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กอนเริ่มใชงาน
ตองเขาสูหนาเว็บไซต สามารถใชงานผานมือถือ หรือผานเครื่องคอมพิวเตอร โดยเปดโปรแกรมเว็บ
เบราวเซอร (โปรแกรมใชงานอินเทอรเน็ต) เชน Google Chrome, Firefox , Edge ,Internet Explorer (IE)
หรือ Safari แนะนําใหใชโปรแกรมรุนใหมลาสุด เพื่อจะไดใชงานเต็มความสามารถของระบบงานและลดความ
ผิดพลาดของการทํางานบางอยางที่ระบบงานไมสนับสนุนในโปรแกรมรุนเกา

เลือกเว็บเบราวเซอร เพื่อเปดใชงาน ( แนะนําใหใช Chrome เพื่อการใชงานที่ถูกตอง)
วิธีที่ 1 พิมพ URL โดยตรง
เมื่อเปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอรแลว พิมพชื่อเว็ปไซตลงในชอง Address bar โดยพิมพคําวา “happynetwork.org” ในชอง Address bar (ชองสําหรับพิมพ URL) แลวกดปุม
เพื่อเขาสูหนาเว็บ
“เครือขายฅนสรางสุข” โดยตรง

วิธีที่ 2 คนคําสําคัญ ผานเว็บคนหา (ภาพตัวอยาง คนหาจากเว็บ Google)
เมื่อเปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอรแลว ใหพิมพคําวา www.google.com ( หรือเว็บไซตสําหรับคนหา
ตัวอื่นๆ ) เพื่อเขาสูหนาเว็บการคนหา แลวพิมพคําวา “เครือขายฅนสรางสุข” หนาเว็บไซตจะแสดงผลการ
คนหา ดังภาพ

ใหคลิกทีล่ ิงค “เครือขายฅนสรางสุข” เพื่อเขาสูหนาเว็ปไซตเครือขายฅนสรางสุข ซึ่งจะแสดงหนาเว็บหลัก
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องคประกอบ หนาแรกของเว็บไซต เครือขาย-ฅน-สรางสุข
แถบเมนูหลัก (ดานบน) ของเว็ปไซต ประกอบดวยเมนู

(หนาแรก) : หนาแรกของเว็ปไซต อัพเดทกิจกรรมและขาว ประชาสัมพันธ ลาสุด
 โครงการ : สําหรับจัดการขอมูลโครงการ แสดงภาพรวมโครงการดานตางๆ เชน พัฒนาโครงการ
ติดตามโครงการ ภาพรวมแผนที่โครงการ โครงการในความรับผิดชอบ
 ปฎิทิน : แสดงขอมูลเกี่ยวกับ ปฎิทินกิจกรรม รวมของโครงการยอยๆ
 คลังขอมูล : ขาวประชาสัมพันธ บทความ คูมือ วีดีโอ เอกสารประชุม ประกาศตางๆ
 เกี่ยวกับเรา : แสดงขอมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและขอมูลโครงสรางทีมตางๆ
 เครือขาย-เพื่อนบาน : แสดงขอมูล ลิงคไปเว็บไซต เครือขาย
 มุมสมาชิก : แสดงขอมูลสําหรับการเขาสูระบบสมาชิก

แถบเมนูหลัก

แถบเมนู
(ด้านข้าง)
แถบเมนู ดานขาง เปนเมนูแนะนํา ที่ใชบอย ของเว็ปไซต ประกอบดวย
 โครงการในความรับผิดชอบ: ทางลัดเขาไปหนา แสดงรายชื่อโครงการ (สําหรับ User: เจาของ
โครงการ)
 หองประชุม ออนไลน: ทางลัดเขาสูการประชุมออนไลน สําหรับประชุมออนไลน หรือ
ถายทอดสด ประชุม/อบรม ตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยใช โปรแกรม Zoom ในการสื่อสาร
 สภาองคกรชุมชน: ทางลัดไปหนา สภาองคกรชุมชน ระดับตําบล
 Node ยอยแตละ จังหวัด : ทางลัดไปหนา Node ยอยแตละ จังหวัด
*อาจมีการปรับเปลี่ยน เมนู ดานขางเพิ่มเติม ตามสถานการณ
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เว็บไซต สภาองคกรชุมชน ระดับตําบล
การเขาหนาเว็บไซต สภาองคกรชุมชน ระดับตําบล สามารถทําไดโดย คลิกที่ปุม
จากเมนูดานขาง ในหนาแรกของเว็บไซต เครือขายฅนสรางสุข
หรือพิมพคําวา “happynetwork.org/codi” ในชอง Address bar (ชองสําหรับพิมพ URL) แลวกด
ปุม
เพื่อเขาสูหนาเว็บ “สภาองคกรชุมชน ระดับตําบล” โดยตรง

