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ข้อควรระวังในการใช้งานในระยะแรกของ Logbook 65

● ระบบจะให้รหสัทีมปฏิบตัิการฯ สามารถบันทึกปัญหาและกิจกรรมที่
สัมพันธ์กับตัวชี้วัดความยากจนเทา่นัน้

● สามารถเพ่ิมครัวเรือนใหม่ได้ และเมื่อบันทึกตวัชีว้ัดแล้ว ระบบจะไม่เปิด
แก้ไขตัวชี้วัด แต่สามารถบันทึกปญัหา/ความต้องการและกิจกรรม ใน
กรณีที่ครัวเรือนนัน้ไมต่กเกณฑ์ในระบบ (ครัวเรือนจะถกูประเมินจาก
ปญัหาและกิจกรรมทีบั่นทึก)

● ระบบยังไม่อนญุาตให้สามารถยา้ยสมาชิกออกจากครัวเรอืนได้
● ในระบบเมื่อเพ่ิมปัญหา/ความต้องการ และกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ

แล้ว จะไม่สามารถลบได้
● ระบบจะยังไมเ่ปิดใหอ้นมุัตขิอ้มลูครัวเรือน



การเข้าใช้งานระบบ

กรอกชื่อ
ผู้ใช้งานและ
รหัสผ่าน
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การค้นหาครัวเรือน 2

สามารถเลือกดู
ข้อมูลปี 64 ได้

ค้นหาและดาวน์โหลด
ข้อมูลด้วย Pivot 65

เข้าดูรายงานปัญหา/
กิจกรรม และสถิติการ

ด าเนินงาน

เงื่อนไขการค้นหา เพ่ิมครัวเรือนใหม่



การค้นหาครัวเรือนขั้นสูง คลิกที่ ค้นหาข้ันสูง
ในหน้าครัวเรือน/สมาชิก 65

เงื่อนไขการค้นหา
ที่เลือกทัง้หมด

เลือกรูปแบบการแสดงผลเป็น
รายบุคคล หรือ รายครัวเรือน

สามารถเลือกค้นหาแบบ
เร่งด่วนโดยการคลิกที่เดียว
ระบบจะเลือกเงื่อนไขให้

อัตโนมัติ

สามารถค้นหาให้ละเอียดข้ึน
ตามเงื่อนไขต่างๆ

ล้างเงื่อนไขการ
ค้นหาที่เลือกไว้

ทัง้หมด
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การค้นหาครัวเรือน

เม่ือต้องการค้นหาช่อง ครัวเรือนที่เคยบันทึก logbook65 ระบบจะแสดงครัวเรือนท่ี username นัน้ได้บันทึกข้อมูลในระบบ
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เม่ือต้องการค้นหาช่อง ครัวเรือนยากจน TPMAP(ปรับตามข้อมูลล่าสุด) ระบบจะเลือกเงื่อนไขการค้นหาเป็น สมาชิกในครัวเรือน
“มี”บัตรสวัสดิการ และ เป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ MPI ให้อัตโนมัติ



การค้นหาครัวเรือน

เม่ือต้องการค้นหาช่อง ครัวเรือนท่ีเพ่ิมใหม่ใน logbook65 ระบบจะแสดงครัวเรือนทัง้หมดท่ีถูกเพ่ิมเข้ามาใหม่ในปี 65
(ต้องเป็นครัวเรือนท่ีไม่มีข้อมูลในปี 64)

เม่ือต้องการค้นหาช่อง ครัวเรือนท่ีเพ่ิมใหม่ใน logbook65 และ ครัวเรือนยากจน ระบบจะแสดงครัวเรือนยากจนท่ีถูกเพ่ิมเข้ามา
ใหม่ในปี 65 (ต้องเป็นครัวเรือนท่ีไม่มีข้อมูลในปี 64)
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ผลการค้นหาครัวเรือน

ค้นหาโดย ชื่อ
นามสกุลหรือที่อยู่

(ชื่อหมู่ ต าบล อ าเภอ) 
โดยไม่เว้นวรรค และ
ไม่สามารถใช้เลขที่
บ้านในการค้นหา

จ านวนหน้าตารางที่ได้
จากผลการค้นหาจ านวนผลลัพธ์

ของการค้นหา
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สามารถเลอืก
จ านวนรายการที่
ต้องการแสดง
ข้อมูลในตาราง



การน าออกข้อมูลครัวเรือน

ระบบจะแสดงปุ่มนี้ และสามารถน าออกได้เฉพาะ username ทีมปฎิบัติการ pelcdxxxxxx (xxxxxx 6 หลัก) สามารถน า
รายชื่อครัวเรือนออกเป็นไฟล์ csv ที่เปิดได้ด้วย excel จะน าออกได้ทีละต าบลเท่านัน้
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เมื่อกดค้นหา ระบบ
จะแสดงปุ่มให้น า
ออกข้อมูลที่แสดง

