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๑. ข้อกำหนดการใช้งานระบบ “ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Dialyplan) จัดทำข้ึนเพ่ือ

วัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 

๑.๑ เพ่ือพัฒนาช่องทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี สามารถทำงานได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 

๑.๒ เพ่ือลดความยุ่งยากและข้ันตอนของการทำงาน ลดปริมาณกระดาษ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสาน

ข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร 

๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามประเมินผล ระบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีมีลิขสิทธ์ิใช้งานท่ีถูกต้องและ

สนับสนุนกระบวนทำงานด้านการจัดทำแผนของกรุงเทพมหานคร 

๑.๔ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ

แนวทาง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” และปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนงานภายใน

หน่วยงานให้สามารถส่ังการ ตรวจสอบหรือมอบหมายงานจากนอกสถานท่ีได้  

๒. ข้อกำหนดและสิทธิในการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Dialyplan) ได้มีการกำหนดและจำแนกสิทธิในการใช้

งานข้อมูล การรายงานผล การแก้ไขข้อมูล  การลบข้อมูล และการอนุมัติ ในข้อมูลโครงการและข้อมูลตัวช้ีวัด 

เป็น ๒ ระบบ คือ  

๒.๑ ผู้ใช้งานท่ัวไป (หน่วยงานระดับฝ่าย ระดับกอง ระดับสำนัก/สำนักงานเขต) 

๒.๒ ผู้ใช้งานท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบประเมินผลตัวช้ีวัด และโครงการประจำปี (กองยุทธศาสตร์) 

กำหนดและสิทธิการใช้งาน จำแนกกลุ่มผู้ใช้งานระบบติดตามประเมินผลโครงการ 
ระดับฝ่าย/กลุ่มงาน ระดับกอง/เขต ระดับสำนัก กองยุทธศาตร์ฯ 

๑. การเพ่ิมข้อมูลโครงการ Ö Ö Ö Ö 

๒. การลบข้อมูลโครงการ  Ö Ö - Ö 

๓. การแก้ไขข้อมูลโครงการ Ö Ö - Ö 

๔. การรายงานความก้าวหน้า   -  

** ระบบบฯ อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานท่ีมีรหัสตรงกับฝ่าย/กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบโครงการ เท่าน้ัน  

๕. การเพ่ิมข้อมูลตัวช้ีวัด Ö Ö Ö Ö 

๖. การแก้ไขข้อมูลตัวช้ีวัด - Ö - Ö 

๗. การลบข้อมูลตัวช้ีวัด - Ö - Ö 

๘. การรายงานข้อมูลตัวช้ีวัด Ö Ö - Ö 

** ระบบฯ อนุญาตเฉพาะผู้ใช้งานท่ีมีรหัสตรงกับกอง/เขตท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เท่าน้ัน  

๙. บันทึกจำนวนโครงการ/ปี - - - Ö 

๑๐. ตรวจประเมินผลโครงการ
(รายโครงการ/ไตรมาส) 

- - - Ö 
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๑๑. บันทึกผลคะแนนส่วนท่ี ๑ - - - Ö 

๑๒. ยืนยันผลประเมินส่วนท่ี ๒ - - - Ö 

**ระบบอนุญาตเฉพาะหน่วยงานท่ีแต่ละกองยุทธศาสตร์ฯ รับผิดชอบการประเมินผล เท่าน้ัน  

 

๑. การใช้งานเบื้องต้น 
๑.๑ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน  

ในการเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องมีรหัสผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ โดยจะต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าหน้าท่ี ท่ี

ดูแลระบบ โดยจะต้องทำการลงทะเบียนก่อน และเม่ือข้อมูลถูกส่งไปท่ีผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบทำการตรวจสอบและ

ให้สิทธิการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 

 
 

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน  

(๑) เข้าท่ีเว็บไซต์ 

(๒) กดท่ีปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่” 
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(๓) กรอกรายละเอียดท่ีระบบร้องขอ 

 
 

(๔) กดปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือทำการยืนยัน และรอตอบรับจากทางเจ้าหน้าท่ี ท่ีดูและระบบ ผ่านทางอีเมลท่ีได้

ลงทะเบียน 

(๕) กดปุ่ม ลงทะเบียน เพ่ือทำการยืนยัน และรอตอบรับจากทางเจ้าหน้าท่ี ท่ีดูและระบบ ผ่านทางอีเมลท่ีได้

ลงทะเบียน 

 

๑.๒ การเข้าสู่ระบบ 

หลงัจากการลงทะเบียนได้รับการอนมุติัเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้โดยทําการเข้าสูร่ะบบ 
(๑) เข้าท่ีเว็บไซต์ 

(๒) กรอกช่ือผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน และกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

(๓) หากรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่ระบบได้ 
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๑.๓ การใช้งานเมนูเบ้ืองต้น  

 
(๑) ปุ่มซ่อนเมนู ใช้สำหรับต้องการซ่อนเมนูทางด้านซ้าย เพ่ือได้เกิดมุมองพ้ืนท่ีทางด้านขวามากข้ึน 

(๒) ปุ่มแสดงเมนู ใช้สำหรับเรียกใช้เมนู เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้งานเมนูในกรณีท่ีอยู่ในหน้าเน้ือหา และ
เป็นทางลัดในการกลับไปหน้าเมนูได้ง่ายข้ึน  

(๓) ปุ่มแสดงเมนูหลักในการเข้าใช้งานระบบ แยกตามประเภทการเข้าถึงระบบท้ัง 4  ระบบประกอบด้วย 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการติดตามและ

ประเมินผล ระบบรายงานผลเชิงสรุปข้อมูล  

(๔) ปุ่มออกจากระบบ เม่ือใช้งานปุ่มน้ี จะเป็นการออกจากระบบ 
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๒. เมนกูระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ์ 
เมนหูลกัของกระบวนการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ ถกูจดัทําขึ IนเพืLอนําเข้าและจดัการข้อมลูประเด็นยทุธศาสตร์ของ
กรุงเทพมหานครฯ การนําเข้าข้อมลูโครงการในรูปแบบเขียนโครงการ ทั Iงในรูปแบบการใช้งบ หรือไมใ่ช้งบ งาน
ประจํา งานไมป่ระจําเป็นต้น  รวมถึง ดําเนินการติดตามผล และรายงานผล โดยแบง่การบนัทกึข้อมลูออกเป็นเมนู
ยอ่ย ๔ เมน ูประกอบด้วย ระบบบนัทกึข้อมลูยทุธศาสตร์ บนัทกึข้อมลูตวัชี Iวดัและข้อมลูพื Iนฐาน สรุปรายงานผล
การดําเนินการ ในระบบนี Iได้ 
 

 
 

๒.๑ ระบบบันทึกข้อมูลยุทธศาสตร์ฯ 

เม่ือทำการกดท่ีเมนู “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์” ระบบจะทำการแสดงท่ีหน้าสรุปรายงานผลการ

ดำเนินการ ในเมนูน้ีจะสามารถดูผลการดำเนินการโครงการในรูปแบบภาพรวม (อธิบายการใช้งานในข้อ 

