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1. ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินสนับสนุนโครงการ  
ระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการเป็นระบบที่จัดท าข้ึนเพื่อให้องค์กรสามารถยื่นขอรับเงิน

สนับสนุนโครงการด้วยตัวเอง และรองรับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ย่ืนขอรับเงินสนับสนับโครงการ
(องค์กร/เจ้าหน้าท่ีกลุ่มอนุมัต)ิ

 ระเมินโครงการ
(เจ้าหน้าท่ีกลุ่มอนุมัติ)

อนุมัติโครงการ
(เจ้าหน้าท่ีกลุ่มอนุมัติ)

ท าสัญญา
(เจ้าหน้าท่ีกลุ่มอนุมัติ)

ติดตามผลการ  ิบัติงาน
(เจ้าหน้าท่ีกลุ่มติดตาม)

รายงานผลการ  ิบัติงาน
(องค์กร)
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2. การเขา้ใช้ระบบงาน 
2.1 เปิด Browser พิมพ์ URL http://project.dep.go.th/Account/Login 
2.2 ใส่ช่ือผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และคลิกปุ่มเข้าระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1 แสดงหน้าจอเข้าใช้งานระบบ 
 

2.3  เมื่อเข้าสู่ระบบส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจอรายการโครงการ 

 
รูปที่ 2-2 แสดงหน้าจอรายการโครงการ 
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3. รายการโครงการ 
เป็นหน้าจอส าหรับแสดงโครงการทัง้หมดที่องค์กรได้ท าการยื่นขอรับเงินสนับสุนนหรือเจ้าหน้าที่ได้

ท าการบันทึกข้อมลู และสามารถค้นหา เพิ่ม แก้ไข ลบ และดูข้อมูลโครงการได ้การเข้าสูห่น้าจอสามารถท าได้
โดยการคลกิเมนโูครงการ และคลิกที่ติดตาม ระบบจะ list โครงการที่ถูกติดตาม ดังรปู 

 
รูปที่ 3-1 แสดงหน้าจอรายการโครงการ 
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ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
3.1 คลิกลิงค์ค้นหาข้ันสูง เมื่อต้องการค้นหาโดยมีเงื่อนไขเพิม่ขึ้น หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
รูปที่ 3-2 แสดงหน้าจอการค้นหาขั้นสูง 

3.2 ใส่เงื่อนไข และคลิกปุ่มค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลโครงการ 
3.3 คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อไปยังหน้าจอข้อมูลโครงการในข้อ 4.1 
3.4 คลิกปุ่มล้างข้อมูล เมื่อต้องการลบเงื่อนไขในการค้นหา 
3.5 คลิก  เมื่อต้องการลบข้อมูล (จะลบข้อมูลได้เฉพาะโครงการที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลหรือส่งอนุมัติ) 
3.6 คลิกลิงค์ช่ือโครงการ เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลโครงการในข้อ 4.2 

3.7 คลิก  รูปที่แรก เมื่อต้องการดูรายงานสรุปโครงการ (แสดงเมื่อผ่านข้ันตอนการอนุมัติ) 
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รูปที่ 3-3 แสดงรายงานสรุปโครงการ 

3.8 คลิก  รูปที่ 2 เมื่อต้องการดูรายงานสรุปโครงการที่อนุมัติ (แสดงเมื่อผ่านข้ันตอนการอนุมัติ) 
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รูปที่ 3-4 แสดงรายงานสรุปโครงการที่อนุมัติ 
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4. ข้อมูลโครงการ 
เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มหรอืแก้ไขข้อมูลโครงการ การเข้าสูห่น้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกปุ่มเพิ่ม

หรือลิงค์ช่ือโครงการในหน้ารายการโครงการ 

4.1  เพ่ิมข้อมูลโครงการ 
เป็นหน้าจอส าหรับเพิ่มข้อมูลทั่วไปขององค์กร การเข้าสูห่นา้จอสามารถท าได้โดยการคลิกปุ่มเพิ่มใน

หน้ารายการโครงการ 

 

 
รูปที่ 4-1 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลโครงการ 
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รูปที่ 4-2 แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลโครงการ 
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ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.1.1 เลือกองค์กร ใส่ข้อมูลอื่น และคลิกปุ่มบันทึก หลังจากนั้นระบบจะท าการบันทึกข้อมลู เปลี่ยน

สถานะโครงการเป็นร่างเอกสาร และแสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการในข้อ 4.2  
การใส่ข้อมูลกรรมการและเจ้าหน้าที่ท าได้ดังนี้ 

