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1. บทน า (Introduction) 
ระบบจัดกำรผู้ใช้และโครงสร้ำงหน่วยงำน ของกรมสรรพสำมิต เป็นระบบงำนคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงและ

เพิ่มหน้ำที่กำรท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้ระบบฯ ของผู้ดูแลระบบ  
คู่มือกำรใช้งำนฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 บท ดังนี้ 
บทที่ 1 บทน ำ อธิบำยควำมเป็นมำของระบบงำน และรำยละเอียดของเอกสำรฉบับนี้ 
บทที่ 2 อธิบำย ควำมรู้ทั่วไปของระบบงำน กำรใช้สัญลักษณ์ต่ำงๆ แทนค ำสั่ง และแนะน ำกำรเริ่มท ำงำนกับ

ระบบงำน  
บทที่ 3 อธิบำย ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ (สิทธิ์ในกำรใช้งำน)  
บทที่ 4 อธิบำยฟังก์ชั่นกำรท ำงำนของผู้ใช้งำนระบบ  

บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด ขอขอบพระคุณ กรมสรรพสำมิต ในควำมร่วมมือและอนุเครำะห์ ทั้งข้อมูล
และกำรเตรียมกำรต่ำงๆ ซึ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรติดตั้งและ ใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ด ำเนินไปด้วยดี  
ตรงตำมวัตถุประสงค์ของแผนงำนทุกประกำร บริษัทฯ พร้อมแก้ไข ปรับปรุง ควำมสำมำรถของระบบงำนฯ ให้
เหมำะสมและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิตอย่ำงเต็มก ำลัง 

1.1 กลุ่มผู้ใช้งานระบบ  
กลุ่มผู้ใช้งำนระบบ หมำยถึงบุคคล หรือแหล่งอื่นๆ ที่กระท ำกับระบบงำน ซึ่งอำจหมำยถึงบุคคล หรือระบบงำนก็ได้ 

ระบบได้ก ำหนดผู้ใช้ส ำหรับระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดังตำรำงที่ 1-1 
 
 
ตารางที่ 1-1 รายการข้อมูลบุคคลหรือแหล่งอื่นๆ ที่ใช้งานระบบ 
กลุ่มที่ ชื่อกลุ่มผู้ใช้ระบบ 

1.  ผู้ดูแลระบบ 
  
 
 
 





  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  
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2. ความรู้เบ้ืองตน้ก่อนการใช้งานระบบ 

2.1 หน้าจอ Login เข้าสู่ระบบ 
หน้ำจอ login  เป็นหน้ำจอส ำหรับผู้ใช้ Login เข้ำใช้ระบบงำน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบผู้ใช้และสิทธิกำรใช้งำน 
ประกอบด้วย 

 เข้ำสู่ระบบ โดยผู้ใช้ระบุ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่ำน จำกนั้นคลิกปุ่ม   เมื่อโปรแกรมตรวจสอบผู้ใช้
ถูกต้อง จะแสดงหน้ำจอหลักของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ 

 “program and manual download” เป็นลิงก์เพื่อดำวน์โหลดโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ระบบงำน 
และ คู่มือกำรใช้ระบบงำน 

 

ภาพที่ 2-1 หน้าจอ Login ระบบส านักงานอตัโนมัติ 
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2.2 หน้าจอหลัก ระบบส านักงานอัตโนมัติ 
กำรใช้งำนระบบต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน้ำจอหลักของระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้งำนจึงจ ำเป็นต้องท ำควำม
เข้ำใจหน้ำจอกำรท ำงำนของระบบก่อนเร่ิมใช้งำน ซึ่งหน้ำจอกำรท ำงำนหลักของระบบมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

 หน้ำจอส่วนบน (Header)  
 เมนูระบบงำน  
 ประกำศข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน Document Tracking และ WorkList เป็นต้น ดังError! 

eference source not found. 

