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1 การติ ดตัง้ และการใช้งานเครื่องมือ (Installation and Deployment Tools)
โปรแกรมที่นำมำใช้เป็ นเครื่องมือพัฒนำและจัดกำร ระบบโปรแกรมใน โครงกำรพัฒ นำและ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อ สนับสนุ นงำนบริหำรจัดกำร สถำบันวิจยั และพัฒนำพื้นทีส่ ูง (องค์กำร
มหำชน) ได้แก่
1.1 Xampp
XAMPP รวบรวม Package สำหรับกำรเขียนโปรแกรมได้อย่ำงสมบูรณ์ ไม่ว่ำจะเป็ น Apache ,
PHP , MySQL , phpMyAdmin และอื่ น ๆ รองรับ กำรท ำงำนได้ กั บ Windows เกื อ บทุ ก Version
ส ำหรับ XAMPP ในกำรใช้ ง ำนแรก ๆ อำจจะงงกับ Feature อยู่ นิ ด หน่ อ ย แต่ ร ะบบกำรท ำงำน
ของ XAMPP ค่อนข้ำงจะเป็ นระบบมำก มีควำมเป็ นมำตรฐำนในค่ำ Config บำงตัว ทีเ่ ป็ นมำตรฐำน เมือ่
นำไปใช้งำนกับ Server ในที่ต่ ำง ๆ รวมทัง้ XAMPP มีกำร Update ที่ส ม่ ำเสมอสำมำรถดำวน์ โหลด
Version หรือ Feature ใหม่ ๆ ในกรณีทม่ี กี ำร Update ต่ำง ๆ

คุณสมบัติของ XAMPP เวอร์ชนั ่ 1.8.1
Apache 2.4.3
MySQL 5.5.27
PHP 5.4.7
phpMyAdmin 3.5.2.2
FileZilla FTP Server 0.9.41
Tomcat 7.0.30 (with mod_proxy_ajp as connector)
Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable
XAMPP Control Panel 3.1.0 (from hackattack142)
1

URL สำหรับ Download XAMPP http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
จะได้ไฟล์ .exe สำหรับกำรติดตัง้ XAMPP

คลิก Next เพื่อไปขัน้ ตอนถัดไป

2

เลือกทัง้ หมด แล้วให้คลิก Next เพื่อไปขัน้ ตอนถัดไป

กำหนด Path ของโปรแกรม ซึง่ ค่ำ Default จะอยู่ท่ี C:\xampp

3

XAMPP จะมี Open Source ดัง ๆ ติดมำด้วย คือ WordPress, Drupal และ Joomla

เลือก Next เพื่อไปขัน้ ตอนถัดไป

4

กำลังติดตัง้ ซึง่ จะใช้เวลำประมำณ 5-15 นำที

ติดตัง้ เรียบร้อยแล้ว

5

Icon ตัวโปรแกรม XAMPP จะทำงำนอยู่ภำยใต้ Task Bar เฉพำะฉะนัน้ สำมำรถเรียก XAMPP
Control Panel ด้วยกำรดับเบิล้ คลิก

แสดงสถำนะของ Service ต่ ำ ง ๆ ซึ ง ปกติ แ ล้ ว เรำอำจจะเลื อ ก Start แต่ Apache และ
MySQL เพื่อใช้สำรหับกำรรันโปรแกรม PHP และ MySQL
ทดสอบกำรทำงำนของ XAMPP ด้วยกำรเรียก http://localhost

