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       คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที ่ 22 กันยายน 2530 อนุมัติใหจัดเก็บขอมูลพื ้นฐานระดับหมู บาน (กชช. 2ค) 

เป นประจำทุก 2 ป  โดยให เร ิ ่มดำเน ินการต ั ้งแต ป  2533 และคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาต ิ (กชช.) 

มีมติเม ื ่อว ันที ่ 15 กันยายน 2532 มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บขอมูล 

ความจำเปนพื ้นฐาน (จปฐ.) เปนประจำทุกป ตั ้งแตป 2533 เปนตนไป นอกจากนี ้ คณะรัฐมนตรีย ังมีมติเมื ่อ

วันที ่ 21 กันยายน 2536 ใหทุกหนวยที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนาชนบทใชขอมูลพื ้นฐานระดับหมู บาน (กชช. 2ค) 

และขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในการกำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาชนบทวางแผนพัฒนา 

อนุมัติโครงการ และการติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยบริหารจัดเก็บ 

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ไดพัฒนาฐานขอมูล จปฐ. และ กชช. 2ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการนำขอมูล ไปใชใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอด

       ข อม ูล จปฐ. ค ือ ข อม ูลในระดับคร ัวเร ือนที ่แสดงถึงสภาพความจำเปนพื ้นฐานระดับคร ัวเร ือนที ่แสดง 

ใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน เพื ่อใหทราบวา คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแตละเรื ่องอยางไร ในชวง 

ระยะเวลาหนึ่ง ๆ สำหรับขอมูล กชช. 2ค คือขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน ที่แสดงถึงระดับการพัฒนาเกี่ยวกับ โครงสราง 

พื้นฐานในดานตาง ๆ ของหมูบานในเขตชนบท สำหรับหวงเวลาในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จัดเก็บทุกป และ ขอมูลกชช. 2ค 

จัดเก็บทุก 2 ป

       ในป พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน ไดริเริ ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารการจัดเก็บ 

ขอมูล จปฐ. และ ขอมูล กชช. 2ค ตั้งแตการบันทึก ประมวลและรายงานผล ตอมาในป พ.ศ. 2563  ไดมีการพัฒนา 

รูปแบบการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดวยเครื ่องมืออิเล็กทรอนิกส (Smart Phone) โดยดำเนินการ ภายใต แนวคิด 

Smart Survey Smart Data System เพื ่อรองร ับการจัดเก ็บ และใหบร ิการขอมูลดวย เทคโนโลยี ด ิจ ิท ัล 

และในป พ.ศ. 2564 ซึ ่งเป นหวงเวลาจัดเก ็บขอมูล กชช. 2ค กรมการพัฒนาชุมชนไดวางแผน จัดเก ็บดวย 

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส เชนกัน

       ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนไดเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูล 

พื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) 

       คู มือฉบับนี้ มีเนื ้อหาประกอบดวยแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม การติดตั ้งโปรแกรม การลงทะเบียน ผู ใชงาน 

การบันทึกและแกไข การดูรายงาน การนำเข าและการสงออก การตรวจสอบ การยืนยัน การถอนโปรแกรม 

และการติดตอขอรับความชวยเหลือ เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และเสริมสรางทักษะดานการจัดเก็บขอมูล 

ดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส แกเจาหนาที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และอาสาสมัครจัดเก็บขอมูล ในป 2564 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.  แนวคิดการพัฒนาโปรแกรม
       ขอมูล จปฐ. คือ ขอมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเปนพื้นฐานระดับ ครัวเรือนที่แสดงใหเห็นถึง 
คุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน เพื่อใหทราบวา คนควรจะมีคุณภาพชีวิต ในแตละเรื่องอยางไรในชวง ระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
สำหรับขอมูล กชช. 2ค คือขอมูลพื ้นฐานระดับหมู บาน ที ่แสดงถึงระดับการพัฒนาเกี ่ยวกับโครงสรางพื ้นฐาน 
ในดานตาง ๆ ของหมูบานในเขตชนบท สำหรับหวงเวลาในการจัดเก็บขอมูล จปฐ. จัดเก็บ ทุกป และ ขอมูล กชช. 2ค 
จัดเก็บทุก 2 ป
       ในป พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชน ไดริเริ ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช ในการบริหารการจัดเก็บ 
ขอมูล จปฐ. และ ขอมูล กชช. 2ค ตั้งแตการบันทึก ประมวลและรายงานผล ตอมาในป พ.ศ. 2563  ไดมีการพัฒนา 
รูปแบบการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ดวยเครื ่องมืออิเล ็กทรอนิกส (Smart Phone) โดยดำเนินการภายใตแนวคิด 
Smart Survey Smart Data System เพื ่อรองรับ การจัดเก็บ และใหบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีดิจิทัล และใน
ป พ.ศ. 2564 ซึ่งเปนหวงเวลาจัดเก็บ ขอมูล กชช. 2ค กรมการพัฒนาชุมชนไดวางแผนจัดเก็บดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
เชนกัน
       แนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื ้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื ้นฐานงานได 
สะดวกรวดเร็วที่สุด เปนการผสมผสานขอดีของการทำงาน ทั้งโหมดออนไลนและโหมดออฟไลนเขาดวยกัน ผูบันทึกขอมูล 
ที่อยูในพื้นที่หางไกลและไมมีการ เชื่อมตออินเทอรเน็ตก็สามารถทำการบันทึกขอมูลได สวนผูบันทึกขอมูลที่อยูในพื้นที่ 
ที่มีอินเทอรเน็ต ก็สามารถทำงานในโหมดออนไลนเพื่อเชื่อมตอขอมูลขึ้นระบบไดทันที
 ผูตรวจสอบขอมูลสามารถดูขอมูลที่อยูบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไดทันที ตลอดเวลา
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1.1  คุณลักษณะของระบบ
       1.  ขอมูลในระบบทุกอยางจะถูกจัดเก็บที่ฐานขอมูลกลาง ทำใหผูใชสามารถเรียกดูรายงานของขอมูลของทั้งประเทศ 
ที่ถูกอัปโหลดขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไดทันทีตลอดเวลา
       2.  การอัปโหลดขอมูลจากพื ้นที ่ตาง ๆ ทั ่วประเทศ ไปที ่ฐานขอมูลกลางโดยตรงผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ทำใหการรวบรวมขอมูลทำไดอยางรวดเร็ว ไมตองดำเนินการจัดเก็บตามระดับพื้นที่ ขึ้นมาจากสวนทองถิ่น ถึงสวนกลาง
       3.  มีเวลาตรวจสอบและแกไขขอมูลเชิงลึกมากขึ ้นเนื ่องจากขอมูลถูกจัดเก็บที ่ฐานขอมูลกลางทำใหสามารถ 
ตรวจสอบขอมูลไดทันทีตลอดเวลา
       4.  โปรแกรมมีการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนที่กรอกโดยผูบันทึก เพื่อปองกันความผิดพลาด หรือความไมสมบูรณ 
ของขอมูลรวมทั้งการปองกันความซ้ำกันของขอมูล
       5.  ผูใชสามารถทำงานไดจากหลายอุปกรณ ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร Tablet และ Smartphone
1.2  ผูใชงานระบบ
       ผูใชงานระบบแยกออกตามหนาที่ดังนี้
ผูดูแลระบบสวนกลาง
       มีหนาที่ดูและระบบ จัดการตั้งคาการใชงานระบบ และจัดการอนุมัติสิทธิ์ของผูใช และสามารถเขาถึงขอมูลในระดับ 
ครัวเรือนทั้งประเทศ
ผูดูแลระบบระดับจังหวัด
       มีหนาที่ดูและระบบ จัดการตั้งคาการใชงานระบบ และจัดการอนุมัติสิทธิ์ของผูใช และสามารถเขาถึงขอมูลในระดับ 
ครัวเรือนทั้งประเทศ ในจังหวัดที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
อาสาสมัครจัดเก็บขอมูล
       เปนผูใชที่มีหนาที่จัดเก็บและบันทึกขอมูลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และอัปโหลดขอมูลขึ้นไปที่เครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย โดยสามารถทำการบันทึกและอัปโหลดขอมูลไดเฉพาะพื้นที่ที่ตนเอง รับผิดชอบเทานั้น
ผูดูรายงาน/ผูดูรายงานระดับประเทศ
       เปนผูใชที ่ตองการดูเพียงรายงานดานตาง ๆ จากขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค ที่จัดเก็บเขามาผูดูรายงาน 
ไมสามารถเรียกดูขอมูลหรือแกไขขอมูลได ซึ ่งอาจอยู ในหนวยงานนอกกรมการพัฒนาชุมชนมีหนาที ่ด ูรายงาน 
ประเภทตาง ๆ เทานั้น ไมสามารถบันทึกหรือแกไขขอมูลได
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       1.  ขอมูลในระบบทุกอยางจะถูกจัดเก็บที่ฐานขอมูลกลาง ทำใหผูใชสามารถเรียกดูรายงานของขอมูลของทั้งประเทศ 
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ของขอมูลรวมทั้งการปองกันความซ้ำกันของขอมูล
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1.2  ผูใชงานระบบ
       ผูใชงานระบบแยกออกตามหนาที่ดังนี้
ผูดูแลระบบสวนกลาง
       มีหนาที่ดูและระบบ จัดการตั้งคาการใชงานระบบ และจัดการอนุมัติสิทธิ์ของผูใช และสามารถเขาถึงขอมูลในระดับ 
ครัวเรือนทั้งประเทศ
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อาสาสมัครจัดเก็บขอมูล
       เปนผูใชที่มีหนาที่จัดเก็บและบันทึกขอมูลดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส และอัปโหลดขอมูลขึ้นไปที่เครื่องคอมพิวเตอร 
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       เปนผูใชที ่ตองการดูเพียงรายงานดานตาง ๆ จากขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค ที่จัดเก็บเขามาผูดูรายงาน 
ไมสามารถเรียกดูขอมูลหรือแกไขขอมูลได ซึ ่งอาจอยู ในหนวยงานนอกกรมการพัฒนาชุมชนมีหนาที ่ด ูรายงาน 
ประเภทตาง ๆ เทานั้น ไมสามารถบันทึกหรือแกไขขอมูลได
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1.3 องคประกอบของระบบ
 
       •  ใหบริการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค บนเครื่องคอมพิวเตอร ที่ใชระบบปฏิบัติการ Windows

   ผูใชงาน            ผูบันทึกขอมูล
  ฟงกชันการใชงาน         ใชกรอกขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค
            สามารถกรอกขอมูลได ในโหมด Offline โดยไมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา
            สามารถ Upload ขอมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เมื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต
            ผู ใชสามารถสงลงทะเบียนสรางบัญชีผู ใชไดจากโปรแกรม และสามารถนำเขาบัญชีผู ใช
                                สำหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อลงทะเบียนผูใช
            สามารถดูรายงานสรุปของครัวเรือนสำหรับขอมูล จปฐ.
            สามารถสงออกขอมูล/นำเขาขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร
  หมายเหตุ            การใชงานโปรแกรมครั้งแรกตองเชื่อมตออินเทอรเน็ต

 
       •  ใหบริการจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค ผาน Web Application
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            ผูใชสามารถสงลงทะเบียนสรางบัญชีผูใชไดจากโปรแกรม 
                                แตโปรแกรมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเวลาลงทะเบียน
  หมายเหตุ            ไมสามารถสงออก/นำเขาขอมูลได
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       •  ใหบริการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ผาน Mobile Application (แอปบนมือถือ)

  ผูใชงาน            ผูบันทึกขอมูล
  ฟงกชันการใชงาน       ใชกรอกขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค
           สามารถ Upload ขอมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
           ผูใชสามารถสงลงทะเบียนสรางบัญชีผูใชไดจากโปรแกรม 
                                แตโปรแกรมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเวลาลงทะเบียน
  หมายเหตุ           ไมสามารถสงออก/นำเขาขอมูลได

       •  Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
       มีหนาที ่ร ับ/ส งข อมูลทุกอยางระหวางเคร ื ่องคอมพิวเตอรแมข ายและโปรแกรมตาง ๆ ที ่อย ู บนเคร ื ่อง 
คอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) อุปกรณ Tablet/Smartphone รวมทั้ง Web 
Application ตัว Web Services ยังมีสวนที่ทำหนาที่ประมวลผลขอมูลที่รับเขามากอน ที่จะสงไปจัดเก็บที่เครื ่อง 
คอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล
       •  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล (Database Server)
       มีหนาที่รับขอมูลจาก Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แลวจัดเก็บขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเพื่อ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

       •  ใหบริการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ผาน Mobile Application (แอปบนมือถือ)

  ผูใชงาน            ผูบันทึกขอมูล
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                                แตโปรแกรมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเวลาลงทะเบียน
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       •  Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
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คอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) อุปกรณ Tablet/Smartphone รวมทั้ง Web 
Application ตัว Web Services ยังมีสวนที่ทำหนาที่ประมวลผลขอมูลที่รับเขามากอน ที่จะสงไปจัดเก็บที่เครื ่อง 
คอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล
       •  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล (Database Server)
       มีหนาที่รับขอมูลจาก Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แลวจัดเก็บขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเพื่อ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

       •  ใหบริการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ผาน Mobile Application (แอปบนมือถือ)

  ผูใชงาน            ผูบันทึกขอมูล
  ฟงกชันการใชงาน       ใชกรอกขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค
           สามารถ Upload ขอมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
           ผูใชสามารถสงลงทะเบียนสรางบัญชีผูใชไดจากโปรแกรม 
                                แตโปรแกรมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเวลาลงทะเบียน
  หมายเหตุ           ไมสามารถสงออก/นำเขาขอมูลได

       •  Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
       มีหนาที ่ร ับ/ส งข อมูลทุกอยางระหวางเคร ื ่องคอมพิวเตอรแมข ายและโปรแกรมตาง ๆ ที ่อย ู บนเคร ื ่อง 
คอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) อุปกรณ Tablet/Smartphone รวมทั้ง Web 
Application ตัว Web Services ยังมีสวนที่ทำหนาที่ประมวลผลขอมูลที่รับเขามากอน ที่จะสงไปจัดเก็บที่เครื ่อง 
คอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล
       •  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล (Database Server)
       มีหนาที่รับขอมูลจาก Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แลวจัดเก็บขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเพื่อ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

       •  ใหบริการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ผาน Mobile Application (แอปบนมือถือ)

  ผูใชงาน            ผูบันทึกขอมูล
  ฟงกชันการใชงาน       ใชกรอกขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค
           สามารถ Upload ขอมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
           ผูใชสามารถสงลงทะเบียนสรางบัญชีผูใชไดจากโปรแกรม 
                                แตโปรแกรมตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเวลาลงทะเบียน
  หมายเหตุ           ไมสามารถสงออก/นำเขาขอมูลได

       •  Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
       มีหนาที ่ร ับ/ส งข อมูลทุกอยางระหวางเคร ื ่องคอมพิวเตอรแมข ายและโปรแกรมตาง ๆ ที ่อย ู บนเคร ื ่อง 
คอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) อุปกรณ Tablet/Smartphone รวมทั้ง Web 
Application ตัว Web Services ยังมีสวนที่ทำหนาที่ประมวลผลขอมูลที่รับเขามากอน ที่จะสงไปจัดเก็บที่เครื ่อง 
คอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล
       •  เครื่องคอมพิวเตอรแมขายฐานขอมูล (Database Server)
       มีหนาที่รับขอมูลจาก Web Services บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แลวจัดเก็บขอมูลลงในระบบฐานขอมูลเพื่อ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

คูมือการใชงาน Application 
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2.  การติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 
2.1  การติดตั้งโปรแกรม สำหรับอุปกรณ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android
       โปรแกรมบันทึกและประมวลผลบนอุปกรณ Tablet/Smartphone เหมาะกับผูบันทึกที่สามารถทำงานในพื้นที่ 
ที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดสะดวก และโปรแกรมบันทึกและประมวลผลบนอุปกรณ Tablet/Smartphone 
ไมสามารถสงออกขอมูลไปที่อุปกรณอื่นได ผูบันทึกตองทำการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จากอุปกรณ Tablet/Smartphone 
เพื่ออัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากอุปกรณ Tablet/Smartphone โดยตรง

2.1.1  คุณสมบัติของอุปกรณ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android
       อุปกรณ Tablet/Smartphone ที่จะติดตั้งโปรแกรมบันทึกขอมูล จปฐ. ควรมีคุณสมบัติดังนี้
       •  ใชระบบปฏิบัติการ Android  รุน 4.1 หรือใหมกวา
       •  มีหนวยความจำอยางนอย 2 GB เพื่อติดตั้งและเก็บขอมูล

2.1.2  ขั้นตอนการติดตั้ง
       1)  เปดโปรแกรม Play Store บนอุปกรณ Tablet/Smartphone พรอมคนหาคำวา “Smart BMN” หรือ 
ดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับติดตั ้ง www.rdic.cdd.go.th เลือก บริการขอมูล จปฐ. > ดาวนโหลด โปรแกรม 
“Smart BMN.apk”

รูปที่  1 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

  

2.  การติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 
2.1  การติดตั้งโปรแกรม สำหรับอุปกรณ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android
       โปรแกรมบันทึกและประมวลผลบนอุปกรณ Tablet/Smartphone เหมาะกับผูบันทึกที่สามารถทำงานในพื้นที่ 
ที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดสะดวก และโปรแกรมบันทึกและประมวลผลบนอุปกรณ Tablet/Smartphone 
ไมสามารถสงออกขอมูลไปที่อุปกรณอื่นได ผูบันทึกตองทำการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จากอุปกรณ Tablet/Smartphone 
เพื่ออัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากอุปกรณ Tablet/Smartphone โดยตรง

2.1.1  คุณสมบัติของอุปกรณ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android
       อุปกรณ Tablet/Smartphone ที่จะติดตั้งโปรแกรมบันทึกขอมูล จปฐ. ควรมีคุณสมบัติดังนี้
       •  ใชระบบปฏิบัติการ Android  รุน 4.1 หรือใหมกวา
       •  มีหนวยความจำอยางนอย 2 GB เพื่อติดตั้งและเก็บขอมูล

2.1.2  ขั้นตอนการติดตั้ง
       1)  เปดโปรแกรม Play Store บนอุปกรณ Tablet/Smartphone พรอมคนหาคำวา “Smart BMN” หรือ 
ดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับติดตั ้ง www.rdic.cdd.go.th เลือก บริการขอมูล จปฐ. > ดาวนโหลด โปรแกรม 
“Smart BMN.apk”

รูปที่  1 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

  

2.  การติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 
2.1  การติดตั้งโปรแกรม สำหรับอุปกรณ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android
       โปรแกรมบันทึกและประมวลผลบนอุปกรณ Tablet/Smartphone เหมาะกับผูบันทึกที่สามารถทำงานในพื้นที่ 
ที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดสะดวก และโปรแกรมบันทึกและประมวลผลบนอุปกรณ Tablet/Smartphone 
ไมสามารถสงออกขอมูลไปที่อุปกรณอื่นได ผูบันทึกตองทำการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จากอุปกรณ Tablet/Smartphone 
เพื่ออัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจากอุปกรณ Tablet/Smartphone โดยตรง

2.1.1  คุณสมบัติของอุปกรณ Tablet/Smartphone บนระบบปฏิบัติการ Android
       อุปกรณ Tablet/Smartphone ที่จะติดตั้งโปรแกรมบันทึกขอมูล จปฐ. ควรมีคุณสมบัติดังนี้
       •  ใชระบบปฏิบัติการ Android  รุน 4.1 หรือใหมกวา
       •  มีหนวยความจำอยางนอย 2 GB เพื่อติดตั้งและเก็บขอมูล

2.1.2  ขั้นตอนการติดตั้ง
       1)  เปดโปรแกรม Play Store บนอุปกรณ Tablet/Smartphone พรอมคนหาคำวา “Smart BMN” หรือ 
ดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับติดตั ้ง www.rdic.cdd.go.th เลือก บริการขอมูล จปฐ. > ดาวนโหลด โปรแกรม 
“Smart BMN.apk”

รูปที่  1 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณ Tablet/Smartphone
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     2)  คนหาโปรแกรมชื่อ Smart BMN จะเห็นหนารายละเอียดของแอพพลิเคชั่น กดปุม ติดตั้ง เพื่อติดตั้งโปรแกรม 
เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

รูปที่ 2 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-1 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

     2)  คนหาโปรแกรมชื่อ Smart BMN จะเห็นหนารายละเอียดของแอพพลิเคชั่น กดปุม ติดตั้ง เพื่อติดตั้งโปรแกรม 
เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

รูปที่ 2 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-1 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

     2)  คนหาโปรแกรมชื่อ Smart BMN จะเห็นหนารายละเอียดของแอพพลิเคชั่น กดปุม ติดตั้ง เพื่อติดตั้งโปรแกรม 
เปนอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

รูปที่ 2 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-1 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone
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รูปที่ 2-2 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-3 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-2 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-3 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-2 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

รูปที่ 2-3 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone
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รูปที่ 2-4 และ 2-5 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

2.2  การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
       โปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) เหมาะกับผูบันทึก 
ที่ตองทำงานในพื้นที่ที่ไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา ผูบันทึกสามารถบันทึกขอมูลในโปรแกรมในโหมด 
ออฟไลนกอนที่จะอัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเมื่อมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือผูบันทึกสามารถสงออก 
ขอมูลที่ถูกบันทึกในโปรแกรมในโหมดออฟไลนเพื่อไปนำเขาขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อ 
อัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
   

รูปที่ 2-4 และ 2-5 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

2.2  การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
       โปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) เหมาะกับผูบันทึก 
ที่ตองทำงานในพื้นที่ที่ไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา ผูบันทึกสามารถบันทึกขอมูลในโปรแกรมในโหมด 
ออฟไลนกอนที่จะอัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเมื่อมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือผูบันทึกสามารถสงออก 
ขอมูลที่ถูกบันทึกในโปรแกรมในโหมดออฟไลนเพื่อไปนำเขาขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อ 
อัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
   

รูปที่ 2-4 และ 2-5 : ขั้นตอนการติดตั้งบนอุปกรณและเรียกใชงานระบบบนอุปกรณ Tablet/Smartphone

2.2  การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
       โปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) เหมาะกับผูบันทึก 
ที่ตองทำงานในพื้นที่ที่ไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูตลอดเวลา ผูบันทึกสามารถบันทึกขอมูลในโปรแกรมในโหมด 
ออฟไลนกอนที่จะอัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเมื่อมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต หรือผูบันทึกสามารถสงออก 
ขอมูลที่ถูกบันทึกในโปรแกรมในโหมดออฟไลนเพื่อไปนำเขาขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่อ 
อัปโหลดขอมูลขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
   

คูมือการใชงาน Application 
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2.3  คุณสมบัติของ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
       •  ใชระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือใหมกวา
       •  มีหนวยความจำ RAM อยางนอย 2 GB (แนะนำ 4 GB)
       •  มีพื้นที่วางบนฮารดดิสก อยางนอย 2 GB

2.3.1  ขอกำหนดเบื้องตน
       เพื ่อใหโปรแกรมสามารถทำงานไดตามขอกำหนดที่กรมการพัฒนาชุมชนระบุไว โปรแกรมจะตองมีการติดตั ้ง 
ซอฟตแวรพื้นฐานดังตอไปนี้
       •  Microsoft .NET Framework 4.0
       เปน Framework พื้นฐานที่โปรแกรมบันทึกและประมวลผลใช เพื่อใหทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 
โดยปกติแลวเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีการติดตั้งอยูแลว
       •  Microsoft SQL Server 2008R2 Express
       ใชเพื่อจัดเก็บขอมูลเมื่อโปรแกรมทำงานในโหมดออฟไลนอยางมีประสิทธิภาพ
       •  SAP Crystal Report Runtime
       ใชเพื่อทำการสรางรายงานจากขอมูลที่จัดเก็บอยูในโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชโปรแกรมติดตั้ง 
จะทำการตรวจสอบระบบและทำการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐานที่ตองการใหกับผูใช กอนที่จะเริ่มใชงานโปรแกรม

2.3.2  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
       1.  ดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง www.rdic.cdd.go.th เลือก บริการขอมูล จปฐ. > ดาวนโหลด 
โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 และขอมูล กชช. 2ค ป 2564
       2.  เลือกดาวนโหลดโปรแกรมประมวลผลแบบ ตัวเต็ม Full Version หรือตัวอัปเดต (Update)
       3.  ถามีเครื่องหมายถูกตรงคำวา “Download using the MEGA desktop app for faster downloads.” ใหนำ 
เครื่องหมายถูกออก 
       4.  กดปุม “Download” สีแดง

!!! คำชี้แจง !! หากในเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) มีโปรแกรมจัดเก็บ 
และบันทึกขอมูล จปฐ. เวอรชัน ของป 2562 แลว ให ถอนการติดตั้งโปรแกรมเฉพาะตัว ebmn เทานั้น แลวรันตัว 
โปรแกรมตัวเต็ม (Full) เฉพาะตัว ebmn ตัวเดียว

