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๑. ข้อกำหนดการใช้งานระบบ “ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) 

จัดทำข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ เพ่ือพัฒนาช่องทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี สามารถทำงานได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 

๑.๒ เพื่อลดความยุ่งยากและขั้นตอนของการทำงาน ลดปริมาณกระดาษ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ประสานข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร 

๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามประเมินผล ระบบโปรแกรมประยุกต์ที่มีลิขสิทธิ์ใช้งานที่ถูกต้อง

และสนับสนุนกระบวนทำงานด้านการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกรุงเทพมหานคร สอดคล้อง

กับแนวทาง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” และปรับปรุงการบริหารจัดการ

กระบวนงานภายในหน่วยงานให้สามารถส่ังการ ตรวจสอบหรือมอบหมายงานจากนอกสถานท่ีได้  

๒. ข้อกำหนดและสิทธิในการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans)  ได้มีการกำหนดและจำแนก

สิทธิในการใช้งานข้อมูล การรายงานผล การแก้ไขข้อมูล  การลบข้อมูล และการอนุมัติ ในข้อมูลโครงการ

และข้อมูลตัวช้ีวัด เป็น ๒ ระบบ คือ  

๒.๑ ผู้ใช้งานท่ัวไป (หน่วยงานระดับฝ่าย ระดับกอง ระดับสำนัก/สำนักงานเขต) 

๒.๒ ผู้ใช้งานท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบประเมินผลตัวช้ีวัด และโครงการประจำปี (กองยุทธศาสตร์) 

กำหนดและสิทธิการใช้งาน จำแนกกลุ่มผู้ใช้งานระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน ระดับกอง/เขต ระดับสำนัก กองยุทธศาตร์ฯ 

๑. การเพ่ิมข้อมูลโครงการ Ö Ö Ö Ö 

๒. การลบข้อมูลโครงการ  Ö Ö - Ö 

๓. การแก้ไขข้อมูลโครงการ Ö Ö - Ö 

๔. การรายงานความก้าวหน้า   -  

** ระบบบฯ อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานท่ีมีรหัสตรงกับฝ่าย/กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบโครงการ เท่าน้ัน  

๕. การเพ่ิมข้อมูลตัวช้ีวัด Ö Ö Ö Ö 

๖. การแก้ไขข้อมูลตัวช้ีวัด - Ö - Ö 

๗. การลบข้อมูลตัวช้ีวัด - Ö - Ö 

๘. การรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด Ö Ö - Ö 

** ระบบฯ อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานท่ีมีรหัสตรงกับกอง/เขตท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เท่าน้ัน  

๙. บันทึกจำนวนโครงการ/ปี - - - Ö 

๑๐. ตรวจประเมินผลโครงการ
(รายโครงการ/ไตรมาส) 

- - - Ö 
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๑๑. บันทึกผลคะแนนส่วนท่ี ๑ - - - Ö 

๑๒. ยืนยันผลประเมินส่วนท่ี ๒ - - - Ö 

**ระบบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานท่ีแต่ละกองยุทธศาสตร์ฯ รับผิดชอบการประเมินผล เท่าน้ัน  

 

๑. การใช้งานเบื้องต้น 
๑.๑ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน  

ในการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมีรหัสผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจาก

เจ้าหน้าท่ี ท่ีดูแลระบบ โดยจะต้องทำการลงทะเบียนก่อน และเม่ือข้อมูลถูกส่งไปท่ีผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบทำ

การตรวจสอบและให้สิทธิการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้  

 
 

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน  

(๑) เข้าท่ีเว็บไซต์ 
(๒) กดท่ีปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่” 
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(๓) กรอกรายละเอียดท่ีระบบร้องขอ 

 
 

(๔) กดปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือทำการยืนยัน และรอตอบรับจากทางเจ้าหน้าท่ี ท่ีดูและระบบ ผ่านทางอีเมลท่ี
ได้ลงทะเบียน 

(๕) กดปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือทำการยืนยัน และรอตอบรับจากทางเจ้าหน้าท่ี ท่ีดูและระบบ ผ่านทางอีเมลท่ี
ได้ลงทะเบียน 

 

๑.๒ การเข้าสู่ระบบ 

หลังจากการลงทะเบียนได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้โดยทำการเข้าสู่ระบบ 

(๑) เข้าท่ีเว็บไซต์ 
(๒) กรอกช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

(๓) หากรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
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๑.๓ การใช้งานเมนูเบ้ืองต้น  