 

ภาพที่ 2-2 หน้าจอการท างานของระบบ 

2.2.1 หน้าจอส่วนบน 

หน้ำจอส่วนบน        คือส่วนท่ีแสดงข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ รหัสผู้ใช้ ช่ือผู้ใช้ ออกจำกระบบ 

2.2.2 เมนูระบบงาน 

เมนูระบบงำน     คือเมนู link ไปยังระบบงำนย่อยเพื่อให้ผู้ใช้เข้ำไปด ำเนินกำรกับระบบงำนย่อย ได้แก ่
 ระบบจดัการโครงสร้าง 
 ระบบลำ 
 ระบบสำรบรรณ 
 ระบบจัดกำรเอกสำร 
 ระบบขอใช้ห้องประชุม  
 ระบบขอใช้รถยนต ์
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2.2.3 ประกาศข่าวสารระบบงาน หนังสือเวียน Document Tracking และ WorkList 

ประกำศข่ำวสำรระบบงำน คือแสดงข่ำวสำรระบบงำน หนังสือเวียน หนังสือเวียน Document Tracking และ 
WorkList  

2.3 หน้าจอหลัก ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน 
ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงชื่อฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือก  เพื่อเข้ำสู่
หน้ำที่กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป 

 

ภาพที่ 2-3 หน้าจอฟังก์ชนัการท างานของผู้ใช ้

2.3.1 ฟังก์ชันการท างานของผู้ใช้ 

ส่วนหน้ำที่กำรท ำงำนของผู้ใช้ คือ เมนูแสดงฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกเพื่อเข้ำสู่หน้ำที่
กำรท ำงำนขั้นตอนต่อไป โดยฟังก์ชันกำรท ำงำนจะแสดงตำมสิทธิของผู้ใช้ ตรวจสอบได้จำกตำรำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเมนูกับผู้ใช้ ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนมีดังต่อไปนี้ 
 โครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ 

 สอบถำมโครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ 
 กำรเพิ่มข้อมูลต ำแหน่ง 
 กำรลบข้อมูลต ำแหน่ง 
 กำรเพิ่มข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 กำรยกเลิกข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 กำรแก้ไขข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

 ปรับปรุงข้อมูลบุคลำกร 
 ค้นหำข้อมูลบุคลำกร 
 เพิ่มข้อมูลบุคลำกร 
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 แก้ไขข้อมูลบุคลำกร 

2.3.2 ออกจากระบบ  

กำรออกจำกระบบจัดกำรผู้ใช้และโครงสร้ำงหน่วยงำน กลับสู่หน้ำจอหลักระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ โดยคลิกที่  
- Logo ระบบงำนส ำนักงำนอัตโนมัติที่มุมบนซ้ำย หรือ 
- คลิก  ที่ Navigator  

 

ภาพที่ 2-4 ภาพคลิกเพ่ือกลับไปหน้าหลกัระบบส านักงานอัตโนมัติ 

2.4 การใช้งานปุ่มค าสั่ง และสัญลักษณ์ต่างๆ 
กำรใช้งำนปุ่มค ำสั่งต่ำงๆ ที่ใช้ด ำเนินกำรบนหน้ำจอกำรท ำงำน มีดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ปุ่มค าสั่งทั่วไป (Buttons) 

ปุ่มค ำสั่งทั่วไป คือ ปุ่มค ำสั่งที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ ส ำหรับให้ผู้ใช้งำนระบบเลือกค ำสั่งให้ระบบด ำเนินกำรต่ำงๆ 
กับรำยกำรข้อมูลบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำย   



  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  
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ตารางที่ 2-1 ปุ่มค าสั่งบนจอภาพ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