จะเขาสูหนาแรกเว็บไซต สภาองคกรชุมชน ระดับตําบล ดังภาพ

แถบเมนู ดานขาง ที่ใชบอย ประกอบดวย
 สภาองคกรของฉัน : ทางลัดไปหนา สภาองคกรชุมชน ระดับตําบล
 รายชื่อโครงการ : ทางลัดเขาไปหนา แสดงรายชื่อโครงการ (สําหรับ User: เจาของโครงการ)
 แผนงาน : แผนงาน
 คูมือ&แบบฟอรม : คูมือ&แบบฟอรม
 หองประชุมออนไลน: ทางลัดเขาสูหองประชุมออนไลน หรือ ถายทอดสด ประชุม/อบรม ตามวัน
เวลาที่นัดหมาย โดยใช โปรแกรม Zoom ในการสื่อสาร
*อาจมีการปรับเปลี่ยน เมนู ดานขางเพิ่มเติม ตามสถานการณ
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รายละเอียดการใชงาน สามารถศึกษาไดในแตหัวขอ
ระบบสมาชิก
ผูใชงานระบบจะตองเปนสมาชิกของเว็บไซตกอน เพื่อการกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบของ
สมาชิกแตละประเภท หากผูใชงานยังไมไดเปนสมาชิกของเว็บไซต จะดูขอมูลและใชงานไดเพียงบางสวน
เทานั้น ถาหากปญหาการจัดการสมาชิก สามารถติดตอศูนยประสานงาน หรือ ผูดูแลระบบ
การเขาสูระบบ (Login)
กอนการใชงานตองทําการเขาสูระบบกอนเพื่อจะไดใชงานไดครบตามสิทธิ์ ที่ไดรับ
1. เลื่อนเมาสไปคลิกบนเมนู “มุมสมาชิก”
2. ปอนชื่อผูใชงานหรืออีเมล ในชอง ชื่อสมาชิก ( Username )
1. คลิก

2. ปอนชื่อ
3. ปอนรหัสผาน
4. เลือกเวลา
5. คลิก

3. ปอนรหัสผาน ในชอง รหัสผาน (Password)
4. สามารถเลือกเวลาที่จะใหเครื่องจํารหัสผานไวได
5. คลิกปุม “เขาสูระบบ” เพื่อเริ่มทํางาน เมนูตางๆ ไดตามสิทธิ์ ทีส่ มาชิกไดรับ
** ถาการเขาสูระบบสมาชิก สําเร็จจะแสดงชื่อสมาชิกผูใชงาน ที่มุมบนดานขวามือ (แสดงแทนคําวา มุม
สมาชิก) และสามารถใชงานเมนูตางๆ ได ตามสิทธิ์ที่ไดรับ **
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การออกจากระบบ (Logout)
เมื่อใชงานเสร็จแลว ใหเลื่อนเมาสไปบนชื่อสมาชิก แลวเลื่อนไปเลือก และคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อ
ปองกันคนอื่นมาใชงานหรือแกไขขอมูล
คลิก “ออกจากระบบ”
เมื่อเลิกใชงาน

กรณีลืมรหัสผาน
กรณีที่สมาชิกเกา ลืมรหัสผาน และเปน
สมาชิกที่ให อีเมล ไวในรายละเอียดสวนตัว ไวใน
ระบบแลวเทานั้น จะสามารถขอรหัสใหม ผาน
ระบบอัตโนมัติไดดังนี้
1. เลื่อนเมาสไปคลิกบนเมนู “ลืมรหัสผาน”
2. ปอน e-mail ที่ใหไวกับระบบ
3. คลิกที่ปุม
ระบบจะสง
รหัสใหม ไปให ทางอีเมล เทานั้น
4. ไปเปดอีเมล ทานจะไดรับเมลพรอมลิงค
ใหแกไขรหัสผาน (ใหดําเนินการตั้ง
รหัสผานใหม ภายใน 30 นาที)

1. คลิก

2. คลิก ปอนอีเมล ที่ใหไวในระบบ

หมายเหตุ.
- กรณีเรงดวน สามารถใชโทรศัพทเบอรที่ใหไวในระบบ
เทานั้นในการติดตอกับผูดูแลระบบ
- แนะนําใหใชของ gmail หรือเมลของที่อื่นๆ