 
(๑) ปุ่มซ่อนเมนู ใช้สำหรับต้องการซ่อนเมนูทางด้านซ้าย เพ่ือได้เกิดมุมองพ้ืนท่ีทางด้านขวามากข้ึน 
(๒) ปุ่มแสดงเมนู ใช้สำหรับเรียกใช้เมนู เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเมนูในกรณีท่ีอยู่ในหน้า
เน้ือหา และเป็นทางลัดในการกลับไปหน้าเมนูได้ง่ายข้ึน  

(๓) ปุ่มแสดงเมนูหลักในการเข้าใช้งานระบบ แยกตามประเภทการเข้าถึงระบบท้ัง 4  ระบบประกอบด้วย 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการติดตามและ

ประเมินผล ระบบรายงานผลเชิงสรุปข้อมูล  

(๔) ปุ่มออกจากระบบ เม่ือใช้งานปุ่มน้ี จะเป็นการออกจากระบบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้าที่ 8 

 

๒. เมนกูระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ์ 
เมนูหลักของกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเข้าและจัดการข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์

ของกรุงเทพมหานครฯ การนำเข้าข้อมูลโครงการในรูปแบบเขียนโครงการ ทั้งในรูปแบบการใช้งบ หรือไม่ใช้งบ 

งานประจำ งานไม่ประจำเป็นต้น  รวมถึง ดำเนินการติดตามผล และรายงานผล โดยแบ่งการบันทึกข้อมูล

ออกเป็นเมนูย่อย ๔ เมนู ประกอบด้วย ระบบบันทึกข้อมูลยุทธศาสตร์ บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและข้อมูลพื้นฐาน 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ในระบบน้ีได้ 
 

 
 

๒.๑ ระบบบันทึกข้อมูลยุทธศาสตร์ฯ 

เม่ือทำการกดท่ีเมนู “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” ระบบจะทำการแสดงท่ีหน้าสรุปรายงานผลการ

ดำเนินการ ในเมนูน้ีจะสามารถดูผลการดำเนินการโครงการในรูปแบบภาพรวม (อธิบายการใช้งานในข้อ 

๒.๑.๓)  และเลือกทำรายการได้จากเมนูทางด้านซ้าย ประกอบไปด้วย เมนูบันทึกตัวช้ีวัดและข้อมูลพ้ืนฐาน 

เมนูระบบบันทึกโครงการ เมนูสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  

 
 

เมนูย่อย 
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๒.๑.๑ เมนูย่อย: เมนูบันทึกตัวช้ีวัดและข้อมูลพ้ืนฐาน  

เมนูน้ีใช้สำหรับบันทึกตัวช้ีวัดของหน่วยงาน และดูข้อมูลตัวช้ีวัดของหน่วยงานท้ังหมดในระบบได้ 

วิธีการสร้างตัวชี้วัด 

(๑.) กดท่ีเมนู + สร้างตัวช้ีวัดใหม่ 

 
(๒.) กรอกข้อมูลตัวช้ีวัด ตามข้ันตอนท่ี ๑,๒,๓  

- หมายเลข ๑ : ทำการเลือกตัวช้ีวัดหลัก  

- หมายเลข ๒ : ทำการกำหนดตัวช้ีวัดท่ีต้องการบันทึกอยู่ในปีงบใด 

- หมายเลข ๓ : ส่วนการกรอกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวช้ีวัด 

- หมายเลข ๔ : กดเพ่ือไปข้ันตอนต่อไป หรือย้อนกลับ  

 
(๓.) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูลตัวช้ีวัด 
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วิธีการเลือกดูข้อมูลตัวชี้วัดหน่วยงาน 

(๑.) กดท่ีเมนูตัวช้ีวัดท้ังหมด 

 

(๒.)  เลือกตัวกรองข้อมูล  
(๓.)  กดท่ีช่ือตัวช้ีวัดเพ่ือดูรายละเอียด 

 

 
วิธีการแก้ไขตัวชี้วัด 

(๑.) กดท่ีเมนูตัวช้ีวัดท้ังหมด 
(๒.) เลือกตัวกรองข้อมูล 
(๓.) กดปุ่ม “แก้ไข”  หลังรายช่ือตัวช้ีวัดท่ีต้องการแก้ไข 

 
(๔.) ทำการแก้ไขข้อมูล 
(๕.) กดปุ่ม “บันทึกแก้ไข” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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วิธีการดูรายงานผลตัวชี้วัด 

