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ประวัติการแกไข 

เวอรชั่น วันท่ี ผูเขียน รายละเอียด เอกสารอางอิง 

1.0 04/08/2563 คุณพลอยชมพู สุกาญจนะ เขียนเปนครั้งแรก - 

 

  

รายละเอียดการแกไข 

เวอรชั่น รายละเอียด แกไขเพ่ิมเติม 

1.0 เขียนเปนครั้งแรก - 
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บทท่ี 1  
บทนํา (Introduction) 

1.1 วัตถุประสงค (Purpose) 

ระบบรายงานระยะเวลาแลวเสร็จของการปฏิบัติงานจัดทําข้ึนเพ่ือบันทึกผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ภายใน

กรมสรรพสามิต เพ่ือออกรายงานแบบสรุปรายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฯ ท่ีอยูในความ

รับผดิชอบของสวนราชการ (ตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 และวันท่ี 8 กันยายน 2558) 

ประกอบดวย  

 - ขอมูลระยะเวลาแลวเสร็จตามกระบวนการ (65 กระบวนงาน) 

 - ขอมูลเรื่องรองเรียน/การดําเนินคด ี

 - ขอมูลการประชาสัมพันธ ตามชองทางตางๆ 
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บทท่ี 2  
การเขาสูระบบ 

2.1 เจาหนาท่ีเขาสูระบบ 

2.1.1 การเขาใชงานสามารถเปดผานเว็บดวย URL  

http://esdg-monitor.excise.go.th/excise-pt 

 

 
แสดงหนาจอ login 

 

2.1.2 สิทธิ์ในการเขาสูระบบ 

แบงสิทธ์ิออกเปน 4 ระดับไดแก 

 

1.  ผูบันทึกขอมูล ไดแก เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูบันทึกขอมูล ทําการบันทึกขอมูลการรายงานผล

การออกใบอนุญาตและผลการปฏบัิติงาน ตองบันทึกขอมูลใน 3 สวน ดังน้ี 

- ผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

- เรื่องรองเรียน / การดําเนินคด ี

- การประชาสัมพันธ 

กรณีท่ีตองการบันทึกขอมลูยอนหลังเกิน 7 วัน ตองแจงขอปลดล็อค 

 

2.  ผูอนุมัติ คือ ผูอนุมตัิขอมูลรายงานของหนวยงาน  ไดแก ผูบริหารสงูสุดของหนวยงานยอย หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

- กรณีขอมลูครบถวนถูกตอง ดําเนินการอนุมัติขอมลูของพ้ืนท่ี และสงใหแก กพร. 

- ในกรณีขอมูลไมถูกตอง สามารถสงกลับขอมูลใหเจาหนาท่ีดําเนินการแกไข กอนอนุมัตสิงให กพร. ดําเนินการ

ตอไป 
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3.  ผูตรวจสอบขอมูล คือ เจาหนาท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จากพ้ืนท่ี และภาค 

- กรณี หนวยงานพ้ืนท่ีท่ีมีสาขา พ้ืนท่ีจะตองยืนยันขอมูลของสาขา แทนเจาหนาท่ี กพร. 

 

4.  ผูดูแลระบบ คือ เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศ ทําหนาท่ีปรบัตั้งคาของระบบเชน ขอความประกาศ และ

มอนิเตอรการทํางานของระบบ 

 

2.1.3 รหัสในการใชงานระบบ 

รหัสการเขาใชงานระบบจะใชรหัสเดียวกับ ระบบงานกลุมพัฒนาระบบบริหาร (พัฒนาองคกรแบบบูรณา

การ) โดยจะสรางใหโดยผูดูแลระบบ 

กรณลีืมรหัสผานกรณุาตดิตอผูดูแลระบบ หรือเจาหนาท่ี กพร. 

