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1. การเขา้สูเ่ขา้ระบบ 
ในการใช้งานระบบ HR System สําหรับผู้ใช้งานผู้บริหาร ระบบสามารถใช้งานได้ดังนี้คือ 

 
1.1 ทําการกรอกรหัสผู้ใช้งาน 
1.2 ทําการกรอก รหัสผ่าน 
1.3 คลิ๊กปุ่มเข้าสู่ระบบ 
1.4   เมื่อข้อมูลของ รหัสผู้ใช้งานและ รหัสผ่านที่ได้กรอกไว้ถูกต้องโปรแกรมจะมาที่หน้าค้นหาข้อมูลผู้บริหาร 
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2. ข้อมูลผูบ้ริหาร 

2.1 การเข้าสู่หน้าผู้บริหาร 
คลิ๊กท่ีเมนูผู้บริหาร แล้วคลิ๊กเมนู ข้อมูลผู้บริหาร 

 
2.2 การเพิ่มข้อมูลผู้บริหาร 

2.2.1 การจ้างงาน 

 
 

2.2.1.1 คลิ๊กปุ่ม เพิ่มค้นหาโดยที่ช่องหมายเลขผู้บริหารเป็นค่าว่างระบบจะให้เริ่มทําการใส่ข้อมูล 
2.2.1.2 ใส่คํานําหน้า/ ยศ 

 
2.2.1.3 ใส่ชื่อ 
2.2.1.4 ใส่นามสกุล 
2.2.1.5 ใส่เลขบัตรประชาชน 
2.2.1.6 เลือกสัญชาติ ระบบจะ default เป็น ไทย 
2.2.1.7 ใส่วันเกิด  ระบบจะแสดงอายุโดยอัตโนมัติ 
2.2.1.8 ใส่ระดับ 
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2.2.1.9 ใส่ตําแหน่ง 

 
 

2.2.1.10 ใส่สถานภาพ 

 
 

2.2.1.11 ใส่สถานะ 

 
 

2.2.1.12 ใส่วันที่เริ่มทําสัญญา 
2.2.1.13 ใส่วันที่สิ้นสุดสัญญา (ถ้ามี) 
2.2.1.14 ถ้าผู้บริหารเป็นระดับ CEO จะต้องระบุวาระการดํารงตําแหน่ง วันที่เริ่มสัญญา และ วันที่สิ้นสุดสัญญา 
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2.2.1.15 upload รูปของผู้บริหารคลิ๊กปุ่ม Browse เพื่อทําการเลือก File ท่ีจะทําการ upload 
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2.2.2 ท่ีอยู่ 

 
 

2.2.2.1 ใส่ Email,ชื่อเลขา 
2.2.2.2 ใส่ชื่อเลขา 
2.2.2.3 ใส่ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน 
2.2.2.4 ใส่ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ ถ้าท่ีอยู่เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชนให้ คลิ๊กปุ่ม Copy จากท่ีอยู่ตามบัตร

ประชาชน 
2.2.2.5 ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ 

 

2.2.3 ค่าตอบแทน 
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2.2.3.1 ใส่วันที่ 
2.2.3.2 ใส่เงินเดือนขั้นต่ํา 
2.2.3.3 ใส่เงินเดือนขั้นสูง 
2.2.3.4 ใส่เงินเดือนปัจจุบัน 
2.2.3.5 ใส่โบนัสประจําปี 
2.2.3.6 ใส่ร้อยละการปรับเงินเดือน 
2.2.3.7 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม  
2.2.3.8 ข้อมูลสามารถทําการแก้ไข หรือลบ ได้  

 

2.2.4 ประวัติการดํารงตําแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ/ บริษัทลูก 

 
 

2.2.4.1 ใส่ชื่อบริษัทกิจการ 
2.2.4.2 ใส่วันที่แต่งตั้ง 
2.2.4.3 ใสวันที่ครบวาระ 
2.2.4.4 ใส่ตําแหน่ง 
2.2.4.5 ใส่ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง 
2.2.4.6 ใส่เป็นในฐานะ 
2.2.4.7 ใส่วาระแรกวันที่ 
2.2.4.8 ใส่วาระ 
2.2.4.9 ใส่ดํารงตําแหน่งแทน 
2.2.4.10 ใส่วันที่ออกจากตําแหน่ง 
2.2.4.11 ใส่สาเหตุการออก 
2.2.4.12 ใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) 
2.2.4.13 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม  
2.2.4.14 ข้อมูลสามารถทําการแก้ไข หรือลบ ได้  
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2.2.6.1 ใส่วุฒิการศึกษา 

 
 

2.2.6.2 ใส่กลุ่มสาขาวิชา 

 
 

