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การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 1 

 

การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 
 

การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่นั้น เปนการทํางานสวนหนึ่งของระบบการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถบันทึก และปรับปรุงขอมูลโครงการตางๆ ของรัฐที่จะเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได โดยมีวิธีการทํางาน ดังนี้                                                   
 

การเขาสูระบบ                                                                                                                                                                        
1. ที่หนาแรกของระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน จะพบกรอบลงทะเบียนเพื่อเขาสูระบบ ดังภาพ 
 

 

กรอบที่ใช 
Log On  
เขาสูระบบ 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 2 

 

2. ใหใสช่ือผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) ดังตัวอยาง 
 

ชื่อผูใช :  USER1 
รหัสผาน : PASSWORD 

 
 
 

 
 

3. เมื่อใสช่ือผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password) เรียบรอยแลว ใหใช  Mouse Click ที่ปุม 

 เพื่อเขาสูระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และดําเนินการบันทึก และปรับปรุง
ขอมูลโครงการตางๆ ของรัฐตอไป 

 
4. เมื่อเขาสูระบบเรียบรอยแลว ที่ชองลงทะเบียนจะแสดงชื่อ และสกุล ของผูเขาใชระบบงาน ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 

5. เมื่อผูใชตองการเลิกใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหใช  Mouse Click ที่ปุม 

 
 

  
 

 
   
 
 
 

      
 
 
 
 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 3 

 

การคนหาขอมูลโครงการของรัฐ/ขอมูลอ่ืนๆ ที่ตองการ  
1. ที่หนาแรกของระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหผูใชระบุคําสําคัญบางสวนเพื่อใหระบบคนหา

ขอมูลโครงการของรัฐที่ตองการทราบรายละเอียดหรือบันทึก/ปรับปรุงขอมูล ตลอดจนการคนหาขอมูลเรื่อง

อื่นๆ ที่ตองการ โดยการพิมพคําสําคัญบางสวนที่ตองการคนหาลงในชอง “คนหา” ดังภาพ 
 

 
 

พิมพคําสําคัญ

บางสวนที่

ตองการคนหา



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 4 

 

2. เมื่อระบุคําสําคัญที่ตองการคนหาเรียบรอยแลว ใหผูใชใช  Mouse Click ที่ปุม       เพื่อใหระบบ

คนหาและแสดงผลการคนหาให ดังภาพ 
 

 
 

3. ผูใชสามารถอานรายละเอียดโครงการของรัฐ หรือบันทึก/ปรัปปรุงขอมูลจากการคนหาได โดยใช Mouse 

Click ที่ชื่อโครงการของรัฐที่ตองการ เพื่อใหระบบเปดหนาโครงการนั้นๆ ให 

4. ใช  Mouse Click ที่ปุม   เพื่อตองการไปหนาที่ตองการ 

5. ใช  Mouse Click ที่ปุม  เพื่อไปหนากอนหนานี้ 

6. ใช  Mouse Click ที่ปุม  เพื่อไปยังหนาถัดไป 

7. ใช  Mouse Click ที่ปุม  เพื่อกลับไปยังหนาแรกของเว็บไซต    

 
 
 
 
 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 5 

 

การบันทึกขอมูลโครงการของรัฐ (เพิ่มใหม) 
1. ที่หนาแรกของระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูใชจะพบสวนของขอมูลโครงการของรัฐที่จะทํา

การบันทึกขอมูล ดังภาพ 
 

 
 

ขอมูลโครงการของรัฐ 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 6 

 

2. ผูใชสามารถบันทึกขอมูลโครงการของรัฐได โดยใช  Mouse Click ที่ปุม   เพื่อเปดหนาจอบันทึก 
โครงการของรัฐ ดังภาพ 

 

 
 

 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 7 

 

 
 

 
 
 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 8 

 

 
 

 
 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 9 

 

