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1. บทน า 

 เอกสารนีจ้ดัท าขึน้เพื่อเป็นคูม่ือส าหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินผา่นระบบเครือขา่ย Internet ที่จะใช้ในการจดัการข้อมลูตา่งๆของผู้ รับเบีย้ยงั
ชีพเพื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจะสามารถให้บริการประชาชนในการขอรับเบีย้ยงัชีพได้อย่างถกูต้อง 
สะดวกและรวดเร็ว 

2. การ Login เข้าสู่ระบบ 

2.1 เข้าสู่ระบบโดยการเรียกใช้โปรแกรม Internet Explorer โดยเรียกไปที่ 

 http://welfare.dla.go.th ตวัอยา่ง ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1: การเรียกใช้โปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://welfare.dla.go.th/
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2.2 หน้า Login เข้าสู่ระบบ 

 เมื่อเข้ามายงั Address จากหวัข้อที่ 2.1 ผู้ใช้งานระบบก็จะพบกบัหน้า Login ของระบบ ดงัรูปท่ี 2 
ซึง่ผู้ใช้งานระบบที่จะสามารถ Login ได้ ต้องได้รับช่ือผู้ใช้งานและรหสัผา่น หรือได้รับการอนญุาติจาก
ผู้ดแูลระบบก่อน ซึง่ขัน้ตอนการเข้าสูร่ะบบมีดงันี ้

1. กรอกช่ือผู้ใช้งานระบบ และรหสัผา่น 

2. คลกิที่ปุ่ ม   

■ ถ้าช่ือผู้ใช้งานหรือรหสัผา่น ไมถ่กูต้องจะมีข้อความขึน้วา่ “ช่ือผู้ใช้งาน หรือ รหสัผา่น ไมถ่กูต้อง 
กรุณาลองอีกครัง้” ให้ท าการ Login อีกครัง้  

■ ถ้าผู้ใช้งานกรอกรหสัผา่นผิด 3 ครัง้ ระบบจะท าการล๊อคผู้ใช้งานนัน้ๆโดนอตัโนมตัิ และจะสามารถ

ปลดล๊อคได้โดยคลกิที่ปุ่ ม  เพื่อเข้าไป Reset รหสัผา่นใหมไ่ด้ 
(วิธีการหวัข้อที่ 3) 

■ ถ้าช่ือผู้ใช้งานหรือรหสัผา่น ถกูต้อง ก็จะสามารถเข้าสูร่ะบบได้ 

 

 

รูปที่ 2: หน้า Login เข้าสูร่ะบบ 
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3. ลืมรหสัผ่านหรือปลดล๊อคการใช้งาน 

 กรณีที่ผู้ใช้งานลมืรหสัผา่น หรือถกูล๊อคเนื่องจากใสร่หสัผา่นผิดครบ3ครัง้ จะสามารถเข้ามา Reset 

รหสัผา่นของตวัเองได้โดยคลกิที่  จากหน้า Login เข้าสูร่ะบบและจะพบ
กบัหน้าจอนี ้ดงัรูปท่ี 3 

 โดยวิธีการ Reset รหสัผา่นของตวัเองนัน้ ท าได้โดย 

1. กรอกช่ือผู้ใช้งานระบบ 

2. เลอืกค าถามกนัลมื รหสัผา่น 

3. กรอกค าตอบของค าถามกนัลมื รหสัผา่น 

4. คลกิที่ปุ่ ม  

■ เมื่อเสร็จสิน้แล้ว ระบบจะท าการสง่รหสัผา่นใหมไ่ปทางอเีมลล์ของผู้ใช้งานนัน้ๆ 

■ ถ้าลมืค าถาม – ค าตอบกนัลมืรหสัผา่น จะไมส่ามารถ Reset รหสัผา่นด้วยตวัเองได้ ให้ติดตอ่ผู้ดแูล
ระบบเทา่นัน้ 

 

รูปที่ 3: หน้าลืมรหสัผ่านหรือปลดล๊อคการใช้งาน 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  
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4. หน้าจอหลักของโปรแกรม 

 เมื่อ Login ผา่นจะเห็นหน้าจอหลกัของโปรแกรม โดยจะมีเมนตูา่งๆตามที่ผู้ใช้งานนัน้ๆสามารถใช้
งานได้ ดงัรูปท่ี 4 

 

 

รูปที่ 4: หน้าหลกัของโปรแกรม 

 

■ หลงัจากเข้าระบบแล้ว จะแสดง ช่ือ – สกลุ หนว่ยงาน และจงัหวดั ของผู้ใช้งานระบบนัน้ๆ แสดงอยทูี่
มมุขวาบนของหน้าจอ 
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5. การจัดการข้อมูลส่วนตวั 

 เมื่อคลกิทีเ่มนขู้อมลูสว่นตวั จะเป็นการดขู้อมลูสว่นตวัของตวัผู้ ใช้งานระบบเอง ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 5

และถ้าหากจะแก้ไขข้อมลูสว่นตวั ให้คลกิไปที่ปุ่ ม   

 

รูปที่ 5: การจดัการข้อมลูสว่นตวั 
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5.1 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

 หลงัจากคลกิที่ปุ่ ม  แล้ว หน้าจอจะปรากฎดงัรูปท่ี 6 และจะสามารถเข้าไปกรอก

ข้อมลูตา่งๆ ท่ีต้องการแก้ไขให้ถกูต้อง และเมื่อท าการแก้ไขแล้วให้คลกิที่ปุ่ ม  และจะมีข้อความ
ขึน้วา่ “ท ารายการเรียบร้อยแล้ว” เป็นอนัเสร็จสิน้การแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

 
รูปที่ 6: การแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 

 

■ ช่องที่มี * อยูด้่านหน้า คือช่องที่จ าเป็นต้องกรอก 

■ ช่องของช่ือผู้ใช้งานระบบ ไมส่ามารถแก้ไขได้ 

■ ปุ่ ม  จะกดเมื่อต้องการลบข้อมลูที่กรอกลงไปก่อนหน้าออกเพื่อท าการกรอกใหมอ่ีก
ครัง้ 

■ ค าถาม และค าตอบ มีไว้เพื่อกรณีที่ลมืรหสัผา่น จะสามารถใช้ข้อมลูนีใ้นการขอรหสัผา่นใหมไ่ด้ 
(วิธีการขอรหสัผา่นใหม ่หวัข้อที่ 3) 
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6. การเปล่ียนรหสัผ่าน 

