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บทท่ี 1 การใช้งานเบ้ืองต้น 

นโยบายของรัฐบาลได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงานรวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่ประชาชน และองค์กรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและสามารถบูรณาการ ระบบข้อมูลเพ่ือลด
ความซํ้าซ้อนและล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้วางระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศ เพ่ือนําปัญหา
และข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานและได้จัดทําโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือท่ีจะรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หนังสือคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเล่มนี้จะได้อธิบายถึงรายละเอียดของการใช้งานระบบสารสนเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันดังนี้คือ 

1. ผู้ดูแลระบบ (admin)เป็นส่วนของการจัดการระบบของโปรแกรม เช่น การดูแลจัดการสิทธิและหน้าท่ี
ของผู้ใช้หรือ user เช่นการเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขผู้ใช้ สิทธิในการแก้ไขหรือลบข้อมูลของระบบ ซ่ึงการ
จัดการระบบนี้เป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมปกครองท้องถ่ิน 

2. การนําเข้าข้อมูลหรือคีย์ข้อมูล เป็นส่วนของการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของโปรแกรมซ่ึงข้อมูลท่ีนําเข้าเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ัง 9 ข้อมูลส่วน เช่น ข้อมูลสภาพท่ัวไป ข้อมูลโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การนําข้อมูลเข้าสู่
ระบบนี้เป็นหน้าท่ีในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินของแต่ละ
จังหวัด 

3. การดูข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูล สําหรับเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินหรือประชาชน
ท่ัวไป เป็นส่วนของการดูรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลท่ีป้อนหรือคีย์เข้าไปท้ัง 9 ข้อมูลส่วนเช่นเดียวกับการ
นําเข้าข้อมูล เช่น ข้อมูลสภาพท่ัวไป สาธารณูปโภค สังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข เป็นต้น ตัวอย่างการ
ค้นหาเช่น ต้องการทราบจํานวนสถานศึกษาในสังกัดของท่านระดับอนุบาลมีจํานวนท้ังหมดเท่าไร 
ซ่ึงการค้นหาดังกล่าวจะสามารถดูวิธีหรือศึกษาได้จากคู่มือเล่มนี้ได้ต่อไป 
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� การเข้าและออกจากระบบงาน 

1. เริ่มต้นระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยคลิกท่ี  หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานใส่ URL ท่ีช่อง 
Address ซ่ึง URL ท่ีใช้เข้าสู่ระบบ คือ http://info.thailocaladmin.go.th/index.jsp เม่ือ

ผู้ใช้งานใส่ URL ท่ีกําหนดเสร็จให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  ท่ีแป้นคีย์บอร์ดเม่ือเข้ามาแล้วจะพบ
หน้าจอการ Login เข้าระบบหรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เมนูระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ อปท. 

 

���ก����	��
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2. การใช้งานหน้าจอ Login 
หน้าจอ Login เป็นหน้าจอท่ีใช้สําหรับป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากผู้ใช้งานท่ีไม่มีสิทธิ์ในการ 
เข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่เมนูหลักของระบบ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
 

 
คีย์  Username   และ Password 

 
คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” จะเข้าสู่หน้าจอเมนูหลักของระบบ  

1 

2 
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3. หน้าจอหลักของระบบ 
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4. จากนั้นคลิกท่ีรายการเมนูท่ีผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่หน้าจอการทํางานใด ให้คลิกเลือกท่ีรายการนั้น ก็จะ
เข้าสู่หน้าจอการทํางานของรายการท่ีเลือก 

5. เม่ือผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบงานให้คลิกเลือกท่ี  การ Logout ออกจากระบบ
เป็นเมนูท่ีมีไว้สําหรับเม่ือเลิกใช้งานระบบ จะต้อง logout ออกจากระบบทุกครั้งเพ่ือป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลจากบุคคลอ่ืน 
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� การใช้งานเมนูคําสั่ง การใส่ค่าต่างๆ ในหน้าจอการทํางานของระบบ 
การใส่ค่าต่างๆในหน้าจอการทํางาน จะมีประเภทของข้อมูลท่ีจะให้ใส่แตกต่างกันไป ซ่ึงบริเวณหรือ

พ้ืนท่ีท่ีให้ใส่ข้อมูลนั้นจะถูกเรียกว่า “Field” ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีวิธีการใส่ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทข้อมูลท่ีเป็น “Text Box” 