3. คลิก
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การเปลี่ยนรายละเอียดสวนตัว
1. เลื่อนเมาสไปที่ ชื่อ แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”
1. คลิก

2. คลิก
2. เลื่อนเมาสไป ที่ “เปลี่ยนรายละอียดสวนตัว”แลว
คลิกเพื่อเขาไปเปลี่ยนรายละเอียด
3. คลิกที่ชอง “นามแฝง” เปนชื่อที่จะนําไปแสดงใน
หนาเว็บไซต เมื่อทานสงรายงาน หรือแสดงความ
คิดเห็น แนะนําใหใชชื่อและนามสกุลจริง
4. อีเมล ( E-Mail ) กรุณาปอนอี-เมลของทานให
ถูกตอง ครั้งตอไป ทานสามารถใช อีเมลนี้ในการ
เขาสูระบบ(แทน username ได) ทางเว็บไซตจะไม
มีการแสดงอีเมลนี้ของทานในหนาเว็บไซต แตจะใช
ในกรณีที่ทานลืมรหัสผาน ระบบจะสงรหัสผานใหม
ไปใหทางอีเมล
5. ชื่อจริง ใหปอนชื่อจริงของผูใชงาน
6. นามสกุล ใหปอนนามสกุลจริงของผูใชงาน
7. ปอนรายละเอียดตางๆ ในชองตางๆแตละชอง ที่
ทานมีขอมูล เชน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เปนตน
8. คลิกปุม

3. ปอนชื่อ แสดง
4. ปอน e-mail

5. ปอนชื่อ

6. ปอนนามสกุล

7. ปอนเบอรโทรศัพท

เพื่อบันทึกขอมูลการแกไข

8. คลิก เพื่อบันทึก
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การเปลี่ยนรหัสผาน
ถารหัสผานที่ไดรับมา จดจํายาก แนะนําใหเปลี่ยนรหัสผานใหม โดยตั้งรหัสผานที่ตนเอง จําไดงาย แต
ยากคนอื่นจะรูรหัส หรือเดารหัสไดยาก ควรมีตัวอักษรหรือตัวเลข สลับหรือปะปนอยู
1. เลื่อนเมาสไปที่ ชื่อ แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”
1. คลิก

2. คลิก
2. เลื่อนเมาสไปคลิกที่“เปลี่ยนรหัสผาน”
3. ปอนรหัสผานเดิม ในชอง “รหัสผาน
ปจจุบัน”
4. ปอนรหัสผานใหมที่ตองการ ในชอง
“รหัสผานใหม” โดยรหัสผานใหมตอ งมี
ความยาวอยางนอย 6 ตัว (ตัวอักษร+
ตัวเลข)
5. ปอนรหัสผานอีกครั้ง ในชอง“รหัสผานใหม
(ยืนยัน)” ใหเหมือนกันเพื่อยืนยันความ
ถูกตองของรหัสผาน
6. คลิกปุม

เพื่อบันทึกขอมูล

3. ปอนรหัสผานเดิม
4. ปอนรหัสผานใหม

5. ปอนรหัสผานใหม อีกครั้ง
6. คลิก เพื่อบันทึก

ถาสําเร็จจะไดรับ ขอความแจงผล “บันทึกรหัสผานใหมเรียบรอย”
(รหัสผานใหม จะใชไดในการใชเขาใชงานครั้งตอไป หรือ ใหออก
จากระบบกอน แลวเขาสูระบบใหม)
หมายเหตุ: ขอควรระวัง ในการพิมพ ใหดูวาเลือกแปนพิมพ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ตอนตั้งรหัสผาน สังเกต มุมลางซายมือของจอ
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การเปลี่ยนแปลงภาพถายสวนตัว
1. เลื่อนเมาสไปที่ ชื่อ แลวคลิก “แกไขขอมูลสวนตัว”
1. คลิก
2. คลิก

2. เลื่อนเมาสไปและคลิกที่ “เปลี่ยนภาพถาย”
3. เลือ่ นเมาสไป คลิกทีป่ ุม “Choose File”
3. คลิก
4. เลือกที่รูป

4. คลิก เลือกไฟลรูปภาพ ทีต่ องการ
5. คลิกที่ปุม “open” เพื่อจะใชภาพ
จะแสดงชื่อไฟลที่เลือก

