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คู่มือ 

ระบบรายงานผลการดาํเนินงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 

การทํางานของระบบรายงานผลการดําเนินงาน 

  การทํางานของระบบรายงานผลการดําเนินงาน  เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Web Application 
โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เรียกใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรม Web Browser ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox เป็นต้น  

 ระบบดังกล่าวใช้สําหรับแสดงผล / ออกรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาค
เขต 4  ทุกสาขา ซึ่งรูปแบบรายงานสามารถเลือกรูปแบบของรายงานได้ทั้งแสดงออกทางหน้าจอ  และส่งออก
รายงานในรูปแบบ Excel  สามารถเลือกดูรายงานเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส   รวมทั้งสามารถระบุ
เง่ือนไขต่างๆ  ในการเลือกดูรายงานได้ เช่น  ระบุเดือน  หรือ ปีงบประมาณ  หรือประปาสาขา  ผลการ
ปฏิบัติงานที่สรุปออกมาเป็นรายงานจะมีหัวข้อทั้งหมด  6  รายการ ดังน้ี 

 1. ข้อมูลจํานวนผู้ใช้นํ้า 

 2. ข้อมูลการผลิตและการจําหน่ายนํ้า 

 3. ข้อมูลรายได้  

 4. ข้อมูลรายจ่าย 

 5. ข้อมูลยอดหน้ีค้างชําระ  

 6. การวิเคราะห์อัตราส่วน 

 ทั้งน้ีระบบได้พัฒนาให้มีการใช้งานที่ง่าย ทําให้สามารถดูรายงานการปฏิบัติงานได้สะดวก  สืบค้น
รายงานและรายงานย้อนหลังได้รวดเร็วขึ้น   

 

 

 

 

 



ระบบรายงานผลการดําเนินงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 3 

 

งานประมวลผลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ| Copyright @ PWA4 

 

การใช้งานระบบรายงานการปฏิบัติงาน 

 ระบบจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มผู้ใช้งานภายในเขต หมายถึง  ผู้อํานวยการ และหัวหน้ากองต่างๆ สามารถเรียกดูรายงานได้
ทั้งหมด ทุกกปภ.สาขา 

2. กลุ่มผู้ใช้งานกปภ.สาขา หมายถึง ผู้รับผิดชอบ  สามารถเรียกดูรายงานได้เฉพาะรายงานของ กปภ.
สาขาตัวเองเท่าน้ัน 

การเข้าถึงระบบ 

1. เช่ือมลิงค์จากหน้าเว็บไซด์ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4  -> ระบบผลการดําเนินงาน 

2. เปิด Web Browser พิมพ์ URL ::>  http://reg4.pwa.co.th/pwareg4/operation/login.php  

 

การใช้งานระบบ 

 การเข้าใช้งานระบบต้องทําการ Login ทุกครั้ง โดยกรอกช่ือผู้ใช้และรหสัผ่าน ดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 

 

 

กรอกช่ือผูใช

และรหัสผาน 



ระบบรายงานผลการดําเนินงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 4 

 

งานประมวลผลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ| Copyright @ PWA4 

 

1. Login เข้าสู่ระบบ 

 กรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องระบบจะทําการฟ้องข้อผิดพลาดต่างๆ ดังรูปที่ 2 

          

   

   

รูปที่ 2 

เมื่อกรอกช่ือผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องจะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ  แสดงช่ือผู้ใช้ที่ได้ Login เข้ามา   

ดังรูปที่ 3 

 

 

 

 

รูปที่ 3 

จะแสดงวาเขาใช

ระบบโดยผูใชใด 

ไมไดกรอกช่ือผูใช ไมไดกรอกรหัสผาน ช่ือผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง 
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2. การทํางานของระบบ 

 ระบบจะแบ่งการทํางานเพ่ือแสดงผลรายงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 รายงานสรุป 

 รายงานสรุปแยกสาขาและเปรียบเทียบ 

3. รายงานสรุป 

ผู้ใช้สามารถเลือกดูรายงานโดยแบ่งตามประเภทของรายงานดังน้ี 

1. รายงานประเภทรายเดือน 

2. รายงานประเภทสะสมรายไตรมาส 

3. รายงานภัยแล้ง 

 

รายงานประเภทรายเดือน 

รายงานประเภทรายเดือนให้ระบุปีงบประมาณ,  เดือน,  หน่วยงาน (หากเป็นกปภ.สาขา ไม่ต้องเลือก
เพราะจะมีเฉพาะหน่วยงานของตัวเอง) และเลือกหัวข้อในการแสดงรายงาน  หากไม่เลือกระบบจะทําการ
ประมวลผลให้เองโดยอัติโนมัติโดยทําการเลือกทุกหัวข้อ  

