
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบโดย นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่  

134  หมู่ 11 ต.พิชัย  อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 

Email : Apichat@rmutl.ac.th  โทร.082-1801-335 

 

ระบบบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

คู่มือการใช้งาน 
 



สารบัญ 

 
การเข้างานใช้ระบบ          1 
เมนูสมาชิก           2 
- การแก้ไขข้อมูลสมาชิก          4 
- การลบข้อมูลสมาชิก          6 
- การค้นหาสมาชิก          7 
- การลาออกจากกองทุน ฯ / เสียชีวิต เพื่อเปลี่ยนสถานะสมาชิก     8 
- รายงานรายชื่อสมาชิกพ้นสภาพ ลาออก / เสียชีวิต       9 
- รายงานสมาชิกตามช่วงอายุ        10 
- รายชื่อคณะกรรมการกองทุน        12 

 
เมนูเงินฝากกองทุน         13  
- บันทึกการน าเงินฝากกองทุน        13 
- รายชื่อสมาชิกค้างน าส่งเงินฝาก        16 

 
เมนูยื่นค าร้องขอรับเงิน         19 
- บันทึกข้อมูลยื่นค าร้อง         19 
- ประวัติการยื่นค าร้อง         21 
- รายงานสรุปยื่นค าร้อง         22 
- สรุปยื่นค าร้องรายกรณี         24 
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คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Web Application หมายถึง การที่โปรแกรมสามารถที่จะท างาน
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เหมือนเว็บไซต์เว็บหนึ่ง ซึ่งสามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมที่ติดตั้งในเครื่อง ๆ  เดียว
ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ทีละคนเท่านั้น ทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องการเดินทางไปท างาน รวมทั้งปัญหาในเรื่องเวลาการ
ท างานเพราะสามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา ตราบเท่าที่มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้งาน ทั้งนี้ยั งลดความเสี่ยงด้านความ
เสถียรของระบบเพราะโปรแกรมถูกจัดเก็บไว้กับผู้ให้บริการที่เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางผู้ให้บริการจะท าการดูแล
รักษาและส ารองข้อมูลทุกอย่างตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งต่างจากโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องๆ เดียวเราจะต้องท าการส ารอง
ข้อมูล ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เอง และมีความเสียงสูงที่คอมพิวเตอร์จะพังหรือติดไวรัสได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ยัง
สามารถแก้ปัญหาเรื่องของความไม่โปรงใสในการท างานเพราะโปรแกรมสามารถที่เรียกใช้งานได้หลาย ๆ คนในเวลา
เดียวกันท าให้สามารถตรวจสอบความผิดปกติและปัญหาในการทุจริตได้ทันท่วงที 

 

  การเข้าใช้งานระบบ 

การเข้าใช้งานโปรแกรม บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน สามรถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ที่ให้บริการ 
เช่น http://www.welfare-pichai.com สามารถใช้งานได้ทั้ง Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ 
Google Chrome เมื่อเรียกใช้งานแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกค าว่า คลิกที่นี้เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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เมื่อท าการคลิกตรงค าว่า  คลิกท่ีนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพให้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน 
2. กรอกรหัสผ่าน 
3. คลิก Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 

 
 
         
 

 เมนูสมาชิก 
  

การเพิ่มข้อมูลสมาชิก 
1. คลิกทีเ่มนู  ข้อมูลสมาชิก 
2. เลือกที่ เพ่ิมข้อมูลสมาชิก เพ่ือป้อนข้อมูลสมาชิกใหม่ 
3. กรอกข้อมูลสมาชิก ในแบบฟอร์มสมาชิกกองทุนฯ 
4. คลิกบันทึกข้อมูล เพ่ือท าการยืนยันการเพ่ิมข้อมูลสมาชิก 
5. คลิกตกลง เมื่อปรากฏกล่องโต้ตอบแจ้งผลการบันทึกข้อมูล 
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การแก้ไขข้อมูลสมาชิก 

1. คลิกท่ีเมนู  ข้อมูลสมาชิก 
2. ค้นหาข้อมูลสมาชิกท่ีต้องการแก้ไข 
3. คลิกท่ีค าว่าแก้ไข ด้านหลังชื่อสมาชิกท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล 
4. เมื่อท าการแก้ไขข้อมูลสมาชิกเรียบร้อย ท าการคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล 
5. เมื่อปรากฏกล่องโต้ตอบ บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิกท่ีตกลง 
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การลบข้อมูลสมาชิก 

