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ระบบ I-Data 

1. Log-in/Log-out 

 
รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  URL ระบ ุhttp://172.16.169.40 http://172.16.169.40 
2.  User Name ระบ ุUserID ท่ีใช้ Logon Windows Kanitat 
3.  Password ระบ ุPassword Password 
4.  Login กดปุ่ ม Login  
5.  เลือกระบบท่ีต้องการท างาน คลิกเลือก I-Data I-Data 
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เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงเมนรูะบบ I-DATA ให้เลือก ดงัรูป 

 
1. กดปุ่ ม Logout หากต้องการออกจากระบบบริหารจดัการภายใน 
2. เลือก เมน ูท่ีต้องการท างานในระบบ I-Data 
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2. สร้าง / ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ 

เมน ู แผนงาน/โครงการประจ าปี 

Role ผู้อ านวยการ/ผู้รับผิดชอบปรบัปรุงข้อมลู 

การเลือก สร้างใหม ่เพ่ือสร้างข้อมลูแผนงาน/โครงการ 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  เมน ูแผนงาน/โครงการ
ประจ าปี > สร้างใหม ่

คลิกเลือกเมน ูแผนงาน/โครงการประจ าปี 
 

 

  ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด
โครงการแบ่งข้อมลูออกเป็น Tab เพ่ือ
สร้างข้อมลู 

 

การเลือก ค้นหารายการ เพ่ือปรบัปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ  
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

2.  เมน ูแผนงาน/โครงการ
ประจ าปี > ค้นหารายการ 

คลิกเลือกเมน ูแผนงาน/โครงการประจ าปี 
 

 

3.  ปีงบประมาณ(*) เลือก ปีงบประมาณท่ีต้องการแก้ไข
รายละเอียดโครงการ 

2562 

4.  Search กดปุ่ ม Search ระบบจะแสดงโครงการท่ี
ถกูก าหนดให้ผู้ใช้ เป็นผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงข้อมลู 

 

 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

5.  Project ID คลิกเลือกโครงการท่ีต้องการแก้ไข  
  ระบบจะแสดงรายละเอียดโครงการแบ่ง

ข้อมลูออกเป็น Tab ให้คลกิเลือก Tab 
ข้อมลูท่ีต้องการแก้ไข 
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2.1. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-รายละเอียดโครงการ 
 

 

 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ช่ือโครงการ ระบ ุช่ือโครงการ โครงการ A 
2.  ปีงบประมาณ ระบ ุปีงบประมาณ 2562 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  มลูคา่อนมุตัิด าเนินการ ระบ ุมลูคา่งบลงทนุ และ งบด าเนินการ  
4.  เร่ิมต้น - สิน้สดุ ระบ ุเดือน ปี ท่ีเร่ิมต้นและสิน้สดุโครงการ  
5.  โครงการก่อให้เกิด

นวตักรรม 
เลือก มี หรือไมม่ี  
ถ้ามีให้ระบ ุนวตักรรมท่ีเกิด 

 

6.  หลกัการและเหตผุล ระบ ุหลกัการและเหตผุลของโครงการ  
7.  วตัถปุระสงค ์ ระบ ุวตัถปุระสงค ์  
8.  วตัถปุระสงค์อ่ืน  ระบ ุวตัถปุระสงค์อ่ืน ถ้าไมไ่ด้อยู่ใน List 

ท่ีให้เลือก 
 

9.  เป้าหมายเชิงผลผลิต  ระบ ุเป้าหมายเชิงผลผลิต  
10.  เป้าหมายเชิงผลลพัธ์ ระบ ุเป้าหมายเชิงผลลพัธ์  
11.  กลุม่เป้าหมาย/ผู้ได้รับ

ประโยชน์ 
ระบ ุกลุม่เป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์  

12.  รายละเอียดพืน้ท่ีการ
ด าเนินการ 

ระบ ุรายละเอียดพืน้ท่ีการด าเนินการ  

13.  ตวัชีว้ดั กดปุ่ ม   

 ประเภทตวัชีว้ดั เลือก กลุม่ประเภทตวัชีว้ดั 

• ตวัชีว้ดั-ด้านการเงิน (F) 

• ตวัชีว้ดั-ด้านลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสีย (C) 

• ตวัชีว้ดั-ด้านกระบวนการ (P) 

• ตวัชีว้ดั-ด้านการเรียนรู้และพฒันา (L)  

ตวัชีว้ดั-ด้าน
การเงิน (F) 

 ตวัชีว้ดั เลือก ตวัชีว้ดั ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบลงทนุ 

 เป้าหมาย ระบ ุเป้าหมาย 100 
 คะแนนประเมิน ระบ ุคะแนนประเมิน 5 ล าดบั  

14.  ยทุธศาสตร์-กลยทุธ์ กดปุ่ ม   

 ยทุธศาสตร์ เลือก ยทุธศาสตร์ ท่ีโครงการตอบสนอง ยกระดบัการ
บริการให้ได้
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

มาตรฐาน 
ตอบสนองความ
ต้องการลกูค้าและ
ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

 กลยทุธ์ เลือก กลยทุธ์ ท่ีโครงการตอบสนอง บริหารสินทรัพย์
ให้มีความพร้อม
ส าหรับการใช้งาน
และสามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 แผนงาน เลือก แผนท่ีโครงการตอบสนอง แผนพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

 อตัราตอบยทุธศาสตร์ ระบ ุอตัรา % ท่ีโครงการตอบยทุธศาสตร์   
15.  แหลง่เงิน กดปุ่ ม   

  เลือก ท่ีมาของแหลง่เงิน เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

 ท่ีมาของงบประมาณ เลือก ท่ีมาของงบประมาณ ธพส. 
 จ านวนงบประมาณ ระบ ุมลูคา่ของงบประมาณ 1,000,000 

2.2. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-ผู้ ร่วมโครงการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Tab ผู้ ร่วมโครงการ – 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระบ ุเกณฑ์/เง่ือนไข ท่ีจะได้คะแนน
ประเมิน เมื่อโครงการเสร็จ 

 

 คะแนนประเมิน=5 ระบ ุเกณฑ์/เง่ือนไข ท่ีจะได้คะแนน
ประเมิน = 5 

ระดบัผลส ารวจ
ความพึงพอใจ 
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
ไมต่ ่ากวา่ 4.00 

