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บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

เป็นระบบที�นําข้อมลูในระดบัปฏิบตัิการที�เกี�ยวข้อง มาจดัทําให้อยูใ่นรูปแบบที�เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารงานเงินทนุ

หมนุเวยีนคา่เครื�องจกัรกลของกรมทางหลวง ได้แก่ สามารถนาํเสนอข้อมลูรายได้ คา่ใช้จา่ย การใช้งานเครื�องจกัรกล 

งบประมาณในภาพรวม และข้อมลูเชิงเปรียบเทยีบในด้านตา่งๆ ทั �งยงัสามารถประมาณการรายได้ คา่ใช้จา่ยลว่งหน้า เพื�อชว่ย

สนบัสนนุการตดัสนิใจของผู้บริหาร มีการตั �งเป้าหมายของการบริหารที�ชดัเจน  ระบบสามารถ ติดตามข้อมลูในระดบั

ปฏิบตัิการที�เกี�ยวข้องได้แก่ การสรุปข้อมลูการเช่าใช้เครื�องจกัรกล  ข้อมลูคา่ใช้จา่ยการซอ่ม  ข้อมลูปิดบญัชีสิ �นเดือน  ข้อมลู

ตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี รวมทั �งตรวจสอบได้วา่ศนูย์เครื�องจกัรกลใดค้างสรุปข้อมลูใดอยูบ้่าง ในสว่นการ

จดัทําข้อมลู ระบบสามารถจดัทาํข้อมลูตา่ง ๆ ได้ดงันี � 

- จดัทําแผน/ผล การดาํเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล 

- จดัทําวนัมาตรฐาน(ต้นทนุผลผลิต) 

- จดัทําแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการายได้ลว่งหน้า 

- จดัทําประมาณการรายรับ-รายจา่ย ลว่งหน้า 

- จดัทําแผนจดัสรรเงินคา่ซอ่ม 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ ๆ ไป 
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2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 

 
การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที�  Start > Program > ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร > ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร 

2. ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน    เพื�อเข้าสูร่ะบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหารดงัรูป 

 
รูปที� 2.1  

 

3. ระบชืุ�อผู้ใช้ 

4. ระบรุหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.2  

ส่วนงานต่าง ๆ ของแต่ละเมนู 
1. Tab ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร มีเมนกูารทาํงาน ดงันี � 

1.1 ติดตามข้อมลู 

1.2 จดัทําข้อมลู 

1.2.1 จดัทําแผน/ผล การดาํเนนิการจดัหาเครื�องจกัรกล 

1.2.2 จดัทําวนัมาตรฐาน (ต้นทนุผลผลติ) 

1.2.3 จดัทําแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ลว่งหน้า 

1.2.4 จดัทําประมาณการรายรับ-รายจา่ย ลว่งหน้า 

1.2.5 จดัทําแผนจดัสรรเงินคา่ซอ่ม 

1.3 ข้อมลูหลกั 

1.3.1 ข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล 

1.3.2 ข้อมลูคา่ซอ่มบํารุงขั �นตํ�าประจําปี 

1.3.3 สรุปอตัราคา่เชา่เฉลี�ยนตอ่วนัประจําปีงบประมาณ  

1.3.4 เป้าหมายเช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล 

1.4 สบืค้นข้อมลู 

1.5 รายงาน 
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คลกิ จัดทาํข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.3  
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คลกิ ข้อมูลหลกั จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.4  

 

การออกจากระบบ 
1. คลกิปุ่ ม ออกจากระบบ ระบบทําการ Logout ออกจากระบบและแสดงหน้าจอ Login 
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การออกจากโปรแกรม 
1. คลกิปุ่ ม จบโปรแกรม หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความยืนยนัดงัรูป 

 
รูปที� 2.5  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบปิดโปรแกรมที�ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิ กลบัสูห่น้าจอปกต ิ

 

หมายเหตุ 
1. กรณีระบชืุ�อผู้ใช้ระบบและรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.6  

 

2. กรณีที�เข้าระบบโดยเครื�องที�ยงัไมม่ีการลงทะเบียน เมื�อเปิดโปรแกรมระบบจะแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

 
รูปที� 2.7  
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2.1 คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2.8  

 

2.2 ระบขุ้อมลูเพื�อลงทะเบยีนดงันี � 

- Key 

- หนว่ยงาน 

- หมายเหต ุ

2.3 คลกิปุ่ ม ลงทะเบียน เพื�อทาํการลงทะเบียนเครื�องเพื�อใช้งาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการลงทะเบียน 

2.4 หลงัจากทาํการลงทะเบยีนเครื�องแล้วจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ (สามารถดวูิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมได้ใน

หวัข้อ “การเข้าโปรแกรม”) 
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3 
ข้อมูลหลัก 
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บทที� 3 : ข้อมูลหลัก 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการสร้างข้อมลูเริ�มต้นการทํางานของระบบ จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลหลัก จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.1  

 

หน้าจอเมนขู้อมลูหลกั แบง่เป็นเมนยูอ่ยดงันี �  

1. ข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล 

2. ข้อมลูคา่ซอ่มบํารุงขั �นตํ�าประจําปี 

3. สรุปอตัราคา่เชา่เฉลี�ยตอ่วนัประจําปีงบประมาณ  

4. เป้าหมายเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-3 
 

ข้อมูลขั �นตอนการจัดหาเครื�องจักรกล 
ข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล ใช้ในการกําหนดรายละเอียดขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล 

จากหน้าจอเมนขู้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.2  
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

 
รูปที� 3.3  

 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ สว่นช่อง ครั �งที� ระบบจะแสดงคา่ครั �งที�ลา่สดุของปีงบประมาณ 

3. วิธี เพิ�มรายการ /แก้ไขรายการ/ลบรายการ ขั �นตอนในการจดัหาเครื�องจกัรกล สามารถทาํได้ดงันี � 

 
รูปที� 3.4  
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เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดขั �นตอนจดัหาเครื�องจกัรกล 

- ชื�อขั �นตอนการจดัหา 

- ร้อยละของขั �นตอน 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่อง 

คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไขลงตาราง 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ เพื�อลบข้อมลูที�เลอืกจากตาราง 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การคัดลอกข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม คัดลอกรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.5  

 

2. เลอืกรายการที�ต้องการเป็นต้นฉบบัในการคดัลอก 
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3. คลกิปุ่ ม เลือก ระบบแสดงข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกลในหน้าจอ 

4. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ สว่นช่อง ครั �งที� ระบบจะแสดงคา่ครั �งที�ลา่สดุของปีงบประมาณ 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูจากการคดัลอก 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการคดัลอกข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 3.6  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. สลบัตําแหนง่รายการขึ �น คลกิเลอืกรายการ แล้ว คลกิ  

5. สลบัตําแหนง่รายการลง คลกิเลอืกรายการ แล้ว คลกิ  

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.7  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.8  

 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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ข้อมูลค่าซ่อมบาํรุงขั �นตํ�าประจาํปี 
 

ข้อมลูคา่ซอ่มบํารุงขั �นตํ�าประจําปี ใช้ในการกําหนดรายละเอียดข้อมลูคา่ซอ่มบํารุงขั �นตํ�าประจําปี 

จากหน้าจอเมนขู้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม ข้อมูลค่าซ่อมบาํรุงขั �นตํ�าประจาํปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.9  

 

การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลู 

- ปีงบประมาณ 

3. วิธีการเพิ�มรายการ /ลบรายการ /แก้ไขรายการ รายละเอียดคา่ใช้จา่ยขั �นตํ�าในการซอ่มบํารุง สามารถทําได้ดงันี � 

 
รูปที� 3.10  
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เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดขั �นตอนจดัหาเครื�องจกัรกล 

- ระบรุหสัเครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือคลกิ  ระบบแสดงหน้าจอ ค้นหารหสัเครื�องจกัรกลเพื�อ

ค้นหาข้อมลู สามารถดวูิธีการได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู 

- ระบกุลุม่เครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือคลกิ  ระบบแสดงหน้าจอ ค้นหากลุม่เครื�องจกัรกลเพื�อ

ค้นหาข้อมลู สามารถดวูิธีการได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู 

- ระบยุี�ห้อเครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือคลกิ  ระบบแสดงหน้าจอ ค้นหายี�ห้อเครื�องจกัรกลเพื�อ

