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ส่วนที่ 1 ข้อมูททั่ว้ข 
วิธีการเข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ 

เว็ปไซตส์ามารถเข้าถึงได้ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมส าหรับใช้อินเทอร์เน็ต 
เช่น Internet Explorer (IE) , Google Chrome, Firefox ขอแนะน าให้ใช้โปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุด 
เพื่อจะได้ใช้งานเต็มความสามารถของระบบงานและลด
ความผิดพลาดของการท างานบางอย่างท่ีระบบงานไม่
สนับสนุนในโปรแกรมรุ่นเก่า 
*แนะน าให้ เลือกเว็บเบราว์เซอร์  Chrome  เพื่อการใช้งานท่ีถูกต้อง 

วิธีที่ 1 พิมพ์ URL โดยตรง 
เปิดโปรแกรมเว็บ

เบราว์เซอร์ แล้ว พิมพ์ช่ือเว็ปไซต์
ลงในช่อง Address bar โดยพิมพ์
ค าว่า “http://happynetwork.org/commune”ในช่อง Address bar (ช่องส าหรับพิมพ์ URL) 
แล้วกดปุ่ม   เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ “ระบบติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยตรง 

 
วิธีที่ 2 ใช้เว็บไซต์ส าหรับค้นหา  เช่น Google  ให้พิมพ์ค าว่า “ระบบติดตามโครงการพัฒนา

หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” หน้าเว็บไซต์จะแสดงผลการค้นหา ดังภาพ  คลิกที่ ลิงค์ 
เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
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ถ้าเข้าสู่เว็ปไซต ์ได้ส าเร็จ  หน้าแรกของเว็ปไซตจ์ะแสดงผล ดังรูป 
 

 
 

องค์ประกอบหน้าแรกของเว็ปไซต์ 
แถบเมนูหลัก (ด้านบน) ของเว็ปไซต ์ประกอบด้วยเมนู 
 หน้าแรก : หน้าแรกของเว็ปไซต ์อัพเดทกิจกรรมและข่าว ประชาสัมพันธ์ ล่าสุด 
 โครงการ: ส าหรับเข้าสู่เมนูย่อยเกี่ยวกับโครงการ  
 ปฎิทิน : ปฎิทินงานรวม 
 คลังข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์  คู่มือ เอกสารฯ 
 เกี่ยวกับเรา: หน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ทีมงานต่างๆ 
 มุมสมาชิก : หน้าแสดงข้อมูลส าหรับการเข้าสู่ระบบสมาชิก  
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 การสมัครสมาชิก*1 

 ผู้ใช้งานระบบการติดตามโครงการทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บไซท์เพื่อการก าหนดสิทธิ์ใน
การเข้าใช้งานระบบ หากผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซท์ จะใช้งานได้เพียงบางส่วน ไม่
สามารถแก้ไขหรือส่งรายงานต่างๆได้ จะต้องเป็นสมาชิก เท่าน้ัน การสมัครสมาชิกใหม่ ให้ติดต่อผู้
ประสานงาน หรือผู้ดูแลระบบ เท่าน้ัน 
 
 กรณีสมาชิก ทืมรหัสผ่าน (เป็นสมาชิกแล้ว) 

1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนเมนู “ลืมรหัสผ่าน” 

 
2. ป้อน e-mail  ท่ีให้ไว้กับระบบ 

 
3. คลิก “Send password”  ระบบจะส่งรหัสใหม่ไปให้ทางอีเมล์ 

 
 

                                                        

1ไม่เปิดสมัครสมาชิกทั่วไป ผ่านระบบอัตโนมัต ิ
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 การเข้าสู่ระบบสมาชิก (Login)   เพื่อการเข้าใช้งานได้อย่างครบถ้วน 
1. เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนเมนู “มุมสมาชิก” 
2. ป้อนช่ือผู้ใช้งานหรืออีเมล์ (ถ้ายังไม่มีให้ติดต่อผู้ประสานงาน)   ในช่อง ช่ือสมาชิก ( 

Username )  

 
3. ป้อนรหัสผ่าน ท่ีท่านต้ังไว้ ในช่อง รหัสผ่าน ( Password ) 
4. สามารถเลือกเวลาท่ี จะใหจ้ ารหัสผ่านไว้ได้แล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเริ่มท างาน เมนู