ผูใชสามารถแกไขขอมูลผูใชระบบผานหนาจอระบบ 

 
แสดงหนาจอแกไขขอมลูผูใชงาน 
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บทท่ี 3  

  กระบวนการรายงานผล 
1. ผูบันทึกขอมลู ทําการบันทึกขอมลูการรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน ตองบันทึกขอมูลใน 3 

สวน ดังน้ี 

- ผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

- เรื่องรองเรียน / การดาํเนินคด ี

- การประชาสัมพันธ 

กรณีท่ีตองการบันทึกขอมลูยอนหลังเกิน 7 วัน ตองแจงขอปลดล็อค 

2. ผูอนุมัติขอมลู (ผูบรหิารสูงสุดของหนวยงานยอย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) พิจารณาขอมลูรายงาน 

- กรณีขอมลูครบถวนถูกตอง ดําเนินการอนุมัติขอมลูและสงใหแก กพร. 

- ในกรณีขอมูลไมถูกตอง สามารถสงกลับขอมูลใหเจาหนาท่ีดําเนินการแกไข กอนอนุมัตสิงให กพร. ดําเนินการ

ตอไป 

3. กพร. ดําเนินการตรวจสอบขอมลู และยืนยันผลการดําเนินการ กรณีมีขอสงสัยเก่ียวกับขอมูล กพร. จะสอบถามทาง

พ้ืนท่ีเก่ียวกับขอมูลท่ีไดรับ หรือสงกลับเพ่ือดําเนินการแกไข และ ปลดล็อคคําขอบันทึกขอมูลยอนหลงั 
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3.1 ผูบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน 

หลังจาก Login จะแสดงหนาจอหลัก ดังรูป 

 
แสดงหนาจอหลัก 

ในหนาจอหลัก ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

1. แสดงแถบเมนู 

2. แสดงปฏิทินเดือนปจจุบัน เพ่ือแสดงรายละเอียดสถานะการบันทึกผลการปฏิบัติ (รายวัน) เมื่อกดท่ีวันท่ี ระบบแสดง

หนาจอผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 
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3. แสดง สถานะ ตามข้ันตอนท่ีผูใชระบบ กําลังดําเนินการ ของพ้ืนท่ี และในกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีสาขาภายใตพ้ืนท่ีก็จะแสดง

สถานะดวย ในสวนน้ีสามารถคลิกดูรายละเอียดสถานะรายเดือนของแตละข้ันตอนได  

- สามารถเลือกดูรายละเอียดของแตละหนวยงานไดโดยเลือกหนวยงานท่ี Tab ดานบนท่ีแสดงอยู 

 
แสดงสถานะรายเดือนของหนวยงานท่ีเลือกจาก Tab หนวยงาน 

 

4. แสดงสถานะ รายงานผลรายวัน (5 วันทําการลาสดุ)  

5. แสดงขอมูลสรุป ของขอมูลการประชาสัมพันธ 

6. แสดงขอมูลสรุปของเรื่องรองเรียน หรือ การดําเนินคด ี

7. แสดง Popup สถานะลาสุดของหนวยงานท่ี login 

 
แสดงหนาจอหลักหลังจาก login แสดง popup สถานะลาสุด 

 

ในสิทธท่ี login เปนเจาหนาท่ี ระบบงานจะประกอบดวย เมนูดังน้ี 

- สรุปผลการปฏิบัติงาน 

• สรุปผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 
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แสดงหนาจอเมนูสรุปผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

• สรุปผลการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 

 
แสดงหนาจอเมนูสรุปผลการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 

• สรุปผลการปฏิบัติงาน (คนหาตามชวงวันท่ี) 

 
แสดงหนาจอเมนูสรุปผลการปฏิบัติงาน (คนหาตามชวงวันท่ี) 
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• คนหาเรื่องรองเรยีน / การดําเนินคด ี

 
 

แสดงหนาจอเมนูคนหาเรื่องรองเรยีน / ดําเนินคด ี

• คนหาการประชาสมัพันธ 

 
แสดงหนาจอเมนูคนหาการประชาสัมพันธ 

- สงอนุมัติขอมูล 
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แสดงหนาจอเมนูสงอนุมัติขอมลู 