เมือ่ ได้ดงั ภำพแสดงถึงกำรติดตัง้ XAMPP เสร็จสมบูรณ์ พร้องใช้งำนได้

6

1.2 Codeigniter Framework
CodeIgniter คือ framework ทีถ่ ูกพัฒนำขึน้ ด้วย ภำษำ PHP สำหรับ CodeIgniter Framework
เป็ นเครือ่ งมือสำหรับช่วยพัฒนำเว็บไซต์และเว็บแอปผลิเคชัน่ โดยมีโครงสร้ำงกำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำง
เป็ นระบบและรวมคำสังต่
่ ำงๆ ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรพัฒนำเว็บไซต์ดว้ ย PHP ไว้ภำยใน CodeIgniter พัฒนำ
โดย Rick Ellis ซึ่งมีลขิ สิทธิ ์เป็ น Open Source สำมำรถดำวน์โหลดและใช้ได้ฟรี ถูกพัฒนำขึน้ ตัง้ แต่ปี
2006 และยังมีกำรพัฒนำมำเรือ่ ยๆ จนถึงปั จจุบนั
1.2.1 โครงสร้างของ CodeIgniter Structure
CodeIgniter รับรองกำรเขียนแบบ Model-View-Controller (MVC) เป็ นกำรแยกส่วนประมวลผล
ออกจำกส่วนแสดงผล ทำให้โครงสร้ำงมีควำมปลอดภัยมำกยิง่ ขึน้ และง่ำยต่อกำรพัฒนำโปรแกรม โค้ดที่
ได้ม ีค วำมเป็ น ระเบีย บและง่ ำ ยต่ อ กำรน ำไปแก้ ไ ข CodeIgniter ยัง ออกแบบให้ส ำมำรถติด ต่ อ กับ
ฐำนข้อมูลชนิดต่ำงๆ ได้งำ่ ยอีกด้วย เช่น mysql, postgress, sqlserver หรือเจ้ำพ่อยักใหญ่อย่ำง Oracle
เป็ นต้น หำกเรียกใช้ฐำนข้อมูลถูกต้องตำมหลักของ database library แล้ว ผูใ้ ช้สำมำรถเปลีย่ นชนิดของ
ฐำนข้อมูลได้ เพียงแค่แก้ค่ำคอนฟิ กเพียงไม่ก่ที ่เี ท่ำนัน้ ส่วนระบบ url ของระบบ codeigniter สำมำรถ
สร้ำงได้ส ะอำดและเป็ นมิต รกับกลไกกำรค้นหำ (Search-Engine) ทำให้เ สำมำรถนำไปพัฒนำได้ท ัง้
เว็บไซต์ และเว็บแอพพลิเคชัน่ ไฟล์ภำยใน CodeIgniter ประกอบด้วย โครงสร้ำงหลักๆ คือ application,
system, index.php ระบบภำยในสำมำรถแยกโปรเจคออกเป็ น หลำยๆ application ได้
โครงสร้ำงไฟล์ภำยในโฟลเดอร์ application ทีต่ อ้ งใช้
- cache : เป็ นส่วนเก็บข้อมูลทีป่ ระมวลผลแล้ว เพื่อกำรเรียกใช้ครัง้ ต่อไป
- config : ใช้ตงั ้ ค่ำระบบต่ำงๆ ภำยใน application
- controllers : เป็ นส่วนรวมโค้ดกำรประมวลผล เรำจะเขียนโค้ด PHP ในนี้ซะเป็ นส่ วน
ใหญ่
- core : อันนี้ไม่รยู้ งั ไม่เคยใช้เลยครับ - -"
- helpers : หำกคุณต้องกำรเขียนฟั งชันใช้
่ เองในระบบสำมำรถสร้ำงและเก็บใว้ในทีน่ ่ี
- hooks : ใช้สำหรับสร้ำงไฟล์ เพื่อเข้ำไป เพิม่ , แก้ใข Class ต่ำงๆ ตำมเรำต้องกำร
- language : เป็ นทีเ่ ก็บไฟล์ภำษำต่ำงๆ สำหรับผูท้ ต่ี อ้ งกำรทำเว็บหลำยภำษำ
- libraries : เป็ นที่เก็บไฟล์ Class ที่คุณเขียนขึ้นเอง หำกต้องกำรเรียกใช้ Class อื่นๆ
ต้องเรียก get_instance ก่อน
- logs : เป็ นทีเ่ ก็บไฟล์บนั ทึกประวัตกิ ำรทำงำนภำยใน application
- models : คล้ำยๆ libraries แต่ models จะสำมำรถเรียกใช้ libraries ทีค่ ุณโหลดเข้ำมำ
ในระบบได้เลย
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- third_party : อันนี้ไม่รยู้ งั ไม่เคยใช้เลยครับ - -"
- views : ส่วนนี้เป็ นกำรแสดงผล ส่วนใหญ่เรำจะเขียนโค้ด html ทีน่ ่ี แต่นำมสกลุไฟล์ตอ้ ง
เป็ น .php เท่ำนัน้

1.2.2 Model-View-Controller MVC
คือโครงสร้ำงตำมหลักกำร ระบบจะแยกส่วนประมวลผล ออกจำกส่วนแสดงผล แต่ในทำงปฎิบตั ิ
คุณสำมำรถเขียนโค้ด PHP ลงในส่วนแสดงผลได้เช่นกัน
Models : อธิบำยโครงสร้ำงข้อมูล แบบฉบับของคลำสแบบจำลองจะมีฟังก์ชนที
ั ่ ช่ ่วยให้คุณรับ ,
ใส่, ปรับปรุงข้อมูลของคุณในฐำนข้อมูล
View : คือข้อมูลทีถ่ ูกแสดงให้กบั ผูใ้ ช้ View ส่วนใหญ่จะเป็ นเว็บเพจ แต่ใน CodeIgniter , view
สำมำรถเป็ นเพียงบำงส่วนของหน้ำได้ เช่น ส่วนหัว ส่วนท้ำย มันสำมำรถจะเป็ นหน้ำ RSS หรือเป็ นอย่ำง
อื่นได้ทเ่ี ป็ น "เพจ"
Controller : ถูกใช้เป็ น สื่อกลำง ระหว่ำง Model , View และแหล่งทีม่ ำอื่นๆทีต่ อ้ งกำรในกำร
ทำงำน HTTP request และกำรสร้ำงเว็บเพจ
1.2.3 ขัน้ ตอนการทางาน
index.php : เป็ นตัวควบคุมส่วนหน้ำ, สร้ำงทรัพยำกรพืน้ ฐำนทีต่ อ้ งกำรในกำรรัน CodeIgniter
Rounting : ตัว Router ทำกำรตรวจสอบ HTTP request กำหนดว่ำควรจะทำอะไรกับมัน
Caching : ถ้ำมีไฟล์แคชอยู่ ตัวมันจะถูกส่งกลับทันทีไปยังบรำวเซอร์ โดยไม่ผ่ำนกำรทำงำน
ปกติของระบบ
Security : ก่อนทีจ่ ะโหลดตัวควบคุมของแอพพลิเคชัน่ (Application Controller) HTTP request
และผูใ้ ช้ใดๆทีส่ ่งข้อมูลมำจะถูกกรองข้อมูลเพื่อควำมปลอดภัย
Application Controller : โหลดแบบจำลอง(Model) , ไลบรำรี่หลัก(Libraries) , plugins, ผู้ช่วย
(Helpers) และทรัพยำกรอื่นๆทีจ่ ำเป็ นในทำงำนทีถ่ ูกร้องขอมำ
View : ปฎิบตั งิ ำนและถูกส่งกลับไปยังบรำวเซอร์เพื่อโชว์หน้ำจอ ถ้ำระบบแคชถูกใช้งำน หน้ำจอ
จะถูกแคชก่อนแล้วจึงค่อยส่งสิง่ ทีร่ อ้ งขอมำเป็ นลำดับถัดไป
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1.2.4 วิ ธีการใช้ Codeigniter Framework กับ PDO
เข้ำไปเพิม่ ที่ CI_pdo\application\config\database.php
$db['pdo']['hostname']
$db['pdo']['username']
$db['pdo']['password']
$db['pdo']['database']
$db['pdo']['dbdriver']

