
คู่มือการใช้งานระบบ WSP ส าหรับคณะท างานระดับเขต/เทคนิค 

1. ใช ้Firefox หรือ Chrome เขา้ผา่นหนา้เวบ็ไซต ์https://wspmeeting.pwa.co.th/wsp/ 

2. จะปรากฏหนา้จอ login ดงัรูป เป็นหนา้จอ login ของเวบ็ไซตส่์วนกลาง สามารถใช ้user เดียวกนัได ้

 
3. เม่ือ login เขา้ระบบเรียบร้อยแลว้ จะพบหนา้จอ หนา้แรก ดงัรูป ซ่ึงจะเป็นหนา้จอสรุปการกรอก

ขอ้มูล สามารถเลือกคน้หาไดต้ามสังกดัเขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ หากขอ้ใดแสดงรูป  

แสดงวา่มีการกรอกขอ้มูลแลว้อยา่งนอ้ย 1 รายการ หากเป็นช่องวา่ง แสดงวา่ยงัไม่มีการกรอกขอ้มูลใน

หวัขอ้นัน่ สามารถคลิกท่ีรูป  เพื่อเขา้สู่เมนูตามหวัขอ้ท่ีตอ้งการได ้

 
 

 

 

 

 

 

https://wspmeeting.pwa.co.th/wsp/


4. เมนูของระบบ คลิกท่ี  จะปรากฏหนา้เมนูใหเ้ลือกดงัรูป ประกอบดว้ย 

  
5. ขอ้มูลพื้นฐาน -> สถานี เป็นเมนูส าหรับก าหนดสถานีต่างๆของกปภ.สาขา เช่น โรงกรอง หอถงัสูง 

ถงัน ้าใส เป็นตน้ เม่ือเขา้เมนูแลว้จะปรากฏหนา้จอส าหรับคน้หา ดงัรูป โดยสามารถคน้หาไดจ้ากเขต กปภ.

สาขา แม่ข่าย/หน่วยบริการ และช่ือของสถานี เม่ือกดคน้หาแลว้จะปรากฏรายช่ือสถานีต่างๆ ตามการคน้หา

โดยจะแสดงขอ้มูล สาขา แม่ข่าย/หน่วยบริการ ประเภทสถานี ช่ือสถานี สถานะการใชง้าน หากเป็น  

แสดงวา่ยงัใชง้านอยู ่โดยสิทธ์ิของคณะท างานระดบัเขต ไม่สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบได ้

 



6. ขอ้มูลพื้นฐาน -> แหล่งน ้า เป็นเมนูส าหรับคน้หาแหล่งน ้าของกปภ.สาขา เม่ือเขา้เมนูแลว้จะปรากฏ

หนา้จอส าหรับคน้หา ดงัรูป โดยสามารถคน้หาไดจ้ากเขต  กปภ.สาขา แม่ข่าย/หน่วยบริการ และช่ือแหล่งน ้า 

เม่ือกดคน้หาแลว้จะปรากฏรายช่ือแหล่งน ้าต่างๆ ตามการคน้หาโดยจะแสดงขอ้มูล สาขา แม่ข่าย/หน่วย

บริการ ช่ือแหล่งน ้า แหล่งน ้าหลกั/ส ารอง ประเภท ลกัษณะการไดม้าของน ้า สถานะการใชง้าน หากเป็น  

แสดงวา่ยงัใชง้านอยู ่โดยสิทธ์ิของคณะท างานระบบเขต ไม่สามารถเพิ่ม แกไ้ข หรือลบได ้

 
7. ขอ้มูลพื้นฐาน -> วาระการประชุม WSP  เป็นเมนูส าหรับก าหนดวาระการประชุมและเอกสารการ

ประชุมหลกัท่ีสาขาควรจะตอ้งท าการประชุม ดงัรูป  

 

- หากตอ้งการเพิ่มวาระการประชุม ใหค้ลิกท่ีปุ่ม จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป สามารถ

เลือก ประเภทวาระหลกั/วาระยอ่ย (ถา้เลือกวาระยอ่ยจะปรากฏช่องใหเ้ลือกวาระหลกัของวาระ

ท่ีตอ้งการเพิ่ม) ระบุวาระท่ี หวัขอ้ รายละเอียด อพัโหลดไฟลแ์นบ และรายละเอียดของไฟล์