 เมื่อคลกิทีเ่มนเูปลีย่นรหสัผา่น จะเป็นการเปลีย่นรหสัผา่นของผู้ใช้งานนัน้ๆ ดงัรูปท่ี 7 โดยให้ใส่
ข้อมลู ดงันี ้

1. รหสัผา่นเก่า ให้กรอกรหสัผา่นเดมิของผู้ใช้งานนัน้ๆ 

2. รหสัผา่นใหม ่ให้กรอกรหสัผา่นใหมท่ี่ต้องการจะเปลีย่นลงไป 

3. ยืนยนัรหสัผา่นใหม ่ให้กรอกรหสัผา่นใหมท่ี่ต้องการจะเปลีย่นลงไปอีกครัง้  

4. คลกิที่ปุ่ ม  และระบบจะแจ้งวา่ “ท ารายการเรียบร้อยแล้ว” เป็นอนัเสร็จสิน้การเปลีย่น
รหสัผา่น 

 
รูปที่ 7: หน้าจอการเปลี่ยนรหสัผ่าน 
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7. การค้นหาข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

 เมื่อคลกิทีเ่มน ูค้นหาผู้ใช้งานระบบ ก็จะพบกบัหน้าจอค้นหาผู้ใช้งานระบบ ดงัรูปท่ี 8  ซึง่จะมีไว้ให้
ผู้ใช้งานระดบัผู้ดแูลระบบ เจ้าหน้ากรมฯ และเจ้าหน้าที่ระดบัจงัหวดัเทา่นัน้ โดยจะสามารถค้นหาได้
เฉพาะหนว่ยงานภายใต้สงักดัของตนเอง ยกตวัอยา่งเช่น เจ้าหน้าที่ส านกังานสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจงัหวดันครปฐม ก็จะค้นหาและดรูายละเอียดของผู้ใช้งานระดบั อปท.ภายใต้จงัหวดันครปฐม
เทา่นัน้ 

 

รูปที่ 8: การค้นหาข้อมลูผู้ ใช้งานระบบ 

 

 จากรูปท่ี8 จะมีข้อมลูที่ให้กรอกค้นหา เช่น ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน หน้าที่ อปท. 
อ าเภอ  จงัหวดั โดยสามารถเลอืกกรอกเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ หรือหลายๆเง่ือนไขก็ได้ และถ้าฐานข้อมลู
พบวา่มีผู้ใช้งานนีอ้ยูจ่ริง ผลการค้นหาก็จะแสดงดงัรูปท่ี 10 หรือถ้าไมม่ีข้อมลูจากเง่ือนไขการค้นหาก็จะมี
ข้อความบอกวา่ ไม่พบข้อมูล ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
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7.1 การใช้เงื่อนไขเรียงล าดับในการค้นหาผู้ใช้งานระบบ 

 ในช่องทีใ่ห้เลอืกเรียงล าดบั หมายถึง กรณีที่ถ้าต้องการให้ข้อมลูใด อยูล่ าดบัแรก ก็สามารถท าได้ 

โดย คลกิที่เง่ือนไขทีจ่ะต้องการให้เรียงล าดบั และคลกิที่  ให้เง่ือนไขนัน้ไปอยูใ่นกรอบฝ่ังขวามือ และ

คลกิ  ตวัอยา่งเช่น ถ้าเลือกเง่ือนไข “ช่ือ – สกลุ ก-ฮ” หน้าจอแสดงผลการค้นหาก็จะ เรียงล าดบั 
ช่ือ ที่ขึน้ต้นด้วยอกัษร “ก” อยูล่ าดบัท่ี 1 เรียงล าดบัลงไปจนถงึอกัษร “ฮ” 

 
รูปที่ 9: การค้นหาข้อมลูผู้ ใช้งานระบบโดยมีเง่ือนไขเรียงล าดบั 

 

■ เง่ือนไขเรียงล าดบัสามารถเลอืกหลายเง่ือนไขพร้อมกนัก็ได้ 

■ ถ้าต้องการเปลีย่นเง่ือนไขในการเรียงล าดบัให้คลกิทีเ่ง่ือนไขนัน้ๆในกรอบฝ่ังขวามือและคลกิ 
และท าการเลอืกเง่ือนไขอื่นๆใหมอ่ีกครัง้ได้ 

7.2 แสดงผลการค้นหาและการดูรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
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รูปที่ 10: แสดงผลการค้นหาผู้ ใช้งานระบบ 

 จากตวัอยา่งรูปท่ี 10 เป็นการค้นหาโดยใสเ่ง่ือนไข อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จะเห็นวา่มีข้อมลู
ผู้ใช้งานระบบระดบั อปท. ที่อยูใ่น อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมอยู ่28 รายการ โดยสามารถดู
รายละเอียดเพิม่เตมิของผู้ใช้งานนัน้ๆได้โดย คลกิที่ช่ือผู้ใช้งาน ก็จะแสดงผลดงัตวัอยา่งรูปท่ี11 

 
รูปที่ 11: แสดงรายละเอียดของผู้ ใช้งานระบบ 

 

■ สามารถย้อนกลบัไปหน้าจอก่อนหน้าโดยการคลกิที่  

■ การดรูายละเอยีดเพิม่เตมิของผู้ใช้งานระบบ จากการคลกิที่ช่ือผู้ใช้งาน จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลู
ใดๆได้ 
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8. การจัดเกบ็ข้อมูลผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 เมื่อคลกิท่ีเมน ูเพ่ิมข้อมลู ในสว่นของผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ ก็จะเข้าไปสูห่น้าจอของการเพิ่มข้อมลู
ของผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ โดยจะสามารถเพิ่มข้อมลูได้เฉพาะในช่วงเวลากรอกข้อมลูที่ทางผู้ดแูลระบบ
ได้ท าการตัง้คา่ไว้เทา่นัน้ หากพ้นช่วงเวลากรอกข้อมลูไปจะไมส่ามารถเพ่ิมข้อมลูผู้มีสทิธ์ิฯได้ โดยการ
เพ่ิมข้อมลูของผู้มีสทิธ์ิฯมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