ในตาราง

เลือกจ านวนแถวที่
ต้องการให้แสดง
ข้อมูลก่อนกดน า
ออกข้อมูล



เมื่อกดปุม่ ต้องการ
ระบบจะแสดงฟอร์ม
ส าหรับกรอกข้อมูล
เพ่ิมครัวเรอืน

ในกรณีที่เลขบัตรประชาชนยังไม่เคยบันทึกใน
Logbook จะขึ้นแจ้งเตือนยืนยันเพ่ือด าเนนิการตอ่

การเพ่ิมครัวเรือนใหม่ 8



การเพ่ิมครัวเรือนใหม่

กรอกข้อมูลให้ครบตามเครือ่งหมาย *
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การเพ่ิมครัวเรือนใหม่

สามารถเลือก
รูปการณ์แสดง
แผนที่ได้ 4 แบบ

คลิกเพ่ือเลอืก
รูปที่ต้องการ
อัพโหลด
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คลิกเพ่ือเลอืก ผ่าน/
ไม่ผ่านเกณฑ์

ทั้งหมด 5 หมวด

การเพ่ิมครัวเรือนใหม่ 11



การดูข้อมูลรายครัวเรือน

คลิกเพ่ือดู
รายละเอียดครวัเรอืน
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กรอกเลขบัตรประชาชนเพ่ือค้นหาบุคคล

ผู้ดูแลข้อมูลครัวเรือน คือ “ ชื่อหน่วยงานที่บันทึกข้อมูล
(Username)”

โดยผู้ดูแลครัวเรือนจะสามารถเพ่ิม-ลบ และแก้ไขข้อมูลสมาชิก
ครัวเรือนที่ตนเปน็ผู้ดูแลอยู่ได้เท่านั้น

การเพ่ิมสมาชิกครัวเรือน

ปัจจุบันสามารถเพ่ิมและแก้ไขข้อมูล
ส่วนตัวของสมาชิกได้เท่านัน้ ไม่สามารถ

ย้ายสมาชิกออกจากครัวเรือนได้
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เมื่อเปลี่ยนสถานะหัวหน้าครัวเรือน
เปน็เสียชีวิต หรือเปลี่ยนหัวหน้า
ครัวเรือนใหม่ ระบบจะแสดงตาราง
สมาชิกในครัวเรอืน เพ่ือเลือกหัวหน้า

ครัวเรือนคนใหม่ และเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกบั

หัวหน้าครัวเรอืน

การเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน 14



การดูตัวชี้วัดย่อยที่ตกเกณฑ์

เมื่อกดที่แถบสีเทา ระบบจะแสดงตัวชี้ย่อยในแต่ละมิติ โดย
เครื่องหมายสีเขียวคือ ผ่านเกณฑ์
เครื่องหมายสีแดง คือ ไม่ผ่านเกณฑ์
ระบบจะสามารถแสดงไดท้ีละมิติ
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การเพ่ิมปัญหา/ความต้องการ

1

3

4

1. เมื่อเพ่ิมปัญหาแล้วจะไม่สามารถ
ลบได้ สามารถแก้ไขได้เท่านัน้

2.เมื่อเพ่ิมกิจกรรมจะไม่สามารถ
แก้ไขปญัหา/ความต้องการได้อีก

16

2



กรอกข้อมูลให้ครบตามเครือ่งหมาย *

คลิกเพ่ือเลือก
รูปที่ต้องการ
อัพโหลด

การเพ่ิมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ

1 2

เมื่อเพ่ิมกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแล้วจะ
ไม่สามารถแก้ไขปญัหา/ความต้องการได้
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รายงานปัญหาและกิจกรรม

กดเพ่ือพิมพ์
ข้อมูลในตาราง

เมื่อคลิกที่ตารางจะ
ลิงค์ไปยังหน้า
รายละเอียด
ครัวเรือนนั้น
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สามารถค้นหา หมู่บ้าน
ต าบล อ าเภอ ช่ือ

โครงการ ผู้ส ารวจปัญหา
หน่วยงานที่ส ารวจ ช่ือ
กิจกรรม ผู้ด าเนินการ

คัดลอก
ข้อมูลใน
ตาราง
เป็น

ตัวอักษ
ร

เลือกรูปแบบ
ไฟล์ที่ต้องการ
ดาวน์โหลด

( CSV, excel )