2.3  คุณสมบัติของ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
       •  ใชระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือใหมกวา
       •  มีหนวยความจำ RAM อยางนอย 2 GB (แนะนำ 4 GB)
       •  มีพื้นที่วางบนฮารดดิสก อยางนอย 2 GB

2.3.1  ขอกำหนดเบื้องตน
       เพื ่อใหโปรแกรมสามารถทำงานไดตามขอกำหนดที่กรมการพัฒนาชุมชนระบุไว โปรแกรมจะตองมีการติดตั ้ง 
ซอฟตแวรพื้นฐานดังตอไปนี้
       •  Microsoft .NET Framework 4.0
       เปน Framework พื้นฐานที่โปรแกรมบันทึกและประมวลผลใช เพื่อใหทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 
โดยปกติแลวเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีการติดตั้งอยูแลว
       •  Microsoft SQL Server 2008R2 Express
       ใชเพื่อจัดเก็บขอมูลเมื่อโปรแกรมทำงานในโหมดออฟไลนอยางมีประสิทธิภาพ
       •  SAP Crystal Report Runtime
       ใชเพื่อทำการสรางรายงานจากขอมูลที่จัดเก็บอยูในโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชโปรแกรมติดตั้ง 
จะทำการตรวจสอบระบบและทำการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐานที่ตองการใหกับผูใช กอนที่จะเริ่มใชงานโปรแกรม

2.3.2  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
       1.  ดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง www.rdic.cdd.go.th เลือก บริการขอมูล จปฐ. > ดาวนโหลด 
โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 และขอมูล กชช. 2ค ป 2564
       2.  เลือกดาวนโหลดโปรแกรมประมวลผลแบบ ตัวเต็ม Full Version หรือตัวอัปเดต (Update)
       3.  ถามีเครื่องหมายถูกตรงคำวา “Download using the MEGA desktop app for faster downloads.” ใหนำ 
เครื่องหมายถูกออก 
       4.  กดปุม “Download” สีแดง

!!! คำชี้แจง !! หากในเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) มีโปรแกรมจัดเก็บ 
และบันทึกขอมูล จปฐ. เวอรชัน ของป 2562 แลว ให ถอนการติดตั้งโปรแกรมเฉพาะตัว ebmn เทานั้น แลวรันตัว 
โปรแกรมตัวเต็ม (Full) เฉพาะตัว ebmn ตัวเดียว

2.3  คุณสมบัติของ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
       •  ใชระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือใหมกวา
       •  มีหนวยความจำ RAM อยางนอย 2 GB (แนะนำ 4 GB)
       •  มีพื้นที่วางบนฮารดดิสก อยางนอย 2 GB

2.3.1  ขอกำหนดเบื้องตน
       เพื ่อใหโปรแกรมสามารถทำงานไดตามขอกำหนดที่กรมการพัฒนาชุมชนระบุไว โปรแกรมจะตองมีการติดตั ้ง 
ซอฟตแวรพื้นฐานดังตอไปนี้
       •  Microsoft .NET Framework 4.0
       เปน Framework พื้นฐานที่โปรแกรมบันทึกและประมวลผลใช เพื่อใหทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 
โดยปกติแลวเครื่องคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีการติดตั้งอยูแลว
       •  Microsoft SQL Server 2008R2 Express
       ใชเพื่อจัดเก็บขอมูลเมื่อโปรแกรมทำงานในโหมดออฟไลนอยางมีประสิทธิภาพ
       •  SAP Crystal Report Runtime
       ใชเพื่อทำการสรางรายงานจากขอมูลที่จัดเก็บอยูในโปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูใชโปรแกรมติดตั้ง 
จะทำการตรวจสอบระบบและทำการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐานที่ตองการใหกับผูใช กอนที่จะเริ่มใชงานโปรแกรม

2.3.2  ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
       1.  ดาวนโหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง www.rdic.cdd.go.th เลือก บริการขอมูล จปฐ. > ดาวนโหลด 
โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 และขอมูล กชช. 2ค ป 2564
       2.  เลือกดาวนโหลดโปรแกรมประมวลผลแบบ ตัวเต็ม Full Version หรือตัวอัปเดต (Update)
       3.  ถามีเครื่องหมายถูกตรงคำวา “Download using the MEGA desktop app for faster downloads.” ใหนำ 
เครื่องหมายถูกออก 
       4.  กดปุม “Download” สีแดง

!!! คำชี้แจง !! หากในเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) มีโปรแกรมจัดเก็บ 
และบันทึกขอมูล จปฐ. เวอรชัน ของป 2562 แลว ให ถอนการติดตั้งโปรแกรมเฉพาะตัว ebmn เทานั้น แลวรันตัว 
โปรแกรมตัวเต็ม (Full) เฉพาะตัว ebmn ตัวเดียว

คูมือการใชงาน Application 
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ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 
และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 (Window Application)

1)  ทำการติดตั้งโปรแกรม โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล eBMN-Setup-Full.exe หรือ คลิกขวาที่โปรแกรม eBMN-Setup -Full 
แลวเลือก Run Administrator

รูปที่ 3 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

2)  Window แจงเตือน “Windows protected your PC” ใหคลิกเลือก Moro Info > Run anyway 

   

รูปที่  4-5 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 
และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 (Window Application)

1)  ทำการติดตั้งโปรแกรม โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล eBMN-Setup-Full.exe หรือ คลิกขวาที่โปรแกรม eBMN-Setup -Full 
แลวเลือก Run Administrator

รูปที่ 3 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

2)  Window แจงเตือน “Windows protected your PC” ใหคลิกเลือก Moro Info > Run anyway 

   

รูปที่  4-5 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ.ป 2564 
และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 (Window Application)

1)  ทำการติดตั้งโปรแกรม โดยดับเบิลคลิกที่ไฟล eBMN-Setup-Full.exe หรือ คลิกขวาที่โปรแกรม eBMN-Setup -Full 
แลวเลือก Run Administrator

รูปที่ 3 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

2)  Window แจงเตือน “Windows protected your PC” ใหคลิกเลือก Moro Info > Run anyway 

   

รูปที่  4-5 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
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3)  เริ่มดำเนินการติดตั้ง ระบบจะถาม “Do you want to allow this app......” เลือก Yes

รูปที่ 6 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

4)  เริ่มดำเนินการติดตั้ง กด Next>

รูปที่ 7 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

3)  เริ่มดำเนินการติดตั้ง ระบบจะถาม “Do you want to allow this app......” เลือก Yes

รูปที่ 6 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

4)  เริ่มดำเนินการติดตั้ง กด Next>

รูปที่ 7 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

3)  เริ่มดำเนินการติดตั้ง ระบบจะถาม “Do you want to allow this app......” เลือก Yes

รูปที่ 6 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

4)  เริ่มดำเนินการติดตั้ง กด Next>

รูปที่ 7 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 
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5)  ทำการติดตั้ง .NET Framework สามารถเขาไปอานขั้นตอนไดตาม Link ดานลาง หลังจากนั้นปด Close ไป

   

รูปที่ 8-9 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

รูปที่ 10 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

6)  ขั้นตอนตอไป โปรแกรมติดตั้งจะทำการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐาน SAP Crystal Report Runtime ใหกดปุม Next>

รูปที่ 11 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

5)  ทำการติดตั้ง .NET Framework สามารถเขาไปอานขั้นตอนไดตาม Link ดานลาง หลังจากนั้นปด Close ไป

   

รูปที่ 8-9 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

รูปที่ 10 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

6)  ขั้นตอนตอไป โปรแกรมติดตั้งจะทำการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐาน SAP Crystal Report Runtime ใหกดปุม Next>

รูปที่ 11 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

5)  ทำการติดตั้ง .NET Framework สามารถเขาไปอานขั้นตอนไดตาม Link ดานลาง หลังจากนั้นปด Close ไป

   

รูปที่ 8-9 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

รูปที่ 10 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

6)  ขั้นตอนตอไป โปรแกรมติดตั้งจะทำการติดตั้งซอฟตแวรพื้นฐาน SAP Crystal Report Runtime ใหกดปุม Next>

รูปที่ 11 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
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7)  เลือก I accept the License Agreement แลวกดปุม Next> และ Next> ไปเรื่อย ๆ

รูปที่ 12 - 13 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

8)  โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง

รูปที่ 14 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

7)  เลือก I accept the License Agreement แลวกดปุม Next> และ Next> ไปเรื่อย ๆ

รูปที่ 12 - 13 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

8)  โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง

รูปที่ 14 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

7)  เลือก I accept the License Agreement แลวกดปุม Next> และ Next> ไปเรื่อย ๆ

รูปที่ 12 - 13 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

8)  โปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้ง

รูปที่ 14 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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9)  กดปุ ม “Finish” เมื ่อจบการติดตั ้งซอฟตแวรพื ้นฐาน

   

รูปที่ 15 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

10)  เลือก Path จะทำการติดตั้ง แลวกด Ok 

รูปที่ 16 -17 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

9)  กดปุ ม “Finish” เมื ่อจบการติดตั ้งซอฟตแวรพื ้นฐาน

   

รูปที่ 15 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

10)  เลือก Path จะทำการติดตั้ง แลวกด Ok 

รูปที่ 16 -17 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

9)  กดปุ ม “Finish” เมื ่อจบการติดตั ้งซอฟตแวรพื ้นฐาน

   

รูปที่ 15 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

10)  เลือก Path จะทำการติดตั้ง แลวกด Ok 

รูปที่ 16 -17 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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11)  เลือก New installation or add features to an existing installation 

รูปที่ 18 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

12)  เลือก I accept the license terms. แลวกดปุม Next>

รูปที่ 19 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

11)  เลือก New installation or add features to an existing installation 

รูปที่ 18 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

12)  เลือก I accept the license terms. แลวกดปุม Next>

รูปที่ 19 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

11)  เลือก New installation or add features to an existing installation 

รูปที่ 18 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

12)  เลือก I accept the license terms. แลวกดปุม Next>

รูปที่ 19 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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13)  เลือก Use Microsoft Update to check for updates (recommended) แลวกดปุ ม Next>

   

รูปที่  20 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

14)  เลือก Feature ทุก ๆ Features แลวกดปุม Next> 

รูปที่  21 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

13)  เลือก Use Microsoft Update to check for updates (recommended) แลวกดปุ ม Next>

   

รูปที่  20 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

14)  เลือก Feature ทุก ๆ Features แลวกดปุม Next> 

รูปที่  21 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

13)  เลือก Use Microsoft Update to check for updates (recommended) แลวกดปุ ม Next>

   

รูปที่  20 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

14)  เลือก Feature ทุก ๆ Features แลวกดปุม Next> 

รูปที่  21 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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15) เลือก Named instance แลวแกไขใหเปน EBMNEXPRESS แลวกดปุม Next> หากตรงนี้ผิด จะมีผลกับการใชงานระบบ

รูปที่  22 - 23 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

16)  ไมตองทำการเปลี่ยนแปลงคาใด ๆ จาก Default ที่แสดงอยู แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

รูปที่  24 - 25 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

17)  หากพบขอความ Error Report ไมตองทำการเปลี่ยนแปลงคาใด ๆ ใหดำเนินการกดปุม Next>

 

รูปที่  26 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

15) เลือก Named instance แลวแกไขใหเปน EBMNEXPRESS แลวกดปุม Next> หากตรงนี้ผิด จะมีผลกับการใชงานระบบ

รูปที่  22 - 23 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

16)  ไมตองทำการเปลี่ยนแปลงคาใด ๆ จาก Default ที่แสดงอยู แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

รูปที่  24 - 25 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

17)  หากพบขอความ Error Report ไมตองทำการเปลี่ยนแปลงคาใด ๆ ใหดำเนินการกดปุม Next>

 

รูปที่  26 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

15) เลือก Named instance แลวแกไขใหเปน EBMNEXPRESS แลวกดปุม Next> หากตรงนี้ผิด จะมีผลกับการใชงานระบบ

รูปที่  22 - 23 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

16)  ไมตองทำการเปลี่ยนแปลงคาใด ๆ จาก Default ที่แสดงอยู แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

รูปที่  24 - 25 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

17)  หากพบขอความ Error Report ไมตองทำการเปลี่ยนแปลงคาใด ๆ ใหดำเนินการกดปุม Next>

 

รูปที่  26 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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18)  เมื่อดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จสมบูรณจะแสดงหนาตางดังนี้ แลวกดปุม Close 

   

รูปที่  27 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

19)  เมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบรอยแลวจะพบหนาตางดังนี้ ใหทำการปดออกไป ที่เมนูมุมบนขวา x

รูปที่  28 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

18)  เมื่อดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จสมบูรณจะแสดงหนาตางดังนี้ แลวกดปุม Close 

   

รูปที่  27 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

19)  เมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบรอยแลวจะพบหนาตางดังนี้ ใหทำการปดออกไป ที่เมนูมุมบนขวา x

รูปที่  28 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

18)  เมื่อดำเนินการติดตั้งแลวเสร็จสมบูรณจะแสดงหนาตางดังนี้ แลวกดปุม Close 

   

รูปที่  27 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

19)  เมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบรอยแลวจะพบหนาตางดังนี้ ใหทำการปดออกไป ที่เมนูมุมบนขวา x

รูปที่  28 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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20)  เริ่มการติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. แลวกดปุม Next> 

รูปที่  29 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

21)  เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง แลวกดปุม Next> 

รูปที่  24 - 25 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

20)  เริ่มการติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. แลวกดปุม Next> 

รูปที่  29 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

21)  เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง แลวกดปุม Next> 

รูปที่  24 - 25 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

20)  เริ่มการติดตั้งโปรแกรมบันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. แลวกดปุม Next> 

รูปที่  29 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

21)  เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง แลวกดปุม Next> 

รูปที่  24 - 25 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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22)  เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม เลือก Install แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

   

รูปที่  31 - 32 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

23)  ทำการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเรียบรอย เลือก Finish

รูปที่  33 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

22)  เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม เลือก Install แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

   

รูปที่  31 - 32 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

23)  ทำการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเรียบรอย เลือก Finish

รูปที่  33 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

22)  เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม เลือก Install แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

   

รูปที่  31 - 32 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

23)  ทำการติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเรียบรอย เลือก Finish

รูปที่  33 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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24)  การเรียกโปรแกรมขึ้นมาใชงาน พิมพคำวา ebmn ที่เมนู Search ไดเลย

รูปที่  34 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

25)  การใชงานระบบครั้งแรกใหเลือกทำงานในโหมดออนไลน สังเกตเวอรชัน มุมลางดานซาย ตองเปน เวอรชัน ตั้งแต 
5.08 ขึ้นไป ถาเวอรชันต่ำกวานี้จะใชงานไมได

รูปที่  35 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

24)  การเรียกโปรแกรมขึ้นมาใชงาน พิมพคำวา ebmn ที่เมนู Search ไดเลย

รูปที่  34 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

25)  การใชงานระบบครั้งแรกใหเลือกทำงานในโหมดออนไลน สังเกตเวอรชัน มุมลางดานซาย ตองเปน เวอรชัน ตั้งแต 
5.08 ขึ้นไป ถาเวอรชันต่ำกวานี้จะใชงานไมได

รูปที่  35 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

24)  การเรียกโปรแกรมขึ้นมาใชงาน พิมพคำวา ebmn ที่เมนู Search ไดเลย

รูปที่  34 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

25)  การใชงานระบบครั้งแรกใหเลือกทำงานในโหมดออนไลน สังเกตเวอรชัน มุมลางดานซาย ตองเปน เวอรชัน ตั้งแต 
5.08 ขึ้นไป ถาเวอรชันต่ำกวานี้จะใชงานไมได

รูปที่  35 : ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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       การเขาใชงานครั ้งแรก ของระบบจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค
บน เครื ่องคอมพิวเตอร (WindowApplication)

       1.  ถาเครื่องที่บันทึกไมเคยบันทึกขอมูลไว และไมตองการขอมูลปกอนหนาเพื่อที่จะเรียกใชขอมูล หนาปกเกา 
(ป 2562 ) จะบันทึกขอมูลใหมทั้งหมด ใหขามการเลือก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ไดเลย

       2.  ถาเครื่องที่บันทึกไมเคยบันทึกขอมูลแตมีการสงออกขอมูลเกา (ป 2562) เก็บไวที ่เครื่อง ไมตองคลิกเลือก 
“ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ใหขามไปไดเลย แลวคอยไปนำเขาขอมูลที่เก็บไวเขามา ที่เครื่อง

       3.  ถาเครื ่องที่ไมเคยบันทึก ไมเคยสงออกขอมูลเก็บไว แตตองการเรียกใชขอมูลหนาปกขอมูลเกา (ป 2562) 
ไมตองคลิก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ใหขามไปไดเลย ทำใหการซิงคขอมูลทีละหมูจากการ ซิงคดานใน

       4.  ผูใชที่ไมมีอินเทอรเน็ต สามารถขอไฟลขอมูลผูใช จาก กรมฯ ได เพื่อนำเขาขอมูลผูใชแบบไมตองใชงานโหมด 
ออนไลน

       5.  เมื่อเครื่องไหนมีการเขาสูระบบแบบออนไลนไปแลว 1 ครั้ง ครั้งตอไป ในการเขาระบบไมจำเปนตองตอเขาโหมด 
ออนไลน สามารถใชงานในโหลดออฟไลนไดเลย

       การเขาใชงานครั ้งแรก ของระบบจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค
บน เครื ่องคอมพิวเตอร (WindowApplication)

       1.  ถาเครื่องที่บันทึกไมเคยบันทึกขอมูลไว และไมตองการขอมูลปกอนหนาเพื่อที่จะเรียกใชขอมูล หนาปกเกา 
(ป 2562 ) จะบันทึกขอมูลใหมทั้งหมด ใหขามการเลือก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ไดเลย

       2.  ถาเครื่องที่บันทึกไมเคยบันทึกขอมูลแตมีการสงออกขอมูลเกา (ป 2562) เก็บไวที ่เครื่อง ไมตองคลิกเลือก 
“ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ใหขามไปไดเลย แลวคอยไปนำเขาขอมูลที่เก็บไวเขามา ที่เครื่อง

       3.  ถาเครื ่องที่ไมเคยบันทึก ไมเคยสงออกขอมูลเก็บไว แตตองการเรียกใชขอมูลหนาปกขอมูลเกา (ป 2562) 
ไมตองคลิก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ใหขามไปไดเลย ทำใหการซิงคขอมูลทีละหมูจากการ ซิงคดานใน

       4.  ผูใชที่ไมมีอินเทอรเน็ต สามารถขอไฟลขอมูลผูใช จาก กรมฯ ได เพื่อนำเขาขอมูลผูใชแบบไมตองใชงานโหมด 
ออนไลน

       5.  เมื่อเครื่องไหนมีการเขาสูระบบแบบออนไลนไปแลว 1 ครั้ง ครั้งตอไป ในการเขาระบบไมจำเปนตองตอเขาโหมด 
ออนไลน สามารถใชงานในโหลดออฟไลนไดเลย

       การเขาใชงานครั ้งแรก ของระบบจัดเก็บขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค
บน เครื ่องคอมพิวเตอร (WindowApplication)

       1.  ถาเครื่องที่บันทึกไมเคยบันทึกขอมูลไว และไมตองการขอมูลปกอนหนาเพื่อที่จะเรียกใชขอมูล หนาปกเกา 
(ป 2562 ) จะบันทึกขอมูลใหมทั้งหมด ใหขามการเลือก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ไดเลย

       2.  ถาเครื่องที่บันทึกไมเคยบันทึกขอมูลแตมีการสงออกขอมูลเกา (ป 2562) เก็บไวที ่เครื่อง ไมตองคลิกเลือก 
“ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ใหขามไปไดเลย แลวคอยไปนำเขาขอมูลที่เก็บไวเขามา ที่เครื่อง

       3.  ถาเครื ่องที่ไมเคยบันทึก ไมเคยสงออกขอมูลเก็บไว แตตองการเรียกใชขอมูลหนาปกขอมูลเกา (ป 2562) 
ไมตองคลิก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” ใหขามไปไดเลย ทำใหการซิงคขอมูลทีละหมูจากการ ซิงคดานใน

       4.  ผูใชที่ไมมีอินเทอรเน็ต สามารถขอไฟลขอมูลผูใช จาก กรมฯ ได เพื่อนำเขาขอมูลผูใชแบบไมตองใชงานโหมด 
ออนไลน

       5.  เมื่อเครื่องไหนมีการเขาสูระบบแบบออนไลนไปแลว 1 ครั้ง ครั้งตอไป ในการเขาระบบไมจำเปนตองตอเขาโหมด 
ออนไลน สามารถใชงานในโหลดออฟไลนไดเลย

คูมือการใชงาน Application 
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ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชัน โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. ป 2564 
และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 (Window Application)

1.  คลิกขวาที่โปรแกรม eBMN-Setup-Update.exe แลวเลือก Run Administrator หรือดับเบิลคลิก ที่โปรแกรม
(หมายเหตุ!!!!! กอนดำเนินการ Update Version ตองดำเนินการถอนโปรแกรมเดิมกอนเสมอ ขั้นตอนการถอนโปรแกรม 
อางอิงหนา 86-87 ขอ 15.1 1)

รูปที่  36 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

2.  Window แจงเตือน “Windows protected your PC” ใหคลิกเลือก Moro Info > Run anyway 

รูปที่  37 - 38 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชัน โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. ป 2564 
และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 (Window Application)

1.  คลิกขวาที่โปรแกรม eBMN-Setup-Update.exe แลวเลือก Run Administrator หรือดับเบิลคลิก ที่โปรแกรม
(หมายเหตุ!!!!! กอนดำเนินการ Update Version ตองดำเนินการถอนโปรแกรมเดิมกอนเสมอ ขั้นตอนการถอนโปรแกรม 
อางอิงหนา 86-87 ขอ 15.1 1)

รูปที่  36 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

2.  Window แจงเตือน “Windows protected your PC” ใหคลิกเลือก Moro Info > Run anyway 

รูปที่  37 - 38 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชัน โปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูล จปฐ. ป 2564 
และขอมูล กชช. 2ค ป 2564 (Window Application)

1.  คลิกขวาที่โปรแกรม eBMN-Setup-Update.exe แลวเลือก Run Administrator หรือดับเบิลคลิก ที่โปรแกรม
(หมายเหตุ!!!!! กอนดำเนินการ Update Version ตองดำเนินการถอนโปรแกรมเดิมกอนเสมอ ขั้นตอนการถอนโปรแกรม 
อางอิงหนา 86-87 ขอ 15.1 1)

รูปที่  36 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

2.  Window แจงเตือน “Windows protected your PC” ใหคลิกเลือก Moro Info > Run anyway 

รูปที่  37 - 38 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 
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3.  เรมดำเนินการติดตั้ง ระบบจะถาม “Do you want to allow this app......” เลือก Yes

รูปที่  39 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

4.  เริ่มดำเนินการติดตั้ง กด Next>

รูปที่  40 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

3.  เรมดำเนินการติดตั้ง ระบบจะถาม “Do you want to allow this app......” เลือก Yes

รูปที่  39 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

4.  เริ่มดำเนินการติดตั้ง กด Next>

รูปที่  40 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

3.  เรมดำเนินการติดตั้ง ระบบจะถาม “Do you want to allow this app......” เลือก Yes

รูปที่  39 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

4.  เริ่มดำเนินการติดตั้ง กด Next>

รูปที่  40 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 
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5.  เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง แลวกดปุม Next> 

รูปที่  41 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

6.  เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม เลือก Installation แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

รูปที่  42 - 43 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

5.  เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง แลวกดปุม Next> 

รูปที่  41 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

6.  เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม เลือก Installation แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

รูปที่  42 - 43 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

5.  เลือก Path ที่จะทำการติดตั้ง แลวกดปุม Next> 

รูปที่  41 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

6.  เริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม เลือก Installation แลวกดปุม Next> ไปเรื่อย ๆ 

รูปที่  42 - 43 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 
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7.  เมื่อทำการอัปเดตโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเรียบรอย เลือก Finish 

รูปที่  44 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

7.  เมื่อทำการอัปเดตโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเรียบรอย เลือก Finish 

