
 
การจัดการระบบงานศูนยขอมูลกลางจังหวัด (Admin) 

 
 
จอภาพการเขาสูระบบงาน 
  เม่ือผูใชเลือกระบบงานอินทราเน็ต "ระบบฐานขอมูลกลางจังหวัด" โปรแกรมแสดงจอภาพ
การเขาสูระบบงาน (Login)  
 

 
 

จอภาพเขาสูระบบงาน 
 

  ผูใชบันทึก "รหัสผูใช" และ "รหัสผาน" และเม่ือกดปุม "ตกลง" โปรแกรมจะตรวจสอบวา 
"รหัสผูใช" และ "รหัสผาน" ที่บันทึกนั้นถูกตองหรือไม โดยตรวจสอบกับฐานขอมูลที่อยูในจังหวัด ถาหาก
ถูกตอง เขาสูระบบฐานขอมูลกลางจังหวดั แตถาไมถูกตองโปรแกรมจะแสดงขอความปฏิเสธ 
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คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1 การบันทึกรหัสผูใชและรหัสผาน 

1. รหัสผูใช สามารถบันทึกตัวเลข ตวัอักษรไมเกิน 10 ตัว 
2. รหัสผาน สามารถบันทึกตัวเลข ตัวอักษรไมเกิน 10 ตวั โดยโปรแกรมจะแสดงสัญลักษณเปนเคร่ือง

วงกลมสีดํา 
สวนที่ 2 การทํางานปุมตาง ๆ 

1. ปุม ตกลง เปนการยอมรับคา "รหัสผูใช" และ "รหัสผาน" ที่บันทึกโดย 
1.1 กรณีบันทึก "รหัสผูใช" และ "รหัสผาน" ไมถูกตอง โปรแกรมจะแสดงขอความปฏิเสธใหผูใช

ทราบ โดยแบงเปน 

• ถาผูใชไมบันทึก "รหัสผูใช" โปรแกรมแสดงขอความปฏิเสธ "โปรดบันทึกรหัสผูใช" 

• ถาผูใชไมบันทึก "รหัสผาน" โปรแกรมแสดงขอความปฏิเสธ "โปรดบันทึกรหัสผาน" 

• ถาผูใชบันทึก "รหัสผูใช" ไมถูกตอง โปรแกรมแสดงขอความปฏิเสธ "คนหาขอมูลของ
ผูใชในฐานขอมูลไมพบ" 

• ถาผูใชบันทึก "รหัสผูใช" ถูกตอง แตบนัทึก "รหัสผาน" ไมถูกตอง โปรแกรมแสดง
ขอความปฏิเสธ "รหัสผานที่บันทึกไมถูกตอง" 

1.2 กรณีบันทึก "รหัสผูใช" และ "รหัสผาน" ถูกตอง โปรแกรมจะยินยอมใหเขาสูระบบงาน
ฐานขอมูลกลางจังหวัด โดยโปรแกรมจะทราบวา ผูใชที่เขาสูระบบงานนั้น 

• มีชื่อ นามสกุลใด 

• มาจากหนวยงานและจังหวดัใด 

• มีระดับความนาเชื่อถือระดับใด โดยระดับความนาเชื่อถือ แบงเปน 
 ขอมูลที่รอการตรวจสอบ 
 ขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบ 
 ขอมูลที่ผานการรับรองความถูกตอง 

• สามารถใชระบบงานฐานขอมูลกลางจังหวัดใด ไดบาง 
และโปรแกรมจะแสดงเมนูระบบงานตามสิทธิ์ของผูใชนั้น ๆ 

2. ปุม ออกจากระบบงาน เปนการออกจากการทํางานจอภาพนี้ โดยโปรแกรมจะปดหนาตาง การเขาสู
ระบบงาน (Close Window) 

3. เปลี่ยนรหัสผาน เปนการเปลี่ยนจาก "รหัสผานเดิม" เปน "รหัสผานใหม" (ดูรายละเอียดในหวัขอ 
"การเปลี่ยนรหัสผาน") 
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ข้ันตอนการกําหนดสิทธ์ิการใชงานของผูใช 
  การกําหนดสิทธิ์การใชงานของผูใชจะเปนหนาที่ของเจาหนาผูดูแลระบบงานฐานขอมูล
กลางจังหวัด (Administrator Application) ซึ่งตอไปน้ี จะเรียกวา "Admin ระบบงาน" ซึ่งมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. การสรางรหัสผูใชและรายละเอียดของผูใช 
2. กําหนดสิทธิ์การใชระบบงานของผูใช 
3. การ Reset รหัสผาน ใหกับผูใช กรณีที่ ผูใชลืมรหัสผาน 
4. กําหนดระบบงานอื่น ๆ ใหกับตนเอง เชนการแลกเปลีย่นขอมูล (GDX) 

 
หมายเหต ุ : 1. ในครั้งแรกจะมีกําหนด "รหัสผูใช" และ "รหัสผาน" ใหกับ "Admin ระบบงาน" พรอมทั้ง
กําหนดสิทธิ์การใชงานในสวนของ Admin ให 
       2. ควรมีเจาหนาที่ ที่ทาํหนาที่เปน "Admin ระบบงาน" อยางนอย 2 คน แตไมควรเกิน 3 คน 
 
  การผูกสิทธิ์การทํางานใหกับผูใชนั้น "Admin ระบบงาน" จะตองผูกสิทธิ์การทํางานแตละ
ระบบงานใหกบัผูใช เชน รหัสผูใช "user00" เปนเจาหนาที่บันทึกขอมูล สังกัดหนวยงาน "สาธารณสุข" 
ดังนั้นสิทธิ์การทํางานควรจะเปนระบบงาน "การบันทกึขอมูล" และ "รายงาน" และทํางานไดเฉพาะงานที่
เกี่ยวของกับสาธารณสุขเทานั้น  
  ดังนั้นเม่ือผูใช "user00" เขาสูระบบงาน ก็จะเห็นแตเฉพาะระบบงานตามที่ตนเองไดรับสิทธิ์
เทานั้น 
  กรณีที่ตองการยกเลิกรหัสผูใช สามารถทําไดโดยทําการเปลี่ยนสถานะการใชงานจาก "ใช
งาน" เปน "ยกเลิกการใชงาน" ที่โปรแกรมกําหนดขอมูลผูใช (ซึ่งจะอธิบายในหวัขอ กําหนดขอมูลผูใช) ไม
ควร ลบ ขอมูลของผูใชน้ัน ๆ
 
การสรางรหัสผูใชและรายละเอียดของผูใช 
  ตามที่กลาวไวในเบื้องตนวา เม่ือผูใช Login เขาสูระบบงานได จะทราบขอมูลผูใชทานนั้นวา
สามารถใชระบบงานไดบาง ดังนั้น เม่ือ "Admin ระบบงาน" ทําการ Login เขาสูระบบงาน ก็จะเห็น
เฉพาะงานที่ไดรับสิทธิข์อง Admin เทานัน้ 
  ตัวอยางเชน รหัสผูใช "admin01" ถูกกําหนดเปน "Admin ระบบงาน" ดังนั้นเม่ือรหัสผูใช 
"admin01" ทําการ Login เขาสูระบบงาน โปรแกรมจะแสดงเมนูระบบงานตามสิทธิท์ี่ไดของรหัสผูใช 
"admin01" 
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จอภาพเมนูระบบงานของ "Admin ระบบงาน" 
 
  เมนูระบบงานของ "Admin ระบบงาน" ประกอบดวย 

1. รายการ ขอมูลผูใช ประกอบดวย กําหนดขอมูลผูใช และ การ RESET รหัสผาน 
2. ขอมูลสิทธิ์การใชงาน กําหนดสิทธิ์การใชงานของผูใช 

จอภาพตารางกําหนดขอมูลผูใช 
  เปนการแสดงผูใชในระบบงานฐานขอมูลกลางจังหวัด พรอมทั้งรายละเอียดขอมูลของผูใช 
โดยเลือก ผูดูแลระบบงาน -> รายละเอียดผูใชและสทิธิ์การใชงาน -> ขอมูลผูใช -> กําหนดรหัสผูใช 
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จอภาพตารางกําหนดผูใชใน 

 
  เม่ือเขาสูจอภาพนี้ ตองระบ ุ “จังหวัด” จากนั้นระบุ “ชื่อผูใช” แลวกดปุม “คนหา” โปรแกรม
จะนําขอมูลผูใชตามเงื่อนไขที่ระบุ มาแสดงบนจอภาพ แตถาไมระบ ุ“ชื่อผูใช” แลวกดปุม “คนหา” โปรแกรม
จะนําขอมูลผูใชทั้งหมดที่อยูในจังหวัดนั้น ๆ มาแสดงบนจอภาพ  
  การแสดงจอภาพละ 7 รายการ และมีเลขหนาบงบอก ซึ่งอยูตําแหนงดานลางซายของ
จอภาพ กรณีที่ขอมูลมีมากเกินกวา 7 รายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดขอมูลในหนาถัดไป ผูใช
สามารถเลือกหนาขอมูลที่ตองการดูรายละเอียดได 
  กรณีผูใชเลื่อนเมาสไปคลิกซายที่บรรทัดใดบรรทัดหนึง่ (ตรงรายการที่มีสีสม) โปรแกรมจะ
ดึงขอมูลรายละเอียดขอมูลผูใชนั้นมาแสดงบนจอภาพ เพ่ือทําการแกไขขอมูลของผูใช 
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คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1 การคนหา 

1. ระบุจังหวัด ทีต่องการ เพ่ิม / แกไข 
2. ระบุชื่อผูใช (ไมตองใสคํานําหนาชื่อ) เปนชองรายการใหบันทึกชื่อผูใชที่ตองการคนหา เชน ตองการ

คนหาชื่อผูใชที่ชื่อ "สมศักดิ"์ เปนตน 
3. ปุม คนหา เม่ือผูใชกดปุมน้ี โปรแกรมจะนําชื่อ ผูใชที่ตองการคนหา ไปหาขอมูลจากฐานขอมูลกลาง

จังหวัดมาแสดง กรณีที่ไมพบขอมูลโปแกรมจะแสดงคาวางในตาราง เพ่ือใหผูใชทราบวาไมาพบ
ขอมูลชื่อผูใชที่ตองการคนหา 

 
 สวนที่ 2 แสดงรายการขอมูล 

1. ลําดับ เปนเลข Running ขอมูลผูใช 
2. Check box เปนการ mark flag วา ตองการที่จะ "ลบ" หรือ "เปลี่ยนสถานะของผูใช" โดยเมื่อผูใช

คลิกที่ Check box จะมีเครื่องหมายถูก แตถาคลิกอีกครั้งเครื่องหมายถูกจะหายไป เครื่องหมายถูก
หมายความวา ตองการ "ลบ" หรือ "เปลีย่นสถานะของผูใช"  

