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ค ำน ำ 
 
 คู่มือจัดท ำสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตปีงบประมำณพ.ศ. 2562  จัดท ำขึ้นเพื่อใช้ใน
กำรด ำเนินงำน เนื้ อหำภำยในเอกสำรครอบคลุมรำยละเอียดกำรด ำ เนินงำนตั้ งแต่  
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   แนวทำงกำรด ำเนินงำน สำรสนเทศต้นแบบเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ำสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
และศูนย์ข้อมูลกลำงเพื่อบริหำรจัดเก็บและใช้ประโยชน์  
  
               คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งำนและผู้ที่
สนใจในเรื่อง กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์และกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศชุมชน เพื่อใช้ใน
กำรวำงแผนบริหำรกำรพัฒนำและกำรบริหำรเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
                

      
                               

                                               ศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
       พฤศจิกายน 2561 
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แนวทางการด าเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 ส่วนที่  1 
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1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ปี พ.ศ. 2562 

 

ระดับอ าเภอ  

• คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเป้าหมายของอ าเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน 

• ไม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนระดับและอ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการมาแล้วในปี  
พ.ศ. 2555 - 2561 

• ตรวจสอบทะเบียนรายช่ือหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ได้ท่ี
http://app3.cdd.go.th/villagep/web_vill  หัวข้อ รายงานหมู่บ้านสารสนเทศ
ชุมชนฯ / ต าบลสารสนเทศฯ 
 

ระดับจังหวัด 

• รวบรวมรายช่ือหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ เป้าหมายระดับอ าเภอ 

• คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯเป้าหมายของจังหวัดๆละ 1 หมู่บ้าน     
- ไม่เคยเป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ มาก่อน หรือ 
- เคยเป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับอ าเภอ มาแล้ว 

• - ต้องไม่เคยเป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับจังหวัด                   
ต้ังแต่ปี 2555 - 2561  

• ตรวจสอบทะเบียนรายช่ือหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ได้ท่ี
http://app3.cdd.go.th/villagep/web_vill  หัวข้อ รายงานหมู่บ้าน
สารสนเทศชุมชนฯ/ ต าบลสารสนเทศฯ 

• แจ้งทะเบียนรายช่ือหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ให้กรมฯ ภายในวันท่ี             
28 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแบบท่ีกรมก าหนด 

• จังหวัด/อ าเภอ เตรียมความพร้อมและขับเคล่ือนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน 
ดีเด่นฯ ระดับจังหวัด 

• ด าเนินการไตรมาส 3  
• งบประมาณ 11,700 บาท ด าเนินการ 1 วัน 
• จัดส่งเอกสารรูปเล่มถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับจังหวัดให้

กรมฯ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 1 เล่ม 
• จัดส่งไฟล์ข้อมูล (PDF) ถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับจังหวัด

และอ าเภอ ให้กรมฯ ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
                                                   

หมายเหตุ :  การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA  ให้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. ปี 2562  
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2. คุณสมบัติของหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ เป้าหมาย 

1) ผู้น าและคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้  และให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูลเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ 

2) เป็นหมู่บ้านท่ีได้รับการสนับสนุน  และมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกันกับ
ส่วนราชการ  อบต.  เทศบาล  ฯลฯ  ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

3) ไม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับจังหวัดและอ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการแล้วในปีพ.ศ. 2555 - 
2561 

 

3. ขับเคลื่อนการท างานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ มีกระบวนการท างาน 5 กระบวนการดังนี้ 
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4.  กระบวนการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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5.  Frame work การจัดท าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

INPUT PROCESS OUT PUT 
1. DATA 
-ข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช. 2ค, ข้อมูล
บัญชีครัวเรือน,  ข้อมูลทุนชุมชน, ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจชุมชน, ข้อมูลด้านสังคม,ข้อมูลด้าน
สุขภาพ  ฯลฯ 

- การวิเคราะห์สารสนเทศ
ชุมชน 

- การประชาคมคัดเลือก 
สารสนเทศชุมชนและ  
ใ ช้พัฒนา คุณภาพ ชีวิ ต
ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร
ขับเคล่ือน 5 กระบวนการ 

- จัดท าชุดความรู้ KM 
    (File  PDF) 
 

- การใช้สารสนเทศชุมชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับ ชุมชนอื่น  5  ด้าน 
ได้แก่ 
1) อาชีพ 
2) ทุนชุมชน 
3) การจัดการความเส่ียง     
    ของชุมชน 
4) แก้ปัญหาความยากจน 
5 )ก า รบริ ห า ร จั ดก า ร
ชุมชนหรือด้านอื่นๆ ตาม
บริบทของชุมชน 

- การ เผยแพร่ ข้ อมูลการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต        
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ สู่
สาธารณชน 

- ชุดความรู้ KM เพื่อจัดเก็บ 
เผยแพร่ และส่งรายงาน
กรมฯ 

2. TEAM 
-คณะท างาน  บูรณาการร่วมกันทุกระดับจังหวัด,    
อ าเภอ, ต าบล และหมู่บ้าน 
3. TOOL 
-เครื่องมือ  ได้แก่ แผนชีวิต IT เว็บไชด์ เวทีเรียนรู้  
ฯลฯ 
4. ISSUES 
-ประเด็นทางเลือก  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

(1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ 
(2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน 
(3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเส่ียงของ

ชุมชน (ภูมิคุ้มกัน) 
(4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
(5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน 
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6. องค์ประกอบของการถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ปี 2562 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)  
 - ประวัติความเป็นมา 
    - ประชากร 
 - ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์ 
 - ผลิตภัณฑ์ชุมชนรายได้/สภาพเศรษฐกิจ 
 - แหล่งท่องเท่ียวและการบริการ /เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียว  OTOP นวัตวิถี 
 - แผนท่ี 
 - ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ  
 2.1 การบริหารจัดการ  

   - สถานท่ีด าเนินการ วัสดุอุปกรณ์ คณะท างาน 

 2.2 การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   - การวาดขอบเขตแผนท่ีหมู่บ้าน และการปักหมุดสถานท่ีส าคัญของการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA การน าเสนอผลการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน พร้อมท้ังใส่วางสัญลักษณ์ สถานท่ีส าคัญ  

  2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผน 

   - การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA การน าเสนอผลการวิเคราะห์แก่คนในชุมชน 

   - การลงมติคัดเลือกกิจกรรมและจัดท าแผน 

 2.4 การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการและการแสวงหางบประมาณ 

   - การน าเสนอผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดท าแผนงานบูรณาการ 

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านได้จริง 

 2.5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

   - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วีดีทัศน์ และ GIS ผ่านส่ือสังคมออนไลน์  

 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  

  - ภาพกิจกรรม 

     - ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค. 

  - อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : ท้ังนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามท่ีผู้ด าเนินการเห็นว่ามีความส าคัญและต้องการท่ีจะน าเสนอ

ให้เห็นถึงความส าคัญ/ความแตกต่าง/ความโดดเด่นของชุมชน แต่ต้องไม่น้อยกว่าตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 1 

ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
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แบบทะเบียนรายชื่อหมู่บา้นสารสนเทศชุมชนฯ 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จังหวัด............................. 