(๑.) กดท่ีเมนูรายงานตัวช้ีวัด/โครงการ 
(๒.) เลือกตัวกรองข้อมูล 
(๓.) ระบบแสดงข้อมูลรายงานผลตัวช้ีวัด 
(๔.) ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Excel  

 

 
 

๒.๑.๒ เมนูย่อย: ระบบบันทึกโครงการ 

เมนูน้ีใช้สำหรับข้อมูลโครงการท้ังในรูปแบบบันทึกในระบบ ตรวจสอบสถานะโครงการ พิมพ์เล่มโครงการ ลบ

โครงการ คัดลอกโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการท่ีมีอยู่ในระบบได้ 
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วิธีการสร้างโครงการใหม่  

(๑.) กดท่ีเมนู + สร้างโครงการใหม่ 

(๒.) กรอกข้อมูลโครงการตามข้ันตอน ๑-๗  

ข้ันตอนท่ี ๑: กรอกรายละเอียดโครงการ ประกอบไปด้วย  

- ช่ือโครงการ: กรอกช่ือโครงการ 

- สำนัก/สำนักงานเขต: เลือกโครงการท่ีต้องการบันทึกอยู่ภายใต้ สำนัก/สำนักงานเขต 

- กอง/ฝ่ายฯ ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด: เลือกหน่วยวานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด 

- ช่ือผู้รับผิดชอบ: ระบบจะใส่ข้อมูลให้อัตโนมัติตามผู้ท่ีเข้าใช้งานระบบ 

- ช่ือผู้ประสานงาน (สยป): กรอกข้อมูลช่ือผู้ประสานงาน 

- ปีงบประมาณ: เลือกปีงบประมาณ   
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ข้ันตอนท่ี ๒:  

 
- หลักการและเหตุผล: ใส่รายละเอียดหลักการและเหตุผล 

- วัตถุประสงค์โครงการ: ใส่รายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นหัวข้อ หากมีมากกว่า ๑ 

สามารถทำการเพ่ิมได้จากปุ่ม “เพ่ิม”  

 
- เป้าหมายของโครงการ: ใส่เป้าหมายของโครงการเป็นหัวข้อ หากมีมากกว่า ๑ สามารถทำการเพ่ิมได้

จากปุ่ม “เพ่ิม”  
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ข้ันตอนท่ี ๓: 

- 

- ประเภทของโครงการตามแผน: เลือกประเภทของโครงการตามแผน 

- ประเภทโครงการ: เลือกประเภทโครงการใหม่ หรือต่อเน่ือง หากเลือกต่อเน่ือง จะต้องทำการระบุ

จำนวนปีในระบบด้วย 

- ชนิดของโครงการ: เลือกชนิดโครงการ  

- ลักษณะโครงการ: เลือกลักษณะโครงการ ใช้งบประมาณ หรือไม่ใช้งบ 

- รูปแบบโครงการ: เลือกรูปแบบโครงการ (ในส่วนตัวเลือกน้ีจะมีเง่ือนไขการรายงานและติดตามผล

ประกอบสำหรับตัวเลือก ซ่ึงแตกต่างกันตามรูปแบบโครงการ) 

- สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการ กทม.: เลือกโครงการสนับสนุนตามนโยบายข้อใด หรือไม่ 
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- ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ: กรอกวันที่เริ่มต้น สิ้นสุด และ พิกัด ของของการตั้งอยู่ที่ใด โดย

ทำการกรอก latitude และ Longitude (วิธีค้นหา latitude และ  Longitude ทำการเข้าเว็บไซต์ 

www.google.com/maps ทำการค้นหาสถานที่ หรือปักหมุดพิกัด เพื่อดึงพิกัด จากนั้นให้ทำการดูท่ี 

URL ด้านบน จะเห็นพิกัด latitude และ longitude ให้นำตัวเลขน้ันมากรอก)  

 
-รายละเอียดเพ่ิมเติม: กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

ข้ันตอนท่ี ๔: 

ระบบจะแสดงแผนปฏิบัติการ ตามประเภทโครงการ ในข้ันตอนท่ี ๓ หากโครงการท่ีมีแบบแผนปฏิบัติการ 

ระบบจะแสดงแผนปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ ตามรูปตัวอย่าง  
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หากโครงการท่ีไม่มีแผนการปฏิบัติการมาตรฐาน สามารถดำเนินการเพ่ิมเองได้ ตามรูปด้านล่าง  

 
 

ข้ันตอนที ๕:  

