
ฝึกอบรมผู้ใช้งานส าหรับเลขาฯและคณะกรรมการระดับกรม/เขต/จังหวัด
ระบบบริหารจัดการและรายงานการจจัดหารครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10 ตุลาคม  2561
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หลักสูตรที่ 1   การอบรมผู้ใช้งานส าหรับเลขาฯและคณะกรรมการระดับกรม/จังหวัด 
“ระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์”

• น ำเสนอภำพรวมของระบบ (System Overview)
• น ำเสนอกระบวนและสำธิตท ำงำนของระบบในส่วนของกำรอนุมัติผู้ใช้งำน
• น ำเสนอกระบวนกำรตรวจยื่นค ำขอฯ กำรจัดประชุม กำรพิจำรณำค ำขอฯ และตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำร

จัดซื้อจัดหำ
• อบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้งำนในส่วนของ กำรตรวจยื่นค ำขอฯ กำรจัดประชุม กำรพิจำรณำค ำขอฯ และกำร

ตรวจสอบรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดหำ
• ถำม-ตอบ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
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1. กระบวนกำรโดยรวมและกำรจัดกำรผู้ใช้งำนในระบบ

2. กำรเข้ำใช้งำนและกำรจัดกำรข้อมูลส่วนตัว
• กำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูส่วนตัว
• กำรเปลี่ยนแปลงรหัสผ่ำนใหม่
• กำรแจ้งเตือน
• กำรรีเซ็ตรหัสผ่ำนใหม่

3. บริหำรจัดกำรค ำขอฯ

• กำรเปิดประกำศ
• กำรตรวจสอบค ำขอฯ
• เมนูตั้งค่ำคณะกรรมกำร
• กำรสร้ำงกำรประชุมพิจำรณำค ำขอฯ
• กำรประชุมพิจำรณำค ำขอฯ
• กำรพิจำรณำค ำขอฯ
• กำรแจ้งแก้ไข
• กำรด ำเนินกำรCIO ลงนำมค ำขอฯที่ผ่ำนกำรเห็นชอบ
• กำรแจ้งผล

Agenda

4. กำรใช้งำนเมนูในระบบ
• เมนูเก่ียวกับระบบ
• เมนูข้อมูลประกำศ
• เมนูรำยงำนในระบบ



กระบวนการโดยรวมและการจัดการผู้ใช้งานในระบบ



กระบวนการในระบบพิจารณาค าขอฯ
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การสร้างผู้ใช้งานในระบบ
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(Super Admin) 

               (Admin) 

               (Admin) 

                   (Admin) 

           ICT กรม  

           ICT เขต  

           ICT จังหวัด  

               ICT  

               ICT 

               ICT 

ลงทะเบียนผู้ใช้งานระดับกรม

ลงทะเบียนผู้ใช้งานระดับจังหวัด

            สป.สธ (Admin)            ICT   .    
               ICT  

ลงทะเบียนผู้ใช้งานระดับ สป.สธ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

อนุมัติ/ไม่อนุมัติ

           ICT กระทรวง  

               ICT  



การเข้าใช้งานและการจัดการข้อมูลส่วนตัว



ขั้นตอนที่ 1 การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8

1 คลิกท่ี “ปิด”

URL : http://moph.techex.co.th/ ส ำหรับอบรม
URL : http://ictprocure.moph.go.th/

http://moph.techex.co.th/
http://ictprocure.moph.go.th/
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2. คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าใช้งานในระบบ

1. กรอกข้อมูล “ชือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน” ที่ได้รับทาง E-mail จาก
ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
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ขั้นตอนที่ 2 หน้าหลักของระบบ
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักขงระบบ: การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (1/2)

1. คลิกท่ี “ชื่อผู้ใช้งานระบบ”
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักขงระบบ: การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (2/2)

2. คลิกที่ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

3. กรอกแก้ไขข้อมูลที่
ต้องการเปลี่ยนแปลง

4. คลิกที่ “บันทึก”
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักขงระบบ: การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (1/2)

1.คลิกที่ “ชื่อผู้ใช้งานระบบ”

2. คลิกที่ “เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน”

3. กรอกข้อมูลรหัสผ่านเก่า

4. กรอกข้อมูลรหัสผ่าน
ใหม่และยื่นยันรหัสผ่าน
ใหม่
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักขงระบบ: การแจ้งเตือน

1.คลิกที่ “แจ้งเตือน”

2. คลิกที่ “รายการแจ้งเตือน”
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1. คลิกที่ “ลืมรหัสผ่าน”

2. กรอก E-mail

3.Checkbox 

ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักขงระบบ: การรีเซ็ตรหัสผ่านใหม(่1/4)