๒.๑.๓)  และเลือกทำรายการได้จากเมนูทางด้านซ้าย ประกอบไปด้วย เมนูบันทึกตัวช้ีวัดและข้อมูลพ้ืนฐาน 

เมนูระบบบันทึกโครงการ เมนูสรุปรายงานผลการดำเนินงาน  

 
 

เมนูย่อย 
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๒.๑.๑ เมนูย่อย: เมนูบันทึกตัวช้ีวัดและข้อมูลพ้ืนฐาน  

เมนนีู Iใช้สําหรับบนัทกึตวัชี Iวดัของหน่วยงาน และดขู้อมลูตวัชี Iวดัของหน่วยงานทั Iงหมดในระบบได้ 

วิธีการสร้างตวัชี.วดั 

(๑.) กดท่ีเมนู + สร้างตัวช้ีวัดใหม่ 

 
(๒.) กรอกข้อมูลตัวช้ีวัด ตามข้ันตอนท่ี ๑,๒,๓  

- หมายเลข ๑ : ทำการเลือกตัวช้ีวัดหลัก  

- หมายเลข ๒ : ทำการกำหนดตัวช้ีวัดท่ีต้องการบันทึกอยู่ในปีงบใด 

- หมายเลข ๓ : ส่วนการกรอกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวช้ีวัด 

- หมายเลข ๔ : กดเพ่ือไปข้ันตอนต่อไป หรือย้อนกลับ  
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(๓.) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูลตัวช้ีวัด 

วิธีการเลือกดูขอ้มูลตวัชี.วดัหน่วยงาน 

(๑.) กดท่ีเมนูตัวช้ีวัดท้ังหมด 

 

(๒.)  เลือกตัวกรองข้อมูล  
(๓.)  กดท่ีช่ือตัวช้ีวัดเพ่ือดูรายละเอียด 

 

 
วิธีการแกไ้ขตวัชี.วดั 

(๑.) กดทีLเมนตูวัชี Iวดัทั Iงหมด 
(๒.) เลือกตวักรองข้อมลู 
(๓.) กดปุ่ม “แก้ไข”  หลังรายช่ือตัวช้ีวัดท่ีต้องการแก้ไข 

 
(๔.) ทําการแก้ไขข้อมลู 
(๕.) กดปุ่ ม “บนัทกึแก้ไข” เพืLอบนัทกึข้อมลู 
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วิธีการดูรายงานผลตวัชี.วดั 

(๑.) กดทีLเมนรูายงานตวัชี Iวดั/โครงการ 
(๒.) เลือกตวักรองข้อมลู 
(๓.) ระบบแสดงข้อมลูรายงานผลตวัชี Iวดั 
(๔.) ดาวน์โหลดข้อมลูในรูปแบบ Excel  

 

 
 

๒.๑.๒ เมนูย่อย: ระบบบันทึกโครงการ 

เมนนีู Iใช้สําหรับข้อมลูโครงการทั Iงในรูปแบบบนัทกึในระบบ ตรวจสอบสถานะโครงการ พิมพ์เลม่โครงการ ลบ
โครงการ คดัลอกโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการทีLมีอยูใ่นระบบได้ 
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วิธีการสร้างโครงการใหม่  

(๑.) กดทีLเมน ู+ สร้างโครงการใหม ่
(๒.) กรอกข้อมูลโครงการตามข้ันตอน ๑-๗  

ขั IนตอนทีL ๑: กรอกรายละเอียดโครงการ ประกอบไปด้วย  
- ชืLอโครงการ: กรอกชืLอโครงการ 
- สํานกั/สํานกังานเขต: เลือกโครงการทีLต้องการบนัทกึอยูภ่ายใต้ สํานกั/สํานกังานเขต 
- กอง/ฝ่ายฯ ทีLรับผิดชอบตวัชี Iวดั: เลือกหน่วยวานทีLรับผิดชอบตวัชี Iวดั 
- ชืLอผู้ รับผิดชอบ: ระบบจะใสข้่อมลูให้อตัโนมติัตามผู้ ทีLเข้าใช้งานระบบ 
- ชืLอผู้ประสานงาน (สยป): กรอกข้อมลูชืLอผู้ประสานงาน 
- ปีงบประมาณ: เลือกปีงบประมาณ   
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ขั IนตอนทีL ๒:  

 
- หลกัการและเหตผุล: ใสร่ายละเอียดหลกัการและเหตผุล 
- วตัถปุระสงค์โครงการ: ใสร่ายละเอียดวตัถปุระสงค์ของโครงการ เป็นหวัข้อ หากมีมากกวา่ ๑ สามารถ
ทําการเพิLมได้จากปุ่ ม “เพิLม”  

 
- เปา้หมายของโครงการ: ใสเ่ปา้หมายของโครงการเป็นหวัข้อ หากมีมากกวา่ ๑ สามารถทําการเพิLมได้
จากปุ่ ม “เพิLม”  
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ขั IนตอนทีL ๓: 

- 
- ประเภทของโครงการตามแผน: เลือกประเภทของโครงการตามแผน 
- ประเภทโครงการ: เลือกประเภทโครงการใหม ่หรือตอ่เนืLอง หากเลือกตอ่เนืLอง จะต้องทําการระบจํุานวน
ปีในระบบด้วย 
- ชนิดของโครงการ: เลือกชนิดโครงการ  
- ลกัษณะโครงการ: เลือกลกัษณะโครงการ ใช้งบประมาณ หรือไมใ่ช้งบ 
- รูปแบบโครงการ: เลือกรูปแบบโครงการ (ในสว่นตวัเลือกนี IจะมีเงืLอนไขการรายงานและติดตามผล
ประกอบสําหรับตวัเลือก ซึLงแตกตา่งกนัตามรูปแบบโครงการ) 
- สนบัสนนุนโยบายผู้วา่ราชการ กทม.: เลือกโครงการสนบัสนนุตามนโยบายข้อใด หรือไม ่
- ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ: กรอกวันท่ีเร่ิมต้น ส้ินสุด และ พิกัด ของของการต้ังอยู่ท่ีใด โดย

ทำการกรอก latitude และ Longitude (วิธีค้นหา latitude และ  Longitude ทำการเข้าเว็บไซต์ 
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www.google.com/maps ทำการค้นหาสถานท่ี หรือปักหมุดพิกัด เพ่ือดึงพิกัด จากน้ันให้ทำการดูท่ี 

URL ด้านบน จะเห็นพิกัด latitude และ longitude ให้นำตัวเลขน้ันมากรอก)  

 
-รายละเอียดเพิLมเติม: กรอกข้อมลูเพิLมเติม 
 
ขั IนตอนทีL ๔: 
ระบบจะแสดงแผนปฏิบติัการ ตามประเภทโครงการ ในขั IนตอนทีL ๓ หากโครงการทีLมีแบบแผนปฏิบติัการ 
ระบบจะแสดงแผนปฏิบติัการโดยอตัโนมติั ตามรูปตวัอยา่ง  
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หากโครงการทีLไมมี่แผนการปฏิบติัการมาตรฐาน สามารถดําเนินการเพิLมเองได้ ตามรูปด้านลา่ง  