ท่ี อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หมู่ท่ี หมายเหตุ 
     ระดับจังหวัด 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

หมายเหตุ : ไม่เป็นหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ ระดับจังหวัดและอ าเภอ ท่ีได้ด าเนินการแล้ว  

               ในป ีพ.ศ. 2555 - 2561 
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เกณฑ์การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 การบริหารจัดการ (15 คะแนน) 

1 

มีสถานท่ีด าเนินการ  มีอุปกรณ์/เทคโนโลยี/ส่ือ 
ส าหรับการด าเนินงาน  การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านสารสนเทศฯ 

หมายถึง มีภาพอาคาร ป้าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2 มีบุคลากรของหมู่บ้านรับผิดชอบ 
หมายถึง มีคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ดูแล
รับผิดชอบประจ าสถานท่ีด าเนินการ 

3 มีคณะท างานขับเคล่ือน 
หมายถึง มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานระดับหมู่บ้าน หรือ 
อ าเภอ 

การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (10 คะแนน) 

4 การวาดขอบเขตแผนท่ีหมู่บ้าน 
หมายถึงการวาดขอบเขตของหมู่บ้านด้วย Google map  
เพื่อแสดงขอบเขตการปกครองของหมู่บ้าน 

5 
การปักหมุดกิจกรรมหรือสถานท่ีส าคัญ 
พร้อมรายละเอียด 

หมายถึงการก าหนดสัญลักษณ์ (Icon)  สถานท่ีส าคัญของ
หมู่บ้าน หรือ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน เช่น ครัวเรือน
สัมมาชีพ, กลุ่มออมทรัพย์, OTOP ครัวเรือนยากจน ฯลฯ 
พร้อมรายละเอียดและภาพประกอบในแผนท่ี Google 
map 

การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและจัดท าแผน (15 คะแนน) 

6 

วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และน าเสนอต่อท่ีประชุม 
ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตท่ีส าคัญของคนใน
หมู่บ้าน 
(ข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. ปี 2562) 

1. คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถใช้งาน CIA Program 
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ซึ่งประกอบ ด้วย ข้อมูล จปฐ., 
กชช 2ค. การวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชิวิต (Radar 
Diagram) และการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต (Radar 
Analysis) ได้ 

2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงสภาพ
ปัญหาท้ัง 5 ด้าน ต่อท่ีประชุม ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของ
คนในหมู่บ้าน 

7 ลงมติคัดเลือกกิจกรรมและจัดท าแผน 
หมายถึง การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็น
ถึงสภาพปัญหาท้ัง 5 ด้าน ต่อท่ีประชุม ให้เห็นถึงคุณภาพ
ชีวิตของคนในหมู่บ้าน 
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การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการ และการแสวงหางบประมาณ (30 คะแนน) 

8 การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการ 

หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถน าเสนอ
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดท า
แผนงานบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับหมู่บ้านได้จริง ให้ได้มากท่ีสุด 

9 การแสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อด าเนินการ 

หมายถึง  คณะท างานขับเค ล่ือนฯ แสวงหา
งบประมาณและภาคีการพัฒนาในการขับเคล่ือน
แผนงาน/โครงการ ตามแผนบูรณาการท่ีได้จัดท า
ขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น อบต. ทต. อบจ. สนจ. 
องค์กรเอกชน (NGO) บริษัท ฯลฯ 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการน าเสนอ (30 คะแนน) 

10 การถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ 

หมายถึง มีเอกสารถอดบทเรียนการด าเนินงาน
หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ ซึ่งมีส่วนประกอบ 
ดังนี ้
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้าน (สภาพ 
           ท่ัวไป สภาพเศรษฐกิจ/สังคม) 
ส่วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาฯ 
           - การบริหารจัดการ 
           - การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
           - การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน และจัดท า   
             แผน (CIA) 
           - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก 
           - ภาพกิจกรรม/ข้อมูล จปฐ. /กชช.2 ค./ 
             อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
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11 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน หมายถึง  มีการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล 
การด าเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ 
ในรูปแบบวี ดีทัศน์ และการจัดท าสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) และการจัดท าสารสนเทศด้าน
อื่นๆ ของหมู่บ้าน ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (social 
media) เช่น เว็บไซต์  Facebook Youtube 
หรือส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบอื่น 

12 การน าเสนอผลการด าเนินงาน 

การน าเสนอผลการด าเนินงาน หมายถึง 
1. มีการจัด PPT น าเสนอผลการด าเนินงาน
หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเ ด่นฯ ท่ีมีความ
น่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน และเวลาเหมาะสม 

2. จัดท าวี ดี ทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงาน  
5 - 7 นาที 
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แนวทางการด าเนินงาน   
สารสนเทศต าบลต้นแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 ส่วนที ่ 2 
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1. หลักเกณฑ์การคัดเลือกสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ  ปี พ.ศ. 2562

 

2. คุณสมบัติของต าบลสารสนเทศต้นแบบฯ เป้าหมาย 

   1. ไม่เคยเป็นสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ปี 2561 
   2. อปท. ผู้น าและคนในต าบลมีความสนใจใฝ่รู้   และให้ความส าคัญกับการจัดการข้อมูล 

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 
   3. เป็นต าบลท่ีได้รับการสนับสนุน  และมีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกันกับ         

ส่วนราชการ  หน่วยงานภาคี  ฯลฯ  ในด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ขับเคลื่อนการท างานสารสนเทศต าบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีกระบวนการท างาน           
    5 กระบวนการดังนี้ 
 

 

 

 

 

ระดับจังหวัด 

• จังหวัดคัดเลือกสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ เป้าหมาย จังหวัดละ 1 ต าบล 
• ต้องไม่เคยเป็นสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ ระดับจังหวัด ปี 2561 
• จังหวัดแจ้งรายช่ือสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ ให้กรมฯ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562 
• จังหวัด/อ าเภอ เตรียมความพร้อมและขับเคล่ือนสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ ระดับ

จังหวัด 
• ด าเนินการไตรมาส 3  
• งบประมาณ 11,700 บาท ด าเนินการ 1 วัน 
• จัดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลถอดบทเรียนสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ (PDF) และไฟล์ 

VDO ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

หมายเหตุ :  การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกรม CIA  ให้ใช้ข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. ปี 2562  
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4.  Frame work การจัดท าสารสนเทศต าบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

INPUT PROCESS OUT PUT 
1. DATA 
-ข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูล จปฐ., ข้อมูล กชช. 2ค, 
ข้อมูลบัญชีครัวเรือน,  ข้อมูลทุนชุมชน, ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจชุมชน, ข้อมูลด้านสังคม,ข้อมูล
ด้านสุขภาพ  ฯลฯ 

- การวิเคราะห์สารสนเทศ
ชุมชน 

- การประชาคมคัดเลือก 
สารสนเทศชุมชนและใช้ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
กระบวนการขับเคล่ือน   
5 กระบวนการ 

-  การจัดท า GIS  

- จัดท าชุดความรู้ KM 
    (File  PDF) 
 

- การใช้สารสนเทศต าบลในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถ
เป็ น ต้นแบบให้ กั บต าบลอื่ น  

5 ด้าน ได้แก่ 
1) อาชีพ 
2) ทุนชุมชน 
3) การจัดการความเส่ียงของ 
    ชุมชน 
4) แก้ปัญหาความยากจน 
5) การบริหารจัดการชุมชน 

หรือด้านอื่นๆ ตามบริบทของชุมชน 

- การเผยแพร่ข้อมูลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชน 

- ชุดความรู้ KM เพื่อจัดเก็บ/
เผยแพร่ และส่งรายงานกรมฯ 

2. TEAM 
-คณะท างาน  บูรณาการร่วมกันทุกระดับต าบล 
และ หมู่บ้าน 
3. TOOL 
-เครื่องมือ  ได้แก่ แผนชีวิต IT เว็บไชด์ เวที
เรียนรู้  ฯลฯ 
4. ISSUES 
-ประเด็นทางเลือก ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เช่น   
   (1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ 
   (2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน 
   (3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเส่ียง  
        ของชุมชน  
   (4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
   (5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน 
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6. องค์ประกอบของการถอดบทเรียนสารสนเทศต าบลต้นแบบเพือ่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ)  
      - ประวัติความเป็นมา 
      - ประชากร 
      - ผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กร อัตลักษณ์ 
      - ผลิตภัณฑ์ต าบลรายได้/สภาพเศรษฐกิจ 
      - แหล่งท่องเท่ียวและการบริการ 
      - แผนท่ี 
      - ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      - ข้อมูลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาต าบลสารสนเทศต้นแบบฯ  
  2.1 การบริหารจัดการ  

