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ระบบ: 
GFMIS Web Online (WOL)  
GFMIS AD Management 
GFMIS Renew/Rename 

ผูแ้จง้:  คณุพชิติพล ชยัประสทิธิ ์(CGD) วนัทีแ่จง้: 19 สงิหาคม 2559 

ผุส้รปุ: คณุทนง บรสิทุธธินสาร (KTBCS) วนัทีส่รปุ: 08 กันยายน 2559 

ประเภทงาน:  พัฒนาระบบงานใหม ่      แกไ้ขเพิม่เตมิระบบงานปัจจบุัน 

 
สรปุความตอ้งการ (Requirements) 
 
1. ตอ้งการใหร้ะบบ WOL ทัง้ชอ่งทาง Internet(Token) และ ชอ่งทาง Intranet มรีะบบการแจง้เตอืนและบังคับ

ใหผู้ใ้ชง้านท าการลงทะเบยีนและการตอ่อาย ุตามทีก่ าหนดไดถ้กูตอ้ง 
 
1.1. Ad Management  

1.1.1. ตอ้งการระบคุา่จ านวนวันตัง้แตว่นัอนุญาตเริม่ใชง้าน เพือ่แจง้เตอืนลงทะเบยีน (Register alert) 
1.1.2. ตอ้งการระบคุา่จ านวนวันกอ่นถงึวนัหมดอาย ุเพือ่แจง้เตอืนตอ่อาย ุ(Renew alert) 
1.1.3. ตอ้งการระบคุา่จ านวนวันกอ่นถงึวนัหมดอาย ุเพือ่บงัคับตอ่อาย ุ(Renew force)     
1.1.4. ลบ interface check box ยกเวน้การลงทะเบยีนออก 
1.1.5. กรณี admin มกีารเปลีย่นชอ่งทางการใชง้านให ้user ระบบจะก าหนดวนัหมดอายใุหก้ับuserโดย 

- User ทีย่ังไมไ่ดล้งทะเบยีนยดึตามวนัหมดอายเุดมิ 
- User ลงทะเบยีนแลว้ inter เป็น intra วนัทีห่มดอายเุทา่กับ วนัทีa่dmin เปลีย่นชอ่งทาง บวก 3 

ปี 
-  User ลงทะเบยีนแลว้ intra เป็น inter วนัทีห่มดอายเุทา่กับ Max date 

 
 

1.2. Web Online 
1.2.1. ในวนัทีห่มดอาย ุUser ตอ้งสามารถ Login เขา้ใชง้านได ้
1.2.2. หากผูใ้ชง้านเขา้ระบบกอ่น “วนัอนุญาตเริม่ใชง้าน” ใหแ้สดงขอ้ความ 

   “รหัสผูใ้ชง้านถกูระงับใชง้าน เนือ่งจากรหัสผูใ้ชง้านยังไมถ่งึก าหนดใชง้าน” 
1.2.3. หากผูใ้ชง้านเขา้ระบบหลัง “วนัหมดอาย”ุ ใหแ้สดงขอ้ความ 

   “รหัสผูใ้ชง้านหมดอาย ุกรณุาตดิตอ่กรมบัญชกีลาง” 
1.2.4. ระบบตรวจสอบการลงทะเบยีน 

- User ทีไ่มไ่ดม้สีทิธิเ์ป็น admin webonline ทกุ user จะตอ้งมกีารลงทะเบยีน 
- ระบบตรวจสอบการลงทะเบยีน จะท างานตอ่เมือ่การตรวจสอบ User Password ส าเร็จ และอยูใ่น

ชว่งเวลาทีอ่นุญาตใหใ้ชง้านได ้ 
- เมือ่ Login ใหต้รวจสอบวา่มกีารลงทะเบยีนแลว้หรอืยัง หากยังไมม่กีารลงทะเบยีนและอยูใ่นชว่ง