 
 
ขั Iนตอนที ๕:  

 
- งบฯ กทม: กรอกงบประมาณ 
- งบฯ รัฐบาล: กรอกงบประมาณ 
- งบฯ อืLน ๆ: กรอกงบประมาณอืLน ๆ 
- งบลงทนุ: กรอกงบลงทนุ 
- งบดําเนินการ: กรอกงบดําเนินการ 
- แผนงาน: กรอกรายละเอียดแผนงาน 
- งาน: กรอกรายละเอียดงาน 
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- หมวด: กรอกรายละเอียดหมวด 
- จํานวนเงินทั Iงสิ Iน: กรอกจํานวนเงินทั Iงสิ Iน 
- รายละเอียดงบประมาณ: กรอกรายละเอียดงบประมาณ หากมีมากกวา่ 1 รายการสามารถทําการเพิLมได้ 
ปุ่ ม “เพิLม”  

 
ขั IนตอนทีL ๖: 
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 - ความเสีLยง: กรอกคา่ประเมินความเสีLยง โดยกดปุ่ ม  เพิLม  

 
- ประโยชน์ทีLคาดวา่จะได้รับ: กรอกรายละเอียดประโยชน์ทีLคาดวา่จะได้รับของโครงการ 
- ตวัชี Iวดัความสําเร็จ: เลือกตวัชี Iวดัความสําเร็จ หากมีมากกวา่ 1 สามารถทําการเพิLมได้ ทีLปุ่ ม “เพิLม” 
- การติดตามความก้าวหน้า: กรอกรายละเอียดตามความก้าวหน้า 
- การประเมินผลโครงการ: กรอกรายละเอียดการประเมินผลโครงการ 
 
ขั Iนตอนที ๗:  

 
- เอกสารเพิLมเติม: แนบไฟล์ทีLเกีLยวข้องกบัโครงได้เพิLมเติมได้ตั Iงแต ่1 ไฟล์ขึ Iนไป 
(3) กดปุ่ม ย้อนกลับ เพ่ือกลับไปข้ันตอนก่อนหน้า หรือ กดปุ่ม บันทึกฉบับร่าง เพ่ือบันทึกข้อมูล หากทำ

การบันทึกฉบับร่างเรียบร้อย จะสามารถค้นหา หรือ ส่งขออนุมัติโครงการได้จากเมนูโครงการท้ังหมด 

(ศึกษาได้จากหัวข้อวิธีการขอตรวจสอบโครงการ) 
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วิธีการขอตรวจสอบโครงการ/ขออนุมติั 

(๑) ไปท่ีเมนู “โครงการท้ังหมด”  

(๒) ทำการค้นหาโครงการท่ีต้องการ 
(๓) กดปุ่มขอตรวจสอบ    
(๔) ระบบแจ้งเตือนยืนยนัการตรวจสอบ กดปุ่ ม  “ตกลง” เพืLอยืนยนั หรือ “ยกเลิก” เมืLอทําการกดยืนยนัข้อมลู

โครงการจะเข้าสูข่ั Iนตอนการรอตรวจสอบ สามารถตรวจสอบข้อมลูหรือติดตามสถานะโครงการได้จาก
เมน ู“โครงการรอตรวจสอบ” *หากโครงการทีLทําการสง่ตรวจสอบโครงการแล้วจะไมส่ามารถดําเนินการ
แก้ไขได้ จนกวา่ผู้ มีอํานาจทําการสง่กลบัให้แก้ไข 
 

วิธีการอนุมติัโครงการ(เฉพาะผูที้HมีสิทธิI เท่านั.น)  

ผู้ ทีLสามารถใช้งานเมนนีู Iได้ จะเป็นผู้ ทีLมีสิทธิhเทา่นั Iน ซึLงจะสามารถทําการอนมุติั แก้ไข แสดงความคิดเห็น ให้กบั
โครงการในหน่วยงานทีLดแูลเทา่นั Iน ตามขั Iนตอนการอนมุติัของหน่วยงาน  

(๑) ไปท่ีเมนู “โครงการรอตรวจสอบ”  

(๒) เรียกดูโครงการท่ีขอตรวจสอบ  
(๓) กดปุ่มตรวจสอบ 

 
(๔) ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ รวมถึงแก้ไขรายละเอียดเน้ือหาของโครงการได้ และทำการอนุมัติ
โครงการ หากไม่อนุมัติ โครงการท่ีขอมาจะถูกส่งกลับไปยังเจ้าของโครงการเพ่ือทำการแก้ไขได้อีกคร้ัง  
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(๕) กดปุ่ม “เสร็จส้ิน” เพ่ือทำการยืนยันข้อมูล หรือปุ่ม “ย้อนกลับ”  เพ่ือกลับไปข้ันตอนก่อนหน้า  

 
 

วิธีการอนุมติัโครงการ(เฉพาะเจา้หนา้ทีHภายใน สยป เท่านั.น )  

เมืLอโครงการผา่นการอนมุติัในหน่วยงานครบตามกําหนดแล้ว เจ้าหน้าทีL สยป จะต้องดําเนินการตรวจสอบและ
วิเคราะห์โครงการ เพืLอใช้สําหรับจดัทําแผนตอ่ไปในระบบทีL ๒ (ระบบกระบวนการแปลงแผนสูก่ารปฏิบติั)  

(๑) ไปท่ีเมนู “ระบบวิเคราะห์โครงการ”  

(๒) ตรวจสอบข้อมลูโครงการ และผลการตรวจสอบ การอนมุติัก่อนหน้า 
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(๓) แสดงความคิดเห็น และทำการอนุมัติโครงการ หากไม่อนุมัติ โครงการท่ีขอมาจะถูกส่งกลับไปยัง

เจ้าของโครงการเพ่ือทำการแก้ไขได้อีกคร้ัง 

 
(๔) ทําการวิเคราะห์โครงการ “เลือกเครืLองมือวิเคราะห์”  
(๕) ประเมินการวิเคราะห์โครงการ 

 
(๖) กดปุ่ ม “เสร็จสิ Iน” เพืLอยืนยนัข้อมลู หรือ “ย้อนกลบั” เพืLอกลบัไปขั Iนตอนก่อนหน้า 
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(๗) เมืLอโครงการถกูอนมุติัโดย สยป แล้วจะถกูสง่ข้อมลูไปยงัระบบทีL ๒ (กระบวนการแปลงแผนไปสูก่าร

ปฏิบติั) เพืLอจดัทําแผนตอ่ไป 
 

วิธีการนาํโครงการเขา้สู่ระบบติดตาม 

เมืLอโครงการผา่นการเห็นชอบอนมุติัจากหวัหน้าหน่วยงาน นกัวิเคราะห์ และทําการสง่โครงการไปยงัสํานกั
งบประมาณ (โครงการใช้งบ และสํานกังบประมาณ ฯ อนมุติัโครงการกลบัมา) หรือ ผา่นขั Iนตอนอนมุติัจากหวัหน้า
หน่วยงาน หรือนกัวิเคราะห์ (โครงการไมใ่ช้งบ) โครงการจะถกูแสดงทีLเมนนีู I เพืLอให้ทางเจ้าของโครงการนํา
โครงการเข้าสูร่ะบบติดตาม  

