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ระบบ CODI WELFARE V 2.2.2  
 เป็นโปรแกรมสาํหรับดูขอ้มูลขององคก์รพฒันาชุมชน(สวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน) ผา่นเวบ็ไซด ์Web Browser เช่น Internet 
Explorer แลว้กรอก URL ตามท่ีกาํหนดไว ้จะปรากฏหนา้จอดงัรูป โดยในการใชง้านจะเป็นเหมือนเวบ็ไซดท์ัว่ไปซ่ึงสามารถคลิก
เลือกเมนูขา้มไปมาได ้หลงัจากทาํการเขา้สู่ระบบ 

 
รูป : หนา้หลกัเขา้สู่ระบบและหนา้แรก 

หนา้หลกัน้ีจะแบ่งเป็น2 ส่วน คือส่วนใหก้รอก “ช่ือผูใ้ชง้าน” และ “รหสัผา่น” และส่วนท่ีเป็นรายงานสรุปขอ้มูลกองทุน
สวสัดิการชุมชน พร้อมกราฟวงกลมแสดงจาํนวนท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ โดยระบบจะทาํการดึงขอ้มูลปีล่าสุดของแต่ละ
กองทุนมาใชใ้นการแสดงผล การแสดงจาํนวนกองทุนในหนา้แรกของระบบ ใหแ้สดงเม่ือมีการ login เขา้ใชร้ะบบเท่านั้น (ขอ้มูลซีก
ขวา) 
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การเข้าสู่ระบบ 

 
รูป: หนา้เขา้สู่ระบบ 

 ตอ้งใส่ช่ือผูใ้ชง้านระบบและรหสัผา่น แลว้กด “เขา้สู่ระบบ” เพ่ือเขา้สู่ระบบ ถา้เขา้สู่ระบบไดจ้ะปรากฎหนา้จอดงัรูป 

 
รูป: หนา้เขา้สู่ระบบเรียบร้อยแลว้ 

 เม่ือเขา้สู่ระบบไดแ้ลว้ จึงสามารถใชเ้มนูต่างๆ ได ้ตามสิทธิการใชง้านท่ีต่างกนัไปตามช่ือผูใ้ชร้ะบบ และกลุ่ม 
ประกอบดว้ยเมนูหลกัต่างๆ ดงัน้ี   
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1.ข้อมูลสวสัดกิารชุมชน 
 เม่ือคลิกท่ีเมนูขอ้มูลสวสัดิการชุมชน เราสามารถเลือก คน้หาขอ้มูลสวสัดิการ หรือ เพ่ิมขอ้มูลสวสัดิการ 

 
รูป: ขอ้มูลสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน 

ค้นหาข้อมูลสวัสดกิาร 
 การคน้หาขอ้มูลสวสัดิการ ทาํไดโ้ดยเลือกเง่ือนไขการคน้หา ไดแ้ก่  รหสักองทุน ช่ือกองทุน  ท่ีอยูก่องทุน แลสถานะ
กองทุนสวสัดิการ ซ่ึงถา้เลือกภาค ขอ้มูลจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล จะถกูดึงมาจากฐานขอ้มูลโดยอติัโนมติั 
 จากนั้นจึงกดปุ่ม “คน้หา” ผลลพัธ์จะแสดงดงัรูป  

 
รูป: ผลลพัธ์การคน้หาขอ้มูลสวสัดิการ 

ดู/แก้ไขข้อมูลสวสัดกิาร 
 จากหนา้ผลลพัธ์จากคน้หาขอ้มูลสวสัดิการ สามารถคลิกท่ี “ดู/แกไ้ข” จะสามารถเขา้สู่หนา้รายละเอียดกองทุนดงัรูป และ
เม่ือคลิกท่ีแต่ละหวัขอ้ทางดา้นซา้ย จะปรากฎรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้นั้นทางดา้นขวา ขอ้มูลในรายละเอียดกองทุนประกอบดว้ย 
1. ช่ือกองทุน เป็นขอ้มูลส่วนท่ีดูไดอ้ยา่งเดียว โดยขอ้มูลในส่วนน้ีจะดึงขอ้มูลจากโปรแกรมรับรองสถานสภาพฯ โดยในเวอร์

ชัน่ของ Phase 2 น้ีในส่วนทา้ยของหนา้แสดงผลไดเ้พ่ิมส่วนการบนัทึก “สถานะสวสัดิการชุมชน” คือ ดาํเนินการ และอยู่
ระหวา่งติดตามขอ้มูล 
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รูป: ช่ือกองทุน 
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2. การก่อตั้ง จะแบ่งส่วนแสดงออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่  
1. ส่วนท่ี 1:  เป็นขอ้มูลส่วนท่ีดูไดอ้ยา่งเดียวโดยขอ้มูลในส่วนน้ีจะดึงขอ้มูลจากโปรแกรมรับรองสภาพ 
2. ส่วนท่ี 2:  เป็นขอ้มูลผลการดาํเนินงาน โดยท่ีในแต่ละองคก์รจะมีขอ้มูลปีผลการดาํเนินงานน้ีไดเ้พียง 1 ปี เท่าน้ัน ! 

แสดงผลขอ้มูลผลดาํเนินงาน ถา้มีการบนัทึกขอ้มูลแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขได ้

 
รูป: การก่อตั้ง 

การกาํหนดปี 
การแบ่งแสดงขอ้มูลเป็นรายปีงบประมาณ ในท่ีน้ีจะมีอยูด่ว้ยกนั 3 ขอ้คือ  
1. ขอ้ 3 สมาชิกกองทุน  
2. ขอ้ 4 กองทุนสวสัดิการชุมชน 
3. ขอ้ 6 สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก  
4. ขอ้ 10 รายงานฐานะการเงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 
โดยสามารถเลือกดูขอ้มูลในแต่ละปีไดจ้าก  Dropdown list ท่ีตรงมุมบนดา้นขวา ของแต่ละหนา้จอ หากตอ้งการ เพ่ิม หรือ ลบ 

ขอ้มูลปี สามารถทาํได ้2 ทางคือ  
1. ใหค้ลิกปุ่ม “จดัการขอ้มูลรายปี” ท่ีตรงมุมบนดา้นขวามือของหนา้จอ  
2. ใหค้ลิกจากเมนู “ขอ้มุลรายปี” ท่ีอยูต่รงเมนูดา้นซา้ย  

จะปรากฏหนา้ข้ึนมา ดงัรูป หนา้จดัการขอ้มูลรายปี  

 
รูป: หนา้จดัการขอ้มูลรายปี  
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จากหนา้น้ีจะแสดงปีงบประมาณทั้งหมดของแต่ละกองทุน และแสดงขอ้มูลการอนุมติัสมทบงบประมาณของแต่ละปีนั้นๆ ใน
รูปแบบตาราง  การกาํหนดปีน้ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลรายปี 

 
 การเพ่ิมขอ้มูลปี ผูใ้ชง้านสามารถเลือกเพ่ิมปีจากการคลิกปุ่ม “เพ่ิมปี”  จะปรากฏหนา้จอการคียข์อ้มูล โดยจาํเป็นตอ้ง

กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น ไดแ้ก่   
o ขอ้ 3.1 ขอ้มูลประชากรรายปี  
o ขอ้ 3.2 จาํนวนผูท่ี้เป็นสมาชิก 
o ขอ้ 4.1 จาํนวนเงินกองทุนสวสัดิการปัจจุบนั 
o ขอ้ 4.2 จาํนวนเงินสมทบสวสัดิการชุมชนของสมาชิก 
o ขอ้ 4.3 ท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีการสมทบจากสมาชิกรายปีเท่านั้  
o ขอ้ 6 อยา่งนอ้ย 3 รายการ 
o ขอ้ 10 รายงานฐานะการเงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 

จากภาพ Dropdown list (ปีจะเร่ิมจากปีของวนัท่ีก่อตั้ง ถึงปีปัจุบนั แลว้บวกเพ่ิมไปอีก 7 ปี) 

 
รูป การเลือก dropdrow list ปีขอ้มูล 

เม่ือกรอกขอ้มูลจนครบถว้นทุกขอ้แลว้ คลิกปุ่ม “บนัทึกขอ้มูลปี” เพ่ือบนัทึกขอ้มูลสู่ฐานขอ้มูล 
 การบนัทึก “อนุมติัสมทบงบประมาณ” ซ่ึงหากในปีงบประมาณใดท่ีมีการบนัทึกวา่ไดรั้บการอนุมติัสมทบ

งบประมาณไปแลว้ ระบบจะไม่อนุญาตใหท้าํการลบขอ้มูลปีงบประมาณนั้น 
 การพิมพแ์บบแสดงสถานะกองทุน  ผูใ้ชง้านสามารถเลือกพิมพแ์บบแสดงสถานะกองทุนสวสัดิการในแต่ละปีได ้
 ดูรายละเอียด ผูใ้ชง้านสามารถคลิกปุ่ม “ดู” ในแต่ละปีขอ้มูลเพ่ือดูรายละเอียดขอ้มูลในปีนั้นๆได ้
 การลบขอ้มูลปี ทาํการลบขอ้มูลเป็นรายปีไดโ้ดยคลิก “ลบ” ทา้ยรายการ 

ขอ้ควรระวงั 
ในการลบขอ้มูลรายปี  ระบบจะทาํการลบขอ้มูลในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปีงบประมาณน้ีไปดว้ยโดยอตัโนมติั  เช่น ขอ้มูล

จาํนวนเงินท่ีมาของกองทุนสวสัดิการชุมชน, ขอ้มูลสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก ดงันั้นก่อนทาํการลบขอ้มูลใดๆ ผูใ้ชง้านควร
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีตอ้งการจะลบ ใหแ้น่ใจก่อนการลบขอ้มูลทุกคร้ัง  และปีขอ้มูลไม่สามารถเพิ่มปีก่อนปีท่ีก่อตั้งองคก์รได ้

 
รูป : การอนุมติัสมทบงบประมาณรายปี   

การบันทึกการอนุมติัสมทบงบประมาณรายปี  
สิทธิในการบนัทึกขอ้มูล นอกจากผูใ้ชง้านจะตอ้งมีสิทธิแกไ้ขสวสัดิการแลว้ ผูใ้ชง้านยงัตอ้งมีสิทธิการลอ็คขอ้มูลสมทบงบประมาณ
ดว้ย 
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 ผูใ้ชง้านระบบมีสิทธิในการลอ็คขอ้มูลรายปี หมายถึง สามารถจดัการการลอ็คขอ้มูลรายปีในขอ้ 3, ขอ้ 4, ขอ้ 6,ขอ้ 10 ได ้
 ผูใ้ชง้านระบบไม่มีสิทธิในการลอ็คขอ้มูลรายปี หมายถึง ไม่สามารถจดัการการลอ็คขอ้มูลรายปีในขอ้ 3, ขอ้ 4, ขอ้ 6 และ