 - มีอาคาร/สถานท่ีส าหรับการด าเนินงาน  

 - มีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม 

 - มีคณะท างานขับเคล่ือน 

  2.2 การแต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อนสารสนเทศต าบลต้นแบบ และการวิเคราะห์ข้อมูล 

 - คณะท างานขับเคล่ือนฯ ทุกคนสามารถใช้  CIA Program และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 

 - คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถถ่ายทอด CIA Program ได้ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล 

                             ชุมชน ด้วย CIA Program ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ในต าบล 

  - คณะท างานขับเคล่ือนฯ การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

                             ระดับต าบล และจัดท าแผนภาพประกอบการตัดสินใจ 

  2.3 การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

         - จัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 

                         - มีการก าหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์ 

 - เผยแพร่ผลการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทางเว็บไซต์ Facebook   

  2.4 การจัดท าแผนงานบูรณาการโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 - มีคณะท างานขับเคล่ือนฯ จัดท าแผนบูรณาการ/โครงการ 

                        -  แสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อด าเนินการ หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ ต้อง   

                           แสวงหางบประมาณและภาคีการพัฒนา ในการขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการ ตามแผน 

                           บูรณาการท่ีได้จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ 

                           ชีวิตระดับต าบล 
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  2.5 การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการ 

       - การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการ หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถด าเนิน  

                           โครงการ/กิจกรรม จากการจัดท าแผนงานบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

                           ระดับต าบลได้จริง 

  2.6 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการน าเสนอ 

                           - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ วีดีทัศน์ และ GIS ผ่านส่ือสังคมออนไลน ์

 ส่วนที่ 3 ภาคผนวก  

 - ภาพกิจกรรม 

  - ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค. 

  - อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : ท้ังนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามท่ีผู้ด าเนินการเห็นว่ามีความส าคัญและต้องการท่ีจะน าเสนอ

ให้เห็นถึงความส าคัญ/ความแตกต่าง/ความโดดเด่นของชุมชน แต่ต้องไม่น้อยกว่าตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี  1 

ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 

 

แบบทะเบยีนรายชื่อสารสนเทศต าบลต้นแบบ 

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ต าบล.......................... อ าเภอ...............................จังหวัด............................. 

 

 

 

หมายเหตุ  : ด าเนินการจังหวัดละ 1 ต าบล  
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เกณฑ์การประกวดสารสนเทศต าบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 การบริหารจัดการ 

1 

มีสถานท่ีด าเนินการ  มีอุปกรณ์/เทคโนโลยี/ส่ือ 
ส าหรับการด าเนินงาน  การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านสารสนเทศฯ 

หมายถึง มีภาพอาคาร ป้าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2 
มีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อย 1 คน 

หมายถึง มีภาพโครงสร้างการด าเนินงานท่ีประกอบ
ตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านอย่างน้อย 1 คน และต้องมี
รายงานการประชุมการด าเนินงาน 

3 มีคณะท างานขับเคล่ือน 
หมายถึง มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานระดับจังหวัดหรือ 
อ าเภอ 

การแต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อนสารสนเทศต าบลต้นแบบ และการวิเคราะห์ข้อมูล 

4 
คณะท างานขับเคล่ือนฯ ทุกคนสามารถใช้    
CIA Program และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
(ข้อมูล จปฐ. และ กชช 2ค. ปี 2562) 

หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถใช้งาน CIA Program ได้ประกอบด้วย การกรอก
ข้อมูล (จปฐ. /กชช 2ค. )  
การวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชึวิต (Radar Diagram) 
และการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) 
ได้ทุกคน และคณะท างานตอบค าถามได้ว่าจากกราฟแต่
ละหมู่บ้านตกเกณฑ์ด้านใดบ้าง 

5 

คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถถ่ายทอด CIA 
Program ได้ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 
ด้วย CIA Program ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 
ในต าบล 

หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถด าเนินการได้
ดังต่อไปนี ้
   1. ถ่ายทอดการใช้งาน CIA Program  แก่คนในชุมชน
ให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ท้ัง 5 ด้าน โดยต้องมีภาพการน าเสนอของแต่ละหมู่บ้าน 
  2. คณะท างานท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 
จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอต่อประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ของตน 
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6 

คณะท างานขับเคล่ือนฯ การจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับต าบล และจัดท าแผนภาพประกอบการ
ตัดสินใจ 

หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถด าเนินการได้ 
ดังต่อไปนี ้
   1. ค านวณค่าร้อยละเชิงพื้นท่ี เพื่อให้เห็นสภาพปัญหา
ของแต่ละด้านว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด พร้อมท้ังจัดล าดับ
ปัญหาท้ัง 5 ด้านจากมากไปหาน้อย 
   2. น าสัญลักษณ์ (Icon) วางแสดงบนแผนท่ี เพื่อให้เห็น
ปัญหาอันดับหนึ่งของแต่ละหมู่บ้าน   และสภาพปัญหา
ของต าบล ท้ัง 5 ด้าน 
   3. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน แก่
คณะท างานขับเคล่ือนฯ ระดับต าบล ทราบ 

การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

7 
จัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบล 

หมายถึง การวาดขอบเขตแผนท่ีหมู่บ้าน  

8 การก าหนดรายละเอียดของสัญลักษณ์ 

หมายถึง การก าหนดรายละเอียดในแผนท่ี และ หมุดหรือ 
Icon สัญลักษณ์  ประกอบด้วย ช่ือบ้าน หมู่ท่ี จ านวน
ประชากร และรายละเอียดของแต่ละหมุดหรือ Icon 
สัญลักษณ์ 

9 
เผยแพร่ผลการจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) ทางเว็บไซต์ Facebook 

หมายถึง เผยแพร่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทางเว็บไซต์ 
Facebook 

การจัดท าแผนงานบูรณาการโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

10 
คณะท างานขับเคล่ือนฯ จัดท าแผนบูรณาการ/
โครงการ 

หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ จัดท าแผนบูรณาการ/
โครงการ ตามข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล พร้อมท้ัง
ล าดับความส าคัญของโครงการ 

11 แสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อด าเนินการ  

หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ ต้องแสวงหา
งบประมาณและภาคีการพัฒนา หรือการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อบต. ทต. 
อบจ. สนจ. องค์กรเอกชน (NGO) บริษัท ฯลฯ ในการ
ขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการ ตามแผนบูรณาการท่ีได้
จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล 
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การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการ 

12 การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการ  

หมายถึง คณะท างานขับเคล่ือนฯ สามารถน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดท าแผนงานบูรณา
การ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล ได้จริง 
ให้ได้มากท่ีสุด 

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการน าเสนอ 

13 ถอดบทเรียนต าบลสารสนเทศ 

หมายถึง มีเอกสารถอดบทเรียนการด าเนินงานสารนเทศ
ต าบลต้นแบบฯ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของต าบล (สภาพทั่วไป สภาพ  
            เศรษฐกิจ/สังคม) 
ส่วนท่ี 2 แนวทางการพัฒนาฯ 
           - การบริหารจัดการ 
           - การแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนสารสนเทศ  
             ต าบลต้นแบบ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
           - การจัดท าสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ  
             พัฒนาคุณภาพชีวิต 
           - การจัดท าแผนงานบูรณาการโครงการเพื่อการ   
             พัฒนาคุณภาพชีวิต 
           - การด าเนินโครงการเชิงบูรณาการ 
           - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ส่วนท่ี 3 ภาคผนวก 
           - ภาพกิจกรรม/ข้อมูล จปฐ. /กชช.2 ค./อื่นๆ   
             ตามความเหมาะสม 