(๑) กดทีLเมน ู“ระบบบนัทกึโครงการ”  
(๒) กดทีLโครงการรอติดตามฯ 
(๓) ค้นหาโครงการตามเงืLอนไข หรือตามชืLอโครงการ 
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(๔) กดทีLปุ่ ม “ดําเนินการติดตาม”  

 
(๕) ปรับรายละเอียดแผนการรายงานติดตาม 

 
(๖) เมืLอทําการปรับแผนรายงานเรียบร้อยแล้ว ทําการกดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอบนัทกึข้อมลู และข้อมลูจะ

ถกูสง่ไปในขั Iนตอนตอ่ไปคือ กระบวนการติดตามและประเมินผล เพืLอทําการรายงานตอ่ไป หรือกดปุ่ ม 
“ยกเลิกและย้อนกลบั” เพืLอยกเลิกรายการ 

  
 

วิธีการตรวจสอบสถานะโครงการ/พิมพเ์ล่มโครงการ 

(๑) ไปทีLเมน ู“โครงการทั Iงหมด” 
(๒) ค้นหาโครงการ  
(๓) ตรวจสอบสถานะโครงการ หรือเลือกพิมพ์รายงาน  
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วิธีการคดัลอกโครงการ 

(๑) ไปท่ีเมนู “คัดลอกข้อมูลโครงการ” หรือ “โครงการไม่ได้รับงบประมาณ”  

(๒) กดดูรายการโครงการ หรือค้นหา รายการท่ีต้องการคัดลอก 
(๓) กดปุ่ม “คัดลอกโครงการ” 

(๔) โครงการท่ีทำการคัดลอก จะเข้าไปสู่เมนู โครงการท้ังหมด สามารถทำการแก้ไข และขอจัดทำ
โครงการได้อีกคร้ัง 

 
 
 

๒.๑.๓ เมนูย่อย: สรุปรายงานผลดำเนินงาน  
 
เมนูน้ีใช้สำหรับดูรายงานโครงการ สามารถเรียกดูรายงานในรูปแบบภาพรวม สรุปตัวช้ีวัดโครงการ ผู้ใช้งาน

สามารถเรียกดูได้ตามเมนูย่อย ประกอบด้วย สรุปตัวช้ีวัดและโครงการ โครงการตามหน่วยงาน จำแนกตามปี 

แต่แต่ละเมนูย่อย สามารถดูรายงานได้ดังน้ี   

เมนูสรุปตวัชี.วดัและโครงการ 

เมนนีู IจะอธิบายภาพรวมของโครงการทีLตอบตวัชี Iวดัตามสํานกั/สํานกังานเขต รายงานผลตามปี ผู้ใช้งานสามารถ
กรองตวัเลือกทีLต้องการเลือกดไูด้  
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สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้ โดยกดท่ี ผลการดำเนินงานของโครงการ เพ่ือเข้าถึงรายละเอียดของโครงการ  

 
 

 

เมนูโครงการตามหน่วยงาน 

เมนนีู Iแสดงผลรายงานตามหน่วยงาน สามารถเลือกกรองข้อมลูได้ ๓ ระดบั ประกอบด้วย หน่วยงานระดบัสํานกั 
หน่วยงานระดบัสํานกังานเขต หน่วยงานระดบักรุงเทพมหานคร ซึLงทั Iง ๓ ระดบัจะสามารถกรองข้อมลูรายปีได้ 
เมืLอกดทีLเมน ูและเลือกตวักรองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงภาพรวม แบง่ตามหวัข้อทีLทําการเลือกด ูผู้ใช้งาน
สามารถดรูายงาน ลงลกึถึงรายโครงการได้ ตามตวัอย่างขั Iนตอนในรูปภาพประกอบด้านลา่ง 
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เลือกตวักรองข้อมลู 

 
เลือกหน่วยงานท่ีต้องการ 

 
เลือกหน่วยงาน 
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แสดงรายละเอียดโครงการ 
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๓. เมนกูระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ  
เมนหูลกัของกระบวนการแปลงแผนสูก่ารปฏิบติั ถกูจดัทําขึ IนเพืLอใช้เพืLอการเรียกดขู้อมลูการจดัทําแผนปฏิบติั
ราชการของหน่วยงาน การจดัคํารับรองการปฏิบติังาน  ระดบัหน่วยงาน เพืLอใช้ในการพิมพ์เลม่คํารับรองการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน   
 

 
 

 ๓.๑ เมนูยอ่ยการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ  

๓.๑.๑ เมนูแผนฯ หน่วยงาน  

เมนนีู Iใช้สําหรับเรียกดขู้อมลูแผนปฏิบติัราชการฯ ประจําปีของหน่วยงาน ของหน่วยงาน  

วิธีเรียกดูแผนปฏิบติัราชการฯ ประจาํปี ของหน่วยงาน  

(๑) กดทีLม ูแผนฯ หน่วยงาน 
(๒) เลือกหน่วยงาน  
(๓) เลือกปีทีLต้องการ  
(๔) กดปุ่ มสง่ออกแผนฯ 

 
(๕) ค้นหาไฟล์ทีLทําการสง่ออก หรือ มองหาได้จาก สว่นจดัเก็บในเครืLองทีLดาวน์โหลด  
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๓.๑ เมนูยอ่ยการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 

วิธีเรียกดูคาํรับรองการปฏิบติังานและพิมพ ์

(๑) กดทีLเมนหูน่วยงาน/สํานกั 
(๒) เลือกหน่วยงาน  
(๓) เลือกหน่วยงาน  
(๔) กดปุ่ มพิมพ์คํารับรอง  

 
(๕) ค้นหาไฟล์ทีLทําการสง่ออก หรือ มองหาได้จาก สว่นจดัเก็บในเครืLองทีLดาวน์โหลด 

 

๔. เมนกูระบวนการติดตามและประเมินผล 
เมนนีู Iใช้เพืLอติดตามและรายงานผลความคืบของโครงการทีLนําเข้าระบบ  

วิธีการรายงานผลการดาํเนินงาน 

(๑) กดท่ีเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน” 

(๒) กดท่ี “โครงการท้ังหมด” 

(๓) เลือกค้นหาโครงการ กดท่ี “ค้นหาข้ันสูง” กดปุ่ม “แสดง” 
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(๔) เลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 
(๕) กดท่ีปุ่ม “รายงาน” ด้านหลังโครงการท่ีต้องการรายงาน 

(๖) ใส่รายละเอียดรายงาน 
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(๗) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลการรายงานความคืบหน้าของโครงการ หรือ กดปุ่ม 

“ยกเลิก” เพ่ือต้องการยกเลิกรายการ 
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วิธีดูผลความคืบหนา้ของโครงการ 

(๑) กดท่ีเมนู “รายงานผลการดำเนินงาน” 

(๒) กดท่ี “โครงการท้ังหมด” 