ต่างๆ ได้ตามสิทธิ ท่ีได้รับ   
 ** ถ้าเข้าสู่ระบบสมาชิก ส าเร็จจะแสดงช่ือสมาชิกผู้ใช้งาน ท่ีมุมบนด้านขวามือ และสามารถใช้งาน
เมนูต่างๆได้ ** 
 
 การออกจากระบบสมาชิก (Logout) 
เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้เลื่อนเมาส์ไปคลิกบนช่ือสมาชิก แล้วเลือก ออกจากระบบ 
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 การเขที่ยนแขทงรายทะเอียดส่วนตัว 
1. เลื่อนเมาส์ไปท่ี ช่ือ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”

 
2. เลื่อนเมาส์ไปคลิก ท่ี  “เปลี่ยนรายละอียดส่วนตัว” 
3. คลิกที่ช่อง “นามแฝง”   เป็นช่ือท่ีจะน าไปแสดงใน

หน้าเว็บไซท์ เมื่อท่านส่งรายงาน หรือแสดงความ
คิดเห็น แนะน าให้ใช้ช่ือและนามสกุลจริง 

4. อีเมล์ ( E-Mail ) กรุณาป้อนอี-เมล์ของท่านให้ถูกต้อง 
ครั้งต่อไป ท่านสามารถใช้ อีเมล์ น้ีในการ เข้าสู่ระบบ
ได้ ทางเว็บไซท์จะไม่มีการแสดงอีเมล์น้ีของท่านใน
หน้าเว็บไซท์ แต่จะใช้ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน 
ระบบจะส่งรหัสผ่านไปห้าทางอีเมล ์

5. ช่ือจริง ให้ป้อนช่ือจริง 
6. นามสกุล ให้ป้อนนามสกุลจริง 
7. ป้อนรายละเอียดต่างๆ ในช่องต่างๆแต่ละช่อง ท่ีท่าน

มีข้อมูล เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
8. คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกการแก้ไข 
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 การเขที่ยน รหัสผ่านใหม่ (กรณีที่ใช้งานครั้งแรก) 
1. เลื่อนเมาส์ไปท่ี ช่ือ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

 
2. เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่“เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
3. ป้อนรหัสผ่านเดิม ในช่อง “รหสัผ่าน

ปัจจุบัน” 
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ท่ีต้องการ ในช่อง 

“รหัสผ่านใหม”่ โดยรหัสผ่านต้องมีความ
ยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร 

5. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง ในช่อง“รหัสผ่าน
ใหม่ (ยืนยัน)”  ให้เหมือนกันเพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของรหัสผ่าน 

6. คลิกปุ่ม “Save” เพื่อบันทึก 
ถ้าส าเร็จจะได้รับ ข้อความแจ้งผล 
“บันทึกรหัสผ่านใหม่เรียบร้อย”  

  (รหัสผ่านใหม่ จะใช้ได้ในการใช้เข้าใช้งานครั้งต่อไป หรือ ให้
Logout-ออกจากระบบก่อน แล้ว Login-เข้าสู่ระบบใหม่) 
 
หมายเหตุ:ข้อควรระวัง ในการพิมพ์ ให้ดูว่าเลือกแป้นพิมพ์ ภาษาอังกฤษ
หรือภาษาไทย ตอนต้ังรหัสผ่าน  สังเกต มุมล่างซ้ายมอืของจอ 
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 การเขที่ยนแขทงภาพถ่ายส่วนตัว 
1. เลื่อนเมาส์ไปท่ี ช่ือ แล้วคลิก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

 
2. เลื่อนเมาส์ไปคลิก ท่ี  “เปลี่ยนภาพถ่าย” 
3. เลื่อนเมาส์ไปคลิก ท่ี  “Choose File” 

 
 
4. เลือกไฟล์รูปภาพ ท่ีภาพ แล้วคลิก  “open” 
5. คลิก  “Upload photo” เพื่อบันทึกภาพ 

 
(ภาพถ่ายต้องมีนามสกุล jpg และขนาด 200x200 pixelsเมื่อมีการเปลี่ยนรูปภาพ ภาพจะเปลี่ยนให้ 
ในการใช้เข้าใช้งานครั้งต่อไป หรือ ออกจากระบบ แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง) 
 