รูปที่ 12: การกรอกข้อมลูสว่นตวัของผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 จากรูปท่ี 12 ในสว่นนีใ้ห้กรอกข้อมลูพืน้ฐานของผู้มีสทิธ์ิฯ ให้ครบถ้วน 

 ในช่องของ วนัเดือนปี เกิด ให้คลกิที่รูป  และจะมีรูปปฏิทินขึน้มา ดงัรูปท่ี 13 โดยท าการเลอืก 
เดือน และปีเกิดก่อน จากนัน้คลกิท่ีวนัท่ี เพ่ือท าการใส ่วนัเกิดปี เกิด ของผู้มีสทิธ์ิฯ 

 
รูปที่ 13: ปฏิทินเลือก วนัเดือนปี เกิด 

 

■ กรณีทีไ่มส่ามารถระบ ุวนัท่ีและเดือนเกิดของผู้มิสทิธ์ิฯได้ ให้เลอืกเป็นวนัท่ี 1 มกราคม ของปีเกิดตาม
บตัรประจ าตวัประชาชน 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 

เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนอ่อนนุช – เทพราช ต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560  

 Page 17 of 42 

■ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องไมซ่ า้กบัผู้อื่น และถ้ากรณีทีก่รอกและไปซ า้กบัเลขบตัรฯ ของผู้มี
สทิธ์ิฯท่ีมีในระบบอยูแ่ล้ว ระบบจะท าการเตือนวา่ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ซ า้กบั อปท.ใด ให้ท า
การติดตอ่ที่ อปท.นัน้ๆ 

■ ในช่องของเบอร์โทรศพัท์ กรณีท่ีผู้มีสทิธ์ิฯไมม่ีข้อมลู หรือไมม่ีเบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ ให้กรอกเบอร์
โทรศพัท์ของหนว่ยงานท่ีผู้มีสทิธ์ิฯมาขอรับเบีย้ยงัชีพ 

 

 
รูปที่ 14: การกรอกที่อยูต่ามทะเบียนบ้านและที่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ของผู้ มีสิทธ์ิฯ 

 

 จากรูปท่ี 14 จะเป็นสว่นของการเก็บข้อมลูท่ีอยูข่องผู้มีสทิธ์ิฯ โดยให้กรอกที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน
ของผู้มีสทิธ์ิฯ และท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้  

■ กรณีที่ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้ของผู้มีสทิธ์ิฯเป็นท่ีอยูเ่ดียวกบัท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน ไมจ่ าเป็นต้องกรอกใน
สว่นนี ้
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รูปที่ 15: การเลือกประเภทของผู้ มีสิทธ์ิฯ และคณุสมบตั ิ

 จากรูปท่ี 15 จะเป็นสว่นของการเก็บข้อมลูประเภท และคณุสมบตัขิองผู้มีสทิธ์ิฯ ให้ท าการเลอืก
ประเภทของผู้มีสทิธิฯ โดยสามารถเลอืกได้มากกวา่ 1 คณุสมบตัิ ตามสทิธ์ิของผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 
ตวัอยา่งเช่น ถ้าผู้มีสทิธ์ิฯเป็นผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีบริบรูณ์ และเป็นผู้พิการด้วย ก็ให้คลกิที่ช่องของ 
ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ ทัง้ 2 ช่องพร้อมกนั และให้ท าการเลอืกประเภทของงบประมาณด้วย จากนัน้ท า
การเลอืกคณุสมบตัิตามประเภทของผู้มีสทิธ์ิฯ  

 ในสว่นของเงินสมทบพเิศษจะเลอืกตอ่เมือ อปท.นัน้ๆ มีการให้เบีย้ยงัชีพมากกวา่ 500 บาท เช่น 
อปท. ก ให้เบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ550 ก็ให้เลอืกในช่องนีเ้ป็น 50 บาท  

■ การเลอืกประเภทของผู้มีสทิธ์ิ ผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ป่วยเอดส์ ระบบมีการคดิจ านวนเงิน 500 บาทให้
แล้ว ตอ่การเลอืก 1ประเภท  

 

 
รูปที่ 16: ผู้ดแูลคนพิการ 

■ ในส่วนผู้ดูแลคนพิการ ท่ีมผีู้ดูแลคนพิการ ท่ีไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวันด้วยตัวเองได้   ให้สามารถ
จัดเก็บข้อมลูผู้ดูแลคนพิการ โดยใส่ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และเบอร์ติดต่อ  
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รูปที่ 17: การรับ – จา่ยเงินเบีย้ยงัชีพ 

  จากรูปท่ี 17 จะเป็นสว่นของการเก็บข้อมลู วิธีการรับเบีย้ยงัชีพของผู้มีสทิธ์ิฯ โดยถ้าผู้มีสทิธ์ิฯ
มารับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบคุคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธ์ิฯ ไมจ่ าเป็นต้องกรอก
ข้อมลูบญัชีเงินฝาก   

■ ได้ช่องของ “ได้รับเบีย้ยงัชีพตัง้แต่” หมายถึง ผู้มีสทิธ์ินัน้ๆ เคยได้รับเบีย้ยงัชีพมาตัง้แตเ่ดือน ปีพ.ศ.
ใด ให้เลอืกตามข้อมลูท่ีได้รับ และกรณีท่ีผู้มีสทิธ์ิฯไมเ่คยได้รับเบีย้ยงัชีพมาก่อน ให้เลอืกเป็นเดือน 
และปีพ.ศ.ที่จะจ่ายเบีย้ยงัชีพของปีงบประมาณนัน้ๆ 

9. การค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 เมื่อคลกิทีเ่มน ูค้นหาผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ ก็จะพบกบัหน้าจอค้นหา ดงัรูปท่ี 18 ซึง่จะมีไว้ให้
ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหา แตจ่ะสามารถค้นหาข้อมลูผู้มีสทิธ์ิฯได้แตใ่นเฉพาะภายใต้สงักดัของตนเอง
เทา่นัน้ ยกตวัอยา่งเช่น อปท. เทศบาลต าบลดอนยายหอม ก็จะค้นหาและดรูายละเอียดของผู้มีสทิธ์ิ 
ภายใต้เทศบาลต าบลดอนยายหอม เทา่นัน้ 

 