ขอ้ 10 ได ้
 การเลือกลอ็กขอ้มูลสมทบงบประมาณรายปี  หมายถึง  

1. ระบบจะไม่อนุญาตใหล้บขอ้มูลรายปี ทั้งขอ้ 3 ,ขอ้ 4 , ขอ้ 6 และขอ้ 10 
2. ในขอ้ 3 จะมีแค่สิทธิการดูขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น 

3. สมาชิกกองทุน  ประกอบดว้ย  
3.1 จาํนวนสมาชิก   แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

 ส่วนท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้คือ ขอ้มูล “จาํนวนสมาชิกแรกตั้ง” และ “จาํนวนสมาชิกปัจจุบนั” โดยขอ้มูลในส่วน
น้ีจะดึงขอ้มูลจากโปรแกรมรับรองสภาพ  

 ส่วนท่ีสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้ไดแ้ก่ ขอ้มูล “ประชากร(รายปี)”  โดยระบบจะจดัเกบ็เป็นรายปี 

 
รูป : แสดงจาํนวนสมาชิก 

       3.2 จาํนวนผูท่ี้เป็นสมาชิกสมทบครบปี  
 ในแต่ละกองทุน(รายปี) สามารถเลือกไม่ขอรับการสมทบงบประมาณ หรือ เลือกขอรับการสมทบครบปีคร้ังท่ี 1, คร้ังท่ี 2 , 
คร้ังท่ี 3, คร้ังท่ี 4, คร้ังท่ี 5 และคร้ังท่ี 6 ได ้โดยมีเง่ือนไขในการบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี  

 ในแต่ละกองทุนจะบนัทึกการขอรับสมทบครบปี ได ้ 6 คร้ังเท่านั้น 
 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 1 สามารถเลือกบนัทึกได ้3 ตวัเลือก คือ 

1. กองทุนเดิม (ก่อตั้งก่อน 20 กนัยายน  2551) ครบ 1 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2552 
2. กองทุนเดิม ครบ 1 ปี (ก่อตั้งหลงั 20 กนัยายน  2551 ถึง 30 กนัยายน  2552) 
3. กองทุนใหม่ครบปี (ก่อตั้งหลงั 1 ตุลาคม 2552) 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 2 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้นคือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 2 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังแรก 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 3 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 3 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 2 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 4 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 4 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 3 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 5 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 5 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 4 
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 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 6 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 6 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 5 

 การขอสมทบครบปี ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้มูลปีท่ีต่อกนั แต่ 
o ไม่สามารถขอสมทบ คร้ังท่ี 3 ก่อนคร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 1 ได ้
o ไม่สามารถขอสมทบ คร้ังท่ี 2 ก่อนคร้ังท่ี 1 ได ้

 
รูป : จาํนวนผูท่ี้เป็นสมาชิกสมทบครบปี 

3.3 ลกัษณะของสมาชิก      สามารถแกไ้ขไดโ้ดยคลิกเลือก แลว้กรอกจาํนวนคน และเม่ือทาํการแกไ้ขแลว้ใหก้ด “บนัทึก” 
หากขอ้มูลในปีงบประมาณใดท่ีไดรั้บการอนุมติัการสมทบงบประมาณไปแลว้นั้น ระบบจะไม่อนุญาตใหท้าํการแกไ้ขขอ้มูล 

 
รูป : ลกัษณะของสมาชิก 

3.4 การกระจายตวัของสมาชิก สามารถแกไ้ขไดเ้ฉพาะจาํนวนสมาชิกมาจากและจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมดในตาํบล และเม่ือ
ทาํการแกไ้ขแลว้ใหก้ด “บนัทึก” ส่วนจาํนวนกรรมการกองทุนนั้นจะเป็นการดึงขอ้มูลในจากขอ้ 7 (คณะกรรมการกองทุน) มาแสดง
เท่านั้น) หากขอ้มูลในปีงบประมาณใดท่ีไดรั้บการอนุมติัการสมทบงบประมาณไปแลว้นั้น ระบบจะไม่อนุญาตใหท้าํการแกไ้ข
ขอ้มูล 
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รูป : การกระจายตวัของสมาชิก 

3.5 ขอ้มูลสมาชิก แสดงขอ้มูลสมาชิกในแต่ละปี ของแต่ละกองทุน แบ่งยอ่ยไดอี้ก 3 ขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

3.5.1 Upload file   
 ผูใ้ชง้านจะตอ้ง Upload file excel ท่ีตอ้งการจะบนัทึกขอ้มูลสมาชิกจาก template excel ท่ีระบบมีให ้Download
จากหนา้จอเท่านั้น เพ่ือใหก้ารตรวจสอบการนาํเขา้ขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด หากขอ้มูลในปีงบประมาณ
ใดท่ีไดรั้บการอนุมติัการสมทบงบประมาณไปแลว้นั้น ระบบจะไม่อนุญาตใหท้าํการ Upload file excel เพ่ิมเติม 
3.5.2 รายช่ือสมาชิก 
 แสดงขอ้มูลสมาชิกล่าสุดท่ีไดจ้ากการนาํเขา้ขอ้มูลในขอ้ 3.4.1 โดยในแต่ละประเภทสมาชิกสามารถคลิกดู
รายช่ือสมาชิก ไดใ้นรูปแบบ excel 

 จาํนวน “รวมจาํนวนสมาชิกปัจจุบนั” คือ ผลรวมของจาํนวนสมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกไม่ถึง 1 ปี บวกกบั จาํนวน
สมาชิกท่ีมีอายคุรบ 1 ปี 

 จาํนวนสมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกไม่ถึง 1ปี หมายถึง สมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกนบัตั้แต่วนัวนัสมคัรสมาชิกจนถึงวนัท่ี
กาํหนด ไม่ถึง 1 ปี 

 จาํนวนสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 1 ปี ท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ หมายถึง สมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกนบัตั้แต่วนัวนั
สมคัรสมาชิกจนถึงวนัท่ีกาํหนด ถึง 1 ปี และไดรั้บการสมทบงบประมาณตามปกติ 

 จาํนวนสมาชิกท่ีมีอายคุรบ 1 ปี ท่ีไม่ไดรั้บการสมทบงบประมาณ หมายถึง สมาชิกท่ีมีอายสุมาชิกนบัตั้งแต่วนัวนั
สมคัรสมาชิกจนถึงวนัท่ีกาํหนด ถึง 1 ปีแต่ไม่ไดรั้บการสมทบงบประมาณ เน่ืองจาก มีจาํนวนคร้ังท่ีไดรั้บการ
ไดรั้บการสมทบ เกินกวา่ท่ีกาํหนดไวโ้ดยระบบ (เบ้ืองตน้จะกาํหนดไวว้า่สมทบงบประมาณไดไ้ม่จาํกดั แต่
ระบบอนุญาตใหร้ะบุจาํนวนคร้ังมากท่ีสุดสาํหรับสมทบงบประมาณได ้ ซ่ึงระบบจะใชค้่าน้ีในการตรวจสอบ
เม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลสมาชิกในคร้ังถดัไป) 

 จาํนวนสมาชิกท่ีลาออก หมายถึง สมาชิกท่ีมีบนัทึกวนัท่ีลาออก 
 จาํนวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต หมายถึง สมาชิกท่ีระบุวนัท่ีเสียชีวิต 
 จาํนวนสมาชิกท่ีลาออกและเสียชีวติ หมายถึง สมาชิกท่ีมีสถานะบนัทึกวนัท่ีลาออกและมีวนัท่ีเสียชีวิตดว้ย 

3.5.3 การนาํเขา้ขอ้มูล 
 แสดงรายการขอ้ผดิพลาด ท่ีไดจ้ากการนาํเขา้ขอ้มูล excel  file ล่าสุด 
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รูป : ขอ้มูลสมาชิก 

4.  กองทุนสวสัดกิารชุมชน 
ประกอบดว้ย 

4.1 จาํนวนเงินกองทุนสวสัดิการเร่ิมแรกของปีท่ีระบุ 
 จาํนวนเงินกองทุนสวสัดิการเร่ิมแรก จะเป็นการแสดงรวมจาํนวนเงินท่ีมาของกองทุน(ขอ้ 4.2)ในปีแรกของกองทุน 
 จาํนวนเงินกองทุนสวสัดิการปัจจุบนั จะเป็นการแสดงรวมจาํนวนเงินท่ีมาของกองทุน(ขอ้ 4.2) ในปีปัจจุบนั 

 
รูป : จาํนวนเงินกองทุนสวสัดิการเร่ิมแรก 
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4.2 จาํนวนเงินกองทุนสวสัดิการเร่ิมแรกของปีท่ีระบุ 
 ในแต่ละกองทุน(รายปี) สามารถเลือกไม่ขอรับการสมทบงบประมาณ หรือ เลือกขอรับการสมทบครบปีคร้ังท่ี 1, คร้ังท่ี 2 , 
คร้ังท่ี 3, คร้ังท่ี 4, คร้ังท่ี 5 และคร้ังท่ี 6 ได ้โดยมีเง่ือนไขในการบนัทึกขอ้มูลดงัน้ี  

 ในแต่ละกองทุนจะบนัทึกการขอรับสมทบครบปี ได ้ 6 คร้ังเท่านั้น 
 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 1 สามารถเลือกบนัทึกได ้3 ตวัเลือก คือ 

4. กองทุนเดิม (ก่อตั้งก่อน 20 กนัยายน  2551) ครบ 1 ปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2552 
5. กองทุนเดิม ครบ 1 ปี (ก่อตั้งหลงั 20 กนัยายน  2551 ถึง 30 กนัยายน  2552) 
6. กองทุนใหม่ครบปี (ก่อตั้งหลงั 1 ตุลาคม 2552) 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 2 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้นคือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 2 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังแรก 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 3 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 3 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 2 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 4 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 4 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 3 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 5 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 5 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 4 

 การขอรับสมทบครบปี คร้ังท่ี 6 สามารถเลือกไดเ้พียงตวัเลือกเดียวเท่านั้น คือ 
1. กองทุนเดิมขอสมทบรอบท่ี 6 ครบรอบ 1 ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการคร้ังท่ี 5 

 การขอสมทบครบปี ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้มูลปีท่ีต่อกนั แต่ 
o ไม่สามารถขอสมทบ คร้ังท่ี 3 ก่อนคร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 1 ได ้
o ไม่สามารถขอสมทบ คร้ังท่ี 2 ก่อนคร้ังท่ี 1 ได ้
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รูป : จาํนวนเงินสมทบสวสัดิการชุมชนของสมาชิก 



