
 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น I 

 

 สารบัญ 

บทที่ 1 การใช้งานเบื้องต้น 

 การเข้าและออกจากระบบงาน ....................................................................................................................... 2 

 การใช้งานเมนูค าสัง่ การใส่ค่าตา่งๆ ในหนา้จอการท างานของระบบ ............................................................. 4 

 การเปลี่ยนรหัสผา่น ......................................................................................................................................... 6 

บทที่ 2 การใช้งานระบบ 

 การบันทึกข้อมูล 

 ข้อมูลสภาพทั่วไป 

 ข้อมูลองค์กรที่ท่านสังกัด ..................................................................................................................... 7 

 สภาพทั่วไปลักษณะที่ตัง้ ...................................................................................................................... 7 

 ข้อมูลชุมชน(เขตเทศบาล)หรือข้อมูลหมู่บ้าน(เขต อบต.)................................................................. 11 

 ข้อมูลกลุ่มทางสังคม/กลุ่มการผลิต และข้อมูลประชากร ................................................................. 11 

 ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

 การคมนาคม/การจราจร .................................................................................................................. 12 

 การโทรคมนาคม/การสื่อสาร ........................................................................................................... 13 

 การประปา/การไฟฟ้า/ลักษณะการใช้ที่ดิน ..................................................................................... 13 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

 สถานธนานุบาล/โรงฆ่าสัตว์/รายได้หลักของประชากรฯ/พืชเศรษฐกิจฯ ........................................ 14 

 การพาณิชยกรรมและบริการ/สถานประกอบการ/การท่องเที่ยว .................................................... 15 

 สถานที่พัก/โรงแรม .......................................................................................................................... 16 

 กิจกรรม ............................................................................................................................................ 16 

 ข้อมูลด้านสังคม 

 ข้อมูลศาสนสถาน/ข้อมูลผูน้ับถอืศาสนา .......................................................................................... 17 

 ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่ ................................................................................................................. 18 

 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผูสู้งอายุ/ ศูนย์ถ่าย
เทคโนโลยีการเกษตร........................................................................................................................ 19 

 ปราช์ญชุมชน ................................................................................................................................... 20 

 ผู้น าชุมชน ......................................................................................................................................... 20 

 NGO ................................................................................................................................................. 21 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น II 

 

 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

 สถานบริการสาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ฯ/อาสาสมัครสาธารณชุมชนุ(อสม.) ..............22 

 การจัดบริการสาธารณสุขโดย อปท. หรือร่วมกับหน่วยงาน/องคก์รอื่นๆ ...................................23 

 การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)...................................................................................23 

 การจัดสรรงบประมาณของ อปท. เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข................................24 

 ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 จ านวนเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงาน ดา้นบรรเทาสาธารณภัย .................................................................24 

 รถดับเพลิง ...................................................................................................................................25 

 รถบรรทุกน้ า ................................................................................................................................25 

 รถกระเช้า ....................................................................................................................................26 

 รถได ............................................................................................................................................26 

 รถดูดโคลนและท าความสะอาดท่อระบายน้ า .............................................................................27 

 รถสุขาเคลื่อนที่ ............................................................................................................................27 

 รถกู้ภัย .........................................................................................................................................28 

 เรือยนต์ดับเพลิง ..........................................................................................................................28 

 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม .......................................................................................................29 

 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

 น้ าเสีย ..........................................................................................................................................30 

 ขยะทั่วไป .....................................................................................................................................31 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ/ขยะอันตรายจากชุมชน ................................................................................32 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ/ขยะอันตรายจากชุมชน ................................................................................33 

 ข้อมูลด้านการเงินการคลงั 

 สถานะการเงินการคลัง ย้อนหลงั 3 ปี ........................................................................................34 

 การจัดเก็บรายได้ และกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง ..............................................34 

 ข้อมูลด้านอื่นๆ 

 ชื่อโครงการพิเศษ/พระราชด าร ิ...................................................................................................36 

 กิจกรรมที่ส าคัญเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในท้องถิ่น .................................36 

 ผลิตภัณฑ์ OTOP ........................................................................................................................38 

 ผลิตภัณฑ์ SMEs .........................................................................................................................38 