- บันทึกขอมูล 

• ผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

 
แสดงหนาจอเมนูผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

• เรื่องรองเรียน / การดําเนินคด ี

 
แสดงหนาจอเมนูบันทึกเรื่องรองเรียน / การดําเนินคด ี
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• การประชาสัมพันธ 

 
แสดงหนาจอเมนูบันทึกการประชาสัมพันธ 

• เมนูแจงเตือน 

 
แสดงสวนเมนูแจงเตือน 

 

 

ในสวนของการบันทึกรายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- ผลการปฏิบัติงานรายวัน 
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แสดงหนาจอเมนูผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

 

 
แสดงรายละเอียดหนาจอเมนูผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

1. แสดงวันท่ีปจจุบัน 

2. แสดง Tab การกรองหัวของาน สามารถเลือกดูขอมลูงานตามท่ีตองการ โดยกดท่ีช่ืองานท่ีตองการ และ Tab 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สามารถเลือกดูขอมลูตามการเปรียบเทียบคามาตรฐาน 

3. แสดงหัวของาน ท่ีจะบันทึกขอมูล  
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• เมื่อกดปุม ซอนหัวขอ 

 
แสดงผลการซอนหัวขอ 

4. แสดงช่ือกระบวนงาน ท่ีตองทําการบันทึก ซึ่งจํานวนกระบวนการท่ีจะตองทําการบันทึกจะแสดงตามสิทธ์ิหนวยงานท่ี 

login  

• รายละเอียดปุม การนับเวลา 

 
แสดงปุมการนับเวลา 

 
แสดงรายละเอียดปุมการนับเวลาของแตละกระบวนงาน 

• วิธีการบันทึกขอมูล 
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แสดงรายละเอียดวิธีการบันทึกขอมูลกระบวนงาน 

• การเปรยีบเทียบคามาตรฐาน เมื่อระบุขอมูลชอง เวลาท่ีใชจริง (วันทําการ) ระบบจะทําการเปรียบเทียบคาท่ี

บันทึกกับคามาตรฐาน (วันทําการ) ของแตละกระบวนงาน เพ่ือแสดงผลคาท่ีเปรียบเทียบใหอัตโนมตัิ กรณีท่ี

ระบบเปรียบเทียบแลวไดผล ชากวามาตรฐาน ผูบันทึกจําเปนท่ีจะตองระบุชองหมายเหตดุวย 

 
แสดงรายละเอียดกรณี ชากวามาตรฐาน ตองระบุหมายเหต ุ

• กระบวนงานกรณีพิเศษ ตองบันทึกขอมูลตามรูป ความแตกตางตรงคามาตรฐาน (วันทําการ) 

 
แสดงรายละเอียดกระบวนงานท่ี 27  
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แสดงรายละเอียดกระบวนงานท่ี 29  

5.  แสดงปุม 

 
แสดงปุม 

• ปุมบันทึก  บันทึกขอมูลกระบวนงาน 

• ปุมบันทึกราง  บันทึกขอมูลกระบวนงานบางสวน 

• ปุมลางขอมูล ลางขอมูลเพ่ือบันทึกขอมูลใหม 

• ปุมกลับสูหนาหลัก  กลับสูหนาหลกั 

 

- เรื่องรองเรียน / การดําเนินคด ี
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แสดงหนาจอเมนูเรื่องรองเรียน / การดําเนินคด ี

1. แสดงสวนของเง่ือนไขการคนหาขอมูล สําหรับ Tab ขอมูลการรองเรียน 

2. แสดงสวน Tab หนาจอท่ีแสดงในเมนู 

3. แสดงสวนของการบันทึกขอมลูการรองเรียน บันทึกประเภทบริการ/กระบวนงาน , วันท่ีรองเรียน ระบบจะ default 

วันท่ีปจจุบันให , เรื่อง , รายละเอียด , สถานะ ในสวนน้ีเมื่อกดปุม บันทึก ถาผูบันทึกไมไดกรอกขอมลูในชองท่ีมี * 

ระบบจะแจงเตือนเพ่ือบันทึกขอมลูใหครบถวน 

 
แสดงหนาจอในสวนขอมลูการรองเรียน 
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แสดงหนาจอในสวนของการเลือกแกไขขอมูลเรื่องรองเรียน 