รูปที่  44 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

7.  เมื่อทำการอัปเดตโปรแกรมจัดเก็บขอมูลเรียบรอย เลือก Finish 

รูปที่  44 : ขั้นตอนการอัปเดตเวอรชันโปรแกรม

คูมือการใชงาน Application 
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3.  การลงทะเบียนผูใช
       กอนที่ผูใชจะสามารถเขาใชงานโปรแกรมได ไมวาจะเปนโปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือเครื่อง 
คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ Tablet/Smartphone หรือโปรแกรม Web Application 
ผูใชจะตองมีบัญชีผูใชเพื่อใชเขาสูระบบ บัญชีผูใชสามารถสรางได 2 วิธี
       1)  ผูใชสามารถลงทะเบียนขอสรางบัญชีไดดวยตนเอง
       ผูใชจะตองดำเนินการลงทะเบียนบัญชีผูใชจากในโปรแกรม ผูใชตองเลือกหนาที่ผูใชงาน และพื้นที่รับผิดชอบระหวาง 
ที่ทำการลงทะเบียน รายละเอียดจะถูกอธิบายในหัวขอนี้
       2)  ผูใช Administrator สามารถสรางบัญชีใหผูใช
       ผูใชสามารถนำชื่อบัญชีผูใชและรหัสผานที่ไดจาก Administrator ใชเขาสูระบบไดทันที ผูใชจะถูกกำหนดหนาที่ 
ผูใชงาน และพื้นที่รับผิดชอบมาใหแลว
3.1  หนาที่ผูใชงานโปรแกรม
       ผูใชงานโปรแกรมถูกจำแนกเปนหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
       •  อาสาสมัครจัดเก็บ ผูบันทึกขอมูล
       เปนผูใชที่มีหนาที่จัดเก็บ/บันทึกขอมูล (กรอกขอมูล) จปฐ. หรือ กชช. 2ค เขาไปในโปรแกรมสามารถกรอกขอมูล 
แกไขขอมูล ดูรายงานครัวเรือน ผู จ ัดเก็บขอมูลสามารถจัดการขอมูลที ่อยู ในพื ้นที ่ท ี ่ตนเองมีสิทธิ ์เทานั ้น เชน 
อาสาสมัครจัดเก็บ/ผูบันทึก ที่มีสิทธิ์จัดการขอมูลของตำบลบางเมือง จะไมสามารถจัดการขอมูลของตำบลเทพารักษได
       •  ผูตรวจสอบขอมูล
       เปนผูใชภาครัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บ/บันทึก กรอกเขามาในระบบ และติดตามความ 
คืบหนา และความสมบูรณของขอมูลในระบบ 
ผูตรวจสอบขอมูลในระดับตาง ๆ มีดังนี้
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตจังหวัดที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
จังหวัดที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับอำเภอ
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตอำเภอที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
อำเภอที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับตำบล
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตตำบลที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
ตำบลที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูดูรายงาน (ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล)
       เปนผูใชงานทั่วไปที่ตองการดูรายงานตาง ๆ ไดถึงระดับหมูบาน (ไมสามารถแกไขขอมูลได) ภายใตสิทธิ์ที่ ตนมีเทานั้น 
       •  ผูดูรายงานระดับประเทศ
       เปนผู ใช งานทั ่วไปที ่ต องการดูรายงานตาง ๆ ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ไดถ ึงระดับหมู บ าน 
(ไมสามารถแกไขขอมูลได) 

3.  การลงทะเบียนผูใช
       กอนที่ผูใชจะสามารถเขาใชงานโปรแกรมได ไมวาจะเปนโปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือเครื่อง 
คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ Tablet/Smartphone หรือโปรแกรม Web Application 
ผูใชจะตองมีบัญชีผูใชเพื่อใชเขาสูระบบ บัญชีผูใชสามารถสรางได 2 วิธี
       1)  ผูใชสามารถลงทะเบียนขอสรางบัญชีไดดวยตนเอง
       ผูใชจะตองดำเนินการลงทะเบียนบัญชีผูใชจากในโปรแกรม ผูใชตองเลือกหนาที่ผูใชงาน และพื้นที่รับผิดชอบระหวาง 
ที่ทำการลงทะเบียน รายละเอียดจะถูกอธิบายในหัวขอนี้
       2)  ผูใช Administrator สามารถสรางบัญชีใหผูใช
       ผูใชสามารถนำชื่อบัญชีผูใชและรหัสผานที่ไดจาก Administrator ใชเขาสูระบบไดทันที ผูใชจะถูกกำหนดหนาที่ 
ผูใชงาน และพื้นที่รับผิดชอบมาใหแลว
3.1  หนาที่ผูใชงานโปรแกรม
       ผูใชงานโปรแกรมถูกจำแนกเปนหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
       •  อาสาสมัครจัดเก็บ ผูบันทึกขอมูล
       เปนผูใชที่มีหนาที่จัดเก็บ/บันทึกขอมูล (กรอกขอมูล) จปฐ. หรือ กชช. 2ค เขาไปในโปรแกรมสามารถกรอกขอมูล 
แกไขขอมูล ดูรายงานครัวเรือน ผู จ ัดเก็บขอมูลสามารถจัดการขอมูลที ่อยู ในพื ้นที ่ท ี ่ตนเองมีสิทธิ ์เทานั ้น เชน 
อาสาสมัครจัดเก็บ/ผูบันทึก ที่มีสิทธิ์จัดการขอมูลของตำบลบางเมือง จะไมสามารถจัดการขอมูลของตำบลเทพารักษได
       •  ผูตรวจสอบขอมูล
       เปนผูใชภาครัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บ/บันทึก กรอกเขามาในระบบ และติดตามความ 
คืบหนา และความสมบูรณของขอมูลในระบบ 
ผูตรวจสอบขอมูลในระดับตาง ๆ มีดังนี้
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตจังหวัดที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
จังหวัดที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับอำเภอ
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตอำเภอที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
อำเภอที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับตำบล
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตตำบลที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
ตำบลที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูดูรายงาน (ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล)
       เปนผูใชงานทั่วไปที่ตองการดูรายงานตาง ๆ ไดถึงระดับหมูบาน (ไมสามารถแกไขขอมูลได) ภายใตสิทธิ์ที่ ตนมีเทานั้น 
       •  ผูดูรายงานระดับประเทศ
       เปนผู ใช งานทั ่วไปที ่ต องการดูรายงานตาง ๆ ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ไดถ ึงระดับหมู บ าน 
(ไมสามารถแกไขขอมูลได) 

3.  การลงทะเบียนผูใช
       กอนที่ผูใชจะสามารถเขาใชงานโปรแกรมได ไมวาจะเปนโปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือเครื่อง 
คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ Tablet/Smartphone หรือโปรแกรม Web Application 
ผูใชจะตองมีบัญชีผูใชเพื่อใชเขาสูระบบ บัญชีผูใชสามารถสรางได 2 วิธี
       1)  ผูใชสามารถลงทะเบียนขอสรางบัญชีไดดวยตนเอง
       ผูใชจะตองดำเนินการลงทะเบียนบัญชีผูใชจากในโปรแกรม ผูใชตองเลือกหนาที่ผูใชงาน และพื้นที่รับผิดชอบระหวาง 
ที่ทำการลงทะเบียน รายละเอียดจะถูกอธิบายในหัวขอนี้
       2)  ผูใช Administrator สามารถสรางบัญชีใหผูใช
       ผูใชสามารถนำชื่อบัญชีผูใชและรหัสผานที่ไดจาก Administrator ใชเขาสูระบบไดทันที ผูใชจะถูกกำหนดหนาที่ 
ผูใชงาน และพื้นที่รับผิดชอบมาใหแลว
3.1  หนาที่ผูใชงานโปรแกรม
       ผูใชงานโปรแกรมถูกจำแนกเปนหนาที่ตาง ๆ ดังนี้
       •  อาสาสมัครจัดเก็บ ผูบันทึกขอมูล
       เปนผูใชที่มีหนาที่จัดเก็บ/บันทึกขอมูล (กรอกขอมูล) จปฐ. หรือ กชช. 2ค เขาไปในโปรแกรมสามารถกรอกขอมูล 
แกไขขอมูล ดูรายงานครัวเรือน ผู จ ัดเก็บขอมูลสามารถจัดการขอมูลที ่อยู ในพื ้นที ่ท ี ่ตนเองมีสิทธิ ์เทานั ้น เชน 
อาสาสมัครจัดเก็บ/ผูบันทึก ที่มีสิทธิ์จัดการขอมูลของตำบลบางเมือง จะไมสามารถจัดการขอมูลของตำบลเทพารักษได
       •  ผูตรวจสอบขอมูล
       เปนผูใชภาครัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จัดเก็บ/บันทึก กรอกเขามาในระบบ และติดตามความ 
คืบหนา และความสมบูรณของขอมูลในระบบ 
ผูตรวจสอบขอมูลในระดับตาง ๆ มีดังนี้
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตจังหวัดที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
จังหวัดที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับอำเภอ
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตอำเภอที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
อำเภอที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูตรวจสอบขอมูลระดับตำบล
       เปนผูตรวจสอบขอมูลที่อยูภายใตตำบลที่มีความรับผิดชอบโดยสามารถตรวจสอบขอมูลเชิงลึกของครัวเรือนภายใต 
ตำบลที่ตนมีสิทธิ์เทานั้น
       •  ผูดูรายงาน (ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล)
       เปนผูใชงานทั่วไปที่ตองการดูรายงานตาง ๆ ไดถึงระดับหมูบาน (ไมสามารถแกไขขอมูลได) ภายใตสิทธิ์ที่ ตนมีเทานั้น 
       •  ผูดูรายงานระดับประเทศ
       เปนผู ใช งานทั ่วไปที ่ต องการดูรายงานตาง ๆ ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ไดถ ึงระดับหมู บ าน 
(ไมสามารถแกไขขอมูลได) 
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3.2  พื้นที่รับผิดชอบในการใชงานโปรแกรม
       เมื่อผูใชขอลงทะเบียนผูใชดวยตนเอง ผูใชจะตองเลือกพื้นที่รับผิดชอบของตนเองดวย
       •  ระดับจังหวัด
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ผูใชจะตองเลือกจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบ
       •  ระดับอำเภอ
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับอำเภอ ผูใชจะตองเลือกจังหวัด และอำเภอที่ตนเองรับผิดชอบ
       •  ระดับตำบล
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับตำบล ผูใชจะตองเลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ

       ผู ใช สามารถเลือกพื ้นที ่ร ับผิดชอบไดมากกวา 1 พื ้นที ่ท ี ่ระดับเดียวกัน เช น ตำบลบางเมือง 
และตำบลเทพารักษ แตไมสามารถเลือกระดับพื้นที่ที่ตางกันได เชน อำเภอบางพลี และตำบลบางเมืองในอำเภอเมือง
 

3.2  พื้นที่รับผิดชอบในการใชงานโปรแกรม
       เมื่อผูใชขอลงทะเบียนผูใชดวยตนเอง ผูใชจะตองเลือกพื้นที่รับผิดชอบของตนเองดวย
       •  ระดับจังหวัด
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ผูใชจะตองเลือกจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบ
       •  ระดับอำเภอ
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับอำเภอ ผูใชจะตองเลือกจังหวัด และอำเภอที่ตนเองรับผิดชอบ
       •  ระดับตำบล
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับตำบล ผูใชจะตองเลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ

       ผู ใช สามารถเลือกพื ้นที ่ร ับผิดชอบไดมากกวา 1 พื ้นที ่ท ี ่ระดับเดียวกัน เช น ตำบลบางเมือง 
และตำบลเทพารักษ แตไมสามารถเลือกระดับพื้นที่ที่ตางกันได เชน อำเภอบางพลี และตำบลบางเมืองในอำเภอเมือง
 

3.2  พื้นที่รับผิดชอบในการใชงานโปรแกรม
       เมื่อผูใชขอลงทะเบียนผูใชดวยตนเอง ผูใชจะตองเลือกพื้นที่รับผิดชอบของตนเองดวย
       •  ระดับจังหวัด
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับจังหวัด ผูใชจะตองเลือกจังหวัดที่ตนเองรับผิดชอบ
       •  ระดับอำเภอ
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับอำเภอ ผูใชจะตองเลือกจังหวัด และอำเภอที่ตนเองรับผิดชอบ
       •  ระดับตำบล
       ผูใชที่มีพื้นที่รับผิดชอบระดับตำบล ผูใชจะตองเลือกจังหวัด อำเภอ และตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ

       ผู ใช สามารถเลือกพื ้นที ่ร ับผิดชอบไดมากกวา 1 พื ้นที ่ท ี ่ระดับเดียวกัน เช น ตำบลบางเมือง 
และตำบลเทพารักษ แตไมสามารถเลือกระดับพื้นที่ที่ตางกันได เชน อำเภอบางพลี และตำบลบางเมืองในอำเภอเมือง
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3.3  การลงทะเบียนผูใชดวยตนเองในโปรแกรมบน Web Application

หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา ระหวางดำเนินการลงทะเบียนผูใช

       ผูใชสามารถลงทะเบียนผูใชไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

1)  เปด Web Browser พิมพ URL เปน https://ebmn.cdd.go.th จะไดหนาจอดังนี้

รูปที่  45 : การลงทะเบียนผูใช

2)  กดปุม                                           จะเขาสูหนาจอลงทะเบียนผูใช

รูปที่  46 : การลงทะเบียนผูใช

3.3  การลงทะเบียนผูใชดวยตนเองในโปรแกรมบน Web Application

หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา ระหวางดำเนินการลงทะเบียนผูใช

       ผูใชสามารถลงทะเบียนผูใชไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

1)  เปด Web Browser พิมพ URL เปน https://ebmn.cdd.go.th จะไดหนาจอดังนี้

รูปที่  45 : การลงทะเบียนผูใช

2)  กดปุม                                           จะเขาสูหนาจอลงทะเบียนผูใช

รูปที่  46 : การลงทะเบียนผูใช

3.3  การลงทะเบียนผูใชดวยตนเองในโปรแกรมบน Web Application

หมายเหตุ เครื่องคอมพิวเตอรตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา ระหวางดำเนินการลงทะเบียนผูใช

       ผูใชสามารถลงทะเบียนผูใชไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้

1)  เปด Web Browser พิมพ URL เปน https://ebmn.cdd.go.th จะไดหนาจอดังนี้

รูปที่  45 : การลงทะเบียนผูใช

2)  กดปุม                                           จะเขาสูหนาจอลงทะเบียนผูใช

รูปที่  46 : การลงทะเบียนผูใช

ลงทะเบียนผู้ใช้
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3)  เลือกหนาที่ของผูใชที่ตองการลงทะเบียน แลวจะเห็นหนาจอ

รูปที่  47 : การลงทะเบียนผูใช

4)  เลือกพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
       •  หากเลือก อาสาสมัครจัดเก็บ จะตองเลือกจนถึงระดับตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ

รูปที่  48 : การลงทะเบียนผูใช
 

3)  เลือกหนาที่ของผูใชที่ตองการลงทะเบียน แลวจะเห็นหนาจอ

รูปที่  47 : การลงทะเบียนผูใช

4)  เลือกพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
       •  หากเลือก อาสาสมัครจัดเก็บ จะตองเลือกจนถึงระดับตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ

รูปที่  48 : การลงทะเบียนผูใช
 

3)  เลือกหนาที่ของผูใชที่ตองการลงทะเบียน แลวจะเห็นหนาจอ

รูปที่  47 : การลงทะเบียนผูใช

4)  เลือกพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
       •  หากเลือก อาสาสมัครจัดเก็บ จะตองเลือกจนถึงระดับตำบลที่ตนเองรับผิดชอบ

รูปที่  48 : การลงทะเบียนผูใช
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       •  หากเลือก ผู ตรวจสอบระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ สามารถเลือกระดับจังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล 
อยางใดอยางหนึ่งก็ได

รูปที่  49 : การลงทะเบียนผูใช
       •  หากเลือก ผู ด ูรายงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล สามารถเลือกระดับจังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล 
อยางใดอยางหนึ่งก็ได

รูปที่  50 : การลงทะเบียนผูใช

5)  ผูใชสามารถรับผิดชอบพื้นที่ไดมากกวา 1 พื้นที่ หากผูใชตองการเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบแหงที่สอง ใหกดปุม         
หรือ                    หรือ                    ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่เลือกแหงแรก

       •  หากเลือก ผู ตรวจสอบระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ สามารถเลือกระดับจังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล 
อยางใดอยางหนึ่งก็ได

รูปที่  49 : การลงทะเบียนผูใช
       •  หากเลือก ผู ด ูรายงานระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล สามารถเลือกระดับจังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ตำบล 
อยางใดอยางหนึ่งก็ได

รูปที่  50 : การลงทะเบียนผูใช

5)  ผูใชสามารถรับผิดชอบพื้นที่ไดมากกวา 1 พื้นที่ หากผูใชตองการเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบแหงที่สอง ใหกดปุม         
หรือ                    หรือ                    ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่เลือกแหงแรก

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เพิ่มตำบล
เพิ่มอำเภอ เพิ่มจังหวัด
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6)  เลือกพื้นที่ที่รับผิดชอบแลว จะพบหนาจอใหใสขอมูลสวนตัว ดังนี้
       •  คำนำหนาชื่อ / ยศ หรือ ตำแหนง (หากมี)
       •  ชื่อ
       •  นามสกุล
       •  วัน-เดือน-ป เกิด
       •  เบอรโทรศัพทมือถือที่สามารถติดตอไดในกรณีที่ขอมูลมีปญหาทางผูตรวจสอบสามารถติดตอผูบันทึกไดโดยตรง

       •  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะใชเลขนี้เปนชื่อบัญชีผูใช
       •  อีเมล

รูปที่  51 : การลงทะเบียนผูใช

7)  สวนตอไป ตองกรอกขอมูลที่ใชในการเขาระบบ
       •  ชื่อผูใช ไมตองกรอกเอง ระบบจะใชเลขประจำตัวประชาชนเปนรหัสผูใช
       •  รหัสผาน ตองมีความยาวอยางนอย 6 ตัวอักษร
       •  ยืนยันรหัสผาน ตองพิมพใหเหมือนรหัสผาน เพื่อปองกันการพิมพผิด
       •  คำถามลับ ในกรณีที่ผูใชลืมรหัสผาน ระบบจะใหผูใชตอบคำถามลับ เพื่อยืนยันตัวตนของผูใช
       •  คำตอบของคำถามลับ

รูปที่  52 : การลงทะเบียนผูใช

6)  เลือกพื้นที่ที่รับผิดชอบแลว จะพบหนาจอใหใสขอมูลสวนตัว ดังนี้
       •  คำนำหนาชื่อ / ยศ หรือ ตำแหนง (หากมี)
       •  ชื่อ
       •  นามสกุล
       •  วัน-เดือน-ป เกิด
       •  เบอรโทรศัพทมือถือที่สามารถติดตอไดในกรณีที่ขอมูลมีปญหาทางผูตรวจสอบสามารถติดตอผูบันทึกไดโดยตรง

       •  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะใชเลขนี้เปนชื่อบัญชีผูใช
       •  อีเมล

รูปที่  51 : การลงทะเบียนผูใช

7)  สวนตอไป ตองกรอกขอมูลที่ใชในการเขาระบบ
       •  ชื่อผูใช ไมตองกรอกเอง ระบบจะใชเลขประจำตัวประชาชนเปนรหัสผูใช
       •  รหัสผาน ตองมีความยาวอยางนอย 6 ตัวอักษร
       •  ยืนยันรหัสผาน ตองพิมพใหเหมือนรหัสผาน เพื่อปองกันการพิมพผิด
       •  คำถามลับ ในกรณีที่ผูใชลืมรหัสผาน ระบบจะใหผูใชตอบคำถามลับ เพื่อยืนยันตัวตนของผูใช
       •  คำตอบของคำถามลับ

รูปที่  52 : การลงทะเบียนผูใช

6)  เลือกพื้นที่ที่รับผิดชอบแลว จะพบหนาจอใหใสขอมูลสวนตัว ดังนี้
       •  คำนำหนาชื่อ / ยศ หรือ ตำแหนง (หากมี)
       •  ชื่อ
       •  นามสกุล
       •  วัน-เดือน-ป เกิด
       •  เบอรโทรศัพทมือถือที่สามารถติดตอไดในกรณีที่ขอมูลมีปญหาทางผูตรวจสอบสามารถติดตอผูบันทึกไดโดยตรง

       •  เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะใชเลขนี้เปนชื่อบัญชีผูใช
       •  อีเมล

รูปที่  51 : การลงทะเบียนผูใช

7)  สวนตอไป ตองกรอกขอมูลที่ใชในการเขาระบบ
       •  ชื่อผูใช ไมตองกรอกเอง ระบบจะใชเลขประจำตัวประชาชนเปนรหัสผูใช
       •  รหัสผาน ตองมีความยาวอยางนอย 6 ตัวอักษร
       •  ยืนยันรหัสผาน ตองพิมพใหเหมือนรหัสผาน เพื่อปองกันการพิมพผิด
       •  คำถามลับ ในกรณีที่ผูใชลืมรหัสผาน ระบบจะใหผูใชตอบคำถามลับ เพื่อยืนยันตัวตนของผูใช
       •  คำตอบของคำถามลับ

รูปที่  52 : การลงทะเบียนผูใช

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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รูปที่  52-1 : การลงทะเบียนผูใช

8)  เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว กดปุม                        เพื่อทำการสงคำขอลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบและรอการอนุมัติ

รูปที่  53 : การลงทะเบียนผูใช - ลงทะเบียนสำเร็จ

รูปที่  52-1 : การลงทะเบียนผูใช

8)  เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว กดปุม                        เพื่อทำการสงคำขอลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบและรอการอนุมัติ

รูปที่  53 : การลงทะเบียนผูใช - ลงทะเบียนสำเร็จ

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ลงทะเบียนผูใช
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รูปที่  54 : การลงทะเบียนผูใช - ลงทะเบียนไมสำเร็จ

         หมายเหตุ หากเกิดขอผิดพลาดในการสงคำขอลงทะเบียน ระบบจะแจงขอผิดพลาดในหนาจอ หากเปนกรณีการกรอกขอมูลไมถูกตอง  

         ผูใชสามารถแกไขขอมูลและลงทะเบียนผูใชอีกครั้งได หากเปนขอผิดพลาดในระบบ ใหติดตอเจาหนาที่ผูดูแลระบบในพื้นที่

       เมื ่อผู ใชลงทะเบียนสำเร็จแลว ผู ใชงานสามารถเขาใชงานระบบไดทันทีในสิทธิ ์การใชงานหนาที ่ผ ู บ ันทึก 
เมื่อคำขอลงทะเบียนไดรับการอนุมัติ ผูใชจะไดสิทธิ์ในหนาที่ตามที่ขอลงทะเบียนไป ไดโดยการกรอก “ชื่อผูใช” และ 
“รหัสผาน” ในหนาเขาสูระบบ 

รูปที่  54 : การลงทะเบียนผูใช - ลงทะเบียนไมสำเร็จ

         หมายเหตุ หากเกิดขอผิดพลาดในการสงคำขอลงทะเบียน ระบบจะแจงขอผิดพลาดในหนาจอ หากเปนกรณีการกรอกขอมูลไมถูกตอง  

         ผูใชสามารถแกไขขอมูลและลงทะเบียนผูใชอีกครั้งได หากเปนขอผิดพลาดในระบบ ใหติดตอเจาหนาที่ผูดูแลระบบในพื้นที่

       เมื ่อผู ใชลงทะเบียนสำเร็จแลว ผู ใชงานสามารถเขาใชงานระบบไดทันทีในสิทธิ ์การใชงานหนาที ่ผ ู บ ันทึก 
เมื่อคำขอลงทะเบียนไดรับการอนุมัติ ผูใชจะไดสิทธิ์ในหนาที่ตามที่ขอลงทะเบียนไป ไดโดยการกรอก “ชื่อผูใช” และ 
“รหัสผาน” ในหนาเขาสูระบบ 

รูปที่  54 : การลงทะเบียนผูใช - ลงทะเบียนไมสำเร็จ

         หมายเหตุ หากเกิดขอผิดพลาดในการสงคำขอลงทะเบียน ระบบจะแจงขอผิดพลาดในหนาจอ หากเปนกรณีการกรอกขอมูลไมถูกตอง  

         ผูใชสามารถแกไขขอมูลและลงทะเบียนผูใชอีกครั้งได หากเปนขอผิดพลาดในระบบ ใหติดตอเจาหนาที่ผูดูแลระบบในพื้นที่

       เมื ่อผู ใชลงทะเบียนสำเร็จแลว ผู ใชงานสามารถเขาใชงานระบบไดทันทีในสิทธิ ์การใชงานหนาที ่ผ ู บ ันทึก 
เมื่อคำขอลงทะเบียนไดรับการอนุมัติ ผูใชจะไดสิทธิ์ในหนาที่ตามที่ขอลงทะเบียนไป ไดโดยการกรอก “ชื่อผูใช” และ 
“รหัสผาน” ในหนาเขาสูระบบ 

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

34



3.4  การเขาใชงานระบบจัดเก็บขอมูลความจำเปนขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ผาน 3 
ชองทางดังนี้
       3.4.1  ใชงานระบบบนอุปกรณ Table/Smartphone ดวย Mobile Application