 
- งบฯ กทม: กรอกงบประมาณ 

- งบฯ รัฐบาล: กรอกงบประมาณ 

- งบฯ อ่ืน ๆ: กรอกงบประมาณอ่ืน ๆ 

- งบลงทุน: กรอกงบลงทุน 

- งบดำเนินการ: กรอกงบดำเนินการ 
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- แผนงาน: กรอกรายละเอียดแผนงาน 

- งาน: กรอกรายละเอียดงาน 

- หมวด: กรอกรายละเอียดหมวด 

- จำนวนเงินท้ังส้ิน: กรอกจำนวนเงินท้ังส้ิน 

- รายละเอียดงบประมาณ: กรอกรายละเอียดงบประมาณ หากมีมากกว่า 1 รายการสามารถทำการเพ่ิมได้ 

ปุ่ม “เพ่ิม”  

 
ข้ันตอนท่ี ๖: 
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 - ความเส่ียง: กรอกค่าประเมินความเส่ียง โดยกดปุ่ม  เพ่ิม  

 
- ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ: กรอกรายละเอียดประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการ 

- ตัวช้ีวัดความสำเร็จ: เลือกตัวช้ีวัดความสำเร็จ หากมีมากกว่า 1 สามารถทำการเพ่ิมได้ ท่ีปุ่ม “เพ่ิม” 

- การติดตามความก้าวหน้า: กรอกรายละเอียดตามความก้าวหน้า 

- การประเมินผลโครงการ: กรอกรายละเอียดการประเมินผลโครงการ 

 

ข้ันตอนที ๗:  

 
- เอกสารเพ่ิมเติม: แนบไฟล์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงได้เพ่ิมเติมได้ต้ังแต่ 1 ไฟล์ข้ึนไป 

(3) กดปุ่ม ย้อนกลับ เพ่ือกลับไปข้ันตอนก่อนหน้า หรือ กดปุ่ม บันทึกฉบับร่าง เพ่ือบันทึกข้อมูล หากทำ

การบันทึกฉบับร่างเรียบร้อย จะสามารถค้นหา หรือ ส่งขออนุมัติโครงการได้จากเมนูโครงการท้ังหมด 

(ศึกษาได้จากหัวข้อวิธีการขอตรวจสอบโครงการ) 
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วิธีการขอตรวจสอบโครงการ/ขออนุมัต ิ

(๑) ไปท่ีเมนู “โครงการท้ังหมด”  

(๒) ทำการค้นหาโครงการท่ีต้องการ 
(๓) กดปุ่มขอตรวจสอบ    
(๔) ระบบแจ้งเตือนยืนยันการตรวจสอบ กดปุ่ม  “ตกลง” เพ่ือยืนยัน หรือ “ยกเลิก” เม่ือทำการกดยืนยัน

ข้อมูลโครงการจะเข้าสู่ข้ันตอนการรอตรวจสอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลหรือติดตามสถานะโครงการ

ได้จากเมนู “โครงการรอตรวจสอบ” *หากโครงการท่ีทำการส่งตรวจสอบโครงการแล้วจะไม่สามารถ

ดำเนินการแก้ไขได้ จนกว่าผู้มีอำนาจทำการส่งกลับให้แก้ไข 

 

วิธีการอนุมัติโครงการ(เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น)  

ผู้ท่ีสามารถใช้งานเมนูน้ีได้ จะเป็นผู้ท่ีมีสิทธ์ิเท่าน้ัน ซ่ึงจะสามารถทำการอนุมัติ แก้ไข แสดงความคิดเห็น ให้กับ

โครงการในหน่วยงานท่ีดูแลเท่าน้ัน ตามข้ันตอนการอนุมัติของหน่วยงาน  

(๑) ไปท่ีเมนู “โครงการรอตรวจสอบ”  

(๒) เรียกดูโครงการท่ีขอตรวจสอบ  
(๓) กดปุ่มตรวจสอบ 

 
(๔) ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ รวมถึงแก้ไขรายละเอียดเน้ือหาของโครงการได้ และทำการอนุมัติ
โครงการ หากไม่อนุมัติ โครงการท่ีขอมาจะถูกส่งกลับไปยังเจ้าของโครงการเพ่ือทำการแก้ไขได้อีกคร้ัง  
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(๕) กดปุ่ม “เสร็จส้ิน” เพ่ือทำการยืนยันข้อมูล หรือปุ่ม “ย้อนกลับ”  เพ่ือกลับไปข้ันตอนก่อนหน้า  

 
 

วิธีการอนุมัติโครงการ(เฉพาะเจ้าหน้าที่ภายใน สยป เท่านั้น )  