  เข้ำสู่ระบบ เข้ำสู่ระบบงำน 

   
พิมพ์ใบลำ ปุ่มส ำหรับพิมพ์ใบลำ 

  
อนุญำต ปุ่มส ำหรับอนุญำตใบลำ 

   
ไม่อนุญำต ปุ่มส ำหรับไม่อนุญำตใบลำ 

  
ระงับ ปุ่มส ำหรับระงับใบลำ 

  
ค้นหำ ปุ่มส ำหรับคน้หำข้อมูล 

  
ค้นหำข้อมูล ปุ่มส ำหรับกำรกลบัไปหน้ำจอกำรค้นหำข้อมูล 

  
เร่ิมใหม่ ปุ่มส ำหรับเคลียร์ข้อมูลบนหน้ำจอ เพื่อระบุข้อมูลใหม่ 

  
บันทึก ปุ่มส ำหรับบันทึกข้อมูล 

  
เพิ่ม ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

  
เพิ่มใหม่ ปุ่มส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

  
แก้ไข ปุ่มส ำหรับแก้ไขข้อมูล 

  
ยกเลิก ปุ่มส ำหรับยกเลิกไมท่ ำรำยกำรนั้น 

  
ลบ ปุ่มส ำหรับลบไฟล์เอกสำรที่แนบ 

  
แนบไฟล ์ ปุ่มส ำหรับเลือกไฟล์เอกสำรที่ตอ้งกำรอัพโหลด 

  
สแกน ปุ่มส ำหรับสแกนเอกสำรที่ต้องกำรอัพโหลด 

  
เอกสำรแนบ ปุ่มส ำหรับเรียกดูเอกสำรแนบ 

  
ซ่อนรำยละเอียด ไอคอนส ำหรับซ่อนรำยละเอียดในหน้ำต่ำงย่อย 

  
แสดงรำยละเอียด ไอคอนส ำหรับแสดงรำยละเอียดในหน้ำตำ่งย่อย 

  
First ไปหนำ้แรก 

  
Prev ไปหนำ้ก่อนหน้ำ 

  
Next ไปหนำ้ถัดไป 

  
Last ไปหนำ้สุดทำ้ย 
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ตารางที่ 2-2 ปุ่มค าสั่งบนคีย์บอร์ด 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

 Tab เพื่อไปยังฟิลด์ถัดไป 

 +  Shift + Tab เพื่อกลับไปยังฟลิด์ก่อนหน้ำนี้ 

+ Home Shift + Home เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวปัจจุบัน 

+ End Shift + End เพื่อเลือกข้อควำมตั้งแต่อักษรตัวปัจจุบนัจนถึงอักษรตัวสดุท้ำย 

~ Tilde เพื่อเปลี่ยนแป้นคียบ์อร์ดสลบัภำษำไทย – อังกฤษ 

2.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆบนจอภาพ 

สัญลักษณ์ต่ำงๆ คือ สัญลักษณ์ต่ำงๆที่ปรำกฏอยู่ทั่วไปบนหน้ำจอ โดยมีรำยละเอียดและค ำอธิบำยดังตำรำงที่ 2-3  

ตารางที่ 2-3 สัญลักษณ์ต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ชื่อปุ่ม ค าอธิบาย 

  Text Box 
สำมำรถคีย์ข้อมูลตัวอักษรหรือตัวเลขลงไปในช่อง
ดังกล่ำวได ้

  
Text Box (Read-only) พื้นสีเทำ แสดงผลเท่ำนั้น ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 

  Listbox คลิกลูกศร แล้วเลือกจำกรำยกำร  

  List Box (Read-only) พื้นสีเทำ ไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 

  
ปฏิทิน 

จัดเก็บข้อมูลวันที่ โดยคีย์ตำมรปูแบบ DDMMYYYY 
เช่น 21022559 หรือคลิกจะแสดงปฏิทินเพื่อเลือก
วันที่  แสดงผลในรปูแบบ DD/MM/YYYY 



  2.ความรู้เบ้ืองต้นก่อนการใช้งานระบบ  
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ตารางที่ 2-4 ลักษณะของ Mouse ในรูปแบบต่างๆ 

สัญลักษณ ์ ค าอธิบาย 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถเรียกใช้งำนได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได ้

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถ Link ไปยัง Web Page อื่นได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย้ำย สิ่งที่เลือกได้ 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ในแนวรำบ หรือแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เลื่อน Mouse ไปอยู่ในต ำแหน่งใดของจอภำพแล้ว Mouse แสดงสถำนะดงัรูป  
แสดงว่ำต ำแหน่งดังกล่ำวสำมำรถย่อ ขยำย สิ่งที่เลือกได้ทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง 

 
เมื่อผู้ใช้เห็น Mouse แสดงสถำนะดังรูป แสดงวำ่ ขณะนัน้ระบบอยู่ในระหว่ำงกำร
ประมวลผลกำรท ำงำนที่ผู้ใช้สั่ง 

 เรียกว่ำ cursor แสดงต ำแหน่งที่พร้อมรับข้อมูลจำกกำร key in 
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2.5 ข้อความแจ้งเตือน 

 

ภาพที่ 2-5 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อบันทึกขอ้มูลเรียบร้อย 

 