5. คลิก
6. คลิก เพื่อสงรูป

6. คลิกที่ปุม
เพื่อสงภาพ ไปบันทึกเก็บไวในระบบ
(กําหนดภาพถายตองมี นามสกุล jpg และขนาด 200x200 pixels เมื่อมีการเปลี่ยนรูปภาพ ภาพจะเปลี่ยนให
ในการใชเขาใชงานครั้งตอไป หรือ ออกจากระบบ แลวเขาสูระบบใหมอีกครั้ง)
ภาพที่ใชแทนตัว จะเปลี่ยน
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ระบบงาน สภาองคกรชุมชน ระดับตําบล
การเริ่มตนทํางานของสภาองคกรชุมชน ระดับตําบล ใหคลิกที่ปุม สภาองคกรของฉัน เพื่อจะเขาสู
หนาตาง แสดงขอมูลสําหรับสภาองคกรชุมชน ระดับตําบล ทีท่ านรับผิดชอบอยู

คลิก... เพื่อเริ่มตน
เขาสูระบบงาน

จะเขาสูหนา สภาองคกรชุมชนฯ ในหนานี้ จะมีแถบเมนูดังนี้
แถบเมนู สภาองคกรชุมชนฯ

แสดงขอมูล สภาองคกรชุมชนฯ






หนาหลัก : หนาแรกของสภาองคกรชุมชนฯ
แผนงาน : แผนงานของสภาองคกรชุมชนฯ
ติดตามโครงการ : โครงการของสภาองคกรชุมชนฯ
สมาชิก : จัดการสมาชิกขององคกร

 ปุม

: เมนูยอย (ขอมูลองคกร)
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ขอมูลสภาองคกรชุมชนฯ
รายละเอียดองคกร
1. คลิก

2. คลิก
ถาตองการแกไขใหขอมูล สภาองคกรชุมชนฯ
3. คลิก

1. คลิกที่
2. เลือก “ขอมูลองคกร”

4. แกไขขอมูลใน
ชองตางๆ

3. คลิกที่
เพื่อเขาไปแกไขขอมูล
4. คลิกในชองที่ตองการแกไข แลวปอน
ขอมูล ในแตละชอง
5. คลิกทีป่ ุม

เพื่อบันทึกขอมูล

5. คลิก เพื่อบันทึก

เจาหนาที่องคกร
จัดการขอมูลสมาชิกของสภาองคกรชุมชนฯ
1. คลิกที่ปุม
2. พิมพชื่อ แลวเลือกชื่อจากระบบ
3. คลิกเลือกระดับสิทธิ์
4. คลิกที่

1. คลิก

เพื่อเพิ่มสมาชิก
2. คลิก ปอนขอมูล
3. เลือก
4. คลิก
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คณะกรรมการ
จัดการขอมูลคณะกรรมการของสภาองคกรชุมชนฯ

1. คลิก
2. คลิก

1. คลิกที่
2. คลิกที่
3. ปอนขอมูลในชองตางๆ
4. คลิก
เพื่อบันทึก

3. ปอนขอมูล

4. คลิก
แผนงาน
ใชสําหรับกําหนด แผนงานหรือกรอบการทํางาน ของสภาองคกรชุมชนฯ ที่จะดําเนินการ ใน
ระยะเวลา 1ป (ปงบประมาณ)
1.คลิก
การสรางแผนงานใหม
1. คลิกเมนู แผนงาน
2. คลิก
2. คลิกที่
3. คลิกปอนชื่อแผนงานที่ตองการสราง
4. คลิกเลือกปของแผนงาน/
งบประมาณ
5. คลิก เลือกพิ้นที่
6. คลิก
แผนงาน

3. ปอนชื่อ
4. เลือกป
5. เลือกพื้นที่

เพื่อเพิ่ม

7. ปอนรายละเอียด ในชองตางๆ โดยคลิก
ในแตละชอง แลวปอนรายละเอียด
ขอมูล เมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหคลิก ชอง
ถัดไปไดเลย ระบบจะบันทึกขอมูลให
อัตโนมัติ
8. ในหัวขอ สถานการณปญหา สามารถ
เพิ่มไดโดยการ คลิกที่ปุม

6. คลิก

7. คลิก ปอนขอมูล
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8. คลิก
9. จะมีหนาตาง สถานการณ ใหใสขอมูล ปอนชื่อ/
รายละเอียด สถานการณปญหา ควรระบุหนวย
นับ หรือรอยละ ที่ตองการใหกรอกขนาดปญหา