รูปที่  55 : การเขาใชงานระบบ

       3.4.2  ใช งานระบบบนเคร ื ่องคอมพิวเตอร ล ูกข าย (PC) หร ือเคร ื ่องคอมพิวเตอร พกพา (Notebook) 
หรืออุปกรณ Table/Smartphone ดวย Web Application โดยการเปดผานเว็บเบราวเซอรตาง ๆ โดยเขาใชงานที่เว็บไซต 
https://ebmn.cdd.go.th 

รูปที่  56 : การเขาใชงานระบบ

3.4  การเขาใชงานระบบจัดเก็บขอมูลความจำเปนขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ผาน 3 
ชองทางดังนี้
       3.4.1  ใชงานระบบบนอุปกรณ Table/Smartphone ดวย Mobile Application

รูปที่  55 : การเขาใชงานระบบ

       3.4.2  ใช งานระบบบนเคร ื ่องคอมพิวเตอร ล ูกข าย (PC) หร ือเคร ื ่องคอมพิวเตอร พกพา (Notebook) 
หรืออุปกรณ Table/Smartphone ดวย Web Application โดยการเปดผานเว็บเบราวเซอรตาง ๆ โดยเขาใชงานที่เว็บไซต 
https://ebmn.cdd.go.th 

รูปที่  56 : การเขาใชงานระบบ

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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3.4.3  ใชงานระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)  ดวยโปรแกรม 
Window Application

รูปที่  57 : การเขาใชงานระบบ
 
       1)  เปดโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ทั้ง 3 รูปแบบ ดังกลาวขางตนจะไดหนาตาง Log in การใชงานดังนี้

รูปที่  58 : การเขาใชงานระบบ
 

3.4.3  ใชงานระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)  ดวยโปรแกรม 
Window Application

รูปที่  57 : การเขาใชงานระบบ
 
       1)  เปดโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ทั้ง 3 รูปแบบ ดังกลาวขางตนจะไดหนาตาง Log in การใชงานดังนี้

รูปที่  58 : การเขาใชงานระบบ
 

3.4.3  ใชงานระบบบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)  ดวยโปรแกรม 
Window Application

รูปที่  57 : การเขาใชงานระบบ
 
       1)  เปดโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล ทั้ง 3 รูปแบบ ดังกลาวขางตนจะไดหนาตาง Log in การใชงานดังนี้

รูปที่  58 : การเขาใชงานระบบ
 

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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       2)  ใส “ชื่อผูใชงาน” โดยใชเลขประจำตัวประชาชน และใส “รหัสผาน” ที่ตั้งไว แลวกดปุม    
จะเห็นขอความตอนรับพรอมทั้งแสดงหนาที่ของผูใช หากเขาสูระบบไดสำเร็จ

รูปที่  59 : การเขาใชงานระบบ - เขาสูระบบการทำงานสำเร็จ

รูปที่  60 : การเขาใชงานระบบ - เขาสูระบบไมสำเร็จ

หมายเหตุ หากเขาสูระบบไมสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงขอผิดพลาด ใหผูใชไดทำการแกไขและพยายามเขาสูระบบอีกครั้ง 
หากยังแกไขไมสำเร็จใหติดตอเจาหนาที่ผูดูแลระบบในพื้นที่

       2)  ใส “ชื่อผูใชงาน” โดยใชเลขประจำตัวประชาชน และใส “รหัสผาน” ที่ตั้งไว แลวกดปุม    
จะเห็นขอความตอนรับพรอมทั้งแสดงหนาที่ของผูใช หากเขาสูระบบไดสำเร็จ

รูปที่  59 : การเขาใชงานระบบ - เขาสูระบบการทำงานสำเร็จ

รูปที่  60 : การเขาใชงานระบบ - เขาสูระบบไมสำเร็จ

หมายเหตุ หากเขาสูระบบไมสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงขอผิดพลาด ใหผูใชไดทำการแกไขและพยายามเขาสูระบบอีกครั้ง 
หากยังแกไขไมสำเร็จใหติดตอเจาหนาที่ผูดูแลระบบในพื้นที่

คูมือการใชงาน Application 
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       3)  เมื ่อกดปุ ม                  ในหนาตอนรับเขาสู ระบบ ผู ใชจะเห็นหนาจอเพื ่อใหเลือกวา  จะดำเนินการ 
“ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.” หรือ “ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช. 2ค” กดปุม                     ใตหัวขอ 
ที่ตองการทำงาน

รูปที่  61 : การเขาใชงานระบบ เลือกหัวขอการทำงาน จปฐ. และ กชช. 2ค
 

ผูใชงานสามารถเลือกทำงานไดทั้ง ขอมูล จปฐ. และ ขอมูล กชช. 2ค โดยใชบัญชีผูใชงานและรหัสผานเดียวกัน
 

       3)  เมื ่อกดปุ ม                  ในหนาตอนรับเขาสู ระบบ ผู ใชจะเห็นหนาจอเพื ่อใหเลือกวา  จะดำเนินการ 
“ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.” หรือ “ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช. 2ค” กดปุม                     ใตหัวขอ 
ที่ตองการทำงาน

รูปที่  61 : การเขาใชงานระบบ เลือกหัวขอการทำงาน จปฐ. และ กชช. 2ค
 

ผูใชงานสามารถเลือกทำงานไดทั้ง ขอมูล จปฐ. และ ขอมูล กชช. 2ค โดยใชบัญชีผูใชงานและรหัสผานเดียวกัน
 

       3)  เมื ่อกดปุ ม                  ในหนาตอนรับเขาสู ระบบ ผู ใชจะเห็นหนาจอเพื ่อใหเลือกวา  จะดำเนินการ 
“ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.” หรือ “ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช. 2ค” กดปุม                     ใตหัวขอ 
ที่ตองการทำงาน

รูปที่  61 : การเขาใชงานระบบ เลือกหัวขอการทำงาน จปฐ. และ กชช. 2ค
 

ผูใชงานสามารถเลือกทำงานไดทั้ง ขอมูล จปฐ. และ ขอมูล กชช. 2ค โดยใชบัญชีผูใชงานและรหัสผานเดียวกัน
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4.  การเขาใชงานระบบขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. 
     เมื่อผูใชเลือก“ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.” หลังจากเขาสูระบบผูใชจะเห็นหนาจอหลักแสดงเมนูเพื่อดำเนินงาน 
ดานตาง ๆ

รูปที่  62 : การเขาใชงานระบบ หนาจอเลือกเลือกเมนูดำเนินการของ จปฐ.
 
       ผูใชสามารถกดที่เมนูเพื ่อเขาใชงานดานตางๆ ตามที่ระบุไว ผู ใชในแตละหนาที ่จะเห็นจำนวนเมนูตามที่ผู ใช 
สามารถทำงานไดเทานั้นเพื่อใหสะดวกตอการใชงานและปองกันขอผิดพลาด เมนูตางๆ จะถูกอธิบายในบทตอๆ ไป

4.  การเขาใชงานระบบขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. 
     เมื่อผูใชเลือก“ขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.” หลังจากเขาสูระบบผูใชจะเห็นหนาจอหลักแสดงเมนูเพื่อดำเนินงาน 
ดานตาง ๆ

รูปที่  62 : การเขาใชงานระบบ หนาจอเลือกเลือกเมนูดำเนินการของ จปฐ.
 
       ผูใชสามารถกดที่เมนูเพื ่อเขาใชงานดานตางๆ ตามที่ระบุไว ผู ใชในแตละหนาที ่จะเห็นจำนวนเมนูตามที่ผู ใช 
สามารถทำงานไดเทานั้นเพื่อใหสะดวกตอการใชงานและปองกันขอผิดพลาด เมนูตางๆ จะถูกอธิบายในบทตอๆ ไป

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

39



5.การจัดเก็บและบันทึกขอมูล
       เปนเมนูสำหรับการจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. เริ่มตั้งแตรายละเอียดที่อยูบนหนาปก, ขอมูล 
สมาชิกครัวเรือน, คำตอบของแตละคำถามเริ่มตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย และระดับความสุขของคนในครัวเรือนและ 
หมูบาน/ชุมชน และขอคำถามเพิ่มเติม
       วิธีการบันทึกจัดใหบันทึกเปนหนา ๆ “พลิก 1 หนา คือ 1 หนาจอ” เพื่อเปดโอกาสใหผูบันทึกไดใชสายตาตรวจสอบ 
ความถูกตองของการบันทึกขอมูลกอนที่จะพลิกหรือเปลี่ยนหนาใหม
       โดยที่การทำงานของผูบันทึกจะสามารถทำงานตามพื้นที่ที่เลือกไวตอนลงทะเบียนผูใช

     

5.การจัดเก็บและบันทึกขอมูล
       เปนเมนูสำหรับการจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. เริ่มตั้งแตรายละเอียดที่อยูบนหนาปก, ขอมูล 
สมาชิกครัวเรือน, คำตอบของแตละคำถามเริ่มตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย และระดับความสุขของคนในครัวเรือนและ 
หมูบาน/ชุมชน และขอคำถามเพิ่มเติม
       วิธีการบันทึกจัดใหบันทึกเปนหนา ๆ “พลิก 1 หนา คือ 1 หนาจอ” เพื่อเปดโอกาสใหผูบันทึกไดใชสายตาตรวจสอบ 
ความถูกตองของการบันทึกขอมูลกอนที่จะพลิกหรือเปลี่ยนหนาใหม
       โดยที่การทำงานของผูบันทึกจะสามารถทำงานตามพื้นที่ที่เลือกไวตอนลงทะเบียนผูใช

     

5.การจัดเก็บและบันทึกขอมูล
       เปนเมนูสำหรับการจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. เริ่มตั้งแตรายละเอียดที่อยูบนหนาปก, ขอมูล 
สมาชิกครัวเรือน, คำตอบของแตละคำถามเริ่มตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย และระดับความสุขของคนในครัวเรือนและ 
หมูบาน/ชุมชน และขอคำถามเพิ่มเติม
       วิธีการบันทึกจัดใหบันทึกเปนหนา ๆ “พลิก 1 หนา คือ 1 หนาจอ” เพื่อเปดโอกาสใหผูบันทึกไดใชสายตาตรวจสอบ 
ความถูกตองของการบันทึกขอมูลกอนที่จะพลิกหรือเปลี่ยนหนาใหม
       โดยที่การทำงานของผูบันทึกจะสามารถทำงานตามพื้นที่ที่เลือกไวตอนลงทะเบียนผูใช

     

คูมือการใชงาน Application 
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การจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. มีขั้นตอนดังตอไปนี้

       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” ในหนาจอหลัก

รูปที่  63 : การบันทึกขอมูล - เลือกเมนูการบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.

     

การจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. มีขั้นตอนดังตอไปนี้

       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” ในหนาจอหลัก

รูปที่  63 : การบันทึกขอมูล - เลือกเมนูการบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.

     

การจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. มีขั้นตอนดังตอไปนี้

       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” ในหนาจอหลัก

รูปที่  63 : การบันทึกขอมูล - เลือกเมนูการบันทึกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.

     

คูมือการใชงาน Application 
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  2)  หนาจอเพื่อเลือกพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล

รูปที่  64 : การบันทึกขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล  
    

       หมายเหตุ พื้นที่ที่ผูใชสามารถเลือกไดมาจากพื้นที่ที่ไดรับการอนุมัติตอนลงทะเบียนผูใช หากพื้นที่    
       ที่รับผิดชอบไมตรงกับที่ไดรับมอบหมาย ผูใชสามารถเพิ่มพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบไดในหนา “แกไขขอมูลผูใช”

       3)  เลือกพื้นที่ที่ตองการครบทุกชองแลว ใหผูใชกดปุม 

รูปที่  65 : การบันทึกขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล

 
  2)  หนาจอเพื่อเลือกพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล

รูปที่  64 : การบันทึกขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล  
    

       หมายเหตุ พื้นที่ที่ผูใชสามารถเลือกไดมาจากพื้นที่ที่ไดรับการอนุมัติตอนลงทะเบียนผูใช หากพื้นที่    
       ที่รับผิดชอบไมตรงกับที่ไดรับมอบหมาย ผูใชสามารถเพิ่มพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบไดในหนา “แกไขขอมูลผูใช”

       3)  เลือกพื้นที่ที่ตองการครบทุกชองแลว ใหผูใชกดปุม 

รูปที่  65 : การบันทึกขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล

บันทึกครัวเรือนใหม

คูมือการใชงาน Application 
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       ผูใชจะเห็นหนาจอใหกรอกขอมูลหนาปกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.
 
       การกรอกขอมูลรายละเอียดหนาปกตองกรอกขอมูลทุกหัวขอโดยกรอกเปนภาษาไทยเทานั้น ในกรณีที่ ไมมีขอมูล 
ใหใส “–” ได

       วิธีการกรอกขอมูลอายุนั้น “คนที่มีอายุมากกวา 2 ปขึ้นไป ไมตองใสเศษเดือน แตถาอายุไมถึง 2 ป ใหระบุเดือนดวย 
เชน อายุ 1 ป 11 เดือน หรือ 1 ป 1 เดือน หรืออายุ 11 เดือน เปนตน”

       การกรอกขอมูล “การศึกษา”, “อาชีพ”, “ศาสนา” และ “ความเกี่ยวของ กับหัวหนาครัวเรือน”ผูบันทึกสามารถ 
เลือกจากรายการคำตอบที่แสดงไวในระบบไดเลย

รูปที่  66 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

       ผูใชจะเห็นหนาจอใหกรอกขอมูลหนาปกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.
 
       การกรอกขอมูลรายละเอียดหนาปกตองกรอกขอมูลทุกหัวขอโดยกรอกเปนภาษาไทยเทานั้น ในกรณีที่ ไมมีขอมูล 
ใหใส “–” ได

       วิธีการกรอกขอมูลอายุนั้น “คนที่มีอายุมากกวา 2 ปขึ้นไป ไมตองใสเศษเดือน แตถาอายุไมถึง 2 ป ใหระบุเดือนดวย 
เชน อายุ 1 ป 11 เดือน หรือ 1 ป 1 เดือน หรืออายุ 11 เดือน เปนตน”

       การกรอกขอมูล “การศึกษา”, “อาชีพ”, “ศาสนา” และ “ความเกี่ยวของ กับหัวหนาครัวเรือน”ผูบันทึกสามารถ 
เลือกจากรายการคำตอบที่แสดงไวในระบบไดเลย

รูปที่  66 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

       ผูใชจะเห็นหนาจอใหกรอกขอมูลหนาปกขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.
 
       การกรอกขอมูลรายละเอียดหนาปกตองกรอกขอมูลทุกหัวขอโดยกรอกเปนภาษาไทยเทานั้น ในกรณีที่ ไมมีขอมูล 
ใหใส “–” ได

       วิธีการกรอกขอมูลอายุนั้น “คนที่มีอายุมากกวา 2 ปขึ้นไป ไมตองใสเศษเดือน แตถาอายุไมถึง 2 ป ใหระบุเดือนดวย 
เชน อายุ 1 ป 11 เดือน หรือ 1 ป 1 เดือน หรืออายุ 11 เดือน เปนตน”

       การกรอกขอมูล “การศึกษา”, “อาชีพ”, “ศาสนา” และ “ความเกี่ยวของ กับหัวหนาครัวเรือน”ผูบันทึกสามารถ 
เลือกจากรายการคำตอบที่แสดงไวในระบบไดเลย

รูปที่  66 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.



คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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       4)  การกรอกขอมูล ในสวนของเลขประจำตัวประชาชนถามีการกรอกขอมูลเลขบัตรที ่ไมมีอยู จริงจะมีการ 
ตรวจสอบ ขอความเตือน “เลขประจำตัวไมถูกตอง”

รูปที่  67 : การบันทึกขอมูล - กรณีที่มีการกรอกขอมูลไมถูกตอง

       5)  กรอกขอมูล ในสวนของเลขบัตรประชาชนถามีการกรอกขอมูลเลขประจำตัวประชาชนซ้ำจะขึ ้นขอความ 
เตือน “เลขประจำตัวประชาชนซ้ำ”

รูปที่  68 : การบันทึกขอมูล - กรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนซ้ำ

       4)  การกรอกขอมูล ในสวนของเลขประจำตัวประชาชนถามีการกรอกขอมูลเลขบัตรที ่ไมมีอยู จริงจะมีการ 
ตรวจสอบ ขอความเตือน “เลขประจำตัวไมถูกตอง”

รูปที่  67 : การบันทึกขอมูล - กรณีที่มีการกรอกขอมูลไมถูกตอง

       5)  กรอกขอมูล ในสวนของเลขบัตรประชาชนถามีการกรอกขอมูลเลขประจำตัวประชาชนซ้ำจะขึ ้นขอความ 
เตือน “เลขประจำตัวประชาชนซ้ำ”

รูปที่  68 : การบันทึกขอมูล - กรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนซ้ำ

       4)  การกรอกขอมูล ในสวนของเลขประจำตัวประชาชนถามีการกรอกขอมูลเลขบัตรที ่ไมมีอยู จริงจะมีการ 
ตรวจสอบ ขอความเตือน “เลขประจำตัวไมถูกตอง”

รูปที่  67 : การบันทึกขอมูล - กรณีที่มีการกรอกขอมูลไมถูกตอง

       5)  กรอกขอมูล ในสวนของเลขบัตรประชาชนถามีการกรอกขอมูลเลขประจำตัวประชาชนซ้ำจะขึ ้นขอความ 
เตือน “เลขประจำตัวประชาชนซ้ำ”

รูปที่  68 : การบันทึกขอมูล - กรณีที่มีการกรอกเลขประจำตัวประชาชนซ้ำ



คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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       6)  กรอกขอมูลหนาปกครบแลวใหกดปุม               ผูใชจะเห็นหนาจอสำหรับกรอกขอมูลหนาปกตอ

รูปที่  69 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

       6)  กรอกขอมูลหนาปกครบแลวใหกดปุม               ผูใชจะเห็นหนาจอสำหรับกรอกขอมูลหนาปกตอ

รูปที่  69 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

       6)  กรอกขอมูลหนาปกครบแลวใหกดปุม               ผูใชจะเห็นหนาจอสำหรับกรอกขอมูลหนาปกตอ

รูปที่  69 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

ถัดไป



รูปที่  70 และ 71 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

       7)  กรอกขอมูลหนาปกครบถวนแลว ใหกดปุม                                      จะเห็นหนาจอสรุปขอมูลหนาปก 
ที่กรอกไป เพื่อใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หากตองการแกไขขอมูล สามารถกดปุม  
เพื่อทำการแกไขขอมูลได

รูปที่  72 : การบันทึกขอมูล - หนาจอสรุปขอมูลหนาปก จปฐ.

รูปที่  70 และ 71 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

       7)  กรอกขอมูลหนาปกครบถวนแลว ใหกดปุม                                      จะเห็นหนาจอสรุปขอมูลหนาปก 
ที่กรอกไป เพื่อใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หากตองการแกไขขอมูล สามารถกดปุม  
เพื่อทำการแกไขขอมูลได

รูปที่  72 : การบันทึกขอมูล - หนาจอสรุปขอมูลหนาปก จปฐ.

รูปที่  70 และ 71 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายการใหกรอกขอมูลของหนาปก จปฐ.

       7)  กรอกขอมูลหนาปกครบถวนแลว ใหกดปุม                                      จะเห็นหนาจอสรุปขอมูลหนาปก 
ที่กรอกไป เพื่อใหตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หากตองการแกไขขอมูล สามารถกดปุม  
เพื่อทำการแกไขขอมูลได

รูปที่  72 : การบันทึกขอมูล - หนาจอสรุปขอมูลหนาปก จปฐ.

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เสร็จสิ ้นการบันทึกหนาปก

แกใขขอมูลหนาปก
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       8)  กรอกขอมูลสมาชิกครัวเรือนเปนรายบุคคล โดยกดปุม                               จะเห็นหนาจอที่แสดง 
สมาชิกครัวเรือน โดยเริ่มตนจะแสดงหัวหนาครัวเรือนที่กรอกในขั้นตอนกอนหนานี้

รูปที่  73 : การบันทึกขอมูล - หนาจอขอมูลสมาชิกครัวเรือน

       9)  กดปุม                   จะเห็นหนาจอเพื่อเพิ่มสมาชิกครัวเรือนคนอื่น ๆ ตามที่อยูใน “ตารางขอมูลสมาชิก 
ในคร ัวเร ือนท ี ่อาศ ัยอย ู จร ิ งในป จจ ุบ ัน” ของเล ม ผ ู บ ันท ึกข อม ูลจำเป นต องกรอกข อม ูลเป นภาษาไทย 
และใหครบถวนทุกขอ ไมสามารถเวนวาง ขอใดขอหนึ่งได

รูปที่  74 : การบันทึกขอมูล - หนาจอเพิ่มสมาชิกครัวเรือน

       8)  กรอกขอมูลสมาชิกครัวเรือนเปนรายบุคคล โดยกดปุม                               จะเห็นหนาจอที่แสดง 
สมาชิกครัวเรือน โดยเริ่มตนจะแสดงหัวหนาครัวเรือนที่กรอกในขั้นตอนกอนหนานี้

รูปที่  73 : การบันทึกขอมูล - หนาจอขอมูลสมาชิกครัวเรือน

       9)  กดปุม                   จะเห็นหนาจอเพื่อเพิ่มสมาชิกครัวเรือนคนอื่น ๆ ตามที่อยูใน “ตารางขอมูลสมาชิก 
ในคร ัวเร ือนท ี ่อาศ ัยอย ู จร ิ งในป จจ ุบ ัน” ของเล ม ผ ู บ ันท ึกข อม ูลจำเป นต องกรอกข อม ูลเป นภาษาไทย 
และใหครบถวนทุกขอ ไมสามารถเวนวาง ขอใดขอหนึ่งได

รูปที่  74 : การบันทึกขอมูล - หนาจอเพิ่มสมาชิกครัวเรือน

       8)  กรอกขอมูลสมาชิกครัวเรือนเปนรายบุคคล โดยกดปุม                               จะเห็นหนาจอที่แสดง 
สมาชิกครัวเรือน โดยเริ่มตนจะแสดงหัวหนาครัวเรือนที่กรอกในขั้นตอนกอนหนานี้

รูปที่  73 : การบันทึกขอมูล - หนาจอขอมูลสมาชิกครัวเรือน

       9)  กดปุม                   จะเห็นหนาจอเพื่อเพิ่มสมาชิกครัวเรือนคนอื่น ๆ ตามที่อยูใน “ตารางขอมูลสมาชิก 
ในคร ัวเร ือนท ี ่อาศ ัยอย ู จร ิ งในป จจ ุบ ัน” ของเล ม ผ ู บ ันท ึกข อม ูลจำเป นต องกรอกข อม ูลเป นภาษาไทย 
และใหครบถวนทุกขอ ไมสามารถเวนวาง ขอใดขอหนึ่งได

รูปที่  74 : การบันทึกขอมูล - หนาจอเพิ่มสมาชิกครัวเรือน

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ขอมูลสมาชิกครัวเรือน

เพิ่มสมาชิก
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       10)  บันทึกขอมูลสมาชิกคนแรกครบถวน แลวใหกดปุม                จะกลับมาที่หนาจอแสดงรายชื่อสมาชิก 
ครัวเรือนที่กรอกไป

รูปที่  75 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายชื่อสมาชิกครัวเรือน

       หากยังมีสมาชิกครัวเรือนคนอื่นที่ตองบันทึกใหกดปุม                     แลวทำตามขั้นตอนที่ 8-9 จนกวาจะเพิ่ม 
สมาชิกครัวเรือนจนครบทุกคน 

       หลังจากบันทึกขอมูลสมาชิกครัวเรือนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูบันทึกขอมูลสามารถตรวจสอบ ความถูกตองเบื้องตน 
และสามารถแกไขขอมูล หรือลบขอมูลสมาชิกนั้น ๆ ไดโดยกดลิงค             หรือ        ไดตามลำดับ
       11)  กรอกคำตอบของขอคำถามขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. โดยคลิกที่เมนู บันทึกคำตอบ ดานซายมือ

รูปที่  76 : การบันทึกขอมูล - เมนู บันทึกคำตอบ จปฐ. 

       10)  บันทึกขอมูลสมาชิกคนแรกครบถวน แลวใหกดปุม                จะกลับมาที่หนาจอแสดงรายชื่อสมาชิก 
ครัวเรือนที่กรอกไป

รูปที่  75 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายชื่อสมาชิกครัวเรือน

       หากยังมีสมาชิกครัวเรือนคนอื่นที่ตองบันทึกใหกดปุม                     แลวทำตามขั้นตอนที่ 8-9 จนกวาจะเพิ่ม 
สมาชิกครัวเรือนจนครบทุกคน 

       หลังจากบันทึกขอมูลสมาชิกครัวเรือนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูบันทึกขอมูลสามารถตรวจสอบ ความถูกตองเบื้องตน 
และสามารถแกไขขอมูล หรือลบขอมูลสมาชิกนั้น ๆ ไดโดยกดลิงค             หรือ        ไดตามลำดับ
       11)  กรอกคำตอบของขอคำถามขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. โดยคลิกที่เมนู บันทึกคำตอบ ดานซายมือ

รูปที่  76 : การบันทึกขอมูล - เมนู บันทึกคำตอบ จปฐ. 