เม่ือโครงการผ่านการอนุมัติในหน่วยงานครบตามกำหนดแล้ว เจ้าหน้าท่ี สยป จะต้องดำเนินการตรวจสอบและ

วิเคราะห์โครงการ เพ่ือใช้สำหรับจัดทำแผนต่อไปในระบบท่ี ๒ (ระบบกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ)  

(๑) ไปท่ีเมนู “ระบบวิเคราะห์โครงการ”  

(๒) ตรวจสอบข้อมูลโครงการ และผลการตรวจสอบ การอนุมัติก่อนหน้า 
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(๓) แสดงความคิดเห็น และทำการอนุมัติโครงการ หากไม่อนุมัติ โครงการท่ีขอมาจะถูกส่งกลับไปยัง
เจ้าของโครงการเพ่ือทำการแก้ไขได้อีกคร้ัง 

 
(๔) ทำการวิเคราะห์โครงการ “เลือกเคร่ืองมือวิเคราะห์”  

(๕) ประเมินการวิเคราะห์โครงการ 

 
(๖) กดปุ่ม “เสร็จส้ิน” เพ่ือยืนยันข้อมูล หรือ “ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปข้ันตอนก่อนหน้า 
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(๗) เม่ือโครงการถูกอนุมัติโดย สยป แล้วจะถูกส่งข้อมูลไปยังระบบท่ี ๒ (กระบวนการแปลงแผนไปสู่การ

ปฏิบัติ) เพ่ือจัดทำแผนต่อไป 

 

วิธีการนำโครงการเข้าสู่ระบบติดตาม 

เม่ือโครงการผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน นักวิเคราะห์ และทำการส่งโครงการไปยังสำนัก

งบประมาณ (โครงการใช้งบ และสำนักงบประมาณ ฯ อนุมัติโครงการกลับมา) หรือ ผ่านข้ันตอนอนุมัติจาก

หัวหน้าหน่วยงาน หรือนักวิเคราะห์ (โครงการไม่ใช้งบ) โครงการจะถูกแสดงท่ีเมนูน้ี เพ่ือให้ทางเจ้าของ

โครงการนำโครงการเข้าสู่ระบบติดตาม  

(๑) กดท่ีเมนู “ระบบบันทึกโครงการ”  

(๒) กดท่ีโครงการรอติดตามฯ 
(๓) ค้นหาโครงการตามเง่ือนไข หรือตามช่ือโครงการ 
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(๔) กดท่ีปุ่ม “ดำเนินการติดตาม”  

 
(๕) ปรับรายละเอียดแผนการรายงานติดตาม 

 
(๖) เม่ือทำการปรับแผนรายงานเรียบร้อยแล้ว ทำการกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูล และข้อมูล

จะถูกส่งไปในข้ันตอนต่อไปคือ กระบวนการติดตามและประเมินผล เพ่ือทำการรายงานต่อไป หรือกด

ปุ่ม “ยกเลิกและย้อนกลับ” เพ่ือยกเลิกรายการ 
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วิธีการตรวจสอบสถานะโครงการ/พมิพ์เล่มโครงการ 

(๑) ไปท่ีเมนู “โครงการท้ังหมด” 

(๒) ค้นหาโครงการ  
(๓) ตรวจสอบสถานะโครงการ หรือเลือกพิมพ์รายงาน  

 
วิธีการคัดลอกโครงการ 

(๑) ไปท่ีเมนู “คัดลอกข้อมูลโครงการ” หรือ “โครงการไม่ได้รับงบประมาณ”  

(๒) กดดูรายการโครงการ หรือค้นหา รายการท่ีต้องการคัดลอก 
(๓) กดปุ่ม “คัดลอกโครงการ” 

(๔) โครงการท่ีทำการคัดลอก จะเข้าไปสู่เมนู โครงการท้ังหมด สามารถทำการแก้ไข และขอจัดทำ
โครงการได้อีกคร้ัง 

 
 
 

๒.๑.๓ เมนูย่อย: สรุปรายงานผลดำเนินงาน  
 
เมนูน้ีใช้สำหรับดูรายงานโครงการ สามารถเรียกดูรายงานในรูปแบบภาพรวม สรุปตัวช้ีวัดโครงการ ผู้ใช้งาน

สามารถเรียกดูได้ตามเมนูย่อย ประกอบด้วย สรุปตัวช้ีวัดและโครงการ โครงการตามหน่วยงาน จำแนกตามปี 

