขำ้สูเ่มนูแกไ้ขแผนงำน 

 
  



 22 

 

ระแบบแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบัใหผู้ใ้ชร้ะบุชื่อแผนงำนพรอ้มกบักดปุ่ ม “บนัทกึ” จำกนัน้ระบบจะท ำ
กำรบนัทกึขอ้มลู และปรบัปรุงขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่41 หน้ำแกไ้ขแผนงำน 

 
4.6 การลบแผนงาน 

คลกิขวำทีร่ำยกำรแผนงำนทีต่อ้งกำรท ำกำรลบพรอ้มกบัเลอืกเลอืกเมนู “ลบแผนงำน” 

 
รปูที ่42 กำรเขำ้สูเ่มนูลบแผนงำน 
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จำกนัน้ระบบจะแสดงกล่องขอ้ควำม “ตอ้งกำรลบแผนงำนนี้ใช่หรอืไม่” พรอ้มกบัปุ่ ม “ตกลง” และ 
“ยกเลกิ” ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยนืยนักำรลบขอ้มลู หลงัจำกนัน้ ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำก
ระบบ และปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
รปูที ่43 หน้ำยนืยนักำรลบแผนงำน 

 
หำกผูใ้ชไ้มต่อ้งกำรลบขอ้มลู ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะไมท่ ำกำรลบขอ้มลู 

 
รปูที ่44 หน้ำยกเลกิกำรลบแผนงำน 
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4.7 การเพ่ิมโครงการ 
คลกิขวำทีร่ำยกำรยุแผนงำนทีต่อ้งกำรเพิม่โครงกำรหรอืคลกิขวำทีร่ำยกำรโครงกำรทีม่อียูแ่ลว้

พรอ้มกบัเลอืกเมนู “เพิม่โครงกำร” 

 
รปูที ่45 กำรเขำ้สูเ่มนูเพิม่โครงกำร 

  
ระแบบแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบัใหผู้ใ้ชร้ะบุชื่อโครงกำร เงนิงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบโครงกำร และ

ประเภทโครงกำรพรอ้มกบักดปุ่ ม “บนัทกึ” จำกนัน้ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลู และปรบัปรงุขอ้มลูใน
ตำรำงใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่46 หน้ำเพิม่โครงกำร 
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4.8 การแก้ไขโครงการ 
คลกิขวำทีร่ำยกำรแผนงำนทีต่อ้งกำรท ำกำรแกไ้ขพรอ้มกบัเลอืกเลอืกเมนู “แกไ้ขโครงกำร” 

 
รปูที ่47 กำรเขำ้สูเ่มนูแกไ้ขโครงกำร 

  
 

ระแบบแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบัใหผู้ใ้ชแ้กไ้ขรำยละเอยีดโครงกำรพรอ้มกบักดปุ่ ม “บนัทกึ” จำกนัน้
ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและปรบัปรงุขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
รปูที ่48 กำรแกไ้ขโครงกำร 
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4.9 การลบโครงการ 
คลกิขวำทีร่ำยกำรโครงกำรทีต่อ้งกำรท ำกำรลบพรอ้มกบัเลอืกเลอืกเมนู “ลบโครงกำร” 

 
รปูที ่49 กำรเขำ้สูเ่มนูลบโครงกำร 

  
 

จำกนัน้ระบบจะแสดงกล่องขอ้ควำม “ตอ้งกำรลบโครงกำรนี้ใช่หรอืไม”่ พรอ้มกบัปุ่ ม “ตกลง” และ 
“ยกเลกิ” ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยนืยนักำรลบขอ้มลู หลงัจำกนัน้ ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำก
ระบบ และปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
รปูที ่50 หน้ำยนืยนักำรลบขอ้มลูโครงกำร 
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หำกผูใ้ชไ้มต่อ้งกำรลบขอ้มลู ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะไมท่ ำกำรลบขอ้มลู 