 

 
แสดงรายละเอียดหนาจอแกไขขอมูลเรื่องรองเรียน 
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แสดง popup หลังจากบันทึกขอมูลท่ีแกไขสําเร็จ 

 
แสดง popup ยืนยันกรณตีองการลบขอมลูเรื่องรองเรียน 

 
แสดง popup ยืนยันกรณลีบขอมลูสําเร็จ 
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แสดงหนาจอสวนการบันทึกการดาํเนินคด ี

4. แสดงสวนของการบันทึกขอมลูการรองเรียน บันทึกประเภทบริการ/กระบวนงาน , วันท่ีดําเนินคดี ระบบจะ default 

วันท่ีปจจุบันให , เรื่อง , รายละเอียด , สถานะ ในสวนน้ีเมื่อกดปุม บันทึก ถาผูบันทึกไมไดกรอกขอมลูในชองท่ีมี * 

ระบบจะแจงเตือนเพ่ือบันทึกขอมลูใหครบถวน 
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แสดงหนาจอในสวนขอมลูการดําเนินคด ี

 
แสดงหนาจอในสวนแกไขขอมูลการดําเนินคด ี
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แสดงหนาจอในสวนแกไขขอมูลการดําเนินคด ี

 
แสดงหนาจอpopup ยืนยันแกไขขอมูลการดําเนินคด ี
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แสดง popup ยืนยันกรณตีองการลบขอมลูการดําเนินคด ี

 
แสดง popup ยืนยันกรณลีบขอมลูสําเร็จ 
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- การประชาสัมพันธ 

 
แสดงหนาจอเมนูการประชาสมัพันธ 

1. แสดงสวนของเง่ือนไขการคนหาขอมูล สําหรับ Tab ขอมูลการรองเรียน 

2. แสดงสวน Tab หนาจอท่ีแสดงในเมนู 

3. แสดงสวนของการบันทึกขอมลูการรองเรียน บันทึกประเภทบริการ/กระบวนงาน , วันท่ีประชาสมัพันธ ระบบจะ 

default วันท่ีปจจุบันให , จํานวนครั้งของการประชาสมัพันธ, รายละเอียด ในสวนน้ีเมื่อกดปุม บันทึก ถาผูบันทึกไมได

กรอกขอมูลในชองท่ีมี * ระบบจะแจงเตือนเพ่ือบันทึกขอมูลใหครบถวน 
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แสดงหนาจอรายการขอมลูประชาสัมพันธ 

 
แสดงหนาจอรายการแกไขขอมูลประชาสัมพันธ 
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แสดงหนาจอรายละเอียดขอมูลท่ีจะแกไขการประชาสัมพันธ 

 
แสดงหนาจอpopup ยืนยันแกไขขอมูลการประชาสมัพันธ 

 
แสดง popup ยืนยันกรณตีองการลบขอมลูการประชาสมัพันธ 
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แสดง popup ยืนยันกรณลีบขอมลูสําเร็จ 

ในสวนของการสรุปผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- สรุปผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

 
แสดงหนาจอสรุปผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 
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1. สวนเง่ือนไขในการคนหาขอมูล และ ออกรายงาน 

2. สวน Dashboard สรุปผลการปฏบัิติงาน (รายวัน) 

3. สวนของขอมูลสรปุผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

4. ปุมกดออกรายงาน 

 
แสดงรายงาน Excel ผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

- สรุปผลการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 

 
แสดงหนาจอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 
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1. สวนเง่ือนไขในการคนหาขอมูล หนวยงาน , เดือนท่ีรายงานผล 

2. ปุม สงหัวหนา อนุมัติขอมลู ขอมูลสรุปผลการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 

 
แสดง Popup ยืนยันตองการสงอนุมัติใชหรือไม 

 
แสดง Popup ยืนยันการสงอนุมัตเิรียบรอย 

3. ปุมออกรายงาน  

 
แสดงรายงาน Excel ผลการปฏิบัติงาน (รายเดือน) 
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4. สวน Dashboard สรุปผลการปฏบัิติงาน (รายเดือน) 

5. สวนของขอมูลสรปุผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

 

- สรุปผลการปฏิบัติงาน (คนหาตามชวงวันท่ี) 

 
แสดงหนาจอสรุปผลการปฏิบัติงาน (คนหาตามชวงวันท่ี) 

 
แสดงหนาจอระบุเง่ือนไขชวงวันท่ีรายงานผล สรุปผลการปฏิบัติงาน (คนหาตามชวงวันท่ี) 

หลังจากกดตกลง กดปุม  
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แสดงหนาจอผลการคนหา ระบุเง่ือนไขชวงวันท่ีรายงานผล สรุปผลการปฏิบัติงาน (คนหาตามชวงวันท่ี) 

1. แสดงปุมออกรายงาน หลังจากระบุเง่ือนไข  

 
แสดงรายงาน Excel ขอมูลตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

2. แสดงผลการคนหาตามชวงวันท่ี 
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- คนหาเรื่องรองเรยีน / การดําเนินคด ี

 
แสดงหนาจอคนหาเรื่องรองเรยีน / การดําเนินคด ี

1. สามารถระบุเง่ือนไขในการคนหา หนวยงาน , วันท่ีรองเรียน , กระบวน / เรื่อง / รายละเอียด 

2. สามารถแกไข หรือ ลบ รายการท่ีคนหาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพวิเตอร จํากัด หนาที่  31 User Manual for User V 1.0 



        กรมสรรพสามิต                                                                                            โครงการจางบริหารจัดการและดูแลทรัพยากร 
 

 

- คนหาขอมูลการประชาสัมพันธ 

 
แสดงหนาจอคนหาการประชาสัมพันธ 

1. สามารถระบุเง่ือนไขในการคนหา หนวยงาน , วันท่ีประชาสัมพันธ , กระบวน / เรื่อง / รายละเอียด 

2. สามารถแกไข หรือ ลบ รายการท่ีคนหาได 

 

เมื่อบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ก็ทําการกดปุม สงอนุมัต ิ

 
แสดงหนาจอ ปุม สงหัวหนา อนุมตัิขอมูล 
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ในกรณีท่ีหนวยงานมีหนวยงานสาขา จะตองทําการบันทึกขอมูลหนวยงานสาขา และทําการตรวจสอบขอมูลสาขาเรียบรอย ถึง

จะสามารถสงอนุมัติได ถายังบันทึกขอมูลไมเรียบรอยจะแสดง popup แจงเตือน ดังน้ี 

 
แสดง popup ไมสามารถสงอนุมตัิได 

 

กรณีท่ีบันทึกขอมูลหนวยงานสาขา เรียบรอยก็จะสามารถกดสงอนุมัติได 

 
แสดง popup ยืนยันการสงอนุมัต ิ
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แสดง popup สงอนุมัติเรยีบรอยแลว 

3.2 ผูอนุมัติ อนุมัติขอมูลของหนวยงาน (พ้ืนท่ี / ภาค) 

หลังจาก login เขามาจะแสดงหนาจอหลัก แสดงสถานะของขอมูลท่ีผูบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติ เพ่ือใหผูอนุมัติ 

(พ้ืนท่ี / ภาค) สงอนุมัติ หรือ สงกลับแกไข (กรณีขอมูลไมถูกตอง) 
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แสดงหนาจอหลัก 

ในหนาจอหลักผูอนุมัติสามารถดูขอมูลท่ีผูบันทึก ไดทําการบันทึกในสวนตางๆ ไดดังน้ี 

1. แสดงแถบเมนู 

2. แสดงปฏิทินเดือนปจจุบัน เพ่ือแสดงรายละเอียดสถานะการบันทึกผลการปฏิบัติ (รายวัน) เมื่อกดท่ีวันท่ี ระบบแสดง

หนาจอผลการปฏิบัติงาน (รายวัน) 