2.2.6.3 ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชา (ถ้ามี) 
2.2.6.4 ใส่สถาบันที่จบ 
2.2.6.5 ใส่ความชํานาญ 
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2.2.6.6 
2.2.6.7 

2.2.7 การฝึกอ

2.2.7.1 
2.2.7.2 
2.2.7.3 
2.2.7.4 
2.2.7.5 
2.2.7.6 
2.2.7.7 
2.2.7.8 

ส่วนขยาย (ร
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ใส่รุ่นที่ 
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2.2.8.5 ใส่กรม ถ้าเลือก สังกัด 

 
2.2.8.6 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม  
2.2.8.7 ข้อมูลสามารถทําการแก้ไข หรือลบ ได้  

 
2.3 การค้นหาข้อมูลผู้บริหาร   

2.3.1 การค้นหาข้อมูลผู้บริหารรายกลุ่ม 
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3 หน่วยงาน/ตําแหน่ง 
3.1 การเข้าสู่หน้าหน่วยงาน / ตําแหน่ง  - คลิ๊กท่ีเมนูผู้บริหาร แล้วคลิ๊กเมนู หน่วยงาน / ตําแหน่ง 

 
3.2 การเพิ่มหน่วยงาน / ตําแหน่ง 

 
 

3.2.1 เลือกชนิดของข้อมูล 
3.2.2 เลือกรัฐวิสาหกิจ 
3.2.3 เลือกปี 
3.2.4 คลิ๊กปุ่มเพิ่มสําหรับบันทึกข้อมูล 
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3.3 การแก้ไขหน่วยงาน / ตําแหน่ง 

 
 

3.3.1 คลิ๊กปุ่มแก้ไข  เพื่อจะแก้ไขข้อมูล 
3.3.2 ทําการแก้ไขแล้วคลิ๊กปุ่มบันทึก 

 
3.4 การลบหน่วยงาน / ตําแหน่ง 

3.4.1 คลิ๊กปุ่ม ลบ  เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ  โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นๆ 
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3.5 การคัดลอกหน่วยงาน / ตําแหน่ง 

 
 

3.5.1 ใส่ปีท่ีต้องการสร้างข้อมูล  
3.5.2 คลิ๊กปุ่มทําการคัดลอกข้อมูล 

 
 
  



โครงการ G
 

ชื่อเอกสาร : 

3.6 ก

 
 

GFMIS-SOE 

User_Manua

การยืนยันข้อมูล

ส่วนขยาย (ร

l_HR_User_ผูบ้

ลหน่วยงาน/ตําแ

 

ระยะที่ 2) 

บริหาร.docx

แหน่ง 

หน้า 16

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_HR_User_ผู้บริหาร.docx หน้า 17 

4 กําหนดความสัมพันธ์หน่วยงาน 
4.1 การเข้าสู่หน้ากําหนดความสัมพันธ์หน่วยงาน   

 คลิ๊กท่ีเมนูผู้บริหาร แล้วคลิ๊กเมนู กําหนดความสัมพันธ์หน่วยงาน    

 
 

4.2 การกําหนดความสัมพันธ์ 

 
4.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี 
4.2.2 เลือกโครงสร้างหน่วยงาน/ตําแหน่ง โดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการด้วย Ctrl ค้าง 
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4.2.3 เลือก Node ทางด้านซ้ายท่ีต้องการให้รายการที่ถูกเลือกไปอยู่ภายใต้ Node นั้น 

 
4.2.4 กดเครื่องหมาย>> เพื่อทําการเพิ่ม 
 

4.3 การลบความสัมพันธ์ 

 
4.3.1 ทําการเลือก Node ท่ีต้องการลบทางด้านขวามือ 
4.3.2 กดเครื่องหมาย<< 
4.3.3 เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ  โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นๆ 
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4.4  Organization Chart 

ระบบจะแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบของแผนภูมิต้นไม้ 

 
 

4.5 ปรับโครงสร้างหน่วยงาน 
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4.5.1 เลือก Node ทางด้านขวามือ 

 
4.5.2 กดเครื่องหมาย>> 
4.5.3 เลือก Node ทางด้านขวาเพื่อทําการย้ายรายการความสัมพันธ์ท้ังหมดของทางด้ายขวามือไปอยู่ภายใต้ Node นั้น 

 
 

4.5.4 กดเครื่องหมาย<< 
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ชื่อเอกสาร : 
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5 ข้อมูลโครงสรา้งเงนิเดือนและอัตรากําลงัพล 
5.1 การเข้าสู่หน้าข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากําลังพล  - คลิ๊กท่ีเมนูพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู ข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและ

อัตรากําลังพล    

 
 
 

5.2 การเพิ่มข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากําลังพล 

 
 

5.2.1 ใส่ชื่อตําแหน่ง 
5.2.2 ใส่ชื่อกลุ่มระดับของตําแหน่ง 
5.2.3 ใส่ระดับ (C)  
5.2.4 ใส่ลักษณะการเลื่อนชั้นเงินเดือน 
5.2.5 ใส่เงินเดือนขั้นต่ํา 
5.2.6 ใส่เงินเดือนขั้นสูง 
5.2.7 ใส่จํานวนพนักงาน 
5.2.8 ใส่ลาออก / เกษียณอายุ 
5.2.9 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม เพื่อทําการเพิ่มข้อมูล 
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5.3 การแก้ไขข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากําลังพล 

 
 

5.3.1 คลิ๊กปุ่มแก้ไข  เพื่อจะแก้ไขข้อมูล 
5.3.2 ทําการแก้ไข แล้วคลิ๊กปุ่มบันทึก 

 
5.4 การลบข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากําลังพล 

5.4.1 คลิ๊กปุ่ม ลบ เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นๆ 
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5.6 การยืนยันข้อมูลโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากําลังพล 
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6 ข้อมูลพนักงานแบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอาย ุ
6.1 การเข้าสู่หน้าข้อมูลพนักงานแบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ - คลิ๊กท่ีเมนูพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู ข้อมูลพนักงาน

แบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ 

 
 

6.2 การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลพนักงานแบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ 

 
 

6.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี 
6.2.2 คลิ๊กปุ้มค้นหา เพื่อทําการค้นหา เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล 
6.2.3 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในชว่งกลุ่มอายุ น้อยกว่า ปวช. 
6.2.4 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในช่วงกลุ่มอายุ ปวช. 
6.2.5 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในช่วงกลุ่มอายุ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
6.2.6 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในช่วงกลุ่มอายุ ปริญญาตรี 
6.2.7 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในช่วงกลุ่มอายุ ปริญญาโท 
6.2.8 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในช่วงกลุ่มอายุ ปริญญาเอก 
6.2.9 คลิ๊กปุ่มบันทึก  เพื่อทําการบันทึกข้อมูล 

 
 
 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_HR_User_ผู้บริหาร.docx หน้า 27 

6.3 การคัดลอกข้อมูลพนักงานแบ่งกลุ่มตามวุฒิการศึกษาและอายุ 

 
 

6.3.1 ใส่ปีท่ีต้องการคัดลอกข้อมูล  
6.3.2 คลิ๊กปุ่มทําการคัดลอกข้อมูล 
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6.4  การยืนยันข้อมูลพนักงานแบ่งกลุม่ตามวุฒิการศึกษาและอายุคลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล 

 
 

7 ประมาณการอัตรากําลงัของพนักงานและลูกจ้าง 

7.1 การเข้าสู่หน้าประมาณการอัตรากําลังของพนักงานและลูกจ้าง  - คลิ๊กท่ีเมนูพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู ประมาณการอัตรากําลัง
ของพนักงานและลูกจ้าง 

 
 

7.2 การเพิ่ม/แก้ไขประมาณการอัตรากําลังของพนักงานและลูกจ้าง 
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7.2.1 เลือกปี, รัฐวิสาหกิจ 
7.2.2 เลือกประเภทพื้นที่ 
7.2.3 เลือกพื้นที่ 
7.2.4 เลือก Planversion 
7.2.5 คลิ๊กปุ่มค้นหา เพื่อทําการค้นหา เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล 
7.2.6 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจตามปี 
7.2.7 ใส่จํานวนลูกจ้างประจําตามปี 
7.2.8 ใส่จํานวนลูกจ้างชั่วคราวตามปี 
7.2.9 คลิ๊กปุ่มบันทึก  เพื่อทําการบันทึกข้อมูล 

 

7.3 การยืนยันข้อมูลประมาณการอัตรากําลังของพนักงานและลูกจ้างคลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล 
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8 จํานวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด 

8.1 การเข้าสู่หน้าจาํนวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด  - คลิ๊กท่ีเมนูพนกังาน แลว้คลิก๊เมนู จํานวนพนักงานและลกูจา้ง ณ สิ้นงวด 

 
 