14 การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

หมายถึง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น 
- ผลการด าเนินงานสารสนเทศต าบลต้นแบบฯ  
- การน าเสนอข้อมูลของต าบล/หมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร ท่ีมี
ความส าคัญ 
- น าเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
เว็บไซต์  Facebook หรือส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบอื่น 

15 
การจัดท า PPT และวีดีทัศน์ น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

การน าเสนอผลการด าเนินงาน หมายถึง 
1. มีการจัด PPT น าเสนอผลการด าเนินงานสารสนเทศ
ต าบลต้นแบบ ท่ีมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน และ
เวลาเหมาะสม 
2. จัดท าวีดีทัศน์น าเสนอผลการด าเนินงาน 5 - 7 นาที 
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(Community Information Radar Analysis) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 ส่วนที่  3 
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“เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อพัฒนาสารสนเทศชุมชน” 
COMMUNITY INFORMATION RADAR ANALYSIS 

 

1. วัตถุประสงคข์องการวิเคราะห์ข้อมูลชมุชนด้วย RADAR ANALYSIS 

 โปรแกรม Community Information Radar Analysis นับเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศอย่างง่าย ท่ีถูกพัฒนามาจากโปรแกรม Microsoft Excel โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ ของชุมชนในการจัดท าระบบสารสนเทศชุมชน ให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท้ัง 5 ด้าน ได้แก่  

1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ 
2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน 
3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเส่ียงของชุมชน  
4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน 

 

 เพื่อต้องการให้ชุมชนได้วิเคราะห์และทราบถึงปัญหาของชุมชน จากข้อมูลท่ีชุมชนมีอยู่โดยมุ่งเน้นไปท่ี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ได้อย่างน้อย 1 ด้านเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ  
ท่ีส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หรือพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้เกิดคุณภาพชีวิตของคนและชุมชน  
ท่ีดีขึ้นหรือ มีการพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรมขึ้นได้   

การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนจึงเป็นขั้นตอนส าคัญ โดยน าข้อมูลท่ีจ าเป็นของชุมชนมาวิเคราะห์ ไม่ว่า
จะเป็นข้อมูลท่ีจัดเก็บเป็นประจ าและบ่งช้ีสภาพปัญหาของชุมชนเช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) นอกจากนี้ ข้อมูลอื่นๆท่ีมีในชุมชน หรือข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชน 
รวมท้ังความต้องการท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็สามารถน ามาใช้ประกอบใน
การวิเคราะห์ในโปรแกรม Community Information Radar Analysis ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c I A 
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2. เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 5 ด้าน 
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3. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Radar Analysis 

3.1 คลิกท่ีไอคอน Community_Information_Radar_Analysis 2018 

 โปรแกรมแบ่งการใช้งานเป็น 4 ส่วน 
3.1.1 Data:  ข้อมูล 
3.1.2 Radar Diagram:  วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภท 
3.1.3 Radar Analysis:  วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม  
3.1.4 Logic Model:  แผนบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

3.2 คลิกเลือกส่วนท่ีหนึ่ง Data  เพื่อคีย์ข้อมูลชุมชน 
3.2.1 ข้อมูล จปฐ. คีย์ข้อมูลเฉพาะร้อยละท่ีไม่ผ่านเกณฑ์(เฉพาะข้อมูลท่ีตกเกณฑ์) ตามแบบสรุป

คุณภาพชีวิตของครัวเรือน ท้ัง 31 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด จปฐ. ปี 2560 – 2564) 
3.2.2 ข้อมูล กชช. 2ค คีย์ค่าคะแนนระดับปัญหาตามแบบสรุปสภาพปัญหาของหมู่บ้านท้ัง 33 

ตัวช้ีวัดคือ  1=ปัญหามาก, 2=ปัญหาปานกลาง , 3=ปัญหาน้อย (ตัวช้ีวัด กชช. 2ค  
ปี 2562) 

3.2.3 ข้อมูลอื่นๆ หากชุมชนมีข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค แล้วให้
วิเคราะห์ข้อมูลนั้นเป็น 5 ด้านตามประเด็นการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนจากนั้น ให้
คีย์ข้อมูลตามช่องท่ีก าหนดไว้ 2 ช่องคือ 
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1) ช่องสีเหลือง ให้คีย์รายละเอียดช่ือข้อมูลนั้นๆ เช่น ข้อมูลภูมิปัญญา 
2) ช่องสีส้ม ให้คีย์ระดับของปัญหาของข้อมูลนั้นโดย 

1=ปัญหามาก, 2=ปัญหาปานกลาง, 3=ปัญหาน้อย 

 
 

3.2.4 การคีย์ค่าคะแนนระดับปัญหาลงในช่องท่ีก าหนดคือ  1, 2, 3  หากมีการคีย์ข้อมูลผิดพลาด
หรือคาดเคล่ือนไปจากรูปแบบท่ีก าหนดแล้ว จะแสดง POP UP แจ้งเตือนให้ทราบเพื่อแก้ไข
ข้อมูล  

 

 
 

3.3 คลิกเลือกส่วนท่ีสอง Radar Diagram  เพื่อดูผังเรดาร์ ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ซึ่งบ่งช้ีปัญหาและประเด็นของการพฒันาสารสนเทศชุมชนให้ตรงกับปัญหาของชุมชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ต่อไป 
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3.4 คลิกเลือกส่วนท่ีสาม Radar Analysis เพื่อดูภาพรวมของผลการวิเคราะห์สารสนเทศของชุมชน 
 

 
 

หมายเหตุ  ชุมชนสามารถใช้ผลการวิเคราะห์จาก : Radar Diagram หรือ Radar Analysis  อย่างใด
อย่างหนึ่งได้ ขึ้นอยู่กับเวทีประชาคมการมีส่วนร่วม และความต้องการของชุมชน 
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3.5 คลิกเลือกส่วนท่ีส่ี Logic Model   แผนบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หน้า  31 

 

4. เทคนิคการแปลความ 
  4.1 การแปลความ Radar Diagram   

จากการคีย์ข้อมูล (ตามข้อ 3.2) จะเห็นได้ว่าร้อยละไม่ผ่านเกณฑ์ของข้อมูล จปฐ. และระดับปัญหาของข้อมูล 

กชช. 2ค มีค่าคะแนนท่ีต่างกันระหว่างสองชุดข้อมูล และโปรแกรมได้ท าการแปลงข้อมูลคุณภาพเป็นข้อมูล 

เชิงปริมาณเรียบร้อยแล้วเพื่อการน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วย ผังเรดาร์ หลายเหล่ียมซึ่งจะสะท้อนภาพของ

ผลการวิเคราะห์ท้ังหมดออกมาแสดงให้เห็นถึงปัญหาของชุมชน ในด้านต่างๆ  ตามด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้อย่างชัดเจน  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 เหลี่ยม หมายถึงหัวข้อการพัฒนาท้ัง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เพื่อแสดงถึงผลการ

วิเคราะห์ปัญหาแต่ละด้าน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.1.2 ค่าคะแนนในสเกล มีต้ังแต่ 0, 1, 2, และ 3 หมายถึงระดับปัญหาในแต่ละด้านของชุมชน 

4.1.3 กราฟเส้น แสดงข้อมูลแต่ละกลุ่มท่ีน ามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจน และมีค าอธิบายก ากับ

ตามสีของกราฟเส้นนั้น เช่น สีน้ าเงิน=ข้อมูล จปฐ., เส้นสีแดง = ข้อมูล กชช. 2ค และ  

เส้นสีเขียว=ข้อมูลอื่นๆ 

 

 

 