ค้นหาข้อมลู สามารถดวูิธีการได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู 

- ระบรุุ่นเครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือคลกิ  ระบบแสดงหน้าจอ ค้นหารุ่นเครื�องจกัรกลเพื�อ

ค้นหาข้อมลู สามารถดวูิธีการได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู 

- คา่ใช้จา่ยขั �นตํ�าในการซอ่มบาํรุง 

3. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่อง 

คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ  

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

ลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ  เพื�อลบข้อมลูที�เลอืกจากตาราง 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

 
รูปที� 3.11  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูคา่ซอ่มบํารุงขั �นตํ�าประจําปี คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.13  

 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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2. ค้นหารหสัเครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องรหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.14  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียงจาก การเรียงตามรหสั, ตามชื�อภาษาไทย หรือตามชื�อภาษาองักฤษ จากนั �นระบุ

ข้อมลูที�ต้องการค้นหาตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

3. ค้นหากลุม่ครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องกลุม่ครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.15  
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- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขการเรียง จาก การเรียงตามรหสั หรือตามรายละเอียด จากนั �นระบขุ้อมลูที�ต้องการ

ค้นหาตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

4. ค้นหายี�ห้อเครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องยี�ห้อเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.16  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัยี�ห้อเครื�องจกัรกล 

 ชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาไทย 

 ชื�อยี�ห้อเครื�องจกัรกลภาษาองักฤษ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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5. ค้นหารุ่นเครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องรุ่นเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.17  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัรุ่นเครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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การนําเข้าไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.18  

 

2. เลอืกไฟล์ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open ระบบบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ จะปรากฏดงัรูป 

 
รูปที� 3.19  
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3. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 

การนําลงไฟล์ 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.20  

 

3. คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

4. ระบขุ้อมลู File name 

5. ระบขุ้อมลู Save as type 

6. คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึนําลงไฟล์แล้ว ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิบนัทกึนําลงไฟล์ หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

 
รูปที� 3.21  

7. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อเปิดไฟล์ข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิเปิดไฟล์ข้อมลู 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.22  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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สรุปอัตราค่าเช่าเฉลี�ยต่อวันประจาํปีงบประมาณ 
ข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล ใช้ในการจดัทําสรุปอตัราคา่เช่าเฉลี�ยตอ่วนัประจําปีงบประมาณ  

จากหน้าจอเมนขู้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม สรุปอัตราค่าเช่าเฉลี�ยต่อวนัประจาํปีงบประมาณ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.23  
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การเพิ�มข้อมูล/ยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�ยงัไมม่กีารสรุปข้อมลู ที�ช่องปีงบประมาณแล้ว กดปุ่ ม Enter ระบบแสดงข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.24  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เมื�อต้องการเพิ�มข้อมลูสรุปอตัราเช่าเฉลี�ยตอ่วนั  ระบบจะ Enable ปุ่ ม จัดทาํ เพื�อทําการเพิ�มข้อมลู 

ดงัรูป   

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อไมต้่องการเพิ�มข้อมลู  

 
รูปที� 3.25  

3. คลกิปุ่ ม จัดทาํ ระบบทําการประมวลผลจากข้อมลูคา่เชา่ ตามกลุม่เครื�องจกัรกลที�มีในฐานข้อมลู และแสดงข้อมลูดงั

รูป   



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-20 
 

 
รูปที� 3.26  

4. คลกิปุ่ ม ยนืยนั  เพื�อบนัทกึข้อมลูตามที�ระบบประมวลผล  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-21 
 

ยกเลิกยนืยนั 

1. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.27  

 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการแก้ไขข้อมลู โดยสถานะของรายการ ต้องเป็นสถานะ จดัทาํข้อมลู (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.28  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. แก้ไขข้อมลูหมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการลบข้อมลู โดยสถานะของรายการ ต้องเป็นสถานะ จดัทาํข้อมลู (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.29  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

2. ค้นหาข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.30  

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.31  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เป้าหมายเช่า/ใช้ เครื�องจักรกล 
ข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล ใช้ในการกําหนดเป้าหมายเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล 

จากหน้าจอเมนขู้อมลูหลกั คลกิปุ่ ม เป้าหมายเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.32  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณที�ยงัไมม่บีนัทกึข้อมลู ที�ช่องปีงบประมาณแล้ว กดปุ่ ม Enter ระบบแสดงข้อความ ดงัรูป  

 
รูปที� 3.33  

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เมื�อต้องการเพิ�มข้อมลูเป้าหมายเชา่/ใช้ เครื�องจกัรกล  ระบบจะ Enable ปุ่ ม เพิ�ม เพื�อทําการเพิ�ม

ข้อมลู ดงัรูป   

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อไมต้่องการเพิ�มข้อมลู  

 
รูปที� 3.34  

3. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

4. คลกิเลอืกวธีิการบนัทกึ โดยผู้ใช้สามารถเลอืกวธีิการบนัทกึข้อมลูได้ 2 วิธีได้แก่   

4.1. กําหนดเอง ระบบแสดงช่องให้ระบขุ้อมลูดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.35  

ระบขุ้อมลูรายละเอยีดการกําหนดข้อมลูได้แก่  

- เป้าหมายเช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล 

- หมายเหต ุ

4.2. คํานวณจากเวลามาตรฐาน/ชั�วโมงขั �นตํ�า ระบบแสดงหน้าจอการทํารายการดงัรูป  

 

 
รูปที� 3.36  

คลกิปุ่ ม คาํนวณ ระบบทาํการคาํนวณเป้าหมายเช่า/ใช้ เครื�องจกัรกล และแสดงผลการคาํนวณดงัรูป  



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 3.37  

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ  เพื�อบนัทกึข้อมลูเป้าหมายเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล กรณีบันทึกโดยวิธีการกาํหนดเอง  

1. ค้นหารายการที�ต้องการแก้ไข  โดยเลอืกรายการที�มีวิธีการบนัทกึเป็นกําหนดเอง (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.38  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. สามารถแก้ไขเป้าหมายเช่า/ใช้เครื�องจกัรกลและ ข้อมลูหมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การแก้ไขข้อมูล กรณีคาํนวณจากเวลามาตรฐาน/ชั�วโมงขั �นตํ�า  

1. ค้นหารายการที�ต้องการแก้ไข  โดยเลอืกรายการที�มีวิธีการบนัทกึเป็นคํานวณจากเวลามาตรฐาน/ชั�วโมงขั �นตํ�า (ดู

วิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) ระบบแสดงหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.39  

 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. สามารถแก้ไขโดยการคาํนวณเป้าหมายเช่า/ใช้เครื�องจกัรกลใหม ่หรือแก้ไขข้อมลูหมายเหต ุ

4. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การลบข้อมลู 

1. ค้นหารายการที�ต้องการลบข้อมลู (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 3.40  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 3.41  

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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4 
ตดิตามข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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บทที� 4 : ตดิตามข้อมูล 

 

การติดตามข้อมลู เป็นหน้าจอสาํหรับติดตามข้อมลูจาก ระบบบริหารเครื�องจกัรกล และระบบบญัชีเงินทนุหมนุเวยีน จาก

หน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม ตดิตามข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การติดตามข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู ปีงบประมาณ  

2. คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป โดยผู้ใช้สามารถตดิตามข้อมลูตา่งๆ ได้ ดงันี � 

 
รูปที� 4.2  

 

2.1 ข้อมลูการเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล จากรูป ที� Tab ข้อมลูการเช่า/ใช้เครื�องจกัรกล ระบบแสดงการสรุปข้อมลูการเช่า/ใช้

เครื�องจกัรกล จากระบบบริหารการเชา่เครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.2 ข้อมลูคา่ใช้จ่ายจากการซอ่ม คลกิ Tab ข้อมลูคา่ใช้จ่ายการซอ่ม ระบบแสดงการสรุปคา่ใช้จา่ยการซอ่ม 

ประจําเดือนของแตล่ะหนว่ยงาน  จากระบบการซอ่มเครื�องจกัรกล 

 
รูปที� 4.3  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.3 ข้อมลูปิดบญัชีสิ �นเดือน คลกิ Tab ข้อมลูปิดบญัชีสิ �นเดือนระบบแสดงข้อมลูการปิดบญัชีสิ �นเดือนของแตล่ะ

