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คู่มือการใช้ CODI WELFARE V3.0  

 เป็นระบบส าหรับการจดัการขอ้มลูกองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัต าบลผา่นทางอินเตอร์เนต เพื่อใหส้ะดวกและรวดเร็วต่อ
การจดัการขอ้มูลต่างๆไดต้ามความตอ้งการของแต่ละกองทุน และสามารถสรุปผลรายงานของขอ้มลูได ้โดยขั้นตอนของการใชง้าน
ระบบมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
การเข้าสู่ระบบ 

   
รูป: หนา้เขา้สู่ระบบ 

 ใส่ช่ือผูใ้ชง้านระบบและรหสัผา่น(ตามท่ีไดรั้บแจง้จาก พอช.) แลว้กด “เขา้สู่ระบบ” เพ่ือเขา้สู่ระบบ เม่ือเขา้สู่ระบบไดแ้ลว้ 
จึงสามารถใชเ้มนูต่างๆ ได ้ตามสิทธิการใชง้านท่ีต่างกนัไปตามช่ือผูใ้ชร้ะบบ และกลุ่ม โดยประกอบดว้ยเมนูหลกัต่างๆ ดงัน้ี  

1. ข้อมูลสวสัดกิารชุมชน 

 เม่ือคลิกท่ีเมนูขอ้มูลสวสัดิการชุมชน เราสามารถเลือก  คน้หาขอ้มูลสวสัดิการ เพื่อเขา้ไปดูรายละเอียด และเพ่ิมขอ้มูล
สวสัดิการได ้

ค้นหาข้อมูลสวสัดกิาร 
 การคน้หาขอ้มูลสวสัดิการ ท าไดโ้ดยเลือกเง่ือนไขการคน้หา ไดแ้ก่  รหสักองทุน ช่ือกองทุน  ท่ีอยูก่องทุน ซ่ึงถา้เลือกภาค 
ขอ้มูลจงัหวดั อ าเภอ ต าบล จะถูกดึงมาจากฐานขอ้มูลโดยอติัโนมติั 
 จากนั้นจึงกดปุ่ม “คน้หา” ผลลพัธ์จะแสดงดงัรูป โดยจะแสดงผลลพัธ์เฉพาะท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลในระบบน้ีแลว้เท่านั้น 

 
รูป: การคน้หาขอ้มูลสวสัดิการชุมชน 
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รูป: ผลลพัธ์การคน้หาขอ้มูลสวสัดิการ 

โดยถา้ไม่พบช่ือกองทุนสวสัดิการท่ีตอ้การนั้น สามารถเพ่ิมกองทุนสวสัดิการไดจ้ากเมนูรายการดา้นซา้ย โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

เพิม่ข้อมูลสวสัดกิาร 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลสวสัดิการชุมชน คลิกเลือกเมนูทางซา้ย “เพ่ิมขอ้มูลสวสัดิการ” จะปรากฎหนา้เพ่ิมขอ้มูลกองทุนดงัรูป 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลกองทุน (1) 



 

 4 

ในการกรอกรหสัการลงทุน ใหค้ลิก “คน้หา” จะปรากฎหนา้ต่างคน้หากองทุนดงัรูป 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลกองทุน (2) 

 
รูป: คน้หากองทุน 
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 ใหท้ าการกรอกเง่ือนไขการคน้หา และกดปุ่ม “คน้หา” จะปรากฏผลลพัธ์ดา้นล่างจอดงัรูป โดยจะแสดงเฉพาะกองทุนท่ียงั
ไม่ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลในระบบน้ีเท่านั้น ถา้กองทุนท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลอยูแ่ลว้จะคน้หาไม่พบ 

 
รูป: ผลลพัธ์การคน้หากองทุน 

 จากนั้นใหค้ลิกท่ี “เลือก” ทา้ยรายการ จะปรากฎยงัรหสักองทุน และช่ือกองทุนดงัรูป 

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

 
รูป: แสดงขอ้มูล 

 จากหนา้จอแสดงขอ้มูล ถา้เรายงัไม่กดปุ่ม “บนัทึก” เราสามารถเปล่ียนกองทุนอ่ืนไดโ้ดยท าการคน้หา แลว้กดแสดงขอ้มูล
เช่นเดียวกบัการเพ่ิมกองทุน เม่ือกดบนัทึกขอ้มูลใหม่แลว้จะปรากฎหนา้จอวา่ไดมี้การเพ่ิมขอ้มูลใหม่แลว้ดงัรูป  

 
รูป: ยนืยนัการเพ่ิมขอ้มูลกองทุน 
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ลบข้อมูลสวสัดกิาร 
จากหนา้ผลลพัธ์การคน้หาขอ้มูลสวสัดิการกองทุน ถา้ตอ้งการลบกองทุน คลิก “ลบ” ทา้ยรายการ 