 
เป็นลักษณะของ Field ท่ีให้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ “ข้อความ” ซ่ึงสามารถท่ีจะคีย์ตัวอักษรหรือตัวเลขลง
ไปได้ ข้ึนอยู่กับประเภทของข้อมูลท่ีจะใส่ โดยคลิกเมาส์ลงไปท่ีช่องสําหรับใส่ข้อมูล แล้วจึงทําการคีย์
รายละเอียดข้อมูลท่ีต้องการจะใส่ เช่น เรื่อง , หมายเหตุ  เป็นต้น กรณีไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใดๆ  

2. ประเภทข้อมูลท่ีเป็น “Date” 

 

เป็นลักษณะของ Field  แบบ Text Box แต่รูปแบบในการใส่ข้อมูล  
จะต้องคีย์ข้อมูลเป็น “วันท่ี/เดือน/ปี พ.ศ.” รูปแบบในการใส่ข้อมูลจะต้อง

ใส่เป็น “12/02/2553” หรือคลิกเลือกท่ี   ระบบจะแสดงตารางวันท่ี

โดยคลิกเมาส์เลือก  เพ่ือระบุเดือน และคลิกเลือก    ข้ึนลงระบุ ปี พ.ศ. จากนั้นเลือกวันท่ีท่ี
ต้องการ ระบบจะทําการจัดรูปแบบของวันท่ีให้เป็น “12/01/2554” โดยอัตโนมัติ 

3. ประเภทข้อมูลท่ีเป็น “Drop Down List” หรือท่ีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Lookup” 

 
เป็นลักษณะของ Field  ท่ีให้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ “เลือกข้อมูล”  ซ่ึงหมายถึง การเรียกใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่

จากฐานข้อมูล โดยใช้เมาส์คลิกท่ีเครื่องหมายลูกศรลง  จะพบกับตัวเลือกของประเภทข้อมูลนั้น 

  
จากนั้นให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังข้อมูลท่ีต้องการ แล้วคลิกเมาส์ 1 ครั้ง ก็จะได้ข้อมูลท่ีคลิกเลือกไว้ใน

ช่องการทํางานของประเภทข้อมูลนั้น  
4. ประเภทข้อมูลท่ีเป็น “Check Box” 

 

เป็นลักษณะของ Field ท่ีใช้สําหรับให้เลือกประเภทข้อมูล โดยให้คลิกเมาส์ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า
ประเภทข้อมูลนั้น ก็จะปรากฏเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม แสดงว่าประเภทข้อมูลนั้นได้ถูกเลือกไว้ 
ซ่ึงลักษณะของ Field ประเภทนี้จะสามารถเลือกประเภทของข้อมูลได้มากกว่า 1 ประเภท 
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• สัญลักษณ์และความหมายของปุ่มต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
เครื่องหมาย คําอธิบาย 

 

เป็นปุ่มแรกท่ีเข้าสู่ระบบ การนําเข้าข้อมูล ก่อนท่ีจะเข้าสู่หน้า Login เข้าสู่
ระบบการคีย์ข้อมูล 

 เป็นเมนูสําหรับกลับหน้าหลักของระบบการนําเข้าข้อมูล 

 เป็นเมนูสําหรับเปลี่ยน Password (รหัสของการเข้าไปใช้โปรแกรม) 

 
เป็นเมนูสําหรับออกจากระบบการนําเข้าข้อมูลเม่ือกดปุ่มนี้ก็จะเข้าไปหน้า
สําหรับ Login ใหม่ 

 
เป็นปุ่มสําหรับยกเลิกการทํารายการเม่ือคลิกปุ่มนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหลักของระบบ 
การนําเข้าข้อมูล 

 เป็นปุ่มสําหรับบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

 
เป็นปุ่มสําหรับบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและจะแสดงผลหน้าถัดไปสําหรับ
การคีย์ข้อมูลต่อไป 

 เป็นปุ่มสําหรับย้อนกลับหรือปุ่ม Back สําหรับกลับย้อนไปดูข้อมูลท่ีคีย์เข้าไป 

 เป็นปุ่มสําหรับการเพ่ิมข้อมูลท่ีต้องการคีย์เข้าไปใหม่ 

 
เป็นปุ่มสําหรับลบข้อมูลบางส่วนซ่ึงก่อนท่ีจะใช้ปุ่มนี้ได้ก็ต้องเลือกข้อมูลท่ี
ต้องการท่ีจะลบก่อน 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
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� การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ทําได้โดยคลิกท่ี เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน ดังรูป  

 

