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คู่มือการใช้งานระบบ ในส่วนของผู้ดูแลระบบ 

1.เขา้สูร่ะบบ คลิกที่เมนูสําหรับเจ้าหน้าทางหน้าเว็บไซต์ หรือที่ http://www.tungngam.go.th/tung   

 รูปที่ 1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

รูปที่ 1.2 หน้าแรกหลังจากเขา้สู่ระบบ 

หมายเลข 1 เมนู 
หมายเลข 2 ข้อมูลการเข้าใช้งาน “แก้ไข” ข้อมูลส่วนตัว จะปรากฏ Form แก้ไข ดังรปู 1.3 “เปลี่ยน
รหัสผ่าน”ดังรูปที่ 1.4 

                                
                                              รูปที ่1.3 Form แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

1 

2 
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รูปที่ 1.4 เปลี่ยนรหัสผ่าน 

2.ระบบสาํหรบัเจ้าหน้าที ่

 

รูปที่ 2.1 หน้าจอระบบข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

หมายเลข 1 คลิกปุ่ม จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังรูปที่ 2.1 คลิกปุ่ม จะแสดง 
Form เพ่ิมข้อมูลดังรูปที่ 2.2 
หมายเลข 2 คลิกที่ ที่ต้องการ แก้ไข จะแสดง Form แก้ไขข้อมูลดังรูปที ่2.3 

หมายเลข 3 คลิกที่  ลบข้อมูลที่ต้องการ สว่น icon ไม่สามารถลบข้อมูลของตัวเองได้ 

 
                     รูปที ่2.2 เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
หมายเลข 1 ตรวจสอบข้อมูล username ในฐานข้อมูลว่ามี username ซ้ํากันหรือไม ่
หมายเลข 2 กําหนดสิทธิเข้าใช้ 

1 2 3 4 

1 
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                                         รูปที ่2.3 Form แก้ไขขอ้มูลผู้ใช้งาน 

 
รูปที่ 2.4 แสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 
 

3.จัดการข้อมูลหน่วยงาน 

        รูปที่ 3.1 ข้อมูลหน่วยงาน 

1 

2 
3 
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หมายเลข 1 คลิกที่ปุ่ม จะแสดงข้อมูลหน่วยงานทั้งหมด คลิกที่ปุ่ม แสดง 

Form เพ่ิมข้อมูล ดังรูปที่ 2.2 คลิกที่ปุ่ม หลงัจาก  check box หมายเลข 2 ในข้อมลูที่
ต้องการลบ  
หมายเลข 2 แก้ไขข้อมูล ที่ต้องการแก้ไข จะแสดง Form แก้ไขข้อมูล ดังรูปที่ 3.3 
 

รูปที่ 3.2 Form เพ่ิมข้อมูล 

รูปที่ 3.3 Form แก้ไขข้อมลู 

4.ข้อมูลประชาสัมพนัธ ์

 
  รูปที ่4.1 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 

หมายเลข 1 คลิกที่ปุ่ม จะแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่ปุ่ม

แสดง Form เพ่ิมข้อมูล ดังรปูที่ 4.2 คลิกทีปุ่่ม หลังจาก  check box หมายเลข 5 ใน
ข้อมูลที่ต้องการลบ  
หมายเลข 2 check box เพ่ือแสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ 
หมายเลข 3 เพ่ิมภาพ เพ่ิมเติม จะแสดง Form เพ่ิมภาพ ดังรูปที่  4.3 
หมายเลข 4 คลิกเลือก icon  จะแสดง Form แก้ไขข้อมลูดังรูปที่ 4.4 

หมายเลข 5 check box เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ หลังจากน้ันคลิกที่ปุ่ม  

2 3 4 5 
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                                   รูปที่ 4.2 Form เพ่ิมข้อมูล 

 

 
                         รูปที่ 4.3 Form เพ่ิมรปูภาพ ประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม 
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                                         รูปที ่4.4 Form แก้ไขขา่วประชาสัมพันธ์ 
 

5.ประเภทข่าวประชาสัมพนัธ ์

 

                                รปูที่ 5.1 แสดงข้อมูลประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ 

หมายเลข 1 คลิกปุ่ม จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังรูปที่ 5.1 คลิกปุ่ม จะแสดง 
Form เพ่ิมข้อมูลดังรูปที่ 5.2 
หมายเลข 2 คลิกที่ “แก้ไข” จะแสดง Form แก้ไขข้อมลู ดังรูปที่ 5.3  

หมายเลข 3 คลิกที่ icon ลบข้อมูลที่ต้องการเลือก 

                  
 รูปที่ 5.2 Form เพ่ิมประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ 

1 

2 3 
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รูปที่ 5.3 Form แก้ไขประเภทข่าวประชาสัมพันธ์ 

6.ข้อมูลบทความ 

 