เลือกปีงบประมาณ 

 

เลือกเดือน 

 

เลือก กปภ.สาขา 
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เลือกข้อมูล (ถ้าไม่เลือกระบบจะทําการเลือกทุกหัวข้ออัตโนมัติ) 

 

 

การออกรายงานได้ 2 รูปแบบ คือ 

- รายงานแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซด์   

- รายงานในรูปแบบ Excel  

รายงานแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซด์   

รายงานแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซด์  ให้กดปุ่ม ดูรายงาน (ดังรูปที่ 4 ) หลังจากผู้ใช้ทําการเลือกเง่ือนไข
ต่างๆ ทั้งประเภทรายงาน รูปแบบรายงาน ปีงบประมาณ เดือน และกปภ.สาขา (ถ้า Login ด้วยกปภ.สาขา ไม่
ต้องเลือกหน่วยงาน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทําการประมวลผลและแสดงรายงานออกมา ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 4 

  

ตัวอย่างรายงาน 

 

รูปที่ 5 

คลิกปุม ดูรายงาน เมื่อตองการ

แสดงรายงานผานหนาเว็บไซด 
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รายงานในรูปแบบ Excel   

รายงานในรูปแบบ Excel ใหก้ดปุ่ม Excel (ดังรูปที่ 6) หลงัจากผู้ใช้ทําการเลือกเง่ือนไขต่างๆ ทั้ง
ประเภทรายงาน รูปแบบรายงาน ปีงบประมาณ เดือน และกปภ.สาขา (ถ้า Login ด้วยกปภ.สาขา ไม่ต้อง
เลือกหน่วยงาน) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทําการประมวลผลและแสดงรายงานออกมาให้อยู่ในรูปแบบ Excel   

ระบบจะให้เลอืกว่าผู้ใช้จะเปิดดูไฟล์น้ันเลยหรือจะบันทึกไฟล์ก่อน  หากต้องการเปิดไฟล์ให้คลิกเลือก 

ที่ Open with   OK   และหากต้องการบันทึกไฟล์กดเลือก Save File  OK   

 

รูปที่ 6 

 

 

 

 

คลิกปุม Excel เมื่อตองการ

สงออกรายงานในรูปแบบ 
Excel 



ระบบรายงานผลการดําเนินงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 9 

 

งานประมวลผลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ| Copyright @ PWA4 

 

เมื่อเปิดไฟล์เรียบร้อยรายงานจะจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร Excel  

 

รูปที่ 7 

 

รายงานประเภทรายไตรมาส 

รายงานประเภทสะสมรายไตรมาส  เป็นรายงานท่ีแสดงผลการดําเนินงานสะสมทุกสามเดือนหรือทุก
ไตรมาส และในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณน้ันๆ จะมีการหักภัยแล้งของปีน้ัน  การเรียกดูรายงานให้ทําการ
ระบุเง่ือนไขในการออกรายงานเหมือนกับรายงานประเภทรายเดือน ต่างกันที่ให้ระบุไตรมาสแทนการระบุ
เดือน  โดยให้ระบุปีงบประมาณ,  ไตรมาส,  หน่วยงาน (หากเป็นกปภ.สาขา ไม่ต้องเลือกเพราะจะมีเฉพาะ
หน่วยงานของตัวเอง) และเลือกหัวข้อในการแสดงรายงาน  หากไม่เลือกโปรแกรมจะทําการประมวลผลว่า
เลือกทุกหัวข้อให้เองโดยอัติโนมัติ (ดังรูปที่ 8) 
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รูปที่ 8 

การออกรายงานเช่นเดียวกับการออกรายงานรายเดือน คือมีรูปแบบรายงาน 2 รูปแบบ ได้แก่รายงาน
แสดงผลผ่านหน้าเว็บ  และรายงานในรูปแบบ Excel 

รายงานแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซด์   

รายงานแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซด์  ให้กดปุ่ม ดูรายงาน หลังจากระบุเง่ือนไขต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ดัง
รูปที่ 9  ระบบจะทําการประมวลผลและแสดงรายงานออกมา ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 9 

ตัวอย่างรายงาน 

 

ในที่น้ีจะเลือกดูรายงานสาขา

คลองทอม ทุกหัวขอ 

คลิกปุม Excel เมื่อตองการ

สงออกรายงานในรูปแบบ Excel 

คลิกปุม ดูรายงาน เมื่อตองการ

แสดงรายงานผานหนาเว็บไซด 
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รูปที่ 10 