���ก����	���	�#� Change Password 

จากนั้นให้คีย์ข้อมูลดังนี้ 
- รหัสผ่านเดิม 

- รหัสผ่านใหม่ 

- ยืนยันรหัสผ่าน 

- กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

 
���ก����	���	�#� Change Password 
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ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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บทท่ี 2 การใช้งานระบบ 

การนําข้อมูลเข้า สําหรับเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลของแต่ละจังหวัด ซ่ึงเป็นวิธีการหรือตัวอย่างข้ันตอน
สําหรับการนําข้อมูลเข้าโปรแกรม ซ่ึงข้อมูลท่ีจะนําเข้าประกอบไปด้วย ข้อมูล 9 ส่วนด้วยกัน เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานท่ัวไป ด้านสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เป็นต้น 

เริ่มต้นในการศึกษาโปรแกรมจึงควรท่ีจะทําความเข้าใจกับเครื่องหมายหรือปุ่มต่างๆของโปรแกรมซ่ึง
ปุ่มต่างๆท่ีแสดงอยู่นั้นเป็นปุ่มท่ีมีในระบบการนําเข้าข้อมูล ซ่ึงปุ่มแต่ละปุ่มนั้นมีความหมายและการใช้งานท่ี
แตกต่างกัน 

 

� การบันทึกข้อมูล 

� ข้อมูลสภาพท่ัวไป 

ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรท่ีท่านสังกัดเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีจะทําการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบซ่ึงจะ
อธิบายถึงสถานท่ีต้ังของหน่วยงานลักษณะภูมิประเทศ เขตการปกครอง อาณาเขตของพ้ืนท่ี และข้อมูลของ
ประชากร ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะสามารถบ่งบอกหรือสรุปถึงอัตราการหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนท่ีว่ามีมาก
น้อยเพียงใดเป็นต้น 

���� ข้อมูลองค์กรท่ีท่านสังกัด 

• รหัสองค์กร จะระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น ซ่ึงรหัสขององค์กรเหล่านี้จะกําหนดมาเรียบร้อยแล้ว 
• ชื่อองค์กร 
• ประเภทองค์กร  

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรอื อบจ. 
2) เทศบาล 
3) องค์การบริหารส่วนตําบล หรือ อบต. 

• ขนาดองค์กร จะข้ึนอยู่กับประเภทขององค์กร เช่น เทศบาลก็จะระบุขนาดเป็น เทศบาลนคร,
เทศบาลเมือง,เทศบาลตําบล และ อบต.ขนาด เล็ก , กลาง , ใหญ่ 

• ท่ีตั้งหน่วยงาน ระบุท่ีตั้งของหน่วยงาน 
• ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีขององค์กรเช่น นายก, ปลัดและเจ้าหน้าท่ีคีย์ข้อมูล 

���� สภาพท่ัวไปลักษณะท่ีตั้ง 

สภาพท่ัวไปของหน่วยงาน เช่น พ้ืนท่ีอาณาเขต เขตการปกครอง, เขตการปกครองทิศเหนือติดกับอะไร 
ภายในโปรแกรมจะระบุข้อมูลท่ีจะต้องคีย์ไว้ซ่ึงจะต้องทําการคีย์ข้อมูลให้ครบทุกช่องท่ีมีการแสดงเครื่องหมาย



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
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(*) ในแง่กรณีคีย์ข้อมูลไม่ครบระบบจะมีคําเตือนให้คีย์ข้อมูลให้ครบถ้วนก่อน ท่ีจะทําการบันทึกข้อมูลถัดไปดัง
รูปตัวอย่างเครื่องหมายแสดงข้อมูลท่ีจะต้องใส่ข้อมูลและรูปท่ี5 รูปแสดง alert ข้อความเตือนการคีย์ข้อมูล 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 
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���� ข้อมูลชุมชน(เขตเทศบาล)หรือข้อมูลหมู่บ้าน(เขต อบต.) 
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• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� ข้อมูลกลุ่มทางสังคม/กลุ่มการผลิต และข้อมูลประชากร 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 
 

� ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

���� การคมนาคม/การจราจร 

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเป็นข้อมูลท่ีกล่าวถึงการคมนาคมการจราจรการขนส่งใน
พ้ืนท่ี เช่น จํานวนถนน , สะพาน , แหล่งน้ําและการขนส่ง ,การสื่อสาร หอกระจายข่าว เสียงตามสายในพ้ืนท่ี
ดูแลของหน่วยงาน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
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���� การโทรคมนาคม/การส่ือสาร  