 ปัญหาหลักในท้องถ่ิน ..................................................................................................................39 

 การค้นหาข้อมูล .......................................................................................................................................40 

 การออกรายงานสรุป ...............................................................................................................................48 
 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 

 

บทท่ี 1 การใช้งานเบื้องต้น 

นโยบายของรัฐบาลได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงานรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ไปสู่ประชาชน และองค์กรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและสามารถบูรณาการ ระบบข้อมูลเพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนและล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้วางระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือปัญหาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือน าปัญหา
และข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงานและได้จัดท าโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มนี้จะได้อธิบายถึงรายละเอียดของการใช้งานระบบสารสนเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกันดังนี้คือ 

1. ผู้ดูแลระบบ (admin)เป็นส่วนของการจัดการระบบของโปรแกรม เช่น การดูแลจัดการสิทธิและหน้าที่
ของผู้ใช้หรือ user เช่นการเพ่ิม ลบ หรือแก้ไขผู้ใช้ สิทธิในการแก้ไขหรือลบข้อมูลของระบบ ซึ่งการ
จัดการระบบนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 

2. การน าเข้าข้อมูลหรือคีย์ข้อมูล เป็นส่วนของการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบของโปรแกรมซึ่งข้อมูลที่น าเข้าเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 ข้อมูลส่วน เช่น ข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เป็นต้น การน าข้อมูลเข้าสู่
ระบบนี้เป็นหน้าที่ในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของแต่ละ
จังหวัด 

3. การดูข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูล ส าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือประชาชน
ทั่วไป เป็นส่วนของการดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ป้อนหรือคีย์เข้าไปทั้ง 9 ข้อมูลส่วนเช่นเดียวกับการ
น าเข้าข้อมูล เช่น ข้อมูลสภาพทั่วไป สาธารณูปโภค สังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข เป็นต้น ตัวอย่างการ
ค้นหาเช่น ต้องการทราบจ านวนสถานศึกษาในสังกัดของท่านระดับอนุบาลมีจ านวนทั้งหมดเท่าไร 
ซ่ึงการค้นหาดังกล่าวจะสามารถดูวิธีหรือศึกษาได้จากคู่มือเล่มนี้ได้ต่อไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 

 

 การเข้าและออกจากระบบงาน 

1. เริ่มต้นระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยคลิกที่  หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานใส่ URL ที่ช่อง 
Address ซึ่ง URL ที่ใช้เข้าสู่ระบบ คือ http://info.thailocaladmin.go.th/index.jsp เมื่อ

ผู้ใช้งานใส่ URL ที่ก าหนดเสร็จให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม  ที่แป้นคีย์บอร์ดเมื่อเข้ามาแล้วจะพบ
หน้าจอการ Login เข้าระบบหรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมนูระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ อปท. 

 

รูปการเข้าระบบผ่านหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
 

2. การใช้งานหน้าจอ Login 
หน้าจอ Login เป็นหน้าจอที่ใช้ส าหรับป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล จากผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ในการ 
เข้าถึงข้อมูล การเข้าสู่เมนูหลักของระบบ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
 

 
คีย์  Username   และ Password 

 
คลิกท่ีปุ่ม “ตกลง” จะเข้าสู่หน้าจอเมนูหลักของระบบ  

1 
 
2 

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.softsailor.com/wp-content/uploads/2009/04/internetexplorer.jpg&imgrefurl=http://www.softsailor.com/category/downloads/windows-downloads/internet-downloads/browser-downloads&usg=__s__75xXtTvJUegqNv_2Sho94SIE=&h=400&w=600&sz=16&hl=th&start=4&um=1&tbnid=FVP7QJfTyJqwWM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/images?q=internet+explorer&hl=th&sa=N&um=1
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รูปขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบ 

 

3. หน้าจอหลักของระบบ 

 

รูปแสดงหน้าจอหลกัของระบบ 

4. จากนั้นคลิกที่รายการเมนูทีผู่้ใช้งานต้องการเข้าสู่หน้าจอการท างานใด ให้คลิกเลือกที่รายการนั้น ก็จะ
เข้าสู่หน้าจอการท างานของรายการที่เลือก 