9. ปอนสถานการณ
10. ปอนขนาดปญหา

10. ชองขนาด ปอนขอมูล ขนาดปญหา ใหกรอก
เฉพาะตัวเลข
11. คลิก
เพื่อบันทึก
12. สามารถเพิ่ม สถานการณ แบบบรรยายเพิ่มเติมได
โดยคลิกแลวปอนขอมูล แบบบรรยาย

11. คลิก
12. ปอน แบบบรรยาย
13. คลิก

13. ในหัวขอ วัตถุประสงค/เปาหมาย สามารถเพิ่มได
โดยการ คลิกที่
14. ปอนขอมูล วัตถุประสงค ควรระบุ วาเพิ่ม หรือลด
ใหชัดเจน ระบุหนวยนับ หรือรอยละ ไวสําหรับชอง
เปาหมาย 1 ป
15. ปอนขอมูลรายละเอียด ตวชี้วัดความสําเร็จ ของ
วัตถุประสงคในแตละหัวขอ

14. ปอนวัตถุประสงค

15. ปอนตัวชี้วัด
16. ปอนเปาหมาย
17. คลิก

16. ปอนขอมูลเปาหมาย ความสําเร็จที่ตองการ ใหกรอกเฉพาะ ตัวเลข
17. เมื่อเสร็จสิ้น ใหคลิก
เพื่อ
เพิ่มวัตถุประสงค
18. แนวทาง/วิธีการสําคัญ สามารถเพิ่ม
แนวทางอื่นๆ ได โดย คลิก
แลวเพิ่มแนวทางที่ตองการได
19. คลิกปอนขอมูล งบประมาณ รวม
ที่ตั้งไว คราวๆ (หมายถึง
งบประมาณ ที่จะคิดวาจะใชในแผน
นั้นๆ)

17. คลิก
18. คลิก ปอนขอมูล
19. ปอนประมาณ
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20. คลิก
และปอนขอมูลโครงการที่ควร
ดําเนินการ โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อ
ผูรับผิดชอบและงบประมาณ (ซึ่งอาจมาจาก
โครงการที่เสนอมาหรือรอพิจารณาก็ได)
21. คลิก

และปอนขอมูลชุดโครงการ (ถามี)

22. คลิก
และปอนขอมูลโครงการตามแผน
โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อผูรับผิดชอบและ
งบประมาณ ( ซึ่งเปน โครงการที่ผานการ
อนุมัติแลว )
23. หัวขอ กิจกรรมตามแผนงาน เปนการวาง
แผนการทํากิจกรรมของแผนงาน คอย
ทะยอยออกแบบและแกไขปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตางๆได วิธีการเพิ่มกิจกรรม
ทําไดโดย คลิกที่ปุม
จะมีหนาตางใหปอนขอมูล
24. ปอนชื่อกิจกรรม
25. คลิกเลือก วันที่ของกิจกรรม จากปฎิทิน
26. ปอนรายละเอียดของกิจกรรม วิธีการ
ดําเนินงานของกิจกรรมที่จะทํา
รายละเอียด คาใชจาย ตางๆ อยาง
ละเอียด
27. ปอนผลผลิต หรือผลลัพธ ของกิจกรรมนี้
28. ปอนขอมูล งบประมาณกิจกรรม สรุป
ทั้งหมดของกิจกรรมนี้
29. คลิก
เพื่อบันทึก
ขอมูล (จากนั้น สามารถเริ่มขั้นตอน เพิ่ม
กิจกรรมใหม ไดอีกครั้ง)
30. คลิก

เพื่อเสร็จสิ้นการ

20. คลิก เพื่อเพิ่มโครงการที่ควรดําเนินการ

21. คลิก เพื่อเพิ่มชุดโครงการ (ถามี)

22. คลิก เพื่อเพิ่มติดตามโครงการ

23. คลิก เพื่อเพิ่มกิจกรรม

24. ปอนชื่อกิจกรรม
25. คลิกเลือกวันที่ จากปฎิทิน
26. ปอนรายละเอียดกิจกรรม

27. ปอนผลที่จะไดจากกิจกรรม

28. ปอน สรุปงบของกิจกรรม
29. คลิกเพื่อบันทึกกิจกรรม
30. คลิกเพื่อบันทึกแผนงาน
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ติดตามโครงการ
หนาการติดตามโครงการนี้ จะแสดงรายชื่อโครงการที่ไดรับอนุมัตแิ ลว รอรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ โดยสามารถเลือกเขาไปดูรายละเอียดโครงการแตละโครงการได และ สามารถเพิ่มโครงการติดตาม
เขาสูระบบโดยตรงได
1. คลิก
การเพิ่มโครงการติดตาม
1. คลิกแถบเมนู ติดตามโครงการ
2.
3.
4.
5.
6.