 
รูปที่ 4-3 แสดงหน้าจอการใส่ข้อมูลกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

1. ใส่ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง/เจ้าหน้าที่ และคลิก  ระบบจะท าการเพิ่มข้อมูลและ
แสดงในตารางด้านล่าง 

2. คลิก เมื่อต้องการยกเลิกการเพิ่มข้อมูล 
3. คลิก  เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล 
4. คลิก  เมื่อต้องการลบข้อมูล 

4.1.2 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 
 

4.2 แก้ไขข้อมลูโครงการ 
เป็นหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมลูโครงการ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกลิงค์ช่ือโครงการใน

หน้ารายการโครงการหรอืคลิกปุ่มบันทึกในหน้าสร้างข้อมลูโครงการ 
4.2.1 กรณีเข้าสู่หน้าจอโดยคลิกปุ่มบันทึกในหน้าสร้างข้อมูลโครงการ ระบบจะแสดงข้อมูลที่แท็บ

ข้อมูลทั่วไป และแสดงแท็บข้อมูลโครงการ บุคลากร การด าเนินงาน งบประมาณ และเอกสาร
แนบ โดยแท็บที่ยังไม่ใส่ข้อมูลจะเป็นสีแดง 

 
รูปที่ 4-4 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการกรณีมาจากการคลิกปุ่มบันทึกในหน้าสร้างข้อมูลโครงการ 
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4.2.2 กรณีเข้าสู่หน้าจอโดยการคลิกลิงค์ช่ือโครงการในหน้ารายการโครงการ ระบบจะแสดงข้อมลูที่
แท็บข้อมูลทั่วไป และแสดงแท็บอื่นได้แก่ แท็บข้อมูลโครงการ บุคลากร การด าเนินงาน งบประมาณ 
เอกสารแนบ ประเมินโครงการ ผลการอนุมัติ ข้อมูลสัญญา แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผลโครงการ ซึ่งแท็บข้อมูลต่างๆจะแสดงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

- แท็บประเมินโครงการ จะแสดงหลังจากเจ้าหน้าที่คลิกปุ่มยืนยันหรือองค์กรคลิกปุ่มส่ง
ข้อมูล 

- แท็บผลการอนุมัติ จะแสดงหลังจากเจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูลประเมินโครงการ 
- แท็บข้อมูลสัญญา จะแสดงหลังจากเจ้าหน้าที่ท าการบันทึกผลการอนุมัติ 
- แท็บแบบรายงานผลการปฏิบัตงาน และติดตามประเมินผลโครงการ  จะแสดงหลังจาก

เจ้าหน้าที่ท าการบันทึกข้อมูลสัญญา 

 
รูปที่ 4-5 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลโครงการกรณีมาจากการคลิกลิงค์ชื่อโครงการในหน้าสร้างข้อมูลโครงการ 

 
4.2.3 ปุ่มในหน้าแก้ไขข้อมูลโครงการประกอบด้วย ปุ่มบันทึก ปุ่มลบ ปุ่มยืนยัน ปุ่มพิมพ์ และปุ่ม
ยกเลิก ซึ่งปุ่มต่างๆจะแสดงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- ปุ่มยืนยัน จะแสดงหลังมีการบันทึกข้อมูลแท็บข้อมูลโครงการ บุคลากร การด าเนินงาน 
งบประมาณ และเอกสารแนบครบ 

- ปุ่มบันทึก ปุ่มลบ และปุ่มยืนยัน จะไม่แสดงหลังจากคลิกปุ่มยืนยัน 
- ปุ่มพิมพ์ใบค าขอ จะแสดงหลังคลิกปุ่มยืนยัน 
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4.3 ข้อมูลท่ัวไ  
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลทั่วไป การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกแทบ็ข้อมูลทั่วไป 

 
รูปที่ 4-7 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไป 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 

 

 

-14- 

 
รูปที่ 4-8 แสดงหน้าจอข้อมูลทั่วไป 

 
 
 
 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 

 

 

-15- 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.3.1 ท าการแก้ไขข้อมูล และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
4.3.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูล หลังจากนั้นระบบจะท าการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้า

รายการโครงการ 
4.3.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 

4.4 ข้อมูลโครงการ 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลโครงการ การเข้าสูห่น้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกแทบ็ข้อมลู

โครงการ 
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รูปที่ 4-9 แสดงหน้าจอข้อมูลโครงการ 
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ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.4.1 ใส่ข้อมูลโครงการ และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