ข้อมูล กชช.2ค 
ระดับ
ปัญหา 

ด้านที่1 ด้านโครงสร้าง 

1.ถนน 2 

2.น้ าด่ืม 3 

3.น้ าใช้ 3 

4.น้ าเพ่ือการเกษตร 1 

5.การไฟฟ้า 2 

6.การมีที่ดินท ากิน 3 

7.การติดต่อสื่อสาร 3 

ข้อมูล จปฐ. 
ร้อยละไม่

ผ่าน
เกณฑ์ 

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า 

21. อายุ 15-60 ปีเต็มมีอาชีพและรายได้ 20 

22.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มี
อาชีพและมีรายได้ 10.17 

23.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
คนละ 30000 บาทต่อปี 4.44 

24. ครัวเรือนมีการออมสิน   
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4.1.4 การแปลค่า เพื่อง่ายในการวิเคราะห์ สามารถจัดกลุ่มค่าคะแนนในสเกลได้ดังนี้ ค่าคะแนนอยู่

ในช่วง 0-1 มีปัญหามาก หรือประเด็นท่ีมีค่าคะแนนช่วงท่ี 1-2 มีปัญหาปานกลาง และค่า

คะแนนช่วงท่ี 2-3 มีปัญหาน้อย ดังนั้น ในกรณีท่ีค่าคะแนนสูงสุดท่ี 3 คะแนน ในแต่ละด้าน 

แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกลของผังได้ว่ามีปัญหาน้อย หรือไม่มีปัญหาเลย  ในทางกลับกัน 

ในกรณีท่ีคะแนนต่ าสุดท่ี 0 ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานปัญหาในสเกลของผังได้ว่า มีปัญหา

มากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 ผลการวิเคราะห์ การเลือกประเด็นในการพัฒนาท้ัง 5 ด้านนั้น ชุมชนควรเลือกด้านท่ีมีระดับ

ปัญหามากท่ีสุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0-1 เป็นอันดับแรก หรือประเด็นท่ีมีค่า

คะแนน ช่วงท่ี 1-2 เป็นอันดับสอง และค่าคะแนนช่วงท่ี 2-3 เป็นอันดับสาม ตามล าดับจาก

ปัญหามากไปปัญหาน้อย นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถเลือกประเด็นในพัฒนาตาม

ความส าคัญของข้อมูลท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับชุมชนได้อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น ข้อมูล กชช. 2ค 

มีระดับปัญหาปานกลาง และมีค่าคะแนนในสเกลช่วงท่ี 1-2 ในประเด็นการพัฒนาด้านทุน

ชุมชนและถือว่าเป็นปัญหามากท่ีสุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน  จึงอาจพิจารณา

เลือกประเด็นนี้เพื่อพัฒนา 

 

 

 

 

 
 

มีปัญหามากที่สุด 

มีปัญหามาก

ที่สุด

มีปัญหาน้อย 

ตัวอย่าง 

การอ่านค่า การวิเคราะห์ Radar 

Diagram กรณีอ่านค่าเส้นเดียวของ

ข้อมูล กชช  2ค. (เส้นแดง)  

- ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการทุน

ของชุมชนนี้จะมี ปัญหามากท่ีสุด  

- ด้านด้านการจัดการความเส่ียง

ชุมชนจะมี ปัญหาน้อยท่ีสุด 
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4.2 การแปลความ Radar Analysis 
      4.2.1   ผังเรดาห์ห้าเหล่ียม  แสดงประเด็นการพัฒนาท้ัง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งบ่งบอกถึง 
                    ผลการวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมทั้งหมดของชุมชน  

4.2.2 ค่าคะแนนในสเกล มีต้ังแต่ 0, 1, 2, และ 3 หมายถึงระดับปัญหาในแต่ละด้านของชุมชน 
4.2.3 ก ร า ฟ เ ส้ น  แ ส ด ง ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ภ า พ ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น  โ ด ย มี ค่ า ค ะ แ น น ม า จ า ก 

การน ากลุ่มข้อมูล(ตามข้อ 4.1.3)  มารวมกันแล้วหาค่าเฉล่ีย ผลท่ีได้จึงเป็นเส้นกราฟเพียงเส้นเดียว
เท่านั้น 

4.2.4 การแปลค่า ในกรณีท่ีค่าคะแนนสูงสุดท่ี 3 คะแนน ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหา    ในสเกลของ
ผัง ได้ว่ามีปัญหาน้อย หรือไม่มีปัญหาเลย ในกรณีท่ีค่าคะแนนอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 -1 ในแต่ละด้าน 
แสดงถึงสถานะปัญหาในสเกลของผังได้ว่ามีปัญหาระดับปานกลาง และในกรณีท่ีค่าคะแนนต่ าสุดอยู่
ใกล้สเกลท่ี 1-0 ในแต่ละด้าน แสดงถึงสถานะปัญหา ในสเกลของผังได้ว่าชุมชนนั้นมีปัญหามาก 

4.2.5 ผลการวิเคราะห์ จากภาพรวมของชุมชนท่ีวิเคราะห์จากข้อมูลจ านวนหลายข้อมูล แล้วสามารถ
แสดงผลเป็นหนึ่งเส้นในแผนผัง Radar Diagram ในการเลือกประเด็นในการพัฒนาท้ัง 5 ด้านนั้น 
ชุมชนควรเลือกด้านท่ีมีระดับปัญหามากท่ีสุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0-1 เป็นอันดับแรก หรือ
ประเด็นท่ีมีค่าคะแนนช่วงท่ี 1-2 เป็นอันดับสอง และค่าคะแนนช่วงท่ี 2-3 เป็นอันดับสาม ตามล าดับ
จากปัญหามาก ไปน้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(มีค่าคะแนนในสเกล ช่วงท่ี 1-2) และเทียบค่าได้ระดับปัญหาปานกลาง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับค่าคะแนน    

ด้านอื่นๆ ถือว่าเป็นปัญหามากท่ีสุดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน อาจพิจารณาเลือกประเด็นสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป 

 

 

 

จากตัวอย่างนี้ ชุมชนสามารถเลือก

ประเด็นในพัฒนาตามความส าคัญ

ของข้อมูลท้ังหมดทีมีผลกระทบ

โ ด ย ต ร ง กั บ ชุ ม ช น  ตั ว อ ย่ า ง 

Community Radar Diagram นี้

เ ส้ น  Radar  มี ร ะ ดั บ น้ อ ย สุ ด   

ท่ีด้านการพัฒนาด้านอาชีพ  
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5. กรณีศึกษา (ตัวอย่าง) 
 5.1 กรณีศึกษา บ้านขี้นาค หมู่ท่ี 6 ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
จากตัวอย่างการคีย์ข้อมูลอื่นๆ (ตามข้อ 3.2.3) เป็นข้อมูลท่ีมาจากงานวิจัยของชุมชน และความต้องการ

ของคน  ในชุมชนผ่านเวทีประชาคม ผ่านการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการคัดเลือกปัญหาต่างๆ เพื่อ

น าไปสู่การแก้ไข ท าให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยผังเรดารห์้าเหล่ียมสะท้อนภาพของปัญหาท้ังหมด

ออกมาพร้อมกันท้ังสามเส้น  จากข้อมูลท้ังสามกลุ่มได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

สารสนเทศเพือ่การพัฒนาด้านอาชีพ 

ต้องการรับการสนับสนุนอาชีพเสริม 1 

ต้นทุนในการผลิตสูง 1 

ปรับปรุงคุณภาพดิน 2 

ลดการใช้สารเคมี 2 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 2 

สารสนเทศเพือ่การจัดการทุนชุมชน 

เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1 

การฟื้นฟูและปลูกป่า 2 

การรักษาพันธ์ในห้วย 3 

กลุ่มเครือข่ายกองทุนในชุมชน 2 

ต้องการรับการสนับสนุนเงินทุน 1 

 