 
รูป: ลบกองทุน 

ดู/แก้ไขข้อมูลสวสัดกิาร 
 จากหนา้ผลลพัธ์จากคน้หาขอ้มูลสวสัดิการ สามารถคลิกท่ี “ดู/แกไ้ข” ทา้ยรายการจะสามารถเขา้สู่หนา้รายละเอียดกองทุน
ดงัรูป และเม่ือคลิกท่ีแต่ละหวัขอ้ทางดา้นซา้ย จะปรากฎรายละเอียดของแต่ละหวัขอ้นั้นทางดา้นขวา  
ขอ้มูลในรายละเอียดกองทุนประกอบดว้ย 
1. ช่ือกองทุน เป็นขอ้มูลส่วนท่ีดูไดอ้ยา่งเดียว โดยขอ้มูลในส่วนน้ีจะดึงขอ้มูลมาจากโปรแกรมรับรองสถานะสภาพฯ(Codi Net) 

 
รูป: ขอ้มูลช่ือกองทุน 
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2. การก่อตั้ง เป็นขอ้มูลส่วนท่ีดูไดอ้ยา่งเดียวเช่นกนั โดยขอ้มูลในส่วนน้ีจะดึงขอ้มูลจากโปรแกรมรับรองสถานภาพฯ(Codi Net) 

 
รูป: ขอ้มูลการก่อตั้ง 

3. ขอ้มูลจ านวนชุมชน /หมู่บา้น จะแสดงขอ้มูลจ านวนชุมชน / หมู่บา้น ในแต่ละกลุ่มสวสัดิการชุมชน โดยเร่ิมตน้มาจะแสดงปี
ล่าสุด แตส่ามารถดูรายละเอียดขอ้มูลของปีอ่ืนๆ ไดโ้ดยเลือกจากลิสตร์ายการปีท่ีอยูด่า้นมุมบนขวา ดงัรูป 

 
รูป: ขอ้มูลจ านวนชุมชน / หมู่บา้น 
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ตวัอยา่ง เช่น อยากดูรายละเอียดขอ้มูลของปี 2553 ใหเ้ลือกปี2553แลว้จะปรากฎรายละเอียดดงัรูป 

 
 รูป: ดูรายละเอียดขอ้มูลจ านวนชุมชน / หมู่บา้น 

ถา้ตอ้งการเพ่ิม/ลบปี สามารถท าไดโ้ดย คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิม / ลบ ปี” จะปรากฎหนา้ต่างขอ้มูลรายปีดงัรูป ถา้ตอ้งการลบปีใด
ใหค้ลิก “ลบ” แต่ถา้ตอ้งการเพ่ิมปีใดใหเ้ลือกจากรายการเพ่ิมปี แลว้จึงกดปุ่ม “บนัทึก” 

 
รูป: ขอ้มูลรายปี 

นอกจากการเพ่ิม/ลบปี ยงัมีปุ่มลดัส าหรับ ปิดงบรายปีอีกดว้ย โดยการคลิกเลือก “ปิดงบรายปี” แลว้กดปุ่ม “บนัทึก”  
หมายเหต ุ การก าหนดปีและการปิดงบรายปีน้ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัทุกขอ้มูลท่ีมีขอ้มูลลกัษณะเดียวกนั 
 
**ข้อควรระวงัส าคญั** การปิดงบรายปีนั้น ใชส้ าหรับสรุปขอ้มูลรายปีของปีท่ีผา่นมา เพ่ือยกยอดไปเป็นค่าเร่ิมตน้ของปีถดัไป 
ดงันั้นการจะเพ่ิมปีใหม่นั้น จ าเป็นจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปรับปรุงขอ้มูลของปีเดิมใหแ้ลว้เสร็จ ก่อนท่ีจะเพ่ิมปีใหม่ 
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4. ขอ้มูลสมาชิกกองทุน  
ประกอบดว้ย  
4.1. คน้หาสมาชิก  

เราสามารถคน้หาสมาชิก โดยระบุเง่ือนไขต่างๆ และ กดปุ่ม “คน้หา” จะปรากฎผลลพัธ์การคน้หาดงัรูป  

 
รูป : การคน้หาสมาชิก 

 
รูป : ผลลพัธ์การคน้หาสมาชิก 
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โดยมีรายละเอียดของปุ่มแต่ละปุ่ม ดงัน้ี 
 พิมพส์มุดประจ าตวัสมาชิก เป็นการเขา้สู่หนา้รายละเอียดของรายการขอ้มูลรายรับรายจ่ายของแต่ละสมาชิกท่ีตอ้งการเลือก 

ซ่ึงสามารถคน้หาช่วงวนัท่ีของรายการท่ีตอ้งการ และคลิกปุ่ม “คน้หา” เพ่ือแสดงผลลพัธ์ของช่วงวนัท่ีเลือก โดยถา้คลิกท่ี 
“พิมพส์มุดบนัทึกประจ าตวั” คือการออกรายงานเป็น Microsoft Excel ตามท่ีผลลพัธ์ท่ีแสดง ดงัรูป 

 
รูป: พิมพส์มุดประจ าตวัสมาชิก 

 พิมพใ์บสมคัร เป็นการออกใบสมคัรของสมาชิกท่ีเลือก ซ่ึงออกเป็นไฟล ์Microsoft Word 
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 ดู/แกไ้ขขอ้มูล จากหนา้ผลลพัธ์การคน้หาสมาชิก ถา้คลิกท่ีปุ่ม “ดู/แกไ้ข” เป็นการเขา้สู่หนา้แสดงรายละเอียดหรือแกไ้ข
ขอ้มูลสมาชิก ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่างๆ แลว้กดปุ่ม “บนัทึก” ได ้ดงัรูป 