แต่แต่ละเมนูย่อย สามารถดูรายงานได้ดังน้ี   
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เมนูสรุปตัวชี้วัดและโครงการ 

เมนูน้ีจะอธิบายภาพรวมของโครงการท่ีตอบตัวช้ีวัดตามสำนัก/สำนักงานเขต รายงานผลตามปี ผู้ใช้งาน

สามารถกรองตัวเลือกท่ีต้องการเลือกดูได้  

 
สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้ โดยกดท่ี ผลการดำเนินงานของโครงการ เพ่ือเข้าถึงรายละเอียดของโครงการ  

 
 

 

เมนูโครงการตามหน่วยงาน 

เมนูน้ีแสดงผลรายงานตามหน่วยงาน สามารถเลือกกรองข้อมูลได้ ๓ ระดับ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับ

สำนัก หน่วยงานระดับสำนักงานเขต หน่วยงานระดับกรุงเทพมหานคร ซ่ึงท้ัง ๓ ระดับจะสามารถกรองข้อมูล

รายปีได้ เม่ือกดท่ีเมนู และเลือกตัวกรองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงภาพรวม แบ่งตามหัวข้อท่ีทำการเลือกดู 

ผู้ใช้งานสามารถดูรายงาน ลงลึกถึงรายโครงการได้ ตามตัวอย่างข้ันตอนในรูปภาพประกอบด้านล่าง 
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เลือกตวักรองข้อมลู 

 
เลือกหน่วยงานท่ีต้องการ 

 
เลือกหน่วยงาน 
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แสดงรายละเอียดโครงการ 
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๓. เมนกูระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  
เมนูหลักของกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เพื่อการเรียกดูข้อมูลการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน การจัดคำรับรองการปฏิบัติงาน  ระดับหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการพิมพ์เล่ม

คำรับรองการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   

 

 
 

 ๓.๑ เมนูย่อยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  

๓.๑.๑ เมนูแผนฯ หน่วยงาน  

เมนูน้ีใช้สำหรับเรียกดูข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีของหน่วยงาน ของหน่วยงาน  

วิธีเรียกดูแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปี ของหน่วยงาน  

(๑) กดท่ีมู แผนฯ หน่วยงาน 
(๒) เลือกหน่วยงาน  
(๓) เลือกปีท่ีต้องการ  
(๔) กดปุ่มส่งออกแผนฯ 
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(๕) ค้นหาไฟล์ท่ีทำการส่งออก หรือ มองหาได้จาก ส่วนจัดเก็บในเคร่ืองท่ีดาวน์โหลด  
 
 

๓.๑ เมนูย่อยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

วิธีเรียกดูคำรับรองการปฏิบัติงานและพิมพ ์

(๑) กดท่ีเมนูหน่วยงาน/สำนัก 
(๒) เลือกหน่วยงาน  
(๓) เลือกหน่วยงาน  
(๔) กดปุ่มพิมพ์คำรับรอง  

 
(๕) ค้นหาไฟล์ท่ีทำการส่งออก หรือ มองหาได้จาก ส่วนจัดเก็บในเคร่ืองท่ีดาวน์โหลด 

 

๔. เมนกูระบวนการติดตามและประเมินผล 
เมนูน้ีใช้เพ่ือติดตามและรายงานผลความคืบของโครงการท่ีนำเข้าระบบ  
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วิธีการรายงานผลการดาํเนินงาน 

(๑) กดท่ีเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน” 

(๒) กดท่ี “โครงการท้ังหมด” 

(๓) เลือกค้นหาโครงการ กดท่ี “ค้นหาข้ันสูง” กดปุ่ม “แสดง” 

 
(๔) เลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 
(๕) กดท่ีปุ่ม “รายงาน” ด้านหลังโครงการท่ีต้องการรายงาน 
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(๖) ใส่รายละเอียดรายงาน 
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(๗) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลการรายงานความคืบหน้าของโครงการ หรือ กดปุ่ม 

“ยกเลิก” เพ่ือต้องการยกเลิกรายการ 

 
 

วิธีดูผลความคืบหนา้ของโครงการ 

(๑) กดท่ีเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน” 

(๒) กดท่ี “โครงการท้ังหมด” 

(๓) เลือกค้นหาโครงการ กดท่ี “ค้นหาข้ันสูง” กดปุ่ม “แสดง” 
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(๔) เลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 
(๕) กดท่ีช่ือโครงการท่ีต้องการดูข้อมูลการรายงาน 

 
(๖) หน้าจอแสดงข้อมูลการรายงาน 

 