3. แสดง สถานะ ตามข้ันตอนท่ีผูใชระบบ กําลังดําเนินการ ของพ้ืนท่ี และในกรณีท่ีพ้ืนท่ีมีสาขาภายใตพ้ืนท่ีก็จะแสดง

สถานะดวย ในสวนน้ีสามารถคลิกดูรายละเอียดสถานะรายเดือนของแตละข้ันตอนได  

- สามารถเลือกดูรายละเอียดของแตละหนวยงานไดโดยเลือกหนวยงานท่ี Tab ดานบนท่ีแสดงอยู 
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แสดงรูปภาพ Tab หนวยงานท่ี login 

4. แสดงสถานะ รายงานผลรายวัน (5 วันทําการลาสดุ)  

5. แสดงขอมูลสรุป ของขอมูลการประชาสัมพันธ 

6. แสดงขอมูลสรุปของเรื่องรองเรียน หรือ การดําเนินคด ี

 

 

 

กรณสีถานะ อยูระหวาง พิจารณาอนุมัติ หรือ อยูระหวาง พ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูล ผูอนุมัติ จะสามารถสงกลับแกไข หรือ อนุมัติ

ได 

- กรณีตองการสงกลับแกไข 

 
แสดงหนาจอคลิกเลือก สถานะ อยูระหวางพิจารณาอนุมตั ิ
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แสดงหนาจอกรณี ตองการสงกลบัแกไข 

 

หลังจากสงกลบัแกไขจะมี popup ข้ึนมาแจงเพ่ือใหกรอกเหตผุลในการสงกลับแกไข เมื่อกรอกขอมลูหรือแนบไฟลเรียบรอย

แลว และกด ok จะมี popup ยืนยันการสงกลับแกไขสําเรจ็แสดงข้ึนมา รายการท่ีไดทําการสงกลับน้ีจะถูกสงไปรอในสวนของ

ผูบันทึก ท่ีไดทําการบันทึกขอมูลมา เพ่ือใหทําการแกไขแลวสงมาอนุมัติใหม และในกรณีมีการสงกลับแกไข ในสวนของ 

dashboard สงแสดงประวัติการสงกลับแกไข 

 
แสดง popup กรณสีงกลับแกไข 

 
แสดงรายละเอียด กรณสีงกลับแกไข 
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แสดง popup กรณสีงกลับแกไขเรียบรอย 

 
แสดง Dashboard ประวัติการสงกลบัแกไข 

 

สถานะจะเปลีย่นไปเปน อยูระหวาง บันทึกขอมูล ดังน้ัน ผูบันทึกขอมูลจะตองทําการแกไขเพ่ือสงอนุมัติมาใหม เพ่ือใหผูอนุมัติ

ทําการอนุมัต ิ

 
แสดงสถานะเปลีย่นกลับไปเปนอยูระหวาง บันทึกขอมูล 

           

          บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพวิเตอร จํากัด หนาที่  38 User Manual for User V 1.0 



        กรมสรรพสามิต                                                                                            โครงการจางบริหารจัดการและดูแลทรัพยากร 
 

 

 
แสดงหนาจอแสดงสถานะแกไขขอมูลสําหรับผูบันทึก 

 
แสดงหนาจอเตรียมสงอนุมัตหิลังจากแกไขขอมูล 

 

เมื่อผูบันทึก สงอนุมัติ หลังจากแกไขขอมูลแลว ถาผูอนุมัตติรวจแลวสามารถทําการอนุมตัิไดก็จะทําการอนุมัติ เพ่ือสงตอไป 

กพร.  

