
ระบบบริหารและจัดเกบ็รายได้ 
ผู้ใช้นาํและระบบบริการข้อมูล อบต.
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Modules Overview

ระบบบริหารจดัการ

ขอ้มลูผูใ้ชน้าํ

ระบบ

จดัเก็บรายได้

ระบบจดมิเตอร์

ประวติั

การชาํระเงิน

ขอ้มลูธุรกิจ 

ท่องเทยีว บริการ

รอ้งเรียน/ แจง้เหตุ

ประกาศ
ระบบจัดเก็บรายไดม้ ี3 Modules

ระบบบริการข้อมูล อบต. มี 4 Modules

Mobile Application



ระบบบรหิารจดัการ
ขอ้มูลผูใ้ชนํ้า



บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้นาํ
ระบบทะเบียน ผู้ ใ ช้นาํ
• ทาํงานผา่นเวบ

• เพิม/บนัทกึ/แกไ้ข/คน้หา ทะเบียนผูใ้ชน้าํไดอ้ยา่งรวดเร็ว

• มีระบบยืนเรืองขอติดตังผู้ใช้นาํใหม่ พรอ้มตรวจสอบ

สถานะไดว้า่อยูไ่หนขนัตอนไหน เช่น ตรวจสอบ, อนมุตัิ, 

ไม่อนมุตัิ เป็นตน้
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ร ะ บ บ ก าร ติด ตาม ห นี

• ตรวจสอบขอ้มลูการคา้งชาํระ โอนไปยงัระบบติดตามหนีสนิได้

• คน้หา ตรวจสอบข้อมูลผูใ้ช้นาํทีคา้งชาํระ ออกจดหมายทวงหนี

และจดหมายแจง้ตดัมิเตอรโ์ดยระบวุนัทไีด้



ระบบ ต่อมิ เตอร์

• คน้หา ตรวจสอบขอ้มลูผูใ้ชน้าํทรีอตอ่มิเตอร์

• เปลียนสถานะจาก “รอตอ่มิเตอร”์ เป็น “ตอ่มิเตอรแ์ลว้” ได้
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ร ะ บ บ ร า ย ง า น

• ระบเุงือนไขการออกรายงานไดต้ามตอ้งการ

• พิมพอ์อกเครืองพิมพ ์หรอืสง่ออกเป็น Excel ได้

บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้นาํ



การ รับจ่ าย นํา

• แสดงขอ้มลูการรบั-จ่ายนาํ เพือตรวจสอบขอ้มลูการ

รบั-จ่ายนาํแตล่ะเดือน นาํมาเปรียบเทียบขอ้มลูได้

• สามารถเลือกแสดงขอ้มลูไดต้ามปีทีตอ้งการ

• สามารถแสดงผลขอ้มลูการรบั-จ่ายนาํเป็นรายเดือนแยก

ตามปีทีเลือกได้

• สามารถแสดงกราฟสรุปการรบั-จ่ายนาํในแต่ละเดือนได้
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บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้นาํ



ส รุปรายไ ด้

• แสดงข้อมูลการสรุปรายได้ โดยแยกสรุปเป็นรายเดือน

เพือให้ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละเดือน และยังสามารถ

ตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละเดือนว่ามีรายไดม้าจาก

เงินประเภทไหนบา้ง

• สามารถแสดงขอ้มลูตามปีทีตอ้งการได้

• สามารถแสดงขอ้มลูรายเดือนแยกตามปีทีตอ้งการได้

• สามารถแสดงผลเป็นกราฟได้ เช่น สรุปข้อมูลรายได้แยก

ประเภท, สรุปขอ้มลูรายไดเ้ปรยีบเทียบแต่ละเดือน
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บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้นาํ



ระบบจดมเิตอร ์



ระบบจดมิเตอร์

การ บันทึก เลขมาตร

• ใชอ้ปุกรณ ์Handheld POS SUMI V1 สาํหรบั

การบันทึกเลขมาตร คาํนวณค่านาํในเดือนนัน และ

พิมพใ์บแจ้งหนี/ ใบเสร็จรับเงินได้ทันทีสะดวกสบาย 

พกพาง่ายคลอ่งตวั 

• ขอ้มูลการจดบันทึก การรับชาํระ และการทาํรายงาน 

เจา้หนา้ทสีามารถทาํผา่น Web report ได้
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ระบบจดัเก็บรายได ้



การจัดเก็บรายได้

การชาํ ระ เงิน

• เงินสด

• เจ้าหนา้ทีสามารถเก็บเงินค่านาํ, บนัทึกการจ่ายเงิน และออกใบเสร็จ

จากเครือง SUMI V1 ไดท้นัที

• โอนเงิน

• สมาชิกเช็คค่านาํทีตอ้งชาํระไดผ่้าน Mobile application และ

นาํใบแจง้หนีอิเลก็ทรอนิกสนี์ไปสแกนเพือชาํระค่านาํทีธนาคารได้

• ชาํระไดโ้ดยผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคาร, เอทีเอ็ม, โอนผ่านแอพพลิเคชนัของ