ภาพที่ 2-6 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนเมื่อแกไ้ขข้อมลูเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-7 หน้าจอข้อความแจ้งเมื่อยกเลกิขอ้มูลเรียบร้อย  

 

ภาพที่ 2-8 หน้าจอข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่ระบุข้อมลูที่จ าเป็น (Mandatory) ดูได้จากมี “*” ท้ายชื่อข้อมลู 

 

ภาพที่ 2-9 หน้าจอกรณีอัพโหลดไฟล์ส าเร็จ 

 

ภาพที่ 2-10 หน้าจอแจ้งเตือนกรณีอัพโหลดไฟล์ไม่ส าเร็จ (ตัวอย่างกรณีไฟล์ขนาดใหญ่เกินก าหนด) 

 

ภาพที่ 2-11 หน้าจอแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจากระบบ  เมื่อพบข้อความนี้ให้น าข้อความด้านล่างแจ้งผู้ดูแลระบบ 

 
 



  3.ความสัมพันธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ดูแลระบบ (สิทธิในการใช้งาน)  
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3. ความสมัพนัธ์ระหว่างเมนูการท างานและผู้ดแูลระบบ (สิทธิในการใช้งาน) 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมนูกำรท ำงำนและผู้ใช้งำนระบบ ดังตำรำง 
 

เมนูการท างาน ผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ 

หน้าหลัก   
ปรับปรุงข้อมูลบุคลำกร   
โครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ   
ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน   
ก ำหนดปฏิทินวันหยุด   
จัดกำรสิทธิกำรใช้งำน   

 
 





  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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4. ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังกช์ั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ) 
ระบบจัดกำรผู้ใช้และโครงสร้ำงหน่วยงำน ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยเมนูในกำรใช้งำนดังต่อไปนี้ 

 สอบถำมข้อมูลบุคลำกร 
 เพิ่มข้อมูลบุคลำกร 
 ปรับปรุงข้อมูลบุคลำกร 
 สอบถำมโครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ 
 กำรเพิ่มข้อมูลต ำแหน่ง 
 กำรลบข้อมูลต ำแหน่ง 
 กำรเพิ่มข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 กำรลบข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
 กำรแก้ไขข้อมูลผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
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4.1 โครงสร้างการบังคับบัญชา 

ใช้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ เพื่อระบุต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของแต่ละหน่วยงำน โดยอ้ำงเลขที่ต ำแหน่งของ
บุคลำกร เพื่อเป็นตัวเชื่อมหำต ำแหน่งทำงกำรบริหำร  

4.1.1 สอบถามข้อมูลโครงสร้างการบังคับบัญชา 

 

ภาพที่ 4-1 หน้าจอสอบถามข้อมูลโครงสร้างการบังคับบัญชา 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกเมนู “ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ”  
2. ระบบแสดงหน้ำจอ “โครงสรำ้งกำรบังคับบัญชำ”  โดยที ่

- บรรทัดแรกแสดงหน่วยงำนระดบัสูงสดุ 
- เมื่อคลิก  หน่วยงำนจะแสดงกลุม่หน่วยงำน 
- เมื่อคลิก  กลุ่มหน่วยงำน แสดงรำยชื่อหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มหนว่ยงำนนั้นๆ 
- บรรทัดหน่วยงำน จะแสดงไอคอน       เพื่อให้ผู้ใช้งำนคลิกเพื่อจัดกำรต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 

  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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4.1.2 เพิ่มต าแหน่งทางการบริหาร 

ใช้ส ำหรับเพิ่มต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 

 

ภาพที่ 4-2 หน้าจอเพ่ิมต าแหน่งทางการบริหาร 

 

 

ภาพที่ 4-3 หน้าจอเพ่ิมต าแหน่งทางการบริหาร (ต่อ) 

 



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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ภาพที่ 4-4 หน้าจอเพ่ิมต าแหน่งทางการบริหาร (ต่อ) 

  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  

  

ED-15-EOFFICE-B_MADM-HRST-V03-00.pdf หน้ำ 4-5 

ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกไอคอน      ที่หน่วยงำนจะ popup window ขึ้นมำและแสดงรำยชื่อต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 
2. ผู้ใช้งำนคลิก “เพิ่มต ำแหน่ง” เพื่อเพิ่มต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 
3. ระบบจะแสดงหนำ้ต่ำง ต ำแหนง่ทำงกำรบริหำร ข้ึนมำ ผู้ใช้งำนระบุ ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง และเลขที่