รายงานในรปูแบบ Excel   

รายงานในรูปแบบ Excel ใหก้ดปุ่ม Excel หลังจากระบุเง่ือนไขต่างๆเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทําการ
ประมวลผลและส่งออกรายงานให้อยู่ในรูปแบบ Excel โดยระบบจะให้เลือกว่าผู้ใช้จะเปิดดูไฟล์น้ันเลยหรือจะ
บันทึกไฟล์ก่อน หากต้องการเปิดไฟล์ให้คลิกเลือกที่ Open with   OK   และหากต้องการบันทึกไฟล์กด
เลือก Save File  OK  

 

รูปที่ 11 
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ตัวอย่างรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel  

 

รูปที่ 12 
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รายงานภัยแล้ง  

รายงานภัยแล้ง  เป็นรายงานแสดงภัยแล้งของแต่ละประปาสาขาในเขตพ้ืนที่ กปภ.ข.4  ใน
ปีงบประมาณปัจจุบัน  สามารถเรียกดูข้อมูลภัยแล้งรายเดือนในปีน้ันได้ แต่ปีงบประมาณที่ผ่านมาจะเป็น
ข้อมูลภัยแล้งของทั้งปี การเรียกดูรายงานให้ระบุเง่ือนไขในการออกรายงาน  โดยให้ระบุปีงบประมาณ,  เดือน,  
หน่วยงาน (หากเป็นกปภ.สาขา ไม่ต้องเลือกเพราะจะมีเฉพาะหน่วยงานของตัวเอง) และเลือกหัวข้อในการ
แสดงรายงาน  หากไม่เลือกโปรแกรมจะทําการประมวลผลว่าเลือกทุกหัวข้อให้เองโดยอัติโนมัติ  (รูปที่ 13) 

 

รูปที่ 13 

รายงานแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซด์   

รายงานแสดงผลผ่านหน้าเว็บไซด์  ให้กดปุ่ม ดูรายงาน หลังจากระบุเง่ือนไขต่างๆ เรียบร้อยแล้ว  
ระบบจะทําการประมวลผลและแสดงรายงานออกมา (รูปที่ 14) 
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รูปที่ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในที่น้ี เลือกรายงานภัยแลง 

ปงบประมาณ 2557 สาขาคลองทอม 

หัวขอขอมูลผูใชนํ้า 
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ตัวอย่างรายงาน  

 

รูปที่ 15 

 

รายงานในรปูแบบ Excel   

รายงานในรูปแบบ Excel  ใหก้ดปุ่ม Excel  หลังจากระบุเง่ือนไขต่างๆเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะทํา
การประมวลผลและส่งออกรายงานให้อยู่ในรูปแบบ Excel   

ระบบจะให้เลอืกว่าผู้ใช้จะเปิดดูไฟล์น้ันเลยหรือจะบันทึกไฟล์ก่อน  หากต้องการเปิดไฟล์ให้คลิกเลือก
ที่ Open with   OK   และหากต้องการบันทึกไฟล์กดเลือก Save File  OK  
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รูปที่ 16 

ตัวอย่างรายงานในรูปแบบ Excel   

 

รูปที่ 17 
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4. รายงานสรุปแยกสาขาและเปรียบเทียบ 

ผลการดําเนนิงานแยก กปภ.สาขาและรายงานเปรียบเทียบ  ทางด้านขวาของหน้าจอ (รูปที่ 18)  
ผลการดําเนนิงานแยก กปภ.สาขา  จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

- รายงานผลการดําเนินงานสะสมรายไตรมาส  

- รายงานจํานวนผู้ใช้นํ้าแยกตามประเภทผู้ใช้นํ้า (M10) 

- รายงานเปรียบเทียบ 
 

 
รูปที่ 18 
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1. เลือกประเภทรายงาน (รปูที ่19), ปี (รปูที่ 20) และ เดือน ทีต่้องการ  

 

(รปูที่ 19) 
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(รปูที่ 20) 

 
2. เลือก ดําเนนิการ --> ดาวน์โหลด (ทางขวามือ) (รูปที่ 21) 

 

(รปูที่ 21) 

3. เลือกตําแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ (รปูที่ 22) 

 

รูปที่ 22 
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5. การออกจากระบบ  

 ต้องการออกจากระบบให้คลิกที่  “ออกจากระบบ”  เมนูจะอยู่ด้านบนทางขวามือ  ระบบจะทําการ
ออกจากโปรแกรม ดังรูปที่ 34 

 

รูปที่ 34 

7. คู่มือระบบ 

 ต้องการคู่มือการใช้งานระบบ  สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่  ปุ่มคู่มือ ดังรูปที่ 35 

 

 

รูปที่ 35 