ธนาคาร
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การจัดเก็บรายได้

การแจ้ งและตรวจสอบ

การชาํ ระ เงิน

• แจง้การชาํระเงิน

• กรณีไม่ได้ใชบ้ริการรายงานจากธนาคาร ใหส้่งไลนส์ลิปโอน

เงินมายงัเจา้หนา้ที เพือตรวจสอบ คดักรองและบนัทกึ

• กรณีใชบ้ริการรายงานจากธนาคาร จะมีอีเมลส่งมาใหทุ้กสิน

วนั ระบบจะนาํไฟลนี์มาจบัคู่การโอนโดยอตัโนมติัว่าใครจ่าย

แลว้บา้ง

• รายการรบัชาํระจะถกูบนัทึก และแจง้รายการ ชาํระแลว้ 

บนัทึกเป็นประวัติการชาํระเงิน ให ้สมาชิกไดท้ราบผ่าน 

Mobile application
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Mobile Application
สําหรบัสมาชกิ



Mobile App
การชาํ ระ เงิน

• แจง้เตือนชาํระเงินเมอืถงึกาํหนด

• ตรวจสอบรายการคา้งชาํระ ประวตัิการชาํระเงินผา่นแอพพลเิคชนั

มือถือ

• เรยีกดใูบแจง้หนี และนาํภาพไปสแกนเพือชาํระเงินตามช่องทาง

ต่างๆได้

• ชาํระผา่นเคานเ์ตอรธ์นาคาร, ATM หรอืโอนผา่นมือถือได ้โดยไม่

ตอ้งเสียเวลามาจ่ายเองท ีอบต. หรือไม่ตอ้งรอใหเ้จา้หนา้ทไีปเก็บ 

ประหยดัเวลาทงัผูร้บัและผูจ่้าย
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Mobile App
ประกาศ

• แสดงข่าวสารในชมุชน, อบุตัิเหต,ุ ข่าวกิจกรรม รวมถึงการ 

ททีกุคนในชมุชนจะไดร้บัการแจง้เตือนขอ้มลูขา่วสาร

สาํคญั ส่งตรงถงึมือถือของทกุคนทนัที ทงัแบบรูป, เสียง, 

วีดีโอ โดยไมต่อ้งใชเ้สียงตามสาย ประหยดัคา่ใชจ่้ายใน

การติดตงั-ซอ่มบาํรุง ช่วยใหส้มาชิกไดร้บัทราบข่าวสารที

น่าสนใจผา่นแอพพลิเคชนัโดยไม่ตอ้งใชเ้สียงตามสาย
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Mobile App
ร้ อง เ รียน/แ จ้ง เห ตุ

• ขอ้มลูส่งตรงถึงผูที้เกียวขอ้ง เช่น นายก อบต., ปลดั อบต., 

เจา้หนา้ททีนัที

• มีการติดตามเรอืงราว มีการเก็บบนัทกึประวติัการรอ้งเรยีน 

เพือใหแ้น่ใจวา่เรอืงรอ้งเรยีนต่างๆไดถ้กูดาํเนินการอย่าง

ถกูตอ้งและรวดเรว็

• ช่วยเพิมช่องทางการรกัษาความปลอดภยัในชมุชน ดว้ย

ระบบแจง้เหตผุา่นโทรศพัทม์ือถือ พรอ้มพิกดั GPS และ

เบอรโ์ทรผูแ้จง้เหตุ
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Mobile App
ข้อ มูลในชุมชน
• ข้อมูลบริการ - เป็นฐานขอ้มลูการใหบ้ริการของ อบต.            

คนในชมุชนสามารถหาขอ้มลูเองไดว้่า การติดต่อ อบต.   

แตล่ะเรอืง ตอ้งเตรียมเอกสารอะไรบา้ง ลดความยุ่งยาก

ในการติดตอ่ ไม่ตอ้งเสียเวลาโทรสอบถามหลายรอบ

• ข้อมูลท่องเทียว - เป็นฐานข้อมูลการท่องเทียวใน

ชุมชนนัน เช่น รา้นอาหาร, สถานทีท่องเทียว, รา้นของ

ฝาก/ของทีระลึก, โรงแรม, ปัมนาํมัน, สถานีตาํรวจ, 

เบอร์โทรฉุกเฉิน ฯลฯ ในลักษณะข้อมูลและแผนท ี

คน้หาง่าย 

• ข้อมูลธุรกิจ - เป็นฐานขอ้มลูธุรกิจต่างๆในชุมชน เช่น 

ประเภท, จาํนวน, รายชือ, สถานทีตงั-เบอรต์ิดตอ่, สถิติ

ขอ้มลูธุรกิจ เป็นตน้
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Thank You.
WAC RESEARCH CO.,LTD.

02 5303809-10, 02 5381038

sales@wacinfotech.com

www.wacinfotech.com