 
 
 

ภาพท่ีใช้แทนตัว จะเขที่ยน 
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ส่วนที่ 2 รายทะเอียดโครงการ 
เมื่อเข้าสู่หน้าเว็ปไซต์ ให้เข้าระบบสมาชิก 

(login) ก่อนท างานเสมอ  (ถึงจะแสดงข้อมูลได้
ครบถ้วน) ถ้าหน้าจอไม่เหมือนดังภาพให้ คลิก “หน้า
แรก” ก่อนหน่ึงครั้ง จากน้ัน คลิกที่ “โครงการใน
ความรับผิดชอบ”  

 
การขอ้นรายทะเอียดหรอืแก้้ขข้อมูทโครงการ 

จากหน้าโครงการในความรับผิดชอบ จะแสดง
รายช่ือโครงการ   

1. คลิกที ่“ช่ือโครงการท่ีต้องการป้อนข้อมูล (หรือ
แก้ไขข้อมูล)”  

2. ถ้าหน้าจอไม่แสดงรายละเอียดหรืออยู่ในแถบ
ย่อยหน้าอื่นๆ คลิกที“่รายละเอียด” จะแสดง
รายละเอียดดังรูป  

3. “เลขท่ีข้อตกลง”  คลิก ... แล้วป้อนเลขท่ีข้อตกลง  
ท่ีได้รับอนุมัติ   

4. “รหัสโครงการ”คลิก ... แล้วป้อนรหัสโครงการ 
(ถ้ามี) 

5. “ช่ือโครงการ”คลิกท่ีช่ือแล้วสามารถแก้ไขช่ือได้ 

6. “ยุทธศาสตร์” คลิกเลือก ยุทธศาสตร์ 

7. “ผู้รับผิดชอบโครงการ” คลิก ...  ใส่ช่ือ
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

8. “คณะกรรมการ” คลิก ...  ใส่ช่ือคณะกรรมการ 

9. “พี่เลี้ยงโครงการ” คลิก ...  ใส่ช่ือพี่เลี้ยงโครงการ
(ถ้ามี) 

10. “ระยะเวลาด าเนินโครงการ” ระบุช่วงเวลา
11. 

10. 

3. 

6. 

7. 

8. 
9. 

45. 

2. 

1. 
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ด าเนินงาน วันเริ่มและวันสิ้นสุดโครงการ โดยคลิก
ในช่องคลิก ... แล้วจะมี ปฎิทินให้เลือก คลิกที ่
วันท่ี/เดือน/ปี ท่ีต้องการ 

11.  “ก าหนดวันส่งรายงาน” ระบวุันท่ี คลิกในช่อง
คลิก ... แล้วจะมี ปฎิทินให้เลือก คลิกที่ วันท่ี/
เดือน/ปี ท่ีต้องการ 

12. “งบประมาณ”คลิก ... ใส่ตัวเลขจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีได้รับ 

13. “กลุ่มเป้าหมาย”คลิกที ่0  แล้วป้อนตัวเลขจ านวนกลุ่มเป้าหมายโดยระบุจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

14. “รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย”คลิก... ป้อนรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

15. “พื้นด าเนินการ” คลิก ...  แล้วป้อนข้อมูลพื้นท่ีด าเนินการ โดยมีรูปแบบการป้อนดังน้ีหมู่ท่ี 
(xx)  (หมู่ท่ีเว้นวรรคแล้วตามด้วยตัวเลข) หรือ ม.(xx)  เว้นวรรคแล้วตามด้วย  ต.(xxxxx)  อ.
(xxxxx) จ.(xxxxx) * เมื่อพิมพ์ช่ือต าบลแล้วให้คลิกเลอืกท่ีอยู่ท่ีแสดงใต้กล่องข้อความ 

16. ป้อนข้อมูล งวดส าหรับการท ารายงาน โดยคลิกที่ “เพิ่มงวด” 

 

17. คลิกที่ …  ในช่อง จากวันท่ี ระบุช่วงเวลา โดยคลิกในช่อง“…” แล้ว
จะมีปฎิทินแสดงข้ึนมา ให้เลือกสามารถเลื่อนเดือน และเลือกวันท่ี 
ได้จากปฎิทิน 

18.  ป้อนตัวเลข งบประมาณท่ีได้รับในแต่ละงวด (ส าหรับงวดท่ี 2 หรือ 

16. 

17. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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งวดท่ี 3 ให้ท าซ้ าต้ังแต่ข้อ 16 อีกครั้ง) 

 

จนได้ งวดส าหรับท ารายงานครบท้ัง 3 งวด และยอดงบประมาณตรงกันกับท่ีต้ังไว้ แถบค า
เตือนสีเหลือง จะหายไป  (ถ้าตัวเลขงบประมาณ ให้ยึดตามเอกสารสัญญาท่ีได้รับอนุมัติมา) 

หมายเหตุ : ถ้าต้องการลบงวดท้ิง หรือกรณีท่ีรายการท่ีไม่ถูกต้อง ต้องการสร้างใหม่  ให้คลิกที่ X หลัง
รายการท่ีจะลบ แล้วตอบ OK ยืนยันการลบอีกครั้ง 

19. “หลักการและเหตุ”คลิก ... แล้ว ป้อนหลักการและเหตุ
เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก  หรือคลิกใน
ช่องถัดไป ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติ 

** ถ้ามีข้อมูลเป็นข้อๆให้กรอกตามรูปแบบดังน้ีตัวเลข
จุดเว้นวรรคหน่ึงช่องแล้วตามด้วยข้อความหรือ ใช้ - เว้น
วรรคหน่ึงช่องแล้วตามด้วยข้อความเมื่อป้อนข้อมูลเสร็จ
แล้วให้คลิกบันทึกหรือคลิกในช่องถัดไประบบจะบันทึก
ข้อมูลให้อัตโนมัติ ** 

20.  “กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก ”คลิก ... แล้ว ป้อน กรอบแนวคิดหลักการการ
ด าเนินงาน  

 

18. 

19. 

20. 

21. 
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21. การด าเนินงาน/กิจกรรม โดยคลิกที่ “เพิ่ม
กิจกรรม” แล้วก็แสดงหน้าต่างย่อยข้ึนมา 

22. ป้อนช่ือกิจกรรม  

23. ป้อนระยะเวลา ท่ีด าเนินการของกิจกรรม 

24. ป้อนสถานท่ี ท ากิจกรรม 

25. ป้อนจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วม 

26. ป้อนงบประมาณ (บาท) 

27.  ป้อนข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะ

ด าเนินการ ในกิจกรรม  

28. “บันทึก” เพื่อเสร็จสิ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
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ส่วนที่ 3 การบันทกึผทการท ากิจกรรม 

 การบนัทกึผทการท ากิจกรรม 

1. คลิกที่เมนู “บันทึกกิจกรรม” 

 

2. คลิกทีปุ่่ม  ท่ีต้องการบันทึก
กิจกรรม ของรายช่ือกิจกรรมท่ีวางแผนไว้ 

จะมีข้อมูลในช่องต่างๆ  จากการลงไว้ในแผน
ด าเนินงานตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง และ
ปรับแก้ให้ตรงความเป็นจริง รายละเอียดข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ 

3. ช่ือกิจกรรม สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนช่ือ
กิจกรรมได้ 

4. วันท่ีปฎิบัติ คลิกเลือกวันท่ีท ากิจกรรม 
5. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คลิกป้อนข้อมูล

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6.  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คลิกเพื่อป้อน
ข้อมูลรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 

7. กิจกรรมท่ีปฎิบัติ รายละเอียดข้ันตอน 
กระบวนการ คลิกเพื่อป้อนข้อมูล รายละเอียด
ของกิจกรรมท่ีได้ท าไปแล้ว 

 

4. คลิกเลอืกวันที ่

3. คลิก เพื่อแก้ไข 

5. คลิก ป้อนข้อมลู 

6. คลิก ป้อนข้อมลู 

7. คลิก ป้อนข้อมลู 

1. คลิก 2. คลิก 
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10. ป้อนจ านวน
เงิน ค่าใช้จ่าย 

8. ผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  คลิกเพื่อป้อนผล ท่ีเกิดข้ึนจากการท ากิจกรรม 

 

* ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่“ไม่ม”ีหรือเครื่องหมาย –  (ขีดกลาง)แทน 