3. สถานะ เปนการแสดงสถานะของผูใชวา "ใชงาน" หรือ "ยกเลิกการใชงาน"  
4. รหัสผูใช เปนการแสดงรหัสผูใชที่มีอยูในฐานขอมูล  
5. ชื่อผูใช เปนการแสดงชื่อผูใชที่สัมพันธกบัรายการ รหัสผูใช"  
6. ระดับความนาเชื่อ เปนระดับความนาเชื่อถือ โดย 

6.1 ขอมูลที่รอการตรวจสอบ โดยแสดงรูปดาว 1 ดวง 
6.2 ขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบ โดยแสดงรูปดาว 2 ดวง 
6.3 ขอมูลที่ผานการรับรองความถูกตอง โดยแสดงรูปดาว 3 ดวง 

7. แกไขโดย เปนการแสดงผูใชที่ทําการแกไขขอมูลรายละเอียดขอมูลน้ัน ๆ โดยจะแสดงเปนรหัสผูใช 
(กรณีที่เพ่ิมขอมูล รายการนี้จะเปนคาวาง เน่ืองจากยังไมมีการแกไขขอมูล) 

8. วันที่แกไข เปนการแสดงวันที่ที่แกไขขอมูล (กรณีที่เพ่ิมขอมูล รายการนี้จะเปนคาวาง เน่ืองจากยัง
ไมมีการแกไขขอมูล) 
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 สวนที่ 3 การทํางานปุมตาง ๆ 
1. เพ่ิม เปนการเพิ่มขอมูลรายละเอียดผูใช 
2. ลบ เปนการลบขอมูลของผูใชเปน โดยสมัพันธกับเครือ่งหมายถูกที่อยูรายการ Check box 
3. ใชงาน เปนการปรับปรุงสถานะของผูใชเปน "ใชงาน" โดยสัมพันธกับเครื่องหมายถูกที่อยูรายการ 

Check box 
4. ยกเลิกการใชงาน เปนการปรับปรุงสถานะของผูใชเปน "ยกเลกิการใชงาน" โดยสมัพันธกับ

เครื่องหมายถูกที่อยูรายการ Check box 
5. ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้ โดยจะกลับไปจอภาพเมนูระบบงาน  
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จอภาพขอมูลผูใช 
  เปนจอภาพสําหรับการเพิ่มขอมูลผูใช หรือ แกไขขอมูลผูใช ซึ่งมาจากจอภาพตาราง
กําหนดขอมูลผูใช  
 

 
 

จอภาพขอมูลผูใช 

 
  การเขาสูจอภาพนี้ จะมี 2 ทาง คือ  

1. กดปุม เพ่ิม จากจอภาพตารางกําหนดขอมูลผูใช ซึ่งถอืวาเปนการเพิ่มขอมูล (Insert) 
2. คลิกรายการขอมูลที่เปนสีสมของบรรทัดนั้น ๆ จากจอภาพตารางกําหนดขอมูลผูใช ซึ่งถือวาเปน

การแกไขขอมูล (Update) 
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คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1 รายการตาง ๆ 
1. รหัสผูใช สามารถบันทึกตัวเลข ตวัอักษรไมเกิน 10 ตัว  
2. หนวยงานผูใช เปนตวัเลอืกวา ผูใชอยูหนวยงานใด ซึ่งสัมพันธกับสิทธืิ์การทํางานในแตบะระบบ 

เชน รหัสผูใช "user00" เปนเจาหนาที่บันทึกขอมูล สังกัดหนวยงาน "สาธารณสุข" ดังนั้นสิทธิ์การ
ทาํงานควรจะเปนระบบงาน "การบันทึกขอมูล" และ "รายงาน" และทํางานไดเฉพาะงานที่เกี่ยวของ
กับสาธารณสขุเทานั้น 

3. จังหวัด เปนตวัเลือกวา ผูใชทานนี้อยูจังหวัดใด 
4. คํานําหนาชื่อภาษาไทย บันทึกคํานําหนาชื่อของผูใช เชน นาย นาง นางสาว เปนตน สามารถ

บันทึกไดสูงสดุ 40 ตัว 
5. ชื่อภาษาไทย บันทึกชื่อภาษาไทยของผูใช สามารถบันทึกไดสูงสุด 100 ตัว 
6. นามสกุลภาษาไทย บันทึกนามสกุลภาษาไทยของผูใช สามารถบันทกึไดสูงสุด 100 ตัว 
7. คํานําหนาชื่อภาษาอังกฤษ บันทึกคํานําหนาชื่อของผูใช เชน Mr. Mrs. Miss เปนตน สามารถ

บันทึกไดสูงสดุ 40 ตัว 
8. ชื่อภาษาอังกฤษ บันทึกชื่อภาษาอังกฤษของผูใช สามารถบันทึกไดสูงสุด 100 ตัว 
9. นามสกลุภาษาอังกฤษ บันทึกคํานําชื่อภาษาอังกฤษของผูใช สามารถบันทึกไดสงูสุด 100 ตัว 
10. ระดับความนาเชื่อถือ เปนตัวเลือก โดยระดับความนาเชื่อถือจะมีผลตอการบันทกึขอมูลวา ผูใชทาน

นี้สามารถปรับความนาชื่อถือขอมูลใหสงูขึ้น ไดหรือไม ความนาเชือ่ถือประกอบดวย 
10.1 ขอมูลที่รอการตรวจสอบ 
10.2 ขอมูลที่ไดรับการตรวจสอบ 
10.3 ขอมูลที่ผานการรับรองความถูกตอง 

11. สถานะผูใช เปนตัวเลือก ประกอบดวย  
11.1 ใชงาน 
11.2 ยกเลิกการใชงาน 

12. วันที่เริ่มใช เปนวันที่เริ่มใชงานของผูใช 
13. วันที่ยกเลิก เปนวันที่ยกเลกิการใชงานของผูใช 
14. ผูที่บันทึกขอมูล รายการนี้ โปรแกรมจะ Disabled โดยถาเปนการเพิ่ม รายการขอมูลน้ี จะแสดงคา

วาง แตถาเปนรายการแกไข โปรแกรมเปนการแสดงรหัสผูใชทีบ่ันทกึขอมูล 
15. วันที่แกไขขอมูล รายการนี้ โปรแกรมจะ Disabled โดยถาเปนการเพิ่ม รายการขอมูลน้ี จะแสดงคา

วาง แตถาเปนรายการแกไข โปรแกรมเปนการแสดงรหัสผูใชทีบ่ันทกึขอมูล 
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หมายเหต ุ : ในครั้งแรก โปรแกรมจะสรางรหัสผานใหกับผูใชโดยอัตโนมัติ โดยรหัสผานที่สรางจะเปนตัว
เดียวกันกับ รหัสผูใช หลังจากนั้น ผูใชสามารถเปลีย่นรหัสผานดวยตวัเองได (ดูรายละเอียดจอภาพการ
เปลี่ยนรหัสผาน) 
 

 สวนที่ 2 การทํางานปุมตาง ๆ 
1. ตกลง ใชสําหรับการยอมรับคา รหัสผูใชที่บันทึก โดยโปรแกรมตรวจสอบวา ถา 

1.1 ถา "รหัสผูใช" ที่บันทึกไมมีอยูในฐานขอมูลกลางจังหวัด โปรแกรมจะถือวา เปนการเพิ่มขอมูล
ของผูใช 

1.2 ถา "รหัสผูใช" ที่บันทึกมีอยูในฐานขอมูลกลางจังหวัด โปรแกรมจะถือวา เปนการแกไขขอมูล 
โดยจะแสดงขอมูลรายละเอยีดของผูใชบนจอภาพ 

2. บันทึก เปนการจัดเก็บขอมูลของผูใชลงสูฐานขอมูลกลางจังหวัด 
3. ลบ เปนการลบขอมูลของผูใชออกจากฐานขอมูลกลางจังหวัด 
4. ยกเลิก เปนการลางขอความบนจอภาพใหเปนคาวาง 
5. ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้ โดยจะกลับไปจอภาพตารางกําหนดรัหสผูใช 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 
  การกําหนดรหัสผูใชของแตละจังหวัด ควรจะกําหนดใหอยูในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งมีรูปแบบ 
ดังตอไปน้ี 

1. รหัสผูใชกําหนด 9 ตัว ประกอบดวย 
1.1 ตําแหนงแรกจะเปนตวัอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ คือ U ซึ่งหมายถึง USER 
1.2 ตําแหนงที่ 2 ถึง 3 จะเปนรหัสจังหวัด เชน จังหวัดสุพรรณบุรี มีรหัสเปน 72 
1.3 ตาํแหนงที่ 4 จะเปนระดับความนาเชื่อถือของผูใช ซึ่งประกอบดวย 

1.3.1 หมายเลข 1 หมายถึง ขอมูลรอการตรวจสอบ (ดาว 1 ดวง) 
1.3.2 หมายเลข 2 หมายถึง ขอมูลผานการตรวจสอบ (ดาว 2 ดวง) 
1.3.3 หมายเลข 3 หมายถึง ขอมูลที่ผานการรับรองความถกูตอง (ดาว 3 ดวง) 

1.4 ตําแหนงที่ 5 ถึง 7 จะเปนรหัสหนวยงาน 3 หลัก เชน รหัส 094 หมายถึง สํานักงานจังหวัด 
กลุมขอมูล 

1.5 ตําแหนงที่ 8 ถึง 9 จะเปนเลข Running โดยเริ่มจาก 01 เปนตนไป 
2.  ตัวอยางเชน 

U72109401 หมายถึง ผูใชจังหวัดสุพรรณบุรี  
  มีระดับความนาเชื่อถือเปน "ขอมูลรอการตรวจสอบ"  
  สังกัด สํานักงานจังหวัดกลุมงานขอมูล 

    U72209401 หมายถึง ผูใชจังหวัดสพุรรณบุรี  
  มีระดับความนาเชื่อถือเปน "ขอมูลผานการตรตวจสอบ"  
  สังกดั สํานักงานจังหวัดกลุมงานขอมูล 

 
3. สิ่งที่ผูดูแลระบบตองทราบในเบื้องตน คอื รหัสจังหวัด และรหัสหนวยงาน ซึ่งเอกสารฉบับนี้ ไดแนบ 

รหัสจังหวัดและรหัสหนวยงานมาให 
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รหัสจังหวัด ประกอบดวย 

รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด  รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด 
10 กรุงเทพมหานคร  51 ลําพูน 
11 สมุทรปราการ  52 ลําปาง 
12 นนทบุร ี  53 อุตรดิตถ 
13 ปทุมธาน ี  54 แพร 
14 พระนครศรีอยุธยา  55 นาน 
15 อางทอง  56 พะเยา 
16 ลพบุร ี  57 เชียงราย 
17 สิงหบุรี  58 แมฮองสอน 
18 ชัยนาท  60 นครสวรรค 
19 สระบุร ี  61 อุทัยธาน ี
20 ชลบุร ี  62 กําแพงเพชร 
21 ระยอง  63 ตาก 
22 จันทบุร ี  64 สุโขทัย 
23 ตราด  65 พิษณุโลก 
24 ฉะเชิงเทรา  66 พิจิตร 
25 ปราจีนบุรี  67 เพชรบูรณ 
26 นครนายก  70 ราชบุร ี
27 สระแกว  71 กาญจนบุรี 
30 นครราชสีมา  72 สุพรรณบุรี 
31 บุรีรัมย  73 นครปฐม 
32 สุรินทร  74 สมุทรสาคร 
33 ศรีสะเกษ  75 สมุทรสงคราม 
34 อุบลราชธาน ี  76 เพชรบุร ี
35 ยโสธร  77 ประจวบคีรีขนัธ 
36 ชัยภูมิ  80 นครศรีธรรมราช 
37 อํานาจเจริญ  81 กระบี ่
39 หนองบัวลําภ ู  82 พังงา 
40 ขอนแกน  83 ภูเก็ต 
41 อุดรธานี  84 สุราษฎรธาน ี
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รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด  รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด 
42 เลย  85 ระนอง 
43 หนองคาย  86 ชุมพร 
44 มหาสารคาม  90 สงขลา 
45 รอยเอ็ด  91 สตูล 
46 กาฬสินธุ  92 ตรัง 
47 สกลนคร  93 พัทลุง 
48 นครพนม  94 ปตตาน ี
49 มุกดาหาร  95 ยะลา 
50 เชียงใหม  96 นราธิวาส 

 
รหัสหนวยงาน ประกอบดวย 

รหัสหนวยงาน ชื่อหนวยงาน 
0001 สํานักงานจังหวัด 
0002 สถานีอุตุนิยมวิทยา 
0003 สํานักงานทองถิ่นจังหวัด 
0004 ที่ทําการปกครองจังหวัด 
0005 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
0006 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
0007 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
0008 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
0009 ตํารวจภูธรจังหวัด 
0010 สํานักงานสถิติจังหวัด 
0011 สํานักงานเกษตรจังหวัด 
0012 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
0013 สํานักงานพาณิชยจังหวัด 
0014 สํานักงานการทองเที่ยวเขต 
0015 สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด 
0016 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ 
0017 ธนาคารออมสิน 
0018 การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด 
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รหัสหนวยงาน ชื่อหนวยงาน 
0019 ทศท.จังหวัด 
0020 ทีทีแอนดที 
0021 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
0022 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัด 
0023 ศูนยปฎิบตัิการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพตดิมหาดไทย 
0024, สํานักงานประกันสังคมจังหวัด 
0025 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด 
0026 สํานักงานชลประทานจังหวัด 
0027 สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 
0028 ศูนยปฏิบตัิการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพตดิจังหวัด 
0029 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัด 
0030 สํานักงานคลังจังหวัด 
0031 สํานักงานที่ดินจังหวัด 
0032 สํานักงานปศสุัตวจังหวัด 
0033 สํานักงานประมงจังหวัด 
0034, สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
0035 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 
0036 สํานักงานทรัพยากรน้ําจังหวัด 
0037 สํานักงานประปาจังหวัด 
0038 สํานักงานทางหลวงชนบท 
0039 การทาอากาศยาน 
0040 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี
0041 ธนาคารแหงประเทศไทย 
0042 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 
0043 สํานักงานเทศบาล 
0044 ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 
0045 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
0046 สํานักงานธุรกิจการคาจังหวัด 
0047 สํานักงานสหกรณจังหวัด 
0048 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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รหัสหนวยงาน ชื่อหนวยงาน 
0049 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
0050 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
0051 สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ
0052 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
0053 นิคมสรางตนเอง 
0054 ศูนยการทองเที่ยวกฬีาและนันทนาการจังหวัด 
0055 สํานักงานแรงงานจังหวัด 
0056 สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 
0057 กรมการปกครอง 
0058 สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
0059, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
0060 กรมอุตุนิยมวทิยา 
0061 ประชาสัมพันธจังหวัด 
0062 สํานักงานตรวจสตางคจังหวดั 
0063 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมระบบการจราจร 
0064 สํานักงานธนารักษพ้ืนที่จังหวัด 
0065 กรมการพัฒนาชุมชน 
0066 ธนาคารออมสิน (สวนกลาง) 
0067 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
0069 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (สวนกลาง) 
0070 สํานักงานประกันสังคม (สวนกลาง) 
0071 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
0072 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
0073 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สวนกลาง) 
0074 สํานักงานจังหวัด กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 
0075 กรมสงเสริมการเกษตร 
0076 สํานักงานสถิติแหงชาต ิ
0077 กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี (สวนกลาง) 
0078 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
0079 สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
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รหัสหนวยงาน ชื่อหนวยงาน 
0080 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
0081 กรมสงเสริมการเกษตร 
0082 กระทรวงสาธารณสุข 
0083 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
0084 กลุมงานยุทธศาสตร 
0085 โครงการเปลีย่นระบบการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
0086 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
0087 กกท.จังหวัด 
0088 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 
0089 แขวงการทาง 
0090 ศูนยดํารงธรรมจังหวัด 
0091 สํานักงานคณะกรรมการเลอืกตั้งจังหวัด 
0092 สํานักงานจังหวัดฝายอํานวยการ 
0093 สํานักงานจังหวัดกลุมงานยุทธศาสตร 
0094 สํานักงานจังหวัดกลุมขอมูล 
0095 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 
0096 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 
0097 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 
0098 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 4 
0099 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
0100 ศูนยพัฒนาสังคม จังหวัด 
9999 บุคคลทั่วไป 
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จอภาพการ RESET รหัสผาน 
  กรณีที่ผูใชลืมรหัสผาน "Admin ระบบงาน" จําเปนตองทําการ Reset รหัสผานใหกับผูใช
ทานนั้น โดยทําการ Reset ที่โปรแกรมนี้ 
 

 
 

จอภาพการ RESET รหัสผาน 

 
  โปรแกรมจะทําการ Reset รหัสผานของผูใช โดยโปรแกรมจะสรางรหัสผานเปนตัวเดียวกัน
กับรหัสผูใช ซึง่รหัสผานจะมีผลก็ตอเม่ือทําการ Login ใหมอีกครั้ง 
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 สวนที่ 1 
1. รหัสผูใช สามารถบันทึกตัวเลข ตวัอักษรไมเกิน 10 ตัว 
2. คํานําหนาชื่อภาษาไทย แสดงคํานําหนาขื่อภาษาไทยของผูใช 
3. ชื่อภาษาไทย แสดงชื่อภาษาไทยของผูใช  
4. นามสกุลภาษาไทย แสดงนามสกุลภาษาไทยของผูใช  
 สวนที่ 2 
1. ตกลง ใชสําหรับการยอมรับคา รหัสผูใชที่บันทึก โดยโปรแกรมตรวจสอบวา ถา 

1.1 ถา "รหัสผูใช" ที่บันทึกไมมีอยูในฐานขอมูลกลางจังหวัด โปรแกรมจะแสดงขอความปฏิเสธ 
"คนหาขอมูลของผูใชในฐานขอมูลไมพบ" 

1.2 ถา "รหัสผูใช" ที่บันทึกมีอยูในฐานขอมูลกลางจังหวัด โปรแกรมจะแสดงขอมูลของผูใชบน
จอภาพ 

2. Reset เปนการ Reset รหัสผานใหกับผูใช โดยรหัสผานจะเปนตวัเดียวกันกับรหัสผูใช 
3. ยกเลิก เปนการลางขอความบนจอภาพใหเปนคาวาง 
4. ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้ โดยจะกลับไปจอภาพเมนูระบบงาน 
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จอภาพตารางกําหนดสิทธิ์ผูใช 
  เปนการแสดงสิทธิ์ใชงานของผูใช โดยผูกอยูกับระบบงาน เชน user00 มีสิทธิใ์ชระบบงาน 
"การบันทึกขอมูล" และ "รายงาน" ดังนั้น "Admin ระบบงาน" ตองทําการผูกสิทธิ์ดังกลาวใหกบัผูใช user00 
 

 
 

จอภาพกําหนดสิทธิ์ผูใช 1 

 
  เม่ือเขามาโปรแกรมเปนครัง้แรก โปรแกรมจะแสดงคาวาง โดยรอใหผูใชเลือกระบบงาน
เสียกอน จึงจะแสดงขอมูลวา ในระบบงานที่เลือกนั้น มีผูใชใดบาง 
  กรณีที่เลือกระบบงานแลว ไมมีขอมูลผูใช โปรแกรมก็จะแสดงคาวางเชนกัน 
 
 
 

 

การจัดการระบบงานศูนยขอมูลกลางจังหวัด (Admin)                                                                                                                       19 
                                                                 



  กรณีเลือกระบบงานแลว โปรแกรมจะดึงขอมูลของผูใชที่มีการผูกสทิธิ์กับระบบงานที่มีอยูใน
ฐานขอมูลกลางจังหวัด มาแสดงบนจอภาพ 
 

 
 

จอภาพกําหนดสิทธิ์ผูใช 2 
 
  โปรแกรมจะนําขอมูลผูใชทัง้หมด ที่มีอยูในฐานขอมูลกลางจังหวัดมาแสดงบนจอภาพ โดย
จะแสดงจอภาพละ 7 รายการ และมีเลขหนาบงบอก ซึ่งอยูตําแหนงดานลางซายของจอภาพ กรณีที่ขอมูลมี
มากเกินกวา 7 รายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดขอมูลในหนาถัดไป ผูใชสามารถเลอืกหนาขอมูลที่
ตองการดูรายละเอียดได 
  กรณีผูใชเลื่อนเมาสไปคลิกซายที่บรรทัดใดบรรทัดหนึง่ (ตรงรายการที่มีสีสม) โปรแกรมจะ
ดึงขอมูลรายละเอียดสิทธิ์การใชงานของผูใชนั้นมาแสดงบนจอภาพ เพ่ือทําการแกไขขอมูล 
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คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1 

1. เลือกระบบงาาน เปนตัวเลอืก ประกอบดวย 
1.1 การบันทึกขอมูล 
1.2 การแลกเปลีย่นขอมูล GDX 
1.3 ผูดูแลระบบงาน 
1.4 มาตรฐานขอมูล XML 
1.5 รายงานขอมูล 
1.6 รายงานผูบริหาร (EIS) 

 
 สวนที่ 2 

1. ลําดับ เปนเลข Running ขอมูลผูใช 
2. Check box เปนการ mark flag วา ตองการที่จะ "ลบ" หรอื "เปลี่ยนสถานะของสิทธิ์การใช