=
=
=
=
=

'mysql:host=localhost;dbname=name_db';
'username';
'password';
'name_db';
'pdo';

ให้ไปวำงไว้ท่ี construct ของ controller ทีต่ อ้ งกำร
public function __construct() {
parent::__construct();
$this->pdo = $this->load->database('pdo', true);
}

ทดสอบ
public function listdata() {
$stmt = $this->pdo->conn_id->query("SELECT * FROM tb_product");
$result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);
print_r($result);
}

1.2.5 การติ ดตัง้ codeigniter เพื่อใช้งาน
1) download Codeigniter version ล่ำสุด เลือก ทีเ่ ป็ นปุ่มเทำ ด้ำนบน จะเป็ น version ล่ำสุด
2) ขยำยไฟล์ใส่ web root
3) เปลีย่ นชื่อแฟ้ ม CodeIgniter_3.x.ป เป็ นตำมทีเ่ รำต้องกำร สำหรับกำรใช้เป็ นเว็บจริง จะเอำ
เฉพำะ ไฟล์ท่อี ยู่ใ นแฟ้ ม(folder application, folder system, file index.php)ไปวำงที่ root
ได้เลย
4) เปิ ดหน้ำเว็บทดสอบ อย่ำงของผมนี้ จะเปิ ดด้วย url http://erp.hrdi.or.th
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2 การเข้าสู่เว็บไซต์ และการ Log in เข้าสู่ระบบ
กำรเข้ำสู่เว็บไซต์สำหรับใช้งำนระบบนัน้ ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเข้ำเว็บไซต์โดยใช้เว็บบรำวเซอร์
อำทิเช่น Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox และ Safari เป็ นต้น โดย
กำรกรอก URL สำหรับเข้ำใช้งำน ดังนี้
http://erp.hrdi.or.th

ผูด้ แู ลระบบทำกำรกรอก URL ทีร่ ะบุ ซึง่ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดังรูป

รูปที่ 1 หน้ำจอหลักสำหรับ Log in เข้ำสูเ่ ว็บไซต์

ในกำร Log in เข้ำสู่ระบบ ให้ผดู้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้
1) HRDI ID
2) Password (รหัสผ่ำน)

รูปที่ 2 กำรกรอก HRDI ID และรหัสผ่ำน
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จำกนัน้ กดปุ่ม
ซึง่ ระบบจะตรวจสอบข้อมูล HRDI ID และรหัสผ่ำน ซึง่ ต้องตรงกับฐำนข้อมูล
ทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้
1) กรณีท่ี HRDI ID และ/หรือรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่อนุญำตให้เข้ำใช้งำน โดยผูด้ แู ล
ระบบต้องกรอกข้อมูลทีถ่ ูกต้อง และลองใหม่อกี ครัง้
2) กรณีท่ี HRDI ID และรหัสผ่ำนถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดังรูป

รูปที่ 3 หน้ำจอหลักเมื่อเข้ำสูร่ ะบบสำเร็จ

ระบบจะแสดงหน้ำจอหลัก ซึง่ จะมีเมนูให้สำมำรถใช้งำนได้ ดังนี้
1) PROJECT
สำหรับบริหำรจัดกำรโครงกำร
2) MONITORING สำหรับกำกับและติดตำม
3) PROCUREMENT สำหรับกำรจัดซือ้ /จัดจ้ำง
4) INVENTORY
สำหรับจัดกำรครุภณ
ั ฑ์
5) SETTING
สำหรับตัง้ ค่ำต่ำงๆ
ทัง้ นี้ ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเลือกเมนูได้อกี หนึ่งช่องทำงโดยกำรกดที่
ของหน้ำจอ ดังรูป