 
รูป: ดู/แกไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

 การลบสมาชิก สามารถท าไดโ้ดยคลิกท่ีปุ่ม “ลบ” ทา้ยรายการจากหนา้ผลลพัธ์การคน้หาสมาชิก และยนืยนัการลบ 
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4.2. เพ่ิมสมาชิก  
จะเป็นการเพ่ิมขอ้มูลสมาชิกทีละราย โดยพยามยามกรอกรายละเอียดใหม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะส่วนท่ีมีเคร่ืองหมาย * จะเป็น

ส่วนท่ีบงัคบักรอก ละเวน้ไม่ได ้ในการกรอกขอ้มูลสามารถสัง่พิมพแ์บบสมคัรสมาชิก กองทุนสวสัดิการชุมชนได ้โดยคลิกท่ี
ปุ่ม Download เพ่ือใหส้มาชิกกรอกขอ้มูลในใบสมคัรก่อน จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าคียล์งระบบ 

 
รูป: การเพ่ิมสมาชิก 
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ซ่ึงถา้รายปีท่ีเลือกยงัไม่มีขอ้มูลรายการสมาชิก ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนเพ่ือคดัลอกขอ้มูลจากปีก่อนหนา้ล่าสุดท่ีมี
ขอ้มูลสมาชิกมาใชง้านเป็นขอ้มูลเร่ิมตน้ เพื่อความสะดวกในการใชง้าน ดงัรูป 

 
รูป: แสดงขอ้ความแจง้เตือนเพ่ือคดัลอกขอ้มูลจากปีก่อนหนา้ 

4.3. ปรับปรุงขอ้มูลรูปแบบสมทบ      
เป็นส่วนของการปรับปรุงขอ้มูลสมาชิกท่ีส่วนของขอ้มูลรูปแบบการสมทบ สามารถปรับปรุงขอ้มลูไดโ้ดยการเลือก
รูปแบบการสมทบท่ีตอ้งการ เช่น รายสปัดาห์,รายเดือน, รายปี เป็นตน้ รวมทั้งกรอกขอ้มูลจ านวนเงินสมทบ ซ่ึงการ
ปรับปรุงขอ้มูลสามารถระบุประเภทของสมาชิกท่ีตอ้งการปรับปรุงไดจ้ากหวัขอ้ “ปรับปรุงขอ้มูล” แลว้คลิกปุ่ม “ปรับปรุง
ขอ้มูล” 

 
รูป: ปรับปรุงขอ้มูลรูปแบบสมทบของสมาชิก 

5. ขอ้มูลรายรับรายจ่ายเงินกองทุนสวสัดิการ 
เม่ือเลือกเมนูและเขา้มาในส่วนน้ี จะเป็นหนา้แสดงขอ้มูลโดยรวมของรายการรายรับรายจ่ายของกองทุนสวสัดิการ ซ่ึงถา้

ขอ้มูลรายรับหรือรายจ่ายยงัคงมีขอ้มูลรอการอนุมติัอยูน่ั้น จะแสดงหนา้ต่างเตือนวา่มีรายการรับรออนุมติัอยูก่ี่รายการ และมี
รายการจ่ายรออนุมติัอยูก่ี่รายการ ดงัรูป  

 
รูป: หนา้เตือนขอ้มูลรายรับรายจ่ายเงินกองทุนสวสัดิการ 
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โดยขอ้มูลในส่วนของหนา้น้ีประกอบดว้ย  
5.0. ภาพรวมรายรับรายจ่ายเงินกองทุนสวสัดิการ ขอ้มูลรายรับ และขอ้มูลรายจ่าย เป็นการแสดงจ านวนรวมของรายปี ดงัรูป 

 
รูป: ภาพรวมรายรับรายจ่ายเงินกองทุนสวสัดิการ 

5.1. ขอ้มูลรายรับ 
เป็นการแสดงขอ้มูลทั้งรายรับรวมทั้งหมด และรายรับแยกตามวนัท่ีดงัรูป เราสามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้

โดยคลิกท่ี “ดู” จะเขา้สู่หนา้ดูขอ้มูลรายรับ 

 
รูป: ขอ้มูลรายรับ 

 
รูป: ดูขอ้มูลรายรับ 
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การเพ่ิมรายรับ แบ่งเป็น 
 เพ่ิมทีละรายการ 
คลิกท่ี “เพ่ิมทีละรายการ” จะเขา้สู่หนา้ ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูล แลว้จึงกดปุ่ม “บนัทึก”  

 
รูป: หนา้เพ่ิมขอ้มูลรายรับ ทีละรายการ 

หมายเหต ุในกรณีท่ีผูใ้ชปิ้ดปีงบประมาณไปแลว้ แต่วา่ยงัมีสามาชิกท่ีคา้งช าระเงินสมทบอยูส่ามารถบนัทึกขอ้มูลไดใ้นช่อง ค่า
สมทบคา้งช าระปีก่อน 

 เพ่ิมรายการสมทบแบบกลุ่ม 
คลิกท่ี “เพ่ิมรายการสมทบแบบกลุ่ม” จะเขา้สู่หนา้น าเขา้ขอ้มูลรายการสมทบจากสมาชิกแบบไฟล ์Excel ซ่ึงรูปแบบของ