  การใส่ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโครงการท าได้ดังนี ้

 
รูปที่ 4-10 แสดงหน้าจอกลุ่มเป้าหมายโครงการ 

1. เลือกกลุ่มเป้าหมายและใส่จ านวน จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือคลิกปุ่ม 
เพื่อยกเลิกการเพิ่มข้อมูล 

2. คลิก  เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล 
3. คลิก  เมื่อต้องการลบข้อมูล 

4.4.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูล ระบบจะท าการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการ
โครงการ 
4.4.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 

4.5 บุคลากร 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลบุคลากร การเข้าสูห่น้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกแทบ็ข้อมลู

บุคลากร 
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-18- 

 

รูปที่ 4-11 แสดงหน้าจอบุคลากร 
 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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4.5.1 ท าการใส่ข้อมูลบุคลากร และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
4.5.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูล ระบบจะท าการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการ

โครงการ 
4.5.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 

4.6 การด าเนินงาน 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลการด าเนินงาน การเข้าสู่หนา้จอสามารถท าได้โดยการคลิกแท็บการ

ด าเนินงาน 

 
รูปที่ 4-12 แสดงหน้าจอการด าเนินการ 
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ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.6.1 ใส่ข้อมูลการด าเนินงาน และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

- ระบบท าการค านวณระยะเวลาโครงการให้หลังจากใส่วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
4.6.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูล ระบบจะท าการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการ

โครงการ 
4.6.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 

4.7 งบ ระมาณ 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลงบประมาณ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกแทบ็

งบประมาณ 

 
รูปที่ 4-13 แสดงหน้าจองบประมาณ 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.7.1 ใส่ข้อมูลงบประมาณ และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

การใส่ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณท าได้ดังนี ้

1. คลิก  ใส่รายการใช้จ่าย จ านวน และคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ   
เพื่อยกเลิก 

 
รูปที่ 4-14 แสดงการใส่ข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ  
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2. คลิก  เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล  

 
รูปที่ 4-15 แสดงการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ 

3. หลังจากแก้ไขข้อมูลคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ   เพื่อยกเลิก 

 
รูปที่ 4-16 แสดงการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ 

4. คลิก  เมื่อต้องการลบข้อมูล 
 

4.7.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูล ระบบจะท าการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการ
โครงการ 

4.7.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 
 

หลังจากองค์กรท าการส่งข้อมูล เจ้าหน้าที่กลุ่มอนุมัติสามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดงบประมาณได ้

 
รูปที่ 4-17 แสดงการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดงบประมาณของเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุมัติ 
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4.8 เอกสารแนบ 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลเอกสารแนบ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกแทบ็เอกสาร

แนบ 

 
รูปที่ 4-18 แสดงหน้าจอเอกสารแนบ 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.8.1 ใส่ข้อมูลเอกสารแนบ และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

การใส่ข้อมูลเอกสารแนบท าได้ดังนี ้
1. คลิกปุ่มเลือกไฟล์ และคลิกปุ่ม Open เพื่อแนบไฟล์ 
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รูปที่ 4-19 แสดงหน้าจอเลือกเอกสารแนบ 

2. คลิก  เมื่อต้องการลบไฟล์ 

 
รูปที่ 4-20 แสดงหน้าจอเอกสารแนบ 

3. คลิกช่ือไฟล์ กรณีต้องการดูไฟล์ 

 
รูปที่ 4-21 แสดงหน้าจอเอกสารแนบ 

4.8.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูล ระบบจะท าการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการ
โครงการ 

4.8.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 
4.8.4 คลิกปุ่มยืนยัน เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งปุ่มยืนยันจะแสดงก็ต่อเมื่อใส่ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลโครงการ บุคลากร การด าเนินงาน งบประมาณ เอกสารแนบครบ และหลังจากคลิกปุ่มยืนยัน 
แล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลในแท็บดังกล่าวได้ 
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4.8.5 คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการพิมพ์แบบเสนอโครงการ และปุ่มพิมพ์จะแสดงหลังจากคลิกปุ่ม
ยืนยัน 

รูปที่ 4-22 แสดงแบบเสนอโครงการ 
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4.9  ระเมินโครงการ 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลการประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัด การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการ

คลิกแท็บประเมินโครงการ 

 
รูปที่ 4-23 แสดงหน้าจอประเมินโครงการ 
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ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.9.1 ใส่ข้อมูลประเมินโครงการ และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

- ระบบค านวณคะแนนรวมเกณฑ์ช้ีวัดข้อ 6 และผลการพิจารณาเกณฑ์ช้ีวัดข้อ 6 โดยจะ
ผ่านเมื่อคะแนนมากกว่าเท่ากับ 70 คะแนน 