 คะแนนประเมิน=4 ระบ ุเกณฑ์/เง่ือนไข ท่ีจะได้คะแนน
ประเมิน = 4 

การส ารวจความพึง
พอใจ ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม 

 คะแนนประเมิน=3 ระบ ุเกณฑ์/เง่ือนไข ท่ีจะได้คะแนน
ประเมิน = 3 

ส าเร็จตาม
ก าหนดเวลา 

 คะแนนประเมิน=2 ระบ ุเกณฑ์/เง่ือนไข ท่ีจะได้คะแนน
ประเมิน = 2 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ >80-90% 

 คะแนนประเมิน=1 ระบ ุเกณฑ์/เง่ือนไข ท่ีจะได้คะแนน
ประเมิน = 1 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ >70-80% 

2.  Tab ผู้ ร่วมโครงการ – ผู้
ร่วมโครงการ 

กดปุ่ ม  เพ่ือเพ่ิมผู้ ร่วมโครงการ 
ระบบจะ Pop up หน้าจอ “ผู้ ร่วม
โครงการ” ให้ระบผุู้ ร่วมโครงการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  หน้าท่ีในโครงการ เลือก หน้าท่ีในโครงการ  • หวัหน้าโครงการ 

• รองหวัหน้า
โครงการ 

• ผู้ ร่วมโครงการ 

• เลขาฯโครงการ 
2.  รหสัพนกังาน เลือก พนกังาน  
3.  %ความรับผิดชอบ ระบ ุ% ความรับผิดชอบในโครงการ 

*** รวมกนัทกุคนแล้วเห้ามเกิน 100 
70 

4.  Job Description เลือก ภาระงาน ตาม Job 
Description ท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมายในโครงการ 
*** เลือกได้ไมเ่กิน 3 ข้อ 

 

5.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 

 



                                                                                    
 

โครงการจา้งปรับปรุงระบบการจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณ (I-Data) หนา้ 12 of 67 

 
 

2.3. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-CG 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Tab CG – การก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี CG 

กดปุ่ ม   

 กรอบหลกัการ เลือก กรอบหลกัการ  
 แนวทางปฏิบตั ิ เลือก แนวทางปฏิบตั ิ  
 กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี เลือก กลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย  
 การด าเนินการ/การปฏิบตั ิ ระบ ุการด าเนินการ/การปฏิบตั ิ  

2.4. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-CSR 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Tab CSR – ความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

กดปุ่ ม   

 กรอบหลกัการ เลือก กรอบหลกัการ  
 แนวทางปฏิบตั ิ เลือก แนวทางปฏิบตั ิ  
 กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยี เลือก กลุม่ผู้มีสว่นได้เสีย  
 การด าเนินการ/การปฏิบตั ิ ระบ ุการด าเนินการ/การปฏิบตั ิ  

2.5. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-แผนด าเนินงาน 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Tab แผนด าเนินงาน - 
กิจกรรม 

เลือก กิจกรรม  

2. ขัน้ตอน เลือก ขัน้ตอนด าเนินงานท่ีสอดคล้อง
กบักิจกรรม 

 

3.  กดปุ่ ม  ระบบจะ Pop up 
หน้าจอ “กิจกรรม ขัน้ตอน กฎหมาย 
และสิ่งท่ีต้องท า” ให้ระบกุฎหมายและ
สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

4.  กฎหมายและการก ากบั เลือก กฎหมายและการก ากบั ท่ี
เก่ียวข้องกบักิจกรรม โดยสามารถ
เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ 

 

5.  สิ่งท่ีต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย 

เลือก สิ่งท่ีต้องด าเนินการตาม
กฎหมาย ท่ีสอดคล้องกบักฎหมาย
และการก ากบั โดยสามารถเลือกได้
มากกวา่ 1 ข้อ 

 

6.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

7.  กิจกรรม  กดปุ่ ม  เพ่ือแก้ไขรายละเอียด  

8.  พนกังาน ระบ ุพนกังานผู้รบัผิดชอบ โดย
สามารถได้เฉพาะผู้ ร่วมโครงการ
เท่านัน้ 

 

9.  เร่ิมต้น -สิน้สดุ ระบ ุเดือนปี ท่ีเร่ิมต้น / สิน้สดุ 
กิจกรรม 

 

10.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
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2.5.1 ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ - ประมาณการทางการเงิน ด้านคา่ใช้จ่าย  

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1. Tab แผนการด าเนินงาน  - 
คา่ใช้จ่าย -แผนการจดัซือ้
จดัจ้าง 

กดปุ่ ม  เพ่ือเพ่ิมประมาณการ
ทางการเงิน  
 

 

  ระบบ จะ Pop up หน้าจอคา่ใช้จ่าย -
แผนการจดัซือ้จดัจ้าง ให้ระบ ุ
ประมาณการทางการเงิน 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

2. Tab แผนการด าเนินงาน  - 
คา่ใช้จ่าย -แผนการจดัซือ้
จดัจ้าง 

กดปุ่ ม   
 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  กิจกรรม (*) แสดง ช่ือกิจกรรม กรณีเป็นการแก้ไข 
ระบ ุช่ือกิจกรรม กรณีเป็นการสร้างกิจกรรม
เพ่ิม 

ออกแบบพืน้ท่ี 

2.  ประเภทงบประมาณ ก าหนดประเภทงบ วา่เป็นงบลงทนุ หรือ
งบด าเนินการ 

งบลงทนุ 

3.  WBS แสดง รหสังบประมาณ กรณีเป็นการแก้ไข 
ระบ ุรหสังบประมาณ กรณีเป็นการสร้าง
กิจกรรมเพ่ิม 

Z.511530-
0000002 



                                                                                    
 

โครงการจา้งปรับปรุงระบบการจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณ (I-Data) หนา้ 18 of 67 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

4.  ช่ือ WBS แสดง ช่ืองบประมาณของรหสังบประมาณท่ี
ระบ ุ

ปรับปรุงพืน้ท่ี
พาณิชย์ 

5.  จ านวนเงินใน WBS แสดง งบประมาณคงเหลือ ท่ีสามารถใช้ได้ 
คือ งบประมาณ – (จ านวนท่ีจ่ายแล้ว + ท่ี
จองด้วย PR/PO + ท่ีเปิดบนัทึกฯ ใน I-
PROCESS แตย่งัไมไ่มไ่ด้เลข PO) 

 

6.  เร่ิมต้น ระบ ุเวลาเร่ิมต้น กิจกรรม 01/04/2019 
7.  สิน้สดุ ระบ ุเวลาสิน้สดุ กิจกรรม 31/12/2019 
8.  วนัสง่เอกสารให้พสัดฯุ ระบบค านวณอตัโนมตัิ ตามวงเงินจดัซือ้จดั