ระบบงาน" โดยเมื่อผูใชคลกิที่ Check box จะมีเครื่องหมายถูก แตถาคลิกอีกครัง้เครื่องหมายถูกจะ
หายไป เครื่องหมายถูกหมายความวา ตองการ "ลบ" หรือ "เปลี่ยนสถานะของสทิธิ์การใชระบบงาน"  

3. สถานะ เปนการแสดงสถานะของผูใชวา "ไมมีสิทธิ์" หรือ "มีสิทธิ์"  
4. รหัสผูใช เปนการแสดงรหัสผูใชที่มีอยูในฐานขอมูล 
5. ชื่อผูใช เปนการแสดงชื่อผูใชที่สัมพันธกบัรายการ รหัสผูใช"  
6. แกไขโดย เปนการแสดงผูใชที่ทําการแกไขขอมูลรายละเอียดขอมูลน้ัน ๆ โดยจะแสดงเปนรหัสผูใช 

(กรณีที่เพ่ิมขอมูล รายการนี้จะเปนคาวาง เน่ืองจากยังไมมีการแกไขขอมูล) 
7. วันที่แกไข เปนการแสดงวันที่ที่แกไขขอมูล (กรณีที่เพ่ิมขอมูล รายการนี้จะเปนคาวาง เน่ืองจากยัง

ไมมีการแกไขขอมูล) 
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 สวนที่ 3 
1. เพ่ิม เปนการเพิ่มขอมูลการผูกสิทธิ์ใชระบบงานของผูใช 
2. ลบ เปนการลบขอมูลสทิธิก์ารใชงานของผูใช โดยสัมพันธกับเครือ่งหมายถูกที่อยูรายการ Check 

box 
3. มีสิทธิ์เฉพาะที่กําหนด เปนการปรับปรุงสถานะของสิทธิ์การใชงานของผูใชเปน "มีสิทธิ์เฉพาะที่

กําหนด" โดยสัมพันธกับเครื่องหมายถูกที่อยูรายการ Check box 
4. มีสิทธิ์ทั้งหมด เปนการปรับปรุงสถานะของสิทธิ์การใชงานของผูใชเปน "มีสิทธิ์ทั้งหมด" โดยสัมพันธ

กับเครื่องหมายถูกที่อยูรายการ Check box 
5. ไมมีสิทธิ์ เปนการปรับปรุงสถานะของสิทธิ์การใชงานของผูใช "ไมมีสิทธิ์" โดยสัมพันธกับ

เครื่องหมายถูกที่อยูรายการ Check box 
6. ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้ โดยจะกลับไปจอภาพตารางกําหนดสิทธิ์ผูใช  
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จอภาพขอมูลสิทธ์ิผูใช 
  เปนการกําหนดสิทธิ์การใชงานใหกับผูใช วา ผูใชทานนั้นมีสิทธิ์ทาํงานระบบใดไดบาง ซึ่ง
ผูใช 1 ทาน มีสิทธิ์ใชระบบงานไดมากกวา 1 ระบบ 
 

 
 

จอภาพกําหนดขอมูลสิทธิ์ผูใช 

 
  การเขาสูจอภาพนี้ จะมี 2 ทาง คือ  

1. กดปุม เพ่ิม จากจอภาพตารางกําหนดสิทธิ์ผูใช ซึ่งถือวาเปนการเพิม่ขอมูล (Insert) 
2. คลิกรายการขอมูลที่เปนสีสมของบรรทัดนั้น ๆ จากจอภาพตารางกําหนดสิทธิ์ผูใช ซึ่งถือวาเปนการ

แกไขขอมูล (Update) 
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คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1 

1. เลือกระบบงาาน เปนตัวเลอืก ประกอบดวย 
1.1 การบันทึกขอมูล 
1.2 การแลกเปลีย่นขอมูล GDX 
1.3 ผูดูแลระบบงาน 
1.4 มาตรฐานขอมูล XML 
1.5 รายงานขอมูล 
1.6 รายงานผูบริหาร (EIS) 

2. รหัสผูใช สามารถบันทึกตัวเลข ตวัอักษรไมเกิน 10 ตัว 
3. สิทธิ์การใชงาน แบงออกเปน 

3.1 มีสิทธิ์ทั้งหมด 
3.2 มีสิทธิ์เฉพาะที่กําหนด 
3.3 ไมมีสิทธิ ์

4. วันที่เริ่มใช เปนวันที่เริ่มใชสทิธิ์การใชงานของผูใช 
5. วันที่ยกเลิก เปนวันที่ยกเลกิสิทธิ์การใชงานของผูใช 
6. ผูที่บันทึกขอมูล รายการนี้ โปรแกรมจะ Disabled โดยถาเปนการเพิ่ม รายการขอมูลน้ี จะแสดงคา

วาง แตถาเปนรายการแกไข โปรแกรมเปนการแสดงรหัสผูใชทีบ่ันทกึขอมูล 
7. วันที่แกไขขอมูล รายการนี้ โปรแกรมจะ Disabled โดยถาเปนการเพิ่ม รายการขอมูลน้ี จะแสดงคา

วาง แตถาเปนรายการแกไข โปรแกรมเปนการแสดงรหัสผูใชทีบ่ันทกึขอมูล 
 
หมายเหต ุ : สําหรับสิทธิก์ารใชระบบงานนั้นมีผลตอการแสดงเมนูระบบงานบนจอภาพ คือ จากที่กลาวไว
ขางตนวา สทิธิ์การใชระบบงานผูกอยูกับหนวยงานของผูใช เชน รหัสผูใช "user00" เปนเจาหนาที่บันทึก
ขอมูล สังกัดหนวยงาน "สาธารณสุข" ดังนั้นสิทธิ์การทํางานควรจะเปนระบบงาน "การบันทกึขอมูล" และ 
"รายงาน" และทํางานไดเฉพาะงานที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขเทานั้น ซึ่งสิทธิท์ี่กําหนดใหคือ "มีสิทธิ์เฉพาะที่
กําหนด" 

       แตในบางครั้งจําเปนตองใหรหัสผูใช user00 ทํางานทุกงานในระบบงานนั้น ดังนั้นจึงจําเปน
กําหนดสิทธิ์รหัสผูใช user00 ใหมเปน "มีสิทธิ์ทั้งหมด" ทําใหรหัสผูใช user00 สามารถเห็นงานของ 
สํานักงานสถิติจังหวัด ปกครองจังหวัด ฯลฯ 
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 สวนที่ 2 
1. ตกลง ใชสําหรับการยอมรับคา ระบบงานที่เลือก และ รหัสผูใช ที่บนัทึก โดยโปรแกรมตรวจสอบวา 

ถา 
1.1 ถา "ระบบงานที่เลือก" และ "รหัสผูใช" ที่บันทึกไมมีขอมูลสิทธิ์การใชงานอยูในฐานขอมูลกลาง

จังหวัด โปรแกรมจะถือวา เปนการเพิ่มขอมูลสิทธิ์การใชงานระบบงานที่เลือกใหกบัผูใช 
1.2 ถา "ระบบงานที่เลือก" และ "รหัสผูใช" ที่บันทึกมีขอมูลสิทธิ์การใชงานอยูในฐานขอมูลกลาง

จังหวัด โปรแกรมจะถือวา เปนการแกไขขอมูล โดยจะแสดงขอมูลสิทธิ์การใชระบบงานบน
จอภาพ 

2. บันทึก เปนการจัดเก็บขอมูลสิทธิ์การใชระบบงานที่เลือกของผูใชลงสูฐานขอมูลกลางจังหวัด 
3. ลบ เปนการลบขอมูลสิทธิ์การใชระบบงานที่เลือกของผูใชออกจากฐานขอมูลกลางจังหวัด 
4. ยกเลิก เปนการลางขอความบนจอภาพใหเปนคาวาง 
5. ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้ โดยจะกลับไปจอภาพเมนูระบบงาน 
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จอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน 
  กรณีที่ผูใชตองการเปลี่ยนรหัสผาน สามารถทําไดโดยกดปุม "เปลี่ยนรหัสผาน" โปรแกรม
จะแสดงจอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน 
 

 
 

จอภาพการเปลี่ยนรหัสผาน 
 

  ผูใชตองบันทกึ "รหัสผูใช" ที่ตองการเปลี่ยนรหัสผาน และกดปุม "ตกลง" โปรแกรมจะ
ตรวจสอบความถูกตองของ "รหัสผูใช" ที่บันทึกนั้นถกูตองหรือไม โดยตรวจสอบกับฐานขอมูลที่อยูในจังหวัด 
ถาหากถูกตอง โปรแกรมจะเปลี่ยนรหัสผานของผูใชทานนั้น เปนรหัสผานใหม ซึ่งจะมีผลตอเม่ือมีการ Login 
เขาสูระบบงานอีกครั้ง 
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คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1  

1. รหัสผูใช สามารถบันทึกตัวเลข ตวัอักษรไมเกิน 10 ตัว 
2. รหัสผาน สามารถบันทึกตัวเลข ตัวอักษรไมเกิน 10 ตวั โดยโปรแกรมจะแสดงสัญลักษณเปนเคร่ือง

วงกลมสีดํา 
3. ยืนยันรหัสผานใหม สามารถบันทึกตัวเลข ตัวอักษรไมเกิน 10 ตัว โดยโปรแกรมจะแสดงสัญลักษณ

เปนเครื่องวงกลมสีดํา 
 
สวนที่ 2 

1. ปุม ตกลง ใชสําหรับการยอมรับคา รหัสผูใชทีบ่ันทึก โดยโปรแกรมตรวจสอบวา ถา 
1.1 ถา "รหัสผูใช" ที่บันทึกไมถูกตอง โปรแกรมแสดงขอความปฏิเสธ "คนหาขอมูลของผูใชใน

ฐานขอมูลไมพบ" 
1.2 ถา "รหัสผูใช" ที่บันทึกถูกตอง โปรแกรมจะนําชื่อมาแสดง และโปรแกรมจะ Disabled ปุม 

"ตกลง" เพ่ือใหเขาสูโหมดของการเปลี่ยนรหัสผาน โปรแกรมจะใหผูใช "รหัสผาน" "รหัสผาน
ใหม" ที่ตองการ และบันทึก "ยืนยันรหัสผานใหม" 

2. ปุม บันทึก เปนการยอมรับคา รหัสผานเดิม รหัสผานใหม และ ยืนยันรหัสผานใหม โดยโปรแกรม
ตรวจสอบความถูกตองวา ถา 
2.1 ถาบันทึก "รหัสผาน" ไมถูกตอง โปรแกรมแสดงขอความปฏิเสธ "รหัสผานที่บันทึกไม

ถูกตอง" 
2.2 ถาบันทึก "รหัสผาน" ถูกตอง แตบันทกึ "รหัสผานใหม" ไมตรงกับ "ยืนยันรหัสผานใหม" 