 
รปูที ่51 หน้ำยกเลกิกำรลบโครงกำร 

 
4.10 การบนัทึกกิจกรรมโครงการ 

4.10.1 การเพ่ิมกิจกรรม 
เลอืกโครงกำรทีต่อ้งกำรจะเพิม่กจิกรรมโดยกำรคลกิทีโ่ครงกำรนัน้ๆ 

 
รปูที ่52 หน้ำหลกัของระบบกำรจดักำรโครงกำร 
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ระบบจะแสดงหน้ำบนัทกึกจิกรรมโครงกำร โดยประกอบไปดว้ยขอ้มลูของ ชื่อยทุธศำสตร ์ ชื่อ
แผนงำน ชื่อโครงกำร และตำรำงของโครงกำร/งำน/กจิกรรม ซึง่ในตำรำงจะมขีอ้มลูของกจิกรรม 
งบประมำณ เป้ำหมำย และค่ำน ้ำหนกัแสดงใหเ้หน็ในตำรำงอกีดว้ย 

 
รปูที ่53 หน้ำบนัทกึกจิกรรมโครงกำร 

 
หำกผูใ้ชต้อ้งกำรเพิม่กจิกรรม ใหค้ลกิขวำทีช่ื่อโครงกำร พรอ้มกบัเลอืกเมนู “เพิม่กจิกรรม” 

 
รปูที ่54 กำรเขำ้สูเ่มนูเพิม่กจิกรรม 
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หลงัจำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงของกำรเพิม่กจิกรรม โดยขอ้มลูในกำรเพิม่กจิกรรมจะ
ประกอบไปดว้ย 
1. ชื่อกจิกรรม 
2. งบประมำณ 
3. เป้ำหมำย (ระบุจ ำนวน หน่วบนบั และค่ำน ้ำหนกั) 

 -กำรเพิม่เป้ำหมำย ใหก้ดปุ่ ม  ระบบจะแสดงช่องของกำรเพิม่เป้ำหมำยในตำรำง 
 -กำรลบเป้ำหมำย ใหเ้ลอืกเป้ำหมำยทีจ่อ้งกำรลบแลว้ใหก้ดปุ่ ม ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออก
จำกตำรำง จำกนัน้ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื่อเป็นกำรยนืยนั 
4. หมำยเหตุ 

ผูใ้ชร้ะบุขอ้มลูลงในช่องต่ำงๆใหค้รบถว้น โดยผูใ้ชต้อ้งระบุชื่อกจิกรรมและงบประมำณเป็นอยำ่ง
น้อยหลกัจำกนัน้ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและปรบัปรุงขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็น
ปัจจบุนั หำกผูใ้ชไ้ม่ระบุชื่อกจิกรรมหรอืงบประมำณ ระบบจะไมท่ ำกำรบนัทกึขอ้มลู  

 
รปูที ่55 หน้ำเพิม่กจิกรรม 
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ระบบแสดงตำรำงทีท่ ำกำรปรบัปรงุล่ำสุด โดยแสดงค่ำน ้ำหนกัทีเ่ป็นค่ำทีเ่ฉลีย่ทีห่ำรเท่ำของ
กจิกรรมทัง้หมด ดงัรปูตวัอยำ่ง ม2ีกจิกรรม ค่ำน ้ำหนักจะถูกหำรเฉลีย่ใหเ้ท่ำกนั จำก 100% ใหเ้หลอื
กจิกรรมละ50% 

 
รปูที ่56 หน้ำบนัทกึกจิกรรมโครงกำร 

 
 
4.10.2 การแก้ไขกิจกรรม 

คลกิขวำทีก่จิกรรมทีต่อ้งกำรท ำกำรแกไ้ข ในหน้ำบนัทกึกจิกรรมโครงกำร พรอ้มกบัเลอืกเมนู 
“แกไ้ขกจิกรรม” 

 
รปูที ่57 กำรเขำ้สูเ่มนูแกไ้ขกจิกรรม 
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ระบบแสดงกล่องส ำหรบัแก้ไขขอ้มลูของกจิกรรมนัน้ๆ โดยขอ้มลูจะประกอบไปดว้ย 
1. ชื่อกจิกรรม 
2. งบประมำณ 
3. เป้ำหมำย (ระบุจ ำนวน หน่วบนบั และค่ำน ้ำหนกั) 