การโทรคมนาคมและการสื่อสารในพ้ืนท่ีโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสัญญาณวิทยุโทรทัศน์  
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 
 

���� การประปา/การไฟฟ้า/ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 
 

� ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดหรือเป็นข้อมูลท่ีระบุว่าเศรษฐกิจการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนดีหรือไม่
มีเงินหมุนเวียนมากน้อยเพียงใด และจะสามารถนําไปวิเคราะห์การส่งเสริมการประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีได้ 

���� สถานธนานุบาล/โรงฆ่าสัตว์/รายได้หลักของประชากรฯ/พืชเศรษฐกิจฯ 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	���1�84ก�# (����5���*��$/-��9������/��,�"	�$�ก�����
.�ก�:/&).�1�84ก�#:) 
 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 15 

 

���� การพาณิชยกรรมและบริการ/สถานประกอบการ/การท่องเท่ียว 

 
���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	���1�84ก�# (ก��&�+�.,ก���!$
���ก��/������
ก��ก��/ก�������'�,�) 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลง และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 16 

 

���� สถานท่ีพัก/โรงแรม 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	���1�84ก�# (�����'�&�ก/-��!��) 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� กิจกรรม 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	���1�84ก�# (ก�#ก���) 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 17 

 

� ข้อมูลด้านสังคม 

���� ข้อมูลศาสนสถาน/ข้อมูลผู้นับถือศาสนา 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	������� (�	���$1�������/�	���$��	����)�1����) 
 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 18 

 

���� ข้อมูลสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	������� (�	���$����1;ก8�(�&) ��'�) 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันข้อมูลทึกถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 19 

 

���� ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้สูงอายุ/ 
ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีการเกษตร 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	�������  

(�	���$ก'<� ������ก�� !$
&�ก���/��	&�ก��/��	�=�,-����"��/��	�����,*/1��,���,���-�-$,'ก���ก8��) 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 20 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 

���� ปราช์ญชุมชน 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	������� (���.�>.*�.�) 
 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� ผู้นําชุมชน 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	������� (��	�?�.*�.�) 
 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 21 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  

���� NGO 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	������� (NGO) 
 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 22 

 

� ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวกับ สถานบริการด้านสาธารณสุข ข้อมูล
บุคคลากรทางด้านการแพทย์ เช่น จํานวนแพทย์หรือพยาบาลท่ีประจําหรืออยู่ในพ้ืนท่ี ข้อมูลด้านสุขาภิบาล 
สถานีอนามัย และโรคท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหรือในพ้ืนท่ี เป็นต้น 

 

���� สถานบริการสาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ฯ/อาสาสมัครสาธารณชุมชุน(อสม.) 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	����5��+�*� (�������ก����5��+�*�/�*�$�ก����ก��!&�,�:/�����������5��+.*�.*�(���.)) 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 23 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 

���� การจัดบริการสาธารณสุขโดย อปท. หรือร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	����5��+�*� (ก��#�"���ก����5��+�*�-", ���. ��)����ก�����,���/����ก��)��@) 
 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 

 

���!�"���	�#�#�"ก���	���$"	����5��+�*� (ก��(�	���ก�����ก��!&�,�A*ก�A��(EMS)) 
 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

���� การจัดสรรงบประมาณของ อปท. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข 
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• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

� ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวกับภัยอันตรายต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในหน่วยงานหรือในพ้ืนท่ี เช่น ภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือภัยท่ีเกิดด้วยมือของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น 

 

���� จํานวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ด้านบรรเทาสาธารณภัย 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 

���� รถดับเพลิง 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� รถบรรทุกน้ํา 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� รถกระเช้า 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� รถได 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 27 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� รถดูดโคลนและทําความสะอาดท่อระบายน้ํา 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� รถสุขาเคล่ือนท่ี 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� รถกู้ภัย 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� เรือยนต์ดับเพลิง 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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���� เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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� ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อมท่ัวๆไป คือ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนท่ี เช่น แร่ทอง เงิน ดีบุก ปริมาณน้ําฝน ขยะ และสิ่งปฏิกูลเป็นต้น ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นท่ีกําเนิดของพาหะนําโรคอีกด้วย  

 

���� น้ําเสีย 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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���� ขยะท่ัวไป 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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���� ขยะมูลฝอยติดเช้ือ/ขยะอันตรายจากชุมชน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 
 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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���� ขยะมูลฝอยติดเช้ือ/ขยะอันตรายจากชุมชน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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� ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกับ การคลัง  รายรับรายจ่าย  การจัดเก็บภาษีท้องถ่ิน 
ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น  