       10)  บันทึกขอมูลสมาชิกคนแรกครบถวน แลวใหกดปุม                จะกลับมาที่หนาจอแสดงรายชื่อสมาชิก 
ครัวเรือนที่กรอกไป

รูปที่  75 : การบันทึกขอมูล - หนาจอแสดงรายชื่อสมาชิกครัวเรือน

       หากยังมีสมาชิกครัวเรือนคนอื่นที่ตองบันทึกใหกดปุม                     แลวทำตามขั้นตอนที่ 8-9 จนกวาจะเพิ่ม 
สมาชิกครัวเรือนจนครบทุกคน 

       หลังจากบันทึกขอมูลสมาชิกครัวเรือนเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผูบันทึกขอมูลสามารถตรวจสอบ ความถูกตองเบื้องตน 
และสามารถแกไขขอมูล หรือลบขอมูลสมาชิกนั้น ๆ ไดโดยกดลิงค             หรือ        ไดตามลำดับ
       11)  กรอกคำตอบของขอคำถามขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ. โดยคลิกที่เมนู บันทึกคำตอบ ดานซายมือ

รูปที่  76 : การบันทึกขอมูล - เมนู บันทึกคำตอบ จปฐ. 

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

บันทึก

เพิ่มสมาชิก

ดู/แกไข ลบ
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       12)  เมื่อกรอกขอมูลครบหนึ่งหนาและตองการไปหนาตอไป ใหกดปุม 

รูปที่  77 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

        13)  หากตองการกลับไปแกไขคำตอบของคำถามกอนหนา ใหกดปุ ม               เพื ่อกลับไปแกไขคำตอบ 
ผูบันทึกสามารถกรอกขอมูลไปจนถึงขอสุดทายของขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.

รูปที่  78 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

       12)  เมื่อกรอกขอมูลครบหนึ่งหนาและตองการไปหนาตอไป ใหกดปุม 

รูปที่  77 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

        13)  หากตองการกลับไปแกไขคำตอบของคำถามกอนหนา ใหกดปุ ม               เพื ่อกลับไปแกไขคำตอบ 
ผูบันทึกสามารถกรอกขอมูลไปจนถึงขอสุดทายของขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.

รูปที่  78 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

       12)  เมื่อกรอกขอมูลครบหนึ่งหนาและตองการไปหนาตอไป ใหกดปุม 

รูปที่  77 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

        13)  หากตองการกลับไปแกไขคำตอบของคำถามกอนหนา ใหกดปุ ม               เพื ่อกลับไปแกไขคำตอบ 
ผูบันทึกสามารถกรอกขอมูลไปจนถึงขอสุดทายของขอมูลความจำเปนพื้นฐาน จปฐ.

รูปที่  78 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ถัดไป

กอนหนา
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       14)  เมื ่อถึงคำถามสุดทายของขอมูลความจำเปนพื ้นฐาน จปฐ. ใหกดปุม                      เพื ่อตอบคำถาม 
ภาคผนวกตอไป

รูปที่  79 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

รูปที่  79-1 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

       14)  เมื ่อถึงคำถามสุดทายของขอมูลความจำเปนพื ้นฐาน จปฐ. ใหกดปุม                      เพื ่อตอบคำถาม 
ภาคผนวกตอไป

รูปที่  79 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

รูปที่  79-1 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

       14)  เมื ่อถึงคำถามสุดทายของขอมูลความจำเปนพื ้นฐาน จปฐ. ใหกดปุม                      เพื ่อตอบคำถาม 
ภาคผนวกตอไป

รูปที่  79 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

รูปที่  79-1 : การบันทึกขอมูล - หนาจอการบันทึกคำตอบ จปฐ.

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก
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คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

บันทึก

       15)  หรือคลิกที่เมนู ภาคผนวก ดานซายมือเพื่อตอบคำถามภาคผนวกก็ได เมื่อเขามาสู 
ขั ้นตอนการตอบคำถาม ภาคผนวก เลือกตอบโดยการคลิกที่หมายเลขหนา. แลวกดปุม                  เพื่อบันทึกขอมูล

รูปที่  80 : การบันทึกขอมูล - หนาจอภาคผนวก จปฐ.

6.  การเรียกใชขอมูลหนาปกสำหรับโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล บนเครื ่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
(PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
       เปนเมนูสำหรับการนำเขาขอมูลที่เคยมีการบันทึกไวเมื่อป 2562 เพื่อความสะดวกในการนำขอมูลเบื้องตนมาใช 
ในการบันทึกขอมูลในปปจจุบัน โดยขอมูลที่นำมาใชจะเปนขอมูลของหนาปกครัวเรือนที่อยูภายใตเขตพื้นที่ของผูบันทึก 
ขอมูลทั้งหมด
       โดยที่การทำงานของผูบันทึกจะสามารถทำงานตามพื้นที่ที่เลือกไวตอนลงทะเบียนผูใช การเรียกใชขอมูลหนาปก 
จปฐ. มีขั้นตอนดังตอไปนี้
       1)  ทำการ Log in เขาใชงานระบบ พรอมเลือก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” 

รูปที่  81 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

       15)  หรือคลิกที่เมนู ภาคผนวก ดานซายมือเพื่อตอบคำถามภาคผนวกก็ได เมื่อเขามาสู 
ขั ้นตอนการตอบคำถาม ภาคผนวก เลือกตอบโดยการคลิกที่หมายเลขหนา. แลวกดปุม                  เพื่อบันทึกขอมูล

รูปที่  80 : การบันทึกขอมูล - หนาจอภาคผนวก จปฐ.

6.  การเรียกใชขอมูลหนาปกสำหรับโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล บนเครื ่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
(PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
       เปนเมนูสำหรับการนำเขาขอมูลที่เคยมีการบันทึกไวเมื่อป 2562 เพื่อความสะดวกในการนำขอมูลเบื้องตนมาใช 
ในการบันทึกขอมูลในปปจจุบัน โดยขอมูลที่นำมาใชจะเปนขอมูลของหนาปกครัวเรือนที่อยูภายใตเขตพื้นที่ของผูบันทึก 
ขอมูลทั้งหมด
       โดยที่การทำงานของผูบันทึกจะสามารถทำงานตามพื้นที่ที่เลือกไวตอนลงทะเบียนผูใช การเรียกใชขอมูลหนาปก 
จปฐ. มีขั้นตอนดังตอไปนี้
       1)  ทำการ Log in เขาใชงานระบบ พรอมเลือก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” 

รูปที่  81 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

       15)  หรือคลิกที่เมนู ภาคผนวก ดานซายมือเพื่อตอบคำถามภาคผนวกก็ได เมื่อเขามาสู 
ขั ้นตอนการตอบคำถาม ภาคผนวก เลือกตอบโดยการคลิกที่หมายเลขหนา. แลวกดปุม                  เพื่อบันทึกขอมูล

รูปที่  80 : การบันทึกขอมูล - หนาจอภาคผนวก จปฐ.

6.  การเรียกใชขอมูลหนาปกสำหรับโปรแกรมจัดเก็บ บันทึกและประมวลผล บนเครื ่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
(PC) หรือเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
       เปนเมนูสำหรับการนำเขาขอมูลที่เคยมีการบันทึกไวเมื่อป 2562 เพื่อความสะดวกในการนำขอมูลเบื้องตนมาใช 
ในการบันทึกขอมูลในปปจจุบัน โดยขอมูลที่นำมาใชจะเปนขอมูลของหนาปกครัวเรือนที่อยูภายใตเขตพื้นที่ของผูบันทึก 
ขอมูลทั้งหมด
       โดยที่การทำงานของผูบันทึกจะสามารถทำงานตามพื้นที่ที่เลือกไวตอนลงทะเบียนผูใช การเรียกใชขอมูลหนาปก 
จปฐ. มีขั้นตอนดังตอไปนี้
       1)  ทำการ Log in เขาใชงานระบบ พรอมเลือก “ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล” 

รูปที่  81 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
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รูปที่  82 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ตองเลือกโหมดออนไลนเทานั้น

รูปที่  83 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
การเขาสูระบบสำเสร็จ

รูปที่  82 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ตองเลือกโหมดออนไลนเทานั้น

รูปที่  83 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
การเขาสูระบบสำเสร็จ

รูปที่  82 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ตองเลือกโหมดออนไลนเทานั้น

รูปที่  83 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
การเขาสูระบบสำเสร็จ

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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รูปที่  84 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รอระบบทำการประมวลผลใหแลวเสร็จ

รูปที่  84-1 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล - เสร็จสมบูรณ
ระยะเวลาการซิงคขอมูล ขึ้นอยูกับจำนวนขอมูลของอาสาสมัครนั้น ๆ

 

รูปที่  84 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รอระบบทำการประมวลผลใหแลวเสร็จ

รูปที่  84-1 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล - เสร็จสมบูรณ
ระยะเวลาการซิงคขอมูล ขึ้นอยูกับจำนวนขอมูลของอาสาสมัครนั้น ๆ

 

รูปที่  84 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รอระบบทำการประมวลผลใหแลวเสร็จ

รูปที่  84-1 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล - เสร็จสมบูรณ
ระยะเวลาการซิงคขอมูล ขึ้นอยูกับจำนวนขอมูลของอาสาสมัครนั้น ๆ

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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       2)  คลิก “บันทึก/แกไข” ในหนาจอหลัก

รูปที่ 85 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
 
       3)  หนาจอเพื่อเลือกปและพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล หลังจากนั้นใหทำการซิงคขอมูลตามพื้นที่

รูปที่ 86 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

การเลือกขอมูลที่ตองการเรียกใชขอมูลหนาปก

      

       2)  คลิก “บันทึก/แกไข” ในหนาจอหลัก

รูปที่ 85 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
 
       3)  หนาจอเพื่อเลือกปและพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล หลังจากนั้นใหทำการซิงคขอมูลตามพื้นที่

รูปที่ 86 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

การเลือกขอมูลที่ตองการเรียกใชขอมูลหนาปก

      

       2)  คลิก “บันทึก/แกไข” ในหนาจอหลัก

รูปที่ 85 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
 
       3)  หนาจอเพื่อเลือกปและพื้นที่ที่ตองการกรอกขอมูล หลังจากนั้นใหทำการซิงคขอมูลตามพื้นที่

รูปที่ 86 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

การเลือกขอมูลที่ตองการเรียกใชขอมูลหนาปก

      

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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        4)  เลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการนำมาใชงานในปปจจุบัน แลวกดปุม “เรียกใชขอมูลหนาปกที่เลือก”รายการ 
ที่เลือกไวจะถูกนำขอมูลมาตั้งตั้นในปปจจุบัน โดยที่อัปเดตอายุของสมาชิกในครัวเรือนใหอัตโนมัติ แตผูบันทึกจะตอง 
ทำการกรอกขอมูล การศึกษา อาชีพ และตอบคำถามของครัวเรือนนั้นทั้งหมด จึงจะทำการ อัปโหลดขอมูลตอไปได 

รูปที่ 87 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

รูปที่ 87-1 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รอการประมวลผล

        4)  เลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการนำมาใชงานในปปจจุบัน แลวกดปุม “เรียกใชขอมูลหนาปกที่เลือก”รายการ 
ที่เลือกไวจะถูกนำขอมูลมาตั้งตั้นในปปจจุบัน โดยที่อัปเดตอายุของสมาชิกในครัวเรือนใหอัตโนมัติ แตผูบันทึกจะตอง 
ทำการกรอกขอมูล การศึกษา อาชีพ และตอบคำถามของครัวเรือนนั้นทั้งหมด จึงจะทำการ อัปโหลดขอมูลตอไปได 

รูปที่ 87 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

รูปที่ 87-1 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รอการประมวลผล

        4)  เลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการนำมาใชงานในปปจจุบัน แลวกดปุม “เรียกใชขอมูลหนาปกที่เลือก”รายการ 
ที่เลือกไวจะถูกนำขอมูลมาตั้งตั้นในปปจจุบัน โดยที่อัปเดตอายุของสมาชิกในครัวเรือนใหอัตโนมัติ แตผูบันทึกจะตอง 
ทำการกรอกขอมูล การศึกษา อาชีพ และตอบคำถามของครัวเรือนนั้นทั้งหมด จึงจะทำการ อัปโหลดขอมูลตอไปได 

รูปที่ 87 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

รูปที่ 87-1 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
รอการประมวลผล

คูมือการใชงาน Application 
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รูปที่ 87-2 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

สถานะการเรียกใชขอมูลหนาปกสำเร็จ

 

รูปที่ 87-2 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

สถานะการเรียกใชขอมูลหนาปกสำเร็จ

 

รูปที่ 87-2 : เรียกใชขอมูลหนาปก - ซิงคและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

สถานะการเรียกใชขอมูลหนาปกสำเร็จ

 

คูมือการใชงาน Application 
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7.  การอัปโหลดขอมูล
       การอัปโหลดขอมูลเปนการอัปโหลดขอมูลที่บันทึกเสร็จสิ้นแลวขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรอการ 
ประมวลผล และสรางรายงานตอไป อยางไรก็ตามผูบันทึกขอมูลยังสามารถแกไขขอมูลที่ถูกอัปโหลดไปแลวไดชุดขอมูล 
จะมีสถานะของขอมูลอยู 3 สถานะคือ 
       •  “ขอมูลไมครบถวน” หมายถึง ชุดขอมูลคำตอบยังไมสมบูรณ
       •  “รอการอัปโหลด” หมายถึง ชุดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว รอการอัปโหลดขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
       •  “อัปโหลดแลว” หมายถึง ชุดขอมูลไดมีการอัปโหลดแลว สมบูรณแลว   
    
       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก 

รูปที่  88 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการ อัปโหลดขอมูล

7.  การอัปโหลดขอมูล
       การอัปโหลดขอมูลเปนการอัปโหลดขอมูลที่บันทึกเสร็จสิ้นแลวขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรอการ 
ประมวลผล และสรางรายงานตอไป อยางไรก็ตามผูบันทึกขอมูลยังสามารถแกไขขอมูลที่ถูกอัปโหลดไปแลวไดชุดขอมูล 
จะมีสถานะของขอมูลอยู 3 สถานะคือ 
       •  “ขอมูลไมครบถวน” หมายถึง ชุดขอมูลคำตอบยังไมสมบูรณ
       •  “รอการอัปโหลด” หมายถึง ชุดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว รอการอัปโหลดขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
       •  “อัปโหลดแลว” หมายถึง ชุดขอมูลไดมีการอัปโหลดแลว สมบูรณแลว   
    
       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก 

รูปที่  88 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการ อัปโหลดขอมูล

7.  การอัปโหลดขอมูล
       การอัปโหลดขอมูลเปนการอัปโหลดขอมูลที่บันทึกเสร็จสิ้นแลวขึ้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อรอการ 
ประมวลผล และสรางรายงานตอไป อยางไรก็ตามผูบันทึกขอมูลยังสามารถแกไขขอมูลที่ถูกอัปโหลดไปแลวไดชุดขอมูล 
จะมีสถานะของขอมูลอยู 3 สถานะคือ 
       •  “ขอมูลไมครบถวน” หมายถึง ชุดขอมูลคำตอบยังไมสมบูรณ
       •  “รอการอัปโหลด” หมายถึง ชุดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว รอการอัปโหลดขึ้นเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
       •  “อัปโหลดแลว” หมายถึง ชุดขอมูลไดมีการอัปโหลดแลว สมบูรณแลว   
    
       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก 

รูปที่  88 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการ อัปโหลดขอมูล

คูมือการใชงาน Application 
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       2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และเลือกเมนู “ยังไมไดอัปโหลดขอมูล”

รูปที่  89 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

สำหรับผูใชงานผาน Web Application

รูปที่  89-1 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

สำหรับผูใชงานผาน Web Application

       2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และเลือกเมนู “ยังไมไดอัปโหลดขอมูล”

รูปที่  89 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

สำหรับผูใชงานผาน Web Application

รูปที่  89-1 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

สำหรับผูใชงานผาน Web Application

       2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และเลือกเมนู “ยังไมไดอัปโหลดขอมูล”

รูปที่  89 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

สำหรับผูใชงานผาน Web Application

รูปที่  89-1 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

สำหรับผูใชงานผาน Web Application

คูมือการใชงาน Application 
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รูปที่  90 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

สำหรับผูใชงานผาน Window Application

       3)  คร ัวเร ือนท ี ่สถานะข อม ูลไม สมบ ูรณ จะไม สามารถทำการอ ัปโหลดได   ให ดำเน ินการแก ไขข อม ูล 
โดยใหกดปุม              จะเห็นขอมูลที่ดำเนินการไปแลว และระบบแสดงสถานะขอมูลไมครบถวน

รูปที่  91 : การอัปโหลดขอมูล - แกไขครัวเรือนที่มีอยูแลว

  

 

รูปที่  90 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

สำหรับผูใชงานผาน Window Application

       3)  คร ัวเร ือนท ี ่สถานะข อม ูลไม สมบ ูรณ จะไม สามารถทำการอ ัปโหลดได   ให ดำเน ินการแก ไขข อม ูล 
โดยใหกดปุม              จะเห็นขอมูลที่ดำเนินการไปแลว และระบบแสดงสถานะขอมูลไมครบถวน

รูปที่  91 : การอัปโหลดขอมูล - แกไขครัวเรือนที่มีอยูแลว

  

 

รูปที่  90 : การอัปโหลดขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

สำหรับผูใชงานผาน Window Application

       3)  คร ัวเร ือนท ี ่สถานะข อม ูลไม สมบ ูรณ จะไม สามารถทำการอ ัปโหลดได   ให ดำเน ินการแก ไขข อม ูล 
โดยใหกดปุม              จะเห็นขอมูลที่ดำเนินการไปแลว และระบบแสดงสถานะขอมูลไมครบถวน

รูปที่  91 : การอัปโหลดขอมูล - แกไขครัวเรือนที่มีอยูแลว

  

คูมือการใชงาน Application 
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       4)  คลิกเลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด ตรงชอง    ดานหนาของครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด หรือ 
คลิกเลือกทั้งหมดก็ได

รูปที่  92 : การอัปโหลดขอมูล -  เลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด

     หมายเหตุ ขอมูลที่จะอัปโหลดไดตองเปนขอมูลที่กรอกสมบูรณแลวโดยใหดูจากสถานะขอมูล ถาแสดงสถานะ ขอมูล  
     “ขอมูลไมครบถวน” จะไมสามารถทำการอัปโหลดได

       5)  คลิกลิงค “อัปโหลด” เพื่ออัปโหลดขอมูล จะเห็นหนาจอนี้เมื่ออัปโหลดสำเร็จ

รูปที่  93 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

       4)  คลิกเลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด ตรงชอง    ดานหนาของครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด หรือ 
คลิกเลือกทั้งหมดก็ได

รูปที่  92 : การอัปโหลดขอมูล -  เลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด

     หมายเหตุ ขอมูลที่จะอัปโหลดไดตองเปนขอมูลที่กรอกสมบูรณแลวโดยใหดูจากสถานะขอมูล ถาแสดงสถานะ ขอมูล  
     “ขอมูลไมครบถวน” จะไมสามารถทำการอัปโหลดได

       5)  คลิกลิงค “อัปโหลด” เพื่ออัปโหลดขอมูล จะเห็นหนาจอนี้เมื่ออัปโหลดสำเร็จ

รูปที่  93 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

       4)  คลิกเลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด ตรงชอง    ดานหนาของครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด หรือ 
คลิกเลือกทั้งหมดก็ได

รูปที่  92 : การอัปโหลดขอมูล -  เลือกขอมูลครัวเรือนที่ตองการอัปโหลด

     หมายเหตุ ขอมูลที่จะอัปโหลดไดตองเปนขอมูลที่กรอกสมบูรณแลวโดยใหดูจากสถานะขอมูล ถาแสดงสถานะ ขอมูล  
     “ขอมูลไมครบถวน” จะไมสามารถทำการอัปโหลดได

       5)  คลิกลิงค “อัปโหลด” เพื่ออัปโหลดขอมูล จะเห็นหนาจอนี้เมื่ออัปโหลดสำเร็จ

รูปที่  93 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

คูมือการใชงาน Application 
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รูปที่  94 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนไมสำเร็จ

Web Application / Mobile Application

รูปที่  94-1 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนไมสำเร็จ

Window Application

  

 

รูปที่  94 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนไมสำเร็จ

Web Application / Mobile Application

รูปที่  94-1 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนไมสำเร็จ

Window Application

  

 

รูปที่  94 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนไมสำเร็จ

Web Application / Mobile Application

รูปที่  94-1 : การอัปโหลดขอมูล - การอัปโหลดขอมูลครัวเรือนไมสำเร็จ

Window Application

  

คูมือการใชงาน Application 
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       6)  สถานะของขอมูลจะถูกเปลี่ยนเปน “อัปโหลดแลว”  

รูปที่  95 : การอัปโหลดขอมูล - สถานะการอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

Web Application / Mobile Application

รูปที่  95 -1: การอัปโหลดขอมูล - สถานะการอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

Window Application

หมายเหตุ หากผูใชไดขอความเตือนวาไมสามารถอัปโหลดขอมูลไดเนื่องจากไมมีสิทธิ์ในการใชงาน 
แสดงวาบัญชีผูยังไมไดรับการอนุมัติจากผูดูแลระบบ ใหติดตอเจาหนาที่เพื่อทำการอนุมัติบัญชีผูใช

  

       6)  สถานะของขอมูลจะถูกเปลี่ยนเปน “อัปโหลดแลว”  

รูปที่  95 : การอัปโหลดขอมูล - สถานะการอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

Web Application / Mobile Application

รูปที่  95 -1: การอัปโหลดขอมูล - สถานะการอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

Window Application

หมายเหตุ หากผูใชไดขอความเตือนวาไมสามารถอัปโหลดขอมูลไดเนื่องจากไมมีสิทธิ์ในการใชงาน 
แสดงวาบัญชีผูยังไมไดรับการอนุมัติจากผูดูแลระบบ ใหติดตอเจาหนาที่เพื่อทำการอนุมัติบัญชีผูใช

  

       6)  สถานะของขอมูลจะถูกเปลี่ยนเปน “อัปโหลดแลว”  

รูปที่  95 : การอัปโหลดขอมูล - สถานะการอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

Web Application / Mobile Application

รูปที่  95 -1: การอัปโหลดขอมูล - สถานะการอัปโหลดขอมูลครัวเรือนสำเร็จ

Window Application

หมายเหตุ หากผูใชไดขอความเตือนวาไมสามารถอัปโหลดขอมูลไดเนื่องจากไมมีสิทธิ์ในการใชงาน 
แสดงวาบัญชีผูยังไมไดรับการอนุมัติจากผูดูแลระบบ ใหติดตอเจาหนาที่เพื่อทำการอนุมัติบัญชีผูใช
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8.  การแกไขขอมูลที่มีอยูแลว
       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก

รูปที่  96 : การแกไขขอมูล - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการ แกไขขอมูล

 2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

รูปที่  97 : การแกไขขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ สำหรับการแกไขขอมูล

 

8.  การแกไขขอมูลที่มีอยูแลว
       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก

รูปที่  96 : การแกไขขอมูล - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการ แกไขขอมูล

 2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

รูปที่  97 : การแกไขขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ สำหรับการแกไขขอมูล

 

8.  การแกไขขอมูลที่มีอยูแลว
       1)  คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก

รูปที่  96 : การแกไขขอมูล - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการ แกไขขอมูล

 2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ

รูปที่  97 : การแกไขขอมูล - หนาจอเลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ สำหรับการแกไขขอมูล
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       3)  กดปุม ดู/แกไข                              จะเห็นขอมูลที่ดำเนินการไปแลว 

รูปที่  98 : การแกไขขอมูล - เลือกขอมูลที่ตองการทำการแกไขขอมูล

       4)   คลิกเลือกแกไขขอมูลสวนที่ตองการได

รูปที่  99 : การแกไขขอมูล - ขอมูลหนาปกครัวเรือนที่ตองการแกไข
  

       3)  กดปุม ดู/แกไข                              จะเห็นขอมูลที่ดำเนินการไปแลว 

รูปที่  98 : การแกไขขอมูล - เลือกขอมูลที่ตองการทำการแกไขขอมูล

       4)   คลิกเลือกแกไขขอมูลสวนที่ตองการได

รูปที่  99 : การแกไขขอมูล - ขอมูลหนาปกครัวเรือนที่ตองการแกไข
  

       3)  กดปุม ดู/แกไข                              จะเห็นขอมูลที่ดำเนินการไปแลว 

รูปที่  98 : การแกไขขอมูล - เลือกขอมูลที่ตองการทำการแกไขขอมูล

       4)   คลิกเลือกแกไขขอมูลสวนที่ตองการได

รูปที่  99 : การแกไขขอมูล - ขอมูลหนาปกครัวเรือนที่ตองการแกไข
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9.  การดูรายงานขั้นตนของขอมูลในโปรแกรมระบบ Web Application
       สามารถดูรายงานสรุปครัวเรือน ตามขั้นตอนตอไปนี้