(๓) เลือกค้นหาโครงการ กดท่ี “ค้นหาข้ันสูง” กดปุ่ม “แสดง” 
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(๔) เลือกเง่ือนไขในการค้นหา 

 
(๕) กดท่ีช่ือโครงการท่ีต้องการดูข้อมูลการรายงาน 

 
(๖) หน้าจอแสดงข้อมูลการรายงาน 

 

๔.๑ เมนูยอ่ยสรุปและรายงานผลแบบต่าง ๆ  

เมนนีู Iใช้สําหรับดรูายงานสรุปผลในรูปแบบตา่ง ๆ โดยรายงานผลในรูปแบบ สรุปตวัชี Iวดัและโครงการ  
แผนฯปี ๖๑ – ๖๕ ,ตวัชี Iวดัเชิงยทุธศาสตร์,ตวัชี Iวดังานประจํา 

วิธีเลือกดูขอ้มูลสรุปผลและรายงานผลแบบต่าง ๆ 

(๑) กดทีLเมนสูรุปผลรายงานแบบตา่ง ๆ  
(๒) เลือกชดุข้อมลูทีLต้องการดรูายงาน 
(๓) เลือกตวักรองข้อมลู 
(๔) หน้าจอแสดงผลข้อมลู 
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๕. เมนูรายงานผลข้อมูลเชิงสรุป 
เมนหูลกัของรายงานผลข้อมลูเชิงสรุปผล ถกูจดัทําขึ IนเพืLอดรูายงานตามหวัข้อตา่ง ๆ ซึLงระบบจดัทําการ
แบง่ข้อมลูรายงานตามหวัข้อ และ สามารถลงลกึถงึระดบัโครงการได้ ประกอบด้วย ข้อมลูหวัข้อตา่ง ๆ 
ดงันี I ข้อมลูรายงานสถานการณ์ รายงานข้อมลูสถานการณ์ (Baseline) เปรียบเทียบ ข้อมลูตามแผน 
รายงานผลตามแผน/นโยบาย และเครืLองมือในการวิเคราะห์  

๕.๑ ขอ้มูลรายงานสถานการณ์ 

เมนนีู Iใช้สําหรับดรูายงานข้อมลูสถานการณ์ปัจจบุนัทีLผู้ดแูลระบบเป็นผู้ตั Iงคา่รายงานพิเศษ ให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์  

วิธีดูรายงานขอ้มูลสถานการณ์ 

(๑) กดทีLเมนเูปรียบเทียบ 
(๒) เลือกข้อมลูเปรียบเทียบ แผนงาน-แผนเงิน หรือ แผนงาน-ผลงาน 
(๓) เลือกปี 
(๔) เลือกหน่วยงาน  
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(๕) เลือกปีทีLต้องการด ู

 
(๖) หน้าจอแสดงข้อมลู 

 
 

 

๕.๒ ขอ้มูลสถานการณ์ (Baseline)  

เมนนีู Iใช้สําหรับดรูายงานข้อมลูสถานการณ์ (Baseline) ตามข้อมลูสถานการณ์ทีLต้องการได้  

วิธีดูรายงานขอ้มูลสถานการณ์ (Baseline)  

(๑) กดท่ีเมนูรายงานข้อมูลสถานการณ์ (Baseline) 
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(๒) เลือกข้อมูล (Baseline) ตามเร่ืองท่ีต้องการดู หรือพิมพ์ค้นหาได้ 

 
(๓) หน้าจอแสดงผลข้อมูล 

  
 
 

๕.๓ ขอ้มูลเปรียบเทียบ 

เมนนีู Iใช้สําหรับดรูายงานข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ แบง่ได้ออกเป็น ๒ ประเภท คือ แผนงาน-แผนเงิน และ แผนงาน-
ผลงาน   

วิธีดูรายงานขอ้มูลเปรียบเทียบ 

(๑) กดทีLเมนเูปรียบเทียบ 
(๒) เลือกข้อมลูทีLต้องการ แผนงาน-แผนเงิน หรือ แผนงาน-ผลงาน 
(๓) เลือกปี 
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(๔) เลือกหน่วยยงาน 

 
(๕) หน้าจอแสดงข้อมูล 

 
 

(๖) กดท่ีด้านเพ่ือเข้าถึงข้อมูลโครงการของด้าน 
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๕.๔ ขอ้มูลตามแผน 

เมนูน้ีใช้ดูข้อมูลรายงานตามแผน ประกอบด้วยแผน 20 ปี และแผนนโยบายผู้ว่า 

วิธีดูรายงานขอ้มูลตามแผน 

(๑) กดท่ีเมนูตามแผนฯ 

(๒) กดเลือกแผนท่ีต้องการดู  
(๓) เลือกปี 

 
(๔) หน้าจอแสดงข้อมูล 

 
(๕) กดท่ีรายช่ือโครงการเพ่ือเรียกดูข้อมูลของโครงการ 
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๕.๕ รายงานผลตามแผน/นโยบาย 

เมนูน้ีใช้ดูข้อมูลรายงานตามแผนกรุงเทพมหานคร แผนหน่วยงาน ตามคู่มือฯมิติท่ี ๑ และ นโยบายผู้ว่าฯ 

วิธีดูรายงานขอ้มูลแผนนโยบาย  

(๑) กดท่ีเมนูรายงานผลตามแผนนโยบาย 
(๒) กดท่ีแผนฯ ท่ีต้องการดูรายงาน 

(๓) เลือกปี 

 
(๔) หน้าจอแสดงข้อมูลรายงาน 
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๕.๖ เคร่ืองมือการวิเคราะห์ข้อมูล 

(๑) เข้าสู่ระบบท่ี http://127.0.0.1:8090/scriptcase/devel/iface/login.php 

(๒) USER = admin , PASSWORD = admin 

 
(๓) กดท่ีปุ่ม Create project 
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(๔) เลือก Blank project 

 
(๕) ใส่รายละเอียดของโปรเจคท่ีสร้าง เสร็จแล้วกดปุ่ม Next 

 
(๖) กำหนดภาษาให้กับโปรเจค โดยเลือก Thai / Thailand และ Unicode (UTF-8) เสร็จแล้วกดปุ่ม 

Next 
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(๗) เลือก Theme ท่ีต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next 

 
(๘) เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการเช่ือมต่อ เลือก MySQL / MariaDB 
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(๙) กำหนดข้อมูลการเช่ือมต่อฐานข้อมูล ทดสอบได้ด้วยการกด Test Connection เสร็จแล้วกด Create 

 
(๑๐) สร้างโปรเจคเสร็จเรียบร้อย กดปุ่ม + Create first application เพ่ือสร้างแอพพลิเคช่ันใหม่ 

 
 

(๑๑) เลือก แอพพลิเคช่ัน ท่ีต้องการ เลือก Grid เพ่ือแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง 
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(๑๒) กำหนดช่ือ แอพพลิเคช่ัน และเลือกตารางข้อมูลท่ีต้องการนำมาวิเคราะห์ เสร็จแล้วกดปุ่ม 

Create 

 
(๑๓) กดปุ่ม EDIT FIELDS เพ่ือแก้ไขช่ือคอลัมภ์ให้ตรงตามความต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Create 