แนบ แลว้กดปุ่มเพิ่ม เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 

 



- หากตอ้งการแกไ้ข ใหค้ลิกท่ีรูป  ทา้ยวาระการประชุมท่ีตอ้งการแกไ้ข จะปรากฏหนา้จอ ดงั

รูป เม่ือท าการแกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่มแกไ้ข เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล สามารถดูไฟลเ์อกสารเดิมโดย

การคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟลเ์อกสารเดิม 

 
- หากตอ้งการลบใหค้ลิกท่ีรูป  ท่ีทา้ยรายการท่ีตอ้งการลบ โดยจะมีหนา้จอใหย้นืยนัการลบ

ดงัรูป 

 
8. จดัตั้งทีมงาน -> รายช่ือคณะท างาน เป็นเมนูส าหรับรายช่ือทีมงานของคณะท างานต่างๆ เม่ือเขา้เมนู

รายช่ือคณะท างานแลว้ จะปรากฏหนา้จอส าหรับคน้หา ดงัรูป โดยสามารถคน้หาไดจ้ากประเภทคณะท างาน 

เขต กปภ.สาขา และช่ือ เม่ือกดคน้หาแลว้จะปรากฏรายช่ือคณะท างาน โดยจะแสดงขอ้มูล ช่ือ ต าแหน่งใน

คณะท างาน ทีม และสถานะ หากเป็น  แสดงวา่ยงัเป็นคณะท างานอยู ่



 

- หากตอ้งการเพิ่มรายช่ือใหค้ลิกท่ีปุ่ม จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป สามารถเลือก

ประเภทคณะท างาน (เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง สามารถเพิ่มขอ้มูลรายช่ือคณะท างานของส่วนกลาง เขต  

และสาขาได ้เม่ือเลือกเป็นคณะท างานระดบัสาขาจะปรากฏช่องใหเ้ลือก กปภ.สาขาท่ีตอ้งการเพิ่ม

รายช่ือคณะท างาน) และ พิมพช่ื์อของพนกังานในช่องช่ือโดยไม่ตอ้งใส่ค าน าหนา้ช่ือ แลว้เลือกจาก

รายการช่ือพนกังาน ระบุต าแหน่งในคณะท างาน แลว้กดปุ่มเพิ่ม เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 

 
 

- หากตอ้งการแกไ้ข ใหค้ลิกท่ีรูป  ทา้ยรายช่ือท่ีตอ้งการแกไ้ขจะปรากฏหนา้จอดงัรูป เม่ือท าการ

แกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่มแกไ้ข เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล 

 



- หากตอ้งการลบใหค้ลิกท่ีรูป  ท่ีทา้ยรายช่ือท่ีตอ้งการลบ ในกรณีท่ีเพิ่มช่ือผดิ โดยจะมีหนา้จอให้

ยนืยนัการลบดงัรูป หรือเขา้ไปแกไ้ขแลว้เปล่ียนสมาชิกภาพเป็นไม่ใชง้าน หากมีการดึงขอ้มูล

สมาชิกน้ีไปใชแ้ลว้  

 
 

9. จดัตั้งทีมงาน -> ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟลค์  าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

เม่ือเขา้เมนูค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแลว้ จะปรากฏหนา้จอส าหรับคน้หา ดงัรูป  โดยสามารถคน้หาขอ้มูลจาก 

ประเภทคณะท างาน เขต และ กปภ.สาขา โดยจะแสดงขอ้มูล ประเภทคณะท างาน สาขา/หน่วยงาน เลขท่ี

ค าสั่ง และหมายเหตุ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ เลขท่ีค าสั่งได ้

  

- หากตอ้งการเพิ่มขอ้มูลใหค้ลิกท่ี จะปรากฏหนา้จอ ดงัรูป สามารถเลือกประเภท

คณะท างาน พิมพเ์ลขท่ีค าสั่ง เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการอพัโหลด และหมายเหตุ ได ้โดยไฟลท่ี์ท าการอพั

โหลด สามารถเลือกไฟลท่ี์มีนามสกุลเป็น .pdf , .doc, .docx, .xls , .xlsx ,.zip , .7z , .rar , .jpg, .gif, 