ต ำแหน่ง 
4. ผู้ใช้งำนคลิก “บันทึก” 
5. ระบบจะแสดงข้อมูลต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ตำมที่ผู้มช้งำนบนัทึก 

  



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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4.1.3 ยกเลิกต าแหน่งทางการบริหาร 

ใช้ส ำหรับยกเลิกต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 

 

ภาพที่ 4-5 หน้าจอยกเลกิต าแหน่งทางการบริหาร 

 

 

ภาพที่ 4-6 หน้าจอยกเลกิต าแหน่งทางการบริหาร 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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ภาพที่ 4-7 หน้าจอยกเลกิต าแหน่งทางการบริหาร 

 

ขั้นตอนการท างาน 

1. ผู้ใช้งำนคลิกไอคอน          ที่ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ระบบจะแสดง popup window ส ำหรับยืนยันกำร
ยกเลิกต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 

2. ระบบจะแสดงข้อควำมยนืยันกำรยกเลิกต ำแหน่งทำงกำรบริกำรนั้นๆ 
3. ผู้ใช้งำนคลิก “ยืนยัน” กรณีที่ต้องกำรยกเลิกต ำแหน่งทำงกำรบริหำรที่เลือก 
4. ระบบแสดงข้อควำม “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” หลังจำกคลิกยืนยันกำรยกเลิกต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 

หมำยหตุ : กรณีที่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ระบบแสดงข้อควำม “ตรวจสอบพบผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำร
บริหำรของหน่วยงำนที่ระบุ ไมอ่นุญำตให้ยกเลิก” 

 

  



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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4.2 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 

4.2.1 สอบถามข้อมูลบุคลากร 

ใช้ส ำหรับค้นหำข้อมูลบุคลำกร  

 

ภาพที่ 4-8 หน้าจอสอบถามข้อมูลบุคลากร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ป้อนเงื่อนไขที่ต้องกำรสอบถำม 

  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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4.3 ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 

4.3.1 สอบถามข้อมูลบุคลากร 

ใช้ส ำหรับค้นหำข้อมูลบุคลำกร  

 

ภาพที่ 4-9 หน้าจอสอบถามข้อมูลบุคลากร 

 

ภาพที่ 4-10 หน้าจอรายละเอียดข้อมลูบุคลากร 

  



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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ขั้นตอนการท างาน 
2. ป้อนเงื่อนไขที่ต้องกำรสอบถำม 

- เลขประจ ำตัวประชำชน 
- เลขที่ต ำแหน่ง 
- ชื่อ – นำมสกลุ 
- หน่วยปฏิบัติรำชกำร 

3. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
4. ระบบแสดงรำยกำรข้อมูลที่ผู้ใชค้้นหำ มีหัวข้อดังนี้ 

- ล ำดับ 
- เลขประจ ำตัวประชำชน 
- ชื่อ – นำมสกลุ  
- ประเภทบุคลำกร 
- ต ำแหน่ง 
- หน่วยปฏิบัตงิำนจริง 

5. เมื่อคลิกที่รำยชื่อใด ระบบจะแสดงรำยละเอียดของบุคลำกร 

4.3.2 เพิ่มข้อมูลบุคลากร 

 

ภาพที่ 4-11 หน้าจอบันทกึข้อมูลบุคลากร 

 
 
 
 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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ขั้นตอนการท างาน 
1. คลิกปุ่ม “เพิ่มใหม”่ ที่หน้ำจอสอบถำม 
2. ระบบแสดงจอภำพให้บันทึกข้อมูลส่วนของ “ข้อมูลบุคลำกร”  
3. บันทึกข้อมูลบุคลำกำรที่เพิ่มใหม่ ประกอบด้วย 

ข้อมูลบุคลำกร 
- เลขประจ ำตัวประชำชน กรอกตัวเลขติดกันทั้งหมด ระบบจะตรวจสอบรูปแบบและ Check digit  ระบบ