รูปที่ 18: การค้นหาผู้ มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 
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 จากรูปท่ี 18 จะมีข้อมลูที่ให้กรอกค้นหา เช่น ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  อปท. 
อ าเภอ  จงัหวดั โดยสามารถเลอืกกรอกเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึง่ หรือหลายๆเง่ือนไขก็ได้ และถ้าฐานข้อมลู
พบวา่มีผู้มีสทิธ์ิฯนีอ้ยูจ่ริง ผลการค้นหาก็จะแสดงดงัรูปท่ี 19 หรือถ้าไมม่ีข้อมลูจากเง่ือนไขการค้นหาก็จะมี
ข้อความบอกวา่ ไม่พบข้อมูล ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  

 

9.1 การใช้เง่ือนไขเรียงล าดับในการค้นหาผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 ในช่องทีใ่ห้เลอืกเรียงล าดบั หมายถึง กรณีที่ถ้าต้องการให้ข้อมลูใด อยูล่ าดบัแรก ก็สามารถท าได้ 

โดยท าได้โดย คลกิทีเ่ง่ือนไขที่จะต้องการให้เรียงล าดบั และคลกิที ่  ให้เง่ือนไขนัน้ไปอยูใ่นกรอบฝ่ัง

ขวามือ และคลกิ  ตวัอยา่งเช่น ถ้าเลอืกเง่ือนไข “ช่ือ – สกลุ ก-ฮ” หน้าจอแสดงผลการค้นหาก็จะ 
เรียงล าดบั ช่ือ ที่ขึน้ต้นด้วยอกัษร “ก” อยูล่ าดบัท่ี 1 เรียงล าดบัลงไปจนถึงอกัษร “ฮ” 

 
รูปที่ 19: การค้นหาข้อมลูผู้ มีสิทธ์ิฯโดยมีเง่ือนไขเรียงล าดบั 

 

■ เง่ือนไขเรียงล าดบัสามารถเลอืกหลายเง่ือนไขพร้อมกนัก็ได้ 

■ ถ้าต้องการเปลีย่นเง่ือนไขในการเรียงล าดบัให้คลกิทีเ่ง่ือนไขนัน้ๆในกรอบฝ่ังขวามือและคลกิ 
และท าการเลอืกเง่ือนไขอื่นๆใหมอ่ีกครัง้ได้ 
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9.2 แสดงผลการค้นหาผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 
รูปที่ 20: แสดงผลการค้นหาผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 

 จากรูปท่ี 20 จะแสดงข้อมลูจากการค้นหาผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพโดยผู้ใช้งานระบบระดบั อปท. จะ
สามารถเข้าไปแก้ไข จ าหนา่ย หลอืลบข้อมลูข้องผู้มีสทิธ์ิได้  

■ ผู้ใช้งานระบบของส านกังานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัไมส่ามารถ แก้ไข จ าหนา่ย หรือลบ
ข้อมลูผู้มีสทิธ์ิได้ 

■ ผู้ใช้งานระบบของส านกังานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัไมส่ามารถดรูายละเอียดของผู้ ป่วย
เอดส์ได้ 

■ ผู้ใช้งานระดบั อปท. จะลบข้อมลูของผู้มีสทิธ์ิฯ ในกรณีท่ีต้องการลบข้อมลูนัน้ทิง้เทา่นัน้ (กรณีที่ผู้มี
สทิธ์ิย้ายท่ีอยู ่ถงึแกก่รรม สละสทิธ์ิ หรือขาดคณุคณุบตัิ ให้เลอืกจ าหนา่ย ดงัหวัข้อที่ 9.5) 

9.3 การดูรายละเอียดของผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 หากคลกิเลอืกที่หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนจะเป็นการเข้าไปดรูายละเอียดของผู้มีสทิธ์ิได้ 
โดยจะปรากฏหน้าจอเหมือนกบัหน้าจอของการเพิ่มข้อมลูผู้มีสทิธ์ิฯ โดยถ้าหากจะแก้ไขข้อมลูให้คลกิที่

ปุ่ ม  ก็จะสามารถแก้ไขข้อมลูของผู้มีสทิธ์ิฯให้ถกูต้องได้ (หรือวิธีการแก้ไขข้อมลูผู้มี
สทิธ์ิฯจากหน้าแสดงผลการค้นหา ดหูวัข้อที่ 9.4) 

9.4 การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 หากคลกิที่ปุ่ ม จะปรากฎหน้าจอแก้ไขผู้มีสทิธ์ิฯ ดงัรูปท่ี 20 และชอ่งตา่งๆจะสามารถเข้าไป

กรอกข้อมลูตา่งๆ ท่ีต้องการแก้ไขให้ถกูต้องได้ และเมื่อท าการแก้ไขแล้วให้คลกิที่ปุ่ ม  และจะมี
ข้อความขึน้วา่ “ท ารายการเรียบร้อยแล้ว” เป็นอนัเสร็จสิน้การแก้ไขข้อมลูผู้มีสทิธ์ิฯ 
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รูปที่21: หน้าจอการแก้ไขผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 
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9.5 การจ าหน่ายผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 หากคลกิที่ปุ่ ม  จะปรากฎหน้าจอคล้ายกบัหน้าจอของการดรูายละเอียดของข้อมลูผู้มีสทิธ์ิ แต่
จะมีสว่นของการจ าหนา่ยผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพให้สามารถเลอืกเปลีย่นได้ อยูด้่านบนสดุ โดยเลอืกท่ี
ช่องของ สาเหต ุและให้เลอืกตามข้อมลูจริงของผู้มีสทิธ์ิฯ โดยสาเหต ุจะมใีห้เลอืก คือ ถงึแกก่รรม ย้ายท่ี
อยู ่สละสทิธ์ิ และขาดคณุสมบตั ิ

■ หากเลอืกจ าหนา่ยเป็น ขาดคณุสมบตัิ ให้กรอกสาเหตลุงในช่องของหมายเหตดุ้วย 

 

รูปที่ 22: หน้าจอการเลือกจ าหน่ายผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 

■ หากเลอืกจ าหนา่ยผู้มีสทิธ์ิฯไปแล้ว จะไมส่ามารถแก้ไขได้อีก กรณีท่ีเลอืกจ าหนา่ยผิด ต้องท าการลบ

