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1 
บทนํา 
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บทที� 1 : บทนํา 
 

โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ เป็นระบบที�ใช้สาํหรับการจดัการข้อมลูหนว่ยงาน ,ผู้ใช้ และการออกรายงาน โดย

หน้าที�หลกัของระบบ จะกําหนดให้ผู้ที�เป็น  Admin เป็นผู้มีสทิธิ�เตม็ ในการเพิ�มข้อมลูหนว่ยงาน ข้อมลูผู้ใช้ ข้อมลูจงัหวดั 

รวมทั �งการตั �งคา่ตา่ง ๆ ของระบบ 

 

 โดยได้แสดงรายละเอียดการใช้งาน ให้ผู้ใช้ได้ทราบขั �นตอนวิธีการทํางานในบทตอ่ๆ ไป 
 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 2-1 
 

 
 

 

 

 

 

 

2 
การเข้าและออกจากโปรแกรม 
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บทที� 2 : การเข้าและออกจากโปรแกรม 
 

การเข้าโปรแกรม 
ผู้ใช้สามารถเข้าสูโ่ปรแกรมได้ 2 ทาง คือ 

1. คลกิที� Start > Program >> ระบบบริหารเครื�องจกัรกล > ระบบจดัการหนว่ยงาน > โปรแกรมจดัการหนว่ยงาน

และผู้ใช้ 

2. หรือ ดบัเบิ �ลคลกิที�ไอคอน                           เพื�อเข้าสูร่ะบบจดัการหนว่ยงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

 
รูปที� 2.1 

 

3. ระบ ุชื�อผู้ใช้ 

4. ระบ ุรหสัผา่น 

5. คลกิปุ่ ม เข้าสู่ระบบ เพื�อเข้าสูโ่ปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 
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รูปที� 2.2 

 

ส่วนงานต่าง ๆ  
1. ทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกล 

2. จดัการผู้ใช้ 

3. ข้อมลูจงัหวดั 

4. กําหนดความยาวรหสัผา่น 

5. การติดตั �งคา่ประจําระบบ 

6. รายงาน 

รายละเอียดตา่ง ๆ จะกลา่วถึงในบทตอ่ ๆ ไป 
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การออกจากโปรแกรม 

ผู้ใช้สามารถออกจากโปรแกรมได้ ดงันี � 

1. คลกิปุ่ ม ออกจากโปรแกรม  หรือเครื�องหมาย  ที�มมุบนขวามือ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.3 

 

2. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการออกจากระบบ 

- กรณีต้องการยกเลกิการออกจากระบบ คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

หมายเหตุ 

1. กรณีใสชื่�อผู้ใช้ระบบ และรหสัผา่นไมถ่กูต้อง ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 2.4 
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3 
ทะเบียนศูนย์เครื�องจกัรกล 
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บทที� 3 : ทะเบียนศูนย์เครื�องจักรกล 
 

เป็นสว่นที�ใช้ในการบนัทกึข้อมลูโครงสร้างของทะเบยีนศนูย์เครื�องจกัรกล เมื�อคลกิเลอืกจาก หน้าจอหลกั ทะเบียน

ศูนย์เครื�องจกัรกล จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.1 

 

การเพิ�มทะเบียนศูนย์เครื�องจักรกล สามารถเพิ�มระดับทะเบียนศูนย์เครื�องจักรกลได้ 3 ระดับ 

 

ระดบัที� 1 สาํนกั/ศนูย์/กอง  

- ถ้าต้องการเพิ�มข้อมลูระดบัสาํนกั / ศนูย์ / กอง ผู้ใช้ต้องเลอืกระดบักรมก่อน 

 

ระดบัที� 2 สว่น / แขวง 

- ถ้าต้องการเพิ�มข้อมลูระดบัสว่น / แขวง ผู้ใช้ต้องมีข้อมลูในระดบัที� 2 ก่อนจากนั �นให้ใช้เมาส์เลอืกทะเบียน

ศนูย์เครื�องจกัรกลระดบัที� 2 แล้วจึงทําการเพิ�มข้อมลู 
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ระดบัที� 3 หมวด 

- ถ้าต้องการเพิ�มข้อมลูระดบัหมวด ผู้ใช้ต้องมีข้อมลูในระดบัที� 3 กอ่นจากนั �นให้ใช้เมาส์เลอืกทะเบยีนศนูย์

เครื�องจกัรกลระดบัที� 3 แล้วจึงทาํการเพิ�มข้อมลู 

 