 -กำรเพิม่เป้ำหมำย ใหก้ดปุ่ ม  ระบบจะแสดงช่องของกำรเพิม่เป้ำหมำยในตำรำง 
 -กำรลบเป้ำหมำย ใหเ้ลอืกเป้ำหมำยทีจ่อ้งกำรลบแลว้ใหก้ดปุ่ ม ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออก
จำกตำรำง จำกนัน้ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื่อเป็นกำรยนืยนั 

4. หมำยเหตุ 
ใหผู้ใ้ชร้ะบุขอ้มลูลงในช่องต่ำงๆใหค้รบถว้น โดยผูใ้ชต้อ้งระบุชื่อกจิกรรมและงบประมำณเป็น

อยำ่งน้อยหลกัจำกนัน้ใหก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและปรบัปรงุขอ้มลูในตำรำงใหเ้ป็น
ปัจจบุนั หำกผูใ้ชไ้ม่ระบุชื่อกจิกรรมหรอืงบประมำณ ระบบจะไมท่ ำกำรบนัทกึขอ้มลู  
 

 
รปูที ่58 หน้ำแกไ้ขกจิกรรม 
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4.10.3 การลบกิจกรรม 
คลกิขวำทีก่จิกรรมทีต่อ้งกำรลบ พรอ้มกบัเลอืกเมนู “ลบกจิกรรม” 

 
รปูที ่59 กำรเขำ้สูเ่มนูกำรลบกจิกรรม 

 
จำกนัน้ระบบจะแสดงกล่องขอ้ควำม “ตอ้งกำรลบกจิกรรมนี้ใช่หรอืไม”่ พรอ้มกบัปุ่ ม “ตกลง” และ 

“ยกเลกิ” ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยนืยนักำรลบขอ้มลู หลงัจำกนัน้ ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำก
ระบบ และปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
รปูที ่60 หน้ำยนืยนักำรลบกจิกรรม 
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หำกผูใ้ชต้อ้งกำรยกเลกิกำรลบกจิกรรมใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะไม่ท ำกำรบนัทกึขอ้มลู 

 
รปูที ่61 หน้ำยกเลกิกำรลบกจิกรรม 

 
4.10.4 การบนัทึกงบประมาณกิจกรรม 

คลกิขวำทีก่จิกรรมทีต่อ้งกำรบนัทกึงบประมำณในหน้ำบนัทกึกจิกรรมโครงกำรนัน้ๆ พรอ้มกบั
เลอืกเมนู “บนัทกึงบประมำณ” 

 
รปูที ่62 กำรเขำ้สูเ่มนูบนัทกึงบประมำณ 
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ระบบแสดงตำรำงบนัทกึงบประมำณของกจิกจิกรรมทีผู่ใ้ชเ้ลอืก โดยแบ่งตำรำงเป็น 4 ไตรมำตร 
พรอ้มกบั จ ำนวนงบประมำณโครงกำร จ ำนวนงบประมำณกจิกรรม และจ ำนวนผลต่ำง  

 
รปูที ่63 หน้ำบนัทกึงบประมำณกจิกรรม 

 
ผูใ้ชเ้ครือ่งหมำย ทีเ่ดอืนทีต่อ้งกำรบนัทกึงบประมำณพรอ้มกบัระบุจ ำนวนเงนิในช่องของเดอืน

นัน้ๆ จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ”  หลกัจำกนัน้ ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 หำกแสดงตวัเลขผลต่ำงเป็นสนี ้ำเงนิ คอืจ ำนวนเงนิทีค่งเหลอื แต่หำกแสดงตวัเลขผลต่ำงเป็นสี
แดงคอืจ ำนวนเงนิทีเ่กนิ

 
รปูที ่64 หน้ำบนัทกึงบประมำณกจิกรรม 
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แสดงตวัอยำ่ง ในกรณทีีผู่ใ้ชร้ะบุจ ำนวนเงนิไมถ่งึเป้ำทีต่ ัง้ไว ้และท ำกำรกดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 
รปูที ่65 หน้ำตวัอย่ำงแสดงผลต่ำงไม่ถงึเป้ำหมำย 