- หลังจากบันทึกข้อมูลส าเร็จ สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็น ข้ันตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่
พิจารณาเกณฑ์ประเมิน 

4.9.2 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 

4.10 ผลการอนุมัต ิ
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกผลการอนุมัติ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยโดยการคลิกแทบ็ผลการ

อนุมัติ 
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รูปที่ 4-24 แสดงหน้าจอผลการอนุมัติ 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

4.10.1 ใส่ข้อมูลผลการพิจารณา หรือแก้ไขค่าใช้จ่าย (วิธีการแก้ไขข้อมูลเหมือนหน้างบประมาณ) 
และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
- กรณีเป็นโครงการของจังหวัด ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจังหวัด 
- กรณีเป็นโครงการของส่วนกลาง ต้องผ่านการอนุมัติคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ
และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
- ผลการพิจารณาเป็นข้อมูลที่ได้จากบันทึกแท็บประเมินโครงการ 
- จ านวนเงินที่เสนอขอและฝ่ายเลขาเป็นข้อมูลที่ได้จากแท็บงบประมาณ 
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4.10.2 หลังจากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 
- เปลี่ยนสถานะโครงการดังนี ้

 กรณีจงัหวัดเปลี่ยนเป็น ข้ันตอนที่ 3 อนุมัติโดยอนุกรรมการจังหวัด 
 กรณีส่วนกลางเปลี่ยนเป็น ข้ันตอนที่ 4 อนุมัติโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง หรือ

ข้ันตอนที่ 5 อนุมัติโดยอนุกรรมการกองทุน 
- จะไม่สามารถแก้ข้อมลูงบประมาณ และประเมินโครงการได ้
- สร้างหมายเลขทะเบียนโครงการ รูปแบบดังนี้ ช่ือย่อภาค (ภาคกลาง C, ภาคเหนือ N, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ NT, ภาคใต้ S) + ปี พ .ศ. (2 หลัก) มติที่ประชุม 2 หลัก + ปีมติที่ประชุม 
(2 หลัก) + running number (3 หลัก)  
- แสดงแท็บสญัญา 
- ส่ง SMS และอีเมล์แจง้ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

4.10.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 
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4.11 ข้อมูลสัญญา 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกข้อมูลสัญญา การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยโดยการคลิกแทบ็ข้อมลู

สัญญา 

 
รูปที่ 4-24 แสดงหน้าจอข้อมูลสัญญา 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.11.1 ใส่ข้อมูลสัญญาและคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
4.11.2 หลังจากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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รูปที่ 4-25 แสดงหน้าจอข้อมูลสัญญาหลังบันทึกข้อมูลส าเร็จ 

 
- สถานะโครงการจะเปลี่ยนเป็น ข้ันตอนที่ 6 ท าสญัญาเรียบรอ้ยแล้ว 
- สร้างเลขที่สญัญา รปูแบบดงันี้ ช่ือย่อจังหวัด (2 ตัวอักษร) + running number ตามปี 3 
หลัก + ‘/’ + ปี พ .ศ. (4 หลัก) 
- แสดงแท็บแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและติดตามประเมนิโครงการ 
- แสดงปุม่พิมพ์ และยกเลิกสัญญา 

4.11.3 คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการพิมพ์สัญญา 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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รูปที่ 4-26 แสดงสัญญา 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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4.11.4 คลิกปุ่มยกเลิกสัญญา เมื่อต้องการยกเลิกสัญญา หลังจากนั้นสถานะโครงการจะ
เปลี่ยนเป็น ยกเลิกสัญญา 

4.11.5 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 

4.12 แบบรายงานผลการ  ิบัติงาน 
เป็นหน้าจอส าหรับบันทึกแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยแท็บแบบรายงานผลการปฏิบัติงานจะ

แสดงหลังจากบันทึกข้อมูลสัญญา การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลกิแท็บแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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รูปที่ 4-27 แสดงหน้าจอแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.12.1 ใส่ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

การใส่ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ท าได้ดังนี ้

1. ใส่ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ   เพื่อยกเลิก 

 
รูปที่ 4-28 แสดงการใส่ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2. คลิก  เมื่อต้องการแก้ไขข้อมลู  

 
รูปที่ 4-29 แสดงการแก้ไขข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

3. ท าการแก้ไขข้อมูลและคลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล หรือ  เพื่อยกเลิก 