8.2 การเพิ่ม/แก้ไข จํานวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด 

 
8.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี 
8.2.2 คลิ๊กปุ่มค้นหา เพื่อทําการค้นหา เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล 
8.2.3 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจด้านการผลิต 
8.2.4 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจด้านการขาย 
8.2.5 ใส่จํานวนพนักงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริการ 
8.2.6 ใส่จํานวนลูกจ้างประจําด้านการผลิต 
8.2.7 ใส่จํานวนลูกจ้างประจําด้านการขาย 
8.2.8 ใส่จํานวนลูกจ้างประจําด้านการบริการ 
8.2.9 ใส่จํานวนลูกจ้างชั่วคราวด้านการผลิต 
8.2.10 ใส่จํานวนลูกจ้างชั่วคราวด้านการขาย 
8.2.11 ใส่จํานวนลูกจ้างชั่วคราวด้านการบริการ 
8.2.12 คลิ๊กปุ่มบันทึก  เพื่อทําการบันทึกข้อมูล 
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8.3 การลบข้อมูลจํานวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิ้นงวด 
8.3.1 คลิ๊กปุ่ม ลบ  เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ  โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นๆ 

 
 

8.4 การยืนยันข้อมูลจํานวนพนักงานและลูกจ้าง ณ สิน้งวดลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล 
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9 ข้อมูลสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน 

9.1 การเข้าสู่หน้าข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน  - คลิ๊กท่ีเมนูพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู  
ข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน   

 
9.2 การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน   

 
9.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี 
9.2.2 เลือกรายการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
9.2.3 เลือกผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
9.2.4 เลือกหลักเกณฑ์ 
9.2.5 ใส่อัตรการจ่าย 
9.2.6 ใส่จํานวนเงินจ่ายท้ังปีต่อคน 
9.2.7 ใส่หมายเหตุเพิ่มเติม 
9.2.8 คลิ๊กปุ้มค้นหา เพื่อทําการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 
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9.3 การแก้ไขข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน   

 
9.3.1 คลิ๊กปุ่มแก้ไข  เพื่อจะแก้ไขข้อมูล 
9.3.2 ทําการแก้ไข แล้วคลิ๊กปุ่มบันทึก 

 

9.4 การลบข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน   
9.4.1 คลิ๊กปุ่ม ลบ  เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ  โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นๆ 
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9.5 การคัดลอกข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน   

 
 

9.5.1 ใส่รัฐวิสาหกิจและปีท่ีต้องการคัดลอกข้อมูล  
9.5.2 คลิ๊กปุ่มทําการคัดลอกข้อมูล 
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9.6 การยืนยันข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน  คลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล 

 
 

10 ข้อมูลประกอบการจ่ายโบนสัพนักงาน/โบนัสกรรมการ 

10.1 การเข้าสู่หน้าข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสพนักงาน /โบนัสกรรมการ  - คลิ๊กท่ีเมนูพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู ข้อมูล
ประกอบการจ่ายโบนัสพนักงาน/โบนัสกรรมการ 
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10.2 การเพิ่ม/ แก้ไข ข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสพนักงาน/ โบนัสกรรมการ 

 
 

10.3 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี 
10.4 คลิ๊กปุ่มค้นหา เพื่อทําการค้นหา เพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูล 
10.5 ใส่จํานวนเงินเดือนพนักงานถัวเฉลี่ย, หน่วยนับ 
10.6 ใส่จํานวนกําไรสุทธิท่ีใช้ในการคํานวณโบนัส, หน่วยนับ 
10.7 ใส่จํานวนเงินที่จ่ายกรรมการ, หน่วยนับ 
10.8 ใส่จํานวนเงินที่จ่ายพนักงาน, หน่วยนับ 
10.9 คลิ๊กปุ่มบันทึก  เพื่อทําการบันทึกข้อมูล 
10.10 การลบข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสพนักงาน /โบนัสกรรมการ  

10.10.1 คลิ๊กปุ่ม ลบ  เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ  โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นๆ 
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10.11 การยืนยันข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสพนักงาน/โบนัสกรรมการ คลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล 
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11 ข้อมูลโบนสัพนักงาน 

11.1 การเข้าสู่หน้าข้อมูลโบนัสพนักงาน  - คลิ๊กท่ีเมนูพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู ข้อมูลโบนัสพนักงาน   

 
 

11.2 การเพิ่มข้อมูลโบนัสพนักงาน 

 
 

11.2.1 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี 
11.2.2 เลือกสถานะรัฐวิสาหกิจ 
11.2.3 เลือกลักษณะการจ่ายโบนัส 
11.2.4 ใส่คะแนนระบบประเมินผล 
11.2.5 ใส่อัตรา (เท่าของเงินเดือน) 
11.2.6 ใส่จํานวนเงินที่จ่ายท้ังสิ้น (บาทต่อปี) 
11.2.7 คลิ๊กปุ่มเพิ่ม เพื่อทําการเพิ่มข้อมูล 
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11.3 การแก้ไขข้อมูลโบนัสพนักงาน 