 
ระบบจะไมท่ ำกำรบนัทกึขอ้มลูและแสดงขอ้ควำมเตอืน “เงนิทีใ่ชก้บัแผนทีต่ ัง้ไวไ้มเ่ท่ำกนั” 

จำกนัน้ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ตกลง” และท ำกำรระบุขอ้มลูใหม่ 

 
รปูที ่66 หน้ำเตอืนเงนิทีใ่ชก้บัแผนทีต่ัง้ไวไ้มต่รงกนั 
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4.11 การบนัทึกตวัช้ีวดัโครงการ 
ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกโครงกำรทีต่อ้งกำรในตำรำงกรอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีทีต่อ้งกำร จำกนัน้คลกิ

ปุ่ ม  ระบบจะแสดงแถบเมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู “บนัทกึตวัชีว้ดัโครงกำร”  

 
รปูที ่67 กำรเขำ้สูเ่มนูบนัทกึตวัชวีดัโครงกำร 

 
ระบบแสดงหน้ำบนัทกึตวัชีว้ดัโครงกำรแสดงตำรำงตวัชีว้ดัโครงกำร ขอ้มลูของตำรำงตวัชีว้ดั

โครงกำรไดแ้ก่ 
1. ชื่อตวัชีว้ดั 2. จ ำนวน 
3. ประเภท 4. เครือ่งมอื 
และมปีุ่ มส ำหรบัเพิม่ตวัชีว้ดัโครงกำร 

 
รปูที ่68 หน้ำบนัทกึตวัชีว้ดัโครงกำร 
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4.11.1 การเพ่ิมตวัช้ีวดัโครงการ 
ผูใ้ชก้ดปุ่ ม “เพิม่ตวัชีว้ดั” บนตำรำงตวัชีว้ดัโครงกำรในหน้ำบนัทกึตวัชีว้ดัโครงกำร 

 
รปูที ่69 กำรเขำ้สูเ่มนูเพิม่ตวัชีว้ดัโครงกำร 

 
จำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงกำรจดักำรตวัชีว้ดัโครงกำรใหก้บัผูใ้ช้ ขอ้มลูประกอบดว้ย 
1. ชื่อตวัชีว้ดั 2. จ ำนวน 
3. หน่วยนับ 4. ประเภท 

ใหผู้ใ้ชร้ะบุขอ้มลูใหค้รบถว้น จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและปรบัปรงุ
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั โดยผูใ้ชต้อ้งระบุ ชื่อตวัชีว้ดั จ ำนวน และตวัชีว้ดัเป็นอยำ่งน้อย หำกผูใ้ชไ้ม่ระบุตวั
ใดตวันึง ระบบจะไมท่ ำกำรบนัทกึขอ้มลู 

 
รปูที ่70 หน้ำเพิม่ตวัชีว้ดัโครงกำร 
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หลกัจำกระบบบนัทกึขอ้มลู ขอ้มลูทีถู่กเพิม่ล่ำสุดจะแสดงใหเ้หน็ในตำรำงตวัชีว้ดัโครงกำร 

 
รปูที ่71 หน้ำบนัทกึตวัชีว้ดัโครงกำร 

 
4.11.2 การแก้ไขตวัช้ีวดัโครงการ 

ผูใ้ชก้ดปุ่ ม  ทีร่ำยกำรตวัชีว้ดัทีต่อ้งกำรแกไ้ข 

 
รปูที ่72 กำรเขำ้สูเ่มนูแกไ้ขตวัชีว้ดัโครงกำร 
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จำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงของกำรแกไ้ขขอ้มลูตวัชีว้ดัโครงกำร ขอ้มลูประกอบดว้ย 
1. ชื่อตวัชีว้ดั 2. จ ำนวน 
3. หน่วยนับ 4. ประเภท 