ผู้มีสทิธ์ิฯผู้นัน้ออกจากระบบก่อน แล้วท าการเพ่ิมข้อมลูใหมอี่กครัง้ โดยคลกิท่ีปุ่ ม  จากหน้า
แสดงผลการค้นหา และจะมีข้อความแจ้งให้ยืนยนัการลบข้อมลูขึน้มา ดงัรูปท่ี 23 หากต้องการลบ

ข้อมลูนัน้ ให้คลกิที่ปุ่ ม  เป็นอนัเสร็จสิน้การลบข้อมลู 

 
รูปที่ 23: ข้อความแจ้งการยืนยนัการลบข้อมลู 
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10. ระบบรายงาน 

 ระบบรายงานจะเป็นการดรูายงานของผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพในแตล่ะปีงบประมาณ โดยในแตล่ะ
ปีงบประมาณ จะสามารถดไูด้ก็ตอ่เมื่อหมดช่วงเวลาเพ่ิมข้อมลูผู้มสีทิธ์ิฯ และผู้ดแูลระบบท าการรวบรวม
ข้อมลูผู้มีสทิธ์ิเข้าสูร่ะบบรายงานแล้วเทา่นัน้ โดยหากผู้ใช้งานระบบคลกิดรูะบบรายงานในชว่งเวลา
กรอกข้อมลู จะสามารถดไูด้เฉพาะปีงบประมาณก่อนหน้า หรือปีงบประมาณที่ผา่นไปแล้วเทา่นัน้ โดย
ผู้ใช้งานระดบัจงัหวดัจะสามารถดรูายงานได้เฉพาะ หนว่ยงานภายใต้จงัหวดัของตนเองเทา่นัน้ และ
ผู้ใช้งานระดบั อปท.ก็จะสามารถดไูด้เฉพาะผู้ที่อยูภ่ายใต้ อปท.ของตนเองเทา่นัน้ 

10.1 การพมิพ์ฉลากซองจดหมาย 

 ในสว่นของการพิมพ์ซองจดหมายนัน้ จะสามารถดไูด้โดยไมจ่ าเป็นต้องรอให้ผู้ดแูลระบบท าการ
รวบรวมข้อมลูหลงัปิดปีงบประมาณ 

10.1.1 การพมิพ์ฉลากซองจดหมายของผู้ใช้งานระบบ  

 หลงัจากคลกิที่เมน ูพิมพ์ฉลากซองจดหมาย >> ผู้ใช้งานระบบจะปรากฎหน้าจอให้เลอืกค้นหาดงั
รูปท่ี 24 

 
รูปที่24: การเลือกพิมพ์ซองจดหมายของผู้ ใช้งานระบบ 

 

จากรูปท่ี 24 คลกิเลอืก จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หน้าที่ หรือจะเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ 
และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 25 

■ ประเภท อปท. หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ อปต. โดยถ้าเลอืกจงัหวดั 
และมาเลอืกในช่องนี ้เช่น เลอืกจงัหวดันครปฐม และประเภท อปท. เทศบาลต าบล ก็จะแสดงผล
รายงาน เทศบาลต าบลทัง้หมดในจงัหวดันครปฐม 
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รูปที่ 25: ผลการแสดงรายงานซองจดหมายของผู้ ใช้งานระบบ 

 จากรูปท่ี 24 เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม โดยจะแสดงเป็น Label เพื่อน าไปบนัทกึ และสัง่พิมพ์ได้ ดงัตวัอยา่งหวัข้อที่ 10.1.1.1 

10.1.1.1 การบันทกึเป็น PDF File หรือ Excel File และการส่ังพมิพ์  

ถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File ให้คลกิที่  หรือถ้าต้องการบนัทกึเป็น Excel File ให้

คลกิที่  จากรูปท่ี 24 และจะปรากฎ หน้าจอดงัรูปท่ี 26 จากนัน้คลกิที่ 

 และเลอืก Folder ที่ต้องการบนัทกึ เป็นอนัเสร็จสิน้  

 ถ้าต้องการสัง่พิมพ์ ให้พมิพ์จากโปรแกรม Excel หรือ PDF ได้ทนัที  

 
รูปที่ 26: ตวัอยา่งการเลือกบนัทกึเป็น Excel Fileซองจดหมายของผู้ ใช้งานระบบ 
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10.1.2 การพมิพ์ฉลากซองจดหมายของผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ  

 หลงัจากคลกิที่เมน ูพิมพ์ฉลากซองจดหมาย >> ผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ จะปรากฎหน้าจอให้เลอืก
ค้นหาดงัรูปท่ี 27 

 

รูปที่ 27: การเลือกพิมพ์ซองจดหมายของผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 

 จากรูปท่ี 26 คลกิเลอืก จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หรือจะเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และ
คลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 28 

 
รูปที่ 28: ผลการแสดงรายงานซองจดหมายของผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 

 จากรูปท่ี 28 เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม เทศบาลต าบล
ดอนยายหอม โดยจะแสดงเป็น Label และถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตาม
หวัข้อที่ 10.1.1.1 
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10.2 รายงานผู้ใช้งานระบบ 

 หลงัจากคลกิที่เมน ูรายงาน >> ผู้ใช้งานระบบ จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกค้นหา ดงัรูปท่ี 28 

 
รูปที่ 29: หน้าจอการเลือกแสดงรายงานของผู้ ใช้งานระบบ 

 

 จากรูปท่ี 29 คลกิเลอืก จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หน้าที่ หรือจะเลอืกอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็
ได้ และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 30 

 
รูปที่ 30: หน้าจอแสดงผลรายงานของผู้ ใช้งานระบบ 

 

 จากรูปท่ี 30 เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม และถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File 
หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อที่ 10.1.1.1 
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10.3 รายงานสรุปผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 หลงัจากคลกิที่เมน ูรายงาน >> สรุปผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกค้นหา ดงัรูป
ที่ 31 

 

รูปที่ 31: หน้าจอการเลือกแสดงรายงานสรุปผู้ มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 

 จากรูปท่ี 30 คลกิเลอืก ปีงบประมาณ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หรือจะเลอืก
ปีงบประมาณ ตามด้วยอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 32 

■ ปีงบประมาณ เป็นช่องทีจ่ าเป็นต้องเลอืกก่อน มิฉะนัน้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนวา่ “กรุณาระบ ุปี” 

  

 