 
รูปที่ 4-30 แสดงการแก้ไขข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
4. คลิก  เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล 
5. คลิก  เมื่อต้องการลบข้อมูล 

4.12.2 กรณีองค์กรเป็นผู้ใส่ข้อมูลจะไม่สามารถใส่ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่
กลุ่มติดตามจะเป็นผู้ใส่ข้อมูลในส่วนน้ี 

4.12.3 คลิกปุ่มบันทึกและส่งผลการปฏิบัติงาน เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลและไม่ท าการแก้ไขข้อมูล
อีก 

4.12.4 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 
  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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4.13 ติดตาม ระเมินผลโครงการ 
เป็นหน้าจอส าหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามท าการบันทึกการตดิตามประเมินผลโครงการ โดยแทบ็

ติดตามประเมินผลโครงการจะแสดงหลังจากบันทึกข้อมลูสญัญา การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิก
แท็บติดตามประเมินผลโครงการ  

 

 
รูปที่ 4-31 แสดงหน้าจอติดตามประเมินผลโครงการ 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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รูปที่ 4-32 แสดงหน้าจอติดตามประเมินผลโครงการ 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
4.13.1 ใส่ข้อมูลการติดตามประเมินผลโครงการ และคลิกปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ  
4.13.2 คลิกปุ่มพิมพ์ ระบบแสดง pop up ให้ใส่รายละเอียดการพิมพ์หนังสือทวงถาม 

 
รูปที่ 4-33 แสดงหน้าจอ pop up รายละเอียดการพิมพ์หนังสือทวงถาม 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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- ใส่รายละเอียดการพิมพ์หนังสือทวงถามคลิกปุ่มพิมพ์ ระบบจะท าการแสดงหนังสือทวงถาม 

 
รูปที่ 4-34 แสดงหนังสือทวงถาม 

- คลิกปุ่มปิด ระบบจะท าการปิด pop up รายละเอียดการพิมพ์หนังสือทวงถาม 
4.13.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการโครงการ 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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5. รายงานการอนุมัติ 
ประกอบด้วยรายงานดังต่อไปนี ้

5.1 รายงานการพิจารณาโครงการ 
เป็นรายงานส าหรับแสดงการประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดโครงการ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้

โดยการคลิกเมนูรายงานการอนุมัติ เมนูย่อยรายงานการพิจารณาโครงการ 

 
รูปที่ 5-1 แสดงรายงานสรุปการพิจารณาโครงการ 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

5.1.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 5-1 
5.1.2 การใช้งานเมนูอื่นๆ สามารถอยู่ใน Appendix ข้อ 2  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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5.2 รายงานรายละเอียดโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 
เป็นรายงานส าหรบัแสดงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแยกตามผลการอนุมัติ การเข้าสู่

หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกเมนูรายงานการอนมุัติ เมนูย่อยรายงานรายละเอียดโครงการที่ได้รบัการ
สนับสนุน

 
รูปที่ 5-2 แสดงรายงานรายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

5.2.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 5-2 
5.2.2 การใช้งานเมนูอื่นๆ สามารถอยู่ใน Appendix ข้อ 2  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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5.3 รายงานผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 
เป็นรายงานส าหรับแสดงผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการโดยแยกตามภาค การเข้าสู่หน้าจอ

สามารถท าได้โดยการคลิกเมนูรายงานการอนุมัติ เมนูย่อยรายงานผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 

 
รูปที่ 5-3 แสดงรายงานผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

5.3.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 5-3 
5.3.2 คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการพิมพ์เป็นไฟล์ excel  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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5.4 รายงานสรุ การติดตามโครงการ 
เป็นรายงานส าหรับแสดงสรุปสถานะการติดตามโครงการ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดย

การคลิกเมนูรายงานการอนุมัติ เมนูย่อยรายงานสรุปการติดตามโครงการ 

 
รูปที่ 5-4 แสดงรายงานสรุปสถานะการติดตามโครงการ 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

5.4.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 5-4 
5.4.2 การใช้งานเมนูอื่นๆ สามารถอยู่ใน Appendix ข้อ 2  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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6. รายงานความซ้ าซ้อน 

6.1 รายงานทะเบียนผู้รับบริการท่ีซ้ าซ้อนท้ัง ระเทศ 
เป็นรายงานส าหรับแสดงผู้รับบริการที่ซ้ าซ้อนทั้งประเทศ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดย

การคลิกเมนูรายงานความซ้ าซ้อน เมนูย่อยรายงานทะเบียนผู้รับบริการที่ซ้ าซ้อนทั้งประเทศ 