 
(๑๔) กดปุ่ม Run application เพ่ือแสดงข้อมูลท่ีกำหนด 
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(๑๕) ระบบแสดงผลตารางตามข้อมูลท่ีกำหนด 

 
 

 

 

 

๖. เมนูผู้ดูแลตั้งค่าระบบ (System Configure) 
เมนนีู Iอนญุาตใช้งานเฉพาะผู้ดแูลระบบเทา่นั Iน ถกูออกแบบมาเพืLอใช้ในการตั Iงคา่ เพิLมข้อมลู แก้ไขข้อมลู 
จดัการสิทธิตา่ง ๆ ของผู้ใช้งานระบบ โดยการแบง่ออกเป็นเมนยูอ่ย ๕ เมน ูประกอบด้วย จดัการโครงสร้าง 
กทม. จดัการสิทธิ จดัการผู้ใช้งาน จดัการขา่วสาร/ประกาศ จดัการรายงาน 

๖.๑ เมนูยอ่ยจดัการโครงสร้าง กทม. 

๖.๑.๑ เมนู: จัดการโซน 

เมนนีู Iใช้สําหรับการสร้าง แก้ไขข้อมลู ลบข้อมลู โครงสร้างของ กทม. โดยสามารถดําเนินการตามรายละเอียดโซน 
สํานกังาน หน่วยงานได้ ทีLเมนนีู I  

วิธีการสร้างโซน  

(๑) กดท่ีเมนูจัดการโซน 

(๒) กดปุ่มสร้างโซนใหม่ 
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(๓) กรอกข้อมลูรหสัโซน และ ชืLอโซน ทีLต้องการ 
(๔) กดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอทําการบนัทกึ หรือ กดปุ่ ม “ยกเลิก” เพืLอทําการยกเลิกรายการ 

 

 
 
 

 วิธีการแกไ้ขโซน  

(๑) กดท่ีเมนู จัดการสำนักงาน 

(๒) กดปุ่มสร้างสำนักใหม่ 

 
(๓) กรอกข้อมลูโซน รหสัสํานกั ชืLอสํานกั  
(๔) กดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอทําการบนัทกึ หรือ กดปุ่ ม “ยกเลิก” เพืLอทําการยกเลิกรายการ 
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วิธีการสร้างหน่วยงาน 

(๑) กดท่ีเมนูจัดการหน่วยงาน 

(๒) กดปุ่มสร้างสำนักใหม่ 

 
(๓) กรอกรายละเอียดสำนัก รหัสสำนัก รหัสหน่วยงาน ช่ือกอง ช่ือกลุ่ม/ฝ่าย ช่ือหน่วยงาน 

(๔) กดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอทําการบนัทกึ หรือ กดปุ่ ม “ยกเลิก” เพืLอทําการยกเลิกรายการ 

 
 

วิธีการแกไ้ขขอ้มูลโครงสร้างกทม 

(๑) กดท่ีเมนูท่ีต้องการแก้ไข 
(๒) กดปุ่ม “แก้ไข” หลังรายการท่ีต้องการแก้ไข 

 



50 
 

(๓) แก้ไขข้อมูล 
(๔) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทำการบันทึก หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือทำการยกเลิกรายการ 

 

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลโซน 

 
 

 

วิธีการลบขอ้มูลโครงสร้างกทม 

(๑) กดท่ีเมนูท่ีต้องการลบ 

(๒) กดปุ่ม “ลบ” หลังรายการท่ีต้องการแก้ไข 

 
(๓) ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยันการลบ กดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือทำการยืนยันการลบ หรือปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือทำ

การยกเลิกการลบ 
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๖.๒ เมนูยอ่ยจดัการสิทธิM  

๖.๒.๑ เมนู: สิทธ์ิท้ังหมด 

เมนนีู Iใช้สําหรับกําหนดสิทธิhผู้ ใช้งาน แบง่ตามประเภทของผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงระบบ โดยสามารถสร้างสิทธิhและ
กําหนดสิทธิhได้ทีLเมนนีู I  

วิธีการสร้างสิทธิI เขา้ใชง้าน 

(๑) กดท่ีเมนูสิทธ์ิท้ังหมด 

(๒) กดปุ่ม “สร้างสิทธ์ิใหม่” 

 
(๓) กรอกข้อมูลช่ือสิทธ์ิ รหัสสิทธ์ิ ระดับสิทธ์ิ(ระดับกลุ่มของสิทธ์ิ)  นิยามสิทธ์ิ 
(๔) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทำการบันทึก หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือทำการยกเลิกรายการ 

 
 

 

วิธีการกาํหนดสิทธิI การใชง้าน  

เมืLอทําการสร้างสิทธิhเรียบร้อยแล้วจะต้องทําการกําหนดสิทธิhการใช้งานการเข้าถึงเมนใูนระบบ โดย 
(๑) กดปุ่ ม “กําหนดสิทธิhใช้งาน” 
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(๒) กําหนดสิทธิhทีLต้องการ โดยแสดงผล ฝัLงขวาเป็นกําหนดตามเมน ูฝัLงด้านบนจะแสดงระดบัสิทธิh ทําการ
คลิกทีLกลอ่งตวัเลือก ให้เป็นเครืLองหมายถกูเพืLอกําหนดสิทธิh 

 
 

(๓) เม่ือกำหนดสิทธิเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทำการบันทึกการกำหนด 

 
 

 

วิธีการแกไ้ขสิทธิI  

(๑) กดท่ีเมนูสิทธ์ิท้ังหมด 

(๒) กดปุ่ม “แก้ไข” ด้านหลังรายการท่ีต้องการแก้ไข  

 
(๓) แก้ไขข้อมูลตามท่ีต้องการ 
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(๔) กดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอทําการบนัทกึ หรือ กดปุ่ ม “ยกเลิก” เพืLอทําการยกเลิกรายการ 

 
 

 

วิธีการลบสิทธิI  

(๑) กดท่ีเมนูสิทธ์ิท้ังหมด 

(๒) ดูรายการสิทธ์ิท่ีต้องการลบ และกดปุ่ม “ลบ” ด้านหลัง รายการสิทธ์ิท่ีต้องการลบ 

 
(๓) ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยันการลบ กดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือทำการยืนยันการลบ หรือปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือทำ

การยกเลิกการลบ 
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วิธีการอนุมติัผูใ้ชง้าน 

เมืLอมีผู้ใช้งานลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้ว ทางผู้ดแูลระบบจะต้องทําการตรวจสอบและอนมุติัการเข้าใช้งานระบบ  
(๑) กดท่ีเมนูจัดการผู้ใช้งาน 

(๒) กดท่ีเมนูรายการรอตรวจสอบ 

(๓) ค้นหารายช่ือผู้ใช้งาน หรือ ดูจากรายการผู้ใช้งานท่ีลงทะเบียน 

 
 

(๔)  กดปุ่ม “แก้ไข”  เพ่ือดูรายละเอียดผู้ท่ีทำการลงทะเบียน 

(๕)  ตรวจสอบข้อมูลและกำหนดอนุมัติ และไม่อนุมัติจุดต้ังค่า 

 
 