ในตำแหน่งมุมบนซ้ำย
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รูปที่ 4 กำรเลือกเมนูหลัก

หมายเหตุ กำรเข้ำใช้งำนแต่ละเมนูจะแตกต่ำงกัน ขึน้ อยูก่ บั สิทธิ ์ของผูใ้ ช้
3 หน้ าหลักระบบการตัง้ ค่า
หลังจำกทีผ่ ดู้ แู ลระบบเข้ำสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนูหลัก “ตัง้ ค่ำระบบ” ดังรูป

รูปที่ 5 กำรเลือกเมนูตงั ้ ค่ำระบบ

ระบบจะแสดงหน้ำจอหลักของระบบกำรตัง้ ค่ำ ดังรูป
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รูปที่ 6 หน้ำหลักกำรตัง้ ค่ำระบบ

ผูด้ แู ลระบบสำมำรถพิมพ์ หรือส่งออกข้อมูลกรำฟทีแ่ สดงได้ โดยกำรกดที่
ตำแหน่งบนขวำของกรำฟทีต่ อ้ งกำร ดังรูป

หนึ่งครัง้ ใน

รูปที่ 7 กำรเลือกเมนูสำหรับพิมพ์หรือส่งออกกรำฟ

ระบบจะแสดงเมนูสำหรับพิมพ์หรือส่งออกข้อมูล ดังนี้
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รูปที่ 8 เมนูสำหรับพิมพ์หรือส่งออกกรำฟ

1) Print chart
2) Download PNG image
3) Download SVG vector image

สำหรับสังพิ
่ มพ์กรำฟออกทำงเครือ่ งพิมพ์
สำหรับดำวน์โหลดกรำฟในรูปแบบ PNG
สำหรับดำวน์โหลดกรำฟในรูปแบบ SVG

4 การกาหนดสิ ทธิ์ การใช้งาน
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถกำหนดสิทธิ ์กำรใช้งำนได้ โดยกำรกด
หน้ำจอ จำกนัน้ เลือกเมนู “กำหนดสิทธิ ์กำรใช้งำน” ดังรูป

ในตำแหน่งมุมซ้ำยบนของ

รูปที่ 9 กำรเลือกเมนูกำหนดสิทธิกำรใช้
งำน
์

จำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำกำหนดสิทธิ ์กำรใช้งำน โดยระบบจะแสดงรำยชื่อผูใ้ ช้งำนทัง้ หมดใน
ตำรำง ประกอบไปด้วย ชื่อ-นำมสกุล สำนัก/หน่วยงำน ประเภทผูใ้ ช้งำน และปุ่มเครื่องมือ
กำรจัดกำรสิทธ์ของผูใ้ ช้งำนนัน้ ให้กดปุ่ม
ท้ำยรำยกำรของผูใ้ ช้งำนทีต่ อ้ งกำร
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รูปที่ 10 จัดกำรสิทธิกำรใช้
งำน
์

หลังจำกนัน้ ระบบจะแสดงหน้ำต่ำงของกำรจัดกำรสิทธิ ์กำรใช้งำน โดยผูด้ ูแลระบบสำมำรถเลือก
ประเภทของผูใ้ ช้งำนได้จำกเมนูน้ี และยังสำมำรถกำหนดสิทธิ ์ให้เข้ำใช้งำนในแต่ละส่วน ซึง่ ประกอบไป
ด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1) โครงกำรและแผนงำน
2) กำกับติดตำม
3) จัดซือ้ จัดจ้ำง
4) ครุภณ
ั ฑ์
5) ตัง้ ค่ำระบบ
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถกำหนดสิทธิ ์ในกำรเข้ำใช้งำน โดยกำรกดทำเครือ่ งหมำย หำกต้องกำรให้
มีสทิ ธิ ์ในกำรเข้ำถึง หรือกดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกกำรให้สทิ ธิ ์ในกำรจัดกำร
เมือ่ ผูด้ แู ละระบบกำหนดสิทธิ ์เสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” สำหรับบันทึกรำยกำรทัง้ หมด
5 การกาหนดสิ ทธิ์ กลุ่มผู้ใช้งาน
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถสำหนดสิทธิ ์กลุ่มผูใ้ ช้งำนได้ โดยกำรกด
หน้ำจอ จำกนัน้ เลือกเมนู “กำหนดสิทธิ ์กลุ่มผูใ้ ช้งำน” ดังรูป

ในตำแหน่งมุมซ้ำยบนของ
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รูปที่ 11 กำรเข้ำเมนู “กำหนดสิทธิกลุ
์ ่มผูใ้ ช้งำน”

ระบบจะแสดงหน้ ำ จอส ำหรับก ำหนดสิทธิ ์กลุ่ มผู้ใ ช้ง ำน โดยกำรแสดงรำยกำรกลุ่ มผู้ใ ช้ง ำน
ทัง้ หมด ดังรูป