วิธีการบันทึกขอมูลโครงการของรัฐ มีขั้นตอนดังนี้ 
1) ระบุขอมูลหลักโครงการ ดังนี้ 

1.1) พิมพลําดับโครงการ 
1.2) พิมพช่ือภาษาไทยของโครงการ 
1.3) พิมพช่ือภาษาอังกฤษของโครงการ 
1.4) พิมพเหตุผลความจําเปนของโครงการ 
1.5) พิมพวัตถุประสงคของโครงการ 
1.6) พิมพสาระสําคัญของโครงการ 

2) ระบุขอมูลเจาหนาที่บันทึกโครงการ ดังนี้ 
2.1) พิมพช่ือ-นามสกุลของเจาหนาที่บันทึกโครงการ 
2.2) พิมพตําแหนงเจาหนาที่บันทึกโครงการ 
2.3) เลือกประเภทหนวยงาน 
2.4) เลือกกรม 
2.5) พิมพหมายเลขโทรศัพท 
2.6) พิมพที่อยู E-Mail 

3) ระบุขอมูลโครงการ 
3.1) แนบไฟลโครงการ โดยใช Mouse Click ที่ปุม  เพื่อเปดหนาแนบ
ไฟลขอมูลโครงการ ดังภาพ 
 

       
 

- ใช  Mouse Click ที่ปุม   เพื่อทําการเลือกไฟลเอกสารที่ตองการแนบ 
 

- ใช  Mouse Click ที่    เพื่อแนบไฟลขอมูลอื่นๆ อีก 
 

- ใช  Mouse Click ที่  เพื่อบันทึกแนบไฟล และกลับไปยังหนาบันทึก
โครงการ 

 

- ใช  Mouse Click ที่   เพื่อทําการลางหนาการแนบไฟล 
 

3.2) เลือกพื้นที่ดําเนินการ : เฉพาะจังหวัด หรือทั่วประเทศ 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 10 

 

3.3) เพิ่มพื้นที่ดําเนินงานโครงการ โดยใช  Mouse Click ที่ปุม   เพื่อ
เปดหนาบันทึกเพิ่มพื้นที่ดําเนินงานโครงการของรัฐ ดังภาพ   

 

                
 

- เลือกจังหวัดที่ตองการบันทึกเปนพื้นที่ดําเนินการ 
- เลือกอําเภอที่ตองการบันทึกเปนพื้นที่ดําเนินการ 
- เลือกตําบลที่ตองการบันทึกเปนพื้นที่ดําเนินการ  

- ใช  Mouse Click ที่ปุม    เพื่อบันทึกขอมูลพ้ืนที่ดําเนินการรายการ
แรก และทําการบันทึกขอมูลพ้ืนที่ดําเนินการรายการตอไป 

- ใช  Mouse Click ที่ปุม  เพื่อบันทึกขอมูลพ้ืนที่ดําเนินการ และกลับสู
หนาจอบันทึกขอมูลโครงการ 

- ใช  Mouse Click ที่ปุม   เพื่อทําการลางหนาจอบันทึกพื้นที่ดําเนินการ 
3.4) พิมพรายละเอียดขอมูลโครงการ 
3.5) พิมพขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ 
3.6) เลือกวัน เดือน และปที่เริ่มโครงการ 
3.7) เลือกวัน เดือน และปที่สิ้นสุดโครงการ 
3.8) พิมพจํานวนเงินโครงการ 
3.9) เลือกแหลงที่มาของเงินโครงการ 
3.10) พิมพขอมูลผลผลิตของโครงการ 
3.11) พิมพขอมูลผลลัพธของโครงการ 
3.12) พิมพขอมูลผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ 
3.13) พิมพขอมูลผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ทั่วไป 
3.14) พิมพมาตรการปองกันที่มีใหกับประชาชนในพื้นที่ 
3.15) พิมพมาตรการปองกันที่มีใหกับประชาชนทั่วไป 
3.16) พิมพมาตรการปองกัน แกไข เยียวยา และเพิ่มเติม หลังผลการสรุปรับฟง (ถามี) 
3.17) เลือกการรับฟงความคิดเห็นบนหนาเวปไซต : รับฟง หรือไมรับฟง 
3.18) เลือกการโหวตทางเว็ปไซต สปน. : แสดงขอคิดเห็น หรือไมแสดงขอคิดเห็น 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 11 