       1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก

รูปที่  100 : การดูรายงาน - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการเขาดูรายงานขั้นตน

       2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เลือกขอมูลที่ตองการดูรายงาน จากนั้นเลือก ดู/แกไข

รูปที่  101 : การดูรายงาน - เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อจะดูรายงานขั้นตน 

9.  การดูรายงานขั้นตนของขอมูลในโปรแกรมระบบ Web Application
       สามารถดูรายงานสรุปครัวเรือน ตามขั้นตอนตอไปนี้

       1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก

รูปที่  100 : การดูรายงาน - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการเขาดูรายงานขั้นตน

       2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เลือกขอมูลที่ตองการดูรายงาน จากนั้นเลือก ดู/แกไข

รูปที่  101 : การดูรายงาน - เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อจะดูรายงานขั้นตน 

9.  การดูรายงานขั้นตนของขอมูลในโปรแกรมระบบ Web Application
       สามารถดูรายงานสรุปครัวเรือน ตามขั้นตอนตอไปนี้

       1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “บันทึก/แกไข” จากหนาจอหลัก

รูปที่  100 : การดูรายงาน - หนาจอเลือกเมนู เพื่อทำการเขาดูรายงานขั้นตน

       2)  เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เลือกขอมูลที่ตองการดูรายงาน จากนั้นเลือก ดู/แกไข

รูปที่  101 : การดูรายงาน - เลือกพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อจะดูรายงานขั้นตน 
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      3)  คลิกลิงค “ดู/แกไข” ของครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป 

รูปที่  102 : การดูรายงาน - หนาปกครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป

       4)  คลิกที่เมนู “รายงานครัวเรือน” ทางดานซายมือ เพื่อแสดงหนาจอรายการสรุปของครัวเรือน

รูปที่  103 : การดูรายงาน - หนาปกครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป
  

      3)  คลิกลิงค “ดู/แกไข” ของครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป 

รูปที่  102 : การดูรายงาน - หนาปกครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป

       4)  คลิกที่เมนู “รายงานครัวเรือน” ทางดานซายมือ เพื่อแสดงหนาจอรายการสรุปของครัวเรือน

รูปที่  103 : การดูรายงาน - หนาปกครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป
  

      3)  คลิกลิงค “ดู/แกไข” ของครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป 

รูปที่  102 : การดูรายงาน - หนาปกครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป

       4)  คลิกที่เมนู “รายงานครัวเรือน” ทางดานซายมือ เพื่อแสดงหนาจอรายการสรุปของครัวเรือน

รูปที่  103 : การดูรายงาน - หนาปกครัวเรือนที่ตองการดูรายงานสรุป
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10.  การนำเขาและการสงออกขอมูล สำหรับโปรแกรม Window Application
       กรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) อยูในพื้นที่ หางไกลและ 
ไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเพื่ออัปโหลดขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ผูบันทึกสามารถทำการสงออกขอมูล 
ที่ถูกบันทึกอยูในโปรแกรม แลวนำไปนำเขาขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่ออัปโหลด 
ขอมูลได
10.1  การสงออกขอมูล
       ผูบันทึกสามารถสงออกขอมูลไดตามขั้นตอนดังนี้ 
       1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “สงออก”

รูปที่  104 : การสงออกขอมูล - เลือกเมนูสงออกขอมูล

       2)  เลือกปที่ตองการสงออกขอมูล แลวกดปุม ตกลง

รูปที่  105 : การสงออกขอมูล  - เลือกปที่ตองการสงออกขอมูล

10.  การนำเขาและการสงออกขอมูล สำหรับโปรแกรม Window Application
       กรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) อยูในพื้นที่ หางไกลและ 
ไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเพื่ออัปโหลดขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ผูบันทึกสามารถทำการสงออกขอมูล 
ที่ถูกบันทึกอยูในโปรแกรม แลวนำไปนำเขาขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่ออัปโหลด 
ขอมูลได
10.1  การสงออกขอมูล
       ผูบันทึกสามารถสงออกขอมูลไดตามขั้นตอนดังนี้ 
       1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “สงออก”

รูปที่  104 : การสงออกขอมูล - เลือกเมนูสงออกขอมูล

       2)  เลือกปที่ตองการสงออกขอมูล แลวกดปุม ตกลง

รูปที่  105 : การสงออกขอมูล  - เลือกปที่ตองการสงออกขอมูล

10.  การนำเขาและการสงออกขอมูล สำหรับโปรแกรม Window Application
       กรณีที่ เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) อยูในพื้นที่ หางไกลและ 
ไมสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเพื่ออัปโหลดขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ผูบันทึกสามารถทำการสงออกขอมูล 
ที่ถูกบันทึกอยูในโปรแกรม แลวนำไปนำเขาขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตเพื่ออัปโหลด 
ขอมูลได
10.1  การสงออกขอมูล
       ผูบันทึกสามารถสงออกขอมูลไดตามขั้นตอนดังนี้ 
       1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “สงออก”

รูปที่  104 : การสงออกขอมูล - เลือกเมนูสงออกขอมูล

       2)  เลือกปที่ตองการสงออกขอมูล แลวกดปุม ตกลง

รูปที่  105 : การสงออกขอมูล  - เลือกปที่ตองการสงออกขอมูล
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       3)  เลือก Drive ที่ตองการบันทึก พรอมกำหนดชื่อไฟลที่ตองการสงออกแลวกดปุม Save 

รูปที่  106 : การสงออกขอมูล - เลือก Drive และ กำหนดชื่อไฟลที่ตองการสงออก

รูปที่  107 : การสงออกขอมูล - รอการประมวลผล
  

       3)  เลือก Drive ที่ตองการบันทึก พรอมกำหนดชื่อไฟลที่ตองการสงออกแลวกดปุม Save 

รูปที่  106 : การสงออกขอมูล - เลือก Drive และ กำหนดชื่อไฟลที่ตองการสงออก

รูปที่  107 : การสงออกขอมูล - รอการประมวลผล
  

       3)  เลือก Drive ที่ตองการบันทึก พรอมกำหนดชื่อไฟลที่ตองการสงออกแลวกดปุม Save 

รูปที่  106 : การสงออกขอมูล - เลือก Drive และ กำหนดชื่อไฟลที่ตองการสงออก

รูปที่  107 : การสงออกขอมูล - รอการประมวลผล
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10.2  การนำเขาขอมูล 
       ผูบันทึกสามารถนำเขาขอมูลไดตามขั้นตอนดังนี้

        1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “นำเขา”

รูปที่  108 : การนำเขาขอมูล - เลือกเมนูนำเขาขอมูล

       2)  เลือกไฟลขอมูลที่ตองการจะนำเขา แลวกดปุม Open

รูปที่  109 : การนำเขาขอมูล - เลือกไฟลที่ตองการนำเขาขอมูล

 

10.2  การนำเขาขอมูล 
       ผูบันทึกสามารถนำเขาขอมูลไดตามขั้นตอนดังนี้

        1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “นำเขา”

รูปที่  108 : การนำเขาขอมูล - เลือกเมนูนำเขาขอมูล

       2)  เลือกไฟลขอมูลที่ตองการจะนำเขา แลวกดปุม Open

รูปที่  109 : การนำเขาขอมูล - เลือกไฟลที่ตองการนำเขาขอมูล

 

10.2  การนำเขาขอมูล 
       ผูบันทึกสามารถนำเขาขอมูลไดตามขั้นตอนดังนี้

        1)  หนาจอเมนูหลักของโปรแกรม คลิก “นำเขา”

รูปที่  108 : การนำเขาขอมูล - เลือกเมนูนำเขาขอมูล

       2)  เลือกไฟลขอมูลที่ตองการจะนำเขา แลวกดปุม Open

รูปที่  109 : การนำเขาขอมูล - เลือกไฟลที่ตองการนำเขาขอมูล

 

คูมือการใชงาน Application 
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       3)  โปรแกรมจะทำการนำเขาขอมูล ผูใชจะเห็นขอความเมื่อนำเขาขอมูลสำเร็จ
 

รูปที่  110 : การนำเขาขอมูล - การนำเขาขอมูลสำเร็จ

       ขอมูลที่จะนำเขาจะตองเปนขอมูลที่บันทึกโดยบัญชีผูบันทึกเดียวกัน และตรงกับปปจจุบันเทานั้นผูบันทึกไมสามารถ 
นำเขาขอมูลของผูบันทึกคนอื่นได

       3)  โปรแกรมจะทำการนำเขาขอมูล ผูใชจะเห็นขอความเมื่อนำเขาขอมูลสำเร็จ
 

รูปที่  110 : การนำเขาขอมูล - การนำเขาขอมูลสำเร็จ

       ขอมูลที่จะนำเขาจะตองเปนขอมูลที่บันทึกโดยบัญชีผูบันทึกเดียวกัน และตรงกับปปจจุบันเทานั้นผูบันทึกไมสามารถ 
นำเขาขอมูลของผูบันทึกคนอื่นได

       3)  โปรแกรมจะทำการนำเขาขอมูล ผูใชจะเห็นขอความเมื่อนำเขาขอมูลสำเร็จ
 

รูปที่  110 : การนำเขาขอมูล - การนำเขาขอมูลสำเร็จ

       ขอมูลที่จะนำเขาจะตองเปนขอมูลที่บันทึกโดยบัญชีผูบันทึกเดียวกัน และตรงกับปปจจุบันเทานั้นผูบันทึกไมสามารถ 
นำเขาขอมูลของผูบันทึกคนอื่นได

คูมือการใชงาน Application 
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11.  การตรวจสอบขอมูล
       ผูใชที่เปนผูตรวจสอบขอมูลมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ถูกบันทึกโดยผูบันทึกภายใตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของตนเอง การตรวจสอบขอมูลทำไดเฉพาะในโปรแกรม Web Application เทานั้น ซึ่งตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
ตลอดเวลา โดยขอมูลจากโปรแกรมของผูบันทึกจะตองถูกอัปโหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายกอนจึงจะสามารถทำการ 
ตรวจสอบได หากขอมูลยังอยูในโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูบันทึกผูตรวจสอบจะไมสามารถเห็นขอมูลเหลานั้นได
       
       เมื่อผูตรวจสอบพบวาขอมูลที่ถูกบันทึกเขามาอาจมีความผิดพลาด ผูตรวจสอบสามารถเลือกขอคำตอบภายใต 
ครัวเรือนที่สงสัย และสามารถสงกลับไปยังผูบันทึกเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไดผูตรวจสอบขอมูลสามารถทำการ 
ตรวจสอบขอมูลไดดังขั้นตอนตอไปนี้
       1)  เปด Web Browser พิมพ https://ebmn.cdd.go.th จะไดหนาจอดังนี้

รูปที่  111 : ตรวจสอบขอมูล - เขาสูระบบดวยผูตรวจสอบขอมูล

       2)  ใส “ชื่อผูใชงาน” โดยใชเลขประจำตัวประชาชน และใส “รหัสผาน” ที่ตั้งไวตอนลงทะเบียนผูใช แลวกดปุม                             
                                    จะเห็นขอความตอนรับพรอมทั้งแสดงหนาที่ของผูใช หากเขาสูระบบไดสำเร็จ

รูปที่  112 : ตรวจสอบขอมูล - เขาสูระบบผูตรวจสอบขอมูลสำเร็จ

11.  การตรวจสอบขอมูล
       ผูใชที่เปนผูตรวจสอบขอมูลมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ถูกบันทึกโดยผูบันทึกภายใตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของตนเอง การตรวจสอบขอมูลทำไดเฉพาะในโปรแกรม Web Application เทานั้น ซึ่งตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
ตลอดเวลา โดยขอมูลจากโปรแกรมของผูบันทึกจะตองถูกอัปโหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายกอนจึงจะสามารถทำการ 
ตรวจสอบได หากขอมูลยังอยูในโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูบันทึกผูตรวจสอบจะไมสามารถเห็นขอมูลเหลานั้นได
       
       เมื่อผูตรวจสอบพบวาขอมูลที่ถูกบันทึกเขามาอาจมีความผิดพลาด ผูตรวจสอบสามารถเลือกขอคำตอบภายใต 
ครัวเรือนที่สงสัย และสามารถสงกลับไปยังผูบันทึกเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไดผูตรวจสอบขอมูลสามารถทำการ 
ตรวจสอบขอมูลไดดังขั้นตอนตอไปนี้
       1)  เปด Web Browser พิมพ https://ebmn.cdd.go.th จะไดหนาจอดังนี้

รูปที่  111 : ตรวจสอบขอมูล - เขาสูระบบดวยผูตรวจสอบขอมูล

       2)  ใส “ชื่อผูใชงาน” โดยใชเลขประจำตัวประชาชน และใส “รหัสผาน” ที่ตั้งไวตอนลงทะเบียนผูใช แลวกดปุม                             
                                    จะเห็นขอความตอนรับพรอมทั้งแสดงหนาที่ของผูใช หากเขาสูระบบไดสำเร็จ

รูปที่  112 : ตรวจสอบขอมูล - เขาสูระบบผูตรวจสอบขอมูลสำเร็จ

11.  การตรวจสอบขอมูล
       ผูใชที่เปนผูตรวจสอบขอมูลมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ถูกบันทึกโดยผูบันทึกภายใตพื้นที่รับผิดชอบ 
ของตนเอง การตรวจสอบขอมูลทำไดเฉพาะในโปรแกรม Web Application เทานั้น ซึ่งตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
ตลอดเวลา โดยขอมูลจากโปรแกรมของผูบันทึกจะตองถูกอัปโหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายกอนจึงจะสามารถทำการ 
ตรวจสอบได หากขอมูลยังอยูในโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรของผูบันทึกผูตรวจสอบจะไมสามารถเห็นขอมูลเหลานั้นได
       
       เมื่อผูตรวจสอบพบวาขอมูลที่ถูกบันทึกเขามาอาจมีความผิดพลาด ผูตรวจสอบสามารถเลือกขอคำตอบภายใต 
ครัวเรือนที่สงสัย และสามารถสงกลับไปยังผูบันทึกเพื่อทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไดผูตรวจสอบขอมูลสามารถทำการ 
ตรวจสอบขอมูลไดดังขั้นตอนตอไปนี้
       1)  เปด Web Browser พิมพ https://ebmn.cdd.go.th จะไดหนาจอดังนี้

รูปที่  111 : ตรวจสอบขอมูล - เขาสูระบบดวยผูตรวจสอบขอมูล

       2)  ใส “ชื่อผูใชงาน” โดยใชเลขประจำตัวประชาชน และใส “รหัสผาน” ที่ตั้งไวตอนลงทะเบียนผูใช แลวกดปุม                             
                                    จะเห็นขอความตอนรับพรอมทั้งแสดงหนาที่ของผูใช หากเขาสูระบบไดสำเร็จ

รูปที่  112 : ตรวจสอบขอมูล - เขาสูระบบผูตรวจสอบขอมูลสำเร็จ

คูมือการใชงาน Application 
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       3)  เมื่อกดปุม             ในหนาตอนรับเขาสูระบบ กดปุม                 ใตหัวขอ “ขอมูลความจำเปน พื้นฐานจปฐ.” 

รูปที่  113 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกเมนูการใชงาน จปฐ.

       4)  กดเลือก “ตรวจสอบเชิงลึก” ในหนาเมนูหลัก

รูปที่  114 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกเมนูตรวจสอบเชิงลึก

       

       3)  เมื่อกดปุม             ในหนาตอนรับเขาสูระบบ กดปุม                 ใตหัวขอ “ขอมูลความจำเปน พื้นฐานจปฐ.” 

รูปที่  113 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกเมนูการใชงาน จปฐ.

       4)  กดเลือก “ตรวจสอบเชิงลึก” ในหนาเมนูหลัก

รูปที่  114 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกเมนูตรวจสอบเชิงลึก

       

       3)  เมื่อกดปุม             ในหนาตอนรับเขาสูระบบ กดปุม                 ใตหัวขอ “ขอมูลความจำเปน พื้นฐานจปฐ.” 

รูปที่  113 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกเมนูการใชงาน จปฐ.

       4)  กดเลือก “ตรวจสอบเชิงลึก” ในหนาเมนูหลัก

รูปที่  114 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกเมนูตรวจสอบเชิงลึก

       

คูมือการใชงาน Application 
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       5)  เลือกเขตพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูล ผูบันทึกสามารถเลือกเขตพื้นที่ไดเฉพาะพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู เทานั้น

รูปที่  115 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูล

       6)  เลือกหมวดของขอมูลและขอคำถามที่ตองการทำการตรวจสอบขอมูล แลวกดปุม

รูปที่  116 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกหมวดที่ตองการตรวจสอบขอมูล

     

       5)  เลือกเขตพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูล ผูบันทึกสามารถเลือกเขตพื้นที่ไดเฉพาะพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู เทานั้น

รูปที่  115 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูล

       6)  เลือกหมวดของขอมูลและขอคำถามที่ตองการทำการตรวจสอบขอมูล แลวกดปุม

รูปที่  116 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกหมวดที่ตองการตรวจสอบขอมูล

     

       5)  เลือกเขตพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูล ผูบันทึกสามารถเลือกเขตพื้นที่ไดเฉพาะพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู เทานั้น

รูปที่  115 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการตรวจสอบขอมูล

       6)  เลือกหมวดของขอมูลและขอคำถามที่ตองการทำการตรวจสอบขอมูล แลวกดปุม

รูปที่  116 : ตรวจสอบขอมูล - เลือกหมวดที่ตองการตรวจสอบขอมูล

     

คูมือการใชงาน Application 
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       7)  ผู ตรวจสอบขอมูลจะเห็นขอมูลคำตอบของหมวดและขอที ่ เล ือกของครัวเร ือนตาง ๆ เพื ่อตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูล เนื่องจากปริมาณขอมูลจะมีเปนจำนวนมาก ผูใชสามารถเลื่อนหนาจอไปทางขวาเพื่อดูขอมูล 
ของครัวเรือนอื่น ๆ ที่อยูภายใตพื้นที่ที่เลือกไว 

รูปที่  117 : ตรวจสอบขอมูล - หนาจอแสดงรายการขอมูลที่ไดมีการบันทึกคำตอบเขามา

หากผูตรวจสอบไมพบขอผิดพลาดในขอมูล สามารถไปทำงานอยางอื่นตอได ไมจำเปนตองดำเนินการตอจากขั้นตอนตอไปนี้

       8)  หากผูตรวจสอบพบขอมูลที่อาจมีความผิดพลาดและตองการใหผูบันทึกตรวจทานขอมูลอีกครั้งหนึ่งใหใชเมาส 
กดตรงขอคำตอบภายใตครัวเรือนที่ตองการ ผูตรวจสอบสามารถเลือกขอคำตอบไดมากกวาหนึ่งขอและสามารถเลือก 
ไดหลายครัวเรือน ขอคำตอบที่ถูกเลือกใหตรวจทานจะถูกไฮไลทดวยสีสม

รูปที่  118 : ตรวจสอบขอมูล - หนาจอแสดงรายการขอมูลที่มีความผิดพลาด

       7)  ผู ตรวจสอบขอมูลจะเห็นขอมูลคำตอบของหมวดและขอที ่ เล ือกของครัวเร ือนตาง ๆ เพื ่อตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูล เนื่องจากปริมาณขอมูลจะมีเปนจำนวนมาก ผูใชสามารถเลื่อนหนาจอไปทางขวาเพื่อดูขอมูล 
ของครัวเรือนอื่น ๆ ที่อยูภายใตพื้นที่ที่เลือกไว 

รูปที่  117 : ตรวจสอบขอมูล - หนาจอแสดงรายการขอมูลที่ไดมีการบันทึกคำตอบเขามา

หากผูตรวจสอบไมพบขอผิดพลาดในขอมูล สามารถไปทำงานอยางอื่นตอได ไมจำเปนตองดำเนินการตอจากขั้นตอนตอไปนี้

       8)  หากผูตรวจสอบพบขอมูลที่อาจมีความผิดพลาดและตองการใหผูบันทึกตรวจทานขอมูลอีกครั้งหนึ่งใหใชเมาส 
กดตรงขอคำตอบภายใตครัวเรือนที่ตองการ ผูตรวจสอบสามารถเลือกขอคำตอบไดมากกวาหนึ่งขอและสามารถเลือก 
ไดหลายครัวเรือน ขอคำตอบที่ถูกเลือกใหตรวจทานจะถูกไฮไลทดวยสีสม

รูปที่  118 : ตรวจสอบขอมูล - หนาจอแสดงรายการขอมูลที่มีความผิดพลาด

       7)  ผู ตรวจสอบขอมูลจะเห็นขอมูลคำตอบของหมวดและขอที ่ เล ือกของครัวเร ือนตาง ๆ เพื ่อตรวจสอบ 
ความถูกตองของขอมูล เนื่องจากปริมาณขอมูลจะมีเปนจำนวนมาก ผูใชสามารถเลื่อนหนาจอไปทางขวาเพื่อดูขอมูล 
ของครัวเรือนอื่น ๆ ที่อยูภายใตพื้นที่ที่เลือกไว 

รูปที่  117 : ตรวจสอบขอมูล - หนาจอแสดงรายการขอมูลที่ไดมีการบันทึกคำตอบเขามา

หากผูตรวจสอบไมพบขอผิดพลาดในขอมูล สามารถไปทำงานอยางอื่นตอได ไมจำเปนตองดำเนินการตอจากขั้นตอนตอไปนี้

       8)  หากผูตรวจสอบพบขอมูลที่อาจมีความผิดพลาดและตองการใหผูบันทึกตรวจทานขอมูลอีกครั้งหนึ่งใหใชเมาส 
กดตรงขอคำตอบภายใตครัวเรือนที่ตองการ ผูตรวจสอบสามารถเลือกขอคำตอบไดมากกวาหนึ่งขอและสามารถเลือก 
ไดหลายครัวเรือน ขอคำตอบที่ถูกเลือกใหตรวจทานจะถูกไฮไลทดวยสีสม

รูปที่  118 : ตรวจสอบขอมูล - หนาจอแสดงรายการขอมูลที่มีความผิดพลาด

คูมือการใชงาน Application 
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9)  มื่อเลือกขอคำตอบที่ตองการตรวจทานครบแลวใหกดปุม                      ผูตรวจสอบสามารถใสเหตุผลหรือคำแนะนำ 
สำหรับการตรวจทานใหกับผูบันทึกได

รูปที่  119 : ตรวจสอบขอมูล - บันทึกเหตุผลในการตรวจสอบ

       10)  เมื ่อใสเหตุผลหรือคำแนะนำเสร็จแลว ใหกดปุม                       ผู ตรวจสอบจะเห็นหนาจอแสดงผล 
การสงขอมูลไปตรวจทาน สิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและสงไปใหผูบันทึกตรวจทาน

รูปที่  120 : ตรวจสอบขอมูล - บันทึกการสงตรวจสอบสำเร็จ

9)  มื่อเลือกขอคำตอบที่ตองการตรวจทานครบแลวใหกดปุม                      ผูตรวจสอบสามารถใสเหตุผลหรือคำแนะนำ 
สำหรับการตรวจทานใหกับผูบันทึกได

รูปที่  119 : ตรวจสอบขอมูล - บันทึกเหตุผลในการตรวจสอบ

       10)  เมื ่อใสเหตุผลหรือคำแนะนำเสร็จแลว ใหกดปุม                       ผู ตรวจสอบจะเห็นหนาจอแสดงผล 
การสงขอมูลไปตรวจทาน สิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและสงไปใหผูบันทึกตรวจทาน

รูปที่  120 : ตรวจสอบขอมูล - บันทึกการสงตรวจสอบสำเร็จ

9)  มื่อเลือกขอคำตอบที่ตองการตรวจทานครบแลวใหกดปุม                      ผูตรวจสอบสามารถใสเหตุผลหรือคำแนะนำ 
สำหรับการตรวจทานใหกับผูบันทึกได

รูปที่  119 : ตรวจสอบขอมูล - บันทึกเหตุผลในการตรวจสอบ

       10)  เมื ่อใสเหตุผลหรือคำแนะนำเสร็จแลว ใหกดปุม                       ผู ตรวจสอบจะเห็นหนาจอแสดงผล 
การสงขอมูลไปตรวจทาน สิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลและสงไปใหผูบันทึกตรวจทาน