 
รูปที่ 6-1 แสดงรายงานทะเบียนผู้รับบริการที่ซ้ าซ้อนทั้งประเทศ 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

6.1.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 6-1 
6.1.2 การใช้งานเมนูอื่นๆ สามารถอยู่ใน Appendix ข้อ 2  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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6.2 รายงานสรุ ความซ้ าซ้อนผู้รับบริการระดับจังหวัด 
เป็นรายงานส าหรบัแสดงความซ้ าซ้อนผูร้ับบริการระดบัจงัหวัดแยกตามกลุ่มเป้าหมาย การเข้าสู่

หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกเมนูรายงานความซ้ าซ้อน เมนูย่อยรายงานสรุปความซ้ าซ้อนผู้รบับริการระดบั
จังหวัด

 
รูปที่ 6-2 แสดงรายงานสรุปความซ้ าซ้อนผู้รับบริการระดับจังหวัด 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

6.2.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 6-2 
6.2.2 การใช้งานเมนูอื่นๆ สามารถอยู่ใน Appendix ข้อ 2  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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6.3 รายงานสถิติเ รียบเทียบผู้รับบริการ 
เป็นรายงานส าหรบัแสดงสถิติเปรยีบเทียบผู้รบับริการทั้งหมดและบริการซ้ าซ้อนโดยแยกชาย หญิง 

ตามภาค การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลกิเมนูรายงานความซ้ าซ้อน เมนูยอ่ยรายงานสถิติ
เปรียบเทียบผู้รบับริการ

 
รูปที่ 6-3 แสดงรายงานสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการ 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
6.3.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 6-3 
6.3.2 คลิกหน้า 2 ระบบแสดงรายงานจ าแนกผู้รับบริการแยกตามความพิการ 

 
รูปที่ 6-4 แสดงรายงาน จ าแนกผู้รับบริการแยกตามความพิการ 

6.3.3 คลิกหน้า 3 ระบบแสดงรายงานการจ าแนกผู้รับบริการแยกตามยุทธศาสตร์ 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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รูปที่ 6-5 แสดงรายงานการจ าแนกผู้รับบริการแยกตามยุทธศาสตร์ 

6.3.4 คลิกหน้า 4 ระบบแสดงรายงานการจ าแนกผู้รับบริการแยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

 
รูปที่ 6-6 แสดงรายงานการจ าแนกผู้รับบริการแยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

6.3.5 การใช้งานเมนูอื่นๆ สามารถอยู่ใน Appendix ข้อ 2 
 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 

 

 

-46- 

6.4 รายงานสถิติเ รียบเทียบความซ้ าซ้อนของผู้รับบริการ 
เป็นรายงานส าหรบัแสดงสถิติเปรยีบเทียบความซ้ าซ้อนของผู้รบับริการ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้

โดยการคลกิเมนรูายงานความซ้ าซ้อน เมนูยอ่ยสถิติเปรียบเทียบความซ้ าซอ้นของผู้รบับริการ 

 
รูปที่ 6-7 แสดงรายงานสถิติเปรียบเทียบความซ้ าซ้อนผู้รับบริการ 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

6.4.1 ใส่เงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรูปที่ 6-7 
6.4.2 คลิกหน้า 2 ระบบแสดงรายงานจ าแนกความซ้ าซ้อนของผู้รับบริการแยกตามความพิการ 

 
รูปที่ 6-8 แสดงรายงานจ าแนกความซ้ าซ้อนของผู้รับบริการแยกตามความพิการ 

6.4.3 คลิกหน้า 3 ระบบแสดงรายงานการจ าแนกความซ้ าซอ้นของผูร้ับบริการแยกตาม
ยุทธศาสตร ์



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 

 

 

-47- 

 
รูปที่ 6-9 แสดงรายงานการจ าแนกความซ้ าซ้อนของผู้รับบริการแยกตามยุทธศาสตร์ 

  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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6.5 รายงานทะเบียนผู้รับบริการแยกตามโครงการ 
เป็นรายงานส าหรบัแสดงทะเบียนผู้รบับริการแยกตามโครงการ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการ

คลิกเมนรูายงานความซ้ าซ้อน เมนูยอ่ยรายงานทะเบียนผู้รบับริการแยกตามโครงการ

 
รูปที่ 6-10 แสดงรายงานทะเบียนผู้รับบริการแยกตามโครงการ 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
6.5.1 ใส่เงือ่นไขในการค้นหาข้อมลู คลิกปุ่มค้นหา ระบบแสดงรายงานดังรปูที่ 6-10 