หนว่ยงาน จากระบบบญัชีแยกประเภท 

 
รูปที� 4.4  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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2.4 ข้อมลูตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี คลกิ Tab ข้อมลูตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี ของแตล่ะ

หนว่ยงาน จากระบบสนิทรัพย์ 

 
รูปที� 4.5  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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2.5 ตรวจสอบข้อมลูประมาณการคา่เช่าประจําปี คลกิ Tab ข้อมลูประมาณการคา่เช่าประจําปี ของแตล่ะหนว่ยงาน  

จากระบบบริหารการเช่าเครื�องจกัรกล 

 
รูปที� 4.6  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2.6 ตรวจสอบการค้างสรุปข้อมลู คลกิ Tab ค้างสรุปข้อมลู ระบบแสดงข้อมลูเดือนแรกที�มีการค้างสรุปข้อมลูของแตล่ะ

หนว่ยงาน ซึ�งได้แก่ ข้อมลูการเชา่/ใช้เครื�องจกัรกล, ข้อมลูคา่ใช้จา่ยการซอ่ม, ข้อมลูปิดบญัชีสิ �นเดอืน และข้อมลู

ตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี  

 
รูปที� 4.7  

 

- กรณีต้องการแสดงรายละเอียด ในช่วงเดือนที�ต้องการ สามารถ คลกิเลอืกเดือนในช่อง ถึง 

- คลกิปุ่ ม แสดงรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอยีดในช่วงเดอืนที�เลอืก 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ จากนั �นคลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล  

2. คลกิ Tab ข้อมลูที�ต้องการพิมพ์ ได้แก่ ข้อมลูการเชา่/ใช้เครื�องจกัรกล, ข้อมลูคา่ใช้จา่ยการซอ่ม, ข้อมลูปิดบญัชีสิ �น

เดือน, ข้อมลูตรวจสอบครุภณัฑ์เครื�องจกัรกลประจําปี และค้างสรุปข้อมลู ดงัรูป 

 
รูปที� 4.8  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม พิมพ์ ระบบแสดงหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ ดงัรูป 

 
รูปที� 4.9  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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การบันทึกข้อมูลในระบบลงไฟล์ 

1. คลกิปุ่ ม ข้อมลูในระบบ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.10  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ 

 เดือน 

 ศนูย์เครื�องจกัรกลผู้ให้เช่า 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในคอลมัน์ สถานะ ในตาราง 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

 

2. คลกิ  เลอืกประเภทข้อมลูในตาราง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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3. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.11  

 

4. คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

5. ระบขุ้อมลู File name 

6. ระบขุ้อมลู Save as type 

7. คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึนําลงไฟล์แล้ว ระบบจะเปิดไฟล์ผา่นโปรแกรม Microsoft Excel 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิบนัทกึนําลงไฟล์ หรือคลกิ  ที�มมุบนขวามือ 

8. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอข้อมลูในระบบ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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5 
การจดัทาํข้อมูล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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บทที� 5 : จัดทาํข้อมูล 

 

การจดัทําข้อมลู เป็นการนาํข้อมลู ในระดบัปฏิบตัิการที�เกี�ยวข้อง มาจดัทําให้อยูใ่นรูปแบบที�เป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารงาน

เงินทนุหมนุเวียนคา่เครื�องจกัรกลของกรมทางหลวง จากหน้าจอเมนหูลกั คลกิปุ่ ม การจัดทาํข้อมลู จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1  

 

การจดัทําข้อมลูสามารถจดัทาํข้อมลูตา่ง ๆ ได้ดงันี � 

- จดัทําแผน/ผล  การดําเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล  

- จดัทําวนัมาตรฐาน (ต้นทนุผลผลติ) 

- จดัทําแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ลว่งหน้า 

- จดัทําประมาณการรายรับ-รายจา่ย ลว่งหน้า 

- จดัทําแผนจดัสรรเงินคา่ซอ่ม 

ซึ�งจะอธิบายการจดัทําข้อมลูตา่งๆ ดงัที�กลา่วมาข้างต้นในบทตอ่ไป 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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5-1 
จดัทาํแผน/ผล การดาํเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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บทที� 5-1: จัดทาํแผน/ผล การดาํเนินการจัดหาเครื�องจักรกล 
 

จดัทําแผน/ผล การดาํเนินการจดัหาเครื�องจกัรกลเป็นการจดัทาํแผนและผลการดําเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล ในแต่

ละปีงบประมาณ โดยแสดงขั �นตอนการจดัหาในแตล่ะปีงบประมาณได้ 

จากหน้าจอเมนจูดัทําข้อมลู คลกิปุ่ ม จัดทาํแผน/ผล การดาํเนินการจัดหาเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 

 
รูปที� 5.1.1  
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

 
รูปที� 5.1.2  

 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ แล้ว Enter ระบบจะนําข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล ตามปีงบประมาณที�

ระบมุาแสดงหวัคอลมัน์ในตาราง 

3. ระบขุ้อมลูหมายเหต ุ

4. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดเครื�องจกัรกล สามารถทาํได้ดงันี � 

 
รูปที� 5.1.3  
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เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ  

2. ระบขุ้อมลูรหสัเครื�องจกัรกล สามารถระบรุหสัเครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือ คลกิ  ระบบแสดง

หน้าจอ ค้นหารหสัเครื�องจกัรกลเพื�อค้นหาข้อมลู สามารถดวูิธีการได้ในหวัข้อ ค้นหาข้อมลู 

3. ระบขุ้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกล สามารถระบขุ้อมลูกลุม่เครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือคลกิ  ระบบ

แสดงหน้าจอค้นหา กลุม่เครื�องจกัรกล เพื�อค้นหาข้อมลู สามารถดวูิธีการได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู  

4. ระบขุ้อมลูรายละเอยีด 

5. ระบขุ้อมลูจํานวน คือจํานวนเครื�องจกัรกลของรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกลตามรหสั-กลุม่ ที�ระบ ุ

6. ระบขุ้อมลูหนว่ยนบั คือ หนว่ยนบัของเครื�องจกัรกลตามรหสั-กลุม่ ที�ระบ ุ

7. ราคาตอ่หนว่ย คอื ราคาเครื�องจกัรกลตามรหสั-กลุม่ ที�ระบ ุ

8. รวมจํานวนเงิน (ผล) คอื ข้อมลูการใช้เงินในการจดัหาเครื�องจกัรกลตามความเป็นจริง 

9. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ  เพื�อบนัทกึข้อมลูรายละเอียดเครื�องจกัรกล ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายละเอียด

เครื�องจกัรกลรายการถดัไปได้โดยไมต้่องกดปุ่ ม เพิ�มรายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ  เพื�อยกเลกิการเพิ�มรายละเอยีดเครื�องจกัรกล 

แก้ไขรายการ 

1. เลอืกรายการรายละเอียดเครื�องจกัรกลที�ต้องการในตาราง  

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อแก้ไขรายละเอยีดเครื�องจกัรกล 

ลบรายการ 

1. เลอืกรายการรายละเอียดเครื�องจกัรกลที�ต้องการในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ เพื�อลบข้อมลูที�เลอืกจากตาราง 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ และครั �งที� แล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.4  

 

3. แก้ไขข้อมลูหมายเหต ุ

4. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดเครื�องจกัรกล (วิธีการดไูด้ที�การเพิ�ม / ลบ /แก้ไขรายละเอยีดเครื�องจกัรกล) 

5. แก้ไขกําหนดศนูย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจกัรกล (วิธีการดไูด้ที�การกําหนดศนูย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจกัรกล) 

6. แก้ไขข้อมลูสถานะ แผน/ผล (วิธีการดไูด้ที�การกําหนดสถานะ แผน/ผล) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 
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การกาํหนดศูนย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจักรกล 

1. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ และครั �งที� แล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิเลอืกรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกลในตาราง 

4. คลกิปุ่ ม กาํหนดศูนย์ฯที�ได้รับเครื�องจักรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.5  

 

5. ระบขุ้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล ที�ได้รับเครื�องจกัรกล สามารถทําได้ดงันี � 

เพิ�มรายการ 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ 

2. ระบขุ้อมลู ศนูย์เครื�องจกัรกลแล้ว Enter หรือ คลกิ  ระบบแสดงหน้าจอค้นหาศนูย์เครื�องจกัรกล 

เพื�อค้นหาข้อมลู สามารถดวูธีิการทํางานได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู 

