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หัวข%อการฝ+กสอน
สำหรับผู%ใช%งาน

1. เพ่ิมข*อมูลแผนงาน/โครงการ

2. ตรวจสอบข*อมูลโครงการและแก*ไข

3. ดูรายงานสรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ

4. สGงออกข*อมูลแผนงาน/โครงการ



1. เพ่ิมข*อมูลแผนงาน/โครงการ
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1) คลิกที่เมนู “แผนงาน/โครงการ"

2) เลือก “ฐานข=อมูลแผนงาน/โครงการ” 

ผู=ใช=งานสามารถขอตั้งงบประมาณโครงการ รวมถึงดูรายละเอียดเชิงลึกข=อมูลแผนงาน/โครงการได=จากหน=า “ฐานข=อมูลแผนงาน/โครงการ” 

โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

หน#าฐานข%อมูลแผนงาน/โครงการ

1. เพิ่มข*อมูลแผนงาน/โครงการ
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1. เพิ่มข*อมูลแผนงาน/โครงการ
3) กดปุSม “Smart Spreadsheet” และเลือกเมนู “ เพิ่มโครงการ”

4) ระบุป̀งบประมาณที่ต=องการขอยื่นโครงการ

5) ระบุประเภทแบบฟอรdมที่ต=องการใช=ในการกรอกข=อมูล (*ดูภาพการเลือกแบบฟอร1ม)

6) กดปุSม ”ตกลง” เพื่อแสดงหน=าตfาง Smart Spreadsheet
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การเลือกแบบฟอร1ม

Smart Spreadsheet

หน%าฐานข%อมูลแผนงาน/โครงการ



7) กรอกข=อมูลแผนงาน/โครงการ โดย Copy & Paste ข=อมูลจากไฟลd Excel มาวาง หรือกรอกข=อมูลโดยตรงผfาน Smart Spreadsheet

8) กดปุSม “ตรวจสอบข=อมูล” เพื่อเช็คความถูกต=อง โดยถ=ามีข=อมูลที่กรอกผิดระบบจะทำการแจ=งเตือน

(ex. ตำบลไมfสัมพันธdกับอำเภอที่เลือก) และ Highlight ชfองที่กรอกผิดให=เปzนสีแดง

9) กดปุSม “แสดงข=อมูล” เพื่อแสดงตรวจสอบหัวข=อที่ Error  

10) กดปุSม ”Check” เพื่อตรวจสอบชfองที่ผิดพลาด และทำการแก=ไข

Excel
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Smart Spreadsheet

Copy & Paste จาก Excel หรือ

กรอกตรงใน Smart Spread sheet
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11) กดปุSม “ตรวจสอบข=อมูล” อีกครั้ง แล=วกดปุSม “บันทึกข=อมูล”

1. เพิ่มข*อมูลแผนงาน/โครงการ



2. ตรวจสอบขอ้มลูโครงการและแกไ้ข



2.  ตรวจสอบข*อมูลโครงการและแก*ไข

2.1 ตรวจสอบข-อมูลโครงการจากหน-าแผนที่

ผู=ใช=งานสามารถตรวจสอบและเรียกดูโครงการที่รับผิดชอบได= ผfานทางหน=าแผนที่ และฐานข=อมูลแผนงาน/โครงการ

หน%าแผนท่ี: ตรวจสอบพิกัดโครงการผfานหน=าแผนที่
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แสดงรายชื่อหน.วยงานที่รับผิดชอบ และจำนวนโครงการ

แสดงรายชื่อจังหวัดที่มีข@อมูลโครงการ และจำนวนโครงการ
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1) คลิกที่เมนู “แผนที่”

2) กดปุSม “>>” ที่แถบ Information ด=านบนซ=ายเพื่อแสดง

หน=าตfางคัดกรองข=อมูล

3) เลือกดูชุดข=อมูลที่สนใจได=จาก ”เลือกCollectionข=อมูลที่

สนใจ” หรือปรับแตfงเง่ือนไขการคัดกรอง (ex. หนfวยงาน

รับผิดชอบ และจังหวัด) โดยการกดปุSม

ex. กดปุDม ที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือแสดงโครงการที่ต้ังใน

จังหวัดกาญจนบุรีเท.าน้ัน

4) ตรวจสอบพิกัดในแผนที่ และกดที่ Icon เพื่อดูรายละเอียด

ข=อมูลโครงการ

5) ตรวจสอบรายชื่อโครงการทั้งหมด จากหน=าตfางผลการค=นหา 

(Result) ด=านขวา และกดชื่อโครงการเพื่อดูรายละเอียด



2.2. ตรวจสอบข-อมูลโครงการจากหน-าฐานข-อมูลแผนงาน/โครงการ

1) คลิกที่เมนู “แผนงาน/โครงการ” และเลือก “ฐานข=อมูลแผนงาน/

โครงการ”

2) ปรับแตfงเง่ือนไขจากตัวเลือกคัดกรองด=านบน และกดปุSม “ค=นหา

โครงการ”