- ผู้รบับริการที่ซ้ าซอ้นกับโครงการอื่นๆจะแสดงเป็นสีแดง 
6.5.2 การใช้งานเมนอูื่นๆ แสดงใน Appendix ข้อ 2  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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7. องค์กร 
ประกอบด้วยเมนูย่อยรายการองค์กร และรายการแจง้เพิม่ 

7.1 รายการองค์กร 
เป็นหน้าจอส าหรับค้นหา ลบ สร้างและแก้ไขข้อมูลองค์กร การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดย

การคลิกเมนูองค์กร เมนูย่อยรายการองค์กร 
 

 
รูปที่ 7-1 แสดงหน้าจอรายการองค์กร 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
7.1.1 คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อไปยังหน้าจอสร้างองค์กรข้อ 7.2 
7.1.2 ใส่เงื่อนไข และคลิกปุ่มค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลองค์กร 
7.1.3 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูลองค์กร 
7.1.4 คลิกลิงค์ช่ือองค์กร เพื่อไปยังหน้าจอแก้ไขข้อมูลองค์กรข้อ 7.3 

7.2 สร้างองค์กร 
เป็นหน้าจอส าหรับสร้างองค์กร การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิกปุ่มเพิ่มที่หน้า

รายการองค์กร 
 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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รูปที่ 7-2 แสดงหน้าจอข้อมูลองค์กร 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
7.2.1 ใส่รายละเอียดองค์กร และคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
7.2.2 เมื่อบันทึกส าเร็จระบบจะไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลองค์กร และแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูล

ส าเร็จ” 
7.2.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการองค์กร 

 

7.3 แก้ไขข้อมลูองค์กร 
เป็นหน้าจอส าหรับแก้ไขข้อมูลองค์กร การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยคลิกลิงค์ช่ือองค์กรที่



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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หน้ารายการองค์กร 

 
รูปที่ 7-3 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลองค์กร 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
7.3.1 ใส่รายละเอียดองค์กร และคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
7.3.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการผู้ใช้งาน 
7.3.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการผู้ใช้งาน 

  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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7.4 รายการแจ้งเพ่ิม 
เป็นหน้าจอส าหรับแสดงองค์กรที่ขอใช้งานระบบ การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการคลิก

เมนูองค์กร เมนูย่อยรายการแจ้งเพิ่ม 
 

 
รูปที่ 7-4 แสดงหน้าจอรายการแจ้งเพิ่ม 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
7.4.1 ใส่เงื่อนไข และคลิกปุ่มค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลองค์กรที่ขอแจ้งเพิ่ม 
7.4.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูลองค์กร 
7.4.3 คลิกลิงค์ช่ือองค์กร เพื่อไปยังหน้าจอข้อมูลองค์กรที่ขอแจ้งเพิ่ม 

7.5 ข้อมูลองค์กรท่ีขอแจ้งเพ่ิม 
เป็นหน้าจอส าหรับใช้ในอนุมัติองค์กรเพื่อให้สามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ การเข้าสู่หน้าจอ

สามารถท าได้โดยคลิกลิงค์ช่ือองค์กรที่หน้ารายการองค์กร 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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รูปที่ 7-6 แสดงหน้าจอข้อมูลองค์กรที่ขอแจ้งเพิ่ม 

ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 
7.5.1 คลิกปุ่มอนุมัติ เมื่อต้องการอนุมัติองค์กร ระบบจะท าการส่งเมลล์แจ้งไปยังองค์กร 
7.5.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการองค์กร 
7.5.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการองค์กร 

  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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8. ผู้ใช้งานระบบ 

8.1 รายการผู้ใช้งาน 
เป็นหน้าจอส าหรับค้นหา ลบ ไปยังหน้าสร้างและแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้

โดยการคลิกเมนูองค์กร เมนูย่อยรายการผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 8-1 แสดงหน้าจอผู้ใช้งาน 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

8.1.1 คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อไปยังหน้าจอสร้างผู้ใช้งานในข้อ 8.2 
8.1.2 ใส่เงื่อนไข และคลิกปุ่มค้นหา เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลผู้ใช้งาน 
8.1.3 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูลผู้ใช้งาน 
8.1.4 คลิกลิงค์อีเมลล์ เพื่อไปยังหน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานในข้อ 8.3 

8.2 สร้างผู้ใช้งาน 
เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการสร้างผู้ใช้งาน การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยการ

คลิกปุ่มเพิ่มที่หน้ารายการผู้ใช้งาน 

  
รูปที่ 8-2 แสดงหน้าจอสร้างผู้ใช้งาน 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