16

4. คลิกที่ “ลิงค์ URL”

ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักขงระบบ: การรีเซ็ตรหัสผ่านใหม(่2/4)

เข้าใช้งานอีเมล์ เพื่อเปิดเมล์ที่ได้รับจากระบบเพื่อรีเซ็ตรหัสผา่น
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6. กรอกข้อมูล E-mail

7. กรอกข้อมูล OTP ที่ได้รับจาก E-mail

8. กรอกข้อมูล รหัสผ่านใหม่และยืนยนรหัสผ่านใหม่

5. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน

9. คลิกที่ “ด าเนินการ”

ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักขงระบบ:การรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่(3/3)
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ขั้นตอนที่ 2 การใช้งานหน้าหลักของระบบ:การรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ (4/4)

10. หลักจากรีเซ็ตรหัสผ่านส าเร็จ ระบบจะเด้งกลับมาที่หน้าแรกอัตโนมัติ



การตรวจสอบค าขอฯ 
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ขั้นตอนที่ 3  การเปิดประกาศยื่นค าขอฯ (1/2)

1. คลิกท่ี “ปิดประกาศ”
2. คลิกท่ี “เปิดประกาศ”
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ขั้นตอนที่ 4 การเปิดประกาศยื่นค าขอฯ (2/2)
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ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ

1. คลิกที่ “บริหารจัดการค าขอฯ”
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2. คลิกที่ “ตรวจสอบ”

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ: ตรวจสอบค าขอฯ(1/2)

3. คลิกที่ “แจ้งแก้ไข”

4. ค้นหาโครงการ

5. คลิกที่ “ตัวเลขหรือNext”
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ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ:รายการพิจารณาค าขอฯ (2/4)

11. รายการหัวข้อแจ้งแก้ไข



25

6. ระบบจะแสดงรายละเอยีดข้อมูลโครงการย่ืนค าขอฯ
7. สามารถคลิกที่ “ชื่อเอกสารแนบ” เพื่อดูข้อมูลเอกสารแนบไฟล์
8. คลิกที่ “ย้อนกลับ”
9. คลิกที่ “แจ้งแก้ไข”
10. คลิกที่ “ ยืนยันความถูกต้อง”

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ: ตรวจสอบค าขอฯ(2/2)
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ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ: รายการรอน าโครงการพิจารณาค าขอฯ

11. คลิกที่ “พิจารณาค าขอฯ” 12. คลลิกที่ “หมายเลขหรือ Next”



การจัดการการประชุมเพื่อพิจารณาค าขอฯ
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ขั้นตอนที่ 3  เมนูบริหารจัดการข้อมูล :ตั้งค่าคณะกรรมการ(1/3)

1.คลิกท่ี “เพิม่คณะกรรมการ”
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ขั้นตอนที่ 3 เมนูบริหารจัดการข้อมูล :ตั้งค่าคณะกรรมการ (2/3)

2. คลิกที่ “บันทึก”
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ขั้นตอนที่ 3 เมนูบริหารจัดการข้อมูล :ตั้งค่าคณะกรรมการ (3/3)
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ขั้นตอนที่ 3 รายงานในระบบ: การจัดประชุมพิจารณาค าขอฯ

1.คลิกที่ “รายการค้นหาระบุปีงบประมาณและหน่วยงาน” ที่ต้องการออกรายงาน
2. คลิกที่ “ออกรายงาน”
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างการประชุมพิจารณาค าขอฯ (1/5) 

1. คลืกที่ “สร้างการประชุม”
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างการประชุมพิจารณาค าขอฯ (2/5) 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียด “ส่วนบันทึกข้อมูลกิจกรรม”

3. คลิกท่ี “ด าเนินการต่อ”
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างการประชุมพิจารณาค าขอฯ (3/5) 

4. กรอกข้อมูล “ส่วนจัดท าวาระการประชุม”

5.เลือก “รูปแบบการประชุม”

6. คลิกที่ “โหลดรูปแบบการประชุม”

7. คลิกที่ “เพิ่มวาระ”

8. คลิกที่ “เครื่องหมายบวก”

9.คลิกที่ “รูปถังขยะ”
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างการประชุมพิจารณาค าขอฯ (4/5) 

10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

12. คลิกที่ “ด าเนินการต่อ”11.คลิกที่ “ย้อนกลับ”
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13. ตรวจสอบข้อมูลการสร้างการประชุม

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างการประชุมพิจารณาค าขอฯ (5/5) 
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (1/9)

14. คลิกที่ “ชื่อการประชุม”
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (2/9)

15.คลิกที่ “น าเข้าโครงการ”

16. คลกที่ “บันทึกข้อมูล”
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (3/9) 