3. ระบขุ้อมลูจํานวนที�ได้รับ 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลู ผู้ใช้สามารถเพิ�มรายการถดัไปได้โดยไมต้่องกดปุ่ ม เพิ�ม

รายการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ  เพื�อยกเลกิการบนัทกึ 

แก้ไขรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการแก้ไขในตาราง 

2. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไข 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ 
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การลบรายการ 

1. คลกิเลอืกรายการที�ต้องการลบในตาราง 

2. คลกิปุ่ ม ลบรายการ เพื�อลบข้อมลูที�เลอืกจากตาราง 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ  เพื�อบนัทกึข้อมลูการกําหนดศนูย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจกัรกล แล้วออกจากหน้าจอ 

- คลกิปุ่ ม ปิด  เพื�อออกจากหน้าจอ กําหนดศนูย์ที�ได้รับเครื�องจกัรกล 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

การนําเข้าไฟล์ศูนย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจักรกล 

1. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ และครั �งที� แล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. การนําเข้าไฟล์ศนูย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ศูนย์ฯที�ได้รับเครื�องจกัรกล ระบบแสดงกลอ่ง

ข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.6  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.7  
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5. เลอืกไฟล์ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open ระบบนําเข้าข้อมลูศนูย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจกัรกล แล้วแสดงหน้าจอจดัทําแผน/ผล 

การดาํเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม Cancel เพื�อยกเลกิการนําเข้าไฟล์ข้อมลูศนูย์ฯ ที�ได้รับเครื�องจกัรกล 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

การกาํหนดสถานะแผน/ผล 

1. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ และครั �งที� แล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิเลอืกขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกลในตาราง 

4. คลกิ Tab กําหนดสถานะแผน/ผล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.8  

 

5. ระบขุ้อมลู แผน วนัที�ดําเนินการ (จาก - ถึง) คือ ชว่งวนัที�ดําเนินการที�กําหนดตามแผน 

6. ระบขุ้อมลู ผล วนัที�ดําเนินการ คอื วนัที�ดําเนินการจริง 

7. ระบขุ้อมลู รายละเอียด 

8. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ  

9. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ และครั �งที� แล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อไมต้่องการลบข้อมลู 

 
การยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ และครั �งที� แล้ว Enter  หรือค้นหารายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม  ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.10  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ   เพื�อยกเลกิการยืนยนัข้อมลู 

 

การยกเลกิยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ และครั �งที� แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.11  
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3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิยืนยนัข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยืนยนัยกเลกิยืนยนัข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลู จดัทําแผน/ผลการดาํเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ค้นหา  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.12  

 

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ  ถงึ คือปีงบประมาณที�จดัทาํแผน/ผลการดําเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล สามารถระบเุป็น

ช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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2. ค้นหารหสัเครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องรหสัเครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.13  

 

- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียงจาก การเรียงตามรหสั, ตามชื�อภาษาไทย หรือตามชื�อภาษาองักฤษ จากนั �นระบุ

ข้อมลูที�ต้องการค้นหาตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

3. ค้นหากลุม่ครื�องจกัรกล คลกิ  ท้ายช่องกลุม่ครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.14  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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- สามารถค้นหาจากเงื�อนไขเรียง จาก การเรียงตามรหสั หรือตามรายละเอียด จากนั �นระบขุ้อมลูที�ต้องการค้นหา

ตามเงื�อนไขที�เลอืก 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

4. ค้นหาศนูย์เครื�องจกัรกล คลกิ  ที�ช่อง ศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.15  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การพิมพ์ข้อมูล 

1. ค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.16  

 

3. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

4. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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หมายเหตุ 

1. คลกิปุ่ ม ตกลง ยืนยนัรายการที�ยงักําหนดศนูย์เครื�องจกัรกลไมค่รบ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.17  

 

-     คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัข้อมลู 

2. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ ที�ไมม่ีข้อมลูขั �นตอนการจดัหาเครื�องจกัรกล ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.18  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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5-2 
จดัทาํวันมาตรฐาน (ต้นทุนผลผลติ) 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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บทที� 5-2 : จัดทาํวันมาตรฐาน (ต้นทนุผลผลิต) 
 

หน้าจอจดัทําวนัมาตรฐาน (ต้นทนุผลผลติ) สาํหรับทําการคาํนวณหาอตัราคา่เช่าเฉลี�ยตอ่วนัตอ่เครื�องจกัรกล เพื�อ

กําหนดเป็นวนัมาตรฐาน และใช้ในการจดัทําแผนและผลการดําเนินงานในด้านตา่งๆ ได้แก่ การจดัทําแผน/ผล การให้บริการ

เช่า, การประมาณการรายได้ลว่งหน้า, การจดัทาํประมาณการรายรับ – รายจ่าย ลว่งหน้า, รายงานแสดงอตัราการใช้ประโยชน์

จากเครื�องจกัรกล ตามนํ �าหนกัของอตัราคา่เชา่ 

จากหน้าจอเมนจูดัทําข้อมลู คลกิปุ่ ม จัดทาํวนัมาตรฐาน (ต้นทุนผลผลิต) จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.1  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

 
รูปที� 5.2.2  

 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�จดัทํา คือเลขที�เอกสาร 

- ปีงบประมาณ  คือปีงบประมาณสาํหรับจดัทําวนัมาตรฐาน 

- หมายเหต ุ

3. คลกิ  ชดุเครื�องจกัรกลในตาราง 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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4. คลกิ  เพื�อข้อมลูจํานวนเครื�องจกัรกลตามแผนการจดัหา ประจําปีงบประมาณ สามารถระบขุ้อมลูได้ 2 วิธี 

4.1. ระบขุ้อมลูการจดัหาเครื�องจกัรกลโดยไมอ้่างองิข้อมลูจากการจดัทําแผน/ผลการดําเนินการจดัหา

เครื�องจกัรกล  

- คลกิปุ่ ม รายละเอียด จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.3  

 

- คลกิเลอืกรายการเครื�องจกัรกลในตาราง ระบขุ้อมลูจํานวนที�จดัหาใหม ่

- คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ  

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึแก้ไขรายการ หรือคลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอ 

4.2. ระบขุ้อมลูการจดัหาเครื�องจกัรกลโดยอ้างองิข้อมลูการจดัทาํแผน/ผล การดําเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล 

- คลกิ   เพื�อค้นหาข้อมลูจดัทําแผน/ผลการดําเนินการจดัหาเครื�องจกัรกลในปีงบประมาณที�จดัทาํ 

- คลกิปุ่ ม รายละเอียด เพื�อตรวจสอบรายละเอียดข้อมลูการจดัหาเครื�องจกัรกลตามข้อมลูจดัทาํแผน/ผล

การดาํเนินการจดัหาเครื�องจกัรกล วิธีการแก้ไขรายละเอยีดข้อมลูการจดัหาเครื�องจกัรกล สามารถดไูด้ที� 

หวัข้อการระบขุ้อมลูการจดัหาเครื�องจกัรกลโดยไมอ้่างอิงข้อมลูจากการจดัทําแผน/ผลการดาํเนินการจดัหา

เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึแก้ไขรายการ 

5. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เครื�องจกัรกลที�มกีารใช้งานสนบัสนนุ (รหสั M) ปีงบประมาณ XXXX ตั �งแต ่

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.4  

 

3. แก้ไขข้อมลูหมายเหต ุ

4. แก้ไขข้อมลูที�ใช้จดัทาํวนัมาตรฐาน 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.5  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การประมวลผลข้อมูล  

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. หลงัจากค้นหาเลอืกรายการแล้ว จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.6  
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3. คลกิปุ่ ม ประมวลผลข้อมลู ระบบประมวลผล และแสดงสถานะ (สเีขียว) เมื�อประมวลผลสาํเร็จ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิประมวลผลข้อมูล เพื�อยกเลกิการประมวลผลข้อมลู 

4. หลงัจากประมวลผลสาํเร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.7  

 

การกาํหนดวนัมาตรฐาน 

1. หลงัจากประมวลผลระบบแสดงผลในช่องสรุปรายได้คา่เชา่จากเครื�องจกัรกลที�ให้บริการทั �งหมดตอ่คนั/เครื�อง ตอ่วนั  

2. คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.8  

 

3. ระบขุ้อมลูปรับยอด 

4. คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูวนัมาตรฐาน ระบบแสดงข้อความ “ใช้ 1 วนัให้บริการของเครื�องจกัรกลที�มี