8.2.1 ใส่รายละเอียดผู้ใช้งาน เลือกประเภทผู้ใช้งาน และคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
(รายละเอียดผู้ใช้งานแต่ละประเภทอยู่ใน Appexdix ข้อ 1) 

8.2.2 เมื่อบันทึกส าเร็จระบบจะไปยังหน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน และแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูล
ส าเร็จ”และส่งอีเมล์ให้ยืนยันการการใช้งานและตั้งรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 8-3 แสดงอีเมล์แจ้งยืนยันการสมัคร 

- คลิกลิงค์เพื่อยืนยันการการใช้งานและตั้งรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 8-4 แสดงหน้าจอยืนยันการลงทะเบียน 

- ใส่รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน และกดปุ่มยืนยัน เพื่อยืนยันการลงทะเบียน 
8.2.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการผู้ใช้งาน 

8.3 แก้ไขผู้ใช้งาน 
เป็นหน้าจอส าหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการแก้ไขผู้ใช้งาน การเข้าสู่หน้าจอสามารถท าได้โดยคลิก

ลิงค์อีเมลล์ที่หน้ารายการผู้ใช้งาน 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 

 

 

-56- 

 
รูปที่ 8-5 แสดงหน้าจอแก้ไขผู้ใช้งาน 

 
ขั้นตอนการใช้งานเ ็นดังน้ี 

8.3.1 ใส่รายละเอียดผู้ใช้งาน เลือกประเภทผู้ใช้งาน และคลิกปุ่มบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
(รายละเอียดผู้ใช้งานแต่ละประเภทอยู่ใน Appexdix ข้อ 1) 

8.3.2 คลิกปุ่มลบ เมื่อต้องการลบข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการผู้ใช้งาน 
8.3.3 คลิกปุ่มยกเลิก เมื่อไม่ต้องการบันทึกข้อมูลและกลับไปยังหน้ารายการผู้ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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9. การแสดงสถานะตา่งๆ ของโครงการ  
 การแสดงสถานะต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ท าการอนุมัติใหโ้ครงการนั้นๆ จะไปแสดงที่ช่องสถานะของ
โครงการนั้นๆ ดังรูป 

 

 
 
และแสดงสถานะเป็นรูปสัญลักษณ์ดังต่อนี้ไป 

 

สัญลักษณ์ท่ี 1 คือ การอนุมัติ ตามวงเงินท่ีโครงการขอสนับสนุน 

 
 
สัญลักษณ์ท่ี 2 คือ การอนุมัติ  รับลดวงเงินสนับสนุน 

 
 
 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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สัญลักษณ์ท่ี 3 คือ ไม่อนุมัติ 

 
 
สัญลักษณ์ท่ี 4 คือ การชะลอการพิจารณาโครงการ 

 
 
สัญลักษณ์ท่ี 5 คือ การยกเลิกโครงการ 

 
 
สัญลักษณ์ท่ี 6 คือ สถานะอ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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Appendix 

1.  ระเภทผู้ใช้งาน  
แบ่งเป็น 5 ประเภทดงันี ้

1.1 ผู้ดูแลระบบ  สามารถท าได้ทกุอย่าง 
1.2 เจ้าหน้าที่จงัหวัด สามารถท าได้ทุกอย่างเฉพาะของจงัหวัดตนเอง ยกเว้นเมนผูู้ใช้งาน 
1.3 กลุ่มอนมุัติโครงการ สามารถท าได้ทกุอย่างเฉพาะของจังหวัดตนเอง ยกเว้นเมนูผู้ใช้งาน เมนู

องค์กรและติดตามประเมินผลโครงการ 
1.4 กลุ่มติดตามโครงการ สามารถท าได้ทุกเฉพาะติดตามประเมนิผลโครงการ และดูข้อมลูโครงการ

อื่นในจังหวัดตนเองได ้
1.5 กลุ่มบรหิาร สามารถเห็นข้อมลูรายงานทัง้หมด 

  



 

คู่มือการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่ 
ระบบการขอรับเงินสนับสนนุโครงการ 
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2.  ุ่มเครื่องมือและค าสั่งต่างๆ ในหน้ารายงาน 

 
 

2.1   ไปหน้าแรก 

2.2   ไปหน้าก่อนหน้า 

2.3  จ านวนหน้าในหน้าทั้งหมด  

2.4  ค้นหาข้อความในรายงาน 

2.5  บันทึกเป็น PDF หรือ Excel 

2.6  Refresh หน้าจอ 