ใหผู้ใ้ชร้ะบุขอ้มลูใหค้รบถว้น จำกนัน้กดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและปรบัปรงุ
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั โดยผูใ้ชต้อ้งระบุ ชื่อตวัชีว้ดั จ ำนวน และตวัชีว้ดัเป็นอยำ่งน้อย หำกผูใ้ชไ้ม่ระบุตวั
ใดตวันึง ระบบจะไมท่ ำกำรบนัทกึขอ้มลู 

 
รปูที ่73 หน้ำแกไ้ขตวัชีว้ดัโครงกำร 

 
4.11.3 การลบตวัช้ีวดัโครงการ 

ผูใ้ชก้ดปุ่ ม  ทีร่ำยกำรตวัชีว้ดัทีต่อ้งกำรลบขอ้มลู 

 
รปูที ่74 กำรเขำ้สูเ่มนูลบตวัชีว้ดัโครงกำร 
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จำกนัน้ระบบจะแสดงกล่องขอ้ควำม “ตอ้งกำรลบกจิกรรมนี้ใช่หรอืไม”่ พรอ้มกบัปุ่ ม “ตกลง” และ 
“ยกเลกิ” ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยนืยนักำรลบขอ้มลู หลงัจำกนัน้ ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำก
ระบบ และปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
รปูที ่75 หน้ำยนืยนักำรลบตวัชีว้ดัโครงกำร 

 
หำกผูใ้ชต้อ้งกำรยกเลกิกำรลบกจิกรรมใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะไม่ท ำกำรบนัทกึขอ้มลู 

 
รปูที ่76 หน้ำยกเลกิกำรลบตวัชีว้ดัโครงกำร 
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4.12 การบนัทึกพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการ 

เลอืกโครงกำรทีต่อ้งกำร จำกนัน้ใหผู้ใ้ชค้ลกิปุ่ ม  ระบบจะแสดงแถบเมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู 
“บนัทกึพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำร”  
 

 
รปูที ่77 กำรเขำ้สูเ่มนูบนัทกึพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำร 

 
ระบบแสดงหน้ำพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำรของปีงบประมำณนัน้ๆ 

 
รปูที ่78 หน้ำบนัทกึพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำร 
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4.12.1 การเพ่ิมพื้นท่ีเป้าหมายโครงการ 
ผูใ้ชเ้ลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำยหลกัทีต่อ้งกำร เพื่อเขำ้ไปเลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ย 

 
รปูที ่79 กำรเขำ้สูเ่มนูเพิม่พืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำร 

 
ระบบแสดงหน้ำต่ำงของรำยชื่อพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยของพืน้ทีเ่ป้ำหมำยหลกัทีผู่ใ้ชไ้ดเ้ลอืก ผูใ้ช้

สำมำรถเลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยทัง้หมดไดโ้ดยกำรท ำเครือ่งหมำย ทีร่ำยกำร “ทัง้หมด” จำกนัน้ระบบ
จะท ำกำรเลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยทัง้หมด หำกผูใ้ชไ้มต่อ้งกำรพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยใดๆใหท้ ำเครือ่งหมำย
ทีช่่องรำยกำรนัน้ๆ สุดทำ้ยใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 
รปูที ่80 หน้ำเพิม่พืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำรนัน้ๆ 
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หลกัจำกผูใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและแสดงจ ำนวนพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยทีไ่ด้
ท ำกำรเลอืกไว ้แสดงใหเ้หน็ในขำ้งหลงัชื่อพืน้ทีเ่ป้ำหมำยหลกันัน้ๆ 

 
รปูที ่81 หน้ำแสดงจ ำนวนพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

 
4.12.2 การแก้ไขพื้นท่ีเป้าหมายโครงการ 

หำกผูใ้ชต้อ้งกำรแกไ้ขกำรเพิม่หรอืลบพืน้ทีเ่ป้ำหมำย ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำยหลกัทีต่อ้งกำร
ท ำกำรแกไ้ข 