วนัทีก่ าหนด (นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 1.1.1) ใหร้ะบบท าการ Popup แจง้เตอืนลงทะเบยีน แตย่ังคง
อนุญาตใหใ้ชง้าน Web Online ได ้จนกวา่จะพน้ก าหนดจ านวนวนั (มากกวา่ 1.1.1)  
หากพน้ก าหนดดังกลา่ว ใหร้ะบบท า Popup แจง้บังคับลงทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงปุ่ มใหส้ามารถ
เปิดไปยังหนา้ลงทะเบยีนได ้ผูใ้ชง้านจะไมส่ามารถใชเ้ขา้ระบบ Web Online ไดจ้นกวา่จะไดรั้บ
การอนุมัตกิารลงทะเบยีนแลว้เสร็จเทา่นัน้ 

 
หมายเหต ุ
วนัทีปั่จจบุัน - วนัเริม่ตน้  <  จ านวนวนัทีก่ าหนดตามขอ้ 1.1.1  แสดงขอ้ความแจง้เตอืนลงทะเบยีน 
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วนัทีปั่จจบุัน - วนัเริม่ตน้  >=    จ านวนวนัทีก่ าหนดตามขอ้ 1.1.1  แสดงขอ้ความบังคับลงทะเบยีน 
 

1.2.5. ระบบตรวจสอบการตอ่อาย ุ
- การตรวจสอบการตอ่อาย ุจะท างานตอ่เมือ่ 

o การตรวจสอบ User Password ส าเร็จ และอยูใ่นชว่งเวลาทีอ่นุญาตใหใ้ชง้านไดแ้ลว้เทา่นัน้ 
หากผูใ้ชง้านท าการ Login หลังวนัหมดอาย ุจะไมม่กีารแจง้เตอืนตอ่อาย ุเนือ่งจากจะเขา้
กรณี 1.2.3 

o ผูใ้ชง้านไดรั้บการอนุมัตกิารลงทะเบยีนแลว้เทา่นัน้ 
o วนัทีอ่นุญาตใหท้ าการตอ่อายไุด ้คอื  

ชว่งวนัทีต่ัง้แตก่อ่นหมดอายตุามจ านวนวนัแจง้เตอืนหมดอายทุีก่ าหนด จนถงึวนัหมดอาย ุ
 

- หากอยูใ่นชว่งเวลาทีก่ าหนด (นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 1.1.2) ระบบจะตอ้งท าการ Popup แสดง
ขอ้ความเพือ่แจง้เตอืนใหผู้ใ้ชง้านท าการตอ่อาย ุทัง้นีผู้ใ้ชง้านจะยังสามารถใชง้านระบบไดอ้ยู ่

- หากอยูใ่นชว่งเวลาทีก่ าหนด (นอ้ยกวา่หรอืเทา่กับตามขอ้ 1.1.3) ระบบจะตอ้งท าการ Popup 
แสดงขอ้ความเพือ่แจง้บังคับใหผู้ใ้ชท้ าการตอ่อาย ุและแสดงปุ่ มใหส้ามารถเปิดไปหนา้แรกของ
ระบบบรหิารผูใ้ชง้าน ในกรณีนี ้ผูใ้ชง้านจะไมส่ามารถใชง้านระบบWebonlineได ้จนกวา่จะท า
การตอ่อายแุลว้เสร็จแตจ่ะสามารถเขา้เมนูเปลีย่นชือ่ผูถ้อืไดถ้า้ User นัน้ไดผ้า่นการอนุมัตกิาร
ลงทะเบยีนแลว้เทา่นัน้ 

- ถา้ User ไดรั้บการอนุมัตกิารลงทะเบยีนแลว้ตอ้งแสดงหนา้แรกของ  RenewRename 
(Intranet) หรอื Web Security (Inter) แลว้แต ่Channel ของ User 

- ถา้ User ยังไมม่อีนุมัตกิารลงทะเบยีน (AD_REGISTERDATE = null)  
 
หมายเหต ุ
 
แสดงขอ้ความแจง้เตอืนตอ่อาย ุในกรณีที ่

วนัทีห่มดอาย ุ ลบ วนัทีปั่จจบุัน <= จ านวนวนัทีก่ าหนดตามขอ้ 1.1.2  
แสดงขอ้ความบังคับตอ่อาย ุในกรณีที ่