มีวิธีการทํางานดงันี � 

เพิ�มข้อมูล  

1. คลกิเลอืกทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการเพิ�มทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลภายใต้สงักดั  

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.2 

 

3. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ  

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลู  

- กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�ม คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 
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แก้ไขข้อมูล 

1. คลกิเลอืกทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการแก้ไขข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขในช่องข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

หมายเหตุ 

- ข้อมลูในระดบักรม จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูได้ 

 

ลบข้อมูล 

1. คลกิเลอืกทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการลบข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบขึ �นกลอ่งข้อความเตือน ดงัรูปที�  

 

 
รูปที� 3.3 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

หมายเหตุ 

- ข้อมลูในระดบักรม จะไมส่ามารถลบข้อมลูได้ 

- การลบข้อมลูทะเบยีนศนูย์เครื�องจกัรกลที�มีทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลภายใต้สงักดัจะลบข้อมลูไมไ่ด้ ต้องลบ

ข้อมลูที�อยูภ่ายใต้สงักดัก่อน 

- การลบข้อมลูทะเบยีนศนูย์เครื�องจกัรกลที�มีผู้ใช้งานสงักดัอยูไ่มส่ามารถลบข้อมลูได้ 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 

 

Version 5.3 Copyright © 2020 บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 3-5 
 

จัดลาํดับข้อมูล 
1. เลอืกข้อมลูทะเบยีนศนูย์เครื�องจกัรกลที�มีทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลภายใต้สงักดั 

2. คลกิปุ่ ม จัดลาํดับ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.4 

 

3. คลกิเลอืกทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลในตารางที�ต้องการย้ายตาํแหนง่ จากนั �นคลกิปุ่ ม เลื�อนข้อมลู เพื�อจดัลาํดบัการ

แสดงผล 

ซึ�งผู้ใช้สามารถเลอืกปุ่ มการเลื�อนข้อมลูได้ดงันี � 

- เลื�อนไปบนสดุ 

- เลื�อนขึ �น 

- เลื�อนลง 

- เลื�อนไปลา่งสดุ 

4. หลงัจากที�จดัลาํดบัข้อมลูเรียบร้อยแล้ว คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึการจดัลาํดบั  

- กรณีต้องการยกเลกิการจดัลาํดบัข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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เปลี�ยนชื�อ / รหัส 

1. คลกิเลอืกทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการเปลี�ยนชื�อ หรือ รหสั ข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม เปลี�ยนชื�อ / รหัส จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 3.5 

3. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขในช่องข้อมลู 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบบนัทกึข้อมลูทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลตามการแก้ไข 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไขทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกล คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

หมายเหตุ 

- การเปลี�ยนชื�อ / รหสัมีผลตอ่การแสดงประวตัิการปรับเปลี�ยน หากทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลใดมกีารเปลี�ยน

ชื�อ หรือ รหสั รายละเอียดการปรับเปลี�ยนจะนําไปแสดงที� หน้าจอประวตัิการปรับเปลี�ยน 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ประวัตกิารปรับเปลี�ยน 

1. คลกิเลอืกทะเบียนศนูย์เครื�องจกัรกลที�ต้องการ ดปูระวตักิารปรับเปลี�ยน ข้อมลู 

2. คลกิปุ่ ม ประวัตกิารปรับเปลี�ยน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 3.6 ระบบจะแสดงข้อมลูประวตักิารแก้ไขข้อมลู 

จากการเปลี�ยนข้อมลู 

 
รูปที� 3.6 

 

3. หลงัจากที�ดปูระวตัิการปรับเปลี�ยนแล้วต้องการออกจากหน้าจอ ให้คลกิปุ่ ม ตกลง 

 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 
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4 
จดัการผู้ใช้ 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

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

 เป็นสว่นที�เพิ�มผู้ใช้ให้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ โดยสามารถจดัการผู้ใช้ในแตล่ะหนว่ยงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.1 

 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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มีวิธีการทํางานดงันี � 

 

เพิ�มข้อมูลผู้ใช้งาน 

1. คลกิปุ่ มท้ายช่อง หนว่ยงาน ระบบขึ �นหน้าจอเลอืกหนว่ยงาน จะปรากฏหน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 4.2 

 

- ระบเุงื�อนไขในการเลอืกหนว่ยงาน 

- คลกิปุ่ ม ค้นหา ผลการค้นหาจะแสดงในช่องรายการ กรณีต้องการล้างเงื�อนไขที�ระบไุว้ คลกิปุ่ ม ล้างเงื�อนไข 