 
รปูที ่82 กำรเขำ้สูเ่มนูแกไ้ขพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำร 
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จำกนัน้ระบบแสดงหน้ำต่ำงของรำยชื่อพืน้ทีเ่ป้ำหมำยย่อยของพืน้ทีเ่ป้ำหมำยหลกัทีผู่ใ้ชไ้ดเ้ลอืก 
ผูใ้ชส้ำมำรถเลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยทัง้หมดไดโ้ดยกำรท ำเครือ่งหมำย ทีร่ำยกำร “ทัง้หมด” จำกนัน้
ระบบจะท ำกำรเลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยทัง้หมด หำกผูใ้ชไ้มต่อ้งกำรพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยใดๆใหท้ ำ
เครือ่งหมำย ทีช่่องรำยกำรนัน้ๆ สุดทำ้ยใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 
รปูที ่83 หน้ำแกไ้ขพืน้ทีเ่ป้ำหมำยโครงกำร 

 
หลกัจำกผูใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและแสดงจ ำนวนพืน้ทีเ่ป้ำหมำยยอ่ยทีไ่ด้

ท ำกำรเลอืกไว ้แสดงใหเ้หน็ในขำ้งหลงัชื่อพืน้ทีเ่ป้ำหมำยหลกันัน้ๆ 

 
รปูที ่84 หน้ำแสดงจ ำนวนพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 
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4.13 การบนัทึกผลการปฏิบติังาน 

เลอืกโครงกำรทีต่อ้งกำร จำกนัน้ให้ผูใ้ชค้ลกิปุ่ ม  ระบบจะแสดงแถบเมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู 
“บนัทกึผลกำรปฏบิตังิำน”  

 
รปูที ่85 กำรเขำ้สูเ่มนูบนัทกึผลกำรปฎบิตังิำน 

 
ระบบแสดงหน้ำบนัทกึผลกำรปฏบิตังิำนของโครงกำรนัน้ๆ 

 
รปูที ่86 หน้ำบนัทกึผลกำรปฏบิตังิำน 
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4.13.1 การอพัเดทตวัช้ีวดั 
กดปุ่ มในช่องสะสมของกจิกรรมทีต่อ้งกำรบนัทกึผล ดงัรปู 

 
รปูที ่87 หน้ำอพัเดทตวัชีว้ดั 

 
จำกนัน้ระบบแสดงหน้ำต่ำงส ำหรบัอพัเดทตวัชีว้ดั โดยผูใ้ชต้อ้งระบุค่ำสะสม ส ำหรบัวนัทีร่ะบบ

ดงึขอ้มลู ณ วนัทีปั่จจบุนัมำใหใ้นช่องรำยงำนผล ณ วนัที ่จำกนัน้ใหผู้ใ้ช้กดปุ่ ม “เพิม่” 

 
รปูที ่88 กำรอพัพเดทตวัชีว้ดั 
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หลงัจำกผูใ้ชก้ดปุ่ ม “เพิม่” ระบบจะเกบ็ค่ำทีผู่ใ้ชไ้ดร้ะบุไวก่้อนหน้ำลงในตำรำงดำ้นล่ำง จำกนัน้
ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” 

 
รปูที ่89 กำรเพิม่กำรอพัเดทตวัชีว้ดั 

 
ระบบจะท ำกำรบนัทกึขอ้มลูและแสดงค่ำสะสมทีท่ ำกำรอพัเดทล่ำสุดในช่องสะสมของกจิกรรม

นัน้ๆ หำกผูใ้ชต้อ้งกำรเขำ้มำอพัเดทค่ำสะสมอกีครัง้ ใหผู้ใ้ชท้ ำตำมขัน้ตอนเดมิ โดยกดปุ่ มสะสมของ
กจิกรรมนัน้ๆ ดงัรปู 

 
รปูที ่90 บนัทกึผลกำรปฏบิตังิำน 
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จำกนัน้ผูใ้ชร้ะบุขอ้มลูเหมอืนขัน้ตอนดำ้นบน ระบบจะบนัทกึประวตัขิองกำรระบุค่ำสะสมของแต่
ละครัง้ไวใ้นตำรำง หำกผูใ้ชต้อ้งกำรลบรำยกำรอพัเดทตวัชีว้ดั ใหเ้ลอืกรำยกำรทีต่อ้งกำรลบ และกดปุ่ ม