แบบฟอร์มของไฟล ์Excel สามารถคลิกท่ีปุ่ม “Download” และถา้ตอ้งการน าเขา้ขอ้มูลสามารถท าไดโ้ดยการคลิกปุ่ม 
“Browse…” แลว้เลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ จากนั้นคลิกปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะน าขอ้มูลเขา้คิวในระบบเพือ่รอประมวลผลในเวลาท่ี
ก าหนดซ่ึงโดยปกติแลว้จะแลว้เสร็จในเวลากลางคืนของวนัท่ีบนัทึกขอ้มูล โดยผูใ้ชส้ามารถดูผลการน าเขา้ขอ้มูลในวนัรุ่งข้ึน 
ส่วนของรายการท่ีแสดงดา้นล่างคือรายการท่ีมีปัญหาของไฟลท่ี์น าเขา้ก่อนหนา้ ดงัรูป 

 
รูป: หนา้เพ่ิมขอ้มูลรายการสมทบแบบกลุ่ม 
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 อนุมติัรายการ 
ถา้คลิกท่ี “อนุมติัรายการ” จะเขา้สู่หน้าอนุมติัขอ้มูลรายรับ โดยจะแสดง จ านวนรายการท่ีอนุมติั, จ านวนรายการท่ีไม่

อนุมติั และจ านวนรายการท่ีรออนุมติั ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มจ านวนรายการของแต่ละจ านวนรายการจะเป็นการแสดงรายการรายรับ
ตามท่ีเลือก โดยแต่ละรายการท่ีแสดงสามารถคลิกเลือกได้ว่า อนุมัติ หรือไม่อนุมติั และสามารถคลิก “ดูรายละเอียด” 
ประกอบการอนุมติัได ้จะแสดงคลา้ยหนา้เพ่ิมรายการรายรับทีละรายการ 

 
รูป: ขอ้มูลอนุมติัรายรับประจ าปี 
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5.2. ขอ้มูลรายจ่าย 
เป็นการแสดงขอ้มูลทั้งรายจ่ายรวมทั้งหมด และรายจ่ายแยกตามวนัท่ีดงัรูป เราสามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้

โดยคลิกท่ี “ดู” จะเขา้สู่หนา้ดูขอ้มูลรายจ่าย 

 
รูป: ขอ้มูลรายจ่าย 

 
รูป: ดูรายละเอียดขอ้มูลรายจ่าย 
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 เพ่ิมทีละรายการ 
คลิกท่ี “เพ่ิมทีละรายการ” จะเขา้สู่หนา้ ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูล แลว้จึงกดปุ่ม “บนัทึก” แต่ถา้ประเภทรายการท่ีเลือกเป็น
ประเภท “สวสัดิการ” จะมีการแสดงเง่ือนไขการจ่ายสวัสดิการ, ขอ้มูลสมาชิกและประวติัการไดรั้บสวสัดิการตามประเภท
สวสัดิการ และจ านวนเงินท่ีสามารถเบิกได ้ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะท าการแจง้เตือนอีกคร้ังเพ่ือยนืยนัการจ่าย 
ดงัรูปขา้งล่าง ตามล าดบั แต่ทั้งน้ีระบบจะสามารถบนัทึกไดแ้มจ้ะท ารายการเกินจ านวนคร้ัง หรือจ านวนเงินท่ีเบิกเกินได ้

 
รูป: แสดงขอ้ความยนืยนักรณีท่ีเลือกบนัทึกขอ้มูลแบบประเภทรายการสวสัดิการ 

 
รูป: แสดงขอ้ความยนืยนักรณีท่ีเลือกบนัทึกขอ้มูลแบบประเภทรายการสวสัดิการ 
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 อนุมติัรายการ 
ถา้คลิกท่ี “อนุมติัรายการ” จะเขา้สู่หนา้อนุมติัขอ้มูลรายจ่าย โดยจะแสดง จ านวนรายการท่ีอนุมติั, จ านวนรายการท่ีไม่

อนุมติั และจ านวนรายการท่ีรออนุมติั ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีปุ่มจ านวนรายการของแต่ละจ านวนรายการจะเป็นการแสดงรายการรายจ่าย
ตามท่ีเลือก โดยแต่ละรายการท่ีแสดงสามารถคลิกเลือกไดว้า่ อนุมติั หรือไม่อนุมติั และสามารถคลิก “ดูรายละเอียด” ประกอบการ
อนุมติัได ้จะแสดงคลา้ยหนา้เพ่ิมรายการรายจ่ายทีละรายการ 

 
รูป: ขอ้มูลอนุมติัรายจ่ายประจ าปี 
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รายงานของกองทุนสวสัดกิาร 

 
รูป: รายงานของกองทุนสวสัดิการ 

ประกอบดว้ย 
1 รายงานอายกุองทุนสวสัดิการ 

1.1. รายงานรายช่ือสมาชิกกองทุนสวสัดิการ 
1.2. รายงานรายช่ือสมาชิกท่ีเสียชีวติ แยกตามประเภทโรค 
1.3. รายงานรายช่ือสมาชิกท่ีเจ็บป่วย แยกตามประเภทโรค 

2 รายงานขอ้มูลการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชน 
2.1 รายงานรายช่ือสมาชิกท่ีคา้งช าระ 
2.2 รายงานรายรับรายจ่าย 