9. คลิกเลือก“ประเมินความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม”แต่ละครั้ง 

10. บันทึก รายงานการใช้เงิน   งบประมาณท่ีต้ังไว้ ไม่จ าเป็นต้องปรับแก้ ให้ รายงานการใช้เงินท่ี
ใช้จริงในแต่ละประเภท ระบบจะแสดงผลรวมให้อัตโนมัติ  

11. คลิกปุ่ม “บันทึกกิจกรรม”เพื่อเสร็จ บันทึกข้อมูล 

9. คลิกเลอืก ประเมินผลกจิกรรม 

8. คลิก ป้อนข้อมลู 

11. คลิก 
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12. การส่งภาพถ่ายหรือไฟล์ประกอบกิจกรรม คลิกปุ่ม“ส่งภาพหรือไฟล์รายงาน”  (ต้องท าบันทึก
กิจกรรมก่อนถึงจะมีปุ่มน้ีปรากฎ ให้คลิกได้) 

13. คลิกเลือกภาพหรือไฟล์  คลิก open เพื่อส่ง
ภาพถ่ายหรือไฟล์ประกอบกจิกรรม  สามารถส่ง
ไฟล์ท่ีมีนามสกุลJPEG, JPG, PNG, DOC, 
DOCXและPDF 

 

 

 การแก้้ขบนัทกึกิจกรรม 
1. คลิกท่ีช่องข้อความเพื่อแก้ไขได้โดยตรง  

2. คลิก “บันทึก”เพื่อบันทึกกิจกรรม 

* สามารถใช้แก้ไขไขข้อมูล ท่ีเป็นช่อง
ข้อความเท่าน้ัน ไม่สามารถแก้ไข รายงาน
การเงินได้  

3. ถ้าต้องการแก้ไข รายงานการเงิน ท่ียังไม่ไม่
ส่งงวดรายงานการเงิน ให้คลิก ท่ี แก้ไข
บันทึกกิจกรรมจะแสดงหน้าจอเหมือน
ข้ันตอนการบันทึกกิจกรรมใหม่ สามารถท าการแก้ไข และคลิกบันทึก เมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไข  

 

 

 
 

 

12. คลิก 

 

1. คลิกเพื่อแก้ไข 

13. คลิกเลือกภาพ 

2. คลิกเพื่อบันทึก 

3. คลิกเพื่อเข้าหน้าแก้ไข 
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 การทบบนัทกึกิจกรรม 

การลบบันทึกกิจกรรมใช้เพื่อลบ
กิจกรรมน้ี  ให้คลิกที่ ลบบันทึก
กิจกรรม แล้วคลิก OKเพื่อตอบยืนยัน
การลบอีกครั้ง ควรใช้ความระมัดระวัง
ในการลบเน่ืองจากข้อมูลรูปภาพ หรือ
ไฟล์แนบ จะถูกลบไปด้วย  

 
* หมายเหตุ :ข้อควรระวังในการบันทึกกิจกรรม 
- ควรป้อนข้อมูลให้ครบ ทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูล ให้ใส่ “–”  ในช่องตัวอักษร และใส่ “0” ในช่องตัวเลข    
- ไม่ควรปิดหน้าเว็บขณะอยู่ในหน้าน้ี หรือ กดปุ่มย้อนกลับ ในหน้าเว็บ จะท าให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 

 
จะมีการบันทึกรายงาน ท่ีไม่สมบูรณ์เกิดข้ึน ดังรูป 
 

 
จะต้องคลิก แก้ไขร่างบันทึกกิจกรรม  แล้วเพิ่มข้อมูลให้ครบ หรือไม่ก็ลบกิจกรรมน้ีท้ิงไปก่อน   
แล้วค่อยบันทึกกิจกรรม ใหม่ในภายหลัง 

 4. คลิกแล้ว คลิก OK เพื่อยืนยันการลบ 
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ส่วนที่ 4 แบบบนัทกึข้อมูท 

 แผนขฎิบตักิารหมู่บ้านฯ 

1. คลิกที่  เลือกแผนปฏิบัติการหมู่บ้านเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เพื่อเข้าหน้าแผนฯ  

2. คลิกป้อนข้อมูลในช่อง “ช่ือบ้าน  หมู่ท่ี ต าบล อ าเภอ จังหวัด” 