รูปที่ 32: หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 

 จากรูปท่ี 32  เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม โดยการแสดงผลจากรายงานนี ้จะ
แยกตาม จงัหวดั และอ าเภอ โดยแตล่ะ อปท. จะแสดงผลแยกตามประเภทเบีย้ยงัชีพ วา่ในแตล่ะ อปท. มี
การให้เบีย้ยงัชีพในแตล่ะประเภท คิดเป็นหนว่ยเทา่ใด และเป็นจ านวนเงินเบีย้ยงัชีพรวมแตล่ะ อปท. เทา่ใด 
และถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อที่ 10.1.1.1 
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10.4 รายงานสรุปผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ (แบบกลุ่ม) 

 หลงัจากคลกิที่เมน ูรายงาน >> สรุปผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ (แบบกลุม่) จะปรากฎหน้าจอให้เลอืก
ค้นหา ดงัรูปท่ี 33 

 

รูปที่ 33: หน้าจอเลือกแสดงรายงานสรุปผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ (แบบกลุม่) 

 

 จากรูปท่ี 33: คลกิเลอืก ปีงบประมาณ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หรือจะเลอืก
ปีงบประมาณ ตามด้วยอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 34 

■ ปีงบประมาณ เป็นช่องทีจ่ าเป็นต้องเลอืกก่อน มิฉะนัน้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนวา่ “กรุณาระบ ุปี” 

 

 

รูปที่ 34: หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ (แบบกลุม่) 

 

 จากรูปท่ี 34  เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม โดยการแสดงผลจากรายงานนี ้จะ
แยกตาม จงัหวดั และอ าเภอ โดยแตล่ะ อปท. จะแสดงผลวา่ มีผู้มีสทิธ์ิฯ 1 ประเภท 2 ประเภท หรือ 3 
ประเภท ก่ีคน และเป็นจ านวนเงินเบีย้ยงัชีพรวมแตล่ะ อปท. เทา่ใด และถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File 
หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อที่ 10.1.1.1 
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บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.5 รายงานรายละเอียดผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 หลงัจากคลกิที่เมน ูรายงาน >> รายละเอียดผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ จะปรากฎหน้าจอให้เลอืก
ค้นหา ดงัรูปท่ี 35 

 

รูปที่ 35: หน้าจอเลือกแสดงรายงานรายละเอียดผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 จากรูปท่ี 34 คลกิเลอืก ปีงบประมาณ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หรือจะเลอืก
ปีงบประมาณ ตามด้วยอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 36 

■ ปีงบประมาณ เป็นช่องทีจ่ าเป็นต้องเลอืกก่อน มิฉะนัน้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนวา่ “กรุณาระบ ุปี” 

 

 

รูปที่ 36: หน้าจอแสดงผลรายงานรายละเอียดผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 จากรูปท่ี 36  เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม โดยการแสดงผลจากรายงานนี ้จะ
แยกตาม จงัหวดั และอ าเภอ โดยแตล่ะ อปท. จะแสดงผลวา่ มีผู้มีสทิธ์ิฯ ช่ือ – นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน และได้รับเบีย้ยงัชีพคนละเทา่ใด และเป็นจ านวนเงินเบีย้ยงัชีพรวมแตล่ะ อปท. เทา่ใด แตล่ะ
อ าเภอเทา่ใด และแตล่ะจงัหวดัเป็นจ านวนเงินเบีย้ยงัชีพรวมเทา่ใด  และถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File 
หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อที่ 10.1.1.1 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.6 รายงานวิธีรับเงินผู้มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยังชีพ 

 หลงัจากคลกิที่เมน ูรายงาน >> รายงานวิธีรับเงินผู้มีสทิธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ จะปรากฎหน้าจอให้เลอืก
ค้นหา ดงัรูปท่ี 37 

 

 

รูปที่ 37: หน้าจอเลือกแสดงรายงานวิธีการรับเงินผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 

 จากรูปท่ี 37 คลกิเลอืก ปีงบประมาณ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หรือจะเลอืก
ปีงบประมาณ ตามด้วยอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 38 

■ ปีงบประมาณ เป็นช่องทีจ่ าเป็นต้องเลอืกก่อน มิฉะนัน้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนวา่ “กรุณาระบ ุปี” 

 

 

รูปที่ 38: หน้าจอแสดงผลรายงานวิธีการรับเงินผู้ มีสิทธ์ิได้รับเบีย้ยงัชีพ 

 จากรูปท่ี 38  เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม โดยการแสดงผลจากรายงานนี ้จะ
แยกตาม จงัหวดั และอ าเภอ โดยแตล่ะ อปท. จะแสดงผลวา่ มีผู้มีสทิธ์ิฯ ช่ือ – นามสกลุ จ านวนเงินเบีย้ยงั
ชีพที่ได้รับ และวิธีการรับเงินของแตล่ะคน โดยถ้าผู้มีสทิธ์ิฯรับเงินผา่นทางธนาคาร ก็จะมีรายละเอยีดของ
บญัชีธนาคารของผู้มีสทิธ์ิฯด้วย  และถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อ
ที่ 10.1.1.1 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.7 รายงานเปรียบเทียบข้อมูลรายปี 

 หลงัจากคลกิที่เมน ูรายงาน >> เปรียบเทียบข้อมลูรายปี จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกวา่จะ
เปรียบเทียบจากปีงบประมาณใด ไปจนถึงปีงบประมาณใด ดงัรูปท่ี 39 

 

 

รูปที่ 39: หน้าจอการเลือกแสดงผลรายงานเปรียบเทียบข้อมลูรายปี 

 

 จากรูปท่ี 39 คลกิเลอืก ปีงบประมาณเร่ิมต้น ปีงบประมาณสิน้สดุ จงัหวดั อ าเภอ อปท. หรือจะ
เลอืกปีงบประมาณ ตามด้วยอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปที่ 40 

■ ปีงบประมาณ จ าเป็นต้องเลอืกทัง้ เร่ิมต้น และสิน้สดุก่อน มิฉะนัน้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนวา่ 
“กรุณาระบ ุปี” 

■ ถ้าหากยงัเป็นปีงบประมาณแรก ให้เลอืก ปีเร่ิมต้น และปีสิน้สดุเป็นปีเดียวกนั 

 

 