(๖) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูล หรือ ปุ่ม “ย้อนกลับ” เพ่ือยกเลิกรายการ 

วิธีการสร้างผูใ้ชง้านใหม่(กรณีไม่ลงทะเบียนเอง) 

(๑) กดทีLเมนจูดัการผู้ใช้งาน 
(๒) กดทีL “เพิLมผู้ใช้งาน”  
(๓) กรอกข้อมลูรายละเอียดผู้ใช้งาน 

- สํานกั/สํานกัเขต: เลือกสํานกั/สํานกัเขต ทีLผู้ ใช้งานสงักดั 
- กอง/ฝ่าย: เลือกกอง/ฝ่าย ทีLผู้ ใช้งานสงักดั 
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- เลขบตัรประชาชน: กรอกหมายเลขบตัรประชาชนผู้ใช้งาน 
- ชืLอจริง: กรอกชืLอจริงผู้ใช้งาน 
- นามสกลุ: กรอกนามสกลุผู้ใช้งาน 
- อีเมล์: กรอกอีเมล์ผู้ใช้งาน 
- ชืLอผู้ใช้งาน: กรอกชืLอผู้ใช้งาน 
- รหสัผา่น: กําหนดรหสัเข้าใช้งาน 
- ระดบั: เลือกระดบัสิทธิhการเข้าใช้งาน 
- เป็นนกัวิเคราะห์หรือไม:่ สถานะผู้ใช้งานทัLวไปหรือนกัวิเคราะห์ 

(๔) กดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอยืนยนัการบนัทกึข้อมลู หรือ ปุ่ ม “ย้อนกลบั” เพืLอยกเลิก 
 

 
 

 

 

 

๖.๓ เมนูยอ่ยจดัการข่าวสาร/ประกาศ 

เมนนีู Iใช้สําหรับใสข้่อมลูข่าวสาร หรือประกาศของกรุงเทพมหานคร ทีLต้องการประกาศบนเว็บไซต์ 

วิธีการสร้างข่าวสารหรือประกาศ 

(๑) เข้าท่ีเมนู “จัดการข่าวสาร/ประกาศ” 

(๒) กดเลือก “ข่าวสาร” หรือ “หนังสือเวียน/นโยบาย”  
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(๓) กดปุ่ม  “สร้างข่าวสารใหม่”  

 
(๔) กรอกข้อมูลเน้ือหา 
(๕) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล หรือ “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกรายการ 

 
 

วิธีการแกไ้ขข่าวสารหรือประกาศ 

(๑) เข้าท่ีเมนู “จัดการข่าวสาร/ประกาศ” 

(๒) กดเลือก “ข่าวสาร” หรือ “หนังสือเวียนนโยบาย” 
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(๓) กดปุ่ม “แก้ไข” 

 
 

(๔) แก้ไขข้อมูลตามท่ีต้องการ 
(๕) กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพ่ือทำการบันทึกข้อมูล หรือ “ยกเลิก” เพ่ือยกเลิกรายการ 

 
 

 

วิธีการลบข่าวสารหรือประกาศ 

(๑) เข้าท่ีเมนู “จัดการข่าวสาร/ประกาศ” 

(๒) กดเลือก “ข่าวสาร” หรือ “หนังสือเวียนนโยบาย” 
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(๓) ดูรายการข่าวสารหรือหนังสือเวียนนโยบายท่ีต้องการลบ และกดปุ่ม “ลบ” ด้านหลัง รายการข่าวสารท่ี

ต้องการลบ 

 
(๔) ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยันการลบ กดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือทำการยืนยันการลบ หรือปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือทำ

การยกเลิกการลบ 

 
๖.๔ เมนูยอ่ยการจดัการรายงาน 

เมนนีู Iใช้สําหรับจดัการข้อมลูรายงานสถานการณ์ทีLต้องการ เพืLอแสดงรายงานสถานการณ์ปัจจบุนัในระบบ เพืLอให้
มีการติดตามตวัชี IวดัทีLอยูใ่นสถานการณ์ปัจจบุนั โดยแสดงผลทีLเมนรูะบบรายงานผลข้อมลูเชิงสรุป อยูภ่ายใต้เมนู
ข้อมลูรายงานสถานการณ์ 

วิธีการเพิHมขอ้มูลรายงานสถานการณ์ 

(๑) กดทีLเมนจูดัการรายงาน 
(๒) กดทีLรายงานตามสถานการณ์ 
(๓) กดปุ่ ม “สร้างสถานการณ์ใหม”่ 
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(๔) กรอกชืLอข้อมลูสถานการณ์ 
(๕) เลือกตวัชี IวดัทีLเกีLยวข้องกบัสถานการณ์ สามารถทําการเพิLมได้มากกวา่ ๑ ตวัชี Iวดั 

 
(๖) กดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอทําการบนัทกึข้อมลู หรือกดปุ่ ม “ยกเลิก” เพืLอยกเลิกรายการ 
 

วิธีการแกไ้ขขอ้มูลรายงานสถานการณ์ 

(๑) กดทีLเมนจูดัการรายงาน 
(๒) กดทีLรายงานตามสถานการณ์ 
(๓) กดเลือกรายการสถานการณ์ทีLต้องการแก้ไข 
(๔) ทําการแก้ไขข้อมลู 
(๕) กดปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เพืLอทําการบนัทกึข้อมลู หรือกดปุ่ ม “ยกเลิก” เพืLอยกเลิกรายการ 

 
 

วิธีการลบขอ้มูลรายงานสถานการณ์ 

(๑) กดทีLเมนจูดัการรายงาน 
(๒) กดทีLรายงานตามสถานการณ์ 
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(๓) กดเลือกรายการสถานการณ์ทีLต้องการลบ 

 
(๔) ระบบแสดงหน้าต่างเพ่ือยืนยันการลบ กดปุ่ม “ยืนยัน” เพ่ือทำการยืนยันการลบ หรือปุ่ม “ยกเลิก” เพ่ือทำ

การยกเลิกการลบ 

 
 
 

๖.๕ เมนูยอ่ยการตัPงค่าทัQวไป 

เมนนีู Iใช้สําหรับตั Iงคา่ขนาดไฟล์ทีLต้องการให้ทําการจดัเก็บไว้ในระบบ สามารถกําหนดขนาดไฟล์ทีLต้องการได้ โดย
จะมีผลกบัการ upload ไฟล์ ในทกุหน้าการใช้งาน 

วิธีการตั.งค่าขนาดไฟล ์

(๑) กดทีLเมนตูั Iงคา่ทัLวไป 
(๒) เลือกขนาดไฟล์ทีLต้องการกําหนด 
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(๓) กดปุ่ มบนัทกึข้อมลู 
 

 
 

๖.๖ การติดต้ัง Web server และ Database server 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร พัฒนาดEวยเทคโนโลยี Web application ซ่ึงจำเปUนท่ี