รูปที่ 12 รำยกำรกลุ่มผูใ้ ช้งำน

ผูด้ แู ลระบบสำมำรถจัดกำรสิทธิ ์ของกลุ่มผูใ้ ช้งำนได้ โดยกำรกดปุ่ม
จัดกำร ซึง่ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดังรูป

ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำร
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รูปที่ 13 จัดกำรสิทธิกำรใช้
งำน
์

ผูด้ แู ลระบบสำมำรถกำหนดสิทธิ ์ในกำรเข้ำใช้งำน โดยกำรกดทำเครือ่ งหมำย หำกต้องกำรให้
มีสทิ ธิ ์ในกำรเข้ำถึง หรือกดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกกำรให้สทิ ธิ ์ในกำรจัดกำร
เมือ่ ผูด้ แู ละระบบกำหนดสิทธิ ์เสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” สำหรับบันทึกรำยกำรทัง้ หมด
ทัง้ นี้ผดู้ แู ลระบบยังสำมำรถกำหนดสิทธิ ์ในกำรใช้งำนให้ในระดับรำยบุคคลได้ โดยกำรกดปุ่ม
ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำรกำหนด โดยระบบจะแสดงหน้ำจอ ดังรูป

รูปที่ 14 กำหนดสิทธิรำยบุ
์ คคล

ผูด้ แู ลระบบสำมำรถกำหนดสิทธิ ์ในกำรเข้ำใช้งำน โดยกำรกดทำเครือ่ งหมำย
มีสทิ ธิ ์ในกำรเข้ำถึง หรือกดอีกครัง้ เพื่อยกเลิกกำรให้สทิ ธิ ์ในกำรจัดกำร

หำกต้องกำรให้
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เมือ่ ผูด้ แู ละระบบกำหนดสิทธิ ์เสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” สำหรับบันทึกรำยกำรทัง้ หมด
6 การจัดการพื้นที่เป้ าหมาย
ผู้ดูแลระบบสำมำรถจัดกำรพื้นที่เป้ ำหมำยได้ โดยกำรกดปุ่ม
พืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย” ดังรูป

จำกนัน้ เลือกเมนู “จัดกำร

รูปที่ 15 กำรเข้ำเมนู “จัดกำรพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย”

ระบบจะแสดงรำยกำรพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำยทัง้ หมดทีม่ อี ยูใ่ นระบบ ดังรูป

รูปที่ 16 รำยกำรพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย
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6.1 การเพิ่ มประเภทพื้นที่เป้ าหมาย
ในกำรเพิม่ ประเภทพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย ให้ผดู้ แู ลระบบกดที่ “เพิม่ พืน้ ที”่ ดังรูป

รูปที่ 17 กำรเพิม่ ประเภทพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผดู้ แู ลระบบระบุช่อื ประเภทพืน้ ที่ เมือ่ ผูด้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลเสร็จ
สิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก”

รูปที่ 18 กำรบันทึกประเภทพืน้ ที่

6.2 การเพิ่ มพื้นที่เป้ าหมาย
ผู้ดูแลระบบสำมำรถเพิม่ พื้นที่เป้ ำหมำยได้ โดยกำรกดที่
ต้องกำรเพิม่ ดังรูป

ท้ำยรำยกำรของประเภทพื้นที่ท่ี
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รูปที่ 19 กำรเพิม่ พืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย

ระบบจะแสดงหน้ำจอให้ผดู้ ูแลระบบบันทึกข้อมูล ซึง่ ประกอบไปด้วย ชื่อ จังหวัด อำเภอ และ
ตำบล เมือ่ ผูด้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 20 กำรบันทึกข้อมูลพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย

6.3 การแก้ไขประเภทและพื้นที่เป้ าหมาย
ผู้ดูแ ลระบบสำมำรถแก้ไ ขประเภทและพื้นที่เ ป้ ำหมำยได้ โดยกำรกดปุ่ม
ต้องกำรแก้ไข ดังรูป

ท้ำยรำยกำรที่
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รูปที่ 21 กำรแก้ไขประเภทและพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย

กรณีท่เี ป็ นกำรแก้ไขประเภทพื้นที่ ระบบจะแสดงหน้ ำจอในกำรแก้ไขชื่อ ประเภท จำกนัน้ ให้
ผูด้ แู ลกดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 22 ระบุขอ้ มูลกำรแก้ไขประเภทพืน้ ที่

กรณีทเ่ี ป็ นกำรแก้ไขพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย ระบบจะแสดงหน้ำจอให้ระบุ ชื่อ จังหวัด อำเภอ และตำบล
เมือ่ ผูด้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป
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รูปที่ 23 ระบุขอ้ มูลกำรแก้ไขพืน้ ที่

6.4 การลบประเภทและพื้นที่เป้ าหมาย
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถลบประเภทและพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำยได้ โดยกำรกดปุ่ม
ลบข้อมูล ดังรูป

