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โปรแกรมบริหารการเงินรับจ่ายและเงินสด 
ระบบงานสถานะทางการเงิน/ทะเบียนคุมเช็ค 

 
การเรียกใช้โปรแกรม 

การเรียกใช้งานโปรแกรมผู้ใช้งานจะต้องเปิดโปรแกรมเบราเซอร์  และพิมพ์ URL : http://hr. 
udoncity.go.th  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 1 การเรียกใช้งานระบบงานสถานะทางการเงิน/ทะเบียนคุมเช็ค 
 

จากรูปที่ 1  จะเม่ือเข้าสู่หน้าจอเรียบร้อยแล้ว  จะปรากฏหน้าแรกดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  การเรียกใช้งานระบบงานสถานะทางการเงิน/ทะเบียนคุมเช็ค 
 

คลิก เลือกเมนูที่ต้องการ 

คลิกเพื่อ

เรียกใช้

โปรแกรม 
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เมื่อ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าจอแรกของโปรแกรมบริหารการเงินรับจ่ายและเงินสด  
ดังรูปที่ 3
 

  
 

รูปที่ 3  หน้าจอแรกของระบบงานสถานะทางการเงิน/ทะเบียนคุมเช็ค 
 

จัดการผู้ใช้งานโปรแกรม  ใช้ส าหรับเพ่ิม/ลบ/แก้ไขชื่อผู้มีสิทธิ์ผู้ใช้งานโปรแกรม 
ตั้งค่า    ใช้ส าหรับตั้งค่าข้อมูลธนาคาร สาขา บัญชี และเช็ค 
รายงาน    ใช้ส าหรับรายงานสถานะเช็ค และทะเบียนคุมเช็ค 
ปรับปรุงสถานะเช็ค   ใช้ส าหรับปรับปรุงสถานะเช็คที่ข้ึนเงินแล้ว 

 
ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่มฟังก์ชั่น การใช้งาน 

  ใช้ส าหรับการแก้ไขข้อมูล 

  ใช้ส าหรับการลบข้อมูล 
 

1. เมนูจัดการผู้ใช้งานโปรแกรม 
 คลิกท่ีเมนู “จัดการผู้ใช้งานโปรแกรม” 
 

คลิก เลือกเมนูที่ต้องการ 
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รูปที่ 4  หน้าจอจัดการผู้ใช้งานโปรแกรม 
 

1.1 การเพิ่มสิทธิ์ผู้ใช้งานโปรแกรม 
คลิกท่ีเมนู “จัดการผู้ใช้งานโปรแกรม”  “Ceate a user accout”  

 

 
 

รูปที่ 5  หน้าจอเพ่ิมสิทธิ์ผู้ใช้งานโปรแกรม 
 

1.1 (1) กรอกข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรมให้ครบทุกช่อง 
Username  คือ   กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก 
Email คือ กรอกที่อยู่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ 
Password คือ รหัสผ่าน 
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ต าแหน่ง คือ หน่วยงานที่สังกัด 
 1.1 (2) คลิกที่ปุ่ม “Save” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
 

2. เมนูตั้งค่า 
2.1 เมนูเงินเพิ่ม 
 คลิกท่ีเมนู  “เงินเพ่ิม” 
 

 
 

รูปที่ 6  หน้าจอการตั้งค่าเงินเพ่ิม 
 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่ม/ฟังก์ชั่นการใช้งาน 
  ใช้ส าหรับเลื่อนการล าดับรายการลงมา 
  ใช้ส าหรับเลื่อนการล าดับรายการขึ้น 

 ใช้ส าหรับการแก้ไขข้อมูล 

  ใช้ส าหรับการลบข้อมูล 
 

2.2 เมนูเงินหัก 
 คลิกท่ีเมนู  “เงินหัก” 
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รูปที่ 7  หน้าจอการตั้งค่าเงินหัก 
 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่ม/ฟังก์ชั่นการใช้งาน 
  ใช้ส าหรับเลื่อนการล าดับรายการลงมา 
  ใช้ส าหรับเลื่อนการล าดับรายการขึ้น 

 ใช้ส าหรับการแก้ไขข้อมูล 

  ใช้ส าหรับการลบข้อมูล 
 

2.3 เมนูบุคลากร 
 คลิกท่ีเมนู  “บุคลากร” 
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รูปที่ 8  หน้าจอการตั้งค่าบุคลากร 
 