สารสนเทศเพือ่การจัดการความเสี่ยงชุมชน 

ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 2 

การรักษาความสะอาดในชุมชน 2 

คนในชุมชนมีโรคภัย )เบาหวาน(  1 

การณรงค์ก าจัดลูกน้ าและยุงลาย 1 

สารสนเทศเพือ่การแก้ปัญหาความยากจน 

หนี้สิน 1 

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของคนยากจน 2 

ราคาสินค้าการเกษตรต่ า 2 

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 1 

สารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการชุมชน 

ต้องการซ่อมแซมถนน 2 

มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร 1 

ขาดความสามัคคีแบ่งพักพวกแบ่งสี 1 

ฟื้นฟูวฒันธรรมในท้องถิ่น 1 

ส่งเสริมการเรียนภาษากูย )ภาษาถิ่น(  1 
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5.2 การแปลความ 

5.2.1 การแปลค่า จากผลการวิเคราะห์ Radar Diagram  

จะเห็นได้ว่าข้อมูลท่ีมาจากงานวิจัยของชุมชน และ ความต้องการของชุมชนนั้นมีค่าคะแนน      

ในสเกลอยู่ท่ี 1 - 2 ซึ่งหมายถึงปัญหาแต่ละด้านอยู่ระดับปานกลาง แต่ถือว่ามีค่าคะแนน

ต่ าสุด เมื่อเทียบกับข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค  

- ข้อมูล กชช. 2ค มีค่าคะแนนในสเกลอยู่ท่ี 2-3 คือ มีปัญหาน้อยถึงปานกลาง 

และค่าคะแนน ในสเกลอยู่ท่ี 1-2 คือมีปัญหาปากลางถึงปัญหามาก 

- ข้อมูล จปฐ. มีค่าคะแนนสูงสุดในสเกลถึงสามด้านด้วยกัน ซึ่งหมายถึงประเด็น

ท้ังสาม มีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาเลย  และมีค่าคะแนนในสเกลท่ี 2-3 อยู่

สองประเด็น หมายถึงมีปัญหาปานกลาง 

การเลือกประเด็นในการพัฒนาท้ัง 5 ด้านนั้น ชุมชนควรเลือกด้านท่ีมีระดับปัญหา

มากท่ีสุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0-1, 1-2 และ 2 - 3 ตามล าดับจากปัญหามากไป

ปัญหาน้อย อีกท้ังยังสามารถเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมาจากกลุ่มของข้อมูลได้โดยตรง เช่น 

ข้อมูลวิจัย ของชุมชน,ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค และยังสามารถเลือกประเด็นท่ีเห็น

ว่า มีปัญหามากท่ีสุด ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของชุมชนความต้องการของชุมชนนั้นๆ 

 

 

 

ภาพตัวอย่าง   : การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Radar Diagram  ของ บ้านข้ีนาค ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรสีะเกษ 
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โดยการใช้ Radar Diagram สามารถอ่านค่า Radar Diagram ได้ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงเส้นสีน้ าเงิน = ข้อมูล จปฐ. และหากหมู่บ้านต้องการ ใช้

เพียงข้อมูล จปฐ. เพียงด้านเดียว มาวิเคราะห์ จะสามารถเลือกสารสนเทศชุมชนมาพัฒนา

คุณภาพชีวิต สามารถเรียงจากมีปัญหามาก (จุดเข้าใกล้ 0) ไปหามีปัญหาน้อย (จุดเข้าใกล้ 3)  

ได้ดังนี้   

   อันดับท่ี 1 การพัฒนาด้านอาชีพ และด้านความยากจน (จุดมีค่า =2) 

                              อันดับท่ี 2 การบริหารจัดการชุมชน การจัดการความเส่ียงของชุมชน  

                               และการจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า = 3)  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงเส้นสีแดง= ข้อมูล กชช. 2ค และหากหมู่บ้านต้องการใช้

เพียงข้อมูล กชช. 2ค เพียงด้านเดียว มาวิเคราะห์ จะสามารถเลือกสารสนเทศชุมชนมาพัฒนา

คุณภาพชีวิตสามารถเรียงจากมีปัญหามาก (จุดเข้าใกล้ 0) ไปหามีปัญหาน้อย (จุดเข้าใกล้ 3) 

ได้ดังนี้  

อันดับท่ี 1 การพัฒนาด้านอาชีพ และการจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่าใกล้ = 1.5) 

อันดับท่ี 2 การบริหารจัดการชุมชน และด้านความยากจน (จุดมีค่า = 2) 

อันดับท่ี 3 การจัดการความเส่ียงของชุมชน (จุดมีค่า = 3) 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงเส้นสีเขียว   =ข้อมูลอื่นๆ  และหากหมู่บ้านต้องการใช้

เพียงข้อมูลอื่นๆ เพียงด้านเดียว มาวิเคราะห์ จะสามารถเลือกสารสนเทศชุมชนมาพัฒนา

คุณภาพชีวิตสามารถเรียงจากมีปัญหามาก (จุดเข้าใกล้ 0 ) ไปหามีปัญหาน้อย (จุดเข้าใกล้ 3 )  

ได้ดังนี้  

อันดับท่ี 1 การพัฒนาด้านอาชีพ และด้านความยากจน (จุดมีค่าประมาณ 2) 

อันดับท่ี 2 การบริหารจัดการชุมชน,การจัดการความเส่ียงของชุมชน และการจัดการ

ทุนชุมชน (จุดมีค่าอยู่ประมาณ 3 ) 
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5.2.2 การแปลค่า จากผลการวิเคราะห์ Radar Analysis ของบ้านขี้นาค ต าบลตูม             

อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ คือการน าข้อมูลท้ัง 3 ด้านจากข้อ 5.2.1 (ข้อมูล จปฐ., กชช. 2 ค และด้านอื่นๆ ) 

มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันโดยโปรแกรม Community Radar Analysis จะปรากฏภาพรวมของ

ชุมชนท้ังหมดซึ่งชุมชนสามารถเลือกประเด็นการพัฒนาตามผลวิเคราะห์ในแต่ละด้านท่ีแสดงค่า

คะแนนของระดับปัญหาจากปัญหามากไปปัญหาน้อย จากผังเรดาร์น าเสนอผลการวิเคราะห์ ควร

พจิารณาเลือกประเด็นพัฒนา (จากมีปัญหามากไปหา    มีปัญหาน้อย) ได้ดังนี้ 

อันดับท่ี 1 ประเด็นการพัฒนาด้านอาชีพ (จุดมีค่า = 1.7) 

อันดับท่ี 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน  (จุดมีค่า = 1.9) 

อันดับท่ี 3 การบริหารจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า = 2) 

อันดับท่ี 4 การจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า = 2.2)  

อันดับท่ี 5 การบริหารจัดการทุนชุมชน (จุดมีค่า= 2.5) 

ข้อสังเกต   ค่าคะแนนท่ีปรากฏในแต่ละสเกลนั้น แสดงถึงระดับของปัญหาแต่ละด้านของชุมชน  

เพื่อบ่งช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหา เพื่อให้ชุมชนตระหนักว่าควรแก้ไขหรือพัฒนาด้านใดก่อน ซึ่งชุมชน

เองอาจใช้ผลการวิเคราะห์ได้ท้ังจาก Radar Diagram ท่ีวิเคราะห์ปัญหาแต่ละด้านตามข้อมูลของชุมชน หรือ

ใช้ผล  การวิเคราะห์ภาพรวมของ Community Radar Analysis เพื่อสรุปปัญหาท้ังหมดให้เห็นภาพรวม  

ของชุมชน และยังสามารถเพิ่มศักยภาพของชุมชนได้ด้วยการน าผลวิเคราะห์ท่ีมีค่าคะแนนสู งสุดในแต่ละ

ประเด็นการพัฒนา   เพื่อต่อยอดให้เป็นจุดแข็งให้กับชุมชน เพื่อดึงจุดด้อยท่ีมีระดับปัญหามากไปสู่การพัฒนา