 
แสดงหนาจอหลังจากแกไขขอมลู และ สงอนุมตั ิ
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ผูอนุมัติ จะทําการอนุมัต ิ

 
แสดงหนาจอ กดปุม อนุมัต ิ

 
แสดง popup ตองการสงอนุมัต ิ

 
แสดง popup สงอนุมัติเรยีบรอยแลว 
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เมื่อสงอนุมัตเิรียบรอยแลว สถานะจะเปลี่ยนเปน อยูระหวาง กพร.ตรวจสอบขอมลู 

 
แสดงหนาจอสถานะอยูระหวาง กพร.ตรวจสอบขอมูล 

 

ในสวนของผูอนุมัติสามารถคนหาเพ่ือดูขอมูล สงกลับแกไข และ อนุมัติ ขอมลูของผูบันทึกของหนวยงานตนเองได แตจะไม

สามารถแกไขได 

 
แสดงเมนูกรณีท่ี login เปนผูอนุมตัิ 

 

ในสวนของผูอนุมัติ สามารถ กดปุม ออกรายงาน เพ่ือดูรายงาน Excel ได 

 
แสดงหนาจอกดปุมออกรายงาน 
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แสดงรายงาน Excel รายเดือน 

3.3 กพร (ผูตรวจสอบขอมูล) 

หลังจาก login แลวจะแสดงหนาจอเมนู ตรวจสอบขอมูลรายเดือน ในสวนของ กพร. เพ่ือแสดงขอมลูของทุกหนวยงาน 

เพ่ือดูสถานะการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน โดยระบบจะ Default ขอมูลสถานะ อยูระหวาง กพร.ตรวจสอบขอมลู 

แตสามารถเลือกเง่ือนไขในการคนหาขอมูลได 

 
แสดง popup แจงเตือนขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบ 
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แสดงหนาจอหลัก สิทธ์ิ login กพร. 

1. สามารถระบุเง่ือนไข เดือนท่ีรายงานผล  เพ่ือคนหาขอมลู โดยระบบจะ default เดือนปจจุบัน 

2. สามารถกดเลือก สถานะ เพ่ือดูขอมูล 

3. สามารถกรองดูปรมิาณการบันทึกขอมูลของแตละหนวยงาน  

 

 

 

สถานะ อยูระหวาง กพร.ตรวจสอบขอมูล จะสามารถทําไดแคสงกลบัแกไข หรือ ยืนยันขอมลู 

- กรณสีงกลับแกไข 

หลังจากสงกลบัแกไขจะมี popup ข้ึนมาแจงเพ่ือใหกรอกเหตผุลในการสงกลับแกไข เมื่อกรอกขอมลูหรือแนบไฟล

เรียบรอยแลว และกด ok จะมี popup ยืนยันการสงกลับแกไขสําเร็จแสดงข้ึนมา รายการท่ีไดทําการสงกลับน้ีจะ

ถูกสงไปรอในสวนของผูบันทึก ท่ีไดทําการบันทึกขอมูลมา เพ่ือใหทําการแกไขแลวสงมาอนุมตัิใหม และในกรณีมี

การสงกลับแกไข ในสวนของ dashboard สงแสดงประวัติการสงกลับแกไข 

 
แสดงหนาจอ กพร สงกลับแกไข 
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แสดง popup ระบุสาเหตสุงกลับแกไข 

 
แสดง popup รายละเอียดสาเหตสุงกลับแกไข 

 
แสดง popup สงกลับแกไขเรียบรอยแลว 

เมื่อ กพร สงกลับแกไข รายการจะไปรอท่ี ผูอนุมัติ เพ่ือทําการสงกลับแกไข ไปใหยัง ผูบันทึกขอมูล ทําการแกไขและทําการ

สงอนุมัติกลับมาใหม 
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แสดงหนาจอผูอนุมัติ เพ่ือเตรียมสงกลับผูบันทึก 

 
แสดงหนาจอผูอนุมัติ กดปุม สงกลับแกไข 

 

เมื่อผูอนุมตัิ กดปุม สงกลับแกไข ระบบจะมี popup แจงเตือนใหระบุสาเหตุของการสงกลับแกไขพรอมแนบรูปประกอบได 

ตามรูปภาพในสวนของการสงกลบัแกไข  
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เมื่อผูอนุมตัิสงกลับแกไขเรียบรอยแลว ผูบันทึกก็ทําการแกไขขอมูล และ สงอนุมตัิ มาใหมเพ่ือใหผูอนุมัติ สงอนุมัต ิ

 
แสดง popup แจงเตือนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับผูบันทึก 