ท้ำยรำยกำรทีต่ ้องกำร

รูปที่ 24 กำรลบประเภทและพืน้ ทีเ่ ป้ ำหมำย

7 การจัดการหน่ วยนับเป้ าหมาย
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถจัดกำรหน่วยนับเป้ ำหมำยได้ โดยกำรกดปุ่ม
หน่วยนับเป้ ำหมำย” ดังรูป

จำกนัน้ เลือกเมนู “จัดกำร
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รูปที่ 25 กำรเลือกเมนู “จัดกำรหน่วยนับเป้ ำหมำย”

ระบบจะแสดงรำยกำรหน่วยนับเป้ ำหมำยทีม่ อี ยูใ่ นระบบทัง้ หมด ดังรูป

รูปที่ 26 รำยกำรหน่วยนับเป้ ำหมำย

ระบบแสดงหน้ำแรกของกำรจัดกำรเป้ ำหมำยหน่วยนับ ประกอบไปด้วยปุ่มใช้งำนต่ำง ได้แก่
ปุ่มเพิม่ ข้อมูล
ปุ่มลบข้อมูล
ปุ่มสำหรับบันทึกรำยกำรนัน้ ๆ (ไม่ใช่ป่ มุ บันทึกข้อมูล)
ปุ่มย้อนกลับ
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7.1 การเพิ่ มเป้ าหมายหน่ วยนับ
ผูด้ แู ลระบบกดปุ่ม

ระบบจะแสดงช่องสำหรับกำรเพิม่ ข้อมูลทีต่ ำรำงด้ำนล่ำงสุด ดังรูป

รูปที่ 27 กำรเพิม่ เป้ ำหมำยน่วยนับ

จำกนัน้ ให้ผดู้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลทีต่ อ้ งกำรเพิม่ หลังจำกนัน้ ให้กดปุ่ม
บันทึกข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั

ระบบจะทำกำร

รูปที่ 28 กำรบันทึกหน่วยนับเป้ ำหมำย
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7.2 การลบเป้ าหมายหน่ วยนับ
หำกผูด้ แู ลระบบต้องกำรลบข้อมูลเป้ ำหมำยหน่วยนับ ให้เลือกเป้ ำหมำยหน่วยนับทีต่ อ้ งกำรลบ
ออกจำกระบบ หลังจำกนัน้ ให้กดปุ่ม

ระบบจะทำกำรลบข้อมูลนัน้ ๆออกจำกหน้ำจอ และกดปุ่ม

เพื่อเป็ นกำรยืนยันกำรลบข้อมูล ระบบจะทำกำรลบข้อมูลออกจำกระบบและปรับปรุงข้อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั

รูปที่ 29 กำรลบหน่วยนับ

หมำยเหตุ หำกผูด้ แู ลระบบจัดกำรทุกอย่ำงเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ทำกำรกดปุ่ม
กระทำนัน้ จะถือว่ำโมฆะ เพรำะระบบไม่ได้บนั ทึกข้อมูลและไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั

กำร

8 การจัดการประเภทครุภณ
ั ฑ์
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถจัดกำรประเภทครุภณ
ั ฑ์ได้ โดยกำรกดปุ่ม
ประเภทครุภณ
ั ฑ์” ดังรูป

จำกนัน้ เลือกเมนู “จัดกำร
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รูปที่ 30 กำรเลือกเมนู “จัดกำรประเภทครุภณ
ั ฑ์”

ระบบจะแสดงรำยกำรประเภทครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมดทีม่ ี ดังรูป

รูปที่ 31 รำยกำรประเภทครุภณ
ั ฑ์

8.1 การเพิ่ มประเภทครุภณ
ั ฑ์
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเพิม่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ได้ โดยกำรกดปุ่ม “เพิม่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์” ดังรูป
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รูปที่ 32 กำรเพิม่ ประเภทครุภณ
ั ฑ์

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผดู้ แู ลระบบบันทึกข้อมูล โดยระบุ รหัส และชื่อ จำกนัน้ กดปุ่ม
“บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 33 กำรระบุขอ้ มูลประเภทครุภณ
ั ฑ์

8.2 การเพิ่ มชนิ ดครุภณ
ั ฑ์
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเพิม่ ชนิดของครุภณ
ั ฑ์ได้ โดยกำรกดปุ่ม
ต้องกำรเพิม่ ดังรูป

ท้ำยรำยกำรประเภทครุภณ
ั ฑ์ท่ี
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รูปที่ 34 กำรเพิม่ ชนิดครุภณ
ั ฑ์

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผู้ดูแลระบบบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย รหัส และชื่อ เมื่อ
ระบุเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 35 กำรระบุขอ้ มูลสำหรับเพิม่ ชนิดครุภณ
ั ฑ์

8.3 การแก้ไขประเภทและชนิ ดครุภณ
ั ฑ์
ผู้ดูแ ลระบบสำมำรถแก้ไ ขประเภทและชนิ ด ครุภ ัณ ฑ์ไ ด้ โดยกำรกดปุ่ม
ต้องกำรแก้ไข ดังรูป