อตัราคา่เชา่วนัละ X,XXX.XX บาทเป็น 1 วนัมาตรฐานในการคาํนวณผลผลติ” 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูวนัมาตรฐาน 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัข้อมลู 

 
รูปที� 5.2.10  

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัอตัราคา่เชา่วนัมาตรฐานในการคํานวณฯ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัอตัราคา่เชา่วนัมาตรฐานในการคํานวณฯ 

 
รูปที� 5.2.11  

 

5. คลกิ  ชดุเครื�องจกัรกลในตาราง 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูชดุเครื�องจกัรกลสาํหรับอตัราคา่เช่าวนัมาตรฐานในการคาํนวณฯ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูชดุเครื�องจกัรกลสาํหรับอตัราคา่เชา่วนัมาตรฐานในการคาํนวณฯ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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หมายเหตุ 

กรณีที�มีการกําหนดวนัมาตรฐานในปีงบประมาณแล้ว เมื�อทําการยืนยนัการกําหนดวนัมาตรฐานจากการจดัทาํ 

ระบบแสดงข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.12  

- คลกิปุ่ ม  ตกลง  เพื�อยืนยนัการกําหนดวนัมาตรฐาน 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการกําหนดวนัมาตรฐาน 

 
การยกเลกิยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ ที�มีสถานะ ยืนยนัข้อมลู แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนัข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.13  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการจดัทําวนัมาตรฐาน (ต้นทนุผลผลติ) คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�จดัทาํ จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.14  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�จดัทํา คือ เลขที�เอกสาร 

 ปีงบประมาณ, ถงึ คือ ปีงบประมาณที�จดัทาํเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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ข้อมูลการคาํนวณ 

สาํหรับผู้ใช้ทําการบนัทกึข้อมลูการคํานวณที�นํามาใช้ในการประมวลผลการจดัทาํวนัมาตรฐาน (ต้นทนุผลผลติ) 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ประมวลผลข้อมลู จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.15  

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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3. คลกิ  ในคอลมัน์ ข้อมลูการคาํนวณ ในตารางประมวลผลข้อมลู จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.2.16  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบชืุ�อไฟล์ที�ต้องการบนัทกึในชอ่ง  File name 

- ระบปุระเภทไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บ ที�ช่อง Save as type สามารถบนัทกึได้ 2 ประเภท คือ Excel Workbook 

(.xlsx) และ Excel 97-2003 Workbook (.xls) 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึข้อมลูการคํานวณลงไฟล์ และแสดงข้อมลูการคาํนวณโดยโปรแกรม Microsoft 

Office Excel 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการคาํนวณลงไฟล์ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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แสดงรายงาน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ประมวลผลข้อมลู 

3. คลกิ  ในคอลมัน์ รายงาน ในตารางประมวลผลข้อมลู จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 

 
รูปที� 5.2.17  

 

4. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

5. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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5-3 
จดัทาํแผน/ผล 

การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ล่วงหน้า 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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บทที� 5-3 : จัดทาํแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ล่วงหน้า 
 

หน้าจอจดัทําแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ลว่งหน้า สาํหรับจดัทําแผนและผลการให้บริการเชา่

เครื�องจกัรกล ในแตล่ะปีงบประมาณ โดยเป็นการประมาณการจากข้อมลูรายได้คา่เชา่ในอดตี และจากวนัมาตรฐานของ

ปีงบประมาณนั �นที�ได้มีการจดัทําและบนัทกึไว้ในระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร 

จากหน้าจอเมนจูดัทําข้อมลู คลกิปุ่ ม จัดทาํแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ล่วงหน้า จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.1  
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

 
รูปที� 5.3.2  

 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�จดัทํา คือ เลขที�เอกสาร 

- ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณสาํหรับจดัทําแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ลว่งหน้า 

- หมายเหต ุ

3. เลอืกข้อมลูจากการคาํนวณต้นทนุผลผลติ ประจําปีงบประมาณ โดยระบคุรั �งที� แล้ว Enter หรือคลกิ  (อ้างองิ

ค้นหาข้อมลูวนัมาตรฐานประจําปีงบประมาณ) 

4. ระบขุ้อมลูงบประมาณด้านบาํรุงทาง คือ จํานวนเงินงบประมาณสาํหรับงานบํารุงทาง 

5. ระบขุ้อมลูงบประมาณด้านงานกอ่สร้าง คือ จํานวนเงินงบประมาณสาํหรับงานก่อสร้าง 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.3  

 

3. แก้ไขข้อมลูที�ต้องการ 

4. แก้ไขรายการ Tab ระบขุ้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.4  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การประมวลผลข้อมูลคาํนวณการให้บริการเช่า  

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.3.5  
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2. คลกิปุ่ ม ประมวลผลข้อมลู ระบบประมวลผล ทีละขั �นตอน และแสดงสถานะ (สเีขียว) เมื�อประมวลผลสาํเร็จ จะ

ปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.6  
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การกาํหนดร้อยละความสามารถการให้บริการเช่าและประมวลผลความสามารถการให้บริการเช่า 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.3.7  

 

หมายเหตุ 

 - รายการที�สามารถทาํการกําหนดร้อยละความสามารถการให้บริการและประมวลผลความสามารถการให้บริการเชา่

ได้นั �น ผู้ใช้ต้องทาํการประมวลผลข้อมลูคํานวณการให้บริการเชา่ ที� Tab 2.ประมวลผลข้อมลู สามารถดวูิธีการได้ที�หวัข้อ 

ประมวลผลข้อมลูคํานวณการให้บริการเชา่ 
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2. คลกิปุ่ ม กาํหนดร้อยละความสามารถการให้บริการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.8  

 

2.1 คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.9  
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2.2 ระบขุ้อมลูในคอลมัน์ ร้อยละความสามารถการให้บริการ ในตาราง 

2.3 คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูร้อยละความสามารถการให้บริการ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลูร้อยละความสามารถการให้บริการ 

2.4 ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ออก หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

3. คลกิปุ่ ม ประมวลผลข้อมลู ระบบประมวลผลข้อมลูทีละขั �น และแสดงสถานะ (สเีขียว) เมื�อประมวลผลสาํเร็จ 

จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.10  

 

การยกเลกิการประมวลผล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ต้องการยกเลกิการประมวลผลข้อมลู 

2.1. คลกิ Tab 3.กําหนดร้อยละความสามารถการให้บริการ เมื�อต้องการยกเลกิการประมวลผลข้อมลูการกําหนด

ร้อยละความสามารถการให้บริการ โดยผู้ใช้จะสามารถยกเลกิประมวลผลได้เฉพาะรายการที�มีสถานะจดัทาํ

ข้อมลู 

2.2. คลกิ Tab 2. ประมวลผลข้อมลู เมื�อต้องการยกเลกิการประมวลผล ข้อมลูคํานวณการให้บริการเชา่โดยผู้ใช้จะ

สามารถยกเลกิประมวลผลได้เมื�อยงัไมม่กีารประมวลผลข้อมลูความสามารถการให้บริการเช่าที�  Tab 3. 

กําหนดร้อยละความสามารถการให้บริการ 

3. คลกิปุ่ ม ยกเลกิประมวลผล ระบบยกเลกิการประมวลผลข้อมลูที�ละขั �นตอน และไมป่รากฏสถานะ ในคอลมัน์ 

สถานะ 
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การยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัข้อมลู 

 

การยกเลกิยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ ที�มีสถานะ ยืนยนัข้อมลู แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนัข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 
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การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาการจดัทาํแผน/ผล การให้บริการเชา่และประมาณการรายได้ลว่งหน้า คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่อง

เลขที�จดัทํา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.13  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�จดัทํา คือ เลขที�เอกสาร 

 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 
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แสดงข้อมูลการคาํนวณ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab 2.ประมวลผลข้อมลู หรือTab 3.กําหนดร้อยละความสามารถการให้บริการ 

3. คลกิ  ในคอลมัน์ ข้อมลูการคาํนวณ ในตารางประมวลผลข้อมลู จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.14  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบชืุ�อไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บในชอ่ง  File name 

- ระบปุระเภทไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บ ที�ช่อง Save as type สามารถบนัทกึได้ 2 ประเภท คือ Excel Workbook 