วนัทีห่มดอาย ุ ลบ วนัทีปั่จจบุัน <= จ านวนวนัทีก่ าหนดตามขอ้ 1.1.3  
 

1.2.6. เพิม่สว่นแสดงผลวนัทีอ่นุมัตแิละวนัทีห่มดอายใุนหนา้ประวตั ิUser Web Online ชอ่งทาง Intranet
โดยถา้วนัทีอ่นุมัตกิารลงทะเบยีนเป็น Max  Date (31 ธ.ค. 9999) จะไมแ่สดงคา่วนัทีอ่นุมัต(ิเป็นวา่ง)  
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เปลีย่นหนา้จอและการท างานในระบบบรหิารผูใ้ชง้าน (Renew/Rename) 
 

2.1 เปลีย่นขอ้ความในกรอบสแีดงใหเ้ป็น “ระบบบรหิารขอ้มลูรหัสผูใ้ช ้GFMIS WebOnline” 

 
2.2 แกไ้ขใหส้ามารถแสดงรหัสและชือ่หน่วยเบกิจา่ย ในหนา้ยืน่ค ารอ้งได ้ 

จากเดมิใชว้ธิตีัด 10 หลักแรกมาเป็นรหัสหน่วยเบกิจา่ย  
แกไ้ขเป็นตรวจสอบหน่วยเบกิจา่ยจากฐานขอ้มลูของผูใ้ช ้(AD)  
เนือ่งจากในปัจจบุันไมส่ามารถใช ้10 หลักแรกของผูใ้ชม้าเป็นรหัสหน่วยเบกิจา่ยได ้

 

วนัท่ีอนมุติัลงทะเบยีน วนัท่ีหมดอาย ุ
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2.3 กรณผีูใ้ชเ้ขา้ระบบผา่น Popup ขอ้ความบังคับตอ่อายใุหแ้สดงหนา้แรกของระบบบรหิารขอ้มลูรหัส

ผูใ้ช ้จากเดมิทีเ่ปิดไปหนา้ตอ่อาย ุ  
 

 
เพิม่สถานของใบค ารอ้งของลงทะเบยีน 

2.4.1 รออนุมตัลิงทะเบยีน 
2.4.2 อนุมัตกิารลงทะเบยีน 
2.4.3 ไมอ่นุมัตกิารลงทะเบยีน 
 
สรปุ สถานะใบค ารอ้งทัง้หมดหลังการปรับปรงุครัง้นี้ 

ล าดับ สถานะ กระบวนงาน 

1 รออนุมัตลิงทะเบยีน หลัง User ท าการกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบยีนเขา้ระบบ 

2 อนุมัตกิารลงทะเบยีน หลัง กรมบัญชกีลาง อนุมตักิารลงทะเบยีน 

3 ไมอ่นุมัตกิารลงทะเบยีน หลัง กรมบัญชกีลาง ไมอ่นุมัตกิารลงทะเบยีน 

4 รอพจิารณา หลัง User ท าการกรอกแบบฟอรม์ขอเปลีย่นชือ่ 

5 อนุมัต ิ หลัง กรมบัญชกีลาง อนุมตักิารเปลีย่นชือ่ 

6 ไมอ่นุมัต ิ หลัง กรมบัญชกีลาง ไมอ่นุมัตกิารเปลีย่นชือ่ 

7 แกไ้ขค ารอ้ง หลัง กรมบัญชกีลาง ตอ้งการใหแ้กไ้ขเอกสารเพิม่เตมิ 

8 ขอเอกสารเพิม่เตมิ หลัง กรมบัญชกีลาง ตอ้งการเอกสารเพิม่เตมิ 

9 แกไ้ขค ารอ้ง/ขอเอกสาร
เพิม่เตมิ 

หลัง กรมบัญชกีลาง ตอ้งการใหแ้กไ้ขเอกสารและตอ้งการ
เอกสารเพิม่เตมิ 

10 ยกเลกิ หลัง กรมบัญชกีลาง ตอ้งการยกเลกิเอกสาร 

หมายเหต ุ 
- การตอ่อายขุอง User จะไมม่ใีบค ารอ้ง User สามารถตอ่อายไุดเ้องเมือ่ถงึชว่งเวลา 
- หาก Admin ท าการปรับ Channel ของ User ระหวา่งทีเ่กดิเอกสารค ารอ้งรอพจิารณาอยู ่