ท้ำ ยรำยกำรที่

29

รูปที่ 36 กำรแก้ไขประเภทและชนิดครุภณ
ั ฑ์

กรณีทเ่ี ป็ นกำรแก้ไขประเภทครุภณ
ั ฑ์ ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับระบุข้อมูล รหัส และชื่อ ซึง่
เมือ่ ผูด้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 37 ระบุขอ้ มูลกำรแก้ไขสำหรับประเภทครุภณ
ั ฑ์

กรณีท่เี ป็ นกำรแก้ไขชนิดครุภณ
ั ฑ์ ระบบจะแสดงรำยชื่อประเภทครุภณ
ั ฑ์ และช่องสำหรับระบุ
ข้อมูล รหัสและชื่อ ซึง่ เมือ่ ผูด้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป
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รูปที่ 38 ระบุขอ้ มูลแก้ไขสำหรับชนิดครุภณ
ั ฑ์

8.4 การลบครุภณ
ั ฑ์
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถลบรำยกำรครุภณ
ั ฑ์ได้ โดยกำรกดปุ่ม
ดังรูป

ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำรลบข้อมูล

รูปที่ 39 กำรลบรำยกำรประเภทหรือชนิดครุภณ
ั ฑ์

9 การจัดการประเภทวัสดุ
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถจัดกำรประเภทวัสดุได้ โดยกำรกดปุ่ม
ประเภทวัสดุ” ดังรูป

จำกนัน้ เลือกเมนู “จัดกำร
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รูปที่ 40 กำรเลือกเมนู “จัดกำรประเภทวัสดุ”

ระบบจะแสดงรำยกำรประเภทวัสดุทงั ้ หมดทีม่ ี ดังรูป

รูปที่ 41 รำยกำรประเภทวัสดุ

9.1 การเพิ่ มประเภทวัสดุ
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเพิม่ ประเภทวัสดุได้ โดยกำรกดปุ่ม “เพิม่ ประเภทวัสดุ” ดังรูป
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รูปที่ 42 กำรเพิม่ ประเภทวัสดุ

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผดู้ แู ลระบบบันทึกข้อมูล โดยระบุ รหัส และชื่อ จำกนัน้ กดปุ่ม
“บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 43 กำรระบุขอ้ มูลประเภทวัสดุ

9.2 การเพิ่ มชนิ ดวัสดุ
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเพิม่ ชนิดของวัสดุได้ โดยกำรกดปุ่ม
เพิม่ ดังรูป

ท้ำยรำยกำรประเภทวัสดุทต่ี อ้ งกำร
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รูปที่ 44 กำรเพิม่ ชนิดวัสดุ

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผู้ดูแลระบบบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วย รหัส และชื่อ เมื่อ
ระบุเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 45 กำรระบุขอ้ มูลสำหรับเพิม่ ชนิดวัสดุ

9.3 การแก้ไขประเภทและชนิ ดวัสดุ
ผู้ดูแลระบบสำมำรถแก้ไขประเภทและชนิดวัสดุได้ โดยกำรกดปุ่ม
แก้ไข ดังรูป

ท้ำยรำยกำรที่ต้องกำร
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รูปที่ 46 กำรแก้ไขประเภทและชนิดวัสดุ

กรณีทเ่ี ป็ นกำรแก้ไขประเภทวัสดุ ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับระบุขอ้ มูล รหัส และชื่อ ซึง่ เมือ่
ผูด้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 47 ระบุขอ้ มูลกำรแก้ไขสำหรับประเภทวัสดุ

กรณีทเ่ี ป็ นกำรแก้ไขชนิดวัสดุ ระบบจะแสดงรำยชื่อประเภทวัสดุ และช่องสำหรับระบุขอ้ มูล รหัส
และชื่อ ซึง่ เมือ่ ผูด้ แู ลระบบระบุขอ้ มูลเสร็จสิน้ ให้กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป
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รูปที่ 48 ระบุขอ้ มูลแก้ไขสำหรับชนิดวัสดุ

9.4 การลบวัสดุ
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถลบรำยกำรวัสดุได้ โดยกำรกดปุ่ม

ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำรลบข้อมูล ดังรูป

รูปที่ 49 กำรลบรำยกำรประเภทหรือชนิดวัสดุ

10 การจัดการตัวชี้วดั ของสถาบัน
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถจัดกำรตัวชีว้ ดั ของสถำบันได้ โดยกำรกดปุ่ม
ตัวชีว้ ดั สถำบัน” ดังรูป

จำกนัน้ เลือกเมนู “จัดกำร
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รูปที่ 50 กำรเลือกเมนู “จัดกำรตัวชีว้ ดั สถำบัน”

ระบบแสดงตำรำงข้อมูลรำยงำนประเภทตัวชีว้ ดั งบประมำณประจำปี ประกอบไปด้วย ชื่อตัวชีว้ ดั ด
สถำบัน จำนวน หน่วยนับ เครือ่ งมือ และปุ่มสำหรับเพิม่ ตัวชีว้ ดั ดังรูป