17. คลิกที่ “ปิดหน้าจอ”
18. คลิกท่ี “รายการค าขอฯ”
19. คลิกที่ “Checkbox หน้าชื่อโครงการ”
20. คลิกที่ “บันทึกข้อมูล”
21. คลิกที่ “ยกเลิก”
22. คลิกท่ี “บันทึกข้อมูล”

172120

19
18

22
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (4/9) 

23. คลิกที่ “เครื่องหมายถูก”
รายการที่ถูกบันทึกแล้วจะแสดง
สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกเป็นสี
เขียว

24.Checkbox หากต้องการส่งเมล์เพื่อเชิญประชุม25.คลิกที่ “สัญลักษณ์บวก”
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (5/9) 

26. คลิกเลือก “สถานะ” ของผู้เข้าร่วมประชุม

27. คลิกท่ี “บันทึกข้อมูล”
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (6/9) 

28. คลิกที่ “บันทึกรายโครงการ”

29. คลิกที่ “บันทึกข้อมูล”
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (7/9) 

30. คลิกที่ “พิจารณาค าขอฯ”
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (8/9) 

31. เมื่อคลิกที่บันทึกข้อมูลเสร็จ ช่องพิจารณาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
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ขั้นตอนที่ 3 การประชุมพิจารณาค าขอฯ (9/9)  

32. คลิกที่ “อัพโหลดไฟล์ (PDF)”

33. คลิกที่ “ดาวโหลดรายงานการประชุม”

34. คลิกที่ “บันทึกข้อมูล”
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36. คลิกท่ี “ตรวจสอบ” เพื่อแจ้งแก้ไข

37.คลิกท่ี “แจ้งแก้ไข” 

35. คลิกที่ “ชื่อโครงการ”

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ:รายการพิจารณาค าขอฯ (1/4)
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ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ:รายการพิจารณาค าขอฯ (2/4)

38. การแจ้งแก้ไข กรณีท่ีประชุมพิจารณา “มติแจ้งแก้ไข” 



48

41. คลิกที่ “แจ้งผล”

39. คลิกที่ “อนุมัติ / ไม่อนุมัติ”

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ:รายการCIO ลงนาม (1/2) 

42. คลิกที่ “CIO ลงนาม”
43. คลิกที่ “ ส่งต่อ”
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44. คลิกที่ “วันที่ CIOลงนาม” และบันทึกการลงนาม

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ: รายการCIO ลงนาม (2/2) 
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46. คลิกที่ “แจ้งผล”

45. คลิกที่ “อนุมัติ / ไม่อนุมัติ”

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ:รายการCIO ลงนาม (1/2) 
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47. คลิกที่ “แจ้งผล” ส าหรับโครงการที่ไม่ผ่านการเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการค าขอฯ:รายการแจ้งผล



รายงาน
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ขั้นตอนที่ 4 เมนูเกี่ยวกับระบบ

1 คลิกท่ี “เกี่ยวกับระบบ”
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: เอกสารรายงานการจัดประชุมพิจารณาค าขอฯ



55

ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: รายงานประวัติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

1.คลิกที่ “รายการค้นหาระบุปีงบประมาณและหน่วยงาน” ที่ต้องการออกรายงาน
2. คลิกที่ “ออกรายงาน”
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: เอกสารรายงานประวัติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: 
รายงานสถานะการด าเนินการของขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติในแต่ละหน่วยงาน

1.คลิกที่ “รายการค้นหาระบุปีงบประมาณและหน่วยงาน” ที่ต้องการออกรายงาน
2. คลิกที่ “ออกรายงาน”
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: 
เอกสารรายงานสถานะการด าเนินการของขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติในแต่ละหน่วยงาน
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: รายงานสรุปผลการใช้จ่ายแหล่งเงิน

1.คลิกที่ “รายการค้นหาระบุปีงบประมาณและหน่วยงาน” ที่ต้องการออกรายงาน
2. คลิกที่ “ออกรายงาน”
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: เอกสารรายงานสรุปผลการใช้จ่ายแหล่งเงิน
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1.คลิกที่ “วันที่ต้องการค้นหา ถึงวันที่ต้องการค้นหา” ที่ต้องการออกรายงาน
2. คลิกที่ “ออกรายงาน”

ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: รายงานรายงานประวัติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: เอกสารรายงานรายงานประวัติการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน
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ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: รายงานประวัติการแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน

1.คลิกที่ “วันที่ต้องการค้นหา ถึงวันที่ต้องการค้นหา” ที่ต้องการออกรายงาน
2. คลิกที่ “ออกรายงาน”



64

ขั้นตอนที่ 4 รายงานในระบบ: เอกสารรายงานประวัติการแก้ไขชื่อผู้ใช้งาน
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ถาม-          ี             ็
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Thank You
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