 
แสดงหนาจอสถานะหลังจาก ผูอนุมัติสงกลบัแกไข 

 
แสดงหนาจอ กดปุม สงอนุมัต ิ
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แสดง popup ตองการสงอนุมัติใชหรือไม 

 
แสดง popup สงอนุมัติเรยีบรอยแลว 

 

หลังจากท่ีผูบันทึกขอมลูแกไขขอมลู และทําการสงอนุมตัิ เพ่ือใหผูอนุมัติพิจารณาอนุมตัิ  

 
แสดงหนาจอสถานะหลังจากผูบันทึก สงอนุมัติ 
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แสดงหนาจอผูอนุมัติ กดปุม อนุมตัิ 

 
แสดง popup ตองการสงอนุมัต ิ

 
แสดง popup อนุมัติเรียบรอย 
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หลังจากท่ีผูอนุมตัิ อนุมัติขอมลูท่ีผูบันทึก แกไขเรียบรอย กพร ก็จะทําการตรวจสอบขอมูล เพ่ือทําการยืนยันขอมลู 

 
แสดงสถานะหลังผูอนุมัติ อนุมัตเิรยีบรอย รอ กพร ยืนยันขอมลู 

 
แสดงหนาจอ กพร ตรวจสอบขอมลูเรยีบรอย กดปุม ยืนยันขอมลู 

 
แสดง popup ตองการยืนยันขอมลูใชหรือไม 
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แสดง popup ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว 

หลังจาก กพร ยืนยันขอมลูเรยีบรอยแลว กพร สามารถสงกลับแกไข ไดอีก 

 
แสดงปุม สงกลับแกไข (แกไขหลังยืนยันขอมูลแลว) 

สถานะหลังจาก กพร ยืนยันขอมลูแลว 

 
แสดงหนาจอสถานะ สําเร็จ หลังจาก กพร ยืนยันขอมูลแลว 
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กพร สามารถกดปุมออกรายงาน ได 2 รายงาน  

 
แสดงปุมออกรายงานรายเดือน 

 

 
รายงาน Excel รายเดือน 

 

 
แสดงปุมออกรายงาน (สง ป.ย.ป.) 

 

 
รายงาน Excel สง ป.ย.ป. 
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3.4 ปลดล็อคขอมูล 

 เน่ืองจากการบันทึกผลการปฏิบัตงิานของทุกหนวยงาน จะตองบันทึกเปนขอมูลเพ่ือสงให กพร ตรวจสอบ เปน

รายเดือน เพ่ือการบันทึกขอมูลใหครบถวนตามกําหนดเวลาท่ีตองนําสงขอมูล ถาหนวยงานใดตองการบันทึกขอมูลรายวัน

ยอนหลังเกิน 7 วัน ภายในกําหนดระยะเวลาของเดือนปจจุบัน จะตองการขอปลดล็อค เพ่ือใหทาง กพร ปลดล็อคใหทําการ

บันทึกขอมูลยอนหลังได 

- ผูบันทึกขอมูล ท่ีตองการบันทึกขอมูลยอนหลัง เกิน 7 วัน เมื่อเลือกท่ีจะทําการบันทึก ระบบจะเปดไปท่ีหนาจอ 

แสดงปุมขอปลดล็อค 

 
แสดงหนาจอแจงขอปลดล็อค 

 
แสดง popup สาเหตุของการตองการปลดล็อค 

 
แสดง popup ขอปลดล็อคเรียบรอยแลว 
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- กพร พิจารณาคําขอปลดล็อค โดยเขาไปท่ีเมนู ปลดล็อคคําขอบันทึกขอมูลยอนหลัง 

 
แสดงหนาจอเมนู ปลดล็อคคําขอบันทึกขอมูลยอนหลัง 

 
แสดงหนาจอรายการหนวยงานท่ีขอปลดลอค 

 
แสดงหนาจอกรณีปลดล็อค จะม ีpopup แจงเตือนตองการปลดล็อคใชหรือไม 
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แสดง popup ปลดล็อคเรียบรอยแลว 
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