3) ระบบจะผลการค=นหาด=านลfาง โดยผู=ใช=งานสามารถกดที่ชื่อ

โครงการเพื่อดูรายละเอียด

หน%าฐานข%อมูลแผนงาน/โครงการ : บริหารจัดการข=อมูลโครงการที่รับผิดชอบ

1

2

3

หน%ารายละเอียดโครงการ
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2.  ตรวจสอบข*อมูลโครงการและแก*ไข



2.3. แก-ไขข-อมูลโครงการ จากหน-ารายละเอียดโครงการ

แก%ไขข%อมูลโครงการ: จากหน=ารายละเอียดโครงการ

ผู=ใช=งานสามารถเลือกแก=ไขข=อมูลโครงการ ได=จากหน=ารายละเอียดโครงการ และหน=าฐานข=อมูลแผนงาน/โครงการ

แก%ไขข%อมูลโครงการ: จากหน=าฐานข=อมูลแผนงาน/โครงการ

2.4. แก-ไขข-อมูลหลายโครงการพร-อมกัน จากหน-าฐานข-อมูลแผนงาน/โครงการ

1) ในหน=ารายละเอียดโครงการ กดปุSม “แก=ไขโครงการ” และเลือก

แบบฟอรdมที่ต=องการใช=แสดงผล เพื่อแสดง Smart Spreadsheet

1) ในหน=าฐานข=อมูลแผนงาน/โครงการ สามารถ Check เลือกโครงการที่ต=องการแก=ไข และกดปุSม 

Smart Spreadsheet -> แก=ไขโครงการ 

2) เลือกแบบฟอรdมที่ต=องการใช=แสดงผล

3) เลือกข=อมูลที่ต=องการแก=ไข: 
• ข@อมูลที่เลือก = แก@ไขเฉพาะโครงการที่ Check เลือก จากข@อ 1) 

• ข@อมูลทั้งหมดตามผลการค@นหา = แก@ไขโครงการทั้งหมดที่แสดงในผลการค@นหา

4) กดปุSม “ตกลง” เพื่อแสดง Smart Spreadsheet
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2.  ตรวจสอบข*อมูลโครงการและแก*ไข



2.  ตรวจสอบข*อมูลโครงการและแก*ไข

1

1) ระบบจะแสดงโครงการที่ถูกเลือกแก=ไขใน Smart Spreadsheet โดยหลังผู=ใช=งานแก=ไขข=อมูล ระบบจะแสดง Row ที่ถูกแก=ไขเปzนสีเหลือง

2) กดปุSม ”ตรวจสอบข=อมูล” เพื่อเช็คความถูกต=อง

3) กดปุSม ”บันทึกข=อมูล” 

4) หลังบันทึกข=อมูลสำเร็จ ระบบจะแสดงหน=าตfางแจ=งเตือน (ถ=ามีรายการที่ไมfสามารถบันทึกได= สามารถตรวจสอบ Error ได=จากปุSม “Error” ด=านบนซ=าย)
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Smart Spreadsheet: แก%ไขข%อมูลโครงการ



3.   ดูรายงานสรุปภาพรวม

แผนงาน/โครงการ



3.  ดูรายงานสรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ

1

1) คลิกที่เมนู “แผนงาน/โครงการ” และเลือก “รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ”

2) เลือกเง่ือนไขการคัดกรองข=อมูล 

3) ปรับแตfงการแสดงกราฟและการ Drill-down ข=อมูลจากตัวเลือก “การเรียงลำดับ”

4) กดปุSมสรุปรายงานเพื่อแสดงข=อมูลงบประมาณ

ผู=ใช=งานสามารถดูสรุปภาพรวมงบประมาณของโครงการได=จากหน=ารายงานสรุปแผนงาน/โครงการ โดยมีข้ันตอนดังน้ี
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รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ: สรุปงบประมาณ รายงานสรุปแผนงาน/โครงการ: รายละเอียดตามตัวเลือกการเรียงลำดับ



4.   สDงออกข*อมูลแผนงาน/โครงการ



4.  สGงออกข*อมูลแผนงาน/โครงการ

1

1) คลิกที่เมนู “แผนงาน/โครงการ” และเลือก “สfงออกข=อมูลโครงการ”

2) เลือกเง่ือนไขการคัดกรองข=อมูล 

3) กดปุSม “สfงออกข=อมูล” 

4) ระบบจะแสดงหน=าตfางแจ=งเตือนวfาดาวนdโหลดไฟลdเสร็จสิ้น และดาวนdโหลดข=อมูลในรูปแบบไฟลdExcel

ผู=ใช=งานสามารถสfงออกข=อมูลแผนงาน/โครงการได=จากหน=าสfงออกข=อมูลโครงการ โดยมีข้ันตอนดังน้ี

3

4

สNงออกข%อมูลโครงการ ดาวน1โหลดไฟล1ข%อมูลโครงการ
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