 

3.19) เลือกความตองการการรับฟงความคิดเห็นอื่น : รับฟง หรือไมรับฟง 
3.20) เพิ่มการรับฟงความคิดเห็นวิธีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการโดยใช  Mouse Click ที่ปุม 

 จะปรากฏหนาบันทึกการรับฟงความคิดเห็นวิธี
อื่น ดังภาพ 

 

 
 

- เลือกวิธีการรับฟงความคิดเห็น 
-  เลือกวัน เดือน และปที่เริ่ม 
- เลือกวัน เดือน และปที่สิ้นสุด 
- พิมพวิธีการรับฟงความคิดเห็น 
- พิมพหมายเหตุ (ถามี)  

- ใช  Mouse Click ที่ปุม       เพื่อบันทึกขอมูลและบันทึกการรับฟง
ความคิดเห็นวิธีอื่นตอ 

- ใช  Mouse Click ที่ปุม  เพื่อบันทึกขอมูลและกลับไปยังหนาบันทึก
โครงการ 

- ใช  Mouse Click ที่ปุม   เพื่อทําการลางหนาจอบันทึกการรับฟงความคิดเห็น
วิธีอื่น 

4) ระบุขอมูลการติดตอสอบถาม 
4.1) พิมพช่ือ-สกุล 
4.2) พิมพตําแหนง 
4.3) เลือกประเภทหนวยงาน 
4.4) เลือกกรม 
4.5) พิมพที่อยู E-mail 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 12 

 

4.6) พิมพหมายเลขโทรศัพท 
4.7) พิมพหมายเลขโทรสาร 

5) ระบุขอมูลผลสรุป 

5.1) แนบไฟลแผนที่โครงการ โดยใช Mouse Click ที่ปุม                                  
เพื่อแนบไฟลแผนที่โครงการ ดังภาพ 

 

       
 

5.2) เลือกวัน เดือน และปที่สรุปผล 
5.3) พิมพผลการสรุป 
5.4) เลือกขอมูลใหม 
5.5) เลือกสถานะแสดง หรือไมแสดงขอมูลโครงการบนเว็บไซต 

6) ใช  Mouse Click ที่    เพื่อบันทึกขอมูล และทําการบันทึกขอมูลโครงการเรื่อง
ใหมตอ 

7) ใช  Mouse Click ที่    เพื่อบันทึกขอมูล และเปดไปยังหนาจัดแสดง/ลบโครงการ
ของรัฐ  

8) ใช  Mouse Click ที่   เพื่อทําการลางขอมูลในหนาจอบันทึกขอมูลโครงการ  

9) ใช  Mouse Click ที่    เพื่อกลับไปหนาจอกอนหนา 
 



การบันทึก แกไขขอมูลโครงการของรัฐ สําหรับเจาหนาที่ 

คูมือการใชงานระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนาที่  1 - 13 

 

การแกไข / ลบ โครงการของรัฐ 

1. ที่หนาแรก ใหใช  Mouse Click ที่ปุม   เพื่อทําการเขาสูหนาจอจัดแสดง / ลบ โครงการของรัฐ ดังรูป 
 

 
 

 

จากนั้น จะปรากฏหนาจอจัดแสดง / ลบ โครงการของรัฐ ดังรูป 

 

 
 

2. การแกไขโครงการของรัฐ 

ใช  Mouse Click ที่กรอบสี่เหลี่ยม       หนาช่ือโครงการของรัฐที่ตองการแกไข จากนั้น Click ที่ปุม 

  เพื่อเขาสูหนาจอบันทึก / แกไข โครงการของรัฐ 
 

3. การลบโครงการของรัฐ 
ใช  Mouse Click ที่กรอบสี่เหลี่ยม      ดานหลังช่ือโครงการของรัฐที่ตองการลบ จากนั้น Click ที่ปุม 