จ้าง 
16/01/2019 

9.  จดัซือ้/จดัจ้าง ก าหนด วา่กิจกรรมท่ีท าอยู่ เป็นการจดัซือ้ 
หรือ จดัจ้าง หรือ งานตอ่เน่ือง 

จดัจ้าง 

10.  จ านวนสนิค้า/บริการ ระบ ุจ านวนสนิค้า/บริการ ท่ีจะซือ้/จ้าง จาก
กิจกรรม 

1 WRK 

11.  ระบจุ านวนเงินท่ีตาด
วา่จะต้องใช้ในแตล่ะ
เดือน 

ระบ ุจ านวนเงิน ท่ีวางแผนวา่จะใช้ในแตล่ะ
เดือน ของปีท่ีวางแผน 

100,000 

12.  ปีถดัไป ระบ ุจ านวนเงิน ท่ีวางแผนวา่จะใช้ในปีถดัไป
ส าหรับกิจกรรมท่ีก าลงัแก้ไข 

120,000 

13.  หมายเหตท่ีุใช้งบปี
ถดัไป 

ระบ ุเหตผุลท่ีต้องประมาณการใช้งบ ปีถดัไป 
***บงัคบัระบคุา่ กรณีมีคา่ใน “ปีถดัไป” 

คา่ประกนัภยั 
สญัญา 15   เดือน 

14.  รวม YYYY/รวม  รวม YYYY แสดง ยอดรวมประมาณการ
คา่ใช้จ่ายของปี YYYY 
รวม แสดงยอดประมาณการคา่ใช้จ่าย
ทัง้หมดของกิจกรรมนัน้ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

ทัง้ รวม YYYY/รวม จะ update  เมื่อกดปุ่ ม 
Save ท่ีหน้าจอ คา่ใช้จ่าย-แผนการจดัซือ้จดั
จ้าง 

15.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  คา่ใช้จ่าย – แผนการจดัซือ้
จดัจ้าง 

กดปุ่ ม   เพ่ือเพ่ิมกิจกรรม 

กดปุ่ ม  เพ่ือแก้ไขรายละเอียด
กิจกรรม 

กดปุ่ ม  เพ่ือลบบรรทดักิจกรรม 
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2.6. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-ประมาณการทางการเงิน ด้านรายได้ 

 
Information 
มลูคา่โครงการท่ีอนมุตัิ แสดงผลรวม เฉพาะปีงบประมาณท่ีท างาน แยกตามประเภทงบ 
มลูคา่โครงการประจ าปี YYYY แสดงผลรวมประมาณการคา่ใช้จ่าย ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในตาราง 
โปรแกรมจะไมใ่ห้ระบรุายการเกินมลูคา่ตามท่ี Upload โดยเปรียบเทียบตามประเภทงบ 

 

2.6.1 ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-ประมาณการทางการเงิน ด้านรายได้ 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  รายได้ หากวตัถปุระสงค์โครงการเป็นเร่ืองรายได้
ให้ ระบปุระมาณการทางการเงิน - ด้าน

รายได้ โดย กดปุ่ ม   
 
ระบบ จะ Pop up หน้าจอรายได้ ให้ระบุ
คา่ประมาณการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  รายการ เลือก ประเภท/กลุม่ รายได้ ดงันี ้
คา่เช่า/บริการพท.ธรุกิจ 
คา่บริการพท.ปชสพ. 
คา่บริการสื่อโฆษณา 
คา่บริการพท.ลานฯ 
คา่ก๊าซหงุต้ม 
คา่บริการพท.ศนูย์อาหาร 
คา่ตอบแทนน า้ดื่ม 
คา่เช่า/บริการ-อ่ืนๆ 
รายได้คา่สาธารณปูโภค 
รายได้คา่ก่อสร้างบ้านธร. 
รายได้-ศนูย์ประชมุ/โรงแรม 
ดอกเบีย้รบั 
รายได้อ่ืน  

คา่เช่า/
บริการพท.ธรุกิจ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

2.  ประมาณการผลตอบแทน 
รายเดือน 

ระบ ุประมาณการผลตอบแทน แตล่ะเดือน
ในปีงบประมาณ  

 

3.  ประมาณการผลตอบแทน 
ลว่งหน้า 5   ปี 

ระบ ุประมาณการผลตอบแทน ลว่งหน้า 5 
ปี (ถ้าทราบ) 
หลงัจาก กด   Save   ระบบจะค านวณช่อง
รวมอตัโนมตัิ 

 

4.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 

 

2.7. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-การสนบัสนนุท่ีต้องการ 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ขอการสนบัสนนุจาก
ภายใน 

กดปุ่ ม  เพ่ือเพ่ิมรายการขอ
สนบบัสนนุจากหน่วยงานภายใน 
ระบบจะแสดงหน่วยงานระดบัฝ่ายให้
เลือก 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 หน่วยงาน เลือก หน่วยงานภายใน 
ระบบจะแสดงหน่วยงานระดบัฝ่ายให้
เลือก 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

 รายการท่ีขอสนบัสนนุ ระบ ุรายละเอียดความต้องการ ควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

 รายละเอียดคณุสมบตัท่ีิ
ต้องการ 

ระบ ุเง่ือนไข/คณุสมบตัิ ของรายการท่ีขอ
สนบัสนนุ 

วิศวกรโยธา 
(โครงสร้าง) 

  กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทกึข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

2.  ขอการสนบัสนนุจาก
ภายนอก 

กดปุ่ ม  เพ่ือเพ่ิมรายการขอ
สนบบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก 

 

 หน่วยงาน เลือก หน่วยงานภายนอก กระทรวงพลงังาน 
 ประเดน็สนบัสนนุ ระบ ุรายละเอียดความต้องการ เทคโนโลยีด้าน

พลงังาน
แสงอาทิตย์ 

  กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทกึข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

2.8. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-การประเมินความเสี่ยง 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Tab การประเมินความ
เสี่ยง – ประเมินความเสี่ยง 

กดปุ่ ม  เพ่ือ เพ่ิมประเภทความเสี่ยง  
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

2.  ประเภทความเสีย่ง เลือก ประเภทความเสี่ยง 

• ด้านกลยทุธ์ (Strategic) 

• ด้านการเงิน (Finance) 

• ด้านการด าเนินงาน (Operation) 

• ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
คูม่ือการปฏิบตัิงาน (Compliance) 

• ด้านการเงิน 
(Finance) 

 

3.  ปัจจยัเสีย่ง ระบ ุปัจจยัเสีย่ง  
4.  เกณฑ์ผลกระทบ เลือก เกณฑ์ผลกระทบ  
5.  ประเมินความเสี่ยงก่อน

บริหาร 
เลือก โอกาส 
เลือกผลกระทบ 
ระบบจะค านวณ ระดบัความเสี่ยง  

 

6.  แผนบริหารความเสีย่ง หากผลประเมินความเสีย่งก่อนบริหาร มี
ระดบัความเสียง ตัง้แต ่10 ขึน้ไป  
ระบบจะบงัคบัให้ระบ ุแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

โดยเลือกจาก แผนบริหารความเสี่ยงท่ีท า
ไว้ 

7.  ประเมินความเสี่ยงหลงั
บริหาร 

เลือก โอกาส 
เลือกผลกระทบ 
ระบบจะค านวณ ระดบัความเสี่ยง  

 

8.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

9.  Tab การประเมินความ
เสี่ยง – แผนบริหารความ
เสี่ยง 

กดปุ่ ม  เพ่ือ เพ่ิมแผนบริหารความ
เสี่ยง  

 

10.  ช่ือแผน ระบช่ืุอแผนบริหารความเสี่ยง  
11.  KRI เลือก KRI ของแผน  
12.  KRI Level เลือก KRI Level ของแผน  
13.  ผู้รับผิดชอบ ระบ ุผู้รับผิดชอบ  
14.  งบประมาณ ระบ ุงบประมาณ  
15.  สาเหตขุองความเสีย่ง ระบ ุสาเหตขุองความเสี่ยง  
16.  ตวัชีว้ดั ระบ ุตวัชีว้ดั  
17.  เป้าหมาย ระบ ุเป้าหมาย  
18.  กิจกรรมของแผนบริหาร

ความเสี่ยง 
กดปุ่ ม  เพ่ือ เพ่ิมกิจกรรมของแผน
บริหารความเสี่ยง 

 

19.  กิจกรรม ระบช่ืุอกิจกรรม  
20.  เร่ิมต้น ระบ ุวนัท่ีเร่ิมต้น กิจกรรม  
21.  สิน้สดุ ระบ ุวนัท่ีสิน้สดุ กิจกรรม  
22.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
 

2.9. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-ผลตอบแทน/ความคุ้มคา่ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  เชิงปริมาณ 
กดปุ่ ม  เพ่ือ ประเภทความเสีย่ง 

 

 ประเภท เลือก ประเภทด้าน ของผลตอบแทน การเงิน 
เศรษฐศาสตร์ 
สงัคม 

 ตวัชีว้ดั เลือก ตวัชีว้ดัผลตอบแทน  
 ผลลพัธ์ ระบ ุผลวิเคราะห์ ของผลตอบแทน/ความ

คุ้มคา่ 
 

2.  เชิงคณุภาพ ระบ ุผลตอบเทนความคุ้มคา่ในเชิง
คณุภาพ 

ผู้ใช้บริการ/อาศยั/
ท างาน ในศนูย์
ราชการรู้สกึพึง
พอใจตอ่ทศันยี
ภาพในบริเวณ
ปรับปรุง 

2.10. ปรับปรุงข้อมลูแผนงาน/โครงการ-เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ค าอธิบาย ระบ ุค าอธิบายไฟล์  
2.  Select…. กดปุ่ ม Select… เพ่ือเลือกไฟล์ท่ีจะ 

Upload 
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3. สง่อนมุตัิแผนงาน/โครงการ 

เมน ู แผนงาน/โครงการประจ าปี 

Role ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมลู 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  สง่พิจารณา กดปุ่ ม สง่พิจารณา  
  ระบบจะ Pop up รายช่ือล าดบัขัน้การ

อนมุตัิแผนงาน/โครงการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

2.  สง่อนมุตัิ/ยกเลิก กดสง่อนมุตัิ หากถกูต้องแล้ว  
กดยกเลิก หากต้องยกเลิกการสง่อนมุตั ิ
สามารถบนัทกึโครงการเพ่ือ สง่อนมุตัิใน
คราวหลงัได้ 

 

4. อนมุตัิแผนงาน/โครงการ  

4.1. หน่วยงาน Compliance 

เมน ู เอกสารรอการตรวจสอบ/อนมุตั ิ

Role หน่วยงาน Compliance 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  เมนเูอกสารรอตรวจสอบ/
อนมุตัิ 

  

2.  Project ID เลือก โครงการ/แผนงาน ท่ีต้องการ
ตรวจสอบข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

ฝตธ.0020 

  ระบบแสดงรายละเอียดโครงการ  



                                                                                    
 

โครงการจา้งปรับปรุงระบบการจัดท าแผนงานโครงการและงบประมาณ (I-Data) หนา้ 30 of 67 

 
 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  Tab แผนด าเนินงาน คลิกเลือก แผนด าเนินงาน  
4.  สถานะ Compliance ระบสุถานะ ของกิจกรรม ไมต้่องปฏิบตัิ 

ต้องปฏิบตัิ 
5.  การอนมุตัิแผน กรณี เห็นชอบ ให้เลือก อนมุตัิแผน 

หาก ไมเ่หน็ชอบ เลือก ไมอ่นมุตัิ  
หน้าจอแสดง Pop up ให้ระบเุหตผุล 
  

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

6.  เหตผุล ระบเุหตผุล หรือสิ่งท่ีต้องการให้แก้ไข  
7.  ไมผ่า่นการอนมุตัิ/อนมุตั ิ ยืนยนัการอนมุตั ิ  
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4.2. ผู้จดัการสว่น/ ผู้อ านวยการ/ หน่วยงานบริหารความเสีย่ง 

เมน ู เอกสารรอการตรวจสอบ/อนมุตั ิ

Role ผู้จดัการสว่น/ผู้อ านวยการ/หน่วยงานบริหารความเสี่ยง 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Project ID เลือก โครงการ/แผนงาน ตรวจสอบ
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.  เลือกแผนงาน/โครงการ เลือก  หรือ ไมเ่ลือก โครงการ/
แผนงาน 

 

3.  อนมุตัิ กดปุ่ ม “ผา่นการตรวจ/อนมุตัิ” หาก
เห็นชอบเนือ้หา รายละเอียดโครงการ 
กดปุ่ ม “ไมผ่า่นการตรวจ/ไมอ่นมุตัิ” หาก
ไมเ่ห็นชอบหรือ อยากให้แก้ไข 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