ระบบจะท ำกำรลบขอ้มลูออกจำกตำรำง หลงัจำกนัน้ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรบนัทกึ
ขอ้มลูและปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 

 
รปูที ่91 หน้ำแสดงประวตักิำรอพัเดทตวัชีว้ดั 

 
หลกัจำกผูใ้ชก้ดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท ำกำรรวมค่ำสะสมทัง้หมด ไวใ้นช่องสะสมของกจิกรรม

นัน้ๆ 

 
รปูที ่92 บนัทกึผลกำรปฏบิตังิำน 
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4.13.2 ส่งออก Excel 

ผูใ้ชส้ำมำรถท ำกำรส่งออกเป็นไฟล ์ Excel ได ้ โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้ระบบจะแสดงแถบ
เมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู “ส่งออก Excel” ระบบจะท ำดำวโหลดลงเครือ่งใหก้บัผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตัิ 

 
รปูที ่93 สง่ออกExcel 

 
4.13.3 ส่งออก PDF 

ผูใ้ชส้ำมำรถท ำกำรส่งออกเป็นไฟล ์PDF ได ้โดยกำรกดปุ่ ม  จำกนัน้ระบบจะแสดงแถบเมนู 
ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู “ส่งออก PDF” ระบบจะท ำดำวโหลดลงเครือ่งใหก้บัผูใ้ชโ้ดยอตัโนมตั ิ

 
รปูที ่94 กำรสง่ออก PDF 
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4.14 แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 

เลอืกโครงกำรทีต่อ้งกำร จำกนัน้ใหผู้ใ้ชค้ลกิปุ่ ม  ระบบจะแสดงแถบเมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู 
“แผนปฏบิตักิำรประจ ำปีงบประมำณ”  

 
รปูที ่95 กำรเขำ้สูเ่มนูแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีงบประมำณ 
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จำกนัน้ระบบจะแสดงหน้ำแผนปฏบิตักิำรประจ ำปีงบประมำณ โดยขอ้มลูจะประกอบไปดว้ย 
1. ปีงบประมำณ       2. ชื่อยทุธศำสตร ์
3. ชื่อแผนงำน       4. ชื่อโครงกำร 
5. ชื่อตวัชีว้ดั       6. ชื่อกจิกรรมทัง้หมดในโครงกำร 
7. เป้ำหมำ/หน่วยนบัของแต่ละกจิกรรม    8. งบประมำณของแต่ละกจิกรรม 
9. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนและจ ำนวนเงนิในช่วงเดอืนนัน้ 10 ชื่อพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

 
 
5 รายงานเปรียบเทียบรายปี 

ผูใ้ชค้ลกิปุ่ ม  ระบบจะแสดงแถบเมนู ใหผู้ใ้ชเ้ลอืกเมนู “รำยงำนเปรยีบเทยีบรำยปี”  
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ระบบแสดงตำรำงรำยงำนเปรยีบเทยีบรำยปี โดยขอ้มลูในรำยงำนจะประกอบไปดว้ย 
1. ชื่อยทุธศำสตร ์   2. ชื่อแผนงำน 
3. ชื่อโครงกำร    4. ชื่อกจิกรรม 
5. งบประมำณประจ ำปีในแต่ละปี  6. เปอรเ์ซน็ของกำรเปลีย่นแปลง 
7. หมำยเหตุ 

 
 
6 การออกจากระบบ 

ในกำรออกจำกระบบ ใหผู้ใ้ชง้ำนกดทีช่ื่อผูใ้ชง้ำน ในต ำแหน่งมุมขวำบนของหน้ำจอ และกดเลอืก 
“Log out” ดงัรปู 

 
รปูที ่96 กำรออกจำกระบบ 

 
 หำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดงัรปู 
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รปูที ่97 หน้ำจอหลงัจำกออกจำกระบบไดเ้สรจ็สมบรูณ์ 

 
 