อาจจะท าใหเ้กดิกรณีที ่Channel ของ ใบค ารอ้ง กบั Channel ของ User ไมต่รงกัน 
 

3 ตอ้งท าการ Update ขอ้มลู ในขัน้ตอนน าระบบขึน้ใชง้าน (Production) ดังตอ่ไปนี ้ 
การ Update ตอ้ง Update ตามล าดับ 

 
3.1 กรณ ีUser ไดท้ าการลงทะเบยีนมาแลว้ โดยดจูากมใีบค ารอ้งเปลีย่นชือ่ (ของเดมิคอืเปลีย่นชือ่) 

จะ Update วนัทีล่งทะเบยีน = วนัทีอ่นุมัตเิปลีย่นชือ่ครัง้แรกตามใบค ารอ้งและupdate สถานะใบ
ค ารอ้งจากอนุมตัเิป็น”อนุมัตกิารลงทะเบยีน” 
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3.2 Update สถานะใบค ารอ้ง ทีย่ังไมอ่นุมัต ิและไมม่วีนัทีล่งทะเบยีน 
จะ Update สถานะใบค ารอ้ง = รออนุมัตลิงทะเบยีน 

3.3 ก าหนด “วนัลงทะเบยีนชัว่คราว” ใหก้ับ User ทีย่ังไมม่กีารลงทะเบยีน เพือ่ป้องกันการที ่User 
จ านวนมากจะเขา้มาลงทะเบยีนพรอ้มกัน 
ผลกระทบ ทีเ่กดิขึน้คอืรายงานทีม่ ี“วนัทีล่งทะเบยีน” ทัง้หมดจะแสดงคา่ “วันทีล่งทะเบยีน” ผดิ 
วธิกีารแกปั้ญหา ก าหนดให ้User ทีย่ังไมล่งทะเบยีนใหม้สีถานะเป็น “ยกเวน้การลงทะเบยีน” และ
ในหนา้ขอ้มลูของผูใ้ชง้านชอ่งทาง Intra วนัทีอ่นุมัตจิะแสดงเป็นคา่วา่ง (ตาม 1.2.6) 
 
หากทางกรมบัญชกีลางตอ้งการเปิดการลงทะเบยีน จะท าการแจง้มายัง KTBCS เพือ่ใหท้ าการ 
Clear ”วนัทีล่งทะเบยีนชัว่คราว” ดังกลา่ว ตามกลุม่ (กรม, กระทรวง) ทีก่รมบัญชกีลางแจง้ขอมา
ตอ้งท าการเหมอืนสถานะผูท้ีข่อเปลีย่นชือ่เขา้มาในชว่งมวีนัลงทะเบยีนชัว่คราวเป็น “อนุมัติ
ลงทะเบยีน”ทกุครัง้ทีม่กีารขึน้ กลุม่ user ใหม ่
  

3.4 กรณ ีUser Inter เฉพาะทีเ่ปิดใชง้าน (Enable)  
จะ Update วนัหมดอาย ุ= วนัที ่31 ธ.ค. 9999 
หมายเหต ุคณุบอย Confirm แลว้วา่ไมม่ ีUser Inter ทีก่ าหนดชว่งเวลาหมดอายเุอาไว ้
 

3.5 กรณี User Intra เฉพาะทีเ่ปิดใชง้าน (Enable) 
3.5.1 กรณีอนุมัตลิงทะเบยีนแลว้ วนัหมดอาย ุ= วนัทีอ่นุมัตลิงทะเบยีน + 3 ปี 
3.5.2 กรณียังไมอ่นุมัตลิงทะเบยีน วนัหมดอาย ุ= ไมป่รับปรงุ ยดึตามขอ้มลูเดมิหลังท าการปรับปรงุ 

3.1 – 3.5 แลว้ KTBCS ตอ้งสรปุขอ้มลูสง่ใหก้รมบญัชกีลางตามนี ้
 

ขอ้มลู เนอืงจาก 

รายการ User ทีม่วีนัหมดอาย ุ 
นอ้ยกวา่วนัที ่Production + 1 
เดอืน 

User ชดุนีจ้ะ Login เขา้ใชง้าน Web Online ไมไ่ด ้ 
ขอ้ความใหต้ดิตอ่กรมบัญชกีลาง 

User ทีย่ังไมล่งทะเบยีนทัง้หมด 
(ทัง้มเีอกสารค ารอ้งและไมม่ี
เอกสารค ารอ้ง) 