1. คลิกเลือกเมนู ข้อมูลสมาชิก 
2. ท าการค้นหาสมาชิกทีต้องการลบ 
3. คลิกท่ีค าว่า ลบ ด้านหลังชื่อสมาชิกท่ีต้องการลบข้อมูล 
4. เมื่อปรากฏกล่องโต้ตอบ กรุณายืนยันการลบอีกครั้ง ให้คลิกตกลง เพื่อยืนยันการลบ 
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การค้นหาสมาชิก 

1. คลิกเลือกเมนู ข้อมูลสมาชิก 
2. กรอกเลขสมาชิก หรือเลขบัตรประชาชน หรือสมาชิกท่ีต้องการค้นหา หรือ เลือกหมู่ วันที่สมัคร 

เลือกหมวดหมู่สมาชิก ที่ต้องการค้นหา 
3. คลิกปุ่มค้นหา เพ่ือท าการค้นหาข้อมูล 
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การลาออกจากกองทุนฯ / เสียชีวิต เพื่อเปลี่ยนสถานะสมาชิก 

1. คลิกเลือกเมนู  ลาออก/เสียชีวิต 
2. กรอกเลขสมาชิก หรือ เลขบัตรประชาชน ของสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็นลาออกหรือเสียชีวิต 
3. ปรากฏข้อมูลรายละเอียดสมาชิกท่ีท าการค้นหาขึ้นมา เช่น  รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิก หมายเลขบัตร

ประชาชน ที่อยู่  
4. คลิกเลือกในเช็คบล็อกว่า  ลาออก หรือ เสียชีวิต  
5. คลิกท่ีรูปปฏิทินเพ่ือเลือกวันที่สมาชิกได้ท าการ ลาออก หรือ เสียชีวิต 
6. คลิกท่ีปุ่ม  ด าเนินการ   เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล 
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รายงานรายช่ือสมาชิกพ้นสภาพ  ลาออก/เสียชีวิต 

1. คลิกเลือกเมนู  ราชื่อสมาชิกพ้นสภาพ 
2. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาโดยสามารถค้นหาได้จาก เลขสมาชิก เลขบัตรประชาชน หรือ ชื่อ

สมาชิก  
3. เลือกสถานะสมาชิกที่ต้องการค้นหาจากสถานะ ลาออก หรือ เสียชีวิต (ถ้าต้องการแสดงทั้งสอง

สถานะก็ไม่ต้องเลือกในส่วนนี้)  
4. คลิกท่ีปุ่มค้นหา  
5. แสดงรายชื่อสมาชิกที่ต้องการค้นหา 
6. คลิกท่ี พิมพ์รายงาน (ถ้าต้องการพิมพ์รายงานโดยระบบจะสร้างไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF ) 
7. ตัวอย่างรายงานเมื่อคลิกที่ พิมพ์รายงาน 

กรณีต้องการคืนสถานะสมาชิกท่ีลาออกแล้ว 
8. คลิกท่ี ลาออก ตรงช่อง รายชื่อสมาชิกท่ีต้องการคืนสถานะ 
9. ปรากฏกล่องโต้ตอบ ให้คลิกตกลง เพื่อยืนยันการคืนสถานะ 
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รายงานสมาชิกตามช่วงอายุ 

1. คลิกเลือกเมนู รายชื่อสมาชิกแยกตามอายุ 
2. เลือกช่วงอายุตามที่ต้องการแสดงรายงาน 
3. เลือกประเภทของสมาชิก เช่น สมาชิกปกต ิหรือ สมาชิกสมทบ 
4. คลิกท่ีปุ่มค้นหา 
5. ปรากฏรายชื่อสมาชิกตามช่วงอายุที่ต้องการ 
6. คลิกท่ี พิมพ์รายงาน  (กรณีต้องการพิมพ์รายงานโดยระบบจะสร้างไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF ) 
7. ตัวอย่างรายงานเมื่อคลิกที่ พิมพ์รายงาน 
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รายช่ือคณะกรรมการกองทุน 

1. คลิกเลือกเมนู รายชื่อคณะกรรมการ 
2. ปรากฏหน้าจอแสดงรายชื่อคณะกรรมการ และสถานการณ์ใช้งานระบบ 
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  เมนูเงินฝากกองทุน 

บันทึกการน าฝากเงินกองทุน 

1. คลิกเลือกเมนู น าฝากเงินรายเดือน 
2. เลือกข้อมูล หมู่บ้านที่น าฝาก ประจ าเดือน ปี พ.ศ.  
3. กรอก เลขสมาชิกผู้รับฝาก  และ เลขสมาชิกผู้น าฝาก  
4. คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือแสดงรายชื่อสมาชิกที่จะท าการบันทึกเงินน าฝาก 
5. คลิกเลือกเช็คบล็อกในช่อง ค้างช าระ กรณีที่สมาชิกค้างช าระเงินฝากในเดือนนั้น  ๆ 
6. คลิกปุ่ม ตรวจสอบ เพ่ือท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกท่ีช าระเงิน และค้างช าระ รวมถึงยอดเงินที่