 
 

4.  เหตผุล ระบ ุเหตผุลในการพิจารณา  
5.  ไมผ่า่นการอนมุตัิ/อนมุตั ิ ยืนยนัการอนมุตั ิ  

 

5. ก าหนดผู้รับผดิชอบปรบัปรุงข้อมลู 

เมน ู ก าหนดผู้รับผดิชอบปรบัปรุงข้อมลู 

Role ผู้อ านวยการ 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  เมน ูก าหนดผู้รับผดิชอบ
ปรับปรุงข้อมลู 

เลือกเมน ูก าหนดผู้รับผิดชอบปรับปรุง
ข้อมลู 

 

2.  ปีงบประมาณ(*) เลือกปีงบประมาณ  2562 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  Search กดปุ่ ม Search เพ่ือระบบแสดงแผนงาน/
โครงการในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ ดงัรูปตอ่ไป 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

4.  ปุ่ ม Change กดปุ่ มแก้ไข เพ่ือเปิดหน้าจอให้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ  
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

5.  ผู้รับผิดชอบ  แสดงเฉพาะรหสัพนกังานท่ีอยูใ่นฝ่าย  
6.  Save/Cancel กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

7.  ปุ่ ม ระงบัโครงการ กดปุ่ มเพ่ือระงบัโครงการ   
  โครงการท่ีถกูยกเลิก จะไมส่ามารถแก้ไข

ได้ และแสดงค าวา่ ถกูระงบั  
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6. Update ผลการด าเนินงานในโครงการ 

6.1. ด้านแผนงานและ Compliance 

เมน ู Update ผลการด าเนินงานในโครงการ - ด้านแผนงานและ Compliance 

Role ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Project ID เลือก โครงการ/แผนงาน ท่ีต้องการ 
Update 

ฝทค.0045 

2.  กิจกรรมท่ีต้องการ update กดปุ่ ม          เลือกกิจกรรมเพ่ือ 
Update 

2.การเสนอ
โครงการ 

  ระบบ แสดง Pop up  หน้าจอ 
Update ผลด าเนินงานตามกิจกรรม
และ Compliance 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  ไตรมาสปรับปรุงข้อมลู คลิก เลือก Tab ไตรมาสท่ีเปิดให้
ปรับปรุงข้อมลู 

ไตรมาส 2 

4.  การด าเนินงานตาม 
Compliance  

คลิก เลือก Tab การด าเนินงานตาม 
Compliance 
ถ้า สถานะ Compliance ไมต้่อง
ปฏิบตัิ หน้าจอไมเ่ปิดให้แก้ไข 

 

5.  ผลการด าเนินงานตาม 
Compliance 

ระบ ุผลการด าเนินงานตาม 
Compliance ตามไตรมาสท่ีเปิดให้
ปรับปรุงข้อมลู 

 

6.  ช่ือเอกสารอ้างอิง ระบ ุช่ือเอกสารอ้างอิง  
7.  แนบไฟล์เอกสารอิง กด Select เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 

Upload  
 

8.  สถานะด าเนินงานตาม 
Compliance 

เลือกสถานะด าเนินงานตาม 
Compliance 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

9.  การด าเนินงานตามกิจกรรม  คลิก เลือก Tab การด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

 

10.  ผลการด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

ระบ ุผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ตามไตรมาสท่ีเปิดให้ปรบัปรุงข้อมลู 

 

11.  ช่ือเอกสารอ้างอิง ระบ ุช่ือเอกสารอ้างอิง  
12.  แนบไฟล์เอกสารอิง กด Select เลือกไฟล์ท่ีต้องการ 

Upload 
 

13.  สถานะด าเนินงานตาม
กิจกรรม 

เลือกสถานะด าเนินงานตามกิจกรรม  

14.  ปัญหา อปุสรรค ระบ ุปัญหาอปุสรรค  
15.  แนวทางแก้ไข ระบ ุแนวทางแก้ไข  
16.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
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6.2. ด้าน CG, CSR  

เมน ู Update ผลการด าเนินงานในโครงการ - ด้าน CG,CSR และแผนความเสี่ยง 

Role ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมลู 
 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  Project ID เลือก โครงการ/แผนงาน ท่ีต้องการ 
Update 

ฝตธ.0021 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

2.  การก ากบัดแูลท่ีด ี คลิก เลือก Tab CG   
3.  กรอบหลกัการ CG เลือก กรอบหลกัการท่ีต้องการ

ปรับปรุงข้อมลู 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

4.  ผลด าเนินงานรายไตรมาส ระบ ุผลการด าเนินการในไตรมาสท่ี
เปิดปรับปรุงข้อมลู 

 

5.  สถานะ เลือก สถานะผลด าเนินงาน  
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

6.  ความรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม 

คลิกเลือก Tab CSR  

7.  กรอบหลกัการ CG เลือก กรอบหลกัการท่ีต้องการ
ปรับปรุงข้อมลู 

 

8.  ผลด าเนินงานรายไตรมาส ระบ ุผลการด าเนินการในไตรมาสท่ี
เปิดปรับปรุงข้อมลู 

 

9.  สถานะ เลือก สถานะผลด าเนินงาน  

6.3. ด้านความเสี่ยง 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ความเสี่ยง เลือก Tab ความเสี่ยง  
2.  ประเมินความเสี่ยง เลือกประเภทความเสี่ยงท่ีต้องการ

ปรับปรุงข้อมลู 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  ประเมินความเสี่ยงรายไตร
มาส 

ปรับปรุงข้อมลู 
เลือก โอกาส 
เลือกผลกระทบ 
ระบบจะค านวณ ระดบัความเสี่ยง 

 

4.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

5.  แผนบริหารความเสีย่ง เลือก Tab แผนบริหารความเสีย่ง  
6.  ประเมินแผนบริหารความ

เสี่ยงรายไตรมาส 
เลือกแผนบริหารความเสี่ยงท่ีต้องการ
ปรับปรุงข้อมลู  

 

  ระบบ แสดง Pop up  หน้าจอ แผน
บริหารความเสี่ยง 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

7.  KRI Level เลือก KRL Level ท่ีสอดคล้องกบั KRI  
8.  ปัญหาอปุสรรค ระบ ุปัญหาอปุสรรค  
9.  แนวทางแก้ไข ระบ ุแนวทางแก้ไข  
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