 

���� สถานะการเงินการคลัง ย้อนหลัง 3 ปี 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� การจัดเก็บรายได้ และกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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� ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 

ข้อมูลด้านอ่ืนๆเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกับ ข้อมูลของโครงการพระราชดําริ การให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่า 
อินเตอร์เน็ตตําบล การส่งเสริมอาชีพชุมชน OTOP และปัญหาหลักท่ีเกิดข้ึนในท้องถ่ิน 

���� ช่ือโครงการพิเศษ/พระราชดําริ 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� กิจกรรมท่ีสําคัญเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถ่ิน 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 37 

 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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���� ผลิตภัณฑ์ OTOP 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

���� ผลิตภัณฑ์ SMEs 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือทําการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

• คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลท่ีต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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���� ปัญหาหลักในท้องถ่ิน  

โดยแบ่งขนาดปัญหาออกเป็น 4 ประเภท คือ ปัญหามาก, ปัญหาปานกลาง, ปัญหาน้อย และไม่มี
ปัญหาอีกท้ังระบุประเภทของปัญหาออกเป็น 12 ประเภท คือ 

1) ปัญหายาเสพติด 
2) ปัญหาท่ีดินทํากิน 
3) ปัญหาการว่างงาน 
4) ปัญหาคนเร่ร่อน 
5) ปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
6) ปัญหาผู้มีอิทธิพล 
7) ปัญหาเด็กและเยาวชน 
8) ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
9) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10) ปัญหาผู้ประกอบการอาชีพผิดกฎหมาย 
11) ปัญหาการหลอกลวง 
12) ปัญหาอ่ืนๆ 
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• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

• คลิกเลือกปุ่ม    เม่ือต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/
การคีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักสําหรับการบันทึกข้อมูล 

• คลิกเลือกปุ่ม  เม่ือต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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� การค้นหาข้อมูล 

เริ่มต้นระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยคลิกท่ี หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบ
ค้นหาผ่านทางหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน “เมนูท้องถ่ินไทย” 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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จากรูป เป็นหน้าจอหลักในการเรียกใช้ระบบ  ซ่ึงแบ่งส่วนของข้อมูลท่ีมีอยู่ด้วยกัน 9 ส่วน คือ 
1) ข้อมูลสภาพท่ัวไป 
2) ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
3) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
4) ข้อมูลทางด้านสังคม 
5) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
6) ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
8) ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 
9) ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 

ข้อมูลท้ัง 9 ส่วนใน
การค้นหาข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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• การค้นหาข้อมูลแบ่งออกเป็น  2 แบบ คือ การค้นหาแบบไม่ระบุเง่ือนไข หรือ การค้นหาท้ังหมด 
1. การค้นหาแบบไม่ระบุเง่ือนไข   

 

���!�"�ก���	���-",���
�*��)�����!$
!�"��$ก���	����	���$ 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2. การค้นหาแบบกําหนดเง่ือนไข  
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 45 

 

ข้ันตอนการค้นหาข้อมูลแบบระบุเง่ือนไข สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ คือ 
• คีย์ระบุเง่ือนไขในการค้นหา 

• คลิกปุ่ม  
• ระบบจะทําการค้นหาข้อมูล และแสดงผลการค้นหาตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

• กรณีต้องการกลับไปหน้าจอค้นหาข้อมูล ให้คลิกปุ่ม  
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• กรณีต้องการดูรายละเอียดของข้อมูล  ให้คลิก  ด้านหลังรายการข้อมูลท่ีต้องการ ระบบจะ
แสดงรายละเอียดของข้อมูล 
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• กรณีต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการต้ังค่า 
Printer ท่ีต้องการจะพิมพ์ 
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ข้ันตอนการออกรายงานสรุป  สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ คือ 
1. คีย์ระบุเง่ือนไขในการค้นหา 

2. คลิกปุ่ม  
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3. ระบบจะทําการค้นหาข้อมูล และแสดงผลการค้นหาตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

4. กรณีต้องการกลับไปหน้าจอค้นหาข้อมูล ให้คลิกปุ่ม  
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5. กรณีต้องการดูรายละเอียดของข้อมูล  ให้คลิก  ด้านหลังรายการข้อมูลท่ีต้องการระบบจะ
แสดงรายละเอียดของข้อมูล 
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6. กรณีต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการต้ังค่า 
Printer ท่ีต้องการจะพิมพ์ 