 

15 
 

4.3 ท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ 
มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลท่ีมาของแหล่งเงินทุน   ซ่ึงจะแสดงในส่วนท่ีมา ดงัรูป สามารถเพ่ิม แกไ้ขและลบขอ้มูลได ้
 เพ่ิมข้อมลูเงินกองทุนสวสัดิการ 

 สามารถทาํไดโ้ดยจากหนา้หลกักองทุนสวสัดิการชุมชน คลิก “เพ่ิมขอ้มูลเงินกองทุนสวสัดิการ” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมท่ีมา
เงินกองทุนสวสัดิการ ดงัรูป ใหเ้ลือกขอ้มูลท่ีมา และกรอกขอ้มูลต่างๆ แลว้กด “บนัทึก” จะไปปรากฎยงัหนา้หลกักองทุน
สวสัดิการชุมชนในส่วนขอ้ 4.3 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลเงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 เแก้ไขข้อมลูเงินกองทุนสวสัดิการ 
  สามารถทาํไดโ้ดยจากหนา้หลกักองทุนสวสัดิการชุมชน คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้แกไ้ข ทาํการแกไ้ขแลว้กด 
“บนัทึก” 

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลเงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 ลบข้อมลูเงินกองทุนสวสัดิการ 
 สามารถทาํไดโ้ดยคลิก “ลบ”ทา้ยรายการ  
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รูป: ลบขอ้มูลเงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 ดู/แก้ไข ภาพรวมข้อมลูท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ 
 ในส่วนขอ้มูลน้ีจะแสดงสรุปของทุกปีเรียงลงมา 

 
รูป: แสดงภาพรวมขอ้มูลสรุปของท่ีมาของเงินกองทุกสวสัดิการ 

 เม่ือคลิกท่ีดู/แกไ้ขทา้ยรายการปีใด จะแสดงขอ้มูลปีนั้นดา้นบน 4.3 ดงัรูป  

 
รูป : ท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ 

 ลบภาพรวมข้อมูลท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ 
 สามารถทาํไดโ้ดยคลิก “ลบ”ทา้ยรายการ  
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รูป: ลบภาพรวมขอ้มูลท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ 
4.4 ลกัษณะการสมทบเพ่ือสวสัดิการ  
 สามารถเพ่ิม/แกไ้ขไดโ้ดยคลิกเลือกไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง บงัคบักรอกเป็นตวัเลขท่ีช่อง “รายวนั”,”รายเดือน”,”รายปี” ส่วน

ในช่องขอ้มูล “อ่ืนๆ” ไม่บงัคบักรอกตวัเลข  เม่ือทาํการเพ่ิม/แกไ้ขแลว้ใหก้ด “บนัทึก” 

 
รูป : ลกัษณะการสมทบเพ่ือสวสัดิการ 

 
5. สวสัดกิารทีจ่ัดให้กบัสมาชิก (สะสม)  
โดยจะดึงขอ้มูลจากขอ้ 6 สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก ทุกๆรายปี แยกตามรหสัการจดักลุ่ม มาแสดงเป็นยอดสะสม 

 
รูป : สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก(สะสม) 

6. สวสัดกิารทีจ่ัดให้กบัสมาชิก  
สามารถเลือกปีท่ีจะจดัการขอ้มูลได ้
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รูป: หนา้หลกัสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 

 เพ่ิมสวสัดิการท่ีจัดให้กับสมาชิก 
 จากหนา้หลกัสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก คลิก “เพ่ิมขอ้มูลสวสัดิการ” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมขอ้มูลสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก
ดงัรูป เลือกรหสัการจดักลุ่ม (มาจากขอ้มูลหลกัประเภทสวสัดิการ) จาํนวนคน จาํนวนเงิน แลว้กด “บนัทึก” 

 
รูป: เพ่ิมสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 

 ดู/แก้ไข สวสัดิการท่ีจัดให้กับสมาชิก ภาพรวม 
 จากหนา้หลกัสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก  
  คลิก “ดู/แกไ้ข” ทา้ยรายการภาพรวม จะแสดงรายการขอ้มูลในปีนั้นๆ   
   คลิก “ลบ”  ระบบลบขอ้มูลทุกรายการ ท่ีอยูใ่นปีนั้นๆ 

 
รูป: ดู/แกไ้ข ลบ สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก ภาพรวม 

 ลบ ภาพรวมสวัสดิการท่ีจัดให้กับสมาชิก 
 คือการลบขอ้มูลทั้งปีของแต่ละปี ทาํไดโ้ดยจากหนา้หลกัสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ  
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รูป: ลบภาพรวมสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิกแต่ละปี 

 แก้ไข/ลบ สวสัดิการท่ีจัดให้กับสมาชิก รายปี 

 
รูป: แกไ้ข/ลบสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 

คลิก “แกไ้ข” จะแสดงหนา้จอใหแ้กไ้ขดงัรูป สามารถทาํการแกไ้ข แลว้กด “บนัทึก” 
คลิก “ลบ”  ระบบจะลบขอ้มูลเฉพาะรายการท่ีเลือกของแต่ละปี  โดยจะแสดง Dialog เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านยนืยนัการลบขอ้มูล
ก่อนการลบออกจากระบบอีกคร้ัง 

 
รูป: แกไ้ขสวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 

7. กองทุนสวสัดิการได้สนับสนุนกจิกรรมต่างๆของชุมชน 
สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลไดโ้ดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก” 
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รูป: กองทุนสวสัดิการไดส้นบัสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน 
8. คณะกรรมการกองทุน ประกอบดว้ย 

8.1 องคป์ระกอบคณะกรรมการ ซ่ึงสามารถทาํการแกไ้ขได ้โดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ย
รายการ แลว้คลิก “บนัทึก” 
8.2 รายช่ือคณะกรรมการกองทุนทั้งหมด จะแสดงรายช่ือคณะกรรมการทั้งหมด 

 
รูป: คณะกรรมการกองทุน 

 สามารถคลิก “ดูประวติั” เพ่ือดูประวติัของกรรมการแต่ละคนได ้จะแสดงหนา้ต่างดงัรูป 

 
รูป: ขอ้มูลประวติักรรมการ 
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9. ระบบการบริหารกองทุน 
ประกอบดว้ย 
9.1 มีระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน เลือกขอ้มูลสามารถทาํได้

เหมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก”  ระบบไม่บงัคบักรอก
ขอ้มูลในช่องรายละเอียด 

 
รูป : ระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน  

9.2 มีระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก เลือกขอ้มูลสามารถทาํได้
เหมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก”  ระบบไม่บงัคบักรอก
ขอ้มูลในช่องรายละเอียด 

 
รูป : ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก 

9.3 มีระบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 
9.3.1 คณะกรรมการกองทุน มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน เลือกขอ้มูลสามารถทาํ

ไดเ้หมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก”  ระบบไม่
บงัคบักรอกขอ้มูลในช่องรายละเอียด 

9.3.2 สมาชิกกองทุน มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน เลือกขอ้มูลสามารถทาํไดเ้หมือนกนัโดย
คลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก” ระบบไม่บงัคบักรอกขอ้มูล
ในช่องรายละเอียด 

9.3.3 การทาํรายงานการประชุม มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม เลือกขอ้มลูสามารถทาํได้
เหมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก” ระบบไม่
บงัคบักรอกขอ้มูลในช่องรายละเอียด 
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รูป : ระบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 

9.4 มีระบบการบนัทึกบญัชืการเงิน มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลการบนัทึกบญัชืการเงิน เลือกขอ้มูลสามารถทาํได้
เหมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก”  ระบบไม่บงัคบักรอก
ขอ้มูลในช่องรายละเอียด 

 
รูป : ระบบการบนัทึกบญัชืการเงิน 

9.5 มีระบบติดตามประเมินผล มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลการติดตามประเมินผล 
9.5.1 คณะกรรมการกองทุน  เลือกขอ้มูลสามารถทาํไดเ้หมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูล

ขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก”  ระบบไม่บงัคบักรอกขอ้มูลในช่องรายละเอียด 
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9.5.2 จากหน่วยงานภายนอก  เลือกขอ้มูลสามารถทาํไดเ้หมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูล
ขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก” ระบบไม่บงัคบักรอกขอ้มูลในช่องรายละเอียด 
 

 
รูป : ติดตามประเมินผล 

9.6 มีการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อ
สมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เลือกขอ้มูลสามารถทาํไดเ้หมือนกนัโดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ย
รายการ แลว้คลิก “บนัทึก”  ระบบไม่บงัคบักรอกขอ้มูลในช่องรายละเอียด 

 
รูป: การรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

10. รายงานฐานะการเงนิกองทุนสวสัดกิารชุมชน  
 การบนัทึกขอ้มูลจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลแบบรายปีงบประมาณ  

 ยอดคงเหลือ 
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 เพ่ือนาํมาแสดงในแบบแสดงสถานะกองทุน และใชแ้สดงถึงฐานะการเงินกองทุนสวสัดิการนบัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งกองทุน
จนถึงวนัท่ีทาํรายงาน ผูใ้ชง้านสามารถเลือกวนัท่ีตอ้งการไดจ้ากรูปปฏิทิน แลว้คลิก “บนัทึก”  เพ่ือบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 

 
รูป : ปฏิทิน 

 
รูป : การบนัทึกยอดคงเหลือ   

 ยอดบัญชีรายรับ(เดิมใช้ช่ือว่า “ลูกหนี”้) 
จากหนา้หลกัรายงานฐานะการเงินกองทุนฯ ในส่วนยอดบญัชีรายรับ(ดา้นซา้ย)  จะแบ่งกลุ่มยอดบญัช้ีรายรับเป็นประเภท

ยอ่ยไดอี้ก 2 ประเภท คือ รายรับ (เดิมใชช่ื้อวา่ “ทรัพยสิ์น”) และ รายได ้(เดิมใชช่ื้อวา่ “ค่าใชจ่้าย”)  และจะรวมยอดจาํนวนเงินจาก
บญัชีรายรับทั้ง 2 ประเภทยอ่ยไวท่ี้ทา้ยตารางแสดงขอ้มูลยอดบญัชีรายรับ (ดา้นซา้ย)   

o การเพ่ิม  คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมขอ้มูลดงัรูป เลือกประเภทยอดบญัชี(รายรับ), เลือกประเภทยอ่ยรายรับ
(รายรับ/รายได)้, เลือกรหสัการจดักลุ่ม (ดึงขอ้มูลมาจากขอ้มูลหลกั :รายงานฐานะการเงิน - ยอดบญัชีรายรับ) ,
กรอกจาํนวนเงิน(บงัคบักรอกตวัเลข) แลว้กด “บนัทึก” 