 
11.3.1 คลิ๊กปุ่มแก้ไข  เพื่อจะแก้ไขข้อมูล 
11.3.2 ทําการแก้ไข แล้วคลิ๊กปุ่มบันทึก 

 

11.4 การลบข้อมูลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ สําหรับพนักงาน   
11.4.1 คลิ๊กปุ่ม ลบ  เพื่อลบข้อมูลออกจากระบบ  โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนก่อนที่จะลบข้อมูลนั้นๆ 
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11.5 การยืนยันข้อมูลโบนัสพนักงาน คลิ๊กปุ่มยืนยันข้อมูล 
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12 รายงานข้อมลูทั่วไปผู้บริหาร 

12.1 การเข้าสู่หน้ารายงานข้อมูลท่ัวไปผู้บริหาร - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานผู้บริหาร แล้วคลิ๊กเมนู รายงานข้อมูลท่ัวไปผู้บริหาร 

 
 
 

12.2 เลือกรัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
 

12.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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13 รายชื่อและประวัติผู้บรหิาร 

13.1 การเข้าสู่หน้ารายชื่อและประวัติผู้บริหาร - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานผู้บริหาร แล้วคลิ๊กเมนู รายชื่อและประวัติผู้บริหาร 

 
13.2 เลือกรัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
 

13.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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14 โครงสร้างหนว่ยงาน/ตําแหน่ง 

14.1 การเข้าสู่หน้ารายงานโครงสร้างหน่วยงาน/ตําแหน่งงาน คลิ๊กเลือกโครงสร้างหน่วยงาน/ตําแหน่งงาน 

 
 

14.2 เลือกรัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 
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15 รายงานโครงสร้างเงนิเดือนและอัตรากําลงัพล 

15.1 การเข้าสู่หน้ารายงานโครงสร้างเงินเดือนและอัตรากําลังพล - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู รายงาน
โครงสร้างเงินเดือนและอัตรากําลังพล 

 
 

15.2 เลือกปี, รัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 
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15.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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16 รายงานจํานวนพนักงานแยกตามวุฒิการศึกษาและอาย ุ

16.1 การเข้าสู่หน้ารายงานจํานวนพนักงานแยกตามวุฒิการศึกษาและอายุ - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู 
รายงานจํานวนพนักงานแยกตามวุฒิการศึกษาและอายุ 

 
16.2 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี คลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
 

16.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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17 รายงานจํานวนพนักงานและลูกจ้างประจาํป ี

17.1 การเข้าสู่หน้ารายงานจํานวนพนักงานและลูกจ้างประจําปี - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู รายงานจํานวน
พนักงานและลูกจ้างประจําป ี

 
17.2 เลือกปี,รัฐวิสาหกิจ, ประเภทพื้นที่, พื้นที่,Planversionคลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
 

17.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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ล้วคลิ๊กเมนู 
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19 รายงานข้อมลูโบนัสพนักงานและกรรมการ 

19.1 การเข้าสู่หน้ารายงานข้อมูลโบนัสพนักงานและกรรมการ  - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู รายงานข้อมูลโบนัส
พนักงานและกรรมการ 

 
 

19.2 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปี คลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
19.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 

 

 



โครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) 
 

ชื่อเอกสาร : User_Manual_HR_User_ผู้บริหาร.docx หน้า 50 

20 รายงานข้อมลูประกอบการจา่ยโบนสัพนักงานและกรรมการ 

20.1 การเข้าสู่หน้ารายงานข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการ - คลิ๊กท่ีเมนู รายงานพนักงาน แล้วคลิ๊กเมนู 
รายงานข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสพนักงานและกรรมการ 

 
 

20.2 เลือกปี, รัฐวิสาหกิจ คลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
20.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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21 รายงานยนืยันข้อมูล 
21.1 การเข้าสู่หน้ารายงานยืนยันข้อมูล  - คลิ๊กท่ีเมนู ยืนยันการส่งข้อมูล แล้วคลิ๊ก รายงานยืนยันข้อมูล 

 
 

21.2 เลือกรัฐวิสาหกิจ, ปีคลิ๊กปุ่มค้นหา 

 
 

21.3 คลิ๊กปุ่ม Excel เพื่อดูรายงาน 
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22 รายงานสถานะการนาํสง่ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน 

 

22.1 เลือกเงื่อนไขการค้นหา ปี และ รส 

 
22.2 กดค้นหา 

 
 

22.3 กด Export เพื่อนําออกข้อมูลรูปแบบ Excel 

 