2. คลิก

คลิก
ปอนชื่อโครงการ
คลิกเลือกประเภท
คลิก เลือกปงบ
คลิกเลือกพื้นที่

7. คลิกที่ปุม
เพื่อ
บันทึก โครงการจะถูกเพิ่มเขาไป ใน
ระบบติดตามและจะเขาไปหนา
รายละเอียดโครงการตอไป

3. ปอนชื่อโครงการ

4. คลิกเลือก

5. คลิกเลือกป

6. คลิกเลือก พื้นที่

7. คลิก
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รายละเอียดโครงการ
สําหรับการปอนรายละเอียด แกไขหรือเพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดของโครงการ หลังจากคลิกปุม
“เพิ่มโครงการ” (หรือคลิกที่ “ชื่อโครงการ” กรณีแกไข) จะแสดงรายละเอียดโครงการ (ถาไมแสดง
รายละเอียด หรืออยูในแถบยอยหนาอื่นๆ ใหคลิกที่แถบเมนู “รายละเอียด” อีกครั้ง)
1. คลิกปอนรหัสโครงการ
2. คลิก แลวปอน ขอมูลชื่อองคกร/กลุม
3. ในชอง “วันที่อนุมัติ” ใหคลิกแลวจะมีปฎิทิน
วันที่แสดงขึ้นมา ใหคลิกและเลือกวันที่อนุมัติ
4. ชอง “ป” เลือกปงบประมาณ
5. ชอง “งบประมาณ” ถาตองการแกไข ให คลิก
เพื่อแกไขตัวเลขจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ ที่ถูกตอง
6. ชอง “ผูรับผิดชอบโครงการ” คลิก ... ใสชื่อ
ผูรับผิดชอบโครงการ
7. ชอง “พี่เลี้ยงโครงการ” คลิก ... ใสชื่อ พี่เลี้ยง
โครงการ (ถามี)
8. ชอง “พื้นที่ดําเนินงาน” ปอนขอมูลพื้นที่ โดย
พิมพไปสักครูนึง เชนตําบล... แลวเลือกจะมี
ขอมูลแสดงขึ้นมา ใหเลือกใหตรงพื้นที่
ดําเนินงาน

1. ปอนรหัสโครงการ
2.ปอนขอมูล
3. คลิกเลือก
4. คลิกเลือก
5. ปอนขอมูล
6. ปอนขอมูล
7. ปอนขอมูล
8. ปอนขอมูล

11. ปอนงบประมาณ
10. คลิกเลือกวันที่จากปฎิทิน

9. สําหรับทํารายงาน สามารถเพิ่มงวดไดโดยคลิกที่ปุม
10. ปอนวันที่ โดย คลิกเลือกวันที่จากปฎิทิน
11. ปอนงบประมาณ ในแตละงวด

9. คลิกเพื่อเพิ่มงวด
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12. สถานการณปญหา ถาตองการเพิ่มสถานการณ ใหคลิกที่
13. ปอน ขอมูล สถานการณ และ ขนาดปญหา
14. คลิกที่ปุม
เพื่อบันทึก สถานการณ ที่เพิ่มขึ้นใหม
15. ถาตองการเพิ่มขอมูลสถานการณ หลักการและเหตุผล แบบบรรยาย โดย พิมพขอมูลเขาไปเอง ใน
ชองดานลาง
12. คลิก
13. ปอน ขอมูลและขนาด
14. คลิก เพื่อบันทึก

15. คลิกปอน ขอมูลแบบบรรยาย เพิ่มเติม
16. ในสวนหัวขอวัตถุประสงคเปาหมาย โดยวัตถุประสงค ถาตองการ เพิ่มวัตถุประสงคและตัวชี้วัด ให
คลิกที่
แลวจะมีหนาตางใหปอนขอมูลเพิ่ม
17. ปอนขอมูล วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ขนาดปญหา และเปาหมาย 1 ป