ซ่ึงเม่ือคลิกท่ีหวัขอ้รายงานท่ีตอ้งการ จะแสดงรายการเง่ือนไขของการออกรายงานตามแต่ละหวัขอ้รายงาน  
หมายเหต ุบางหวัขอ้รายงานอาจจะเป็นการออกรายงาน โดยไม่มีใหเ้ลือกแสดงรายการเง่ือนไขได ้
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ตั้งค่าระบบ  
1. ตั้งค่าการติดตามเงินสมทบ 

 
รูป: การตั้งค่าติดตามเงินสมทบ 

เป็นหนา้ของการตั้งค่าวธีิการค านวณเพื่อติดตามเงินสมทบ เพื่อใชใ้นการออกรายงานรายช่ือสมาชิกท่ีคา้งช าระ โดยถา้
รายการใดท่ีมีการตั้งค่าแลว้นั้น สถานะการตั้งค่าจะเป็น “ถูกตั้งค่าแลว้” แต่ถา้รายการใดยงัไม่ไดต้ั้งคา่จะแสดง “ยงัไม่ไดถู้กตั้งค่า” 
ดงัรูปขา้งบน โดยตวัอยา่งวธีิการค านวณดงัน้ี ในกรณีท่ีรูปแบบครบก าหนดช าระ 1 เดือนหมายความวา่จะคิดเงินท่ีสมาชิกตอ้ง
สมทบเป็นเดือนละ 1 คร้ัง แต่ถา้รูปแบบครบก าหนดช าระ 1 วนัจะหมายความวา่คิดเงินท่ีสมาชิกตอ้งสมทบตามจ านวนวนัท่ีเกิดข้ึน
จริง เป็นตน้ 

ส่วนรูปขา้งล่าง แสดงการตั้งค่ารายการท่ีเลือกและ/หรือแสดงขอ้มูลท่ีไดต้ั้งค่าไปแลว้ โดยการคลิกปุ่ม “ตั้งค่า” 

 
รูป: ตั้งค่าการติดตามเงินสมทบ 

ซ่ึงถา้รายปีท่ีเลือกยงัไม่มีขอ้มูลการตั้งค่าการติดตามเงินสมทบ ระบบจะแสดงขอ้ความแจง้เตือนเพือ่คดัลอกขอ้มูลจากปี
ก่อนหนา้ล่าสุดท่ีมีขอ้มูลการตั้งคา่การติดตามเงินสมทบมาใชง้านเป็นขอ้มูลเร่ิมตน้ ดงัรูป 

 
รูป: แสดงขอ้ความแจง้เตือนเพ่ือคดัลอกขอ้มูลจากปีก่อน 
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2. ตั้งค่าเง่ือนไขการจ่ายเงินสวสัดิการ 

 
รูป: ตั้งค่าเง่ือนไขการจ่ายเงินสวสัดิการ 

เป็นส่วนของการตั้งค่าและแสดงเง่ือนไขการตรวจสอบการจ่ายค่าสวสัดิการ(ดงัรูปขา้งบน) ในส่วนของการเพ่ิมขอ้มูล
รายจ่ายประเภทสวสัดิการสมาชิก โดยสามารถเลือกดูค่าท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ของแต่ละประเภทสวสัดิการ จากการคลิกท่ีหนา้ช่ือ
ประเภทสวสัดิการ ซ่ึงถ้ายงัไม่มีรายการเง่ือนไข สามารถเพ่ิมเง่ือนไขได้จากการคลิกปุ่ม “เพ่ิมเง่ือนไข” หรือถา้ตอ้งการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลเง่ือนไขสามารถคลิกท่ีปุ่ม “ดู/แกไ้ข”  ของรายการนั้นๆ (ดงัรูปขา้งล่าง) และลบขอ้มูลรายการไดจ้าก
การคลิกปุ่ม “ลบ” ของรายการท่ีตอ้งการไดเ้ช่นกนั 

 
รูป: แสดงขอ้มูลเง่ือนไขรายการท่ีตอ้งการดูหรือแกไ้ข (รวมทั้งการเพ่ิมเง่ือนไข) 

 หมายเหตุ ช่องระดบัความส าคญัใชส้ าหรับกรณีท่ีเง่ือนไขของสวสัดิการประเภทใดๆ มีมากกวา่ 1 ขั้นการจ่ายเงินเช่น อายุ
ความเป็นสมาชิกมากกวา่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีจ่ายไดค้ร้ังละ 500 บาท แต่ถา้อายคุวามเป็นสมาชิกมากกวา่ 5 ปี จ่ายไดค้ร้ังละ 800 บาท 
ผูใ้ชจ้  าเป็นจะตอ้งใส่ค่า ระดบัความส าคญัลงไปโดยรายการท่ีมีการจ่ายเงินมากกวา่ใหใ้ส่ค่าท่ีสูงกวา่ และห่างกนัเป็นช่วงๆ โดย
ก าหนดช่วงละ 5 หรือ10 ตามความเหมาะสม (ถา้มีขั้นในการจ่ายไม่เกิน 9 ขั้น ใหใ้ช ้10 โดยเร่ิมตน้ท่ี 10, 20, 30, … แต่ถา้มีขั้นการ
จ่ายมากกวา่ 9 ขั้น ใหใ้ช ้5 โดยเร่ิมท่ี 5, 10, 15, …)  เช่น จ่ายไดค้ร้ัง 500 บาท ใหร้ะดบัความส าคญัเป็น 10 ส่วนจ่ายไดค้ร้ังละ 800 
บาท ใหร้ะดบัความส าคญัเป็น 20  
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พมิพ์แบบแสดงสถานะกองทุนสวสัดกิาร 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลกองทุน คลิกเมนูทางซา้ย “พิมพแ์บบแสดงสถานะกองทุนสวสัดิการ” สามารถแสดงรายงานเป็น MS 
Word และสัง่พิมพไ์ด ้