โปรแกรมแสดงขอความปฏิเสธ "รหัสผานใหมไมตรงกับยืนยันรหัสผานใหม" 
2.3 ถาบันทึก "รหัสผาน" ถูกตอง และบันทึก "รหัสผานใหม" กับ "ยนืยันรหัสผานใหม" ตรงกัน 

โปรแกรมจะปรับปรุง "รหัสผานใหม" ใหกับผูใชทานนั้น ซึ่งจะมีผลในการ Login เขาสูระบบ
ในครั้งตอไป 

3. ปุม ยกเลิก เปนการลางขอความบนจอภาพใหเปนคาวาง 
4. ปุม ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้ โดยจะกลับไปจอภาพ Login เขาสูระบบงาน 
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จอภาพตารางผูกเมนูเขากับโปรแกรม (สิทธ์ิการใชโปรแกรม) 
  หลังจากที่ทําการสราง “รหัสผูใช” และ “การใชงานของผูใช” จะตองสรางขอมูลสิทธิ์การใช
โปรแกรม ซึ่งสิทธิ์การใชโปรแกรมนั้นจะผูกการทํางานของโปรแกรมเขากับหนวยงานที่ “รหัสผูใช” สังกัดอยู
ในแตละจังหวดั โดยเลือกที่ กําหนดขอมูลหลัก -> ผูกเมนูเขากับโปรแกรม -> ผูกเมนูเขากับโปรแกรม 
 

 
 

จอภาพตารางผูกเมนูเขากับโปรแกรม (สิทธิ์การใชโปรแกรม) 1 
 
  เม่ือเขามาโปรแกรมเปนครัง้แรก โปรแกรมจะแสดงคาวาง โดยรอใหผูใชเลือก จังหวัด 
ระบบงาน และแหลงขอมูล เสียกอน จึงจะแสดงขอมูลบนจอภาพ 
  กรณีที่เลือก จังหวัด ระบบงาน และแหลงขอมูล แลว ไมมีขอมูล โปรแกรมก็จะแสดงคาวาง
เชนกัน 
 
 

 

การจัดการระบบงานศูนยขอมูลกลางจังหวัด (Admin)                                                                                                                       28 
                                                                 



  กรณีเลือกจังหวัด ระบบงาน และแหลงขอมูลแลว โปรแกรมจะดึงขอมูลสิทธิ์การใช
โปรแกรมที่มีอยูในฐานขอมูลกลางจังหวดั มาแสดงบนจอภาพ 
 

 
 

จอภาพตารางผูกเมนูเขากับโปรแกรม (สิทธิ์การใชโปรแกรม) 2 
 
  โปรแกรมจะนําขอมูลสิทธิ์การใชโปรแกรมจามเงื่อนไขที่ระบุ และมีอยูในฐานขอมูลกลาง
จังหวัดมาแสดงบนจอภาพ โดยจะแสดงจอภาพละ 7 รายการ และมีเลขหนาบงบอก ซึ่งอยูตําแหนงดานลาง
ซายของจอภาพ กรณีที่ขอมูลมีมากเกินกวา 7 รายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดขอมูลในหนาถัดไป 
ผูใชสามารถเลือกหนาขอมูลที่ตองการดูรายละเอียดได 
  กรณีผูใชเลื่อนเมาสไปคลิกซายที่บรรทัดใดบรรทัดหนึง่ (ตรงรายการที่มีสีสม) โปรแกรมจะ
ดึงขอมูลรายละเอียดสิทธิ์การใชโปรแกรมนั้นมาแสดงบนจอภาพ เพ่ือทําการแกไขขอมูล 
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คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1 

1. เลือกจังหวัด เปนตัวเลือก ประกอบดวยชือ่จังหวัด 75 จังหวัด รวม กรุงเทพมหานคร 
2. เลือกระบบงาาน เปนตัวเลอืก ประกอบดวย 

2.1 การบันทึกขอมูล 
2.2 การแลกเปลีย่นขอมูล GDX 
2.3 ผูดูแลระบบงาน 
2.4 มาตรฐานขอมูล XML 
2.5 รายงานขอมูล 
2.6 รายงานผูบริหาร (EIS) 

3. เลือก แหลงขอมูลเปนตวัเลอืก ประกอบดวยชื่อหนวยงาน 
 
 สวนที่ 2 

1. ลําดับ เปนเลข Running ขอมูลผูใช 
2. Check box เปนการ mark flag วา ตองการที่จะ "ลบ" หรอื "เปลี่ยนสถานะของสิทธิ์การใช

โปรแกรม" โดยเม่ือผูใชคลกิที่ Check box จะมีเครื่องหมายถูก แตถาคลิกอีกครัง้เครื่องหมายถูกจะ
หายไป เครื่องหมายถูกหมายความวา ตองการ "ลบ" หรือ "เปลี่ยนสถานะของสทิธิ์การใชโปรแกรม"  

3. สถานะ เปนการแสดงสถานะของผูใชวา "ใชงาน" หรือ "ไมใชงาน"  
4. รหัสโปรแกรม เปนการแสดงรหัสโปรแกรมของระบบงาน 
5. รหัสเมนู เปนการแสดงรหัสเมนูที่ผูกกับรหัสโปรแกรม 
6. ชื่อเมนู เปนการแสดงชื่อเมนูของโปรแกรมนั้น ๆ 
7. แกไขโดย เปนการแสดงผูใชที่ทําการแกไขขอมูลรายละเอียดขอมูลน้ัน ๆ โดยจะแสดงเปนรหัสผูใช 

(กรณีที่เพ่ิมขอมูล รายการนี้จะเปนคาวาง เน่ืองจากยังไมมีการแกไขขอมูล) 
8. วันที่แกไข เปนการแสดงวันที่ที่แกไขขอมูล (กรณีที่เพ่ิมขอมูล รายการนี้จะเปนคาวาง เน่ืองจากยัง

ไมมีการแกไขขอมูล) 
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 สวนที่ 3 
1. เพ่ิม เปนการเพิ่มขอมูลการผูกสิทธิ์ใชโปรแกรมของจังหวัด ระบบงาน และแหลงขอมูล 
2. ลบ เปนการลบขอมูลสทิธิก์ารใชโปรแกรมของจังหวัด ระบบงาน และแหลงขอมูล โดยสัมพันธกับ

เครื่องหมายถูกที่อยูรายการ Check box 
3. มีสิทธิ์เฉพาะที่กําหนด เปนการปรับปรุงสถานะของสิทธิ์การใชงานของผูใชเปน "มีสิทธิ์เฉพาะที่

กําหนด" โดยสัมพันธกับเครื่องหมายถูกที่อยูรายการ Check box 
4. ใชงาน เปนการปรับปรุงสถานะของสิทธิก์ารใชโปรแกรมเปน "ใชงาน" โดยสัมพันธกับเครื่องหมาย

ถูกที่อยูรายการ Check box 
5. ไมใชงาน เปนการปรับปรุงสถานะของสทิธิ์การใชโปรแกรม "ไมใชงาน" โดยสัมพันธกับเครื่องหมาย

ถูกที่อยูรายการ Check box 
6. ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้  
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จอภาพการผูกเมนูเขากับโปรแกรม (สิทธ์ิการใชโปรแกรม) 
  เปนการกําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรม วา ในจังหวัด และระบบงาน และ แหลงขอมูล มีสิทธิ์
ทํางานโปรแกรมใดไดบาง  
 

 
 

จอภาพการผูกเมนูเขากับโปรแกรม (สิทธิ์การใชโปรแกรม) 
 
  การเขาสูจอภาพนี้ จะมี 2 ทาง คือ  

1. กดปุม เพ่ิม จากจอภาพตารางผูกเมนูเขากับโปรแกรม (สิทธิ์การใชโปรแกรม) ซึ่งถือวาเปนการเพิ่ม
ขอมูล (Insert) 

2. คลิกรายการขอมูลที่เปนสีสมของบรรทัดนั้น ๆ จากจอภาพตารางผูกเมนูเขากับโปรแกรม (สิทธิ์การ
ใชโปรแกรม) ซึ่งถือวาเปนการแกไขขอมูล (Update) 

 
 

 

การจัดการระบบงานศูนยขอมูลกลางจังหวัด (Admin)                                                                                                                       32 
                                                                 



คําอธิบายรายการบนจอภาพ 
 สวนที่ 1 

1. เลือกจังหวัด เปนตัวเลือก ประกอบดวยชือ่จังหวัด 75 จังหวัด รวม กรุงเทพมหานคร 
2. เลือกระบบงาาน เปนตัวเลอืก ประกอบดวย 

2.1 การบันทึกขอมูล 
2.2 การแลกเปลีย่นขอมูล GDX 
2.3 ผูดูแลระบบงาน 
2.4 มาตรฐานขอมูล XML 
2.5 รายงานขอมูล 
2.6 รายงานผูบริหาร (EIS) 

3. เลือก แหลงขอมูล เปนตัวเลือก ประกอบดวยชื่อหนวยงาน 
4. เลือก กลุมเร่ือง เปนตัวเลือก ประกอบดวนกลุมเร่ืองระบบงานที่มีอยูฐานขอมูลกลางจังหวัด 
5. เลือก กลุมเร่ืองยอย เปนตัวเลือก ซึ่งจะสัมพันธกับ กลุมเร่ือง 
6. เลือก ชื่อโปรแกรม เปนตัวเลือก ซึ่งจะสัมพันธกับ กลุมเร่ืองยอย 
7. เลือก รหัสโปรแกรม เปนตวัเลือก ซึ่งจะสัมพันธกับ ชือ่โปรแกรม 
8. สิทธิ์การใชงาน แบงออกเปน 

8.1 มีสิทธิ์ทั้งหมด 
8.2 ไมมีสิทธิ ์

9. วันที่เริ่มใช เปนวันที่เริ่มใชสทิธิ์การใชโปรแกรม 
10. วันที่ยกเลิก เปนวันที่ยกเลกิสิทธิ์การใชโปรแกรม 
11. ผูที่บันทึกขอมูล รายการนี้ โปรแกรมจะ Disabled โดยถาเปนการเพิ่ม รายการขอมูลน้ี จะแสดงคา

วาง แตถาเปนรายการแกไข โปรแกรมเปนการแสดงรหัสผูใชทีบ่ันทกึขอมูล 
12. วันที่แกไขขอมูล รายการนี้ โปรแกรมจะ Disabled โดยถาเปนการเพิ่ม รายการขอมูลน้ี จะแสดงคา

วาง แตถาเปนรายการแกไข โปรแกรมเปนการแสดงรหัสผูใชทีบ่ันทกึขอมูล 
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สวนที่ 2 
1. ตกลง ใชสําหรับการยอมรับคา จังหวัด ระบบงานและแหลงขอมูล ที่เลือก ที่บนัทึก โดยโปรแกรม

ตรวจสอบวา ถา 
1.1 ถา “จังหวัด” “ระบบงาน” และ ”แหลงขอมูล” ที่บันทึกไมมีขอมูลสิทธิ์การใชโปรแกรมอยูใน