จะแสดงผลตำมรูปแบบเลขประจ ำตัวประชำชน “x-xxxx-xxxxx-xx-x” 
- เพศ เลือกจำกตัวเลือก  
- ค ำน ำหน้ำชื่อ  เลือกจำกตัวเลือก โดยกรอกอักษรน ำหน้ำ ระบบจะแสดงตัวเลือก 
- ชื่อ-นำมสกุล ภำษำไทย และ ภำษำอังกฤษ 
- ประเภทบุคลำกร  เลือกจำกตัวเลือก 
- เลขที่ต ำแหน่ง 
- วันที่เข้ำรับรำชกำร  เลือกจำกปฏิทิน 
- ต ำแหน่งตำมสำยงำน  เลือกจำกตัวเลือก โดยกรอกอักษรใดๆ ระบบจะกรองข้อมูลตำมอักษรมำแสดง 
- ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร (ถ้ำมี) 
- ลงนำมในต ำแหน่ง 
- สังกัดหน่วยงำน  เลือกจำกตัวเลือก โดยกรอกอักษรใดๆ ระบบจะกรองข้อมูลตำมอักษรมำแสดง 
- หน่วยปฏิบัติงำนจริง เลือกจำกตัวเลือก โดยกรอกอักษรใดๆ ระบบจะกรองข้อมูลตำมอักษรมำแสดง 
- หมำยเลขโทรศัพท์ภำยใน 
- หมำยเลขโทรศัพท์ส่วนตัว 
- E-mail 
- สถำนภำพ  เลือกจำกตัวเลือก 

4. คลิกปุ่ม “บันทึก” 
5. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อย จะแสดงข้อควำมแจ้ง “บันทกึข้อมูลเรียบร้อย” 

  



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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4.3.3 แก้ไขข้อมูลบุคลากร 

ใช้ในกรณีปรับปรุงข้อมูลบุคลำกร หลังจำกระบบดึงข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล ระดับกรม/ภูมิภำค 

 

ภาพที่ 4-12 หน้าจอปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. สอบถำมข้อมูลบุคลำกร โดยระบุเงื่อนไขที่ต้องกำร 
2. คลิกเลือกชื่อบุคลำกรที่ต้องกำรปรับปรุง จำกรำยกำรผลกำรสอบถำม 
3. ระบบแสดงรำยละเอียดของรำยกำรที่เลือกเพื่อแก้ไข 
4. แก้ไขข้อมูลตำมควำมต้องกำร 
5. คลิกปุ่ม “บันทึก” 
6. เมื่อระบบปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อย จะแสดงข้อควำมแจ้ง “แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย” 

 

 

  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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4.4 โครงสร้างหน่วยงาน 

4.4.1 สอบถามโครงสร้างหน่วยงาน 

เป็นหน้ำจอกำรสอบถำมโครงสร้ำงกำรบังคับบัญชำ 

 

ภาพที่ 4-13 หน้าจอโครงสร้างการบังคับบัญชาตามกลุ่มหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. เลือกเมนู “ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน” เพื่อเข้ำสู่หน้ำจอโครงสร้ำงหน่วยงำน 
2. เลือกกลุ่มหน่วยงำน  เพื่อดูหน่วยงำนภำยใต้กลุ่มหน่วยงำนที่ระบุ 

- ส่วนกลำง 
- ส่วนภูมิภำค 

3. ระบบแสดงข้อมูลหน่วยงำนตำมกลุ่มหน่วยงำนที่เลือก 

  



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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4.4.1.1 การดูข้อมูลในโครงสร้างของหน่วยงาน 

ผู้ใช้สำมำรถดูโครงสร้ำงภำยใต้หน่วยงำนได้  

 

ภาพที่ 4-14 หน้าจอแสดงต าแหน่งภายใต้หน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่ง 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกที่ไอคอน  หน้ำหน่วยงำน เพื่อให้แสดงต ำแหน่งภำยใต้หน่วยงำน 
  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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4.5 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
เป็นหน้ำจอปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนที่เพิ่มใหม่ ยุบหน่วยงำน รวมหน่วยงำน 

 

ภาพที่ 4-15 หน้าจอปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ป้อนข้อมูลหน่วยงำน 
- ระดับหน่วยงำน 
- กลุ่มหน่วยงำน เช่น หนว่ยงำนภำยในส่วนกลำง, หน่วยงำนภูมภิำค 
- ชื่อหน่วยงำน 
- ชื่อที่ใช้ในกำรค้นหำ 
- หน่วยงำนบังคบับัญชำ 
- รหัสหน่วยงำนขององค์กร 
- ที่อยู่ 