.tif, .bmp , .png ได ้จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล  



 
 

- หากตอ้งการแกไ้ข ใหค้ลิกท่ีรูป  ทา้ยรายช่ือท่ีตอ้งการแกไ้ขจะปรากฏหนา้จอดงัรูป เม่ือท าการ

แกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่มแกไ้ข เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล สามารถดูไฟลเ์อกสารเดิมโดยการคลิกท่ีลิงกใ์น

หวัขอ้ ไฟลเ์ดิม  

 



- หากตอ้งการลบใหค้ลิกท่ีรูป  ท่ีทา้ยรายการท่ีตอ้งการลบ โดยจะมีหนา้จอใหย้นืยนัการลบดงัรูป 

คณะท างานระดบัเขต/เทคนิค จะสามารถลบไดเ้ฉพาะคณะท างานระดบัเขต/เทคนิค เท่านั้น 

 
10. คณะท างาน -> รายช่ือหน่วยงานภายนอก เป็นเมนูส าหรับรายช่ือหน่วยงานภายนอกท่ี กปภ.สาขา

ตอ้งท าการติดต่อประสานงานดว้ย เช่น อบต. เทศบาล กรมชลประทาน เป็นตน้ สามารถคน้หาตามเขต 

กปภ.สาขา ช่ือผูป้ระสานงาน และช่ือหน่วยงานภายนอกได ้โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลได้

อยา่งเดียว 

 
11. การจดัตั้งทีมงาน -> JD หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ เป็นเมนูส าหรับระบุหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ

ของทีมงานภายในและทีมงานภายนอก โดยสามารถเลือกคน้หาไดต้ามเขต กปภ.สาขา ประเภททีมงานและ

ปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลาง

สามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 



12. การส ารวจวินิจฉยัระบบประปา -> บริบทองคก์ร เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์บริบทองคก์ร  

สามารถเลือกคน้หาไดต้ามเขต และกปภ.สาขา สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟล ์โดย

คณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
13. การส ารวจวินิจฉยัระบบประปา -> แบบส ารวจวินิจฉยั เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล ์สามารถ

คน้หาโดยเลือก เขต กปภ.สาขา แม่ข่าย/หน่วยบริการ ปีงบประมาณ และดา้นท่ีตอ้งการคน้หา สามารถดูไฟล์

เอกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
14. การส ารวจวินิจฉยัระบบประปา -> Flow Diagram เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟลผ์งัโครงสร้าง

ระบบต่างๆ เช่น ผงัโรงกรอง ผงั DMA เป็นตน้ สามารถคน้หาโดยเลือกเขต  กปภ.สาขา แม่ข่าย/หน่วย

บริการ ระบบ หรือช่ือระบบท่ีตอ้งการคน้หา สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟล ์โดย

คณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

  



15. การส ารวจวินิจฉยัระบบประปา -> วธีิปฏิบติังาน/แผนกิจกรรมทั้งปี เป็นเมนูส าหรับกรอกขอ้มูล

กิจกรรมต่างๆ สามารถคน้หาไดต้ามเขต  กปภ.สาขา และปีงบประมาณ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ี

ลิงกใ์นหวัขอ้ ผลการด าเนินงาน โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
16. การระบุความเส่ียงและประเมินความเส่ียง -> เหตุการณ์ เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดเหตุการณ์ต่างๆท่ี

เกิดข้ึน โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต  กปภ.สาขา และปีงบประมาณ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ี

ลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
17. การระบุความเส่ียงและประเมินความเส่ียง -> ประเมินความเส่ียง เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์

ประเมินความเส่ียง โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต  กปภ.สาขา และปีงบประมาณ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดย

การคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
 



18. การระบุความเส่ียงและประเมินความเส่ียง -> Metrix ความเส่ียง  เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล ์

Metrix ความเส่ียง โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต  กปภ.สาขาและปีงบประมาณ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดย

การคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
19. การระบุความเส่ียงและประเมินความเส่ียง -> วนิิจฉยัความเส่ียง(อนัเดิม) เป็นเมนูส าหรับคน้หา

ขอ้มูลความเส่ียงเดิมท่ีเคยกรอกในระบบก่อนปีงบประมาณ 2562  โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต  กปภ.สาขา 