 
รูป: พิมพแ์บบแสดงสถานะกองทุนสวสัดิการ 
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2. รายงานต่างๆ 
เม่ือตอ้งการดูรายงานเร่ืองใด ใหค้ลิกท่ีเมนูรายงานต่างๆแลว้ คลิกท่ีช่ือรายงานนั้น เพ่ือเขา้สู่หนา้หลกัของรายงานนั้น 

 
รูป: หนา้หลกัรายงาน 
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รูป: เมนูรายงาน 

รายงานต่างๆประกอบดว้ย 
1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการ 

แบ่งเป็น 
1.1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามโครงสร้างอายสุมาชิก 

1.1.1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามโครงสร้างอายสุมาชิก แยกตามรายภาค 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามโครงสร้างอายสุมาชิก แยกตามรายภาค  

1.1.2. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามโครงสร้างอายสุมาชิก แยกตามรายจงัหวดั 
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รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามโครงสร้างอายสุมาชิก แยกตามรายจงัหวดั 

1.1.3. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามโครงสร้างอายสุมาชิก แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามโครงสร้างอายสุมาชิก แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

1.2. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามเพศของสมาชิก 
1.2.1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามเพศของสมาชิก แยกตามรายภาค 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามเพศของสมาชิก แยกตามรายภาค 

1.2.2. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามเพศของสมาชิก แยกตามรายจงัหวดั 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามเพศของสมาชิก แยกตามรายจงัหวดั 

1.2.3. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามเพศของสมาชิกแยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 
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รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามเพศของสมาชิก แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

1.3. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ 
1.3.1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามรายภาค 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามรายภาค 

1.3.2. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามรายจงัหวดั 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามรายจงัหวดั 

1.3.3. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามกองทุนสวสัดิการ 
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1.4. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเสียชีวติแยกตามประเภทโรค 
1.4.1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเสียชีวติแยกตามประเภทโรค แยกตามรายภาค 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเสียชีวติแยกตามประเภทโรค แยกตามรายภาค 

1.4.2. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเสียชีวติแยกตามประเภทโรค แยกตามรายจงัหวดั 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเสียชีวติแยกตามประเภทโรค แยกตามรายจงัหวดั 

1.4.3. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเสียชีวติแยกตามประเภทโรค แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเสียชีวติแยกตามประเภทโรค แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

1.5. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเจบ็ป่วยแยกตามประเภทโรค 
1.5.1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเจบ็ป่วยแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามรายภาค 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเจบ็ป่วยแยกตามประเภทโรค แยกตามรายภาค 
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1.5.2. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเจบ็ป่วยแยกตามประเภทโรค แยกตามรายจงัหวดั 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเจบ็ป่วยแยกตามประเภทการส่งเงินสมทบ แยกตามรายจงัหวดั 

1.5.3. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเจบ็ป่วยแยกตามประเภทโรค แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีเจบ็ป่วยแยกตามประเภทโรค แยกตามกองทุนสวสัดิการ 

1.6. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีลาออกแยกตามสาเหตุการลาออก 
1.6.1. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีลาออกแยกตามสาเหตุการลาออก แยกรายภาค 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีลาออกแยกตามสาเหตุการลาออก แยกรายภาค 

1.6.2. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีลาออกแยกตามสาเหตุการลาออก สมทบ แยกตามรายจงัหวดั 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีลาออกแยกตามสาเหตุการลาออก แยกรายจงัหวดั 
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1.6.3. รายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีลาออกแยกตามสาเหตุการลาออก แยกตามรายกองทุนสวสัดิการ 

 
รูป: คน้หารายงานจ านวนสมาชิกกองทุนสวสัดิการท่ีลาออกแยกตามสาเหตุการลาออก แยกกองทุนสวสัดิการ 

 
 การแสดงรายงานทั้งหมดของขอ้1 ใชว้ธีิเดียวกนัโดยเลือก ระบุเง่ือนไขการออกรายงาน แลว้กด “แสดงรายงาน” รายงาน
จะแสดงออกมาในรูปแบบ Microsoft Excel  
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3. ข้อมูลหลกัต่างๆ 

 
รูป: ขอ้มูลหลกั 

ประกอบดว้ย 
1. ประเภทสวสัดกิาร 

 
รูป: ขอ้มูลหลกั-ประเภทสวสัดิการ 

เพิม่ข้อมูล 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลประเภทสวสัดิการ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก 
“บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” ขอ้มูลน้ีก็จะปรากฎยงัส่วนต่างๆท่ีน าไปใชง้าน แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลใน
ส่วนนั้น 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลประเภทสวสัดิการ 
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ดู/แก้ไข 
 จากหนา้หลกัประเภทสวสัดิการ คลิก “ดู/แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก 
“บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลประเภทสวสัดิการ 

ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูล คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพื่อท าการลบขอ้มูล 

 
รูป : ลบขอ้มูลประเภทสวสัดิการ 
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2. ประเภทการสมทบ 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูล-ประเภทการสมทบ 

เพิม่ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลประเภทการสมทบ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมประเภทการสมทบ ดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูล
แลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” ขอ้มูลน้ีก็จะปรากฎยงัส่วนต่างๆท่ีน าไปใชง้าน แตส่ถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดง
ขอ้มูลในส่วนนั้น 

 
รูป: เพ่ิมประเภทการสมทบ 

ดู/แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลประเภทการสมทบ คลิก “ดู/แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลประเภทการสมทบ ดงัรูป 
ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขประเภทการสมทบ 
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ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลประเภทการสมทบ คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพื่อท าการลบ
ขอ้มูล 

 
รูป: ลบประเภทการสมทบ 

 
3. รายช่ือโรคต่างๆ 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูล-รายช่ือโรคต่างๆ 

เพิม่ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลรายช่ือโรคต่างๆคลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมรายช่ือโรคต่างๆดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก 
“บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” ขอ้มูลน้ีก็จะปรากฎยงัส่วนต่างๆท่ีน าไปใชง้าน แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลใน
ส่วนนั้น 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลรายช่ือโรคต่างๆ 
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ดู/แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลรายช่ือโรคต่างๆ คลิก “ดู/แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขรายช่ือโรคต่างๆดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลรายช่ือโรคต่างๆ 

ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลรายช่ือโรคต่างๆคลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพื่อท าการลบ
ขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลรายช่ือโรคต่างๆ 

4. หมวดรายรับ 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูล-หมวดรายรับ 
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เพิม่ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหมวดรายรับ คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลหมวดรายรับดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก 
“บนัทึก” 

ถา้ตอ้งการใหข้อ้มูลใหม่เป็นส่วนยอ่ยของขอ้มูลหลกัใด ใหเ้ลือกจากรายการ “เป็นขอ้มูลส ารองของ…” แต่ถา้เลือก “ไม่
ระบุ” ก็จะเป็นการเพ่ิมขอ้มูลหมวดรายรับหลกั 

จากนั้นเช็คสถานะ โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” ขอ้มูลน้ีก็จะปรากฎยงัส่วนต่างๆท่ีน าไปใชง้าน แตส่ถานะเป็น “ยกเลิก” 
จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนนั้น 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลหมวดรายรับ 

ดู/แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหมวดรายรับ คลิก “ดู/แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลหมวดรายรับดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลหมวดรายรับ 
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ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการจดัเก็บขอ้มูลหมวดรายรับ คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก 
“OK”เพื่อท าการลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลหมวดรายรับ 

5. หมวดรายจ่าย 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูล-หมวดรายจ่าย 

เพิม่ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหมวดรายจ่าย คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลหมวดรายใหก้รอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” 
ถา้ตอ้งการใหข้อ้มูลใหม่เป็นส่วนยอ่ยของขอ้มูลหลกัใด ใหเ้ลือกจากรายการ “เป็นขอ้มูลส ารองของ…” แต่ถา้เลือก “ไม่ระบุ” ก็จะ
เป็นการเพ่ิมขอ้มูลหมวดรายจ่ายหลกั จากนั้นเช็คสถานะ โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” ขอ้มูลน้ีก็จะปรากฎยงัส่วนต่างๆท่ีน าไปใช้
งาน แต่สถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดงขอ้มูลในส่วนนั้น ดงัรูป 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูลหมวดรายจ่าย 
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ดู/แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลหมวดรายจ่าย คลิก “ดู/แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลหมวดรายจ่ายดงัรูป ใหก้รอก
ขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก” 

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลหมวดรายจ่าย 

ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการกองทุน คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก 
“OK”เพื่อท าการลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูล  
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6. สาเหตุการลาออก 

 
รูป: หนา้หลกัขอ้มูล 

เพิม่ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลสาเหตุการลาออก คลิก “เพ่ิมขอ้มูล” จะเขา้สู่หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลสาเหตุการลาออกดงัรูป ใหก้รอกขอ้มูล
แลว้คลิก “บนัทึก” โดยถา้สถานะเป็น “ใชง้าน” ขอ้มูลน้ีก็จะปรากฎยงัส่วนต่างๆท่ีน าไปใชง้าน แตส่ถานะเป็น “ยกเลิก” จะไม่แสดง
ขอ้มูลในส่วนนั้น 

 
รูป: เพ่ิมขอ้มูล-สาเหตุการลาออก 

ดู/แก้ไข 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลสาเหตุการลาออก คลิก “ดู/แกไ้ข”ทา้ยรายการ จะเขา้สู่หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสาเหตุการลาออก ดงัรูป ให้
กรอกขอ้มูลแลว้คลิก “บนัทึก”  