ฐานขอมูลกลางจังหวัด โปรแกรมจะถือวา เปนการเพิ่มขอมูลสิทธิก์ารใชโปรแกรมของ 
จังหวัด ระบบงานและแหลงขอมูลที่ระบ ุ

1.2 ถา “จังหวัด” “ระบบงาน” และ ”แหลงขอมูล” ที่บนัทึกมีขอมูลสทิธิ์การใชโปรแกรมอยูใน
ฐานขอมูลกลางจังหวัด โปรแกรมจะถือวา เปนการแกไขขอมูล โดยจะแสดงขอมูลสิทธิ์การใช
โปรแกรมของ จังหวัด ระบบงานและแหลงขอมูลที่ระบุบนจอภาพ 

2. บันทึก เปนการจัดเก็บขอมูลสิทธิ์การใชโปรแกรมของ จังหวัด ระบบงานและแหลงขอมูลที่เลือกของ
ผูใชลงสูฐานขอมูลกลางจังหวัด 

3. ลบ เปนการลบขอมูลสทิธิก์ารใชโปรแกรมของ จังหวัด ระบบงานและแหลงขอมูลที่เลือกของผูใช
ออกจากฐานขอมูลกลางจังหวัด 

4. ยกเลิก เปนการลางขอความบนจอภาพใหเปนคาวาง 
5. ออก เปนการออกจากการทํางานโปรแกรมนี้ 
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Concept สิทธ์ิการใชงานขอมูล 45 กลุมเรื่อง / 32 ตัวชีว้ัด ของผูใช
 
สิทธ์ิการใชงานของผูใช 

แบงออกเปน 2 ลักษณะ 
1. สิทธิ์การใชระบบงาน 

ระบบงานประกอบดวย 

• การบันทึกขอมูล 45 กลุมเรื่อง และ 32 ตัวชี้วัด 

• รายงาน 45 กลุมเร่ือง และ 32 ตัวชี้วัด 

• รายงานผูบริหาร 

• การแลกเปลีย่นขอมูล (GDX) 

• ผูดูแลระบบงาน (สรางและกําหนดสิทธิ์ผูใช) 

• กําหนดขอมูลรหัสมาตรฐาน 
 
การกําหนดนั้นใหระบุสิทธิผ์ูใชวา มีสิทธิใ์ชงานระบบใดบาง ซึ่งสิทธิดั์งกลาวประกอบดวย

• มีสิทธิ์ทั้งหมด หมายถึง มีสิทธิ์ใชโปรแกรมทุกโปรแกรมของระบบงานนั้น ๆ โดยไม
สนใจวา ผูใชคนนั้นจะอยูหนวยงานใด เชน รหัสผูใช narathiwat สังกัดหนวยงาน
ปกครองจังหวัด มีสิทธิ์ในระบบงาน “การบันทึก” สามารถเห็นโปรแกรมทุกโปรแกรม
ของระบบงาน “การบันทึก” 

• มีสิทธิ์เฉพาะที่กําหนด หมายถึง มีสิทธิ์ใชโปรแกรมของระบบงานนั้น ๆ ไดเฉพาะ
โปรแกรมที่หนวยงานของผูใชรับผิดชอบอยู เชน user001 สังกัดหนวยงานปกครอง
จังหวัด มีสิทธิ์ในระบบงาน “การบันทึก” ก็จะเห็นโปรแกรมที่ปกครองจังหวัดรับผิดชอบ
อยู 

• ไมมีสิทธิ์ หมายถึง ไมมีสิทธิ์ใชระบบงานนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
เชน
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ระบบงาน

รหัสผูใช
การบันทึก รายงาน รายงานผูบริหาร

ผูดูแล
ระบบงาน

GDX รหัสมาตรฐาน

ไมมีสิทธิ์admin01 ไมมีสิทธิ์ มีสิทธิ์ทั้งหมด มีสิทธิ์ทั้งหมด มีสิทธิ์ทั้งหมด มีสิทธิ์ทั้งหมด
ไมมีสิทธิ์Narathiwat มีสิทธิ์ทั้งหมด มีสิทธิ์ทั้งหมด ไมมีสิทธิ์ มีสิทธิ์ทั้งหมด ไมมีสิทธิ์

ไมมีสิทธิ์ มีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์Eismoi ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์
มีสิทธิ์เฉพาะ ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์Guest ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์
มีสิทธิ์ทั้งหมด ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์user001 มีสิทธิ์เฉพาะ ไมมีสิทธิ์
มีสิทธิ์ทั้งหมด ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์ ไมมีสิทธิ์user002 มีสิทธิ์เฉพาะ ไมมีสิทธิ์

 
2. สิทธิ์การใชโปรแกรม 

หลังจากกําหนดสิทธิ์การใชระบบงานแลว ตองมากําหนดสิทธิ์การใชโปรแกรม แบงการ
กําหนดออกเปน 2 ลักษณะ คือ

• กําหนดโปรแกรมใหผูกกับหนวยงาน เชน   
หนวยงาน การบันทึกขอมูล รายงาน

สํานักงานจังหวัด กลุมงานขอมูล N0101, N0102, N0301, N0801 ทุก N และทุก K 

สํานักงานจังหวัด กลุมงานยุทธศาสตร N0601, N0701, N0702, N4001, N4002, N4003, 
N4005, N4502 

ทุก N และทุก K 

สํานักงานจังหวัด ฝายอํานวยการ N4201, N4202, N4308, N4309, N4401, K2701 ทุก N และทุก K 

ที่ทําการปกครองจังหวัด N0201, N0202, N0901, N0902, N0903, N1001, 
N1002, N1004, N4307, N4310 
 
K0702, K1401, K2401, K2601 

ทุก N และทุก K 

สถานีอุตุนิยมวิทยา N0401, N0402 ทุก N และทุก K 

สํานักงานวัฒนธรรม N0501, N1201, N1202 ทุก N และทุก K 

สํานักงานพัฒนาชุมชน N1003_1, N1003_2, N1801, N1802, N2101, 
N2102, N2201, N2202, N2203, N2301, N2401, 
N2402, N2403, N3401, N3402, N3501, N3502, 
N3504, N3602, N4302, N4303 
 
K0701, K0801, K0901, K1001, K1301, K2301 

ทุก N และทุก K 
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• กําหนดการใชงานโปรแกรม แบงออกเปน 
o ใชงาน 
o ยกเลิกใชงาน 

ในขอน้ีใชในกรณีที่ ยกเลิกการใชงาน โปรแกรมบางโปรแกรม เพ่ือไมใหผูใชเห็น เชน รหัส
ผูใช guest สังกัดหนวยงาน “บุคคลทั่วไป” 

o เห็นเฉพาะระบบงาน “รายงาน” โดยมีสิทธิ์ “เฉพาะกาํหนด”  
o ดังนั้นจะเห็นโปรแกรมรายงานที่ผูกอยูกับหนวยงาน “บคุคลทัว่ไป” 
o แตสําหรับ “บคุคลทัว่ไป” นั้น ตองไมเห็นรายงานที่เกี่ยวกับยาเสพตดิ 
o ดังนั้นตองระบุการใชงานโปรแกรมที่เกีย่วกับยาเสพติด ที่ผูกอยูกับหนวยงาน “

บุคคลทั่วไป” เปน “ยกเลิกใชงาน”  
o และเม่ือมีผูใช guest เขาสูระบบ ก็จะเห็นรายงานทุกเรื่องยกเวนเรื่องที่

เกี่ยวกับยาเสพติด 
 

ข้ันตอนเขาสูระบบงาน
1. เม่ือเขาสูระบบงาน โปรแกรมจะทราบวา รหัสผูใช นั้น สังกัดหนวยงานใด 
2. โปรแกรมนํารหัสผูใชคนหาขอมูลสิทธิ์การใชระบบงานที่ฐานขอมุล 
3. โปรแกรมจะทราบวา รหัสผูใชนั้น มีสิทธิ์ใชงานระบบงานใดบาง และในแตและระบบงานที่มีสิทธิน์ั้น 

มีขอบเขตของสิทธิ์อยางไร (หัวขอสิทธิ์การใชงาน ขอที่ 1) 
4. จากนั้น โปรแกรมจะนําระบบงานที่มีสิทธิ์ และ หนวยงาน ของรหัสผูใช  คนหาขอมูล สิทธิก์ารใช

โปรแกรม  (หัวขอสิทธิ์การใชงาน ขอที่ 2) 
5. แสดงเมนูระบบงานและโปรแกรมตามสิทธิ์ของรหัสผูใชนั้น ๆ 
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การใชระบบงาน GDX อยางยอ 
 

1. เริ่มตนตอง Set Configuration ของ IE โดยดูจากเอกสารที่ชื่อ Set IE Option for GDX.doc 
2. จากนั้นจึงเขาสูระบบงาน โดยทําการ Login รหัสผูใชที่สามารถใชระบบงาน GDX ได ในเบื้องตนที่

บริษัทกําหนดใหคือ  
2.1 รหัสผูใช "admin01" / รหัสผาน คือ "admin01"  และ 
2.2 รหัสผูใช ของจังหวัด 

3. กรณีที่รหัสผูใชเปน "admin01" จอภาพจะเปนลักษณะดังตอไปน้ี  
 

 

เลือกหัวขอนี้ 

 
จอภาพการเลือกระบบ GDX กรณีรหัสผูใชเปน admin01 
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4. หากรหัสผูใชเปนของจังหวัด จอภาพจะเปนลักษณะดงัตอไปน้ี 
 

 

เลือกหัวขอนี้ 

 
จอภาพการเลือกระบบ GDX กรณีรหัสผูใชเปนจังหวัด 
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5. เม่ือเลือกหัวขอตามที่ระบุไว จะปรากฏจอภาพดังตอไปน้ี 
 

 
 

จอภาพระบบ GDX 
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6. การทํางานแบงออกเปน 4 สวน คือ 

 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 

สวนที่ 3 

สวนที่ 4 

 
จอภาพการเลือกงานในระบบ GDX 

 

6.1 สวนที่ 1 เปรยีบเสมือนเปนหนาแรกของระบบ GDX 
6.2 สวนที่ 2 ประกอบดวย 

6.2.1 การแลกเปลีย่นขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง 
6.2.2 การแลกเปลีย่นขอมูลฯ 32 ตัวชี้วัด 
6.2.3 การแลกเปลีย่นขอมูลรหัสมาตรฐาน 
6.2.4 การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง 
6.2.5 การ Export ขอมูลฯ 32 ตัวชี้วัด 
6.2.6 การ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน 