- เลอืกหนว่ยงานในช่องแสดงรายการ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  จากนั �นคลกิปุ่ ม เลือก ระบบจะดงึข้อมลูชื�อ

หนว่ยงานที�เลอืกไปแสดงที�หน้าจอ จดัการผู้ใช้ 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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รูปที� 4.3 

 

2. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.4 
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3. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ  

- สาํหรับการระบขุ้อมลูรหสัผา่น  ประกอบด้วย 3 หวัข้อการเลอืกใช้งานดงันี � 

 กําหนดเอง ให้ผู้ใช้ทาํการ ระบรุหสัผา่นเอง 

 ตามชื�อ Login รหสัผา่นที�ใช้มีคา่เทา่กบัข้อมลูชื�อผู้ใช้ 

ใช้คา่มาตรฐาน      รหสัผา่นที�กําหนดในหน้าจอ การตั �งคา่ประจําระบบ คา่ของข้อมลูในรายการ 

DEFAULT_PASSWORD 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูผู้ใช้งานใหม ่

- กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�มผู้ใช้งาน คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

แก้ไขข้อมูลชื�อผู้ใช้ 

1. เลอืกหนว่ยงานของผู้ใช้งานที�ต้องการแก้ไข 

2. ใช้เมาส์คลกิเลอืกผู้ใช้งานในตารางรายชื�อผู้ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 4.5 

 

4. ทําการแก้ไขข้อมลูในช่องตา่ง ๆ 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึการแก้ไขข้อมลู 

- กรณีคลกิปุ่ ม ยกเลิก ระบบทําการยกเลกิการแก้ไขข้อมลู 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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ลบข้อมูลชื�อผู้ใช้ 
1. เลอืกหนว่ยงานของผู้ใช้งานที�ต้องการลบข้อมลู 

2. ใช้เมาส์คลกิเลอืกผู้ใช้งานในตารางรายชื�อผู้ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 4.6 

 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

Reset รหัสผ่าน 
1. เลอืกหนว่ยงานของผู้ใช้งานที�ต้องการ Reset รหสัผา่น 

2. ใช้เมาส์คลกิเลอืกผู้ใช้งานในตารางรายชื�อผู้ใช้งาน 

3. คลกิปุ่ ม Reset รหัสผ่าน เพื�อเปลี�ยนรหสัผา่นให้กบัผู้ใช้  จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

  
รูปที� 4.7 

 

4. ระบขุ้อมลูที�ต้องการแก้ไขในช่องข้อมลู 

5. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อยืนยนัการ Reset รหสัผา่น 

- กรณีต้องการยกเลกิการ Reset รหสัผา่น คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

หมายเหต ุ

1. กรณี ADMIN จะอยูใ่นหนว่ยงาน 000 และกรณีที�ต้องการเปลี�ยนรหสัของ ADMIN ให้เปลี�ยนที�นี� 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงินการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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Reset รหัสผ่าน โดยนําเข้าจากไฟล์ 
1. คลกิปุ่ ม Reset รหัสผ่านจากไฟล์ ปรากฏหน้าจอดงัรูป เพื�อให้ผู้ใช้เลอืก Look in ที�เก็บ File ที�จะนําเข้าสูร่ะบบ 

 
รูปที� 4.8 

 

2. เลอืก File ที�เก็บข้อมลูผู้ใช้งานที�ต้องการนําเข้าสูร่ะบบ 

3. คลกิปุ่ ม Open ระบบจะทําการดงึข้อมลูชื�อผู้ใช้จากใน File เข้าสูร่ะบบ 

- กรณีคลกิปุ่ ม Cancel เพื�อยกเลกิการดงึ File ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

หมายเหตุ 

- File ข้อมลูจะต้องเป็นนามสกลุ .txt เทา่นั �น 

- Format File ที�นําเข้า 

o รูปแบบ 

Login Name + | + Password 

o ตวัอยา่ง 

somchai | password 

somsri | password 

somruk | password 

 

การเพิ�มผู้ใช้ โดยนําเข้าจากไฟล์ 
1. คลกิปุ่ ม นําไฟล์เข้าระบบ ปรากฏหน้าจอดงัรูป  เพื�อให้ผู้ใช้เลอืก Look in ที�เก็บ File ที�จะนําเข้าสูร่ะบบ 
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รูปที� 4.9 

 