 
รูป : หนา้จอเพ่ิมยอดบญัชีรายรับ 
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o การแกไ้ข คลิก ”แกไ้ข” จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูลดงัรูป โดยระบบจะอนุญาตใหท้าํการแกไ้ขไดเ้ฉพาะส่วนรหสัการ
จดักลุ่ม (ดึงขอ้มูลมาจากขอ้มูลหลกั :รายงานฐานะการเงิน - ยอดบญัชีรายรับ) และจาํนวนเงิน(บงัคบักรอกตวัเลข)  
เท่านั้น   

 
รูป : หนา้จอแกไ้ขยอดบญัชีลกูหน้ี 

o การลบ คลิก ”ลบ”  ระบบจะลบเฉพาะรายการท่ีเลือกเท่านั้น โดยจะแสดง Dialog เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านยนืยนัการลบ
ขอ้มูลก่อนการลบออกจากระบบอีกคร้ัง  

 ยอดบัญชีรายจ่าย(เดิมใช้ช่ือว่า “เจ้าหนี”้)  
จากหนา้หลกัรายงานฐานะการเงินกองทุนฯ ในส่วนยอดบญัชีรายจ่าย(ดา้นซา้ย)  จะแบ่งกลุ่มยอดบญัช้ีรายจ่ายเป็นประเภท

ยอ่ยไดอี้ก 2 ประเภท คือ รายจ่าย (เดิมใชช่ื้อวา่ “กองทุน”) และ ค่าใชจ่้าย (เดิมใชช่ื้อวา่ “รายได”้) และจะรวมยอดจาํนวนเงินจาก
บญัชีรายจ่ายทั้ง 2 ประเภทยอ่ยไวท่ี้ทา้ยตารางแสดงขอ้มูลยอดบญัชีรายจ่าย (ดา้นซา้ย)   

o การเพ่ิม  คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมขอ้มูลดงัรูป เลือกประเภทยอดบญัชี(รายจ่าย), เลือกประเภทยอ่ย
รายจ่าย (รายจ่าย/คา่ใชจ่้าย), เลือกรหสัการจดักลุ่ม (ดึงขอ้มูลมาจากขอ้มูลหลกั :รายงานฐานะการเงิน - ยอดบญัชี
รายจ่าย) ,กรอกจาํนวนเงิน(บงัคบักรอกตวัเลข) แลว้กด “บนัทึก” 

 
รูป : หนา้จอเพ่ิมยอดบญัชีเจา้หน้ี 

o การแกไ้ข คลิก ”แกไ้ข” จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูลดงัรูป โดยระบบจะอนุญาตใหท้าํการแกไ้ขไดเ้ฉพาะส่วนรหสัการ
จดักลุ่ม (ดึงขอ้มูลมาจากขอ้มูลหลกั :รายงานฐานะการเงิน - ยอดบญัชีรายจ่าย) และจาํนวนเงิน(บงัคบักรอกตวัเลข)  
เท่านั้น   
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รูป : หนา้จอแกไ้ขยอดบญัชีเจา้หน้ี 

o การลบ คลิก ”ลบ”  ระบบจะลบเฉพาะรายการท่ีเลือกเท่านั้น โดยจะแสดง Dialog เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านยนืยนัการลบ
ขอ้มูลก่อนการลบออกจากระบบอีกคร้ัง  

 
รูป :  Dialog ยนืยนัการลบขอ้มูล 
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รูป : หนา้หลกัฐานะการเงินกองทุนฯ 

11. การเช่ือมโยงงานสวสัดกิารกบังานพฒันาอืน่ๆ 
 ขอ้มูลจะมาจากขอ้มูลหลกั : ขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ โดยการเลือกขอ้มูลสามารถทาํไดโ้ดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ 
แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก” 
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รูป: ขอ้มูลหลกัขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ 

12. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 
12.1 การสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัสวสัดิการชุมชน 
ขอ้มูลจะมาจากขอ้มูลหลกั : ขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร โดยการเลือกขอ้มูลสามารถทาํไดโ้ดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียม

ดา้นหนา้ แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก” 

 
รูป : การสนบัสนุนขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

12.2 การสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
ขอ้มูลจะมาจากขอ้มูลหลกั : ขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ โดยการเลือกขอ้มูลสามารถทาํไดโ้ดยคลิกในช่องส่ีเหล่ียมดา้นหนา้ 

แลว้กรอกขอ้มูลขยายทา้ยรายการ แลว้คลิก “บนัทึก” 
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รูป : การสนบัสนุนจากน่วยงานอ่ืนๆ 

12.3 ภาคเอกชน 
  ส่วนขอ้ 12.3 จะเป็นขอ้มูลท่ีผูใ้ชง้านตอ้งเพ่ิมเขา้มาเอง โดยคลิก “เพ่ิมภาคเอกชน” ถา้ตอ้งการแกไ้ขใหค้ลิก 
“แกไ้ข” แต่ถา้ตอ้งการลบใหค้ลิก “ลบ”ทา้ยรายการ 

 
รูป: เพ่ิม/แกไ้ข ภาคเอกชน 
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รูป: หนา้หลกั สนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

 
13. แผนการพฒันาสวสัดกิารชุมชน 
สามารถเลือกไดว้า่มีแผนการพฒันาหรือไม่ ถา้ตอ้งการมีสามารถคลิก “เพ่ิมแผนการพฒันา”   
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รูป: มีแผนพฒันา 

 จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมแผนการพฒันาดงัรูปใหก้รอกขอ้มูลแลว้กด “บนัทึก” โดยขอ้มูลจะมาขอ้มูล : แผนการพฒันาใน
อนาคต - มีแผนการพฒันา 

 
รูป: เพ่ิมแผนการพฒันา 

 ถา้เลือกไม่มีแผนการพฒันา ควรใส่สาเหตุ โดย คลิก “เพ่ิมสาเหตุ”ดงัรูป 
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รูป: ไม่มีแผนการพฒันา 

 จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมสาเหตุดงัรูปกรอกรายการแลว้กด“บนัทึก”โดยขอ้มูลจะมาขอ้มูล: แผนการพฒันาในอนาคต –ไม่มี
แผนการพฒันา 

 รูป: เพ่ิมไม่มีแผนงานในอนาคต 
 เม่ือเพ่ิมขอ้มูลแผนการพฒันา หรือ สาเหตุท่ีไม่มีแผนงานพฒันา เราสามารถคลิก “แกไ้ข” ทา้ยรายการ เพ่ือทาํการแกไ้ข
ขอ้มูลได ้หรือคลิก “ลบ” เพ่ือลบขอ้มูลได ้
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14. ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

 
รูป: หนา้หลกัปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานและแนวทางแกไ้ข 

 เรียงลําดบัความสําคญัของข้อมูล 
 จากหนา้หลกัในคอลมัภ ์Sorting สามารถเลือก Up/Down เพ่ือเล่ือนตาํแหน่งขอ้มูลได ้

 เพิม่ข้อมูล 
 จากหนา้หลกัคลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมขอ้มูล กรอกขอ้มูลโดยท่ีรหสัการจดักลุ่มมาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูลปัญหา
ขอ้ติดขดั 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานและแนวทางแกไ้ข 

 แก้ไขข้อมูล 
 จากหนา้หลกัคลิก “แกไ้ข” จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูลแลว้ กด “บนัทึก” 
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รูป: แกไ้ขขอ้มูลปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานและแนวทางแกไ้ข 

 ลบข้อมูล 
 จากหนา้หลกัคลิก “ลบ” ทา้ยรายการ 
15. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 เพิม่ข้อคดิเห็น 
 จากหนา้หลกัคลิก “เพ่ิมขอ้คิดเห็น” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมขอ้มูล กรอกขอ้มูลโดยท่ีรหสัการจดักลุ่มมาจากขอ้มูลหลกัขอ้มูล
ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
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รูป: เพ่ิมขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 แก้ไข 
         จากหนา้หลกัคลิก “แกไ้ข” จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูลแลว้ กด “บนัทึก” 

 
รูป: แกไ้ขขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 

 การลบข้อมูล 
 จากหนา้หลกัคลิก “ลบ” ทา้ยรายการ 

16. ผู้รวบรวมข้อมูล 
 คือ การบนัทึกรายนามผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลดงัรูป สามารถทาํการแกไ้ขได ้และเปล่ียนแปลงวนัท่ีอพัเดทขอ้มูลได ้
แลว้กด “บนัทึก”  
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รูป: ผูร้วบรวมขอ้มูล 
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ส่ังพมิพ์แบบแสดงสถานะกองทุนสวสัดกิาร 
 สามารถสั่งพิมพข์อ้มูลกองทุนนั้นไดโ้ดย 2 ทางคือ  

o ท่ีหนา้ขอ้มูลรายปี คลิกปุ่ม “พิมพ”์ ในช่องพิมพแ์บบแสดงสถานะกองทุนฯ 
o ท่ีเมนูดา้นซา้ย เลือก “0.พิมพแ์บบแสดงสถานะกองทุนสวสัดิการ” จะปรากฎหนา้ต่างเขา้สู่Microsoft Word ดงัรูป 

จึงจะสามารถสั่งพิมพอ์อกมาได ้

 
รูป: สั่งพิมพแ์สดงสถานะกองทุน 

ลบกองทุน 
 จากหนา้ผลลพัธ์การคน้หาขอ้มูลสวสัดิการ สามารถกด “ลบ” กองทุน จากทา้ยรายการ 

 
รูป: ลบกองทุน 
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เพิม่ข้อมูลสวสัดิการ(เพิม่ข้อมูลกองทุน) 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลสวสัดิการหรือเลือกจากเมนูดา้นซา้ย คลิก “เพ่ิมขอ้มูลสวสัดิการ” จะปรากฎหนา้ใหก้รอกขอ้มูลดงัรูป 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลกองทุน (1) 

 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลกองทุน (2) 

 ในการกรอกรหสัการลงทุน ใหค้ลิก “คน้หา” จะปรากฎหนา้ต่างคน้หากองทุนดงัรูป  
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รูป: คน้หากองทุน 

 ใหท้าํการกรอกเง่ือนไขการคน้หา และกดปุ่ม “คน้หา” จะปรากฎผลลพัธ์ดา้นล่างจอดงัรูป 
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รูป: ผลลพัธ์การคน้หากองทุน 
 จากนั้นใหค้ลิกท่ี “เลือก” ทา้ยรายการ จะปรากฎยงัรหสักองทุน และช่ือกองทุนดงัรูป 