 
3. คลิกป้อนข้อมูลในช่อง “ค าน า”  (ถ้าข้อความเยอะและมีในไฟล์ word ท่านสามารถ 

เลือกข้อความ แล้ว copy ข้อความท่ีต้องการ แล้วน ามา paste ในช่องท่ีต้องการได้) 
 

 
4. คลิกป้อนข้อมูลในช่อง “วิสัยทัศน์”  (สามารถ copy ข้อความแล้ว paste ได้) 
5. คลิกป้อนข้อมูลท่ัวไปของหมู่บ้าน ในช่อง “แผนท่ีเดินดิน/พิกัด” 

2. คลิกป้อนข้อมลู 

1. คลิก 

3. คลิกป้อนข้อมลู 

4. คลิกป้อนข้อมลู 

5. คลิกป้อนข้อมลู 

6. คลิกป้อนข้อมลู 
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6. คลิกป้อนข้อมูล ในช่อง “ประวัติหมู่บ้าน”   
7. ในส่วนของโครงสร้าง คณะกรรมการฯ คลิกแล้ว

ป้อนช่ือ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ ในแต่ละ
ต าแหน่งด้านล่าง 
 

8. คลิกที่ เพื่อเพิ่มรูปภาพ แล้วเลือกไฟล์
ภาพถ่ายท่ี จะอัพโหลด  

 
9. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลอาณาเขตในพื้นท่ีหมู่บ้าน 
10. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลประชากร 
 

 
 

11. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลการศึกษาในพื้นท่ีหมู่บ้าน 
12. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลด้านศาสนาในพื้นท่ีหมู่บ้าน 

             
 
 

7. คลิกป้อนข้อมลู 

8. คลิกส่งรูปถ่าย 

9. คลิกป้อนข้อมลู 

10. คลิกป้อนข้อมลู 

12. คลิกป้อนข้อมลู 11. คลิกป้อนข้อมลู 
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13. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลเศรษฐกิจในพื้นท่ีหมู่บ้าน 
14. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลการท่องเท่ียวในพื้นท่ีหมู่บ้าน 

 

      
 

15. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลการบริการข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีหมู่บ้าน 
16. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของส่วนข้อมูลสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบันใน

หมู่บ้าน 
 

        
 

17. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของจุดแข็งหรือทุนทางสังคมหรือของดีของหมู่บ้านท่ี
สนับสนุนต่อการพัฒนาหมู่บ้าน 

18. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาของหมู่บ้าน 

13. คลิกป้อนข้อมลู 14. คลิกป้อนข้อมลู 

15. คลิกป้อนข้อมลู 

16. คลิกป้อนข้อมลู 
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19. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาของหมู่บ้าน 
20. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ของโครงการท่ีส าคัญที่ผ่านมาฯ 

      
 
21. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ด้านความมั่นคง 

 
 

17. คลิกป้อนข้อมลู 
18. คลิกป้อนข้อมลู 

19. คลิกป้อนข้อมลู 

20. คลิกป้อนข้อมลู 

21. คลิกป้อนข้อมลู 
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22. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ด้านการพัฒนา 

 
23. คลิกป้อนข้อมูลในแต่ละช่องย่อย ด้านการสร้างความเข้าใจ 

 
สามารถกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันได้ ตลอดเวลา และ การคลิกแต่ละช่องจะบันทึก
เก็บให้อัตตโนมัติ 
 
เมนูอื่นๆ  
คลังข้อมูล 
- ข่าว-ประชาสัมพันธ์  ข่าวสาร อัพเดท โดยจะแสดงข่าวล่าสุด  สามารถดูข่าวย้อนหลัง  
- คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์ม รวบรวมคู่มือการใช้งานฯ และ ตัวอย่างแบบฟอร์ม ส าหรับใช้ในงาน 
สามารถเลือก หรือดาวน์โหลด (บันทึกเก็บเป็นไฟล์) 
- บทความ หนังสือ  e-book/ไฟล์หนังสือ สามารถโหลดได้   

 
ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี.. 

- เจ้าหน้าท่ีประสานงาน......................................... 
- เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ …………………………… 

22. คลิกป้อนข้อมลู 

23. คลิกป้อนข้อมลู 