รูปที่ 40: หน้าจอแสดงผลรายงานเปรียบเทียบข้อมลูรายปี 

 จากรูปท่ี 40  เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก ปีงบประมาณ 2553 ปีเดยีว โดยการแสดงผลจาก
รายงานนี ้จะเป็นกราฟแทง่ ตามประเภทของผู้มีสทิธ์ิฯ วา่มีจ านวนแตล่ะประเภทเทา่ใด   และถ้าต้องการ
บนัทกึเป็น PDF File หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อที่ 10.1.1.1 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.8 รายงานสรุปประเภทของงบประมาณ 

 หลงัจากคลกิที่เมน ูรายงาน >> สรุปประเภทของงบประมาณ จะปรากฎหน้าจอให้เลอืกค้นหา ดงั
รูปท่ี 41 

 

รูปที่ 41: หน้าจอการเลือกแสดงผลรายงานสรุปประเภทของงบประมาณ 

 

 จากรูปท่ี 40 คลกิเลอืก ปีงบประมาณ จงัหวดั อ าเภอ อปท. ประเภท อปท. หรือจะเลอืก
ปีงบประมาณ ตามด้วยอยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และคลกิที่ปุ่ มค้นหา ก็จะแสดงรายงาน ดงัรูปท่ี 42 

■ ปีงบประมาณ เป็นช่องทีจ่ าเป็นต้องเลอืกก่อน มิฉะนัน้ ระบบจะท าการแจ้งเตือนวา่ “กรุณาระบ ุปี” 

 
รูปที่ 42: หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปประเภทของงบประมาณ 

 

  จากรูปท่ี 42: เป็นตวัอยา่งการเลอืกแสดงจาก จงัหวดันครปฐม โดยการแสดงผลจากรายงานนี ้
จะแยกตาม จงัหวดั และอ าเภอ โดยแตล่ะ อปท. จะแสดงผลแยกตามประเภทงบประมาณ วา่ในแตล่ะ 
อปท. มีประเภทงบประมาณในแตล่ะประเภท เป็นเทา่ใด และเป็นจ านวนเงินเบีย้ยงัชีพรวมแตล่ะ อปท. 
เทา่ใด และถ้าต้องการบนัทกึเป็น PDF File หรือ Excel File ให้ปฏิบตัิตามหวัข้อที่ 10.1.1.1 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  
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10.9 รายงานสรุปยอดรับเงินแยกตามช่วงอายุ 

                 เมื่อคลิกที่รายงานสรุปยอดรับเงินแยกตามช่วงอายุ จากรูปที่ 43 จะแสดงช่องให้เลือก 
ปีงบประมาณ จังหวัด อ าเภอ อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มสีิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ วิที่กานรับเงิน 

เมื่อเลือกข้อมลูที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกที่  

 

รูปที ่43: รายงานสรุปยอดรับเงินแยกตามช่วงอาย ุ

 

 

รูปที ่44: หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดรับเงินแยกตามช่วงอาย ุ

                       เมื่อคลิกที่ค้นหาแลว้รายงานจะแสดงผลกาค้นหาตามตัวอย่างรูปท่ี 44 จะแสดงผลออกมาตาม
ข้อมูลที่ไดเ้ลือกไว้จากด้านบน โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ และแสดงผลรวมและจ านวนเงินออกมาเป็นเท่าใดและถ้า
ต้องการบันทึกเป็น PDF File หรอื Excel File ให้ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 10.1.1.1 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  
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10.10 รายงานสรุปยอดการรับเงินแยกตามธนาคาร 

                       เมื่อคลิกที่รายงานสรุปยอดการรับเงินแยกตามธนาคาร จากรูปที่ 45: จะแสดงช่องให้เลือก 
ปีงบประมาณ จังหวัด อ าเภอ อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มสีิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ วิธีกานรับเงิน 

เมื่อเลือกข้อมลูที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกที่  

 
รูปที่ 45: รายงานสรุปยอดรับเงินแยกตามธนาคาร 

               เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วรายงานจะแสดงผลกาค้นหาตามตวัอย่างรูปที่ 46: จะแสดงผลออกมาตาม
ข้อมูลที่ไดเ้ลือกไว้จากด้านบน    โดยแบ่งเป็นช่วงอายุและแจ้งการรบัเงินรายธนาคราออกมาด้วย       และ
แสดงผลรวมและจ านวนเงินออกมาเป็นเท่าใดและถ้าต้องการบันทึกเป็น PDF File หรือ Excel File ให้ปฏิบัติ
ตามหัวข้อท่ี 10.1.1.1 

 

 

รูปที่ 46: รายงานสรุปยอดรับเงิน แยกตามธนาคาร 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  
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10.11 รายงานสรุปยอดผู้พิการจ าแนกตามคุณสมบัติ 

                       เมื่อคลิกที่รายงานสรุปยอดผู้พกิารจ าแนกตามคณุสมบัติ จากรูปที่ 47 จะแสดงช่องให้เลือก 
ปีงบประมาณ จังหวัด อ าเภอ อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มสีิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ วิธีกานรับเงิน 

เมื่อเลือกข้อมลูที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกที่  
 

 

รูปที่ 47: รายงานสรุปยอดผู้พิการจ าแนกตามคุณสมบัติ 

   เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วรายงานจะแสดงผลกาค้นหาตามตัวอย่างรูปที่ 48: จะแสดงผลออกมาตามข้อมูลที่ได้
เลือกไว้จากด้านบน   โดยจ าแนกตามคณุสมบัติความพิการ ทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางจิตใจ 
สติปัญญา ทางการเรียนรู้ ออทิสตกิ พิการซ้ าซ้อน และแสดงผลรวมและจ านวนเงินออกมาเป็นเท่าใดและถ้า
ต้องการบันทึกเป็น PDF File หรอื Excel File ให้ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 10.1.1.1 

 

 

รูปที่ 48: หน้าจอแสดงผล รายงานสรุปยอดผู้พิการจ าแนกตามคุณสมบัต ิ



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  
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10.12 รายงานสรปุยอดผู้ได้รบัเบี้ยยงัชีพตามประเภท 

                 เมื่อคลิกที่รายงานสรุปยอดผูไ้ด้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท จากรูปที่ 49 จะแสดงช่องให้เลือก 
ปีงบประมาณ จังหวัด อ าเภอ อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มสีิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ วิธีกานรับเงิน 