(.xlsx) และ Excel 97-2003 Workbook (.xls) 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึข้อมลูการคํานวณลงไฟล์ และแสดงข้อมลูการคาํนวณโดยโปรแกรม Microsoft 

Office Excel 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการคาํนวณลงไฟล์ 
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แสดงรายงาน 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํแล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab ประมวลผลข้อมลู หรือTab กําหนดร้อยละความสามารถการให้บริการ 

3. คลกิ  ในคอลมัน์ รายงาน ในตารางประมวลผลข้อมลู ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.3.15  

 

4. คลกิ  รหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล หรือรหสั-กลุม่เครื�องจกัรกล+รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อแสดงรายงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิแสดงรายงาน 

 
รูปที� 5.3.16  

 

6. คลกิ  เพื�อพิมพ์เอกสาร (วิธีการใช้งานหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์สามารถดไูด้ที�ภาคผนวก) 

7. คลกิปุ่ ม ปิด เพื�อออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ 
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5-4 
จดัทาํประมาณการรายรับ-รายจ่าย ล่วงหน้า 
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บทที� 5-4: จัดทาํประมาณการรายรับ-รายจ่าย ล่วงหน้า 
 

หน้าจอจดัทําประมาณการรายรับ-รายจ่าย ลว่งหน้า สาํหรับจดัทาํแผนการประมาณการรายรับ รายจา่ย ใน

ปีงบประมาณถดัไป โดยจดัทาํการประมาณการจากข้อมลูคา่เชา่และคา่ใช้จา่ยด้านตา่งๆ ได้แก่ ข้อมลูคา่เสื�อมราคา, คา่ใช้จ่าย

ด้านดาํเนินงาน, คา่ใช้จ่ายด้านบคุลากร 

จากหน้าจอเมนจูดัทําข้อมลู คลกิปุ่ ม จัดทาํประมาณการรายรับ-รายจ่าย ล่วงหน้า จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.1  
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม 

 
รูปที� 5.4.2  

 

2. ระบขุ้อมลูประจําปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณสาํหรับจดัทาํประมาณการรายรับ - รายจ่าย 

3. ระบขุ้อมลูหมายเหต ุ

4. ระบขุ้อมลูเตรียมข้อมลูการประมาณการรายรับ-รายจ่าย ที� Tab เตรียมข้อมลูประมาณการรายรับ-รายจา่ย 

4.1 เลอืกข้อมลูจดัทําแผน/ผล การให้บริการเชา่และประมาณการรายได้ลว่งหน้า ระบขุ้อมลู ครั �งที� แล้ว Enter หรือ 

คลกิ  เพื�อค้นหาข้อมลูจดัทาํแผน/ผลการให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ลว่งหน้า 

4.2 กําหนดเกณฑ์คา่ใช้จา่ยขั �นตํ�า โดย คลกิ  ร้อยละของคา่ใช้จา่ยขั �นตํ�าจากการประมาณการรายรับ แล้ว ระบุ

ข้อมลูร้อยละ หรือคลกิ  จากข้อมลูคา่ซอ่มบาํรุงขั �นตํ�าประจําปี 
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5. ระบขุ้อมลูรายละเอยีดรายได้-คา่ใช้จา่ย คลกิ Tab รายละเอยีดรายได้ – คา่ใช้จ่าย  

- กรณีประเภทข้อมลูเป็น ร้อยละของคา่ใช้จ่ายขั �นตํ�าจากการประมาณการรายรับ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.3  

 

- กรณีประเภทข้อมลูเป็น ข้อมลูคา่ซอ่มบํารุงขั �นตํ�าประจําปี จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.4  
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5.1 คลกิเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกลในตาราง 

5.2 ระบขุ้อมลูประมาณการรายรับ (บาท) 

5.3 ระบขุ้อมลูคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน ในช่อง เบิกอะไหล/่ซอ่มสว่นกลาง (บาท) และคา่ใช้จา่ยสว่นกลาง (บาท) 

5.4 ระบขุ้อมลูคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากร ในช่อง ที�ศนูย์เครื�องจกัรกล (บาท) 

5.5 ระบขุ้อมลูรวมเงินคา่ใช้จา่ยคา่ซอ่มที�จะได้รับทั �งปี (บาท) 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.5  

 

3. แก้ไขข้อมลูหมายเหต ุ

4. แก้ไขข้อมลูเตรียมข้อมลูประมาณการรายรับ - รายจ่าย 

5. แก้ไขข้อมลูรายละเอียดรายได้ - คา่ใช้จา่ย 

6. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 
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- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 

 

การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.6  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาจดัทําประมาณการรายรับ-รายจา่ย ลว่งหน้า คลกิปุ่ ม ค้นหา จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.7  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 
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- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

การยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัข้อมลู 

 

การยกเลกิยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ ที�มีสถานะ ยืนยนัข้อมลู แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนัข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.4.9  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 

 

การนําเข้าไฟล์ 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. คลกิ Tab รายละเอียดรายได้ - คา่ใช้จ่าย 

4. คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 5.4.10  

 

5. คลกิ  เลอืกประเภทข้อมลู คือ ข้อมลูรายรับ – รายจา่ย ได้แก ่รายได้, คา่ใช้จา่ยดาํเนินงาน, คา่ใช้จ่ายด้าน

บคุลากร หรือคา่ใช้จ่ายคา่ซอ่มที�จะได้รับทั �งปี 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนันําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนันําเข้าไฟล์ 

 
รูปที� 5.4.11  

 

7. เลอืกไฟล์ที�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open ระบบนําเข้าข้อมลูจากไฟล์ตามประเภทข้อมลูที�เลอืก แล้วแสดงหน้าจอจดัทาํ

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย Tab รายละเอียดรายได้-คา่ใช้จา่ย 

- คลกิปุ่ ม Cancel เพื�อยกเลกิการนําเข้าไฟล์ข้อมลู 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

 

การนําลงไฟล์ 

1. ระบขุ้อมลูปีงบประมาณ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 5.4.12  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบชืุ�อไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บในชอ่ง  File name 

- ระบปุระเภทไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บ ที�ช่อง Save as type สามารถบนัทกึได้ 2 ประเภท คือ Excel Workbook 

(.xlsx) และ Excel 97-2003 Workbook (.xls) 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ และแสดงกลอ่งข้อความ ดงัรูป 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการบนัทกึข้อมลูการคาํนวณลงไฟล์ 

 
รูปที� 5.4.13  

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง  เมื�อต้องการเปิดไฟล์ที�นําลงไฟล์ทนัทีโดยระบบจะแสดงข้อมลูด้วยโปรแกรม Microsoft Office 

Excel 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อต้องการเปิดไฟล์ในภายหลงั 
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5-5 
จดัทาํแผนจดัสรรเงนิค่าซ่อม 
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บทที� 5-5: จัดทาํแผนจัดสรรเงนิค่าซ่อม 
 

เป็นการจดัทําแผนการจดัสรรคา่ซอ่ม โดยจดัทําการจดัสรรคา่ซอ่มเป็นงวดๆในแตล่ะปีงบประมาณและสามารถ ทาํ

การสง่ข้อมลูคา่ซอ่มไปยงัระบบงบประมาณ 

จากหน้าจอเมนจูดัทําข้อมลู คลกิปุ่ ม จัดทาํแผนจัดสรรเงนิค่าซ่อม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.1  
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การเพิ�มข้อมูล 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม  

 
รูปที� 5.5.2  

 

2. ระบขุ้อมลูลงในช่องข้อมลู 

- เลขที�จดัทํา คือเลขที�เอกสาร 

- ระบปีุงบประมาณ แล้ว Enter ระบบแสดงข้อมลู งวดที� เป็นงวดถดัจากงวดที�ครั �งลา่สดุที�มกีารบนัทกึข้อมลูการ

จดัทําแผนจดัสรรเงินคา่ซอ่มในปีงบประมาณเดียวกนั 

- หมายเหต ุ

3. เตรียมข้อมลูสาํหรับจดัสรรเงินคา่ซอ่ม เพื�อเป็นข้อมลูใช้ประกอบการพิจารณาการจดัสรรเงินโอนขายบิลที� Tab 

เตรียมข้อมลูจดัสรรเงินคา่ซอ่ม ระบขุ้อมลูดงันี � 

3.1 ระบขุ้อมลูคา่เช่าจากรายงานการใช้ (EC1) โดย คลกิ  เลอืก เดือน ระบขุ้อมลู ปี พ.ศ. และช่อง ถึง เดือน 

ปี พ.ศ. 