10.  ผลด าเนินงานรายไตรมาส ระบ ุผลด าเนินงานรายงานไตรมาสท่ี
เปิดให้ปรับปรุงข้อมลู 

 

11.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 

 

7. การประเมินผล 

7.1. ก าหนดวนัประเมนิผลโครงการ 

เมน ู ประเมินผล -->ก าหนดวนัประเมินผล 

Role ผู้รับผิดชอบปรับปรุงข้อมลู 

การก าหนดวนัประเมินผล จะเกิดเมื่อมีการตรวจการจ้างงวดสดุท้ายเกิดขึน้ หมายถึง โครงการได้
ด าเนินการเสร็จสิน้พร้อมให้ใช้งานและวดัผลได้ วนัท่ีเร่ิมประเมินผล สามารถก าหนดได้ตามความ
เหมาะสมของแตล่ะแผนงาน/โครงการ 

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ก าหนดวนัประเมนิผล คลิก เมนกู าหนดวนัประเมินผล  
2.  ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ท่ีต้องการ 2562 
3.  Search กดปุ่ ม Search  
4.   กดปุ่ ม  เพ่ือก าหนดวนัประมินผล  
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

5.  วนัเร่ิมต้นประเมนิผล ระบ ุวนัเร่ิมต้นประเมนิผล โดยเลือกจาก
ปฏิทิน 
ก าหนดได้ตามความเหมาะสม ของแต่
ละโครงการ/แผนงาน 

10/07/2019 

6.  Save/Cancel กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

7.2. ประเมินผลโครงการ 

เมน ู ประเมินผล -->ประเมนิผล 

Role ผู้อ านวยการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ปีงบประมาณ ระบปีุงบประมาณ 2562 
2.  Search กดปุ่ ม Search เพ่ือค้นหา  
3.  Select… กดปุ่ ม Select เพ่ือประเมินโครงการ  

 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

4.  คะแนนประเมินโครงการ ระบ ุคะแนนท่ีได้ไมเ่กิน คา่ระหวา่ง 1-5 5 

5.  บนัทึก/กลบั กดปุ่ ม บนัทึก เพ่ือบนัทึกคะแนนประเมิน 
กดปุ่ ม กลบั เพ่ือยกเลิกการประเมนิ/การ
แก้ไข 

 

7.3. ประเมินผลตนเอง 

เมน ู ประเมินผล -->ประเมนิผล 

Role ผู้ ร่วมโครงการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  เลือก  เลือก  บรรทดั เพ่ือขยาย  
2.  แก้ไขรายการ กดปุ่ ม  เพ่ือประเมินตนเอง  

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  คะแนนประเมินตนเอง ระบ ุคะแนนประเมินตนเอง มีคา่ระหวา่ง 
1 ถึง 5 

 

4.  ข้อคิดเห็น-ตนเอง ระบ ุข้อคิดเหน็ของตนเองตอ่ขัน้ตอน/
กิจกรรม ท่ีท า 

 

5.  บนัทึก/ยกเลิก กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

7.4. ประเมินผลผู้ใต้บงัคบับญัชา ตามสายงาน 

เมน ู ประเมินผล -->ประเมนิผล 

Role ผู้จดัการ/ผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยฯ  
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  เลือก  เลือก  บรรทดั เพ่ือขยาย รายละเอียด
งานผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 

2.  แก้ไขรายการ กดปุ่ ม  เพ่ือประเมิน  

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  คะแนนประเมินตนเอง ระบ ุคะแนนประเมินตนเอง มีคา่ระหวา่ง 
1 ถึง 5 

 

4.  ข้อคิดเห็น-ตนเอง ระบ ุข้อคิดเหน็ของตนเองตอ่ขัน้ตอน/
กิจกรรม ท่ีท า 

 

5.  บนัทึก/ยกเลิก กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

7.5. รายงานประเมนิผล 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  รายงานประเมนิผล คลิก เลือก รายงานประเมนิผล  
2.  ปีงบประมาณ เลือก ปีงบประมาณ ท่ีต้องการ 2562 
3.  หน่วยงาน เลือก หน่วยงาน  
4.  Search กดปุ่ ม Search  
5.  Export รายงาน

ประเมินผล เป็น Excel 
กดปุ่ ม Download   
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ระบบ I-Control  

1. Log-in/Log-out 
 

 
รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  URL ระบ ุhttp://172.16.169.40 http://172.16.169.40 
2.  User Name ระบ ุUserID ท่ีใช้ Logon Windows Sireepits 
3.  Password ระบ ุPassword Password 
4.  Login กดปุ่ ม Login  
5.  เลือกระบบท่ีต้องการท างาน คลิกเลือก I-Control I-Control 
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เมื่อเลือกแล้ว ระบบจะแสดงเมนรูะบบ I-CONTROL ให้เลือก ดงัรูป 

 
 

1. กดปุ่ ม Logout หากต้องการออกจากระบบบริหารจดัการภายใน 
2. เลือก เมน ูท่ีต้องการท างานในระบบ I-Control 
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2. ภาพรวมกระบวนการท างาน 

เมน ู ภาพรวมกระบวนการท างาน 

Role ผู้ใช้งานทัว่ไป 
 

ระบบแสดงภาพรวมกระบวนการท างาน / Workflow ของระบบ I-Control 
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3. ผู้ดแูลระบบ 

เมน ู Administrator 

Role ผู้ดแูลระบบ 

3.1 ก าหนดปีควบคมุภายใน 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ก าหนดปีควบคมุภายใน คลิกเลือก เมน ูก าหนดปีควบคมุ  
2.  ปีควบคมุ ระบ ุปีท่ีต้องการก าหนดงานควบคมุ

ภายใน 
2562 

3.  บนัทึก กดปุ่ ม Save  
4.  เพ่ิมปีควบคมุ กดปุ่ ม Add New Year   

  ระบบจะสร้างปีอตัโนมตัิ ตอ่จากปีท่ี
แสดงผลในปัจจบุนั 

 

3.2 ก าหนดไตรมาสปรับปรุงข้อมลู 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ก าหนดไตรมาสปรับปรุง
ข้อมลู 

คลิกเลือก เมนกู าหนดไตรมาสปรบัปรุง
ข้อมลู 

 

2.  ปีควบคมุ ระบ ุปีท่ีต้องการปรับปรุงงานควบคมุ
ภายใน 

2562 

3.  ไตรมาส เลือก ไตรมาสในปีควบคมุ ท่ีต้องการ
ปรับปรุงงานควบคมุภายใน 

2 

4.  บนัทึก กดปุ่ ม Save  

4. ก าหนดงานควบคมุภายใน 

เมน ู Internal Control / ก าหนดงานควบคมุภายใน 

Role หน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Control Officer) 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ก าหนดงานควบคมุภายใน
ประจ าปี 

เลือก ฝ่ายงาน ท่ีต้องการก าหนดงาน
ควบคมุ 

 

  ระบบ แสดงช่องให้ระบอุงคป์ระกอบการ
ควบคมุภายใน 5 รายการ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

2.  ก าหนดฝ่ายท่ีต้องการ
ก าหนดงานควบคมุ 

คลิกเลือก หน่วยงาน ภายใน ธพส. ฝตธ. 