เพือ่ทางกรมฯตรวจสอบวา่มรีายการไหนมคีา้งเอกสารรอ
การอนุมัต ิ(สง่ค ารอ้งมาแลว้) 

 
4 ตรวจสอบการท างานใหม้เีงือ่นไขการตรวจเหมอืนกบัระบบทีเ่คย UAT ไปแลว้ 

4.1 ตรวจสอบชอ่งทางการเขา้ใชง้านของ user ทีไ่มไ่ดล้งทา้ยดว้ย 10 จะไมส่ามารถเขา้ใชผ้ดิชอ่งทาง
จากทีก่ าหนดชอ่งทางการใชง้าน (หากเป็นuserทีล่งทา้ยดว้ย 10จะสามารถใชง้านโดยไม่
ตรวจสอบชอ่งทาง) 

4.2 ตรวจสอบการเขา้ใชง้านระบบลงทะเบยีนและตอ่อาย ุ user จะสามารถเขา้ใชง้านระบบลงทะเบยีน
และตอ่อายไุดต้ามชอ่งทางทีก่ าหนดไว(้interหรอืintra)เทา่นัน้ 

4.3 Userทีท่ าการลงทะเบยีนหรอืตอ่อายทุางชอ่งทาง intra ระบบจะท าการตอ่อายไุป 3 ปีจากวนัทีม่ี
การอนุมัตกิารลงทะเบยีนหรอืวนัทีต่อ่อาย ุ

4.4 User ทีไ่ดรั้บการอนุมตักิารลงทะเบยีนหรอืตอ่อายทุางชอ่งทาง inter ระบบจะท าการตอ่อายวุนัที่
หมดอายไุปเป็น Max date (31 ธ.ค. 9999) 
 
หมายเหต ุการลงทะเบยีนวนัทีห่มดอายจุะเพิม่ตามเงือ่นไขชอ่งทางของ user ณ วนัทีอ่นุมัต ิ
ลงทะเบยีน 

 



 เอกสารสรปุงานพฒันาระบบงาน    หน้า 6 / 9 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
ขอ้จ ากัดของระบบ วนัที ่ทีแ่สดงในรายงานในทกุๆขอ้มลูของรายงาน ถา้เป็นวนัทีก่อ่นทีว่นัทีu่serทัง้หมดตอ้ง
ลงทะเบยีนขอ้มลูรายงานจะไมส่ามารถยดึถอืได(้พีบ่อยยอมรับได)้  
 
ทางกรมบัญชกีลาง มคีวามตอ้งการ ใหก้ารลงทะเบยีนชอ่งทาง Intranet และ Internet มเีมนู ลงทะเบยีน แตท่าง
ทมีบ.KTBCS แจง้วา่ ชอ่งทาง Internet ไมม่ ีsource code จงึไมส่ามารถพัฒนาโปรแกรมตามความตอ้งการของ
กรมบัญชกีลางได ้จงึพัฒนาการลงทะเบยีนตามขอ้ 1 แทน (พีบ่อยยอมรับได)้ 
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ตวัอยา่ง 
  
 ผูด้แูลระบบก าหนดคา่ตา่งๆ ผา่น AD Management ดงันี ้
 

1. แจง้เตอืนลงทะเบยีนภายใน 15 วนั หลังจากวนัทีก่ าหนดเริม่ใชง้าน 
2. แจง้เตอืนตอ่อาย ุกอ่นวนัหมดอาย ุ 30 วนั 
3. บังคับตอ่อาย ุกอ่นวนัหมดอาย ุ 15 วนั  

 
หากวนัทีก่ าหนดเริม่ใชง้าน คอื 1 ม.ค. 59 และ วนัทีห่มดอาย ุคอื 31 ธ.ค. 62 
  
 กรณีที ่1) ผูใ้ชง้านเริม่ Login ครัง้แรกในวนัที ่5 ม.ค. 59 
  ระบบจะท าการ Popup ขอ้ความแจง้เตอืนใหท้ าการลงทะเบยีน หากผูใ้ชย้ังไมท่ าการลงทะเบยีน 
ยังคงอนูญาตใหใ้ชง้านระบบไดต้ามปกต ิ
 