 
รูป: แกไ้ขขอ้มูลสาเหตุการลาออก 
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ลบ 
 จากหนา้หลกัขอ้มูลการสาเหตุการลาออก คลิก “ลบ”ทา้ยรายการ จะเจอหนา้ต่างยนืยนัการลบดงัรูป คลิก “OK”เพื่อท าการ
ลบขอ้มูล 

 
รูป: ลบขอ้มูลสาเหตุการลาออก 
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4. ส่วนจดัการสิทธิ 
 เป็นส่วนท่ีจะจ ากดัสิทธิใหแ้ก่ผูใ้ชแ้ต่ละคนในการเขา้ถึงส่วนต่างๆของระบบ มากนอ้ยต่างกนั ซ่ึงจะท าใหก้ารใชง้านมี
ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ในการใชก้ารส่วนน้ีผูท่ี้มีสิทธิสูงสุดเท่านั้นจึงจะเขา้ใชง้านได ้แบ่งเป็น 

 
รูป: หนา้หลกัส่วนจดัการสิทธิ 

ผู้ใช้งานระบบ 
เพ่ิมผู้ใช้งานระบบ 

1) จากหนา้ผูใ้ชง้านระบบ ใหค้ลิก “เพ่ิมผูใ้ชง้านระบบ” จะเขา้สู่หนา้เพ่ิมผูใ้ชง้านระบบดงัรูป 
2) กรอกขอ้มูล 
 ช่ือผูใ้ชร้ะบบ 
 รหสัผา่น 
 สถานะ disable คือ ลอ็กผูใ้ช ้ไม่ใหส้ามารถใชร้ะบบได ้enable คือ อนุญาตใหผู้ใ้ชใ้ชร้ะบบได ้
ขอ้มูลท่ีกรอกน้ีส าคญัมากตอ้งจ าใหไ้ด ้เพราจะใชใ้นการเขา้สู่ระบบในหนา้แรก ถา้จ าไม่ไดก็้จะไม่สามารถเขา้สู่ระบบได ้ 

 
รูป: เพ่ิมผูใ้ชง้านระบบ 
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แก้ไขผู้ใช้ระบบ 
 เราสามารถดูวา่มีใครเป็นผูใ้ชร้ะบบบา้ง โดยดูจากหนา้ผูใ้ชง้านระบบ แต่ถา้ตอ้งการแกไ้ขรายละเอียดผูใ้ชง้านระบบคน
ไหน ใหค้ลิกท่ี “แกไ้ข” ทา้ยรายการนั้น 

 
รูป: แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ  

 จะเขา้สู่หนา้แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ ดงัรูป ซ่ึงในหนา้สามารถแกไ้ข ส่วนต่างๆ แลว้ กด “แกไ้ขผูใ้ชร้ะบบ” 

 
รูป: แกไ้ขผูใ้ชง้านระบบ 

ลบผู้ใช้งานระบบ 
 จากหนา้ผูใ้ชง้านระบบ คลิก “ลบ” ทา้ยรายการท่ีตอ้งการลบ แลว้ยนืยนัการลบโดยกด “OK” 

 
รูป: ลบผูใ้ชง้านระบบ (1) 

 
รูป: ลบผูใ้ชง้านระบบ (2) 
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กลุ่มและการก าหนดสิทธิ 
ผูใ้ชง้านระบบจะไม่สามารถใชง้านไดส้มบูรณ์ถา้ไม่มีสิทธิ การก าหนดสิทธิจะแบ่งไปตามกลุ่มผูใ้ช ้จึงตอ้งมีการสร้างกลุ่ม

ผูใ้ชก่้อน จากนั้นจึงเลือกสมาชิกเขา้ในกลุ่ม และเลือกพ้ืนท่ี ตามล าดบั 

 
รูป: กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

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

 
รูป: เพ่ิมกลุ่มผูใ้ชง้านระบบ 

การจัดการสมาชิก 
 จากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ คลิก “สมาชิก” จะเขา้สู่หนา้สมาชิกในกลุ่ม ดงัรูป 

 
รูป: หนา้สมาชิกในกลุ่ม 

เพ่ิมสมาชิกในกลุ่ม  
สามารถท าไดโ้ดยท่ีสมาชิกคนท่ีจะถูกเพ่ิมเขา้มาในกลุ่มตอ้งไม่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มใดใดมาก่อน ท าไดโ้ดยจากหนา้

สมาชิกในกลุ่ม แลว้เลือกช่ือผูใ้ชร้ะบบจาก คลิก “เพ่ิม” สมาชิกจะถูกเพ่ิมเขา้ไปในกลุ่ม 
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รูป: เพ่ิมสมาชิกในกลุ่ม  

การจัดการสิทธิ 
 คือ การใหสิ้ทธิแก่แต่ละกลุ่ม โดยจากหนา้กลุ่มผูใ้ชง้านระบบ เลือก “สิทธิ” จะปรากฎหนา้สิทธิการใชง้านของกลุ่มดงัรูป 
เลือกท าเคร่ืองหมาย และกด “บนัทึกสิทธิ”   

 
รูป: การใหสิ้ทธิ  
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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 

ออกจากระบบ 
คือ  การออกจากระบบ กลบัสู่หนา้การเขา้สู่ระบบ 
 
  
  

 