แม่ข่าย/หน่วยบริการ ระบบ ปีงบประมาณ และระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งการ โดยคณะท างานส่วนกลาง

สามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

  

20. การระบุความเส่ียงและประเมินความเส่ียง -> รายงานวินิจฉยัความเส่ียง(อนัเดิม) เป็นเมนูส าหรับ

ออกรายงานความเส่ียง ท่ีเคยกรอกในระบบก่อนปีงบประมาณ 2562 โดยสามารถเลือกรูปแบบรายงานได ้2 

แบบคือ excel และ html (ดูผา่นหนา้เวบ็) และสามารถเลือกดูตาม เขต กปภ.สาขา แม่ข่าย/หน่วยบริการ 

ระบบ ปีงบประมาณและระดบัความเส่ียงได ้



 
- หากเลือกเป็น excel จะปรากฏหนา้จอดงัรูป สามารถเลือก open with เพื่อเปิดดูรายงานผา่น

โปรแกรม excel ได ้หรือเลือก save file เพื่อท าการบนัทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดต้ามตอ้งการ 

 

- หากเลือกเป็น html จะปรากฏหนา้จอดงัรูป สามารถพิมพเ์อกสารไดโ้ดยการคลิกท่ีรูป  เพื่อ

เลือกเคร่ืองพิมพ ์หรือตอ้งการบนัทึกสามารถคลิกท่ีรูป  เพื่อท าการบนัทึกรายงานในรูปแบบ

ของ PDF ได ้



 
21. การก าหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพ ->  รายงานผลการควบคุม เป็นเมนู

ส าหรับอพัโหลดไฟล์รายงานผลการควบคุม สามารถเลือกดูตาม เขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ี

ตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูล

ไดอ้ยา่งเดียว 

 
22. แผนปรับปรุงพฒันา -> แผนปรับปรุงพฒันา เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์แผนปรับปรุงพฒันา 

สามารถคน้หาไดโ้ดยการเลือก เขต กปภ.สาขาและปีงบประมาณท่ีตอ้งการได ้สามารถดูไฟลเ์อกสารโดย

การคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้รายละเอียด โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
 

 



23. การด าเนินการตามมาตรการควบคุม -> รายงานผลตามจุดควบคุม / ตรวจสอบ เป็นเมนูส าหรับอพั

โหลดไฟลร์ายงานผลตามจุดควบคุม / ตรวจสอบ โดยสามารถคน้หาไดต้าม เขต กปภ.สาขา และปี พ.ศ. ท่ี

ตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูล

ไดอ้ยา่งเดียว 

 
24. การด าเนินการตามมาตรการควบคุม -> แผนการติดตามมาตรการควบคุม เป็นเมนูส าหรับอพัโหลด

ไฟลแ์ผนการติดตามมาตรการควบคุม โดยสามารถคน้หาไดต้าม เขต กปภ.สาขา ปีงบประมาณท่ีตอ้งการ 

สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่ง

เดียว 

 
25. การด าเนินการตามมาตรการควบคุม -> แผนการแกไ้ข เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์แผนการแกไ้ข 

โดยสามารถคน้หาไดต้าม เขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ี

ลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 



26. การทบทวนประสิทธิภาพการด าเนินการ -> การทวนสอบประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม เป็น

เมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์ การทวนสอบประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม โดยสามารถคน้หาไดต้าม เขต 

กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดย

คณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
27. การทบทวนประสิทธิภาพการด าเนินการ -> กระบวนการตรวจสอบ เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์ 

กระบวนการตรวจสอบ โดยสามารถคน้หาไดต้าม เขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดู

ไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
28. การบริหารจดัการ -> แผนบริหารจดัการ เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์ แผนบริหารจดัการ โดย

สามารถคน้หาไดต้าม เขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงก์

ในหวัขอ้ไฟล์ โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
 



29. การบริหารจดัการ ->  ขั้นตอนการท างาน WP เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟลข์ั้นตอนการท างาน WP 

สามารถคน้หาไดโ้ดยการเลือก เขต กปภ.สาขา แม่ข่าย/หน่วยบริการ หรือระบบท่ีตอ้งการได ้สามารถดูไฟล์

เอกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ช่ือเร่ือง โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
30. การบริหารจดัการ -> ขั้นตอนการท างาน WI เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟลข์ั้นตอนการท างาน WI 

สามารถคน้หาไดโ้ดยการเลือก เขต กปภ.สาขา แม่ข่าย/หน่วยบริการ ระบบหรือช่ือกระบวนการ WI ท่ี

ตอ้งการได ้สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้กระบวนการ (WI) โดยคณะท างานส่วนกลาง

สามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
31. แผนสนบัสนุน -> แผนสนบัสนุน เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์แผนสนบัสนุน สามารถคน้หาได้

ตาม เขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์

โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 



32. แผนสนบัสนุน -> การด าเนินการสอบทาน เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์การด าเนินการสอบทาน

สามารถคน้หาไดโ้ดยการเลือก เขต กปภ.สาขา หวัขอ้สอบทาน และปีงบประมาณท่ีตอ้งการได ้สามารถดู

ไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
33. แผนสนบัสนุน -> แผน 5 ส. เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟลแ์ผนการท า 5ส. โดยสามารถคน้หาได้

ตามเขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดย

คณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
34. แผนสนบัสนุน -> รายงาน 5 ส เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟลร์ายงานการท า 5ส. โดยสามารถคน้หา

ไดต้ามเขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์

โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
 

 



35. แผนสนบัสนุน -> แผนการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์แผนการ

บ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถ

ดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
36. แผนสนบัสนุน -> รายงานการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์รายงาน

การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (PM) โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ 

สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่ง

เดียว 

 
37. แผนสนบัสนุน -> แผนการอบรม เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์แผนการอบรม โดยสามารถคน้หา

ไดต้ามเขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์

โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
 

 

 



38. แผนสนบัสนุน -> แบบประเมินตนเอง เป็นเมนูส าหรับอพัโหลดไฟล์แบบประเมินตนเอง โดย

สามารถคน้หาไดต้ามเขต กปภ.สาขา และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงก์

ในหวัขอ้ไฟล์ โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
39. แผนสนบัสนุน -> การประชุม เป็นเมนูส าหรับแสดงการประชุม WSP ของ กปภ.สาขา โดยสามารถ

เลือกคน้หาตาม เขต กปภ.สาขาและช่วงวนัท่ีท่ีตอ้งการได ้สามารถเรียกดูรายงานการประชุมไดโ้ดยการคลิก

ท่ีรูป  ทา้ยการประชุมท่ีตอ้งการ หากการประชุมมีการตรวจรายงานการประชุมแลว้หรือเป็นการอพั

โหลดไฟลร์ายงานการประชุม จะปรากฏรูป  ในช่องการตรวจ โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูล

ไดอ้ยา่งเดียว 

 
40. แผนสนบัสนุน -> ป้ายก ากบั / แจง้เตือน (อนัเดิม) เป็นเมนูส าหรับคน้หาขอ้มูลป้ายก ากบั/แจง้เตือน

เดิมท่ีเคยกรอกในระบบก่อนปีงบประมาณ 2562  โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต กปภ.สาขา ระบบ และ

ปีงบประมาณ ท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ป้ายก ากบั/แจง้เตือน โดย

คณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 



41. การทบทวนและการปรับปรุงแผนงาน WSP  -> การทบทวนและปรับปรุงแผนงาน เป็นเมนูส าหรับ

อพัโหลดไฟลก์ารทบทวนและปรับปรุงแผนงาน สามารถคน้หาไดโ้ดยการเลือกเขต  กปภ.สาขา และ

ปีงบประมาณท่ีตอ้งการได ้สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้เอกสาร/หลกัฐานประกอบ 

โดยคณะท างานส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
42. แผนการด าเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน -> แผนการจดัการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นเมนู

ส าหรับอพัโหลดไฟล์แผนการจดัการเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถคน้หาไดต้ามเขต  กปภ.สาขา

และปีงบประมาณท่ีตอ้งการ สามารถดูไฟลเ์อกสารโดยการคลิกท่ีลิงกใ์นหวัขอ้ไฟล ์โดยคณะท างาน

ส่วนกลางสามารถดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียว 

 
43. ออกจากระบบ 

 

 