ต้องน าฝากในเดือนนั้น  ๆ 
7. คลิกท่ีปุ่ม บันทึก เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลการน าส่งเงินฝาก 
8. คลิกท่ี พิมพ์รายงาน  (กรณีต้องการพิมพ์รายงานโดยระบบจะสร้างไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF ) 
9. ตัวอย่างรายงานเมื่อคลิกที่ พิมพ์รายงาน 
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รายช่ือสมาชิกค้างน าส่งเงินฝาก 

1. คลิกท่ีเมนู รายชื่อสมาชิกค้างส่ง 
2. เลือกข้อมูล หมู่บ้าน เดือน ปี พ.ศ. ที่จะท าการแสดงรายชื่อสมาชิกค้างน าส่งเงินฝาก 
3. คลิกท่ีปุ่ม ตกลง  
4. กรอกเลขสมาชิกผู้รับฝาก และเลขสมาชิกผู้น าฝาก 
5. คลิกเลือกเช็คบล็อกในช่อง ช าระแล้ว ในช่องรายชื่อสมาชิกที่น าฝากเงินประจ าเดือน

เพ่ิมเติม 
6. คลิกปุ่ม ตรวจสอบ เพ่ือท าการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกท่ีช าระเงิน และค้างช าระ รวมถึง

ยอดเงินที่ต้องน าฝากในเพ่ิมเติมเดือนนั้น 
7. คลิกปุ่มบันทึก เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลการน าฝากเงินเพ่ิมเติม 
8. คลิกท่ี พิมพ์รายงาน  (กรณีต้องการพิมพ์รายงานโดยระบบจะสร้างไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ 

PDF ) 
9. แสดงตัวอย่างรายงานเมื่อคลิกท่ี พิมพ์รายงาน 
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 เมนูยื่นค าร้องขอรับเงิน 

บันทึกข้อมูลยื่นค าร้อง 

1. คลิกเมนู บันทึกข้อมูลยื่นค าร้อง 
2. กรอรข้อมูลการยื่นค าร้อง ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
3. คลิกปุ่ม บันทึกรายการ เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลการยื่นค าร้อง 
4. ปรากฏกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ตกลง เพ่ือยืนยันการบันทึกข้อมูล 
5. ระบบจะท าการพิมพ์ใบยื่นค าร้องในรูปแบบไฟล์ PDF 
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ประวัติการยื่นค าร้อง 

1. คลิกเลือกเมนู ประวัติการยื่นค าร้อง 
2. กรอกข้อมูล ปี พ.ศ.  เดือน หรือ ค้นเลขที่สมาชิกท่ีต้องการค้นหา 
3. คลิกรูปภาพในช่อง พิมพ์ เพ่ือพิมพ์แบบฟอร์มยื่นค าร้องขอรับเงิน 
4. แสดงตัวอย่างรายงานเมื่อคลิกท่ี พิมพ์แบบฟอร์ม 
5. คลิกรูปกากบาท เพ่ือท าการลบข้อมูลการยื่นค าร้อง (กรณีต้องการลบข้อมูล) 
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 รายงานสรุปยื่นค าร้อง 

1. คลิกเลือกเมนูน รายงานสรุปยื่นค าร้อง 
2. เลือกช่วงวันที่ต้องการแสดงข้อมูล 
3. คลิกปุ่มแสดงรายงาน 
4. คลิกท่ี พิมพ์รายงาน  (กรณีต้องการพิมพ์รายงานโดยระบบจะสร้างไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF ) 
5. แสดงตัวอย่างรายงานเมื่อคลิกท่ี พิมพ์รายงาน 
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 สรุปยื่นค าร้องรายกรณี 

1. คลิกเลือกเมนูน รายงานสรุปยื่นค าร้องรายกรณี 
2. เลือกช่วงวันที่ต้องการแสดงข้อมูล 
3. เลือกกรณีการยื่นค าร้อง 
4. คลิกปุ่มแสดงรายงาน 
5. คลิกท่ี พิมพ์รายงาน  (กรณีต้องการพิมพ์รายงานโดยระบบจะสร้างไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF ) 
6. แสดงตัวอย่างรายงานเมื่อคลิกท่ี พิมพ์รายงาน 
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