3.2 ระบขุ้อมลูร้อยละคา่เชา่ ที�ยืมศนูย์ฯอื�น มาทาํสญัญาเช่า 

3.3 ระบบแสดงคา่ร้อยละคา่เชา่ ที�ให้ศนูย์ฯ อื�น ไปทําสญัญาเช่า 

3.4 เลอืกข้อมลูแผน/ผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ลว่งหน้า ประจําปีงบประมาณ โดยคลกิ  

เพื�อค้นหาข้อมลู แผน/ผลการให้บริการเชา่และประมาณการรายได้ลว่งหน้าประจําปีงบประมาณที�ระบ ุ
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3.5 คลกิปุ่ ม แสดงข้อมูล ระบบแสดงผลตามข้อมลูที�ระบ ุ

4. คลกิ Tab ระบขุ้อมลูเงินที�โอนของศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.3  

 

5. ระบขุ้อมลูเงินที�โอนของศนูย์เครื�องจกัรกล  

5.1 คลกิ  เลอืกประเภทศนูย์เครื�องจกัรกล คือประเภทหนว่ยงานกรมทางหลวง ได้แก่ กรม, สาํนกั, ศนูย์ฯ ทาง, 

ศนูย์ฯ สะพาน, แขวง หรือหมวด 

5.2 คลกิ  เลอืกประเภทคา่ใช้จ่าย คือ ข้อมลูรายการคา่ใช้จ่าย (เงินโอนขายบิล) จากระบบงบประมาณ ตาม

ปีงบประมาณ 

5.3 ระบขุ้อมลูร้อยละที�โอน 

5.4 คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ  เพื�อบนัทกึข้อมลูร้อยละคา่ใช้จ่ายที�โอนของศนูย์เครื�องจกัรกล 

6. คลกิ Tab เงินจดัสรรที�โอน 

7. ระบขุ้อมลูเงินจดัสรรที�โอน ผู้ใช้สามารถบนัทกึข้อมลูเงินจดัสรรที�โอนได้ 3 วิธีดงันี � 

7.1 บนัทกึโดยระบจํุานวนเงินตามรายการคา่ใช้จา่ย โดยผู้ใช้ต้องทําการระบขุ้อมลูรายการคา่ใช้จา่ยและจํานวน

เงินทีละรายการ ตามวิธีการ ดงันี � 

- คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.4  

 

- ระบขุ้อมลูรหสัศนูย์เครื�องจกัรกล แล้ว Enter หรือ คลกิ  เพื�อค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล 
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- เลอืกรายการคา่ใช้จา่ย 

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงิน 

- คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกลและรายการคา่ใช้จ่ายรายการแรก  

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิรายการ เพื�อบนัทกึข้อมลูรายการคา่ใช้จา่ยอื�น ๆ ของศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิเลอืกศนูย์เครื�องจกัรกลในตาราง  

- คลกิเลอืกรายการคา่ใช้จ่าย  

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงิน 

- คลกิปุ่ ม แก้ไขรายการ เพื�อเพิ�มรายการคา่ใช้จ่ายที�จดัสรรของศนูย์เครื�องจกัรกล (กรณีเลอืกรายการ

คา่ใช้จา่ยเป็นคนละรายการกบัรายการคา่ใช้จ่ายที�บนัทกึครั �งแรก) หรือแก้ไขรายการคา่ใช้จา่ยที�จดัสรร

ของของศนูย์เครื�องจกัรกล (กรณีเลอืกรายการคา่ใช้จา่ยของศนูย์เครื�องจกัรกลที�เคยมีการบนัทกึจํานวน

เงินแล้ว) 

7.2 บนัทกึโดยใช้ข้อมลูจากการกําหนดร้อยละคา่ใช้จ่ายที�โอน (ข้อมลูร้อยละจาก Tab ระบขุ้อมลูเงินที�โอนของศนูย์

เครื�องจกัรกล) ตามวิธีการดงันี � 

- คลกิปุ่ ม เพิ�มรายการ  

- คลกิ  หน้า ใช้ข้อมลูจากการกําหนดร้อยละคา่ใช้จ่ายที�โอน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.5  

 

- ระบขุ้อมลูรหสัศนูย์เครื�องจกัรกล แล้ว Enter หรือ คลกิ  เพื�อค้นหาข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล 

- ระบขุ้อมลูจํานวนเงินรวม 

- คลกิปุ่ ม บันทกึรายการ ระบบจะทําการบนัทกึจํานวนเงินลงรายการคา่ใช้จา่ยแตล่ะรายการตามร้อยละที�

กําหนดของประเภทศนูย์ที� Tab ระบขุ้อมลูเงินที�โอนของศนูย์เครื�องจกัรกล 

- คลกิปุ่ ม  ยกเลกิรายการ  เมื�อต้องการยกเลกิการบนัทกึข้อมลู 

7.3 การนําเข้าไฟล์ข้อมลูเงินจดัสรรที�โอน คือ การนําเข้าข้อมลูเงินจดัสรรที�โอนจากไฟล์ Microsoft Excel ที�เตรียม

ไว้ได้โดย รูปแบบของไฟล์ที�จะนําเข้าระบบต้องมีรูปแบบตามที�กําหนด ผู้ใช้สามารถทาํได้ตามวิธีการดงันี � 

- คลกิปุ่ ม นําเข้าไฟล์ ระบบแสดงหน้าจอสาํหรับเลอืกรูปแบบไฟลข้์อมลูที�ต้องการนําเข้า ดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.6  
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 คลกิ  ข้อมลูคา่ใช้จ่ายที�โอนตามร้อยละที�กําหนด แยกตามประเภทศนูย์ฯ คือการนําเข้า

ข้อมลูศนูย์เครื�องจกัรกล และจํานวนเงินรวม จากนั �นระบบจะทาํการเฉลี�ยจํานวนเงินลงรายการ

คา่ใช้จา่ย ตามร้อยละที�กําหนด 

 คลกิ  ข้อมลูคา่ใช้จ่ายที�โอน แยกตามประเภทคา่ใช้จ่าย คือ การนาํเข้าข้อมลูเครื�องจกัรกล

และจํานวนเงินตามรายการคา่ใช้จ่าย 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนันําเข้าไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนันําเข้าไฟล์ 

 
รูปที� 5.5.7  

 

- เลอืกไฟลท์ี�ต้องการ คลกิปุ่ ม Open ระบบนําเข้าข้อมลูจากไฟล์ตามประเภทข้อมลูที�เลอืก แล้วแสดงหน้าจอ

จดัทําแผนจดัสรรเงินคา่ซอ่ม Tab เงินจดัสรรที�โอน 

 คลกิปุ่ ม Cancel เพื�อยกเลกิการนําเข้าไฟล์ข้อมลู 

8. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการเพิ�มข้อมลู 
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การแก้ไขข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.1.1  

 

3. แก้ไขข้อมลูหมายเหต ุ

4. แก้ไขข้อมลูเตรียมข้อมลูสาํหรับจดัสรรเงินคา่ซอ่ม 

5. แก้ไขข้อมลูเงินที�โอนของศนูย์เครื�องจกัรกล (วิธีการดไูด้ที�การบนัทกึเงินที�โอนของศนูย์เครื�องจกัรกล) 

6. แก้ไขข้อมลูเงินจดัสรรที�โอน (วิธีการดไูด้ที�การบนัทกึเงินจดัสรรที�โอน) 

7. คลกิปุ่ ม บันทกึ เพื�อบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิบนัทกึข้อมลูที�แก้ไข 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การลบข้อมลู 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม  ลบ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.8  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการลบข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เมื�อไมต้่องการลบข้อมลู 

 

การค้นหาข้อมูล 

1. ค้นหาข้อมลูการจดัทําแผนจดัสรรเงินคา่ซอ่ม คลกิปุ่ ม ค้นหา หรือคลกิ  ท้ายช่องเลขที�จดัทํา จะปรากฏหน้าจอ

ดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.9  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 เลขที�จดัทํา คือเลขที�เอกสาร 

 ปีงบประมาณ คือปีงบประมาณที�จดัทําเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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 งวดที� คือ งวดที�จดัทาํเอกสาร สามารถระบเุป็นช่วงได้ 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 

2. ค้นหาศนูย์เครื�องจกัรกล คลกิ  ที�ช่อง ศนูย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.10  