 กรณีที ่2) ผูใ้ชง้าน Login วนัที ่16 ม.ค. 59 
  ระบบจะท าการ Popup ขอ้ความแจง้บังคับใหท้ าการลงทะเบยีน ผูใ้ชจ้ะไมส่ามารถใชง้านระบบได ้
จนกวา่จะท าการลงทะเบยีนและไดรั้บอนุมตักิารลงทะเบยีน  
 

กรณีที ่3) ผูใ้ชง้านเริม่ Login ครัง้แรกในวนัที ่5 ม.ค. 59 และไดรั้บการแจง้เตอืนลงทะเบยีน หลังจากนัน้
ผูใ้ชท้ าการลงทะเบยีนพรอ้มทัง้ไดรั้บการอนุมัตกิารลงทะเบยีนแลว้ในวนัเดยีวกัน เมือ่ไดรั้บการอนุมัตริะบบจะท า
การปรับเปลีย่นวนัทีห่มดอายขุองผูใ้ชใ้หเ้ป็นวนัที ่5 ม.ค. 62 ใหอ้ัตโนมัต ิ(3 ปี นับจากวนัทีอ่นุมัต)ิ 
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  ระบบจะไมท่ าการแจง้เตอืนลงทะเบยีนอกีตอ่ไปเนือ่งจากไดม้กีารลงทะเบยีนสมบรูณ์แลว้ หลังจาก 
นัน้ เมือ่ใกลห้มดอายใุชง้าน ระบบจะท าการแจง้เตอืนการหมดอาย ุโดยพฤตกิรรมการท างานจะเป็นไปตามนี ้ 
 

ชว่งวนัที ่ การแสดงผล ผลลพัธ ์

วนัที ่1 ธ.ค. 62 ถงึ 15 ธ.ค. 62   ระบบจะท าการแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชท้ าการ
ตอ่อาย ุ

ผูใ้ชย้ังคงสามารถใชง้านระบบได ้
ตามปกต ิ

วนัที ่16 ธ.ค. 62 ถงึ 31 ธ.ค. 62 ระบบจะท าการแจง้บังคับใหผู้ใ้ชท้ าการ
ตอ่อาย ุ

ผูใ้ชไ้มส่ามารถใชง้านระบบได ้
จนกวา่จะท าการตอ่อายแุลว้เสร็จ  

วนัที ่1 ม.ค. 63 หากผูใ้ชง้านยังไมไ่ดต้อ่อาย ุจะไม่
สามารถเขา้ระบบได ้

ผูใ้ชไ้มส่ามารถใชง้านระบบได ้ตอ้ง
ท าการตดิตอ่กรมบัญชกีลาง 
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แผนการพฒันา 
 

ล าดบัที ่ ข ัน้ตอน ผูเ้ก ีย่วขอ้ง ระยะเวลา 

1.  ตรวจสอบระบบและสรปุความตอ้งการ CGD 
KTBCS 

16 วนั 

2.  วางแผนการพัฒนาระบบ KTBCS 5 วนั 

3.  พัฒนาระบบ KTBCS 13 วนั 

4.  ทดสอบระบบและแกไ้ขโดยผูพั้ฒนา (SIT) KTBCS 30 วนั 

5.  ทดสอบระบบโดยผูใ้ชง้าน (UAT) CGD 
KTBCS 

30 วนั 

 

 

 

สรปุ 

รวมระยะเวลาด าเนนิการทัง้หมด  94 วนั  

ประมาณการ 

 วนัทีเ่ริม่    19 ส.ค. 2559 

วนัทีพ่รอ้มขึน้ระบบจรงิ   1 ม.ค. 2560 

 

ทัง้นีก้ารตัดสนิใจน าระบบใชง้านจรงิตอ้งพจิารณาตามความเหมาะสม แมว้า่การพัฒนาจะแลว้เสร็จแลว้ก็ตาม โดย

การขึน้ระบบใชง้านจรงิ (Production) จะใชร้ะยะเวลา 1 วนั 

 

ลงชือ่ ผูใ้หข้อ้มลูความตอ้งการ _______________________________ วนัที ่_______________ 

              (คณุพชิติพล ชยัประสทิธิ)์ 

         

 