เมื่อเลือกข้อมลูที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกที่  

 

รูปที่ 49: รายงานสรุปยอดผู้มีสิทธ์ได้รับเบี้ยยังชีพตามประเภท 

 

              เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วรายงานจะแสดงผลการค้นหาตามตวัอย่างรูปที่ 50: จะแสดงผลออกมาตาม
ข้อมูลที่ไดเ้ลือกไว้จากด้านบน   โดยจ าแนกตามประเภทการรับเบี้ยโดยมรีายละเอียด เพศ งบประมาณและ
งบประมาณเป็นเท่าใดและถ้าต้องการบันทึกเป็น PDF File หรือ Excel File ให้ปฏิบัตติามหัวข้อท่ี 10.1.1.1 

 

 

รูปที่ 50: การแสดงผลรายงานสรุปยอดผู้มีสิทธ์ได้รับเบี้ยยังชีพตามประเภท 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.13 รายงานรายละเอียดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บ้าน 

       เมื่อคลิกที่รายงานราบละเอยีดผูไ้ดร้ับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บา้น จากรูปที่ 51: จะแสดงช่องให้เลือก 
ปีงบประมาณ จังหวัด อ าเภอ อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มสีิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ วิธีกานรับเงิน 

เมื่อเลือกข้อมลูที่ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกที่  

 

รูปที่ 51: รายงานรายละเอียดผู้รับเบี้ยยงัชีพแยกตามหมู่บ้าน 

              เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วรายงานจะแสดงผลการค้นหาตามตวัอย่างรูปที่ 51: จะแสดงผลออกมาตาม
ข้อมูลที่ไดเ้ลือกไว้จากด้านบน โดยเรียงล าดับหมู่บ้าน ชุมชน เลขบตัรประจ าตัวประชาชน ค าน าหน้า ช่ือ สกุล
อายุ และผูดู้แลคนพิการ และยอดรวมเป็นเท่าใดและถ้าต้องการบันทึกเป็น PDF File หรือ Excel File ให้
ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 10.1.1.1 

 

 

รูปที่ 52: การอแสดงผลรายงานรายละเอียดผู้รับเบี้ยยังชีพแยกตามหมู่บา้น 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.14 รายงานสรุปยอดจ าหน่าย 

       เมื่อคลิกที่รายงานสรุปยอดจ าหน่าย จากรูปที่ 53: จะแสดงช่องให้เลือก ปีงบประมาณ จังหวัด อ าเภอ 
อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มีสิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ ประเภทการจ าหน่าย เมื่อเลือกข้อมลูที่

ต้องการเรียบร้อยแล้วคลิกที่  
    

 

รูปที่ 53: รายงานสรุปยอดการจ าหน่าย 

              เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วรายงานจะแสดงผลการค้นหาตามตวัอย่างรูปที่ 54: จะแสดงผลออกมาตาม
ข้อมูลที่ไดเ้ลือกไว้จากด้านบน โดยเรียงล าดับ ประเภทของการจ าหน่ายโดยแบ่งตามสถานการณ์จ าหน่าย เสีบ
ชีวิต ย้ายที่อยู่ สละสิทธ์ิ และขาดคุณสมบัติ และยอดรวมเป็นเท่าใดและถ้าต้องการบันทึกเป็น PDF File หรือ 
Excel File ให้ปฏิบัตติามหัวข้อท่ี 10.1.1.1 

 

รูปที่ 54: การแสดงผลรายงานสรุปยอดการจ าหน่าย 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.15 รายงานรายละเอียดการจ าหน่าย 

          เมื่อคลิกที่รายงานรายละเอียดการจ าหนา่ย จากรูปที่ 55: จะแสดงช่องให้เลือก ปีงบประมาณ 
จังหวัด อ าเภอ อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มสีิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ ประเภทการจ าหน่าย เมื่อ

เลือกข้อมูลทีต่้องการเรยีบร้อยแลว้คลิกที่  

 

รูปที่ 55: การแสดงผลรายงานสรุปยอดการจ าหน่าย 

              เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วรายงานจะแสดงผลการค้นหาตามตวัอย่างรูปที ่56: จะแสดงผลออกมาตาม
ข้อมูลที่ไดเ้ลือกไว้จากด้านบน โดยเรียงล าดับ จากเลขบัตร ช่ือ สกุล หมู่บ้าน ท่ีอยู่ ประเภทผู้มีสิทธ์ิ คุณสมบัติ 
ผู้ดูแลคนพิการ สาเหตุการจ าหนา่ย และยอดรวมเป็นเท่าใดและถ้าตอ้งการบันทึกเป็น PDF File หรือ Excel 
File ให้ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 10.1.1.1 

 

รูปที่ 56: การแสดงผลรายงานรายละเอยีดการจ าหน่าย 



 คูมื่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศการจดัการฐานข้อมลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ระบบ Online)  

 

 

บริษัท ออซัม โซลูช่ัน จ ากัด 
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10.16 รายงานสรุปยอดจ าหน่าย  

          เมื่อคลิกที่รายงานสรุปยอดการจ าหนา่ย จากรูปที่ 57 จะแสดงช่องให้เลือก ปีงบประมาณ จังหวัด 
อ าเภอ อปท ประเภท อปท ประเภทของผู้มีสิทธ์ิ ประเภทงบประมาณ เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการเรยีบร้อย

แล้วคลิกท่ี  

 

รูปที่ 57: การแสดงผลรายงานสรุปยอดการจ าหน่าย 

              เมื่อคลิกที่ค้นหาแล้วรายงานจะแสดงผลการค้นหาตามตวัอย่างรูปที่ 58: จะแสดงผลออกมาตาม
ข้อมูลที่ไดเ้ลือกไว้จากด้านบน โดยเรียงล าดับ จากเลขบัตร ช่ือ สกุล ช่ือเจ้าหน้าท่ีที่ลบข้อมลู และวันเวลาที่ได้
ท าการลบออกมาเป็นเท่าใดและถา้ต้องการบันทึกเป็น PDF File หรอื Excel File ให้ปฏิบัติตามหัวข้อที่ 
10.1.1.1 

 

รูปที่ 58: การแสดงผลรายงานสรุปยอดการลบข้อมูล 

 

 