6.3 สวนที่ 3 
6.3.1 รายการของงานที่กําหนด 
6.3.2 รายการของการรับขอมูล 

6.4 สวนที่ 4 
6.4.1 การเชื่อมตอเว็บเซอรวิส (WSDL)  
6.4.2 XML Schema ของขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง  
6.4.3 XML Schema ของขอมูลฯ 32 กลุมเร่ือง 
6.4.4 XML Schema ของขอมูลรหัสมาตรฐาน 

 
 

 

การจัดการระบบงานศูนยขอมูลกลางจังหวัด (Admin)                                                                                                                       41 
                                                                 



การทํางานในสวนที่ 1 
เปรียบเสมือนหนาแรกของระบบ GDX ซึ่งเปนคําอธิบายภาพรวมของระบบ 

 
การทํางานในสวนที่ 2 
 การทํางานในสวนนี้ แบงการทํางานออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

• การแลกเปลีย่นขอมูลฯ ประกอบดวย "การแลกเปลี่ยนขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง", "การแลกเปลีย่น
ขอมูลฯ 32 ตัวชีว้ัด", "การแลกเปลีย่นขอมูลรหัสมาตรฐาน" (รายการสุดทายนี้ สวนใหญจะเปน
งานของสวนกลาง) ซึ่งการทํางานเปนในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นจะขออธบิายเพยีงรายการเดียว
คือ "การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง" 

 เม่ือคลิกเลือก "การแลกเปลี่ยนขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง" โปรแกรมจะแสดงรายการขอมูล 
45 กลุมเร่ืองทั้งหมด ปรากฏบนจอภาพ และเม่ือนําเมาสไปคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมหนา
รายการที่ตองการแลกเปลีย่นขอมูล จะปรากฏเครื่อง "ถูก" สีแดง จากนั้นเลื่อนจอภาพ
มาลางสุด เพ่ือระบุเง่ือนไขชวง "ป" ของขอมูล 

 

 
 

จอภาพแสดงรายการแลกเปลี่ยนขอมูลในสวนของการเลือกรายการ 
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จอภาพแสดงรายการแลกเปลี่ยนขอมูลในสวนของการระบุเง่ือนไข 
 

 ปุม "Reset" เปนการ Clear เง่ือนไขและรายการที่เลือกแลกเปลีย่นขอมูล 
 ปุม "Submit" เปนการตกลงแลกเปลีย่นขอมูลรายการที่เลือกไวภายใตเง่ือนไขที่ระบุ 

 
หมายเหต ุ: การเลือกรายการที่ตองการแลกเปลีย่นสามารถเลือกไดสูงสุดไมเกิน 10 รายการ ตอ 1 ครั้ง 
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  เม่ือเลือกกดปุม "Submit" โปรแกรมจะแสดงจอภาพระบุเง่ือนไขการแลกเปลี่ยนขอมูลตาม
รายการที่เลือกไว (กรณีที่ไมพบขอมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ โปรแกรมจะแสดงขอความใหทราบ) 
 

 
 

จอภาพแสดงเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนขอมูล 
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  โปรแกรมจะแสดงรายชื่อของรายการที่ตองการแลกเปลีย่นขอมูลที่หัวขอ "รายการขอมูลที่
เลือกไว" ผูใชตองระบุเง่ือนไขการแลกเปลี่ยนขอมูล  โดยกําหนดที่หัวขอ "การกําหนดประเภทของการ
ทํางาน" ซึ่งแบงออกเปน 

 เลือก "เริ่มการทํางานทันที" และกดปุม "Submit" โปรแกรมจะทําการแลกเปลีย่นขอมูล
จากจังหวัดไปยังสวนกลางทันที โปรแกรมจะแสดง Progress bar ใหทราบวา อยู
ระหวางการแลกเปลีย่นขอมูลอยู และเม่ือดําเนินการเสร็จโปรแกรมจะแสดงขอความ 
"การแลกเปลีย่นเสร็จสมบรณู กลับสูเมนูหลัก" (การทีจ่ะให Progress bar ตองมีการ
กําหนด Configuration ของ IE วิธีกําหนดดูจากเอกสาร  Set IE Option for GDX.doc) 

 กําหนดเวลาลวงหนา ผูใชระบุ "วันและเวลาลวงหนา" จากนั้นกดปุม "Submit" 
โปรแกรมจะเก็บขอมูลไว Server และสถานะจะเปน "Active" จนเมื่อถึงเวลาที่กาํหนด 
โปรแกรมจะทําการแลกเปลีย่นขอมูลใหอัตโนมัติ สถานะจะเปลี่ยนเปน "Inactive" 
หัวขอน้ี จะไมมีการแสกง Progress bar  

 กําหนดเวลาเปนรอบ ผูใชระบุ "ชื่องาน", "เริ่มการทาํงานวันที่", "รอบการทํางาน", 
"หมายเหตุ"  จากนั้นกดปุม "Submit" โปรแกรมจะเก็บขอมูลไว Server จนเม่ือถึงวัน
เวลาที่กําหนด โปรแกรมจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลใหอัตโนมัติ หัวขอน้ี จะไมมีการแส
กง Progress bar เชน 

- เลือกรายการ N0101 ในการแลกเปลีย่นขอมูล 
- กําหนดชื่องานเปน "Job01" 
- กําหนด เริ่มการทํางานวันที ่01/01/2550 จนถึง 31/01/2550 
- รอบการทํางาน "ทุกเดือน" 
- เม่ือวันเวลาของ Server ถึงวันสิ้นเดือนที่ 1 โปรแกรมจะทําการแลกเปลี่ยน

ขอมูลใหโดยทันที และเม่ือถึงวันสิ้นเดือนที่ 2 โปรแกรมจะทําการ
แลกเปลีย่นขอมูลใหโดยทันที ไปเรื่อย ๆ จนถึงวันสิน้เดือนของเดือนที่ 12 

 
หมายเหต ุ: 1. การแลกเปลี่ยนขอมูลฯ 32 ตัวชีว้ัด มีการทํางานเชนเดียวกันกัล การแลกเปลีย่นขอมูลฯ 45 
กลุมเร่ืองทุกประการ สวนการแลกเปลีย่นขอมูลรหัสมาตรฐานนั้น จะแตกตางตรงที่ไมมีเง่ือนไขระบุชวง "ป" 
ของขอมูล 

     2. การทํางานทั้ง 3 ตัวเลือกนี้ ขึ้นอยูกับเครื่อง Server ทั้งของจังหวัดและสวนกลาง หากเครื่อง 
Server ที่ใดทีห่นึ่งไมทํางาน หรือมีปญหา การแลกเปลี่ยนขอมูล กจ็ะทํางานไมสําเร็จ 

     3. ผลลัพธของการแลกเปลีย่นขอมูลสามารถดูรายละเอียดไดที่หัวขอ "รายการของงานที่
กําหนด" และ "รายการของการรับขอมูล" ซึ่งคําอธิบายอยูหัวขอ "การทํางานในสวนที่ 3 
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• การ Export ขอมูลฯ ประกอบดวย "การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเรื่อง", "การ Export ขอมูลฯ 
32 ตัวชีว้ัด", "การ Export ขอมูลรหัสมาตรฐาน" ซึ่งการทํางานเปนในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นจะ
ขออธิบายเพยีงรายการเดียวคือ "การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง" 

 เม่ือคลิกเลือก "การ Export ขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง" โปรแกรมจะแสดงรายการขอมูลฯ 
45 กลุมเร่ืองทั้งหมดบนจอภาพ และเม่ือนําเมาสไปคลิกที่ชองสี่เหลี่ยมหนารายการที่
ตองการ Export จะปรากฏเครื่อง "ถูก" สีแดง จากนั้นเลื่อนจอภาพมาลางสุด เพ่ือระบุ
เง่ือนไขชวง "ป" ของขอมูล 

 

 
 

จอภาพแสดงรายการ Export ขอมูลในสวนของการเลือกรายการ 
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จอภาพแสดงรายการ Export ขอมูลในสวนของการระบุเง่ือนไข 
 

 ปุม "Reset" เปนการ Clear เง่ือนไขและรายการที่เลือก Export 
 ปุม "Export" เปนการ Export ขอมูลรายการที่เลือกไวภายใตเง่ือนไขที่ระบ ุ
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  เม่ือเลือกกดปุม "Export" โปรแกรมจะ Pop up ขอความใหผูใชเลือกวาขอมูลที่ Export 
ออกมานั้นตองการ "เปด (Open)" ไฟล หรือ "จัดเก็บ (Save)" ไฟล  
 

 
 

จอภาพเลือกการแสดงหรือจัดเก็บไฟล 
 

  ซึ่งทั้ง 2 ตัวเลอืกจะเปนไฟลที่ถูก ZIP ดังนั้นถาผูใชเลือก "เปด (Open) โปรแกรมจะทําการ
เปด Win Zip ทันที แตถาเลือก "จัดเก็บ (Save)" โปรแกรมจะจัดเก็บในนามสกลุ zip เพียงระบุ Path ที่
ตองการจัดเก็บเทานั้น 
 

หมายเหต ุ: เครื่องคอมพิวเตอรที่ทําการ Export ขอมูล จําเปนตองมีโปรแกรม ZIP ไฟล 
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เม่ือเปดไฟลดังกลาว จะไดปรากฏชื่อไฟล หลัก 2 ไฟล คือ table.xsl และชื่อขอมูล 45 กลุม
เรื่อง.xml ซึ่งจากตัวอยางจะเปนรายการ N0101 ดังนั้นไฟล xml จะเปน N0101.xml แตถาขอมูล
รายการ45 กลุมเร่ืองนั้น ๆ มีรูปภาพดวย ไฟลที่ zip มาก็จะมีไฟลรูปภาพดวยเชนกัน 

 

 
 

จอภาพแสดงไฟลที่ไดจากการ Export 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการระบบงานศูนยขอมูลกลางจังหวัด (Admin)                                                                                                                       49 
                                                                 



  ชื่อไฟล table.xsl ไมไดนําไปใชงาน สวนไฟล N0101.xml สามารถนําไปใชงานได ซึ่งไฟล
ดังกลาวจะบรรจุขอมูลของรายการนั้น ๆ  (แสดงในรูปแบบของ XML) 
 

 
 

จอภาพแสดงไฟล XML ที่ไดมาจาก Export 
 

หมายเหตุ : 1. การ Export ขอมูลฯ 32 ตัวชีว้ัด จะมีการทํางานลักษณะเดียวกบั การ Export ขอมูลฯ 45 
กลุมเร่ืองทุกประการ สวนการ Export ขอมูลรหัสมาตรฐานนั้น จะแตกตางตรงที่ไมมีการระบเุง่ือนไข ระบุ
ชวง "ป" ของขอมูล 
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การทํางานในสวนที่ 3 

• กรณีเลือก "รายการของงานที่กําหนด" เปนรายงานการแสดงขอมูลวันและเวลาการแลกเปลี่ยน
ขอมูลจากจังหวัดมายังสวนกลาง เม่ือคลิก 1 ครั้งที่รายการดังกลาว โปรแกรมจะแสดงจอภาพ 
ดังตอไปน้ี 