 
รูป: รหสักองทุน 

 เม่ือไดร้หสักองทุน และช่ือกองทุนแลว้ จึงกดปุ่ม “แสดงขอ้มูล” จะดึงขอ้มูลหลกัมาใหอ้ตัโนมติั แลว้กด “บนัทึก” 
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รูป: แสดงขอ้มูล 

 จากหนา้จอแสดงขอ้มูล ถา้เรายงัไม่กดปุ่ม “บนัทึก” เราสามารถเปล่ียนกองทุนอ่ืนไดโ้ดยทาํการคน้หา แลว้กดแสดงขอ้มูล
เช่นเดียวกบัการเพ่ิมกองทุน  
 เม่ือกดบนัทึกขอ้ลูใหม่แลว้จะปรากฎหนา้จอวา่ไดมี้การเพ่ิมขอ้มูลใหม่แลว้ดงัรูป ซ่ึงถา้เราตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลในส่วนอ่ืนๆ
เพ่ิม กส็ามารถทาํไดโ้ดยเลือกเมนูดา้นซา้ยแลว้ ทาํการแกไ้ขทีละส่วน (ดูหวัขอ้ ดู/แกไ้ข สวสัดิการกองทุน) 
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รูป: ยนืยนัการเพ่ิมขอ้มูลกองทุน 
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2. รายงานต่างๆ 
เม่ือตอ้งการดูรายงานเร่ืองใด ใหค้ลิกท่ีเมนูรายงานต่างๆแลว้ คลิกท่ีช่ือรายงานนั้น เพ่ือเขา้สู่หนา้หลกัของ

รายงานนั้นแบ่งการแสดงผลไดเ้ป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1: หวัขอ้รหสัรายงาน ถา้ตอ้งการดูรายงานใด ใหค้ลิกเลือกท่ีหวัขอ้รหสัรายงานนั้น เลือกเง่ือนไขในการแสดง

รายงาน โดยจะแสดงในรูปแบบ Microsoft Excel 
ส่วนท่ี 2: ตวัอยา่งรายงาน เแสดงตวัอยา่งผลลพัธ์ของแต่ละหนา้รายงาน  

 
รูป: เมนูรายงาน 
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รายงานต่างๆประกอบดว้ย 
1. รายงานอายุกองทุนสวสัดกิาร  แบ่งเป็น 

1.1 รายงานอายกุองทุนสวสัดิการแยกรายภาค 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานอายกุองทุนสวสัดิการแยกรายภาค 

 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 1.1 

 
1.2 รายงานอายกุองทุนสวสัดิการ แยกรายจงัหวดั 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานอายกุองทุนสวสัดิการแยกรายจงัหวดั 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 1.2 

 
1.3 รายงานอายกุองทุนสวสัดิการ แยกรายกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานอายกุองทุนสวสัดิการแยกรายกองทุนสวสัดิการ 

 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 1.3 

 
1.4 รายงานอายกุองทุนสวสัดิการท่ีมีอาย1ุปี แยกรายภาค 
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รูป: เง่ือนไขรายงานกองทุนสวสัดิการท่ีมีอาย ุ1 ปี แยกรายภาค 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 1.4 

 
1.5 รายงานอายกุองทุนสวสัดิการท่ีมีอาย1ุปี แยกรายจงัหวดั 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานกองทุนสวสัดิการท่ีมีอาย ุ1 ปี แยกรายจงัหวดั 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 1.5 

 
 การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้1 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel ยกเว้น รายงาน 1.4และรายงาน 1.5 จะแสดงเป็นหนา้ต่างPopupข้ึนมา 
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2. รายงานข้อมูลกองทุนสวสัดกิาร 
2.1. รายงานขอ้มูลกองทุนสวสัดิการ แยกรายภาค 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลกองทุนสวสัดิการ แยกรายภาค 

 

 
รูป : ตวัอยา่งรายงาน 2.2 

 
2.2. รายงานขอ้มูลกองทุนสวสัดิการ แยกถึงรายตาํบล 
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รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลกองทุนสวสัดิการ แยกรายจงัหวดั 
 

 
 รูป ตวัอยา่งรายงาน 2.2  

 
2.3. รายงานขอ้มูลกองทุนสวสัดิการ แยกรายกองทุนสวสัดิการ 
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รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลกองทุนสวสัดิการ แยกกองทุนสวสัดิการ 
 การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้2 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
รูป ตวัอยา่ง 2.3 

 
2.4. รายงานขอ้มูลกองทุนสวสัดิการ แยกรายกองทุนสวสัดิการ(เฉพาะ พอช.) 

 
 
การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้2 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน

จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 2.4 

2.5. รายงานป้ายผนึก 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานป้ายผนึก 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้2 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel  
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 2.5 

 
3. รายงานกองทุนทีไ่ด้รับการสมทบงบประมาณจากแหล่งต่างๆ 

3.1. รายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายภาค 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายภาค 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 3 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 3.1 
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3.2. รายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายจงัหวดั 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายจงัหวดั 

 การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 3 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” 
รายงานจะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 3.2 
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4. รายงานภาพรวม 

4.1. รายงานภาพรวมกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานภาพรวมกองทุนสวสัดิการ 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 4 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 4.1 
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4.2. รายงานจาํนวนกองทุนตามขนาดของกองทุนและพื้นท่ี 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานจาํนวนกองทุนตามขนาดของกองทุนและพ้ืนท่ี 

 การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้4 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 4.2 
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5. รายงานกองทุนทีไ่ด้รับการสมทบงบประมาณ 

5.1. รายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายภาค 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายภาค 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

 
 

รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.1 
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5.2 รายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายภาค 

 
 รูป: เง่ือนไขรายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายจงัหวดั 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.2 

 
5.3 รายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายตาํบล 
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รูป: เง่ือนไขรายงานกองทุนท่ีไดรั้บการสมทบงบประมาณ แยกรายตาํบล 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

 
 

รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.3 
 

5.4 รายงานเปรียบเทียบจาํนวนกองทุน แสดงจาํนวนสมาชิก จาํนวนเงินสมทบงบประมาณ โดยจาํแนกถึงรายกองทุนสวสัดิการ 
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รูป : เง่ือนไขรายงาน5.4 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.4 

 
5.4.1 รายงานเปรียบเทียบจาํนวนกองทุน แสดงจาํนวนผูท่ี้เป็นสมาชิกท่ีครบปี จาํนวนเงินสมทบสวสัดิการชุมชนของสมาชิก แยกถึง
รายกองทุนสวสัดิการ 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.4.1 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.4.1 
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5.5 รายงานทาํเนียบกองทุน แสดงจาํนวนสมาชิก จาํนวนเงินสมทบงบประมาณ แยกรายกองทุนสวสัดิการ  

 
รูป เง่ือนไขรายงาน 5.5 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.5 
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5.5.1 รายงานทาํเนียบกองทุน แสดงจาํนวนผูท่ี้เป็นสมาชิกท่ีครบปี จาํนวนเงินสมทบสวสัดิการชุมชนของสมาชิก แยกรายกองทุน
สวสัดิการ 

 
รูป เง่ือนไขรายงาน 5.5.1 

 การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.5.1 
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5.6 รายงานการเติบโตเปล่ียนแปลงกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกถึงรายกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป เง่ือนไขรายงาน 5.6 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 5 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 5.6 
 
 
6. รายงานสมาชิกกองทุนสวสัดกิารชุมชน 

6.1. รายงานจาํนวนสมาชิกต่อช่วงอายขุองสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชน 
6.1.1. รายงานจาํนวนสมาชิกต่อช่วงอายขุองสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาค 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานจาํนวนสมาชิกต่อช่วงอายขุองสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาค 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.1 

 
6.1.2. รายงานจาํนวนสมาชิกต่อช่วงอายขุองสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 
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รูป: เง่ือนไขรายงานจาํนวนสมาชิกต่อช่วงอายขุองสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
 รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.1.2 

 
6.1.3. รายงานจาํนวนสมาชิกต่อช่วงอายขุองสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 
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รูป: เง่ือนไขรายงานจาํนวนสมาชิกต่อช่วงอายขุองสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

 
 

รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.1.3 
 

6.2. รายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน 
6.2.1. รายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาค 
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รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาค 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
 
 
 
 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.2.1 

 
6.2.2. รายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.2.2 

 
 
 
 
 
 

 
6.2.3. รายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.2.3 

 
6.3. รายงานขอ้มูลการลาออกของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน 

6.3.1. รายงานขอ้มูลการเสียชีวติของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาค 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลการเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาคการแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใช้
วธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.3.1 

 
6.3.2. รายงานขอ้มูลการเสียชีวติของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 
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รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลการเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.3.2 
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6.3.3. รายงานขอ้มูลการเสียชีวติของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลการเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.3.3 

 
6.4. รายงานการขอ้มูลลาออกและเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน 

6.4.1. รายงานการขอ้มูลลาออกและเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาค 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานลาออกและเสียชีวติของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายภาค 
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การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.4.1 

 
6.4.2. รายงานการขอ้มูลลาออกและเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานลาออกและเสียชีวติของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายจงัหวดั 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.4.2 
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6.4.3. รายงานการขอ้มูลลาออกและเสียชีวิตของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานลาออกและเสียชีวติของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน แยกรายกองทุน 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.4.3 

 
รายงานขอ้มูลสมาชิกโดยรวม 

6.5.1 รายงานขอ้มูลสมาชิกโดยรวม แยกรายภาค 
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รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลสมาชิกโดยรวม แยกรายภาค 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.5.1 

 
6.5.2 รายงานขอ้มูลสมาชิกโดยรวม แยกรายจงัหวดั 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลสมาชิกโดยรวม แยกรายจงัหวดั 



 

77 
 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Exce 

 

 
รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.5.2 

 
          6.5.3 รายงานขอ้มูลสมาชิกโดยรวม แยกรายกองทุน 

 
รูป: เง่ือนไขรายงานขอ้มูลสมาชิกโดยรวม แยกรายกองทุน 

การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้ 6 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงานจะ
แสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel 
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 6.5.3 
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3. รายงานเชิงบริหาร 

 
รูป: หนา้หลกัรายงานเชิงบริหาร 

 เม่ือตอ้งการดูรายงานเร่ืองใด ใหค้ลิกท่ีเมนูรายงานต่างๆแลว้ คลิกท่ีช่ือรายงานนั้น เพ่ือเขา้สู่หนา้หลกัของรายงานนั้น 
ส่วนท่ี 1: หวัขอ้รหสัรายงาน ถา้ตอ้งการดูรายงานใด ใหค้ลิกเลือกท่ีหวัขอ้รหสัรายงานนั้น เลือกเง่ือนไขในการแสดงรายงาน โดยจะ
แสดงในรูปแบบ Microsoft Excel 
ส่วนท่ี 2: ตวัอยา่งรายงาน เแสดงตวัอยา่งผลลพัธ์ของแต่ละหนา้รายงาน  
รายงานต่างๆประกอบดว้ย 
1. รายงานที่มาของเงนิกองทุน 
 รายงานจะมีใหเ้ลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดงัน้ี  