๔.๑ เมนูย่อยสรุปและรายงานผลแบบต่าง ๆ  

เมนูน้ีใช้สำหรับดูรายงานสรุปผลในรูปแบบต่าง ๆ โดยรายงานผลในรูปแบบ สรุปตัวช้ีวัดและโครงการ  

แผนฯปี ๖๑ – ๖๕ ,ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร์,ตัวช้ีวัดงานประจำ 

วิธเีลือกดูข้อมูลสรุปผลและรายงานผลแบบต่าง ๆ 

(๑) กดท่ีเมนูสรุปผลรายงานแบบต่าง ๆ  
(๒) เลือกชุดข้อมูลท่ีต้องการดูรายงาน 
(๓) เลือกตัวกรองข้อมูล 
(๔) หน้าจอแสดงผลข้อมูล 
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๕. เมนูรายงานผลข้อมูลเชิงสรุป 
เมนูหลักของรายงานผลข้อมูลเชิงสรุปผล ถูกจัดทำข้ึนเพ่ือดูรายงานตามหัวข้อต่าง ๆ ซ่ึงระบบจัดทำ

การแบ่งข้อมูลรายงานตามหัวข้อ และ สามารถลงลึกถึงระดับโครงการได้ ประกอบด้วย ข้อมูลหัวข้อ

ต่าง ๆ ดังน้ี ข้อมูลรายงานสถานการณ์ รายงานข้อมูลสถานการณ์ (Baseline) เปรียบเทียบ ข้อมูล

ตามแผน รายงานผลตามแผน/นโยบาย และเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  

๕.๑ ข้อมูลรายงานสถานการณ ์

เมนูน้ีใช้สำหรับดูรายงานข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันท่ีผู้ดูแลระบบเป็นผู้ต้ังค่ารายงานพิเศษ ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์  

วิธีดูรายงานข้อมูลสถานการณ ์

(๑) กดท่ีเมนูเปรียบเทียบ 
(๒) เลือกข้อมูลเปรียบเทียบ แผนงาน-แผนเงิน หรือ แผนงาน-ผลงาน 
(๓) เลือกปี 
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(๔) เลือกหน่วยงาน  

 
(๕) เลือกปีท่ีต้องการดู 

 
(๖) หน้าจอแสดงข้อมูล 
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๕.๒ ข้อมูลสถานการณ์ (Baseline)  

เมนูนี้ใช้สำหรับดูรายงานข้อมูลสถานการณ ์(Baseline) ตามข้อมูลสถานการณ์ที่ต้องการได้  

วิธีดูรายงานขอ้มูลสถานการณ์ (Baseline)  

(๑) กดท่ีเมนูรายงานข้อมูลสถานการณ์ (Baseline) 

(๒) เลือกข้อมูล (Baseline) ตามเร่ืองท่ีต้องการดู หรือพิมพ์ค้นหาได้ 

 
(๓) หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

  
 

 

๕.๓ ข้อมูลเปรียบเทียบ 
เมนูน้ีใช้สำหรับดูรายงานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แบ่งได้ออกเป็น ๒ ประเภท คือ แผนงาน-แผนเงิน และ แผนงาน-

ผลงาน   

วิธีดูรายงานขอ้มูลเปรียบเทียบ 

(๑) กดท่ีเมนูเปรียบเทียบ 
(๒) เลือกข้อมูลท่ีต้องการ แผนงาน-แผนเงิน หรือ แผนงาน-ผลงาน 
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(๓) เลือกปี 
(๔) เลือกหน่วยยงาน 

 
(๕) หน้าจอแสดงข้อมูล 

 
 

(๖) กดท่ีด้านเพ่ือเข้าถึงข้อมูลโครงการของด้าน 
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๕.๔ ข้อมูลตามแผน 

เมนูน้ีใช้ดูข้อมูลรายงานตามแผน ประกอบด้วยแผน 20 ปี และแผนนโยบายผู้ว่า 

วิธีดูรายงานขอ้มูลตามแผน 

(๑) กดท่ีเมนูตามแผนฯ 
(๒) กดเลือกแผนท่ีต้องการดู  
(๓) เลือกปี 

 
(๔) หน้าจอแสดงข้อมูล 

 
(๕) กดท่ีรายช่ือโครงการเพ่ือเรียกดูข้อมูลของโครงการ 
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๕.๕ รายงานผลตามแผน/นโยบาย 