ความหมายและรายละเอียดของแต่ละปุ่ม/ฟังก์ชั่นการใช้งาน 
  ใช้ส าหรับเลื่อนการล าดับรายการลงมา 
  ใช้ส าหรับเลื่อนการล าดับรายการขึ้น 

 ใช้ส าหรับการแก้ไขข้อมูล 

  ใช้ส าหรับการลบข้อมูล 
 

2.3.1 การเพ่ิมข้อมูลบุคลากร 
 คลิกท่ีเมนู  “บุคลากร”  “เพ่ิมบุคลากร” 
 

 
 

รูปที่ 9  หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลบุคลากร 
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2.3.2 การดขู้อมูลอัตราเงินเดือนล่าสุด 

 คลิกท่ีเมนู  “บุคลากร”  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 

รูปที่ 10  แสดงข้อมูลอัตราเงินเดือนล่าสุด 
 

2.3.2 การแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
 คลิกท่ีเมนู  “บุคลากร”   

 

 
 

รูปที่ 11  หน้าจอแก้ไขข้อมูลบุคลากร 
 

2.3.2 การลบข้อมูลบุคลากร 

 คลิกท่ีเมนู  “บุคลากร”   
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3. เมนูจัดการเงินเดือน 
3.1 เมนูจัดการเงินเดือน 

คลิกท่ีเมนู  “จัดการเงินเดือน”  “จัดการเงินเดือน” 

 
 

รูปที่ 12  หน้าจอจัดการเงินเดือน 
 

3.1 (1) คลิกเลือกเดือน/ปีที่ต้องการจัดการเงินเดือน 

3.1 (2) คลิกเลือกประเภทพนักงาน 

3.1 (3) คลิกเลือกส านัก/กอง 

3.1 (4) คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”  

3.1 (5) คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือท าการกรอกข้อมูลเงินได้และเงินหัก 

3.1 (6) คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

หมายเหตุ  หากต้องการดาวน์โหลดข้อมูลชุดนี้เก็บไว้  ให้คลิกท่ีปุ่ม  แล้วคลิก  

3.2 เมนูสรุปประจ าเดือน 
คลิกท่ีเมนู  “จัดการเงินเดือน”  “สรุปประจ าเดือน” 

 

 
 

รูปที่ 13  หน้าจอสรุปประจ าเดือน 
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คลิกท่ีปุ่ม “ประมวลผลสรุป” เพ่ือแสดงผลการสรุปประจ าเดือน 
 

3. เมนูรายงาน 
3.1 เมนูรายงานส าคัญ 

คลิกท่ีเมนู  “รายงาน”  “รายงานส าคัญ” 
 

 
 

รูปที่ 14  หน้าจอออกรายงานส าคัญ 
 

3.1 (1) คลิกที่ช่องว่างเดือน/ปี เพื่อเลือกเดือน/ปีจากปฏิทิน 
3.1 (2) เลือกประเภทพนักงาน 
3.1 (3) คลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เพ่ืออกรายงาน 

 

4. เมนูสูตรค านวณ 
4.1 เมนูค านวณเงินเดือน 

คลิกท่ีเมนู  “สูตรค านวณ”  “ค านวณเงินเดือน” 
 

 
 

รูปที่ 15  หน้าจอค านวณเงินเดือน 
 

4.1 (1) กรอกเงินเดือน (ตัวเลข) 
4.1 (2) กรอกวันของเดือน (ตัวเลข) 
4.1 (3) กรอกจ านวนวันทีข่าด  
4.1 (4) คลิกที่ปุ่ม “ค านวณ” แล้วระบบจะท าการแสดงผลการค านวณออกทางหน้าจอ 

 
4.2 เมนูค านวณตกเบิก 

คลิกท่ีเมนู  “สูตรค านวณ”  “ค านวณตกเบิก” 
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รูปที่ 16  หน้าจอค านวณตกเบิก 
 

4.2 (1) กรอกเงินเดือนเก่า (ตัวเลข) 
4.2 (2) กรอกเงินเดือนใหม่ (ตัวเลข) 
4.2 (3) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ เพื่อเลือกวันที่มีผล (เริ่ม) ทีต่้องการจากปฏิทิน 
4.2 (4) คลิกที่ช่องกรอกวันที่ เพื่อเลือกวันที่ (สิ้นสุด) ต้องการจากปฏิทิน 
4.2 (5) คลิกที่ปุ่ม “ค านวณ” เพ่ือแสดงผลลัพธ์ 