 

- เงื�อนไขการค้นหา 

 รหสัศนูย์เครื�องจกัรกล 

 ชื�อศนูย์เครื�องจกัรกล  

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ระบบแสดงข้อมลูในตาราง 

- คลกิเลอืกรายการ แล้วคลกิปุ่ ม เลือก หรือดบัเบิ �ลคลกิที�รายการที�ต้องการ 

- คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข กรณีที�ต้องการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�ใช้ในการค้นหา 

- ออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม ปิด หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยนืยนั ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.11  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัข้อมลู 

 

การยกเลกิยนืยนัข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ ที�มีสถานะ ยืนยนัข้อมลู แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อ

ค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิยนืยนัข้อมูล ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.12  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิยืนยนัการยกเลกิยืนยนั 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การส่งงานงบประมาณ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ ที�มีสถานะ ยืนยนัข้อมลู แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหา

ข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม  ส่งงานงบประมาณ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.13  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง  เพื�อยืนยนัสง่งานงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ   เพื�อยกเลกิการยืนยนัสง่งานงบประมาณ 

 

การยกเลกิส่งงานงบประมาณ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ ที�มีสถานะ สง่งานงบประมาณ แล้ว Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูธีิการค้นหาได้ใน

หวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิปุ่ ม ยกเลกิส่งงานงบประมาณ  ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.14  

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการยกเลกิยืนยนัสง่งานงบประมาณ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ  เพื�อยกเลกิการยืนยนัยกเลกิยืนยนัสง่งานงบประมาณ 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 
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การนําลงไฟล์ 

1. ระบขุ้อมลูเลขที�จดัทาํ Enter หรือค้นหารายการที�ต้องการ (ดวูิธีการค้นหาได้ในหวัข้อค้นหาข้อมลู) 

2. คลกิ Tab เตรียมข้อมลูสาํหรับจดัสรรเงินคา่ซอ่ม หรือTab เงินจดัสรรที�โอน 

3. คลกิปุ่ ม นําลงไฟล์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.15  

 

- คลกิเลอืก Path ที�ต้องการจดัเก็บไฟล์ข้อมลู ในช่อง Save in 

- ระบชืุ�อไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บในชอ่ง  File name 

- ระบปุระเภทไฟล์ที�ต้องการจดัเก็บ ที�ช่อง Save as type สามารถบนัทกึได้ 2 ประเภท คือ Excel Workbook 

(.xlsx) และ Excel 97-2003 Workbook (.xls) 

- คลกิปุ่ ม Save ระบบบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ และแสดงข้อมลูการคาํนวณโดยโปรแกรม Microsoft Office Excel 

- คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการบนัทกึข้อมลูลงไฟล์ 
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หมายเหตุ 

1. เมื�อมกีารระบขุ้อมลูปีงบประมาณใหม ่ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.16  

 

- คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัข้อมลู 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ เพื�อยกเลกิการยืนยนัข้อมลู 

2. เมื�อมกีารระบขุ้อมลูงวดที�ไมถ่กูต้อง คลกิปุ่ ม บนัทกึ ระบบจะแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 5.5.17  
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ภาคผนวก ก 
การใช้ปุ่มรูปปฏทินิ 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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การใช้ปุ่ มรูปปฏทินิ 
 

1. คลกิปุ่ ม  รูปปฏิทิน จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 

 
รูปที� 1 

 

2. จากหน้าจอ เลอืกคลกิ วนัที� ที�ต้องการ  

3. กรณีต้องการเปลี�ยนเดือนคลกิ   เพื�อแสดงเดือนถดัไป หรือคลกิ  เพื�อแสดงเดอืนก่อนหน้า 

 



คูม่ือการใช้งาน ระบบข้อมลูสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร สว่นการจดัทําข้อมลู 

โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัช ีเพื�อการบริหารจดัการ 
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ภาคผนวก ข 
การสั�งพมิพ์เอกสาร 
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การสั�งพมิพ์เอกสาร 
 

1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม  ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือปุ่ ม พิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 1 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- ปุ่ ม   ใช้สาํหรับพิมพ์เอกสารออกทางเครื�องพิมพ์ 

- ปุ่ ม   ใช้สาํหรับบนัทกึเอกสารเป็นไฟล์ .PDF 

- ปุ่ ม   ใช้สาํหรับบนัทกึเอกสารเป็น ไฟล์ EXCEL 
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- ปุ่ ม  ใช้สาํหรับ ยอ่ ขยายขนาดเอกสารที�แสดง ผู้ใช้สามารถ ระบเุปอร์เซ็นต์ของขนาดเอกสารที�

ต้องการแสดงได้ หรือ คลกิปุ่ ม   เพื�อลดขนาดเอกสารที�แสดง คลกิปุ่ ม   เพื�อเพิ�มขนาดเอกสารที�แสดง 

หรือ คลกิ  เพื�อเลอืก เปอร์เซ็นต์ ของเอกสารที�ต้องการแสดงจะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 2 

 

- ปุ่ ม   ใช้สาํหรับแสดงตวัอยา่งเอกสารขนาดเทา่จริง 

- ปุ่ ม   ใช้สาํหรับแสดงเอกสารให้อยูภ่ายในหน้าจอ 

- ปุ่ ม  ใช้สาํหรับแสดงเอกสารหน้าแรก 

- ปุ่ ม  ใช้สาํหรับแสดงเอกสารหน้าก่อนหน้า 

- ปุ่ ม  ใช้แสดงหน้าเอกสารที�แสดงปัจจบุนัและจํานวนเอกสารที�มีทั �งหมด (หน้า) 

- ปุ่ ม  ใช้สาํหรับแสดงเอกสารหน้าถดัไป  

- ปุ่ ม  ใช้สาํหรับแสดงเอกสารหน้าสดุท้าย 
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2. คลกิปุ่ ม   กรณีต้องการพิมพ์เอกสาร จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

- ในสว่นของ Printer ( 1) คลกิ  เพื�อเลอืกเครื�องพิมพ์ 

- ในสว่นของ Print range(2) คลกิ  เพื�อเลอืกหน้าของเอกสารที�พิมพ์  

 All คือ พิมพ์ทกุหน้า 

 Pages คือ ระบหุน้าที�ต้องการพมิพ์ 

 Select  คือ พิมพ์เฉพาะหน้าที�แสดง 

- ในสว่น Copies (3) สาํหรับระบจํุานวนสาํเนาที�ต้องการพิมพ์ 

- คลกิปุ่ ม OK   เพื�อพิมพ์เอกสารออกทางเครื�องพมิพ์ 

 คลกิปุ่ ม  Cancel เพื�อยกเลกิการพิมพ์เอกสาร 

1 

2 3 
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ภาคผนวก ค 
การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
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การเปลี�ยนรหสัผ่าน 
 

1. คลกิปุ่ ม  เปลี�ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 1 

 

2. ระบรุหสัผา่นเดิม 

3. ระบรุหสัผา่นใหม ่

4. ระบยุืนยนัรหสัผา่นใหม ่

5. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2 

 

6. คลกิปุ่ ม ตกลง 
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หมายเหตุ  

1. กรณีระบรุหสัผา่นไมถ่กูต้องตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 3 

 

2. กรณีระบคุวามยาวรหสัผา่นไมต่รงตามข้อกําหนด ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป 

 
รูปที� 4 

 


	00_ปกและสารบัญ
	01_บทที่ 01 บทนำ
	02_บทที่ 02 การเข้าและออกจากโปรแกรม
	03_บทที่ 03 ข้อมูลหลัก
	04_บทที่ 04 ติดตามข้อมูล
	05_00_บทที่ 05 การจัดทำข้อมูล
	05_01_บทที่ 05-1 จัดทำแผน-ผล การดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล
	05_02_บทที่ 05-2 จัดทำวันมาตรฐาน _ต้นทุนผลผลิต_
	05_03_บทที่ 05-3 จัดทำแผนผล การให้บริการเช่าและประมาณการรายได้ล่วงหน้า
	05_04_บทที่ 05-4 จัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ล่วงหน้า
	05_05_บทที่ 05-5 จัดทำแผนจัดสรรเงินค่าซ่อม
	ภาคผนวก ก การใช้ปุ่มปฏิทิน
	ภาคผนวก ข การพิมพ์เอกสาร
	ภาคผนวก ค การเปลี่ยนรหัสผ่าน