17. ปอน ขอมูลและเปาหมาย 1ป

18. คลิกเพื่อ บันทึก

18. คลิกที่ปุม

เพื่อบันทึกขอมูลที่เพิ่ม
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การดําเนินงาน/กิจกรรม
กําหนดรายละเอียดกิจกรรมที่จะทํา ในแตละครั้ง โดยระบุวันที่จะทําแตสามารถเปลี่ยนแปลงได (ให
ใชวันที่ทํารายงานหรือวันที่เริ่มทําก็ได) ชื่อกิจกรรม กลุมเปาหมาย งบประมาณ รายละเอียดกิจกรรมที่วางไว
สามารถปรับเปลี่ยน, เลื่อน, แกไข กิจกรรมได จํานวนกิจกรรมมากนอยขึ้นอยูกับแตละโครงการ
การเพิ่มกิจกรรม

1. คลิกเพื่อ เพิ่มกิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คลิก
เพื่อเพิ่มกิจกรรม
ปอนชื่อกิจกรรม ลงในชอง “ทําอะไร”
ชองเมื่อไร คลิกเลือกและระบุ วันที่และเวลา
ชอง “ที่ไหน” ใหระบุสถานที่จัดกิจกรรม
ปอนงบประมาณที่ตั้งไว ของกิจกรรม
ปอนขอมูลจํานวนกลุมเปาหมายของกิจกรรม
ปอนรายละเอียดกลุมเปาหมาย
ปอนรายละเอียดกิจกรรมตามแผน
สามารถ คลิกเลือกสีของปฎิทิน ที่ตองการได
(ปกติไมตองเลือกสีก็ได)
10. เมื่อปอนขอมูลครบถวนแลว ใหคลิกปุม
“บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ และจะ
ยอนกับไป หนาตางกอนหนานี้ และ สามารถ
เพิ่มกิจกรรม ตอไปไดอีก

2. ปอนชื่อกิจกรรม
3. คลิกเลือกวันที่
4. ปอนขอมูล
5. ปอนงบประมาณ
6. ปอนกลุมเปาหมาย
7. ปอนขอมูล
8. ปอนขอมูล
9.คลิก เลือกสี

10.คลิกเพื่อบันทึก
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การลบหรือแกไข กิจกรรม
11. คลิกที่

จะมีเมนูยอยใหเลือก

11.คลิกแสดงเมนูยอย

12.คลิก เพื่อแกไข
12. กรณีตองการ แกไข คลิก “แกไขรายละเอียด” จะเขาไปยัง
หนาตาง เหมือนกับขั้นตอนปอนขอมูลกิจกรรม เลือกและ
แกไขขอมูล ชองตางๆ
13. คลิกปุม “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
กรณีที่ตองการที่จะลบกิจกรรม
14. คลิกที่ “ลบกิจกรรม” จะลบกิจกรรมได
ตองไมมีการรายงานบันทึกกิจกรรมนั้นอยู
15. คลิก OK เพื่อยืนยันการลบอีกครั้ง
15.คลิก เพื่อยืนยันการลบ

** ถามีขอมูลเปนขอๆ ใหกรอกตามรูปแบบดังนี้
ตัวเลขจุด เวนวรรคหนึ่งชอง แลวตามดวยขอความ
หรือ ใช - เวนวรรคหนึ่งชอง แลวตามดวยขอความ **
เมื่อปอนเสร็จจะแสดงขอความในรูปแบบสวยงามดัง
ภาพตัวอยาง

13. คลิกเพื่อบันทึก

14.คลิก เพื่อลบ
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สามารถแนบไฟล ประกอบโครงการ (ถามี)
16. คลิกที่
แลววาถูกตอง
17. คลิกที่ปุม

แลว เลือกไฟล ทีต่ องการจะสงชื่อไฟลที่จะสง มาแสดงในหนานี้ ถาแนใจ
เพื่อสงไฟล
16. คลิกแลวเลือกไฟล

17. คลิกเพื่อยืนยันสงไฟล

บันทึกกิจกรรม
ใชสําหรับการรายงานผลการทํากิจกรรม และคาใชจายของโครงการ
1. คลิกที่เมนู “บันทึกกิจกรรม” (ดานบน)

1. คลิก

2. คลิก เพื่อเริ่มทํารายการ
2. คลิกทีป่ ุม
ของชื่อกิจกรรมที่
ตองการบันทึกกิจกรรม จะมี หนาตางบันทึกกิจกรรม
3. ใหปอนขอมูลในชองตางๆ เชน ชื่อกิจกรรม สามารถคลิกเพื่อ
ปรับแกไขชื่อกิจกรรมได
4. คลิกเลือก วันที่ปฎิบัติจริง
5. ปอนขอมูล รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการของกิจกรรม
6. ปอนขอมูล ผลผลิต/ผลลัพธที่เกิดขึ้นจริง ของกิจกรรม