เมนูน้ีใช้ดูข้อมูลรายงานตามแผนกรุงเทพมหานคร แผนหน่วยงาน ตามคู่มือฯมิติท่ี ๑ และ นโยบายผู้ว่าฯ 

วิธีดูรายงานขอ้มูลแผนนโยบาย  

(๑) กดท่ีเมนูรายงานผลตามแผนนโยบาย 
(๒) กดท่ีแผนฯ ท่ีต้องการดูรายงาน 

(๓) เลือกปี 

 
(๔) หน้าจอแสดงข้อมูลรายงาน 
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๕.๖ เคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูล 

(๑) เข้าสู่ระบบท่ี http://127.0.0.1:8090/scriptcase/devel/iface/login.php 

(๒) USER = admin , PASSWORD = admin 

 
(๓) กดท่ีปุ่ม Create project 

 



หน้าที่ 42 

 

(๔) เลือก Blank project 

 
(๕) ใส่รายละเอียดของโปรเจคท่ีสร้าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Next 

 
(๖) กำหนดภาษาให้กับโปรเจค โดยเลือก Thai / Thailand และ Unicode (UTF-8) เสร็จแล้วกดปุ่ม 

Next 
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(๗) เลือก Theme ท่ีต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next 

 
(๘) เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการเช่ือมต่อ เลือก MySQL / MariaDB 

 



หน้าที่ 44 

 

(๙) กำหนดข้อมูลการเช่ือมต่อฐานข้อมูล ทดสอบได้ด้วยการกด Test Connection เสร็จแล้วกด Create 

 
(๑๐) สร้างโปรเจคเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม + Create first application เพ่ือสร้างแอพพลิเคช่ันใหม่ 

 
 

(๑๑) เลือก แอพพลิเคช่ัน ท่ีต้องการ เลือก Grid เพ่ือแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
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(๑๒) กำหนดช่ือ แอพพลิเคช่ัน และเลือกตารางข้อมูลท่ีต้องการนำมาวิเคราะห์ เสร็จแล้วกดปุ่ม 

Create 

 
(๑๓) กดปุ่ม EDIT FIELDS เพ่ือแก้ไขช่ือคอลัมภ์ให้ตรงตามความต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Create 

 
(๑๔) กดปุ่ม Run application เพ่ือแสดงข้อมูลท่ีกำหนด 
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(๑๕) ระบบแสดงผลตารางตามข้อมูลท่ีกำหนด 

 

 

๖. การใช้งานระบบ E-Learning  

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน ได้ท่ี http://203.154.66.86/elearning  

1. เมื0อเข้าใช้งานระบบ E-Learning เรียบร้อย จะเข้าสูเ่มน ูเพื0อนําไปสูบ่ทเรียนที0ต้องการเรียน 
ประกอบไปด้วย การใช้งานเบื Bองต้น,  เมนกูระบวนการจดัทําแผนยทุธศาสตร์,กระบวนการแปลง
แผนไปสูก่ารปฏิบติั,เมนกูระบวนการติดตามและประเมินผล,เมนรูายงานข้อมลูเชิงสรุป ผู้ใช้งาน
สามารถเลือกเมนหูลกัเพื0อเข้าเรียนรู้เมนตูา่ง ๆ โดยกดที0เมนทีู0ต้องการ  
 

 
2. เมื0อทําการกดที0เมนหูลกัเรียบร้อย จะนําเข้าสูเ่มนภูายใต้เมนหูลกั ซึ0งจะประกอบไปด้วยเมนทีู0ตา่งกนั 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกสิ0งที0ต้องการได้ ตามรายละเอียดรูปด้านลา่ง 
2.1 เมนกูารใช้งานเบื Bองต้น 
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2.2 เมนกูระบวนการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ 

 
 

2.3 กระบวนการแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบติั 
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2.4 เมนกูระบวนการติดตามและประเมินผล 

 
2.5 เมนรูายงานข้อมลูเชิงสรุป 
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3. ผู้ใช้งานเรียกดวิูธีการตา่ง ๆ ได้จากเมน ูยอ่ย 

 



หน้าที่ 50 

 

4. เมื0อกดที0เมนยูอ่ยแล้ว จะแสดง E-learning ให้ทําการกดเริ0มต้นเรียนได้จากปุ่ ม Play 

 
5. การปรับแตง่ตวัแสดงผล 

 
5.1 ปุ่ มเลน่ 
5.2 ปุ่ มเพิ0มลดเสียง 
5.3 ปุ่ มดงึการแสดงออกจากหน้าจอหลกั 
5.4 ปุ่ มขยายหน้าจอ 

 