2. ป้อนข้อมูลกำรปรับโครงสร้ำง 
- วันที่ปรบัโครงสร้ำง 
- กำรปรับโครงสรำ้ง เช่น หน่วยงำนใหม่, ยุบ, รวม, แยก เป็นต้น 
- หน่วยงำนเดิม 

3. ผู้ใช้คลิกปุ่ม “บันทึก” 



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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4.6 ปฏิทินวันหยุด 
เป็นหน้ำจอบันทึกข้อมูลปฏิทินวันหยุด 

 

ภาพที่ 4-16 หน้าจอบันทกึปฏิทินวนัหยุด 

 

ภาพที่ 4-17 หน้าจอแสดงผลปฏิทนิวันหยุด 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกเลือก วันที่ บนปฏิทิน 
2. ข้อมูลรำยละเอียด ชื่อวันหยุด 
3. คลิกปุ่ม “บันทึก” 
4. ระบบแสดงรำยละเอียดข้อมูลปฏิทินวันหยุด  



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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4.7 การจัดการสิทธิ์ 

4.7.1 การจัดการผู้ใช้งาน 
เป็นหน้ำจอบันทึกกำรจัดกำรผู้ใช้งำนที่มีอยู่ในระบบ 

 

ภาพที่ 4-18 หน้าจอค้นหาผู้ใช้งานในระบบ 



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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ภาพที่ 4-19 หน้าจอการจัดการผู้ใช้งาน 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. ป้อนรหัสผู้ใช้งำน ในช่อง “รหัสผู้ใช”้ 
2. คลิกปุ่ม “ดึงข้อมูล” 
3. ระบบแสดงรำยละเอียดข้อมูลผู้ใช้งำนที่มีอยู่ในระบบ เช่น ชื่อ-นำมสกุล, ประเภท, ต ำแหน่ง, หน่วยงำนที่

สังกัด, หน่วยงำนทีป่ฏิบัติรำชกำร 
4. เลือก ระบบงำน และบทบำท ตำมสิทธิ์ทีผู่้ใช้งำนได้รับ โดยคลิกเลือก บทบำท ในช่องเคร่ืองหมำยสี่เหลี่ยม 

 หน้ำชื่อบทบำท ที่ต้องกำรของแต่ละระบบงำน 
5.  คลิกปุ่ม “บันทึก” 



  4.ค าอธิบายการใช้งาน (ฟังก์ชั่นการท างานของผู้ดูแลระบบ)  
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4.7.2 บันทึกบทบาท 
เป็นหน้ำจอบันทึกบทบำท ของระบบงำน 

 

ภาพที่ 4-20 หน้าจอบันทกึบทบาท 

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกเลือก “ชื่อระบบ” 
2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบแสดงรำยละเอียดข้อมูลรหัสบทบำท และชื่อบทบำท กำรใช้งำนในระบบ ตำมทีผู่้ใช้เลือกของ          

แต่ละระบบ 
4. คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการ” 
5. ป้อนข้อมูลในคอลัมน์ “รหัสบทบาท” และ “ชื่อบทบาท” 
6. คลิกปุ่ม “บันทึก” 

หมายเหตุ : กำรเพิ่มบทบำท กรณีที่ยังไม่มีกำรน ำบทบำทไปใชง้ำนในระบบ จะสำมำรถลบข้อมูลได้ โดยคลิก
เครื่องหมำย – ในคอลัมน์ “ลบ” 

 



ระบบจัดการผู้ใช้และโครงสร้างหน่วยงาน    

คู่มือผู้ดูแลระบบงาน  
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4.7.3 ก าหนดบทบาทและเมนู 
เป็นหน้ำจอบันทึกก ำหนดบทบำทและเมนู 

 

ภาพที่ 4-21 หน้าจอก าหนดบทบาทและเมน ู

 
ขั้นตอนการท างาน 

1. คลิกเลือก “ชื่อระบบ” 
2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 
3. ระบบแสดงรำยละเอียดข้อมูล บทบำทและเมนู ในระบบงำนตำมที่ผู้ใช้เลือกของแต่ละระบบ 
4. ผู้ใช้งำนคลิกเลือก เมนู/บทบำท ที่ต้องกำรใช้งำน  
5. คลิกปุ่ม “บันทึก” 