2. เลอืก File ที�เก็บข้อมลูผู้ใช้งานที�ต้องการนําเข้าสูร่ะบบ 

3. คลกิปุ่ ม Open ระบบจะทําการดงึข้อมลูชื�อผู้ใช้จากใน File เข้าสูร่ะบบ 

- กรณีคลกิปุ่ ม Cancel เพื�อยกเลกิการดงึ File ข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

หมายเหตุ 

- File ข้อมลูจะต้องเป็นนามสกลุ .txt เทา่นั �น 

- Format File ที�นําเข้า 

o รูปแบบ 

รหสัหนว่ยงาน 5 หลกั + | + Login Name + | + Password + | + ชื�อ + | + สกลุ 

o ตวัอยา่ง 

24000 | somchai | password | สมชาย | รักงาน 

24000 | somsri | password | สมศรี | รักงาน 

24000 | somruk | password | สมรัก | รักงาน 
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5 
ข้อมูลจงัหวัด 
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บทที� 5 : ข้อมูลจังหวดั 
 

 เป็นสว่นที�เพิ�มข้อมลูจงัหวดัให้กบัภาคตา่ง ๆ  เมื�อคลกิเลอืกจาก หน้าจอหลกั ข้อมูลจังหวดั จะปรากฏหน้าจอ 

ดงัรูป  

 
รูปที� 5.1 
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มีวิธีการทํางานดงันี � 

 

เพิ�มข้อมูลจังหวัด 

1. คลกิปุ่ ม เพิ�ม จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.2 

 

2. ระบขุ้อมลูตามช่องข้อมลูตา่ง ๆ  

3. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึข้อมลูจงัหวดั 

- กรณีต้องการยกเลกิการเพิ�มข้อมลูจงัหวดั คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

หมายเหตุ 

- ชื�อจงัหวดัที�เพิ�มต้องไมซ่ํ �ากบัข้อมลูที�มีอยู ่
 

แก้ไขข้อมูลจังหวัด 
1. ใช้เมาส์คลกิเลอืกจงัหวดัที�ต้องการแก้ไขในตารางรายชื�อจงัหวดั 

2. คลกิปุ่ ม แก้ไข จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 5.3 
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3. ทําการแก้ไขข้อมลูในช่องตา่ง ๆ 

4. คลกิปุ่ ม ตกลง เพื�อบนัทกึการแก้ไขข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการแก้ไข คลกิปุ่ ม ยกเลกิ 

 

ลบข้อมูลจังหวัด 
1. ใช้เมาส์คลกิเลอืกจงัหวดัในตารางรายชื�อจงัหวดั 

2. คลกิปุ่ ม ลบ ระบบแสดงกลอ่งข้อความดงัรูป  

 
รูปที� 5.4 

 

3. คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบทําการลบข้อมลู 

- กรณีต้องการยกเลกิการลบข้อมลู คลกิปุ่ ม ยกเลิก 

 

หมายเหตุ 

- ข้อมลูที�ลบต้องไมม่ีการใช้งานที�หน้าจอ จดัการหนว่ยงาน และระบบงานตา่งๆ 
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6 
กาํหนดความยาวรหสัผ่าน 
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บทที� 6 : กาํหนดความยาวรหัสผ่าน 
 

เป็นสว่นที�ใช้กําหนดความยาวรหสัผา่น  เมื�อคลกิเลอืกจาก หน้าจอหลกั กาํหนดความยาวรหัสผ่าน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 6.1 
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มีวิธีการทํางานดงันี � 
 

จัดเก็บข้อมูล 

1. ระบขุ้อมลู ความยาวขั �นตํ�าของรหสัผา่น หรือ ผู้ใช้งานต้องเปลี�ยนรหสัผา่น(วนั) 

 
รูปที� 6.2 

 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม จัดเก็บ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

4. กรณีต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม หน้าหลกั 
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7 
การตั �งค่าประจาํระบบ 
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บทที� 7 : การตั �งค่าประจาํระบบ 
  

เป็นสว่นที�ใช้กําหนดคา่ประจําของระบบ เมื�อคลกิเลอืกจาก หน้าจอหลกั การตั �งค่าประจาํระบบ จะปรากฏ 

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 7.1 



คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 
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มีวิธีการทํางานดงันี � 
 

จัดเก็บข้อมูล 

1. คลกิเลอืกข้อมลูในตาราง 

 
รูปที� 7.2 

 