  เพื่อทําการลบโครงการของรัฐ 
  

หมายเหตุ  ในชองที่ไมสามารถทําการแกไข หรือลบได เกิดจาก ขอมูลนั้น ๆ ไมใชของหนวยงานที่เขาใช
ระบบในตอนนั้น 
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ตอบขอสงสัย และขอเสนอแนะ 
1. ใช  Mouse Click ที่รายช่ือโครงการของรัฐ ที่ตองการแสดงความคิดเห็น ดังรูป 
 

 
 
 
 
 

2. หรือใช  Mouse Click ที่ ดูรายการอื่น ๆ ระบบจะแสดงรายชื่อโครงการของรัฐ ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หรือทําการคนหาโดยวิธีการ สืบคนอยางละเอียด  ดังรูป 
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4. จากนั้นเลือกโครงการของรัฐ โดยใช  Mouse Click ที่ช่ือโครงการของรัฐ ที่ตองการทราบ จะแสดงผล
ดังรูป 

 
 

5. ในสวนของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐนั้น สามารถทําไดโดย 
5.1 ใสขอความในชอง ขอสงสัย ,ขอเสนอแนะ  
5.2 จากนั้นใช  Mouse Click ที่ 
5.3 ขอมูลก็จะแสดงในชองความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจะนําไปเปนขอมูลทางสถิติตอไป 
ดังรูป 

 
 

6. เมื่อตองการกลับไปที่หนาหลัก ใช  Mouse Click ที่  
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กระดานขาว 
 

1. ที่หนาแรกของระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ใหใช  Mouse Click ที่ช่ือ “กระดานขาว”  

  เพื่อเปดหนากระดานขาว (Web Board) ดังภาพ 
 

 
 

 
2. กรณีที่ผูใชตองการอาน/แสดงความคิดเห็นในคําถามที่สนใจบนกระดานขาว ใหใช  Mouse Click ที่

รายการคําถามที่สนใจ ดังภาพ 
 

 
 
 
 
3. เมื่อ Click ที่รายการคําถามที่สนใจอาน/แสดงความคิดเห็นเรียบรอยแลว ระบบจะเปดหนากระดานขาว

ที่สนใจนั้น เพื่อใหผูใชไดอาน/เขียนแสดงความคิดเห็นที่ชองความคิดเห็นในกรอบดานลาง ดังภาพ 
 

ใช  Mouse Click ที่
รายการคําถามที่
สนใจอาน/แสดง
ความคิดเห็น 
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3.1 ใช  Mouse Click ที่ปุม   เมื่อตองการสงคําตอบ หรือขอคิดเห็นนั้นๆ ขึ้นบนกระดาน

ขาว  

3.2 ใช  Mouse Click ที่ปุม    เมื่อตองการลางขอความที่พิมพไวซึ่งยังไมไดกดสงคําตอบ เพื่อ
ทําการแกไขใหม 

3.3  ใช  Mouse Click ที่ขอความ  เมื่อตองการกลับไปที่หนาหลักของกระดาน
ขาว 
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4. กรณีที่ผูใชตองการตั้งคําถาม/ขอสงสัยเรื่องใหมบนกระดานขาว สามารถทําไดโดยใช  Mouse Click ที่

ขอความ   เพื่อใหระบบเปดหนาตั้งคําถาม/ขอสงสัยเพื่อเปนกระทูใหมบนกระดานขาว 
ดังภาพ 

 

 
 

4.1 ใหผูใชพิมพคําถาม, รายละเอียด , (สงกระทู)โดย และ E-mail (ถามี) ลงในชองขอมูล จากนั้นใช  

Mouse Click ที่ปุม    เพื่อสงคําถามดังกลาวขึ้นเปนกระทูใหมบนกระดานขาว 

4.2 ใช  Mouse Click ที่   เพื่อต้ังกระทูใหม 

4.3 ใช  Mouse Click ที่   เพื่อกลับหนาจอหลัก 

4.4 ใช  Mouse Click ที่ เพื่อกลับไปหนาหลักของกระดานขาว 