สามารถเลือกแสดง
หัวข้อคอลัมน์ที่

ต้องการ

เลือกจังหวัด, 
อ าเภอ, ต าบล ที่
ต้องการค้นหา



รายงานสถิติการด าเนินงานเชิงพ้ืนที่

สามารถค้นหา หมู่บ้าน/
ชุมชน, ต าบล, อ าเภอ

เลือก จังหวัด, อ าเภอ, ต าบล, 
ความละเอียดข้อมูล, ตัวช้ีวัด
MPI 5 มิติ ที่ต้องการค้นหา

เลือกรูปแบบไฟล์ที่
ต้องการดาวน์โหลด

( CSV, excel )

สามารถเลือกแสดง
คอลัมน์ที่ต้องการ

กดเพ่ือพิมพ์
ข้อมูลในตาราง

19

คัดลอกข้อมูลใน
ตารางเป็น
ตัวอักษร



รายงานสรุปมิติความยากจนและการส ารวจปัญหารายครัวเรือน

กดเพ่ือพิมพ์
ข้อมูลในตาราง เมื่อคลิกที่ตารางจะ

ลิงค์ไปยังหน้า
รายละเอียด
ครัวเรือนนั้น

เลือกรูปแบบ
ไฟล์ที่ต้องการ
ดาวน์โหลด

( CSV, excel )

สามารถเลือกแสดง
หัวข้อคอลัมน์ที่

ต้องการ

เลือกจังหวัด, 
อ าเภอ, ต าบล ที่
ต้องการค้นหา

คัดลอกข้อมูลใน
ตารางเป็น
ตัวอักษร
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รายงานสรุปมิติความยากจนและการส ารวจปัญหารายครัวเรือน(ต่อ)

สามารถค้นหาครัวเรือนที่ยังไม่ได้บันทึกปัญหาในระบบได้ โดยเลือกเงื่อนไขที่ต้องการ แล้วกดที่คอลัมน์จ านวน
ปัญหาทัง้หมดที่ส ารวจ ให้เรียงจากน้อย-มาก โดยจ านวน 0 คือ ครัวเรือนที่ยังไม่มีการบันทึกปัญหา

1 เลือกเงื่อนไขที่ต้องการค้นหา

2 กดเรียงจ านวนในคอลัมนจ์ากน้อยไปมาก

21

จ านวนปัญหาเป็น 0 
คือ ครัวเรือนท่ียังไม่

บันทึกปัญหา



ระดับการแก้ไขเร่งด่วน 22

ทางสภาพัฒน์มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดย
ให้น ้าหนัก

มิติที่ 1:สุขภาพ 2:ความเป็นอยู่ และ 4: รายได้ ก าหนดค่าถ่วง
น ้าหนัก x 2 (ในความส าคัญกับ 3 มิติ เพราะเป็นปัจจัย 4)

ในขณะที่มิติ 3 : การศึกษา และ 5 : การเข้าถึงสวัสดิการแห่ง
รัฐ ก าหนดค่าถ่วงน ้าหนัก x 1

ตัวอย่าง
ครัวเรือน A ตกทัง้ 5 มิติ
ระดับการแก้ไขเร่งด่วน = (1x2)+(1*2)+(1*1)+(1*2)+(1*1) = 8 
(ซึ่งเป็นค่าสูงสุด)
1  คือ ไม่เร่งด่วน
8 คือ เร่งด่วนที่สุด

* ก าหนดแนวทางโดย ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



การค้นหาประเภทครัวเรือน ประเภทปัญหา 23

สามารถเลือกค้นหาเฉพาะประเภทครัวเรือน หรือประเภทปญัหาที่ต้องการ ได้ทัง้รายงานปัญหาและกิจกรรม รายงานสถิติเชิงพ้ืนที่
รายงานสรุปมิติความยากจน



สามารถเลือก
ประเภทปัญหา และ
ประเภทครวัเรอืนได้

หน่วยเป็น 
จ านวนครัวเรือน

การค้นหาจ านวนครัวเรือนตกหล่น 24



สามารถเลือก
ประเภทปัญหา และ
ประเภทครวัเรอืนได้

เมื่อคลิกที่ตารางจะลิงค์
ไปยังหน้ารายละเอียด

ครัวเรือนนัน้

รายการที่แสดงมีหน่วย
เป็น “จ านวนปญัหา”

การค้นหารายชื่อครัวเรือนตกหล่น 25



สามารถเลือก
ประเภทปัญหา และ
ประเภทครวัเรอืนได้

รายการที่แสดงมีหน่วย
เป็น “จ านวนครัวเรือน”