 ขอ้มูลปี : ผูใ้ชง้านสามารถระบุปีท่ีตอ้งการ หรือจะเลือก ปีล่าสุด ซ่ึงหากเลือกปีล่าสุด ระบบจะไปคน้หาขอ้มูลปีล่าสุดของ
แต่ละกองทุนมาแสดงผลรายงาน 

 ขอ้มูลภาค : ผูใ้ชง้านสามารถระบุภาคท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  

 
รูป : รายงานท่ีมาของกองทุนสวสัดิการฯ 

 การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร HTML ดงัรูป โดยแบ่งส่วนการแสดงผลเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนแสดงตารางท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ แยกรายภาค 
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o จาํนวนกองทุน  แสดงจาํนวนกองทุนสวสัดิการท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 
o จาํนวนสมาชิก  อา้งอิงขอ้มูลสมาชิกรายปี จากระบบรับรองสถานภาพฯ 
o จาํนวนหมู่บา้น  แสดงจาํนวนสมาชิกมาจากหมู่บา้น ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 3.4 การ

กระจายตวัของสมาชิก ช่องขอ้มูล ”จาํนวนสมาชิก” 
o เงินกองทุนทั้งหมด แสดงผลรวมของจาํนวนเงิน ท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการฯ ทั้งหมด (ทุกแหล่งท่ีมา) 
o จากพอช. แสดงผลรวมของจาํนวนเงิน เฉพาะท่ีมาจาก “สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(พอช.).” 
o จาก อปท. (องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน) แสดงผลรวมของจาํนวนเงิน เฉพาะท่ีมาจาก “องคก์ารบริหารส่วน

ทอ้งถ่ิน (อบต./เทศบาล/อบจ.)” 
o จากสมาชิก แสดงผลรวมของจาํนวนเงิน เฉพาะท่ีมาจาก “เงินสมทบสวสัดิการจากสมาชิก รายวนั,รายเดือน,รายปี” 
o วนัท่ีแสดง คือวนัท่ีดึงขอ้มูลแสดงรายงาน ตามวนัและเวลาท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  

 ส่วนแสดงกราฟวงกลม  
o แสดงจาํนวนกองทุน แยกรายภาค 
o แสดงจาํนวนท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการฯทั้งหมด แยกรายภาค 
o แสดงจาํนวนสมาชิก แยกรายภาค 
o แสดงสัดส่วนจาํนวนเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน  

 
รูป : การแสดงผลรายงานท่ีมาของกองทุนสวสัดิการฯ 
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2. รายงานสรุปจํานวนกองทุน,จํานวนเงนิที่มาของกองทุนสวสัดกิารชุมชนและจํานวนสมาชิกแยกรายปี 
 รายงานจะมีใหเ้ลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดงัน้ี  

 ขอ้มูลภาค : ผูใ้ชง้านสามารถระบุภาคท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด 

 
รูป : รายงานสรุปจาํนวนกองทุน,จาํนวนเงิน,จาํนวนสมาชิก 

คลิก “แสดงรายงาน” การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร Excel แยกรายปี 
o จาํนวนกองทุน แสดงจาํนวนกองทุนสวสัดิการท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 
o จาํนวนสมาชิก อา้งอิงขอ้มูลสมาชิกรายปี จากระบบรับรองสถานภาพฯ 
o จาํนวนเงินกองทุน  แสดงจาํนวนสมาชิกมาจากหมู่บา้น ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 4.3 ท่ีมาของ

เงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 
คลิก “แสดงกราฟ” การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร HTML ดงัรูป โดยแบ่งส่วนการแสดงผลเป็น 3 
ส่วนไดแ้ก่ 

o กราฟแท่งแสดงจาํนวนกองทุน แยกรายปี 
o กราฟแท่งแสดงจาํนวนสมาชิก แยกรายปี 
o กราฟแท่งแสดงจาํนวนท่ีมาของเงินกองทุน แยกรายปี 
o วนัท่ีแสดง คือวนัท่ีดึงขอ้มูลแสดงรายงาน ตามวนัและเวลาท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  
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รูป ตวัอยา่งรายงาน 2 

3. รายงานจํานวนกองทุนสวสัดกิารชุมชนตามขนาดของจํานวนสมาชิกกองทุนสวสัดกิาร 
รายงานจะมีใหเ้ลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดงัน้ี  

 ขอ้มูลปี : ผูใ้ชง้านสามารถระบุปีท่ีตอ้งการ หรือจะเลือก ปีล่าสุด ซ่ึงหากเลือกปีล่าสุด ระบบจะไปคน้หาขอ้มูลปีล่าสุดของ
แต่ละกองทุนมาแสดงผลรายงาน 

 
รูป : รายงานจาํนวนกองทุนสวสัดิการชุมชนตามขนาดของกองทุน 

การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร HTML ดงัรูป โดยแบ่งส่วนการแสดงผลเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนแสดงตารางจาํนวนกองทุนสวสัดิการชุมชนตามขนาดจาํนวนของสมาชิก แยกรายภาค 

o วนัท่ีแสดง คือวนัท่ีดึงขอ้มูลแสดงรายงาน ตามวนัและเวลาท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  
 ส่วนแสดงกราฟแท่ง แสดงจาํนวนกองทุนโดยแบ่งเป็นชุดขอ้มูลตามขนาดจาํนวนสมาชิก แยกรายภาค 
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รูป : การแสดงผลรายงานจาํนวนกองทุนสวสัดิการชุมชนตามขนาดของจาํนวนสมาชิก 
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4. รายงานตารางแสดงค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสวสัดกิารประเภทต่างๆ 
รายงานจะมีใหเ้ลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดงัน้ี  

 ขอ้มูลปี : ผูใ้ชง้านสามารถระบุปีท่ีตอ้งการ หรือจะเลือก ปีล่าสุด ซ่ึงหากเลือกปีล่าสุด ระบบจะไปคน้หาขอ้มูลปีล่าสุดของ
แต่ละกองทุนมาแสดงผลรายงาน 

 ขอ้มูลภาค : ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะภาคท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลจงัหวดั :  ผูใ้ชง้านสามารถระบุฌเฉพาะจงัหวดัท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลอาํเภอ :  ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะอาํเภอท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลตาํบล : ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะตาํบลท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด 

 
รูป : รายงานแสดงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสวสัดิการ 

การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร HTML ดงัรูป ไดแ้ก่ 
 ส่วนแสดงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสวสัดิการ 

o ช่ือสวสัดิการ  แสดงจาํนวนสมาชิกมาจากหมู่บา้น ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 3.4 
สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 

o จาํนวนเงิน  แสดงจาํนวนเงิน ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 3.4 สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 
o คิดเป็นร้อยละ  แสดงจาํนวนเงินท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละประเภทสวสัดิการ คิดเป็นร้อยละเท่าไร เม่ือเทียบกบั

จาํนวนเงินค่าใชจ่้ายทั้งหมด   
o วนัท่ีแสดง คือวนัท่ีดึงขอ้มูลแสดงรายงาน ตามวนัและเวลาท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  
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รูป : การแสดงผลรายงานค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสวสัดิการ 

5. รายงานตารางแสดงรายการใช้สวสัดกิารประเภทต่างๆของสมาชิก 
รายงานจะมีใหเ้ลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดงัน้ี  

 ขอ้มูลปี : ผูใ้ชง้านสามารถระบุปีท่ีตอ้งการ หรือจะเลือก ปีล่าสุด ซ่ึงหากเลือกปีล่าสุด ระบบจะไปคน้หาขอ้มูลปีล่าสุดของ
แต่ละกองทุนมาแสดงผลรายงาน 

 ขอ้มูลภาค : ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะภาคท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลจงัหวดั :  ผูใ้ชง้านสามารถระบุฌเฉพาะจงัหวดัท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลอาํเภอ :  ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะอาํเภอท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลตาํบล : ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะตาํบลท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด 
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รูป : รายงานแสดงรายการใชส้วสัดิการประเภทต่างๆของสมาชิก 

การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร HTML ดงัรูป ไดแ้ก่ 
 ส่วนแสดงรายการใชส้วสัดิการของสมาชิก 

o ช่ือสวสัดิการ  แสดงจาํนวนสมาชิกมาจากหมู่บา้น ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 3.4 
สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 

o จาํนวนรายการ  แสดงจาํนวนรายการ ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 3.4 สวสัดิการท่ีจดั
ใหก้บัสมาชิก 

o คิดเป็นร้อยละ  แสดงจาํนวนรายการท่ีใชส้วสัดิการ คิดเป็นร้อยละเท่าไร เม่ือเทียบกบัจาํนวนการใชส้วสัดิการ
ทั้งหมด   

o วนัท่ีแสดง คือวนัท่ีดึงขอ้มูลแสดงรายงาน ตามวนัและเวลาท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  
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รูป : การแสดงผลรายงาน รายการใชส้วสัดิการประเภทต่างๆของสมาชิก 

 
6. รายงานตารางแสดงจํานวนกองทุนทีจ่ัดสวสัดกิารประเภทต่างๆ 
รายงานจะมีใหเ้ลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดงัน้ี  

 ขอ้มูลปี : ผูใ้ชง้านสามารถระบุปีท่ีตอ้งการ หรือจะเลือก ปีล่าสุด ซ่ึงหากเลือกปีล่าสุด ระบบจะไปคน้หาขอ้มูลปีล่าสุดของ
แต่ละกองทุนมาแสดงผลรายงาน 

 ขอ้มูลภาค : ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะภาคท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลจงัหวดั :  ผูใ้ชง้านสามารถระบุฌเฉพาะจงัหวดัท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลอาํเภอ :  ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะอาํเภอท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด  
 ขอ้มูลตาํบล : ผูใ้ชง้านสามารถระบุเฉพาะตาํบลท่ีตอ้งการ หรือ เลือกแสดงทั้งหมด 
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รูป : รายงานแสดงจาํนวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการประเภทต่างๆ 

การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร HTML ดงัรูป ไดแ้ก่ 
 ส่วนแสดงรายการใชส้วสัดิการของสมาชิก 

o ช่ือสวสัดิการ  แสดงจาํนวนสมาชิกมาจากหมู่บา้น ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 3.4 
สวสัดิการท่ีจดัใหก้บัสมาชิก 

o จาํนวนกองทุน  แสดงจาํนวนกองทุน ท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ขอ้ 3.4 สวสัดิการท่ีจดั
ใหก้บัสมาชิก 

o คิดเป็นร้อยละ  แสดงจาํนวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการ คิดเป็นร้อยละเท่าไร เม่ือเทียบกบัจาํนวนกองทุนทั้งหมดท่ี
บนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 

o  วนัท่ีแสดง คือวนัท่ีดึงขอ้มูลแสดงรายงาน ตามวนัและเวลาท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  
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รูป : การแสดงผลรายงาน รายงานแสดงจาํนวนกองทุนท่ีจดัสวสัดิการ 

 
7. รายงานตารางแสดงจํานวนการจัดสวสัดกิารประเภทต่างๆของกองทุน 
รายงานจะมีใหเ้ลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน ดงัน้ี  

 ขอ้มูลปี : ผูใ้ชง้านสามารถระบุปีท่ีตอ้งการ หรือจะเลือก ปีล่าสุด ซ่ึงหากเลือกปีล่าสุด ระบบจะไปคน้หาขอ้มูลปีล่าสุดของ
แต่ละกองทุนมาแสดงผลรายงาน 

 
รูป : รายงานแสดงจาํนวนการจดัสวสัดิการประเภทต่างๆของกองทุน 
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การแสดงผลของรายงาน จะแสดงออกมาในรูปแบบเอกสาร HTML ดงัรูป โดยแบ่งส่วนการแสดงผลเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนแสดงตารางท่ีมาของเงินกองทุนสวสัดิการ แยกรายภาค 

o จาํนวนกองทุน  แสดงจาํนวนกองทุนสวสัดิการท่ีบนัทึกในระบบสวสัดิการชุมชนทอ้งถ่ิน V2.2 ท่ีมีการจดัประเภท
สวสัดิการทั้งส้ิน x ประเภท โดยจะแบ่งเป็นช่วงจาํนวนประเภทสวสัดิการทั้งหมดในระบบ 

o วนัท่ีแสดง คือวนัท่ีดึงขอ้มูลแสดงรายงาน ตามวนัและเวลาท่ีหนา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน  
 ส่วนแสดงกราฟแท่ง แสดงจาํนวนกองทุนโดยแบ่งเป็นชุดขอ้มูลตามขนาดจาํนวนประเภทสวสัดิการ แยกรายภาค 

 

 
รูป : การแสดงผลรายงาน รายงานแสดงจาํนวนการจดัสวสัดิประเภทต่างๆของกองทุน 
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3. ข้อมูลหลกัต่างๆ 

 
รูป: ขอ้มูลหลกั 

 ประกอบดว้ย 
1. ข้อมูลที่มาของแหล่งเงนิทุน 

เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 4 
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รูป: หนา้หลกัขอ้มูลท่ีมาของแหล่งเงินทุน 

 เพิม่ข้อมูล 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลท่ีมาของแหล่งเงินทุน คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลท่ีมาแหล่งเงินทุน ดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้4.2ในส่วนของท่ีมาดว้ย แต่สถานะ
เป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้4.2ในส่วนของท่ีมา 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลท่ีมาของแหล่งเงินทุน 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลท่ีมาของแหล่งเงินทุน คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลท่ีมาแหล่งเงินทุน ดงัรูป 
ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขขอ้มูลท่ีมาของแหล่งเงินทุน 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลท่ีมาของแหล่งเงินทุน คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการ
ลบขอ้มูล 

 
รูป : ลบขอ้มูลท่ีมาของแหล่งท่ีมาของเงินทุน 

2. ประเภทสวสัดกิาร 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 6 

 
รูป: หนา้หลกัประเภทสวสัดิการ 
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 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัประเภทสวสัดิการ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพิ่มประเภทสวสัดิการ ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก 
“บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้5ในส่วน “รหสัการจดักลุ่ม” ดว้ย แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้5“รหสัการจดักลุ่ม” 

 
รูป: เพ่ิมประเภทสวสัดิการ 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัประเภทสวสัดิการ คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขประเภทสวสัดิการ ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูล
แลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขประเภทสวสัดิการ 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัประเภทสวสัดิการ คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการลบขอ้มูล 
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รูป: ลบประเภทสวสัดิการ 
3. ข้อมูลกจิกรรมต่างๆ 

เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลกองทุนสวสัดิการไดส้นบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ขอ้ 7 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมกิจกรรมต่างๆ ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก 
“บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 7 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลใน
ส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 7 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลกิจกรรมต่างๆดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขกิจกรรมต่างๆ 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลกิจกรรมต่างๆ คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการลบ
ขอ้มูล 

 
รูป: ลบกิจกรรมต่างๆ 

 
4. ข้อมูลระเบียบหลกัเกณฑ์ของกองทุน 

เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.1 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน
ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.1 แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.1 
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รูป: เพ่ิมขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลระเบียบ
หลกัเกณฑข์องกองทุนดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก 
“OK”เพ่ือทาํการลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลระเบียบหลกัเกณฑข์องกองทุน 
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5. ข้อมูลการจัดเกบ็ข้อมูลสมาชิก 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.2 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก 

 เพิม่ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิกคลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิกดงัรูป ให้
กรอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.2 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” 
จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.2 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก 
ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก 
 ลบ 

 จากหนา้หลกัขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํ
การลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูลสมาชิก 

6. ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.1 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลการการประชุม
คณะกรรมการกองทุนดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการ
ขอ้ 9.3.1 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.1 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน 

 แก้ไข 
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 จากหนา้หลกัขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการประชุม
คณะกรรมการกองทุน ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก 
“OK”เพ่ือทาํการลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน 
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7. ข้อมูลการประชุมสมาชิกกองทุน 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.2 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุนดงั
รูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.2 แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.2 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการประชุมสมาชิก
กองทุน ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือ
ทาํการลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการประชุมสมาชิกกองทุน 

8. ข้อมูลการทํารายงานการประชุม 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.3 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม ดงั
รูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.3 แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.3.3 
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รูป: เพ่ิมขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการทาํรายงานการ
ประชุม ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํ
การลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการทาํรายงานการประชุม 
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9. ข้อมูลการบันทกึบัญชีการเงนิ 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.4 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน 

 เพิม่ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพิ่มขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน ดงั
รูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.4 แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.4 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน 
ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  



 

105 
 

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํ
การลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการบนัทึกบญัชีการเงิน 

10. ข้อมูลการตดิตามประเมนิผล 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.5 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการติดตามประเมินผล 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการติดตามประเมินผล คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลติดตามประเมินผลดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.5 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่
แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.5 
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รูป: เพ่ิมขอ้มูลการติดตามประเมินผล 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการติดตามประเมินผล คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการติดตามประเมินผล ดงั
รูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลการติดตามประเมินผล 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการติดตามประเมินผล คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํ
การลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการติดตามประเมินผล 
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11. ข้อมูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.6 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูล
การรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะ
แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.6 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 9.6 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอ
แกไ้ขขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการติดตามประเมินผล คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํ
การลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการรายงานผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
12. รายงานฐานะการเงนิ – ยอดบัญชีลูกหนี ้

เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 10 รายงานฐานะการเงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 
รูป : หนา้หลกัขอ้มูลรายงานฐานะการเงิน – ยอดบญัชีลกูหน้ี 
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 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีลกูหน้ี คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพิ่มขอ้มูลผลหลกั 
รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีลกูหน้ี ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลใน
ส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 10-ลกูหน้ี แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 10-ลกูหน้ี 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูล 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีลกูหน้ี คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผล
หลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีลกูหน้ี ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูล 

 ลบ 
 หนา้หลกัขอ้มูลหลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีลกูหน้ี คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก 
“OK” เพ่ือทาํการลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลหลกัรายงานฐานะการเงิน ยอดบญัชีลกูหน้ี 
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13. รายงานฐานะการเงนิ - ยอดบัญชีเจ้าหนี ้
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 10 รายงานฐานะการเงินกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 
รูป : หนา้หลกัขอ้มูลรายงานฐานะการเงิน – ยอดบญัชีเจา้หน้ี 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีเจา้หน้ี คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพิ่มขอ้มูลผลหลกั 
รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัช้ีเจา้หน้ี ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลใน
ส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 10-เจา้หน้ี แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 10-เจา้หน้ี 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูล 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีเจา้หน้ี คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลผล
หลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีเจา้หน้ี ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขขอ้มูล 

 ลบ 
 หนา้หลกัขอ้มูลหลกั รายงานฐานะการเงิน-ยอดบญัชีเจา้หน้ี คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก 
“OK” เพ่ือทาํการลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลหลกัรายงานฐานะการเงิน ยอดบญัชีเจา้หน้ี 

14. ข้อมูลงานพฒันาอืน่ๆ 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 11 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ 
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 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้
คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 11 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูล
ในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 11 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ ดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการลบ
ขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลงานพฒันาอ่ืนๆ 
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15. ข้อมูลการสนับสนุนขององค์กร 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 12.1 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์รคลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร ดงัรูป 
ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 12.1 แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 12.1 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลการสนบัสนุนของ
องคก์ร ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํ
การลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลการสนบัสนุนขององคก์ร 

 
16. ข้อมูลหน่วยงานอืน่ๆ 

เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 12.2 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ 
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 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้
คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 12.2 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดง
ขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 12.2 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆดงัรูป 
ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการลบ
ขอ้มูล 
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รูป: ลบขอ้มูลหน่วยงานอ่ืนๆ 

 
17. ขอ้มูลแผนการพฒันาในอนาคต 

เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 13 แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 
 มีแผนการพฒันาในอนาคต 

 
รูป: หนา้หลกัมีแผนพฒันาในอนาคต 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัมีแผนการพฒันาในอนาคต คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลแผนการพฒันาในอนาคตดงัรูป ให้
กรอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 13 แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 13 

 
18. รูป: เพ่ิมขอ้มูลแผนงานในอนาคต 
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 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัมีแผนการพฒันาในอนาคต คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลแผนการพฒันาในอนาคต
ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลแผนงานในอนาคต 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัมีแผนการพฒันาในอนาคต คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการ
ลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลแผนการพฒันาในอนาคต 

 ไม่มีแผนการพฒันาในอนาคต 

 
รูป: หนา้หลกัไม่มีแผนพฒันาในอนาคต 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัไม่มีแผนการพฒันาในอนาคต คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลสาเหตุการไม่มีแผนดงัรูป ให้
กรอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 13แต่สถานะเป็น 
“ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 13 
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19. รูป: เพ่ิมสาเหตุการไม่มีแผนงานในอนาคต 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัไม่มีแผนการพฒันาในอนาคต คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสาเหตุการไม่มีแผนการ
พฒันาในอนาคตดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลสาเหตุไม่มีแผนงานในอนาคต 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัไม่มีแผนการพฒันาในอนาคต คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํ
การลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลแผนการพฒันาในอนาคต 
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16. ข้อมูลปัญหาข้อตดิขัด 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 14 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดั 

 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดั คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดัดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้
คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 14 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูล
ในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 14 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดั 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดั คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดัดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  
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รูป: แกไ้ขขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดั 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดั คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการลบ
ขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลปัญหาขอ้ติดขดั 

17. ข้อมูลข้อคดิเห็นอืน่ๆ 
เป็นขอ้มูลท่ีจะถูกนาํไปใชใ้นส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 15 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
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 เพ่ิม 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้
คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” จะแสดงขอ้มูลในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 15 แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูล
ในส่วนขอ้มูลสวสัดิการขอ้ 15 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 

 แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ คลิก “แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 

 ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพ่ือทาํการลบ
ขอ้มูล 
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รูป: ลบขอ้มูลขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ 
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5.ส่วนจัดการสิทธิ 
 เป็นส่วนท่ีจะจาํกดัสิทธิใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ต่ละคนในการเขา้ถึงส่วนต่างๆของระบบ มากนอ้ยต่างกนั ซ่ึงจะทาํใหก้ารใชง้านมี
ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ในการใชก้ารส่วนน้ีผูท่ี้มีสิทธิสูงสุดเท่านั้นจึงจะเขา้ใชง้านได ้แบ่งเป็น 

 
รูป: หนา้หลกัส่วนจดัการสิทธิ 

ผู้ใช้งานระบบ 
เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ 

1) จากหนา้ผูใ้ชง้านระบบ ใหค้ลิก “เพ่ิมผูใ้ชง้านระบบ” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมผูใ้ชง้านระบบดงัรูป 
2) กรอกขอ้มูล 
 ช่ือผูใ้ชร้ะบบ หรือ รหสัสาํหรับการเขา้ใชง้าน (บงัคบักรอก) 
 รหสัผา่น (บงัคบักรอก) 
 ช่ือ (บงัคบักรอก) 
 นามสกลุ (บงัคบักรอก) 
 เลขท่ีบตัรประชาชน 
 ตาํแหน่ง (บงัคบักรอก) 
 มาจากองคก์ร 
 ท่ีอยูติ่ดต่อ (บงัคบักรอก) 
 เบอร์โทรศพัท ์
 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ (บงัคบักรอก) 
 อีเมลล ์(บงัคบักรอก) 
 สถานะ disable คือ ลอ็กผูใ้ช ้ไม่ใหส้ามารถใชร้ะบบได ้enable คือ อนุญาตใหผู้ใ้ชใ้ชร้ะบบได ้
ขอ้มูลท่ีกรอกน้ีสาํคญัมากตอ้งจาํใหไ้ด ้เพราจะใชใ้นการเขา้สู่ระบบในหนา้แรก ถา้จาํไม่ไดก้จ็ะไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้ 
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รูป: เพ่ิมผูใ้ชง้านระบบ 

กรอกขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบท่ีตอ้งการเพิ่ม แลว้คลิกปุ่ม “เพ่ิมผูใ้ชร้ะบบ”เพ่ือบนัทึกขอ้มูล โดยระบบจะบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช้
ใหม่ในระบบ พร้อมทั้งบนัทึกผูใ้ชน้ี้ในระบบท่ีเก่ียวขอ้งอีก 2 ระบบคือ ระบบฐานขอ้มูลกลางฯ และระบบสวสัดิการชุมชน (ถา้ไม่
เคยมีผูใ้ชน้ี้ในระบบ) 

 
แก้ไขผู้ใช้ระบบ 
 เราสามารถดูวา่มีใครเป็นผูใ้ชร้ะบบบา้ง โดยดูจากหนา้ผูใ้ชง้านระบบ แต่ถา้ตอ้งการแกไ้ขรายละเอียดผูใ้ชง้านระบบคน
ไหน ใหค้ลิกท่ี “แกไ้ข” ทา้ยรายการนั้น 

 
รูป: แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ  

 จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ ดงัรูป ซ่ึงในหนา้สามารถแกไ้ข ส่วนต่างๆ แลว้ กด “แกไ้ขผูใ้ชร้ะบบ” 
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รูป: แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ 

ลบผู้ใช้งานระบบ 
 จากหนา้ผูใ้ชง้านระบบ คลิก “ลบ” ทา้ยรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้ยนืยนัการลบโดยกด “OK” 

 
รูป: ลบผูใ้ชง้านระบบ (1) 

 
รูป: ลบผูใ้ชง้านระบบ (2) 
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กลุ่มและการกาํหนดสิทธิ 
ผูใ้ชง้านระบบจะไม่สามารถใชง้านไดส้มบูรณ์ถา้ไม่มีสิทธิ การกาํหนดสิทธิจะแบ่งไปตามกลุ่มผูใ้ช ้จึงตอ้งมีการสร้างกลุ่ม

ผูใ้ชก่้อน จากนั้นจึงเลือกสมาชิกเขา้ในกลุ่ม และเลือกพ้ืนท่ี ตามลาํดบั 

 
รูป: กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

เพ่ิมกลุ่มผู้ใช้ 
 จากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ เลือก “เพ่ิมกลุ่มผูใ้ชร้ะบบ” จะเขา้สู้หนา้จอดงัรูป ใหเ้ลือกช่ือกลุ่ม และสถานะ และกด “เพ่ิม
กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ” 

 
รูป: เพ่ิมกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

การจัดการสมาชิก 
 จากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ คลิก “สมาชิก” จะเขา้สู่หนา้สมาชิกในกลุ่ม ดงัรูป 

 
รูป: หนา้สมาชิกในกลุ่ม 

เพ่ิมสมาชิกในกลุ่ม  
สามารถทาํไดโ้ดยท่ีสมาชิกคนท่ีจะถกูเพ่ิมเขา้มาในกลุ่มตอ้งไม่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มใดใดมาก่อน ทาํไดโ้ดยจากหนา้

สมาชิกในกลุ่ม แลว้เลือกช่ือผูใ้ชร้ะบบจาก คลิก “เพ่ิม” สมาชิกจะถกูเพ่ิมเขา้ไปในกลุ่ม 
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รูป: เพ่ิมสมาชิกในกลุ่ม  

การจัดการสิทธิ 
 คือ การใหสิ้ทธิแก่แต่ละกลุ่ม โดยจากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ เลือก “สิทธิ” จะปรากฎหนา้สิทธิการใชง้านของกลุ่มดงัรูป 
เลือกทาํเคร่ืองหมาย และกด “บนัทึกสิทธิ”   
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รูป: การใหสิ้ทธิ (2) 
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การจัดการพืน้ท่ี 
 จากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ คลิก “พ้ืนท่ี”  

 
รูป: การจดัพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูล  

 จะเขา้สู่หนา้พ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหแ้กไ้ขขอ้มูล ใหเ้ลือกขอ้มูล และกด “บนัทึกสิทธิ” 
แก้ไขกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 

จากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ คลิก “แกไ้ข” 

 
รูป: แกไ้ขกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ (1) 

 จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ แกไ้ขขอ้มูลแลว้ กด “แกไ้ขขอ้มูลกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

 
รูป: แกไ้ขกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ (2) 
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ลบกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 
จากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ คลิก “ลบ” และยนืยนัการลบ จะลบกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

 
รูป: ลบกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 
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6. จัดการคําอธิบาย 
เป็นส่วนท่ีใชส้าํหรับการใส่คาํอธิบายขอ้มูลช่องกรอกขอ้มูล เพ่ือประกอบการคียข์อ้มูลต่างๆท่ีหนา้จอบนัทึกขอ้มูลในระบบ

สวสัดิการชุมชน  คลิกเลือก “จดัการคาํอธิบาย” จากเมนูดา้นบน  
ผูใ้ชส้ามารถเลือกหนา้จอท่ีตอ้งการจดัการคาํอธิบายไดจ้าก dropdown 1.เมนูหลกั และ 2. หนา้ “...” ได ้
ถา้ผูใ้ชต้อ้งการปรับปรุงขอ้มูลคาํอธิบายหนา้  “คน้หาขอ้มูลสวสัดิการชุมชน” ใหผู้ใ้ชเ้ลือกแสดงรายการคาํอธิบาย 1. เมนูหลกั

เลือก “ขอ้มูลสวสัดิการ” --> 2. เมนูหนา้เลือก “1.คน้หาขอ้มูลสวสัดิการชุมชน” ระบบจะแสดงรายการคาํอธิบายทั้งหมดท่ีมีอยุใ่น
หนา้นั้น ดงัน้ี 

 คอลมัภ ์“ประเภท” หมายถึง การแสดงประเภทของ object ท่ีจะใหแ้สดงคาํอธิบาย  เช่น ปุ่ม หรือกล่องกรอกขอ้ความ 
 คอลมัภ ์“control” หมายถึง แสดงช่ือของ object ท่ีจะใหแ้สดงคาํอธิบาย คือ ช่ือของปุ่ม หรือช่ือของกล่องขอ้ความ 
 คอลมัภ ์“คาํอธิบาย” หมายถึง คาํอธิบายท่ีจะแสดงใหผู้ใ้ชท้ราบถึงขอ้มูลท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
 คอลมัภ ์“หมายเหตุ” หมายถึง ผูใ้ชง้านสามารถบนัทึกขอ้ความสาํหรับเตือนความจาํได ้
 คอลมัภ ์“คาํสั่ง” หมายถึง ผูใ้ชง้านจะแกไ้ขขอ้มูลไดอ้ยา่งเดียวเท่านั้น หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลใหค้ลิกปุ่ม “Edit”  

 
รูป ตวัอยา่งหนา้จดัการคาํอธิบาย 

แก้ไขคาํอธิบาย 
จากหนา้จดัการคาํอธิบาย คลิก “แกไ้ข” 
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รูป แกไ้ขคาํอธิบาย (1) 

ตารางจะเขา้สู่โหมดการแกไ้ข เม่ือทาํการแกไ้ขขอ้มูลแลว้ กด “Update” 

 
รูป: แกไ้ขคาํอธิบาย (2) 

 
 

7. ออกจากระบบ 
คือ  การออกจากระบบ กลบัสู่หนา้การเขา้สู่ระบบ 
 
  
  

 


