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คู่มือการใช้งานระบบจัดตั้งบประมาณป ี2563 (เว็บไซต ์http://budget.yst1.go.th) 
1. การเข้าใช้งานระบบจัดตั้งงบประมาณปี2563 
  1.1. เข้าบราวเซอร์ (สามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป)  
  1.2. เข้าเว็บไซต์ http://budget.yst1.go.th 

 
(แสดงหน้าแรกของระบบ) 

 
2. การลงทะเบียน  

2.1. คลิกเลือกเมนู “ลงทะเบียน” 2.2. กรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน  
2.2.1.  กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว โดยเลือกโรงเรียนที่ผู้ลงทะเบียนสังกัด และกรอกข้อมูล 

รายละเอียดส่วนตัว � 
2.2.2.  กรอกข้อมูลรายละเอียดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยชื่อผู้ใช้กาหนดเป็นเลขประจาตัว

ประชาชน และรหัสผ่านกาหนดอย่างน้อง 6 ตัวอักษร � 
2.2.3.  คลิกเลือกปุ่ม                      จะปรากฏข้อความตอบรับการลงทะเบียน และแจ้งให้รอ

การอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หากอนุมัติล่าช้าให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อ 045-789103 
หรือกลุ่มไลน์ตามท่ีปรากฏในหน้าหลัก �(แสดงหน้าลงทะเบียน) � 
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3. การเข้าสู่ระบบ  
  3.1. คลิกเลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” 3.2. กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 3.3. คลิกเลือกปุ่ม  
เพ่ือเข้าสู่ระบบ  

 

 
(แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ) 
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4. หน้าหลักสาหรับผู้ใช้งานระดับโรงเรียน  
  รายละเอียดหน้าหลักของระบบจัดตั้งงบประมาณ ประกอบด้วยแถบเมนูหลักพร้อมสถานะของการยืนยัน 
ข้อมูล ข้อมูลโรงเรียนและช่ือผู้ใช้งาน ดังนี้  

a. หน้าหลักสำหรับจัดการสถานการยืนยันบันทึกข้อมูลแสดงสรุปจานวนรายการงบประมาณและ เวลาท่ี
บันทึกข้อมูลล่าสุด � 

b. จัดการข้อมูลพื้นฐาน สาหรับจัดการข้อมูลผู้อานวยการโรงเรียน ข้อมูลครู และข้อมูลนักเรียน � 
c. ครุภัณฑ์สาหรับจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ � 
d. สิ่งก่อสร้างสาหรับจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง � 
e. ซ่อมแซมสาหรับจัดการข้อมูลซ่อมแซม � 
f. รายงานสาหรับจัดการรายงานเพื่อจัดส่งเอกสารคาขอจัดต้ังงบประมาณพิมพ์และนาส่งกลุ่มนโยบาย และ
แผน � 

g. ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวสาหรับจัดการแก้ไขข้อมูลส่วนและการเปลี่ยนรหัสผ่าน � 
h. ดาวน์โหลดสาหรับดาวน์โหลดเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง � 
i. ออกจากระบบ สาหรับต้องการออกจาการใช้งาน � 
j. ตรวจสอบสถานะข้อมูลพื้นฐาน สาหรับสรุปข้อมูลพื้นฐาน � 
k. ตรวจสอบสถานะข้อมูลครุภัณฑ์สาหรับสรุปข้อมูลครุภัณฑ์ � 
l. ตรวจสอบสถานะสิ่งก่อสร้างสาหรับสรุปข้อมูลสิ่งก่อสร้าง � 
m. ตรวจสอบสถานะข้อมูลซ่อมแซม สาหรับสรุปข้อมูลซ่อมแซม � 
n. สถานะสาหรับการยืนยันการกรอกข้อมูล � 
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ข้อมูลผู้ใช้งาน สาหรับแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน �(แสดงหน้าหลักสาหรับผู้ใช้งานระดับโรงเรียน) � 

 
 
5. จัดการข้อมูลพ้ืนฐาน  

5.1. คลิกเลือกเมนู “จัดการข้อมูลพื้นฐาน”  
5.2. กรอกข้อมูลผู้อานวยการโรงเรียน��
5.3. กรอกข้อมูลจานวนครู��
5.4. กรอกข้อมูลจานวนนักเรียน  
5.5. คลิกเลือกปุ่ม                   เพื่อบันทึกข้อมูล  