2. ระบขุ้อมลูในช่องข้อมลูที�ต้องการ 

3. คลกิปุ่ ม จัดเก็บ เพื�อบนัทกึข้อมลู 

4. กรณีต้องการออกจากหน้าจอ คลกิปุ่ ม หน้าหลกั 
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8 
รายงาน 
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บทที� 8 :รายงาน 
 

เป็นสว่นที�ใช้แสดงรายงานของระบบจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ เมื�อคลกิเลอืกจาก หน้าจอหลกั รายงาน จะปรากฏ

หน้าจอดงัรูป 

 
รูปที� 8.1 

 

ระบบมีรายงานดังนี� 
1. รายงานรายชื�อหนว่ยงานในกรมทางหลวง 

- ระบรุหสัหนว่ยงาน  

- ระบสุถานะ (ใช้ / ยกเลกิ) 

2. รายงานรายชื�อผู้ใช้ 

- ระบรุหสัหนว่ยงาน 

- ระบสุถานะ (ใช้ / ยกเลกิ) 
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วิธีการเรียกดูรายงาน 
1. เลอืกรายงานที�ต้องการเรียกด ู

2. ระบเุงื�อนไขเรียกดรูายงานที�กําหนดไว้ 

3. คลกิปุ่ ม ตวัอย่างก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอ ดงัรูป 

 
รูปที� 8.2 

 

4. กรณีต้องการพิมพ์รายงานออกจากระบบ คลกิ  (ดวูิธีการใช้งานจากการสั�งพิมพ์เอกสาร) 

5. กรณีต้องการออกจากหน้าจอตวัอยา่งก่อนพิมพ์ คลกิปุ่ ม เลือกใหม่  

6. กรณีต้องการจดัเก็บข้อมลูเป็น File ข้อมลู คลกิ  Export to File  

7. กรณีต้องการเปลี�ยน path เก็บข้อมลูสามารถพมิพ์ path ที�ช่องข้อมลูชื�อไฟล์ได้เลย 
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การสั�งพิมพ์เอกสารออกจากระบบงาน 
1. กรณีที�ผู้ ใช้ระบบคลกิปุ่ ม ตัวอย่างก่อนพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 

 

 
รูปที� 8.3 

 

จากหน้าจอมีวิธีการใช้งานดงันี � 

- หมายเลข 1 และ 2 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปที�หน้าแรกสดุ และหน้าสดุท้าย 

- หมายเลข 3 และ 4 เป็นการเลื�อนแผน่งานไปข้างหน้าและข้างหลงัไปที�ละ 1 หน้า  

- หมายเลข 5 เป็นช่องแสดงหมายเลขแผน่งานวา่อยูท่ี�แผน่งานที�เทา่ไหร่จากแผน่งานทั �งหมดเทา่ไหร่ 

- หมายเลข 6 และ 7 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้แวน่ตาขยาย 

- หมายเลข 8 เป็นการยอ่และขยายแผน่งาน โดยใช้เปอร์เซ็นต์ 

- หมายเลข 9 เป็นการสั�งพิมพ์รายงานในรายการปัจจบุนั 
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คูม่ือการใช้งาน โปรแกรมจดัการหนว่ยงานและผู้ใช้ 

  โครงการจดัจ้างบํารุงรักษาและซอ่มแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื�องจกัรกลและการเงนิการบญัชี เพื�อการบริหารจดัการ กรมทางหลวง 
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2. กรณีที�ผู้ ใช้ต้องการพิมพ์รายงานที�เลอืกไว้ โดยคลกิปุ่ ม หมายเลข 9 จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.4 

 

- จากหน้าจอ ผู้ใช้สามารถเลอืกคลกิการพิมพ์แผน่งานได้ตามจํานวนที�ต้องการได้ โดยเลอืกคลกิวงกลมหน้า

รายการที�เป็นหน้าทั �งหมด , หน้าที� 1 หรือกําหนดจากหน้า ถึงหน้าที�เทา่ไหร่ 

- คลกิปุ่ ม ตกลง ระบบพิมพ์รายงานออกจากระบบ 

- คลกิปุ่ ม ยกเลกิ ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์รายงาน 

- คลกิปุ่ ม เลือกเครื�องพิมพ์ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป  

 
รูปที� 8.5 

 

- จากหน้าจอผู้ใช้สามารถเลอืกเครื�องพิมพ์ที�ต้องการ จากปุ่ มแสดงรายการ  

- คลกิปุ่ ม OK ระบบพิมพ์รายงานออกจากเครื�องพิมพ์ 

-  คลกิปุ่ ม Cancel ระบบยกเลกิการสั�งพิมพ์ 
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