ได้อีกรูปแบบหนึ่ง   ซึ่งชุมชนสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมความต้องการของชุมชน 

ภาพตัวอย่าง: การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้ Community Radar  

analysis  ของบ้านข้ีนาค        

ต าบลตูม อ าเภอปรางค์กู่    

จังหวัดศรีสะเกษ 
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 ส่วนที ่ 4 
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1. เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูล  

ไปท่ีเว็บไซต์กรมฯ เมนูบริการภายใน >> ระบบรายงานข้อมูล Online >>ศูนย์ข้อมูลกลางฯ 

 

 หรือเข้าเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ได้ท่ี  logi.cdd.go.th/cddcenter 

 เข้าสู่ระบบการบันทึกโดยกรอก USER NAME / PASSWORD แล้วคลิกท่ีปุ่ม เข้าสู่ระบบ 
ให้สังเกตข้อความสีแดงด้านล่าง เพื่อการแสดงผลท่ีดีแนะน าให้ใช้ BROWSER FIREFOX , 
CHROME 

 

 เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง 
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 เม่ือเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกท่ีเมนู ระบบบันทึกข้อมูล เพื่อเลือกฐานข้อมูลของแต่ละส านักฯ  

 

ฐานข้อมูลส านักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน (มี 4 ฐานข้อมูลดังนี้) 

1) ฐานข้อมูลการด าเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
2) ฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
3) ฐานข้อมูลข้อมูลผู้น า กลุ่มองค์กร เครือข่ายและชุมชน 
4) ฐานข้อมูลประเมินความสามารถผู้น า อช. 

ฐานข้อมูลส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (มี 4 ฐานข้อมูลดังนี้) 

5) ฐานข้อมูลข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
6) ฐานข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
7) ฐานข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 
8) ฐานข้อมูลเครือข่ายกองทุนชุมชน 

ฐานข้อมูลส านักส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน(มี 1 ฐานข้อมูลดังนี้) 

9) ฐานข้อมูลข้อมูลยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าเดือน 
ฐานข้อมูลกองแผน (มี 1 ฐานข้อมูลดังนี้) 

10) ฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
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1. การบันทึกข้อมูล  
2.1 ส านักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : บันทึกการด าเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนาผู้น า

อาสาพัฒนาชุมชน 

 การบันทึกข้อมูล 
(1) คลิกเลือกฐานข้อมูล จะปรากฏหน้าจอในการคีย์ให้คลิกเมนู คลิกเพิ่มข้อมูล 

(2) หน้าจอเริ่มต้นของการคีย์ข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หลังจากคีย์ครบถ้วนแล้ว 
(3) เมือ่บันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการ

บันทึก  

 

(4) หน้าจอแสดงแถวข้อมูลท่ีได้ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว 

 การลบข้อมูล 
(1) คลิกท่ีไอคอน      เพื่อลบข้อมูล  
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(2) เมื่อลบข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ
ข้อมูล  

 
 การแก้ไขข้อมูล 

(1) การแก้ไขข้อมูล: คลิกท่ีไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมูล 
(2) จะปรากฏหน้าจอแก้ไขข้อมูล เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว คลิกท่ี บันทึกการแก้ไข  

 
 

(3) การแทรกภาพกิจกรรม: คลิกท่ีไอคอน         เพื่อแทรกภาพกิจกรรม 
(4) หน้าจอแสดงการอัพโหลดรูปภาพ คลิกปุ่ม Choose File เพื่อหาไฟล์รูปภาพที่ต้องการ    

อัพโหลด จากนั้นคลิก Open เพื่อเปิดไฟล์ภาพที่จะอัพโหลด แล้วกด อัพโหลด เป็นการ
อัพโหลดรูปภาพของกิจกรรมนั้นๆ 
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2.2 ส านักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : บันทึกผลการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน 

 การบันทึกข้อมูล 
(1) คลิกเลือกฐานข้อมูล  จะปรากฏหน้าจอให้เลือก ปีงบประมาณ >> อ าเภอ >> ค้นหา  

 

 

 

 

(2) จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นของการคีย์ข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก หลังจากคีย์ครบถ้วน
แล้ว 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

(3) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการ
บันทึก 

 
 

(4) เมื่อบันทึกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว จะปรากฏแถวข้อมูลท่ีได้ท าการบันทึกไป 
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 การลบข้อมูล  
(1) คลิกท่ีไอคอน      เพื่อลบข้อมูล  
(2) เมื่อลบข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

ข้อมูล  

 

 การแก้ไขข้อมูล  

(1) คลิกท่ีไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมูล ท้ังนี้สามารถ ล้างค่าฟอร์มเพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ 
หรือ แก้ไขเฉพาะส่วนก็ได้ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม บันทึก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้คลิกท่ี OK เพื่อยืนยันการบันทึก 
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2.3 ส านักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : บันทึกข้อมูลผู้น า กลุ่มองค์กร เครือข่ายและชุมชน 

 การบันทึกข้อมูล 
(1) คลิกเลือกฐานข้อมูล  จะปรากฏหน้าจอในการคีย์ข้อมูลให้คลิกเลือกพื้นท่ีในการบันทึก    

เริ่มจาก  ปีงบประมาณ >> อ าเภอ >> ต าบล >> หมู่บ้าน >> ค้นหา  
 

 

 

 

(2) คลิกท่ีไอคอน          เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่  

 

(3) จะปรากฏหน้าจอเริ่มต้นของการคีย์ข้อมูล  2 ส่วน คือ 
   ส่วนท่ี  ข้อมูลท่ัวไป 1   
   ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

 

 

 

 

 

   เมื่อคีย์ข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก  

(4) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการ
บันทึก 
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(5) หน้าจอแสดงแถวข้อมูลท่ีได้ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว   

 
 

 การลบข้อมูล 
(1) คลิกท่ีไอคอน      เพื่อลบข้อมูล  
(2) เมื่อลบข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

ข้อมูล  

 

 การแก้ไขข้อมูล  

(1) คลิกท่ีไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมูล  
(2) เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้คลิกท่ี OK เพื่อยืนยันการบันทึก 

 

2.4 ส านักเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน : ผลการประเมินความสามารถผู้น า อช. 

 การบันทึกข้อมูล 
(1) คลิกเลือกฐานข้อมูล  จะปรากฏหน้าจอในการคีย์ข้อมูล ให้คลิก ปีงบประมาณ >> 

อ าเภอ >> ค้นหา จากนั้นคลิกท่ี [เพิ่มข้อมูลการประเมินความสามารถของผู้น า อช.]  
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(2) แสดงหน้าจากการคีย์ข้อมูล เมื่อคีย์ข้อมูลครบทุกส่วนแล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 
 

 
 

(3) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการ
บันทึก 

 

(4) ปรากฏแถวข้อมูลท่ีได้ท าการบันทึกข้อมูลไปแล้ว 
 

 การลบข้อมูล 
(1) คลิกท่ีไอคอน      เพื่อลบข้อมูล 

 

 

  

(5) เมื่อลบข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ
ข้อมูล  
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(6) การแก้ไขข้อมูล  

1. คลิกท่ีไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมูล  
2. เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้คลิกท่ี OK เพื่อยืนยันการบันทึก 

 

2.5 ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน : ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิต 
 

(1) คลิกเลือกฐานข้อมูล  จะปรากฏหน้าจอในการคีย์ข้อมูล คลิกเลือก ปีงบประมาณ >> 
อ าเภอ >> ต าบล >> ค้นหา จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม คลิกเพื่อเพิ่มข้อมูล 

 
 

(2) ปรากฏหน้าจอตรวจสอบรายช่ือหมู่บ้าน เลือกงวดงาน/เลือกหมู่บ้านท่ีต้องการบันทึก           
จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม ตรวจสอบ  