รูปที่  120 : ตรวจสอบขอมูล - บันทึกการสงตรวจสอบสำเร็จ

คูมือการใชงาน Application 
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12.  การยืนยันขอมูล
       เมื ่อผู ตรวจสอบไดทำการตรวจสอบขอมูลทุกอยางวาถูกตองแลว ผูตรวจสอบตองทำการยืนยันขอมูลเพื่อเปน 
การบงบอกวาขอมูลไดถูกตรวจสอบแลวและสามารถนำไปใชงานไดจริง ผูตรวจสอบสามารถยืนยันขอมูลไดเฉพาะขอมูล 
ภายใตพื้นที่รับผิดชอบเทานั้น เชน ผูตรวจสอบที่ระดับอำเภอสามารถทำการยืนยันขอมูลของทุกตำบลที่อยูภายใตอำเภอ 
ที่ตนเองรับผิดชอบ การยืนยันขอมูลจะทำตามระดับพื้นที ่เริ ่มจากระดับตำบล ไปที่ระดับอำเภอ ไปที่ระดับจังหวัด 
แลวจึงไปที่สวนกลาง โปรแกรมจะแสดงสถานะการยืนยันขอมูลของแตละระดับใหผูตรวจสอบเห็น

       หากขอมูลที่ถูกยืนยันไปแลวโดยผูตรวจสอบที่ระดับพื้นที่หนึ่ง แลวสถานะมีการสงกลับไปตรวจทานความถูกตอง 
โดยผูตรวจสอบที่ระดับพื้นที่สูงกวา สถานะการยืนยันขอมูลจะถูกลบออก และตองทำการยืนยันขอมูลในทุกระดับพื้นที่ 
อีกครั้ง 
สถานะของการยืนยันขอมูลเปนไดดังนี้
       •  รอการยืนยัน หมายถึง ขอมูลถูกอัปโหลดขึ้นมาและรอการยืนยันจากผูตรวจสอบ
       •  ถูกปฏิเสธ หมายถึง ขอมูลถูกผูตรวจสอบสงกลับไปที่ผูบันทึกเพื่อตรวจทานความถูกตองของขอมูล
       •  ยืนยันแลว หมายถึง ขอมูลไดรับการยืนยันจากผูตรวจสอบวาขอมูลถูกตองแลว

การยืนยันขอมูลทำไดดังขั้นตอนตอไปนี้
       1)  หนาจอหลักของขอมูล จปฐ. บน Web Application ใหเลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”

รูปที่  121 : ยืนยันขอมูล - เลือกเมนู ยืนยันขอมูล

12.  การยืนยันขอมูล
       เมื ่อผู ตรวจสอบไดทำการตรวจสอบขอมูลทุกอยางวาถูกตองแลว ผูตรวจสอบตองทำการยืนยันขอมูลเพื่อเปน 
การบงบอกวาขอมูลไดถูกตรวจสอบแลวและสามารถนำไปใชงานไดจริง ผูตรวจสอบสามารถยืนยันขอมูลไดเฉพาะขอมูล 
ภายใตพื้นที่รับผิดชอบเทานั้น เชน ผูตรวจสอบที่ระดับอำเภอสามารถทำการยืนยันขอมูลของทุกตำบลที่อยูภายใตอำเภอ 
ที่ตนเองรับผิดชอบ การยืนยันขอมูลจะทำตามระดับพื้นที ่เริ ่มจากระดับตำบล ไปที่ระดับอำเภอ ไปที่ระดับจังหวัด 
แลวจึงไปที่สวนกลาง โปรแกรมจะแสดงสถานะการยืนยันขอมูลของแตละระดับใหผูตรวจสอบเห็น

       หากขอมูลที่ถูกยืนยันไปแลวโดยผูตรวจสอบที่ระดับพื้นที่หนึ่ง แลวสถานะมีการสงกลับไปตรวจทานความถูกตอง 
โดยผูตรวจสอบที่ระดับพื้นที่สูงกวา สถานะการยืนยันขอมูลจะถูกลบออก และตองทำการยืนยันขอมูลในทุกระดับพื้นที่ 
อีกครั้ง 
สถานะของการยืนยันขอมูลเปนไดดังนี้
       •  รอการยืนยัน หมายถึง ขอมูลถูกอัปโหลดขึ้นมาและรอการยืนยันจากผูตรวจสอบ
       •  ถูกปฏิเสธ หมายถึง ขอมูลถูกผูตรวจสอบสงกลับไปที่ผูบันทึกเพื่อตรวจทานความถูกตองของขอมูล
       •  ยืนยันแลว หมายถึง ขอมูลไดรับการยืนยันจากผูตรวจสอบวาขอมูลถูกตองแลว

การยืนยันขอมูลทำไดดังขั้นตอนตอไปนี้
       1)  หนาจอหลักของขอมูล จปฐ. บน Web Application ใหเลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”

รูปที่  121 : ยืนยันขอมูล - เลือกเมนู ยืนยันขอมูล

12.  การยืนยันขอมูล
       เมื ่อผู ตรวจสอบไดทำการตรวจสอบขอมูลทุกอยางวาถูกตองแลว ผูตรวจสอบตองทำการยืนยันขอมูลเพื่อเปน 
การบงบอกวาขอมูลไดถูกตรวจสอบแลวและสามารถนำไปใชงานไดจริง ผูตรวจสอบสามารถยืนยันขอมูลไดเฉพาะขอมูล 
ภายใตพื้นที่รับผิดชอบเทานั้น เชน ผูตรวจสอบที่ระดับอำเภอสามารถทำการยืนยันขอมูลของทุกตำบลที่อยูภายใตอำเภอ 
ที่ตนเองรับผิดชอบ การยืนยันขอมูลจะทำตามระดับพื้นที ่เริ ่มจากระดับตำบล ไปที่ระดับอำเภอ ไปที่ระดับจังหวัด 
แลวจึงไปที่สวนกลาง โปรแกรมจะแสดงสถานะการยืนยันขอมูลของแตละระดับใหผูตรวจสอบเห็น

       หากขอมูลที่ถูกยืนยันไปแลวโดยผูตรวจสอบที่ระดับพื้นที่หนึ่ง แลวสถานะมีการสงกลับไปตรวจทานความถูกตอง 
โดยผูตรวจสอบที่ระดับพื้นที่สูงกวา สถานะการยืนยันขอมูลจะถูกลบออก และตองทำการยืนยันขอมูลในทุกระดับพื้นที่ 
อีกครั้ง 
สถานะของการยืนยันขอมูลเปนไดดังนี้
       •  รอการยืนยัน หมายถึง ขอมูลถูกอัปโหลดขึ้นมาและรอการยืนยันจากผูตรวจสอบ
       •  ถูกปฏิเสธ หมายถึง ขอมูลถูกผูตรวจสอบสงกลับไปที่ผูบันทึกเพื่อตรวจทานความถูกตองของขอมูล
       •  ยืนยันแลว หมายถึง ขอมูลไดรับการยืนยันจากผูตรวจสอบวาขอมูลถูกตองแลว

การยืนยันขอมูลทำไดดังขั้นตอนตอไปนี้
       1)  หนาจอหลักของขอมูล จปฐ. บน Web Application ใหเลือกเมนู “ยืนยันขอมูล”

รูปที่  121 : ยืนยันขอมูล - เลือกเมนู ยืนยันขอมูล

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

76



       2)  เลือกพื้นที่ที่ตองการยืนยันขอมูล ผูตรวจสอบจะเห็นชุดขอมูลที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
และจะเห็นสถานะการยืนยันขอมูลของระดับพื้นที่ตาง ๆ 

รูปที่  122 : ยืนยันขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการยืนยันขอมูล

       ผูตรวจสอบสามารถเลือกวิธีการดูชุดขอมูลในหนาจอได หากตองการใหแสดงชุดขอมูลทั้งหมด ในหนึ่งหนาจอใหเลือก                      
                  หากตองการดูขอมูลเปนหนา หนาละ 10 ชุด ใหเลือก
       ผูตรวจสอบสามารถคนหาชุดขอมูลจากชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของหัวหนาครัวเรือน หรือบานเลขที่ 
โดยการพิมพขอความที่ตองการคนหาลงในชองคนหา

       3)  ทำเครื่องหมาย      หนาชุดขอมูลที่ตองการยืนยัน แลวกดปุม 

รูปที่  123 : ยืนยันขอมูล - เลือกขอมูลที่ตองการยืนยันขอมูล

       2)  เลือกพื้นที่ที่ตองการยืนยันขอมูล ผูตรวจสอบจะเห็นชุดขอมูลที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
และจะเห็นสถานะการยืนยันขอมูลของระดับพื้นที่ตาง ๆ 

รูปที่  122 : ยืนยันขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการยืนยันขอมูล

       ผูตรวจสอบสามารถเลือกวิธีการดูชุดขอมูลในหนาจอได หากตองการใหแสดงชุดขอมูลทั้งหมด ในหนึ่งหนาจอใหเลือก                      
                  หากตองการดูขอมูลเปนหนา หนาละ 10 ชุด ใหเลือก
       ผูตรวจสอบสามารถคนหาชุดขอมูลจากชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของหัวหนาครัวเรือน หรือบานเลขที่ 
โดยการพิมพขอความที่ตองการคนหาลงในชองคนหา

       3)  ทำเครื่องหมาย      หนาชุดขอมูลที่ตองการยืนยัน แลวกดปุม 

รูปที่  123 : ยืนยันขอมูล - เลือกขอมูลที่ตองการยืนยันขอมูล

       2)  เลือกพื้นที่ที่ตองการยืนยันขอมูล ผูตรวจสอบจะเห็นชุดขอมูลที่ถูกอัปโหลดขึ้นมาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
และจะเห็นสถานะการยืนยันขอมูลของระดับพื้นที่ตาง ๆ 

รูปที่  122 : ยืนยันขอมูล - เลือกพื้นที่ที่ตองการยืนยันขอมูล

       ผูตรวจสอบสามารถเลือกวิธีการดูชุดขอมูลในหนาจอได หากตองการใหแสดงชุดขอมูลทั้งหมด ในหนึ่งหนาจอใหเลือก                      
                  หากตองการดูขอมูลเปนหนา หนาละ 10 ชุด ใหเลือก
       ผูตรวจสอบสามารถคนหาชุดขอมูลจากชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชนของหัวหนาครัวเรือน หรือบานเลขที่ 
โดยการพิมพขอความที่ตองการคนหาลงในชองคนหา

       3)  ทำเครื่องหมาย      หนาชุดขอมูลที่ตองการยืนยัน แลวกดปุม 

รูปที่  123 : ยืนยันขอมูล - เลือกขอมูลที่ตองการยืนยันขอมูล

คูมือการใชงาน Application 
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ยืนยังขอมูล

ดูทั้งหมด
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       4)  ผูตรวจสอบจะเห็นขอความยืนยันขอมูลสำเร็จ

รูปที่  124 : ยืนยันขอมูล - ยืนยันขอมูลสำเร็จ

       4)  ผูตรวจสอบจะเห็นขอความยืนยันขอมูลสำเร็จ

รูปที่  124 : ยืนยันขอมูล - ยืนยันขอมูลสำเร็จ

       4)  ผูตรวจสอบจะเห็นขอความยืนยันขอมูลสำเร็จ

รูปที่  124 : ยืนยันขอมูล - ยืนยันขอมูลสำเร็จ

คูมือการใชงาน Application 
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13.  การดูรายงานของขอมูลที่ประมวลผลแลว
       เมื่อขอมูลถูกอัปโหลดเขามาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแลว เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะทำการประมวลผลขอมูล 
โดยอัตโนมัติทุกคืน เพื ่อทำการคำนวณขอมูลและสรางรายงานแบบตาง ๆ ไวกอน เมื ่อผู ใชมีการเรียกดูรายงาน 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะสงรายงานที่สรางไวใหผูใชไดทันทีโดยไมตองทำการคำนวณอีกครั้ง การทำงานลักษณะนี้ 
จะทำใหการเรียกดูรายงานทำไดอยางรวดเร็วและไมทำใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตองทำงานหนักโดยคำนวณขอมูล
ทุกครั้งที่เรียกดูรายงาน ระบบจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นและสามารถรองรับการใชงานผูใชไดเร็วขึ้น
การเรียกดูรายงานทำไดตามขั้นตอนดังนี้
       1)  หนาจอหลักของขอมูล จปฐ. บน Web Application ใหเลือกเมนู “รายงาน”

รูปที่  125 : เมนูรายงาน

13.  การดูรายงานของขอมูลที่ประมวลผลแลว
       เมื่อขอมูลถูกอัปโหลดเขามาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแลว เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะทำการประมวลผลขอมูล 
โดยอัตโนมัติทุกคืน เพื ่อทำการคำนวณขอมูลและสรางรายงานแบบตาง ๆ ไวกอน เมื ่อผู ใชมีการเรียกดูรายงาน 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะสงรายงานที่สรางไวใหผูใชไดทันทีโดยไมตองทำการคำนวณอีกครั้ง การทำงานลักษณะนี้ 
จะทำใหการเรียกดูรายงานทำไดอยางรวดเร็วและไมทำใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตองทำงานหนักโดยคำนวณขอมูล
ทุกครั้งที่เรียกดูรายงาน ระบบจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นและสามารถรองรับการใชงานผูใชไดเร็วขึ้น
การเรียกดูรายงานทำไดตามขั้นตอนดังนี้
       1)  หนาจอหลักของขอมูล จปฐ. บน Web Application ใหเลือกเมนู “รายงาน”

รูปที่  125 : เมนูรายงาน

13.  การดูรายงานของขอมูลที่ประมวลผลแลว
       เมื่อขอมูลถูกอัปโหลดเขามาที่เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแลว เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะทำการประมวลผลขอมูล 
โดยอัตโนมัติทุกคืน เพื ่อทำการคำนวณขอมูลและสรางรายงานแบบตาง ๆ ไวกอน เมื ่อผู ใชมีการเรียกดูรายงาน 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายจะสงรายงานที่สรางไวใหผูใชไดทันทีโดยไมตองทำการคำนวณอีกครั้ง การทำงานลักษณะนี้ 
จะทำใหการเรียกดูรายงานทำไดอยางรวดเร็วและไมทำใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตองทำงานหนักโดยคำนวณขอมูล
ทุกครั้งที่เรียกดูรายงาน ระบบจะมีการตอบสนองที่ดีขึ้นและสามารถรองรับการใชงานผูใชไดเร็วขึ้น
การเรียกดูรายงานทำไดตามขั้นตอนดังนี้
       1)  หนาจอหลักของขอมูล จปฐ. บน Web Application ใหเลือกเมนู “รายงาน”

รูปที่  125 : เมนูรายงาน
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       2)  เลือกระดับระดับพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน แลวเลือกชื่อพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน ผูใชสามารถเลือกระดับพื้นที่ 
ไดเฉพาะพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู 

รูปที่  126 : เมนูรายงาน - เลือกพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน

       3)  เลือกชุดขอมูลที่ตองการดูรายงาน ที่สวนลางของหนาจอแลวใหผูใชงานเลื่อนไปดานลางสุดจะพบตัวเลือกแสดง 
รายงาน PDF หรือ Excel ใหผูใชงานคลิกเลือกตามชนิดของรายงานไดตามความตองการ ผูใชสามารถคลิกเลือกรูปแบบ 
รายงานที่ตองการดู รูปแบบรายงานที่ถูกเลือกจะแสดงเปนตัวหนา แลวกดปุม  PDF หรือ Excel ตามชนิด ของรายงาน

รูปที่  127 : เมนูรายงาน - เลือกชุดรายงาน

       2)  เลือกระดับระดับพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน แลวเลือกชื่อพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน ผูใชสามารถเลือกระดับพื้นที่ 
ไดเฉพาะพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู 

รูปที่  126 : เมนูรายงาน - เลือกพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน

       3)  เลือกชุดขอมูลที่ตองการดูรายงาน ที่สวนลางของหนาจอแลวใหผูใชงานเลื่อนไปดานลางสุดจะพบตัวเลือกแสดง 
รายงาน PDF หรือ Excel ใหผูใชงานคลิกเลือกตามชนิดของรายงานไดตามความตองการ ผูใชสามารถคลิกเลือกรูปแบบ 
รายงานที่ตองการดู รูปแบบรายงานที่ถูกเลือกจะแสดงเปนตัวหนา แลวกดปุม  PDF หรือ Excel ตามชนิด ของรายงาน

รูปที่  127 : เมนูรายงาน - เลือกชุดรายงาน

       2)  เลือกระดับระดับพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน แลวเลือกชื่อพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน ผูใชสามารถเลือกระดับพื้นที่ 
ไดเฉพาะพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู 

รูปที่  126 : เมนูรายงาน - เลือกพื้นที่ที่ตองการดูรายงาน

       3)  เลือกชุดขอมูลที่ตองการดูรายงาน ที่สวนลางของหนาจอแลวใหผูใชงานเลื่อนไปดานลางสุดจะพบตัวเลือกแสดง 
รายงาน PDF หรือ Excel ใหผูใชงานคลิกเลือกตามชนิดของรายงานไดตามความตองการ ผูใชสามารถคลิกเลือกรูปแบบ 
รายงานที่ตองการดู รูปแบบรายงานที่ถูกเลือกจะแสดงเปนตัวหนา แลวกดปุม  PDF หรือ Excel ตามชนิด ของรายงาน

รูปที่  127 : เมนูรายงาน - เลือกชุดรายงาน

คูมือการใชงาน Application 
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       รูปแบบรายงานของระดับพื้นที่ตาง ๆ จะแตกตางกันหนาจอจะแสดงรูปแบบรายงานที่เหมาะสมกับระดับพื้นที่ที่เลือก 
เทานั้น โปรแกรมจะแสดงหนารายงานที่เลือก ดังนี้

รูปที่  128 : เมนูรายงาน - รายงานขอมูลที่ประมวลผลแลว

       รูปแบบรายงานของระดับพื้นที่ตาง ๆ จะแตกตางกันหนาจอจะแสดงรูปแบบรายงานที่เหมาะสมกับระดับพื้นที่ที่เลือก 
เทานั้น โปรแกรมจะแสดงหนารายงานที่เลือก ดังนี้

รูปที่  128 : เมนูรายงาน - รายงานขอมูลที่ประมวลผลแลว

       รูปแบบรายงานของระดับพื้นที่ตาง ๆ จะแตกตางกันหนาจอจะแสดงรูปแบบรายงานที่เหมาะสมกับระดับพื้นที่ที่เลือก 
เทานั้น โปรแกรมจะแสดงหนารายงานที่เลือก ดังนี้

รูปที่  128 : เมนูรายงาน - รายงานขอมูลที่ประมวลผลแลว

คูมือการใชงาน Application 
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13.1  รูปแบบรายงาน
        
       รูปแบบรายงานจะมีความแตกตางตามระดับพื้นที่รับผิดชอบของผูใชเพื่อความเหมาะสมของจำนวนขอมูล และการใช 
ประโยชนขอมูลตารางตอไปนี้ แสดงรูปแบบรายงานที่ผูใชที่ระดับตาง ๆ สามารถเรียกดูได

13.1  รูปแบบรายงาน
        
       รูปแบบรายงานจะมีความแตกตางตามระดับพื้นที่รับผิดชอบของผูใชเพื่อความเหมาะสมของจำนวนขอมูล และการใช 
ประโยชนขอมูลตารางตอไปนี้ แสดงรูปแบบรายงานที่ผูใชที่ระดับตาง ๆ สามารถเรียกดูได
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14.  เกี่ยวกับโปรแกรม

รูปที่  129 : เกี่ยวกับโปรแกรม - เมนู เกี่ยวกับโปรแกรม

รูปที่  130 : รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม

15.  การถอนการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook)
 เนื่องจากโปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือ เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 
มีสวนของฐานขอมูลที่ใชเก็บขอมูลเพื่อทำงานในโหมดออฟไลน การถอนการติดตั้งจะตองทำทั้งสวนของโปรแกรมและ 
สวนของฐานขอมูลหากผูใชตองทำการถอนการติดตั้งแคสวนโปรแกรมบน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) หรือเครื่อง 
คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) สวนของฐานขอมูลจะยังคงอยูในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อปองกันการถอนการติดตั้ง 
โดยความพลั้งเผลอและสูญหายของขอมูลโดยไมตั้งใจ
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       1)  เปดโปรแกรม Add/Remove Program ของ Windows ซึ่งจะอยูภายใต Control Panel ใหเลือก eBMN App 
ในรายชื่อโปรแกรม แลวกดปุม Uninstall เมื ่อสิ ้นสุดขั ้นตอนนี้ โปรแกรมจะถูกลบออกจาก Windows 
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ภาคผนวก

แนวทางการตรวจสอบขอมูล จปฐ. ป 2564

1  การตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามขอเท็จจริง 

       1.1 ศึกษาคูมือการจัดเก็บขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2560 – 

2564 ประเด็นชี ้แจงภายในเลม การตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของขอมูลความจำเปน พื้นฐาน 

(หนา 35 - 40)

       1.2  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนและความสมเหตุสมผลของขอมูลที่จัดเก็บ โดยเฉพาะพื้นที่ และเขตการปกครอง 

สวนทองถิ่น (อปท.) ใหถูกตอง

       1.3  ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลอายุและระดับการศึกษาของเด็กอายุ 6-14 ป 

       1.4  ตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลอาชีพ อายุ ระดับการศึกษา และรายได

       1.5  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค กับขอมูลในความรับผิดชอบของหนวยงานภาคี 

ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เชน ขอมูลผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง ขอมูลเด็กแรกเกิด เปนตน

2  จำนวนครัวเรือน

       2.1  จัดเก็บขอมูลครัวเรือนเปาหมายในโครงการตางๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ใหครบทุกครัวเรือน เชน สัมมาชีพ 

ชุมชน , OTOP, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการ กขคจ. , โครงการพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 

ทฤษฎีใหม ประยุกตสู”โคก หนอง นา โมเดล” , กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน

       2.2  หมูบาน/ชุมชน ที่มีจำนวนครัวเรือนนอยกวา 20 ครัวเรือน ทำการตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้งอาจมีบางหมูบาน 

/ชุมชนใชพื้นที่ในการจัดเก็บ/บันทึกขอมูลไมถูกตอง

 3  จำนวนประชากร

       3.1  จำนวนประชากรเด็ก กรณีพบประชากรอายุนอยกวา 15 ป เปนหัวหนาครัวเรือน ใหตรวจสอบ ขอมูลอีกครั้ง

       3.2  จำนวนประชากรผูสูงอายุ กรณีพบประชากรอายุมากกวา 90 ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

       3.3  จำนวนประชากรตางดาว กรณีครัวเรือนที่มีจำนวนประชากรไทยนอยกวาจำนวนประชากรตางดาวใหตรวจสอบ 

ขอมูลอีกครั้ง

       3.4  หมูบาน/ชุมชน ที่มีจำนวนประชากรเฉลี่ยนอยกวา 3 คน/ครัวเรือน ทำการตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้ง อาจมี 

บางหมูบาน/ชุมชน เลือกพื้นที่ในการบันทึกขอมูลไมถูกตอง หรือจัดเก็บ/บันทึกขอมูลประชากรไมเปนไปตาม ขอเท็จจริง

ภาคผนวก

แนวทางการตรวจสอบขอมูล จปฐ. ป 2564
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       1.5  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จปฐ. และขอมูล กชช. 2ค กับขอมูลในความรับผิดชอบของหนวยงานภาคี 

ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เชน ขอมูลผูพิการ ผูปวยเรื้อรัง ขอมูลเด็กแรกเกิด เปนตน

2  จำนวนครัวเรือน

       2.1  จัดเก็บขอมูลครัวเรือนเปาหมายในโครงการตางๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ใหครบทุกครัวเรือน เชน สัมมาชีพ 

ชุมชน , OTOP, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการ กขคจ. , โครงการพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 

ทฤษฎีใหม ประยุกตสู”โคก หนอง นา โมเดล” , กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน
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ชุมชน , OTOP, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการ กขคจ. , โครงการพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 

ทฤษฎีใหม ประยุกตสู”โคก หนอง นา โมเดล” , กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน

       2.2  หมูบาน/ชุมชน ที่มีจำนวนครัวเรือนนอยกวา 20 ครัวเรือน ทำการตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้งอาจมีบางหมูบาน 

/ชุมชนใชพื้นที่ในการจัดเก็บ/บันทึกขอมูลไมถูกตอง

 3  จำนวนประชากร

       3.1  จำนวนประชากรเด็ก กรณีพบประชากรอายุนอยกวา 15 ป เปนหัวหนาครัวเรือน ใหตรวจสอบ ขอมูลอีกครั้ง

       3.2  จำนวนประชากรผูสูงอายุ กรณีพบประชากรอายุมากกวา 90 ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

       3.3  จำนวนประชากรตางดาว กรณีครัวเรือนที่มีจำนวนประชากรไทยนอยกวาจำนวนประชากรตางดาวใหตรวจสอบ 

ขอมูลอีกครั้ง

       3.4  หมูบาน/ชุมชน ที่มีจำนวนประชากรเฉลี่ยนอยกวา 3 คน/ครัวเรือน ทำการตรวจสอบขอเท็จจริงอีกครั้ง อาจมี 

บางหมูบาน/ชุมชน เลือกพื้นที่ในการบันทึกขอมูลไมถูกตอง หรือจัดเก็บ/บันทึกขอมูลประชากรไมเปนไปตาม ขอเท็จจริง