3.  เลือกรายการท่ีต้องการ
ควบคมุ 

กดปุ่ ม   

4.  องค์ประกอบการควบคมุ
ภายใน 

ระบ ุองค์ประกอบการควบคมุภายใน
ประจ าหน่วยงาน ขัน้ต ่า 5 รายการ 

 

  กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

5.  เพ่ิมองค์ประกอบการ
ควบคมุภาย 

กดปุ่ ม         เพ่ือเพ่ิมองค์ประกอบการ
ควบคมุภายใน     
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

6.  ก าหนดกระบวนการ
ปฏิบตัิงานควบคมุ 

กดปุ่ ม  เพ่ือเพ่ิมกระบวนการ
ปฏิบตัิงานควบคมุ 

 

7.  สว่น เลือกสว่นงาน  โดยสามารถเลือกสว่นงาน 
ภายใต้หน่วยงานท่ีเลือกเท่านัน้ 

สว่นการตลาด 1 

8.  งานท่ีควบคมุ ระบ ุงานท่ีควบคมุ  
  กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

9.  ก าหนดผู้รับผดิชอบ 
กระบวนปฏิบตัิงาน
ควบคมุ  

กดปุ่ ม สง่ E-Mail แจ้งผู้บงัคบับญัชา  

  ระบบ สง่อีเมลแจ้งผู้บงัคบับญัชา ให้ท า
การก าหนดผู้รบัผิดชอบงานควบคมุ 
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5. ก าหนดผู้รับผดิชอบ 

เมน ู ก าหนดผู้รับผดิชอบ 

Role ผู้บงัคบับญัชา / ผู้อ านวยการฝ่าย 
 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ก าหนดผู้รับผดิชอบ  เลือก งานควบคมุ  
2.  ผู้รับผิดชอบ เลือก พนกังาน ในฝ่าย   

6. ปรับปรุง/สถานะด าเนินงาน - ปรับปรุงงานควบคมุรายปี 

เมน ู ปรับปรุง/สถานะด าเนินงาน - ปรับปรุงงานควบคมุรายปี 

Role ผู้รับผิดชอบงานควบคมุ 

6.1 สว่นองค์ประกอบควบคมุภายใน 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ฝ่าย เลือก หน่วยงาน ท่ีตนเองสงักดั  
2.  องค์ประกอบการควบคมุ

ภายใน 
เลือกรายการท่ีต้องการปรับปรุงข้อมลู  

3.  ผลการประเมิน/ข้อสรุป ระบ ุผลการประเมนิ/ข้อสรุป  
  กดปุ่ ม  เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม  เพ่ือยกเลกิการแก้ไข 

 

6.2 สว่นกระบวนการปฎิบตัิงาน 

 
ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ฝ่าย เลือก หน่วยงาน ท่ีตนเองสงักดั  
2.  กระบวนการปฏิบตังิาน เลือก รายการท่ีต้องการปรับปรุงข้อมลู  

  ระบบ แสดง Pop up หน้าจอประเมินงาน
ควบคมุ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  กระบวนการปฏิบตังิาน เลือก หน่วยงาน ท่ีตนเองสงักดั  
4.  การควบคมุท่ีมีอยู ่ ระบ ุการควบคมุท่ีมีอยู ่  
5.  การปรับปรุงการควบคมุ ระบ ุการปรับปรุงการควบคมุ  
6.  วตัถปุระสงค์การควบคมุ  ระบ ุวตัถปุระสงคก์ารควบคมุ   
7.  ความเสี่ยงท่ีมีอยู ่ ระบ ุความเสี่ยงท่ีมีอยู ่  
8.  ช่วงเวลาท่ีควบคมุ  ระบ ุช่วงเวลาท่ีควบคมุ   
9.  ผู้รับผิดชอบ แสดงผู้รับผิดชอบท่ีถกูก าหนดโดย

ผู้บงัคบับญัชา 
กรณีสร้างใหม ่ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเป็น
ผู้สร้างงานควบคมุ 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

10.  ด้านท่ีกระทบ เลือก ด้านท่ีกระทบ C: ด้าน 
Compliance 

11.  ระดบัการควบคมุ เลือก ระดบัการควบคมุ ต ่า 
12.  เกณฑ์โอกาสเกิด เลือก เกณฑ์โอกาสเกิด ความถ่ีในการเกิด

เหตกุารณ์เสีย่ง 
13.  ระดบัโอกาสเกิด เลือก ระดบัโอกาสเกิด  

ระบบแสดงระดบัโอกาสเกิดท่ีสอดคล้อง
กบัเกณฑ์โอกาสเกิด 

มีโอกาสเกิด  
< 10%-5% 

14.  เกณฑ์ผลกระทบ เลือก เกณฑ์ผลกระทบ  
15.  ระดบัผลกระทบ เลือก ระดบัผลกระทบ  
16.  ระดบัความเสี่ยง ระบบแสดงคา่โดยค านวนจากระดบั

โอกาสเกิด x ระดบัผลกระทบ เป็นคา่ท่ีถกู
ค านวนโดยอตัโนมตัิ ไมส่ามารถแก้ไขได้ 

ต ่า 

17.  ผลการประเมินควบคมุ ระบบแสดงคา่โดยใช้ระดบัการควบคมุ
เทียบกบัระดบัความเสีย่ง เป็นคา่ท่ีถกู
ค านวนโดยอตัโนมตัิ ไมส่ามารถแก้ไขได้ 

การควบคมุ
เพียงพอ 
(Adequate 
Control) 

 Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 
กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

18.  สง่อนมุตั ิ เลือก    รายการท่ีต้องการสง่อนมุตั ิ  
19.   กดปุ่ ม สง่อนมุตั ิ  