3. ชื่อกิจกรรม
4. คลิกเลือกวันที่
5. ปอนขอมูล
6. ปอนขอมูล
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7. รายงานสรุปการใชเงิน โดยแยกหมวดการเงิน คลิกปอนตัว
เลขที่ใช ในแตละประเภท ระบบจะแสดงผลรวมใหอัตโนมัติ

7. ปอนขอมูล

8. คลิกทีป่ ุม
เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
บันทึกกิจกรรมกอน แลวสามารถสงภาพถายหรือไฟลแนบ
การสงภาพถายหรือไฟลรายงาน หรือสงภาพใบเสร็จ
8. คลิกเพื่อบันทึก
9. คลิกปุม “สงภาพหรือไฟลรายงาน” หรือ “สงภาพใบเสร็จ”
(ตองทําบันทึกกิจกรรมกอนถึงจะมีปุมนี้
ปรากฎ ใหคลิกได ถาคลิกสงภาพถาย
กิจกรรม ภาพสามารถมองเห็นไดทุกคน ถา
เลือกสงภาพใบเสร็จรับเงิน จะมองเห็นได
9. คลิก
เฉพาะกองทุนฯ (ภาพในสวนนี้ จะไมถูก
เปดเผยทั่วไป)
10. คลิกเลือกไฟล
10. คลิกเลือกภาพหรือไฟล
11. คลิก open เพื่อสงภาพถายหรือไฟล
ประกอบกิจกรรม สามารถสงไฟลที่มี
11. คลิก เพื่อสงไฟล
นามสกุล JPEG, JPG, PNG, DOC,
DOCXและPDF สงไดทีละไฟล

กรณีตองการแกไขบันทึกกิจกรรม
1. คลิกที่แกไขบันทึกกิจกรรม หรือ คลิกที่ชองขอความ*
เพื่อแกไขไดโดยตรง * สามารถใชแกไขไขขอมูล ที่เปน
ชองขอความเทานั้น ไมสามารถแกไข รายงานการเงินได
2. ถาตองการแกไข รายงานการเงิน ที่ สามารถทําการ
แกไข และคลิกบันทึก เมื่อเสร็จสิ้นการแกไข

1. คลิก แกไขขอมูล

2. คลิก เพื่อแกไขการเงิน
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กรณีตองการลบบันทึกกิจกรรม
1. คลิกที่ ลบบันทึกกิจกรรม * ควรใชความระมัดระวังในการลบ เนื่องจากขอมูลรูปภาพ หรือไฟลแนบ
จะถูกลบไปดวย
2. คลิก OK เพื่อตอบยืนยันการลบอีกครั้ง
2. คลิก เพื่อยืนยันการลบ
1. คลิก เพื่อลบ

แบบประเมิน
1. แบบติดตามประเมินปจจัยนําเขา (Input
Evaluation)
2. แบบการติดตามประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการ (Process Evaluation)
3. แบบประเมินผลการดําเนินงาน
(Performance/Product Evaluation)
4. แบบการวิเคราะหและการสังเคราะหปจจัย
กําหนดความสําเร็จของโครงการ
5. แบบประเมินคุณคาของโครงการที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมสุขภาพ
6. แบบประเมิน HIA
สรุปโครงการ
เมื่อโครงการดําเนินการแลว สามารถบันทึกสรุปผลการดําเนินงาน หรือ สรางรายงานประจํางวด
(รายงานงานงวด และ/หรือ รายงานการเงินงวด ) หรือสรางรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อปองกันการแกไขขอมูล
ยอนหลัง
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แถบเมนูอื่นๆ
1. ปฎิทิน. แสดงปฎิทิน/ตารางเวลา/
2. คลังขอมูล
- ขาว-ประชาสัมพันธ ขาวสาร อัพเดท โดยจะแสดงขาว
ลาสุด สามารถดูขาวยอนหลัง
- คูมือ เอกสาร แบบฟอรม รวบรวมคูมือการใชงานฯ
สามารถเลือก หรือดาวนโหลด(บันทึกเก็บเปนไฟล)
3. เกี่ยวกับเรา แสดงขอมูล จะแสดงขอมูลที่เกี่ยวกับหนานั้นๆ
- ประวัติความเปนมา แสดงขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา
- ศูนยประสานงาน แสดงขอมูลเกี่ยวกับศูนยประสานฯ
- ทีมงานผูพัฒนาระบบ แสดงขอมูลที่เกี่ยวกับผูพัฒนาระบบ

..............