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	

J	 K	 L	

O	

N	

M	
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(แสดงหน้าจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน) 

 
6. จัดการข้อมูลครุภัณฑ์  
คลิกเลือกเมนู “ครุภัณฑ”์ จะปรากฏแถบเมนูดังนี้ 6.1. เมนู “2.1 จัดทาข้อมูลครุภัณฑ์”  

6.1.1. คลกิเลือกเมนู “2.1 จัดทำข้อมูล ครุภณัฑ์ ” 

 
(ภาพท่ี 6 แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลครุภัณฑ์) 

1	

2	

3	

4	

5	
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6.1.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม                เพ่ือเพ่ิมรายการครุภัณฑ์ 6.1.3. กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ที่ต้องการ  
6.1.4. คลิกเลือกปุ่ม                เพื่อบันทึกข้อมูล  

 
(แสดงการกรอกข้อมูลครุภัณฑ์) 

6.1.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
6.1.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
6.1.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
6.1.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการข้อมูลครุภัณฑ์) 

  6.2. เมนู “2.10 สรุปข้อมูลครุภัณฑ์”��
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6.2.1. คลิกเลือกเมนู “2.10 สรุปข้อมูลครุภัณฑ์” เพื่อแสดงสรุปข้อมูลครุภัณฑ์ 

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลครุภัณฑ์) 

6.2.2.ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  

 
(แสดงรายการข้อมูลครุภัณฑ์) 

 
7. จัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง  
คลิกเลือกเมนู “สิ่งก่อสร้าง” จะปรากฏแถบเมนูดังนี้��
�� 7.1. เมนู “3.1 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน)”  
   7.1.1. คลิกเลือกเมนู “3.1 จัดทาข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน)”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง) 
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7.1.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม  เพื่อเพิ่มรายการส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ
(งบผูกพัน)  

7.1.3. กรอกข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน) ที่ต้องการ  

7.1.4. คลิกเลือกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
(แสดงการกรอกข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน)) 

   7.1.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
7.1.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
7.1.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
7.1.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน)) 
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7.2. เมนู “3.2 จัดทาข้อมูลสารวจสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน)”��
7.2.1. คลิกเลือกเมนู “3.2 จัดทาข้อมูลสารวจสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบ

ผูกพัน)”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง) 

7.2.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม  เพื่อเพิ่มรายการสารวจส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน/อาคาร
ประกอบ (งบผูกพัน)  

7.2.3. กรอกข้อมูลสารวจสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน) ที่ต้องการ 7.2.4. 

คลิกเลือกปุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 
(แสดงการกรอกข้อมูลสารวจส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน)) 
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  7.2.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
7.2.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
7.2.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
7.2.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการสารวจส่ิงก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ(งบผูกพัน)) 

 
7.3. เมนู “3.3 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(งบปีเดียว)”�

7.3.1. คลิกเลือกเมนู “3.2 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(งบปีเดียว)”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง) 

  7.3.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม เพ่ือเพิ่มรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(งบปีเดียว)  
7.3.3. กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(งบปีเดียว) ท่ีต้องการ  

  7.3.4. คลิกเลือกปุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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(แสดงการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(งบปีเดียว) 

 
 
  7.3.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  

7.3.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
7.3.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
7.3.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน(งบปีเดียว) 
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7.4. เมนู “3.4 จัดทาข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน” 7.4.1.คลิกเลือกเมนู “3.4 จัดทา
ข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง) 

7.4.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม   เพื่อเพ่ิมรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน 7.4.3. กรอก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนที่ร้ือถอน ท่ีต้องการ  

7.4.4. คลิกเลือกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล  

 
(แสดงการกรอกข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน) 
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7.4.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
7.4.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
7.4.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
7.4.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการส่ิงก่อสร้างอาคารเรียนแทนอาคารเรียนที่ร้ือถอน) 

7.5. เมนู “3.5 จัดทาข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน”  
7.5.1.คลิกเลือกเมนู “3.5 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง) 

7.5.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม เพื่อเพ่ิมรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/หอประชุม/โรง อาหาร/โรง
ฝึกงาน  
7.5.3. กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ที่ต้องการ 7.5.4. คลิกเลือก

ปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล  
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(แสดงการกรอกข้อมูลส่ิงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน) 

7.5.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
  7.5.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  

7.5.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
7.5.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน) 
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7.6. เมนู “3.6 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างส้วมนักเรียน”��
7.6.1. คลิกเลือกเมนู “3.6 จัดทาข้อมูลส่ิงก่อสร้างส้วมนักเรียน”  

 
 

7.6.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม    เพื่อเพ่ิมรายการสิ่งก่อสร้างส้วมนักเรียน  
7.6.3. กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างส้วมนักเรียนที่ต้องการ  

7.6.4. คลิกเลือกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
(แสดงการกรอกข้อมูลส่ิงก่อสร้างส้วมนักเรียน) 
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7.6.5. เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
7.6.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม   
7.6.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
7.6.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการสิ่งก่อสร้างส้วมนักเรียน) 

 
7.7. เมนู “3.7 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร”��
�� 7.7.1. คลิกเลือกเมนู “3.7 จัดทาข้อมูลส่ิงก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง) 

7.7.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม  เพ่ือเพิ่มรายการสิ่งก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร  
7.7.3. กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากรท่ีต้องการ  

7.7.4. คลิกเลือกปุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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(แสดงการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร) 

 
7.7.5. เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  

7.7.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
7.7.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก �
7.7.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการส่ิงก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร) 
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7.8. เมนู “3.8 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างสนามกีฬา”  
7.8.1.คลิกเลือกเมนู “3.8 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างสนามกีฬา”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลส่ิงก่อสร้าง)  
7.8.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม  เพื่อเพิ่มรายการส่ิงก่อสร้างสนามกีฬา  
7.8.3. กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างสนามกีฬาที่ต้องการ  

7.8.4. คลิกเลือกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล  

 
(แสดงการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างสนามกีฬา) 
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7.8.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง 
7.8.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
7.8.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก �
7.8.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการส่ิงก่อสร้างสนามกีฬา) 

7.9. เมนู “3.9 จัดทาข้อมูลส่ิงก่อสร้างอื่นๆ”  
  7.9.1.คลิกเลือกเมนู “3.9 จัดทาข้อมูลสิ่งก่อสร้างอื่นๆ”  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) 

7.9.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม  เพ่ือเพิ่มรายการสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  
 7.9.3. กรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ต้องการ  

7.9.4. คลิกเลือกปุ่ม เพ่ือบันทึกข้อมูล  



 คู่มือระบบจัดตั้งงบประมาณ 2563   สพป.ยโสธร เขต 1 
22 

 
(แสดงการกรอกข้อมูลสิ่งก่อสร้างอื่นๆ) 

7.9.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
7.9.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
7.9.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
7.9.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ) 

 
7.10. เมนู 3.10สรุปข้อมูลส่ิงก่อสร้าง”��

7.10.1. คลิกเลือกเมนู “3.10 สรุปข้อมูลสิ่งก่อสร้าง” เพื่อแสดงสรุปข้อมูลส่ิงก่อสร้าง  
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(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) 

7.10.2. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  

 
(แสดงรายการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง) 
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8. จัดการข้อมูลซ่อมแซม  
คลิกเลือกเมนู “ซ่อมแซม” จะปรากฏแถบเมนูดังน้ี  
8.1. เมนู “4.1 จัดทาข้อมูลช่ืองานปรับปรุง/ซ่อมแซม”  

8.1.1. คลิกเลือกเมนู “4.1 จัดทาข้อมูลชื่องานปรับปรุง/ซ่อมแซม”  

 
(ภาพที่ 6 แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลซ่อมแซม) 

8.1.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการช่ืองานปรับปรุง/ซ่อมแซม 8.1.3. กรอกข้อมูลช่ืองานปรับปรุง/
ซ่อมแซมที่ต้องการ  

8.1.4. คลิกเลือกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล  

 
(แสดงการกรอกข้อมูลช่ืองานปรับปรุง/ซ่อมแซม) 

8.1.5. เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
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  8.1.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
8.1.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
8.1.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการข้อมูลช่ืองานปรับปรุง/ซ่อมแซม) 