 

 
 

จอภาพแสดงสถานะการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 

 รายการที่ปรากฏจอภาพดานขวาประกอบดวย 
- รายการ "เลือกดูสถานะ" ประกอบดวย 

 Active เปนการเลือกแสดงขอมูลที่สถานะอยูระหวางการทํางาน หรือทํางานไมสําเร็จ 
เชน มีการตัง้วันและเวลาการแลกเปลีย่นขอมูลลวงหนา ระบบจะแสดงเปน "Active" 
เพ่ือใหผูใชทราบวา ยังไมถึงวันและเวลาที่กําหนดการทํางานลวงหนา ซึ่ง "Active" 
รวมถึงการทํางานที่ไมสําเร็จ เชน มีปญหาเกี่ยวกับ Server ทั้งตนทาง หรือปลายทาง 
เปนตน 
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 Inactive เปนการเลือกแสดงขอมูลที่สถานะสําเร็จ ไมวาจะเปนการแลกเปลีย่นโดยทันท ี
หรือการแลกเปลี่ยนโดยกําหนดวันและเวลาลวงหนา 

 All เปนการเลอืกแสดงขอมูลทั้งสถานะ "Active" และ "Inactive" 
- เม่ือผูใชเลือกสถานะโปรแกรมจะแสดงขอมูล ซึ่งขอมูลที่แสดงประกอบดวยรายการ ดังตอไปน้ี 

 รายการ "รหัสงาน" เปนเลขรหัสของงานที่ทําการแลกเปลี่ยนขอมูล โปรแกรมจะสรางให
อัตโนมัติ  ยกเวนกรณีที่เลอืกแลกเปลี่ยนขอมูลดวยเง่ือนไข "กําหนดเวลาเปนรอบ" ซึ่ง
มีการตั้งชื่องาน สังเกตชองสี่เหลี่ยมที่อยูหนารายการ "รหัสงาน" ถาผูใชคลิกใหเกิด
เครื่องหมายถูก โปรแกรมจะทํางานสัมพันธกับสถานะ คือ 

- สถานะเปน "Active" โปรแกรมจะยกเลิกการทํางานรายการนั้น ๆ 
- สถานะเปน "Inactive" โปรแกรมจะยกเลกิขอมูลการทาํงานรายการนั้น ๆ  

 รายการ "ชื่องาน" เปนการสดงวาการแลกเปลีย่นขอมูลน้ันทําดวยวิธีใด "เริ่มทาํงาน
ทันที" หรือ "กําหนดวันและเวลาลวงหนา" หรือ "กําหนดเปนชวงของวัน" ถาผูใชคลิก 1 
ครั้ง ที่รายการนี้ โปรแกรมจะแสดงขอมูลใหผูใชทราบวาการแลกเปลี่ยนขอมูลมีรายการ
ใดบาง (จากตัวอยางมีการแลกเปลีย่นเพียง 2 รายการ) 

 

 

การจัดการระบบงานศูนยขอมูลกลางจังหวัด (Admin)                                                                                                                       52 
                                                                 



 
 

จอภาพแสดงรายละเอียดของงานที่แลกเปลี่ยน 
 
 

 รายการ "วนัที่สรางงาน" เปนการแสดงขอมูลวันที่ที่เร่ิมการกําหนดการแลกเปลี่ยน
ขอมูล 

 รายการ "วันที่แลกเปลี่ยนขอมูลลาสุด" เปนการแสดงขอมูลวันทีท่ี่แลกเปลีย่นขอมูล 
 รายการ "สถานะ" เปนการแสดงสถานะของงาน (Active, Inactive หรือ All) 
 รายการ "ประวัตกิารทํางาน" โปรแกรมแสดงในรูปภาพ "คลิปหนีบกระดาษ" ถาผูใช
คลิก 1 ครั้งที่รูปดังกลาง โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดสถานะการแลกเปลีย่นขอมูลดัง
จอภาพตอไปน้ี 
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จอภาพแสดงประวัติการทํางาน 
 
 

• กรณีเลือก "รายการของการรับขอมูล" (รายการนี้สวนใหญจะเปนการรับขอมูลจากสวนกลาง 
เชนขอมูลรหัสมาตรฐาน เปนตน) เปนรายงานการแสดงขอมูลวันและเวลาการรับขอมูลจาก
สวนกลาง เม่ือคลิก 1 ครั้งที่รายการดังกลาว โปรแกรมจะแสดงจอภาพ ดังตอไปน้ี 
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จอภาพแสดงสถานะการรับขอมูล 
 

 รายการที่ปรากฏจอภาพดานขวาประกอบดวย 
- รายการ "เลือกดูสถานะ" ประกอบดวย 

 เรียงตามจังหวัด ตัวเลือกนี้ใชสําหรับสวนกลาง เน่ืองจากสวนกลางจะรับขอมูลมาจาก
จังหวัด 

 เรียงตามเวลาขอมูลเขา 
- เม่ือผูใชเลือกสถานะโปรแกรมจะแสดงขอมูล ซึ่งขอมูลที่แสดงประกอบดวยรายการ ดังตอไปน้ี 

 รายการ "รหัสงาน" เปนเลขรหัสของงานที่ทําการรับขอมูล โปรแกรมจะสรางให
อัตโนมัติ สังเกตชองสี่เหลี่ยมที่อยูหนารายการ "รหัสงาน" ถาผูใชคลิกใหเกิด
เครื่องหมายถูก โปรแกรมจะลบขอมูลการรับรายการนัน้ ๆ ทันที (ลบเฉพาะขอมูลที่บง
บอกวามีการรับขอมูล ไมไดลบขอมูลที่รับมาจากสวนกลาง) 

 แหลงขอมูลตนทาง เปนการแสดงขอมูลใหทราบวา ขอมูลที่รับมานั้นมาจากที่ใด (กรณี
จังหวัดขอมูลรายการนี้จะแสดงเปน "ศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศ" แตถาเปนสวนกลาง
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ขอมูลรายการนี้จะแสดงเปน "ชื่อจังหวัด" ที่แลกเปลี่ยนขอมูล) กรณีที่ผูใชคลิก 1 ครั้งที่
รายการนี้ โปรแกรมจะแสดงรายละเอยีดการรับขอมูล ดังจอภาพ 

 

 
 

จอภาพแสดงรายละเอียดการรับขอมูล 
 

 วันที่รับขอมูลเขา เปนการแสดงขอมูลวันและเวลาที่รบัขอมูล 
 สถานะการบนัทึกขอมูล เปนการแสดงสถานะการรับขอมูล 
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การทํางานในสวนที่ 4 
 เปนการประกาศรูปแบบการเชื่อมตอเว็ปเซอรวิส (WSDL) และโครงสรางขอมูลของระบบงานศูนย
ขอมูลกลางจังหวัด (ประกอบดวยขอมูล 45 กลุมเร่ือง, 32 และขอมูลรหัสมาตรฐาน) โดยจะแสดงอยูใน
ลักษณะไฟล XML ตัวอยางเชน เม่ือคลกิที่ "XML Schema ของขอมูลฯ 45 กลุมเร่ือง" โปรแกรมจะแสดง
หัวขอ งาน 45 กลุมเร่ืองขึ้นมาทั้งหมดใหผูใชเลือก ดังจอภาพ 
 

 
 

จอภาพแสดงรายการขอมูลที่ตองการรูปแบบของ XML 
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 เม่ือผูใชเลื่อนเมาสไปรายการที่อยูดานขวา (โปรแกรมจะแสดง Highlight สีชมพู) และเม่ือคลกิ 1 
ครั้งที่ รายการนั้น ๆ โปรแกรมจะแสดงโครงสรางขอมูลของรายการนั้น ๆ ทันที่ โดยจะ Pop up window 
ใหมขึ้มาให ดังจอภาพ 
 

 
 

จอภาพแสดงรูปแบบ XML ของขอมูล 
 

หมายเหตุ : 1. กรณีที่เลือกรายการ "XML Schema ของขอมูลฯ 32 กลุมเร่ือง" หรือ "XML Schema ของ
ขอมูลรหัสมาตรฐาน" การทํางานก็จะเปนไปในลักษณะเดียวกันกบัการเลือก "XML Schema ของขอมูลฯ 45 
กลุมเร่ือง" 
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รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูล
 
รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูล ประกอบดวย

1. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสถิติสําคัญของจังหวัด รายจังหวัด 
2. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ รายจังหวัด 
3. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสําคัญของจังหวัด ยอนหลัง 3 ป 
4. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ ของแตละจังหวัด ยอนหลัง 3 ป 

 
 
1. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสถิติสําคัญของจังหวัด รายจังหวัด 
 

 
รูปจอภาพ การเลือกขอมูลรายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสถิติสําคัญของจังหวัด รายจังหวัด 

 
เลือกป พ.ศ.
เลือกกลุมเรื่องของขอมูลสถิติสําคัญของจังหวัด
เลือกกลุมยอยของขอมูลสถิติสําคัญของจังหวัด
เลือกรายการขอมูลของขอมูลสถิติสําคัญของจังหวัด
 
กดปุมรายงาน เพ่ือทําการออกรายงาน จะไดหนาจอ ดังนี้
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รูปจอภาพ  รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสถิติสําคัญของจังหวัด รายจังหวัด
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2. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ รายจังหวัด 
 

 
รูปจอภาพ การเลือกขอมูลรายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ รายจังหวัด

                                                                  

 
เลือกป พ.ศ.
เลือกขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ

 
กดปุมรายงาน เพ่ือทําการออกรายงาน จะไดหนาจอ ดังนี้
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รูปจอภาพ รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ รายจังหวัด
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3. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสําคัญของจังหวัด ยอนหลัง 3 ป 
 

 
รูปจอภาพ การเลือกขอมูลรายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสําคัญของจังหวัด ยอนหลัง 3 ป

 
เลือกป พ.ศ.
เลือกจังหวัด
 
กดปุมรายงาน เพ่ือทําการออกรายงาน จะไดหนาจอ ดังนี้
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รูปจอภาพ รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสําคัญของจังหวัด ยอนหลัง 3 ป
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รูปจอภาพ รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลสําคัญของจังหวัด ยอนหลัง 3 ป
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4. รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ ของแตละจังหวัด ยอนหลัง 3 ป 
 

 
รูปจอภาพ การเลือกขอมูลรายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ ของแตละจังหวัด ยอนหลัง 3 

ป
 
เลือกป พ.ศ.
เลือกจังหวัด
 
กดปุมรายงาน เพ่ือทําการออกรายงาน จะไดหนาจอ ดังนี้
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รูปจอภาพ รายงานติดตาม/ควบคุมการนําเขาขอมูลตัวชี้วัดจังหวัดบูรณาการ ของแตละจังหวัด ยอนหลั
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