  ระบบ สง่อีเมลแจ้งผู้บงัคบับญัชา เพ่ือ
อนมุตัิงานควบคมุ 

 

7. อนมุตัิงาน 

เมน ู งานรออนมุตั ิ

Role ผู้บงัคบับญัชา / ผู้อ านวยการฝ่าย 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  เลือกแผนงาน/โครงการ เลือก  หรือ ไมเ่ลือก งาน
ควบคมุ 

 

2.  อนมุตัิ กดปุ่ ม “ผา่นการตรวจ/อนมุตัิ” หาก
เห็นชอบเนือ้หา รายละเอียดงาน
ควบคมุ 
กดปุ่ ม “ไมผ่า่นการตรวจ/ไมอ่นมุตัิ” 
หากไมเ่หน็ชอบหรือ อยากให้แก้ไข  
พร้อมระบเุหตผุล 

 

 

 
 

3.  เหตผุล ระบ ุเหตผุลในการพิจารณา  
4.  ไมผ่า่นการอนมุตัิ/อนมุตั ิ ยืนยนัการอนมุตั ิ  
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8. ปรับปรุง/สถานะด าเนินงาน - ปรับปรุงงานรายไตรมาส 

เมน ู ปรับปรุง/สถานะด าเนินงาน - ปรับปรุงงานควบคมุรายปี 

Role ผู้รับผิดชอบงานควบคมุ 

 
 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ฝ่าย เลือก หน่วยงาน ท่ีตนเองสงักดั  
  ระบบแสดง กระบวนการปฏิบตัิงาน ท่ี

ผา่นการอนมุตัิแล้ว  
 

2.  กระบวนการปฏิบตังิาน เลือก รายการท่ีต้องการปรับปรุงข้อมลู   
  ระบบ แสดง Pop up หน้าจอการ

ปรับปรุงงานควบคมุรายไตรมาส 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

3.  ปรับปรุงข้อมลูรายไตรมาส กดปุ่ ม             
  ระบบเปิดให้แก้ไขเฉพาะไตรมาสท่ี

ผู้ดแูลระบบก าหนด 
 

4.  สถานะ เลือก สถานะด าเนินงาน  
5.  ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  
6.  ปัญหา/อปุสรรคท่ีพบ ปัญหา/อปุสรรคท่ีพบ  
7.  แนวทางแก้ไข แนวทางแก้ไข  
8.  Select/ Delete กดปุ่ ม Select… เพ่ือเลือกไฟล์ท่ีจะ 

Upload 
กดปุ่ ม Delete… เพ่ือลบไฟล์แนบ 

 

9.  ไฟล์แนบ ระบบแสดงไฟล์ท่ีแนบ  
10.  Save/Cancel กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู 

กดปุ่ ม Cancel เพ่ือยกเลิกการแก้ไข 
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9. รายงาน 

เมน ู รายงาน 

Role หน่วยงานควบคมุภายใน (Internal Control Officer) 

9.1 รายงานผลการประเมินผล (ปย.1) 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ปีควบคมุ ระบ ุปีควบคมุ ท่ีต้องการออกรายงาน  
2.  ฝ่าย ระบ ุฝ่าย ท่ีต้องการออกรายงาน  
3.  รายงานข้อมลู ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีรายงานข้อมลู  
4.  รายงานลงนาม ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีลงนาม  
5.  Search กดปุ่ ม Search ระบบจะแสดง

องค์ประกอบการควบคมุภายใน
ทัง้หมดของหน่วยงานท่ีเลือก 

 

6.  Export รายงาน กด PDF Preview เมื่อต้องการออก
รายงานเป็น PDF 
กด Export  to excel เมื่อต้องการออก
รายงาน เป็น Excel 
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9.2 รายงานการประเมินผล (ปย.2) 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ปีควบคมุ ระบ ุปีควบคมุ ท่ีต้องการออกรายงาน  
2.  ฝ่าย ระบ ุฝ่าย ท่ีต้องการออกรายงาน  
3.  รายงานข้อมลู ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีรายงานข้อมลู  
4.  รายงานลงนาม ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีลงนาม  
5.  Search กดปุ่ ม Search ระบบจะแสดง

องค์ประกอบการควบคมุภายใน
ทัง้หมดของหน่วยงานท่ีเลือก 

 

6.  Export รายงาน กด PDF Preview เมื่อต้องการออก
รายงานเป็น PDF 
กด Export  to excel เมื่อต้องการออก
รายงาน เป็น Excel 

 

9.3 แบบติดตามผล (ปย.2) 
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ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ปีควบคมุ ระบ ุปีควบคมุ ท่ีต้องการออกรายงาน  
2.  ไตรมาส ระบ ุไตรมาสในปีควบคมุ ท่ีต้องการ

ออกรายงาน 
 

3.  ฝ่าย ระบ ุฝ่าย ท่ีต้องการออกรายงาน  
4.  รายงานข้อมลู ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีรายงานข้อมลู  
5.  รายงานลงนาม ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีลงนาม  
6.  Search กดปุ่ ม Search ระบบจะแสดง

กระบวนการปฏิบตังิานควบคมุ
ทัง้หมดของหน่วยงานท่ีเลือก 

 

7.  Export รายงาน กด PDF Preview เมื่อต้องการออก
รายงานเป็น PDF 
กด Export  to excel เมื่อต้องการออก
รายงาน เป็น Excel 
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9.4 แบบติดตามผลฯ (ปค.5) 

 

ขัน้ตอน Menu/Field/Button Action ตวัอย่างข้อมลู 

1.  ปีควบคมุ ระบ ุปีควบคมุ ท่ีต้องการออกรายงาน  
2.  ไตรมาส ระบ ุไตรมาสในปีควบคมุ ท่ีต้องการ

ออกรายงาน 
 

3.  ฝ่าย ระบ ุฝ่าย ท่ีต้องการออกรายงาน  
4.  รายงานข้อมลู ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีรายงานข้อมลู  
5.  รายงานลงนาม ณ วนัท่ี ระบ ุวนัท่ีลงนาม  
6.  Search กดปุ่ ม Search ระบบจะแสดง

กระบวนการปฏิบตังิานควบคมุ
ทัง้หมดของหน่วยงานท่ีเลือก 

 

7.  Export รายงาน กด PDF Preview เมื่อต้องการออก
รายงานเป็น PDF 
กด Export  to excel เมื่อต้องการออก
รายงาน เป็น Excel 

 

 