 
8.2. เมนู “4.2 จัดทาข้อมูลกลุ่มงานปรับปรุง/ซ่อมแซม”  
  8.2.1.คลิกเลือกเมนู “4.2 จัดทาข้อมูลกลุ่มงานปรับปรุง/ซ่อมแซม”  

 
(ภาพที่ 6 แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลซ่อมแซม) 

8.2.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม เพื่อเพ่ิมรายการกลุ่มงานปรับปรุง/ซ่อมแซม 8.2.3. กรอกข้อมูลกลุ่มงาน
ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ต้องการ  

8.2.4. คลิกเลือกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล  

 
(แสดงการกรอกข้อมูลกลุ่มงานปรับปรุง/ซ่อมแซม) 
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8.2.5. เม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  
  8.2.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม   

8.2.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
8.2.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการข้อมูลกลุ่มงานปรับปรุง/ซ่อมแซม) 

 
8.3. เมนู “4.3 จัดทาข้อมูลรายละเอียดงานปรับปรุง/ซ่อมแซม”  
8.3.1.คลิกเลือกเมนู “4.3 จัดทาข้อมูลรายละเอียดงานปรับปรุง/ซ่อมแซม”  

 
(ภาพที่ 6 แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลซ่อมแซม)  
8.3.2. ให้คลิกเลือกปุ่ม เพื่อเพิ่มรายการรายละเอียดงานปรับปรุง/ซ่อมแซม 8.3.3. กรอกข้อมูล
รายละเอียดงานปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีต้องการ  

8.3.4. คลิกเลือกปุ่ม เพื่อบันทึกข้อมูล  
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(แสดงการกรอกข้อมูลรายละเอียดงานปรับปรุง/ซ่อมแซม) 

 
8.3.5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยข้อมูลจะแสดงในตางราง  

8.3.5.1. ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  
8.3.5.2. ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกเลือก� �
8.3.5.3. ถ้าต้องการลบข้อมูลให้คลิกเลือก  

 
(แสดงรายการข้อมูลรายละเอียดงานปรับปรุง/ซ่อมแซม) 
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8.4. เมนู “4.10 สรุปข้อมูลซ่อมแซม”��
8.4.1.คลิกเลือกเมนู “4.10 สรุปข้อมูลซ่อมแซม” เพ่ือแสดงสรุปข้อมูลปรับปรุง/ซ่อมแซม  

 
(แสดงการเลือกเมนูจัดการข้อมูลซ่อมแซม) 

8.4.2.ถ้าต้องการดูรายละเอียดข้อมูลให้คลิกเลือกปุ่ม  

 
(แสดงรายการข้อมูลข้อมูลปรับปรุง/ซ่อมแซม) 

 
9. รายงาน  

9.1. คลิกเลือกเมนู “หน้าหลัก”  

9.2. คลิกเลือกปุ่ม  เพื่อยืนยันข้อมูล 
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9.3. คลิกเลือกเมนู “รายงาน”  

 
(แสดงหน้าหลักของระบบ) 

 
(แสดงรายการเมนู) 

9.4. คลิกเลือกรายการท่ีต้องการพิมพ์  
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(แสดงตัวอย่างรายงาน) 

9.5. กรณีปรากฏข้อความแจ้งเตือน “กรุณายืนยันข้อมูลในหน้าหลัก เพื่อแสดงรายงานข้อมูล” ให ้ย้อนกลับมาทา
ตามข้อที่ 9.1 

 
(แสดงข้อความแจ้งเตือน) 

 
10. ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว  

10.1. คลิกเลือกเมนู“ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว”��
10.2. กรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงของผู้ลงทะเบียน  
10.2.1. กรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงรายละเอียดส่วนตัว��
10.2.2. กรอกข้อมูลที่ต้องการปรับปรุงรหัสผ่าน รหัสผ่านกาหนดอย่างน้อง 6 ตัวอักษร  

10.2.3. คลิกเลือกปุ่ม  
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(แสดงหน้าปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว) 

 
11. ดาวน์โหลด  
11.1. คลิกเลือกเมนู“ดาวน์โหลด”�11.2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด  

 
(แสดงหน้าดาวน์โหลด) 
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12.1. คลิกเลือกเมนู“ดาวน์โหลด”เพ่ือออกจากระบบ  

 
(แสดงรายการเมนู) 

12. ออกจากระบบ  
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