รูปที่ 51 รำยกำรตัวชีว้ ดั

10.1 การเพิ่ มตัวชี้วดั สถาบัน
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเพิม่ ตัวชีว้ ดั สถำบันได้ โดยกำรกดปุ่ม “เพิม่ ตัวชีว้ ดั ” ดังรูป
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รูปที่ 52 กำรเพิม่ ตัวชีว้ ดั

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับระบุขอ้ มูล โดยผูด้ แู ลระบบสำมำรถบันทีกข้อมูล ชื่อตัวชีว้ ดั จำนวน
และหน่วยนับ จำกนัน้ กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 53 บันทึกตัวชีว้ ดั

10.2 การแก้ไขตัวชี้วดั สถาบัน
ผูด้ แู ละระบบสำมำรถแก้ไขตัวชีว้ ดั สถำบันได้ โดยกำรกดปุ่ม
รูป

ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำรแก้ไข ดัง
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รูปที่ 54 กำรแก้ไขตัวชีว้ ดั

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผดู้ แู ลระบบระบุขอ้ มูล ชื่อตัวชีว้ ดั จำนวน และหน่ วยนับ จำกนัน้
กดปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

รูปที่ 55 ระบุขอ้ มูลแก้ไขตัวชีว้ ดั

10.3 การลบตัวชี้วดั สถาบัน
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถลบตัวชีว้ ดั สถำบันได้ โดยกำรกดปุ่ม
รูป

ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำรลบข้อมูล ดัง
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รูปที่ 56 กำรลบข้อมูลตัวชีว้ ดั สถำบัน

11 การจัดการวิ ธีการจัดหา
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถจัดกำรวิธกี ำรจัดหำได้ โดยกำรกดปุ่ม
จัดหำ” ดังรูป

จำกนัน้ เลือกเมนู “จัดกำรวิธกี ำร

รูปที่ 57 กำรเข้ำเมนู “จัดกำรวิธกี ำรจัดหำ”

ระบบจะแสดงรำยกำรวิธกี ำรจัดหำทัง้ หมด ดังรูป
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รูปที่ 58 รำยกำรวิธกี ำรจัดหำ

11.1 การเพิ่ มประเภทวิ ธีการจัดหา
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถเพิม่ ประเภทวิธกี ำรจัดหำได้ โดยกำรกดปุ่ม “เพิม่ ประเภท” ดังรูป

รูปที่ 59 กำรเพิม่ ประเภทวิธกี ำรจัดหำ

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผดู้ แู ลระบบระบุขอ้ มูล ซึง่ ประกอบไปด้วย ชื่อประเภท และเลือก
กรรมกำรจัดหำ และ/หรือกรรมกำรตรวจรับ โดยกำรทำเครือ่ งหมำย สำหรับเลือก หรือกดอีกครัง้
เพื่อยกเลิกกำรเลือก จำกนัน้ กดปุม “บันทึก” ดังรูป
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รูปที่ 60 กำรระบุขอ้ มูลกำรเพิม่ ประเภทวิธกี ำรจัดหำ

11.2 การแก้ไขวิ ธีการจัดหา
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถแก้ไขวิธกี ำรจัดหำได้ โดยกำรกดปุ่ม

ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำรแก้ไข ดังรูป

รูปที่ 61 กำรแก้ไขวิธกี ำรจัดหำ

ระบบจะแสดงหน้ำจอสำหรับให้ผดู้ แู ลระบบระบุขอ้ มูล ซึง่ ประกอบไปด้วย ชื่อประเภท และเลือก
กรรมกำรจัดหำ และ/หรือกรรมกำรตรวจรับ โดยกำรทำเครือ่ งหมำย สำหรับเลือก หรือกดอีกครัง้
เพื่อยกเลิกกำรเลือก จำกนัน้ กดปุม “บันทึก” ดังรูป
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รูปที่ 62 กำรระบุขอ้ มูลกำรแก้ไขวิธกี ำรจัดหำ

11.3 การลบวิ ธีการจัดหา
ผูด้ แู ลระบบสำมำรถลบวิธกี ำรจัดหำได้ โดยกำรกดปุ่ม

ท้ำยรำยกำรทีต่ อ้ งกำรลบ ดังรูป

รูปที่ 63 กำรลบวิธกี ำรจัดหำ

หมำยเหตุ หำกปุ่ม ไม่สำมำรถทำงำนได้ นันหมำยถึ
่
งว่ำ วิธกี ำรจัดหำนัน้ ถูกกำหนดให้เป็ นค่ำ
มำตรฐำน และไม่สำมำรถลบได้
12 การออกจากระบบ
ในกำรออกจำกระบบ ให้ผใู้ ช้งำนกดทีช่ ่อื ผูใ้ ช้งำน ในตำแหน่งมุมขวำบนของหน้ำจอ และกดเลือก
“Log out” ดังรูป
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รูปที่ 64 กำรออกจำกระบบ

หำกออกจำกระบบได้เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหน้ำจอ ดังรูป

รูปที่ 65 หน้ำจอหลังจำกออกจำกระบบได้เสร็จสมบูรณ์
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