เมื่อคลิกที่ตารางจะไปยงั
หน้ารายละเอียด
ครัวเรือนนัน้

ครัวเรือนตกหล่นต้องมี
จ านวนปญัหาต้ังแต่ 1 
ปญัหาขึ้นไป ถ้าเป็น 0 จะ
ไม่นับเป็นครัวเรือนตกหลน่

การค้นหารายชื่อครัวเรือนตกหล่น 26



ส่วนประกอบใน Pivot 65

หัวข้อที่สามารถเลือกดูข้อมูล
พ้ืนท่ีแสดงกราฟ

ข้อมูล

คอลัมน์ท่ีเลือกให้แสดงข้อมูล
ประเภทกราฟที่แสดงข้อมูล

หน่วยที่
เลือก

แถวท่ี
เลือกให้
แสดง
ข้อมูล

อ าเภอ ต าบลที่เลือกให้แสดง
(เมื่อเลือกอ าเภอ จะแสดงข้อมูล
รายต าบล เมื่อเลือกต าบล
จะแสดงข้อมูลรายหมู่บ้าน)

27



การใช้งาน Pivot 65

เลือกประเภทกราฟที่ต้องการ

ลากหัวข้อที่
ต้องการไปยัง
แถวหรือคอลัมน์

เมื่อเลือกข้อมลูเสร็จ ระบบ
จะแสดงกราฟข้อมูลตาม

รูปแบบที่เลือก

เลือกประเภทกราฟที่ต้องการ เลือกอ าเภอ ต าบลที่ต้องการ
ให้แสดงข้อมูล

28



สามารถเลือกข้อมูลที่
ต้องการให้แสดง/ไม่แสดงได้

สามารถเรียงข้อมูลจาก
มาก-น้อย/น้อย-มากได้

การใช้งาน Pivot 65 29



การค้นหาครัวเรือนเป้าหมายที่ไม่มีผู้อาศัย

สามารถคลิกที่ลูกศรเลือก 
ใช่ , ไม่ใช่ ที่ไม่มสีมาชกิใน
ครัวเรือน เพ่ือให้แสดง
ข้อมูลในตาราง

ในกรณีที่แสดงอยู่นี้ คือ 
ไม่เลือก “ไม่ใช่” ตารางจึง
แสดงส่วนที่ ใช่ เท่านัน้

สามารถคลิกที่ลูกศรเลือก 
รอยืนยัน , ไม่ได้รับการส ารวจ ที่ 
สถานะส ารวจครัวเรือน เพ่ือให้
แสดงข้อมูลในตาราง

ในกรณีที่แสดงอยู่นี้ คือ 
ไม่เลือก “ไม่ได้รับการส ารวจ”
ตารางจึงแสดงส่วนที่ ใช่ เท่านัน้

ตัวอย่างข้อมูลที่อ่านจากตารางได้คือ อ.หนองปรือ มีครัวเรือนใหม่ที่สภานะรอยืนยัน 3 ครัวเรือน
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ตัวอย่างการอ่านข้อมูลในตาราง

ตัวอย่างข้อมูลที่อา่นจากตาราง
ได้คือ
อ.ด่านมะขามเตี้ย เปน็
ครัวเรือนป ี65 ที่ยังไม่ได้
ส ารวจ 75 ครัวเรือน

ตัวอย่างข้อมูลที่อา่นจากตาราง
ได้คือ
อ.หนองปรือ เปน็ครัวเรือน
ใหม่ที่รอยืนยัน 3 ครัวเรือน



การคัดลอกข้อมูลออกจากPivot 65
2. เลือก

รูปแบบ TSV 
Export

3. เลือก
หัวข้อที่
ต้องการ

4. ลากคลุมข้อมูลที่
ต้องการคัดลอก
และกดคัดลอก
หรือ ctrl+c 

(สามารถน าที่คัดลอก
ไปวางใน Excel ได)้

1. เลือกอ าเภอ ต าบล เพ่ือแสดง
ระดับข้อมูลที่ต้องการ

สามารถลาก ย่อ/ขยาย
ส่วนแสดงผลได้
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ตัวอย่างกราฟแบบอ่ืนใน Pivot 65

Bar Chart
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วิธีการแก้ไขและลบปัญหา/ความต้องการ 33

* กรณีปัญหาที่ได้รับการเพ่ิม
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือแล้ว จะไม่

สามารถแก้ไขหรือลบได้ *

เมื่อกด แก้ไข จะแสดงรายละเอียด
ปัญหาที่เคยบันทึกไว้

เมื่อกด ลบ จะแสดงข้อความยืนยัน
การลบปัญหา



วิธีการแก้ไขกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ

* กรณีที่เพ่ิมกิจกรรมให้ความช่วยเหลอืแล้ว จะไม่สามารถลบได้ *
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