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

88



4  รายไดเฉลี่ย

       4.1 ตรวจสอบรายไดของครัวเรือนเปาหมายในโครงการตางๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ใหครบทุก ครัวเรือน เชน 

สัมมาชีพชุมชน , OTOP, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการ กขคจ. , โครงการพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” , กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

       4.2 กรณีครัวเรือนมีรายได 0 บาท/คน/ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง

       4.3 กรณีครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 38,000 บาท/คน/ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

       4.4 กรณีครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยมากกวา 1,000,000 บาท/คน/ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง

5  คำรับรองคุณภาพขอมูล

คำรับรองคุณภาพขอมูลในทุกระดับ ตองตรงกับรายงานผลในระบบรายงาน

4  รายไดเฉลี่ย

       4.1 ตรวจสอบรายไดของครัวเรือนเปาหมายในโครงการตางๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ใหครบทุก ครัวเรือน เชน 

สัมมาชีพชุมชน , OTOP, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการ กขคจ. , โครงการพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” , กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
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       4.1 ตรวจสอบรายไดของครัวเรือนเปาหมายในโครงการตางๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ใหครบทุก ครัวเรือน เชน 

สัมมาชีพชุมชน , OTOP, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการ กขคจ. , โครงการพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตามหลักทฤษฎีใหม ประยุกตสู “โคก หนอง นา โมเดล” , กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

       4.2 กรณีครัวเรือนมีรายได 0 บาท/คน/ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง

       4.3 กรณีครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 38,000 บาท/คน/ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

       4.4 กรณีครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยมากกวา 1,000,000 บาท/คน/ป ใหตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง

5  คำรับรองคุณภาพขอมูล

คำรับรองคุณภาพขอมูลในทุกระดับ ตองตรงกับรายงานผลในระบบรายงาน
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6  การตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของขอมูลความจำเปนพื้นฐานจำนวนสมาชิกของครัวเรือน
       ในตารางขอมูลสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในปปจจุบันตองสอดคลองกับการตอบคำถามจำนวนสมาชิกในแตละขอ ในกรณี 
ที ่มีจำนวนสมาชิกตามชวงชั ้นอายุใดอายุหนึ่งไมสอดคลองกับจำนวนสมาชิกของครัวเรือนในตารางขอมูลสมาชิกที ่ 
อาศัยอยูจริงในปปจจุบัน ตองใหมีการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมโดยขอที่ตองพิจารณา มีดังตอไปนี้ ขอ 1, 2, 3, 6, 7, 15,16,  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 และขอ 31 สามารถสรุป เปนชวงอายุไดตามตารางดานลาง

      จำนวนสมาชิกในชวงอายุที่ตองพิจารณา                            ขอที่ตองพิจารณาความถูกตอง
                           และความสมเหตุสมผล

   ไมเกิน 1 ป     1

   นอยกวา 6 เดือน    2

   ไมเกิน 12 ป     3

   3 - 5 ป     15

   6 - 14 ป     16

   15 – 18 ป     17.5

   15 - 59 ป     19

   15 – 59 ป (ไมนับรวมผูที่กำลังศึกษาอยางเดียว โดยไมประกอบอาชีพ และ

   คนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)   20

   6 ปขึ้นไป     7, 26

   35 ปขึ้นไป     6

   60 ปขึ้นไป     21

   60 ปขึ้นไป (ไมนับรวมคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)  27

   ทุกชวงอายุ     18, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32

6  การตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของขอมูลความจำเปนพื้นฐานจำนวนสมาชิกของครัวเรือน
       ในตารางขอมูลสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในปปจจุบันตองสอดคลองกับการตอบคำถามจำนวนสมาชิกในแตละขอ ในกรณี 
ที ่มีจำนวนสมาชิกตามชวงชั ้นอายุใดอายุหนึ่งไมสอดคลองกับจำนวนสมาชิกของครัวเรือนในตารางขอมูลสมาชิกที ่ 
อาศัยอยูจริงในปปจจุบัน ตองใหมีการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมโดยขอที่ตองพิจารณา มีดังตอไปนี้ ขอ 1, 2, 3, 6, 7, 15,16,  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 และขอ 31 สามารถสรุป เปนชวงอายุไดตามตารางดานลาง

      จำนวนสมาชิกในชวงอายุที่ตองพิจารณา                            ขอที่ตองพิจารณาความถูกตอง
                           และความสมเหตุสมผล

   ไมเกิน 1 ป     1

   นอยกวา 6 เดือน    2

   ไมเกิน 12 ป     3

   3 - 5 ป     15

   6 - 14 ป     16

   15 – 18 ป     17.5

   15 - 59 ป     19

   15 – 59 ป (ไมนับรวมผูที่กำลังศึกษาอยางเดียว โดยไมประกอบอาชีพ และ

   คนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)   20

   6 ปขึ้นไป     7, 26

   35 ปขึ้นไป     6

   60 ปขึ้นไป     21

   60 ปขึ้นไป (ไมนับรวมคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)  27

   ทุกชวงอายุ     18, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32

6  การตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของขอมูลความจำเปนพื้นฐานจำนวนสมาชิกของครัวเรือน
       ในตารางขอมูลสมาชิกที่อาศัยอยูจริงในปปจจุบันตองสอดคลองกับการตอบคำถามจำนวนสมาชิกในแตละขอ ในกรณี 
ที ่มีจำนวนสมาชิกตามชวงชั ้นอายุใดอายุหนึ่งไมสอดคลองกับจำนวนสมาชิกของครัวเรือนในตารางขอมูลสมาชิกที ่ 
อาศัยอยูจริงในปปจจุบัน ตองใหมีการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมโดยขอที่ตองพิจารณา มีดังตอไปนี้ ขอ 1, 2, 3, 6, 7, 15,16,  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 และขอ 31 สามารถสรุป เปนชวงอายุไดตามตารางดานลาง

      จำนวนสมาชิกในชวงอายุที่ตองพิจารณา                            ขอที่ตองพิจารณาความถูกตอง
                           และความสมเหตุสมผล

   ไมเกิน 1 ป     1

   นอยกวา 6 เดือน    2

   ไมเกิน 12 ป     3

   3 - 5 ป     15

   6 - 14 ป     16

   15 – 18 ป     17.5

   15 - 59 ป     19

   15 – 59 ป (ไมนับรวมผูที่กำลังศึกษาอยางเดียว โดยไมประกอบอาชีพ และ

   คนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)   20

   6 ปขึ้นไป     7, 26

   35 ปขึ้นไป     6

   60 ปขึ้นไป     21

   60 ปขึ้นไป (ไมนับรวมคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)  27

   ทุกชวงอายุ     18, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32
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ตัวอยางในการตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของขอมูล 
       สมมุติใหครัวเรือนหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน โดยสมาชิกแตละคนมีอายุ 61 ป 36 ป 32 ป 7 ป และเด็กทารกอายุ 
7 เดือน การตอบคำถามในขอ 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 และขอ 32 
จะตองสอดคลองตามขอมูลสมาชิก ดังที่แสดงในตารางดานลาง

ตัวอยางในการตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของขอมูล 
       สมมุติใหครัวเรือนหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน โดยสมาชิกแตละคนมีอายุ 61 ป 36 ป 32 ป 7 ป และเด็กทารกอายุ 
7 เดือน การตอบคำถามในขอ 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 และขอ 32 
จะตองสอดคลองตามขอมูลสมาชิก ดังที่แสดงในตารางดานลาง

ตัวอยางในการตรวจสอบความถูกตองและความสมเหตุสมผลของขอมูล 
       สมมุติใหครัวเรือนหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน โดยสมาชิกแตละคนมีอายุ 61 ป 36 ป 32 ป 7 ป และเด็กทารกอายุ 
7 เดือน การตอบคำถามในขอ 1, 2, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 และขอ 32 
จะตองสอดคลองตามขอมูลสมาชิก ดังที่แสดงในตารางดานลาง

ขอ                                  คำถาม                                           คำตอบ    

1.1     ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุไมเกิน 1 ปหรือไม                           มี.............คน                1 คน

                     ไมมี (ขามไปขอ 3)

1.2     เด็กอายุไมเกิน 1 ป มีน้ำหนักแรกเกิด ไมนอยกวา               ทุกคน                       ไมเกิน 1 คน

         2,500 กรัม ทุกคน หรือไม                                          นอยกวา...........คน

2.1     ครัวเรือนนี้ มีเด็กอายุนอยกวา 6 เดือน หรือไม                  มี.............คน                ไมมี

                     ไมมี (ขามไปขอ 2.3)

2.2     เด็กอายุนอยกวา 6 เดือน ไดกินนมแมอยางเดียวตั้งแต         ทุกคน                       (ขาม)

        แรกเกิดเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันที่สำรวจทุกคน หรือไม         ไมไดกิน...........คน

2.3     ครัวเรือนนี้ มีเด็กที่มีอายุตั้งแต 6 เดือน ถึง 1 ป หรือไม        มี.............คน                1 คน

                     ไมมี (ขามไปขอ 3)

2.4     เด็กอายุตั้งแต 6 เดือนถึง 1 ป ไดกินนมแมอยางเดียว          ทุกคน                       ไมเกิน 1 คน

         เดียว เปนระยะเวลา 6 เดือนแรกติดตอกันทุกคน หรือไม        ไมไดกิน...........คน

3.1     ครัวเรือนนี้ มีเด็กแรกเกิดถึง 12 ป หรือไม                       มี.............คน                2 คน

                     ไมมี (ขามไปขอ 4)

3.2     เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับวัคซีนปองกันโรค ครบตาม            ทุกคน (ขามไปขอ 4)       ไมเกิน 2 คน

         ตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (ที่อยูดานลาง) ทุกคน หรือไม       ไมไดรับ..............คน 

6.1     จำนวนคนในครัวเรือนที่มีประกันสุขภาพ/ สิทธิรักษาพยาบาล ดังตอไปนี้                                         ในแตละขอ

         ประกันสุขภาพเอกชน                                                                       ไมเกิน 5 คน

         สิทธิขาราชการ

            สิทธิประกันสังคม

            สิทธิหลักประกันสุขภาพ

            อื่นๆ.................................

คำตอบที่มีในชองวาง
ที่สมเหตุสมผล

................... คน

  ................... คน

  ................... คน

  ................... คน

................... คน
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................... คน

  ................... คน

  ................... คน

  ................... คน

................... คน

ขอ                                  คำถาม                                           คำตอบ    คำตอบที่มีในชองวาง
ที่สมเหตุสมผล

ในรอบปที่ผานมา จำนวนคนในครัวเรือนที่ใชบริการ

สถานพยาบาล ดังตอไปนี้

สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

โรงพยาบาลของรัฐ

โรงพยาบาลเอกชน

คลินิก

อื่นๆ …………...................

6.2

6.3

6.4

6.5

7

13.3

ครัวเรือนนี้ มีคนอายุตั้งแต 35 ป ขึ้นไป หรือไม 

ในรอบปที่ผานมา คนอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป ไดรับ

การตรวจสุขภาพประจำปทุกคน หรือไม

คนที่ไมไดรับการตรวจสุขภาพประจำป ตามขอ 6.4

 ไดรับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงตอโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงทุกคน หรือไม

คนอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป ทุกคนในครัวเรือนนี้ไดออก

กำลังกาย อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที 

หรือ ไดออกแรง/ออกกำลังติดตอกันอยางนอย 10 นาที

ขึ ้นไป รวมกันทั้งวัน 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ

5 วัน หรือไม

ในรอบปที่ผานมา มีคนในครัวเรือนที่ไดรับความเจ็บปวย 

จากการทำงาน จนเปนเหตุใหตองหยุดงาน หรือไม

ไมมี

มี....................คน

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 7)

ในแตละขอ

ไมเกิน 5 คน

2 คน

ไมเกิน 2 คน

ไมเกินจำนวนคนที่ไมไดรับ

การตรวจในขอ 6.4

ในแตละขอ

ไมเกิน 4 คน

ไมเกิน 3 คน

ไดรับการตรวจทุกคน

ไมไดรับการตรวจ

.........................คน

ไดรับการตรวจทุกคน  

 (ขามไปขอ 7)

 ไมไดรับการตรวจ  

.......................คน

ไดออกกำลังกาย/หรือได

ออกแรง/ออกกำลังทุกคน

ไดออกกำลังกาย

...................................คน

ไดออกแรง/ออกกำลัง

..................................คน

ไมไดออกกำลังกายและ

ไมไดออกแรง/ไมไดออก

กำลัง.........................คน

คูมือการใชงาน Application 
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ไดรับบริการทุกคน

 ไมไดรับบริการ 

.......................คน

ไดเรียนทุกคน

 ไมไดเรียน .............คน

ไดเรียนทุกคน

 ไมไดเรียน .............คน

ขอ                                  คำถาม                                           คำตอบ    คำตอบที่มีในชองวาง
ที่สมเหตุสมผล

ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุ 3 – 5 ป หรือไม15.1

15.2

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1

17.2

ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุ 6 - 14 ป หรือไม

ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุ 6 - 14 ป หรือไม

เด็กที่ไดเรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีการออกกลางคัน หรือไม

เด็กที่ออกกลางคันไปทำอะไร

เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอม กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเคลื่อนที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สถาบันศาสนา อนุบาลชนบท โรงเรียนอนุบาล เปนตน หรือไดเขารวม

กิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมของเด็ก กอนวัยเรียนทุกคน หรือไม 

ในรอบปที่ผานมา ครัวเรือนนี้มีเด็กจบชั้น ม.3 หรือไม

เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทาทุกคน 

หรือไม

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 17)

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 16.5)

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 17.5)

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 16)

ไมมี

(ขาม)

ไมมี

(ขาม)

1 คน

ไมเกิน 1 คน

ไมเกิน 1 คน

ไมเกิน 1 คน

เรียนตอ กศน./การศึกษา  

ผูใหญ...................คน

ศึกษาเองที่บาน              

(โฮมสคูล)...........คน

เรียนตอตางประเทศ  

..................................คน

ไมไดเรียนตอแตทำงาน 

..................................คน

ไมไดเรียนตอและไมไดทำงาน

..................................คน



ขอ                                  คำถาม                                           คำตอบ    คำตอบที่มีในชองวาง
ที่สมเหตุสมผล

เด็กที่ไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา มีการออก

กลางคัน หรือไม

17.3

17.4

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

เด็กที่ออกกลางคัน ไปทำอะไร

ครัวเรือนนี้ มีคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ

9 ป ที่ไมได  เรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทาและยังไมมี

งานทำ หรือไม

คนในครัวเรือน ตามขอ 18.1 ไดรับการฝกอบรมดาน

อาชีพ ทุกคน หรือไม

คนในครัวเรือนที่ไมไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ 

ตามขอ 18.2 แบงเปน 

คนในครัวเรือนที่ไมไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ ตาม

ขอ 18.2   มีความตองการฝกอบรมดานอาชีพ กี่คน

ครัวเรือนนี้มีคนอายุ 15 - 59 ป หรือไม มี....................คน

.......................คน

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 17.5)

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 19)

ผูที่จบ ม.3 ในรอบป      

ที่ผานมา..............คน

ผูที่จบ ม.3 ในปอื่น ๆ

.............................คน 

ไมมี

(ขาม)

ไมเกิน 3 คน

ไมเกิน 3 คน

ไมเกินจำนวนสมาชิก

ที่ไมไดรับการฝกอบรม

ดานอาชีพ ตามขอ 18.2

คำตอบในแตละชองวางบวก

กันแลวไมเกินจำนวนสมาชิก

ที่ไมไดรับการฝกอบรมดาน

อาชีพ ตามขอ 18.2

2 คน

ไดรับการฝกอบรม

ดานอาชีพ ทุกคน

(ขามไปขอ 19)

ไมไดรับการฝกอบรม 

ดานอาชีพ...........คน

เรียนตอ กศน/การศึกษา

ผูใหญ...................คน

ศึกษาเองที่บาน              

(โฮมสคูล)...........คน

เรียนตอตางประเทศ  

..................................คน

ไมไดเรียนตอแตทำงาน 

..................................คน

ไมไดเรียนตอและไมไดทำงาน

..................................คน

คูมือการใชงาน Application 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
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ทุกคน (ขามไปขอ 22)

ไมมีอาชีพและไมมีรายได   

...................คน

ไมมีอาชีพแตมีรายได

...................คน

ทุกคน (ขามไปขอ 21)

ไมมีอาชีพและไมมีรายได   

...................คน

ไมมีอาชีพแตมีรายได

...................คน

...............................บาท

.................................คน

......................บาทตอป

ขอ                                  คำถาม                                           คำตอบ    คำตอบที่มีในชองวาง
ที่สมเหตุสมผล

19.2

19.3

20.1

20.2

20.3

21.1

21.2

21.3

22.1

คนอายุ 15 - 59 ป สามารถ อาน เขียนภาษาไทย

และคิดเลขอยางงายไดทุกคน หรือไม

คนอายุ 15 - 59 ป ไมสามารถอาน เขียนภาษาอังกฤษได กี่คน

ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 15 - 59 ป หรือไม 

(ไมนับรวมผูที่กำลังศึกษาอยางเดียว โดยไมประกอบอาชีพ 

และคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได)

คนอายุ 15 - 59 ป มีอาชีพและมีรายได ทุกคน หรือไม

คนอายุ 15 - 59 ป ที่ไมมีอาชีพ ตามขอ 20.2 มีความ

สมัครใจที่จะประกอบอาชีพ กี่คน

ครัวเรือนนี้ มีคนอายุ 60 ปขึ้นไป หรือไม

(ไมนับรวมคนพิการที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได) 

คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได ทุกคน หรือไม

คนอายุ 60 ปขึ้นไปที่ไมมีอาชีพ ตามขอ 21.2 มีความ

สมัครใจที่จะประกอบอาชีพ

รายไดเฉลี่ย =     รายไดทั้งหมดของครัวเรือน

                   จำนวนคนทั้งหมดของครัวเรือน 

ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยคนละ

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 22)

มี.............คน

ไมมี (ขามไปขอ 21)

ไดทุกคน

ไมได...................คน

.....................คน

.....................คน

.....................คน

ไมมี (ขามไปขอ 20)

จำนวนคนทั้งหมด 5 คน

คำตอบในทุกชองวางบวกกัน 

แลวไมเกินจำนวนสมาชิก 

ตามขอ 20.1

คำตอบในชองวาง

ไมเกินผลรวมของคำตอบใน

ทุกชองวาง ตามขอ 20.2

คำตอบในทุกชองวางบวกกัน

แลวไมเกินจำนวนสมาชิก 

ตามขอ 21.1

คำตอบในชองวาง  ไมเกิน

ผลรวมของคำตอบในทุก

ชองวาง ตามขอ 21.2

ไมเกิน 2 คน

ไมเกิน 2 คน

ไมเกิน 2 คน

ไมเกิน 1 คน



ขอ                                  คำถาม                                           คำตอบ    คำตอบที่มีในชองวาง
ที่สมเหตุสมผล

1) ครัวเรือนนี้มีหนี้ผานสถาบันการเงิน22.4

24

25

26

27.1

27.2

2) ครัวเรือนนี้มีหนี้นอกระบบ

ทุกคนในครัวเรือนนี้ ดื่มสุรา หรือไม 

ทุกคนในครัวเรือนนี้ สูบบุหรี่ หรือไม (ยาสูบ ยาเสน 

หรือยามวน)

ในรอบปที่ผานมา คนในครัวเรือนที่อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป 

ไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางใดอยางหนึ่งหรือ หลายอยาง 

อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง หรือไม (เชน การรวมพิธีกรรมทางศาสนา

 การทำบุญ ตักบาตร ทำภาวนา/สมาธิ สวดมนต ฟงเทศน ฟงธรรม 

หรือ การทำละหมาด และการเขาโบสถคริสต เปนตน)

ครัวเรือนนี้มีผูสูงอายุ หรือไม 

(อายุ 60 ปขึ้นไป)

ผูสูงอายุ ไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความเปนอยู ดานอาหารการกิน

เสื้อผาเครื่องนุงหม และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย การดูแลเอาใจใส

ไมมี (ขามไปขอ 28)

มี....................คน

ไมมี 

มี.......................คน

........................บาท

ไมมี 

มี.......................คน

........................บาท

ไมเกิน 3 คน

ไมเกิน 3 คน

- ต่ำกวา 15 ป 

  ไมเกิน 2 คน

- 15-19 ป ไมมี

- 20 ปขึ้นไป 

  ไมเกิน 3 คน

ไมเกิน 1 คน

ไมเกิน 4 คน

ไมเกิน 5 คน

1 คน

ไดรับทุกคน

ไมไดรับ..............คน

ปฏิบัติทุกคน

ไมปฏิบัติ.................คน

ไมสูบบุหรี่ทุกคน

สูบบุหรี่...................คน

ผูที่สูบบุหรี่เปนผูที่หา

รายไดหลักใหกับครัวเรือน  

ไมดื่มสุราทุกคน

 ดื่มสุรา

- ต่ำกวา 15 ป.......คน

- 15-19 ป ............คน

- 20 ปขึ้นไป .........คน
หากผูที่ดื่มสุราเปนผูที่หารายได

หลักใหกับครัวเรือน ดื่มสุราเฉลี่ย 

เดือนละ…….ครั้ง   
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28.1

28.2

28.3

29.1

29.2

31

32.1

32.2

ดานสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมูบานหรือชุมชน รวมทั้งไดรับ

สวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพ จากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม

ผูพิการไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความเปนอยู ดานอาหารการกิน 

เสื้อผาเครื่องนุงหม และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย การดูแล

เอาใจใสดานสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมูบานหรือชุมชน 

รวมท ั ้ ง ได  ร ับสว ัสด ิการช ุมชนหร ือเบ ี ้ ยย ั งช ีพจากภาคร ัฐ  

หรือภาคเอกชน หรือไม

ผูปวยโรคเรื้อรัง ไดรับการดูแลเอาใจใสในชีวิตความเปนอยู ดานอาหาร

การกิน เสื้อผาเครื่องนุงหม และไดรับการดูแลเมื่อยามเจ็บไขไดปวย 

การดูแลเอาใจใสดานสภาพจิตใจจากคนในครอบครัว หมูบานหรือชุมชน

รวมทั้งไดรับสวัสดิการจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือไม

ครัวเรือนนี้มีผูพิการ หรือไม 

ผูพิการตามขอ 28.1 มีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือไม

ครัวเรือนนี้ มีผูปวยโรคเรื้อรัง หรือไม

31.2 กรณีอยูคนเดียว 

ดานแรงงาน

ครอบครัวมีความอบอุน

หมายเหตุ ใหเลือกตอบกรณีใดกรณีหนึ่ง จากทั้งหมด 2 กรณี คือ 

31.1 กรณีมีสมาชิก 2 คนขึ้นไป อยูในครัวเรือนเดียวกัน 

ขอคำถาม

คำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานะการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

32.1 ดานสุขภาพ

1.) สถานชิกในครัวเรือนติดเชื้อโควิด-19 หรือไม

มี.............คน

ไมมี 

มี.............คน

ไมมี 

มี.............คน

ไมมี 

ไดรับทุกคน

ไมไดรับ..............คน

ไดรับทุกคน

ไมไดรับ..............คน

ไมมี (ขามไปขอ 30)

มี......................คน

ไมมี (ขามไปขอ 29)

มี......................คน

ไมเกิน 5 คน

ไมเกิน 5 คน

ไมเกินจำนวนผูพิการ

ในขอ 28.1

ไมเกินจำนวน

ผูปวยโรคเรื้อรัง       

ในขอ 29.1

คำตอบในแตละชองวาง 

บวกกันแลว ไมเกินจำนวน

ผูพิการในขอ 28.1

ไมเกิน 5 คน

ไมเกิน 5 คน

ใหตอบเพียงวงเล็บเดียว  1)  

หรือ  2) 

ตองตอบทุกขอในวงเล็บ

1) - 3)

คูมือการใชงาน Application 
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1.) สมาชิกในครัวเรือนถูกเลิกจางเพราะผลกระทบจาก

สถานะการณการแพรระบาดของโควิด-19 หรือไม

2.) สมาชิกในครัวเรือนถูกเลิกจางไดรับสิทธิ์ประโยชน

จากการประกันตนการวางงานหรือไม

32.3 ดานอาชีพ
1.) สมาชิกในครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพเพราะ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาทของ โควิด-19
หรือไม
2.) เปลี่ยนมาประกอบอาชีพ 
พนักงานจางของรัฐ, พนักงานบริษัทเอกชน, คาขาย/
คาขายออนไลน, เกษตรกร, รับจางทั่วไป, อื่นๆ

มี.......................คน

ไมมี 

ไมเกิน 3 คน

ไมเกินจำนวนใน

ขอ 32.2 ขอ 1.)

จำนวนรวมกันในแตละ

อาชีพตองไมเกิน 

ขอ 32.3 ขอ 1.)

มี.......................คน

ไมมี 
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