 

(3) จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน หลังจากมีการตรวจสอบรายช่ือหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
(3.1) กรณีที่ไม่พบ การบันทึกข้อมูลงวดงานก่อนหน้า ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อเพิ่ม

ข้อมูล 
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                   จะปรากฏหน้าจอการเริ่มต้นของการคีย์ข้อมูล จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก 

 
(4) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการ

บันทึก 

 

(5) หน้าจอแสดงแถวข้อมูลท่ีบันทึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 
 

 การลบข้อมูล 
(1) คลิกท่ีไอคอน      เพื่อลบข้อมูล จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้คลิกท่ีปุ่ม ใช ่
(2) เมื่อลบข้อมูลแล้วจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ

ข้อมูล  
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 การแก้ไขข้อมูล  
(1) คลิกท่ีไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมูล จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้คลิกท่ีปุ่ม ใช ่
(2) เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้ว จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน ให้คลิกท่ี OK เพื่อยืนยันการบันทึก 

 

 
 

  ท้ังนี้ ในส่วนของการบันทึกข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ข้อมูลสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน,  ข้อมูลเครือข่ายกองทุนชุมชน มีแนวทางการบันทึกข้อมูลท่ี
เหมือนกัน 
 

2.6 ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน : การจ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าเดือน 
การบันทึกข้อมูลยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP มีการคีย์ 2   ระดับ คือ  ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 ระดับอ าเภอ บันทึกข้อมูลยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าเดือนและยืนยันการบันทึก 

 ระดับจังหวัด ยืนยันการบันทักข้อมูลยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าเดือนจากอ าเภอ  
โดยท้ังสองระดับต้องบันทึกข้อมูลผ่านรหัสของตัวเอง ดังนี ้
 

2.6.1 ระดับอ าเภอ: การบันทึกข้อมูล 
(1) เข้าสู่ระบบการบันทึกโดยกรอก User Name/Password ระดับอ าเภอด้วยรหัส 11 หลัก 

เช่น User Name:cdd18460001,  Password: cdd18@460001 

(2) เลือกฐานข้อมูล >> ส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น >> ข้อมูลจ าหน่ายสินค้า OTOP 

(3) ปรากฏหน้าจอในการคีย์ข้อมูล  

- คลิกเลือก ปีงบประมาณ >> เดือน >> ค้นหา >>เพิ่มกลุ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูล ในแต่ละ
เดือน 

- จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก เมื่อคีย์ข้อมูลเสร็จ 
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(4) การลบข้อมูล: คลิกเลือกไอคอน      เพื่อลบข้อมูล 
 

2.6.2 ระดับอ าเภอ: ยืนยันการบันทึกข้อมูล 
(1)   เลือกเมนู >> ยืนยันข้อมูลยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าเดือน (ระดับอ าเภอ) 

(2)   จะปรากฏหน้าจอการยืนยันข้อมูล 
- คลิกเลือก ปีงบประมาณ >> เดือน >>แถวข้อมูล >> ค้นหา 

- จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูล  

- คลิก  (ระดับอ าเภอ) >> บันทึก ยันยืนการบันทึกข้อมูล  
2.6.3 ระดับจังหวัด: ยืนยันการบันทึกข้อมูล 

(1) เข้าสู่ระบบการบันทึกโดยกรอก User Name/Password ระดับจังหวัดด้วยรหัส 9 หลัก 
(2) เลือกเมนู >> ยืนยันขอ้มูลยอดจ าหน่ายสินค้า OTOP ประจ าเดือน (ระดับจังหวัด) 

(3) จะปรากฏหน้าจอการยืนยันข้อมูล 
-  คลิกเลือก ปีงบประมาณ >> เดือน >>แถวข้อมูล >> ค้นหา 

- จากนั้นจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูล  

- คลิก  (ระดับจังหวัด) >> บันทึก ยันยืนการบันทึกข้อมูล  

 
 

2.7 กองแผนงาน : ข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
(1) เลือกฐานข้อมูลท่ีต้องการบันทึก คลิกเลือก >> ปีงบประมาณ >> อ าเภอ >> ต าบล >> 

ค้นหา  
(2) คลิกเลือก >> คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล เพื่อเข้าสู่หน้าจอการคีย์ข้อมูล 
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(3) จะปรากฏหน้าจอตรวจสอบข้อมูล คลิกเลือก หมู่บ้าน >> ตรวจสอบ  

 
 

(4) จะปรากฏข้อความแจ้งเตือน หลังจากมีการตรวจสอบรายช่ือหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
  (4.1)  กรณีที่ไม่พบ การบันทึกข้อมูลงวดงานก่อนหน้า ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อท าการเพิ่มข้อมูล 

 
 

(4.2) กรณีที่มีการบันทึก ข้อมูลปีก่อนหน้า ให้คลิกปุ่ม OK เพื่อคัดลอกข้อมูลเดิม 
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(4.3) หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะปรากฏหน้าจอเพื่อคีย์ข้อมูล  เมื่อคีย์ข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว คลิกท่ี >> บันทึก เป็นการจบข้ันตอนการบันทึกข้อมูล 

 
 

(5)  หน้าจอแสดงแถวข้อมูลท่ีได้ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 

(6) การลบข้อมูล: คลิกเลือกไอคอน      เพื่อลบข้อมูล 

(7) การแก้ไขข้อมูล: คลิกท่ีไอคอน  เพื่อแก้ไขข้อมูล  
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2. ระบบรายงาน 
 

2.1 เลือกท่ีเมนู  ระบบรายงานสารสนเทศข้อมูลกลาง  >> เลือกฐานข้อมูลของแต่ละส านัก                       
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้ท าการบันทึก 
  

 

 

2.2 ตัวอย่าง: สารสนเทศส านักเสริมสร้างความเข้มแข็ง ประกอบด้วยรายงานต่างๆ แต่ละฐานข้อมูล 
เลือกเงื่อนไขในการดูรายงานตามต้องการ ต้ังแต่ระดับภาค /จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และหมู่บ้าน  

 

 

    2.3 ตัวอย่าง: สารสนเทศส านักพัฒนาทุนฯ ประกอบด้วยรายงานต่างๆ แต่ละฐานข้อมูล  เลือกเงื่อนไขใน
การดูรายงานตามต้องการ ต้ังแต่ระดับภาค /จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และหมู่บ้าน  
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2.4 ตัวอย่าง: สารสนเทศส านักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วยรายงานต่างๆ 
แต่ละฐานข้อมูล เลือกเงื่อนไขในการดูรายงานตามต้องการ ต้ังแต่ระดับภาค  /จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล และ
หมู่บ้าน 

 

 

3. การพิมพ์/การส่งออกข้อมูล 
 

3.1  การพิมพ์: เลือกดูระบบรายงานตามความต้องการ ต้ังแต่ระดับจังหวัด, อ าเภอ, ต าบล และหมู่บ้าน 
(1) คลิกขวาพื้นท่ีว่างหน้าจอรายงาน แสดงรายการค าส่ัง เลือกท่ี Print... หรือใช้คีย์ลัดโดยการกดปุ่ม 

Ctrl+P เพื่อเข้าสู่หน้าจอการส่ังพิมพ์รายงาน 
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(2) หน้าจอการส่ังพิมพ์  

 
 

3.2  การส่งออกไฟล์ Excel: เลือกรูปแบบรายงานตามฐานข้อมูลท่ีต้องการ สามารถเลือกดูและส่งออกข้อมูล
ได้ต้ังแต่ระดับ จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล และหมู่บ้าน จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม >> ส่งออก Excel จากนั้น 
เบราว์ เซอร์ จะท าการบัน ทึกข้อมู ล ท่ี ส่ งออกไปเก็บ ไ ว้ ให้  Folder Download อั ต โนมั ติ   
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