จะตEองใชE Web server ในการประมวลผลการทำงานชุดคำส่ังท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงโปรแกรมท่ีเลือกใชEคือ Apache web 

server และยังจำเปUนตEองมี Database server เพ่ือใชEในการจัดเก็บบันทึกขEอมูลของท่ีใชEภายในระบบ ซ่ึงโปรแกรมท่ี

ใชEคือ MySQL โดยมีข้ันตอนการติดต้ังดังน้ี 

วิธีการติดต้ัง Apache และ MySQL 

(๑) เขEาไปท่ีเว็บไซตi https://www.apachefriends.org 

(๒) เลือก XAMPP for Windows 
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(๓) เว็บไซตiจะแสดงหนEาดาวนiโหลดไฟลi และมีขEอความแจEงใหEบันทึกไฟลi กดปุrม Save File 

 
(๔) เปtดไฟลiท่ีไดEทำการบันทึกไวEบนเคร่ืองคอมพิวเตอรi 

 
(๕) เลือก Yes 

 
(๖) กด Ok 
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(๗) กด Next > 

 
(๘) ชุดโปรแกรมติดต้ังจะแสดงรายการโปรแกรมใหEเลือกติดต้ัง ตEองเลือกโปรแกรมอย{างนEอยดังน้ี 

1. Apache 

2. MySQL 

3. PHP 

4. phpMyAdmin 

จากน้ันกดปุrม Next > 
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(๙) เลือกโฟลเดอรiท่ีจะใชEจัดเก็บชุดโปรแกรม จากน้ันกดปุrม Next > 

 
(๑๐) กดปุrม Next > 
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(๑๑) กด Next > 
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(๑๒) รอจนโปรแกรมติดต้ังเสร็จ 

 
(๑๓) โปรแกรมติดต้ังเสร็จสมบูรณi กดปุrม Finish 

 
(๑๔) โปรแกรมแสดงหนEาต{างใหEเลือกภาษา กดปุrม Save 
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(๑๕) ระบบแสดงหนEาต{างสำหรับการเปtดใชEงานโปรแกรม Apache และ MySQL ใหEกดท่ีปุrม Start  

 
 

(๑๖) หากระบบสามารถเปtดใชEงานไดEจะแสดงหมายเลข Ports ดังภาพ ถือว{าการติดต้ัง Web server และ 

Database server เสร็จสมบูรณi 
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(๑๗) ทดลองดEวยการเปtดเว็บไซตiท่ี http://localhost จะตEองแสดงผลดังภาพ 
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๖.๗ การติดต้ัง ระบบติดตามและประเมินผล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 

หลังจากท่ีทำการติดต้ังโปรแกรม Apache และ MySQL เรียบรEอยแลEว จะตEองทำการติดต้ังระบบติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ลงบน Web server และนำเขEาขEอมูลสู{โปรแกรมฐานขEอมูล MySQL โดย

ข้ันตอนในการติดต้ัง มีรายละเอียดดังน้ี 

วิธีการติดต้ัง ระบบติดตามและประเมินผล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร บน Apache web server 

(๑) เปtดโฟลเดอรiท่ีไดEทำการติดต้ังโปรแกรมในขEอท่ี ๖.๖ คือ C:\xampp\htdocs 

 
(๒) สรEางโฟลเดอรiใหม{ ช่ือ digitalplans 

 
(๓) นำไฟลiท่ีไดEรับจากการส{งงวดงานท่ี 3 ติดต้ังลงในโฟลเดอรi digitalplans ดังภาพ 
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(๔) เขEาไปท่ีโฟลเดอรi application ภายในจะประกอบไปดEวยโฟลเดอรiท่ีใชEงานหลักคือ 

1. config – สำหรับเก็บขEอมูลการต้ังค{าต{าง ๆ เช{น ช่ือเว็บไซตi ขEอมูลการเช่ือมต{อฐานขEอมูล 

2. controllers – สำหรับเก็บชุดคำส่ังท่ีใชEในการประมวลผลของระบบงานท้ังหมด 

3. views – สำหรับใชEเก็บส{วนการแสดงผลของระบบ 

 
(๕) เขEาไปท่ีโฟลเดอรi controllers ภายในจะประกอบไปดEวยโฟลเดอรiย{อยแบ{งตามระบบ ดังน้ี 

1. Api – สำหรับเก็บระบบ รับ-ส{ง ขEอมูลท่ีเช่ือมต{อผ{าน API 

2. Integrate – สำหรับเก็บระบบท่ี ๒. กระบวนการแปลงแผนสู{การปฏิบัติ 

3. Setting - สำหรับเก็บระบบ ผูEดูแลต้ังค{าระบบ 

4. Strategy – สำหรับเก็บระบบ ๑. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรiฯ 

5. Track - สำหรับเก็บระบบ ๓. กระบวนการติดตามและประเมินผล 
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วิธีการติดต้ังฐานขEอมูลระบบติดตามและประเมินผล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร บน MySQL database server 

(๑) เขEาไปท่ีเว็บไซตi http://localhost/phpmyadmin/ ระบบจะแสดงหนEาต{างโปรแกรม phpMyAdmin ซ่ึง

เปUนโปรแกรมท่ีใชEในการจัดการฐานขEอมูล MySQL 

 
(๒) ทำการสรEางฐานขEอมูลใหม{ โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. กดท่ีเมนู Database 

2. พิมพiช่ือฐานขEอมูล digitalplans 

3. เลือก Charset เปUน utf8_general_ci 

4. กดปุrม Create 

 
(๓) สรEางฐานขEอมูลสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหนEาต{างดังภาพ 

1 

2 3 
4 
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(๔) กดท่ีเมนู Import เพ่ือทำการนำเขEาฐานขEอมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. กดท่ีปุrม Browse เพ่ือเลือกไฟลiฐานขEอมูล ท่ีส{งในงวดงานท่ี 3 

2. กดท่ีปุrม Go 

 
 

1 

2 
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เน่ืองจากไฟลiฐานขEอมูลมีขนาดใหญ{ ระบบไม{สามารถนำเขEาไดEภายในคร้ังเดียว จึงแสดงขEอมูลดังภาพ 

ใหEกดท่ีปุrม resubmit the same file แลEวทำตามข้ันตอนท่ี 1 ซ้ำอีกคร้ัง จนกว{าระบบจะแจEงว{าสำเร็จ 

 
วิธีการต้ังค{าระบบติดตามและประเมินผล แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ใหEเช่ือมต{อกับฐานขEอมูล MySQL 

(๑) เขEาไปท่ีโฟลเดอรi C:\xampp\htdocs\digitalplans\application\config ภายในจะประกอบไปดEวยไฟลiต้ัง

ค{าต{าง ๆ ใหEเลือกเปtดไฟลiท่ีช่ือว{า database.php ในบรรทัดท่ี 78-81 ใหEต้ังค{าตามรูปภาพ 

 
(๒) จากน้ันทดสอบการเช่ือมต{อฐานขEอมูล โดยการเขEาไปท่ีเว็บไซตi http://localhost/digitalplans จะไดEดัง

ภาพ ถือว{าสามารถเช่ือมต{อฐานขEอมูลไดEสำเร็จ 

 
 