                                            รูปที ่6.1 แสดงข้อมลูบทความ 

หมายเลข 1 คลิกที่ปุ่ม จะแสดงข้อมูลบทความทั้งหมด คลกิที่ปุ่ม แสดง Form 

เพ่ิมข้อมูล ดังรปูที่ 6.2 คลิกทีปุ่่ม หลังจาก  check box หมายเลข 3 ในข้อมูลที่ต้องการ
ลบ  
หมายเลข 2 คลิกเลือก “แก้ไข” จะแสดง Form แก้ไขข้อมูลดังรูปที่ 6.3 

หมายเลข 3 check box เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ หลังจากน้ันคลิกที่ปุ่ม  

               
                                         รูปที ่6.2 Form เพ่ิมข้อมูล 
หมายเลข 1 เลือกประเภทบทความ 
                  

1 

2 3 
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                                       รูปที ่6.3 Form แก้ไขข้อมูล 

7.ประเภทบทความ 

 
                                             รูปที่  7.1 ข้อมูลประเภทบทความ 

หมายเลข 1 คลิกปุ่ม จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังรูปที่ 7.1 คลิกปุ่ม จะแสดง 
Form เพ่ิมข้อมูลดังรูปที่ 7.2 
หมายเลข 2 คลิกที่ “แก้ไข” จะแสดง Form แก้ไขข้อมลู ดังรูปที่ 7.3  

หมายเลข 3 คลิกที่ icon ลบข้อมูลที่ต้องการเลือก 

    รูปที่ 7.2 Form เพ่ิมข้อมลู 

   รูปที่ 7.3 Form แก้ไขข้อมูล 

1 

2 3 
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8.หนังสือเอกสาร 

 

รูปที่ 8.1 แสดงข้อมูลเอกสารหนังสือ 

หมายเลข 1 คลิกที่ปุ่ม จะแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิกที่ปุ่ม

แสดง Form เพ่ิมข้อมูล ดังรปูที่ 8.2 คลิกทีปุ่่ม หลังจาก  check box หมายเลข 5 ใน
ข้อมูลที่ต้องการลบ  
หมายเลข 2 check box เพ่ือแสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ 
หมายเลข 3 คลิกเลือก icon  จะแสดง Form แก้ไขข้อมลูดังรูปที่ 8.4 

หมายเลข 4 check box เลือกข้อมูลที่ต้องการลบ หลังจากน้ันคลิกที่ปุ่ม  

 

รูปที่ 8.2 Form เพ่ิมข้อมูลเอกสารหนังสือ 

1 

2 3 4 

1 



10 
 

คู่มือการใช้งานสําหรับผู้ดูแลระบบ เทศบาลตําบลทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง www.tungngam.go.th จัดทาํโดย www.lp4udesign.com  

 

 
รูปที่ 8.3 Drop down List แสดง สถานะหนังสือ ประเภทหนังสือ Icon แสดงสถานะหนังสือ 
หมายเลข 1 แสดงสถานะหนังสือ เช่น หนังสือทั่ว ธรรมดา ด่วนที่สุด เป็นต้น 
หมายเลข 2 เลือกประเภทหนังสือ เช่น หนังสือเอกสาร ประเภทต่างๆ เป็นต้น 
หมายเลข 3 เลือก icon แสดงสถานะของหนังสือ เช่นหนังสือ News Update เป็นต้น 

 
                          รูปที่ 8.4 Form แก้ไขข้อมูลเอกสารหนังสือ 

 

9.ประเภทหนงัสอืเอกสาร 

                                                                        
                                     รูปที่  9.1 ข้อมูลประเภทหนังสือ 

1 

2 

3 

1 

2 3 
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หมายเลข 1 คลิกปุ่ม จะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ดังรูปที่ 7.1 คลิกปุ่ม จะแสดง 
Form เพ่ิมข้อมูลดังรูปที่ 9.2 
หมายเลข 2 คลิกที่ “แก้ไข” จะแสดง Form แก้ไขข้อมลู ดังรูปที่ 9.3  

หมายเลข 3 คลิกที่ icon ลบข้อมูลที่ต้องการ 

 
       รูปที ่9.2 Form เพ่ิมข้อมูลประเภทหนังสือ 

รูปที่ 9.3 Form แก้ไขข้อมลูประเภทหนังสือ 
 

10.ข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียน

 

รูปที่ 10.1 ข้อมูลแจ้งเรื่องร้องเรียน 

หมายเลข 1 ข้อมูล แจ้งเรืองร้องเรียน พร้อมแสดงสถานะข้อมูล  ข้อมูลใหม่ ที่ยังไม่ได้เปิดอ่านสถานะ 
 คือข้อมูลที่เปิดอ่านแล้ว 

หมายเลข 2 เปิดดูข้อมูลที่ผา่นการแจ้งเรื่องร้องเรียน ดังรูปที่ 10.2 
หมายเลข 3 ลบข้อมูลที่ต้องการลบ 

1 

2 3 4 



12 
 

คู่มือการใช้งานสําหรับผู้ดูแลระบบ เทศบาลตําบลทุง่งาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง www.tungngam.go.th จัดทาํโดย www.lp4udesign.com  

 

 
                                        รูปที่ 10.2 ข้อมูลแจ้งเรือ่งร้องเรียน 

 