5. เมื่อผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบงานให้คลิกเลือกที่   การ Logout ออกจากระบบ
เป็นเมนูที่มีไว้ส าหรับเมื่อเลิกใช้งานระบบ จะต้อง logout ออกจากระบบทุกครั้งเพ่ือป้องกันการเข้าถึง
ข้อมูลจากบุคคลอืน่ 
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 การใช้งานเมนูค าสั่ง การใส่ค่าต่างๆ ในหน้าจอการท างานของระบบ 
การใส่ค่าต่างๆในหน้าจอการท างาน จะมีประเภทของข้อมูลที่จะให้ใส่แตกต่างกันไป ซึ่งบริเวณหรือ

พ้ืนที่ที่ให้ใส่ข้อมูลนั้นจะถูกเรียกว่า “Field” ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีวิธกีารใส่ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทข้อมูลที่เป็น “Text Box” 

 
เป็นลักษณะของ Field ที่ให้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ “ข้อความ” ซึ่งสามารถที่จะคีย์ตัวอักษรหรือตัวเลขลง
ไปได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่จะใส่ โดยคลิกเมาส์ลงไปที่ช่องส าหรับใส่ข้อมูล แล้วจึงท าการคีย์
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการจะใส่ เช่น เรื่อง , หมายเหตุ  เป็นต้น กรณีไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไม่ต้อง
กรอกข้อมูลใดๆ  

2. ประเภทข้อมูลที่เป็น “Date” 

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

ใส่เป็น “12/02/2553” หรือคลกิเลือกท่ี   ระบบจะแสดงตารางวันที่

โดยคลิกเมาส์เลือก  เพ่ือระบุเดือน และคลิกเลือก    ขึ้นลงระบุ ปี พ.ศ. จากนั้นเลือกวันที่ที่
ต้องการ ระบบจะท าการจัดรูปแบบของวันที่ให้เป็น “12/01/2554” โดยอัตโนมัติ 

3. ประเภทข้อมูลที่เป็น “Drop Down List” หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Lookup” 

 
เป็นลักษณะของ Field  ที่ให้ใส่ข้อมูลเป็นแบบ “เลือกข้อมูล”  ซึ่งหมายถึง การเรียกใช้ข้อมูลที่มีอยู่
จากฐานข้อมูล โดยใช้เมาส์คลิกท่ีเครื่องหมายลูกศรลง  จะพบกับตัวเลือกของประเภทข้อมูลนั้น 

  
จากนั้นให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกเมาส์ 1 ครั้ง ก็จะได้ข้อมูลที่คลิกเลือกไว้ใน

ช่องการท างานของประเภทข้อมูลนั้น  
4. ประเภทข้อมูลที่เป็น “Check Box” 

 
เป็นลักษณะของ Field ที่ใช้ส าหรับให้เลือกประเภทข้อมูล โดยให้คลิกเมาส์ในช่องสี่เหลี่ยมหน้า
ประเภทข้อมูลนั้น ก็จะปรากฏเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม แสดงว่าประเภทข้อมูลนั้นได้ถูกเลือกไว้ 
ซึ่งลักษณะของ Field ประเภทนี้จะสามารถเลือกประเภทของข้อมูลได้มากกว่า 1 ประเภท 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 สัญลักษณ์และความหมายของปุ่มต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
เครื่องหมาย ค าอธิบาย 

 

เป็นปุ่มแรกที่เข้าสู่ระบบ การน าเข้าข้อมูล ก่อนที่จะเข้าสู่หน้า Login เข้าสู่
ระบบการคียข์้อมูล 

 เป็นเมนูส าหรับกลับหน้าหลักของระบบการน าเข้าข้อมูล 

 เป็นเมนูส าหรับเปลี่ยน Password (รหัสของการเข้าไปใช้โปรแกรม) 

 
เป็นเมนูส าหรับออกจากระบบการน าเข้าข้อมูลเมื่อกดปุ่มนี้ก็จะเข้าไปหน้า
ส าหรับ Login ใหม่ 

 
เป็นปุ่มส าหรับยกเลิกการท ารายการเมื่อคลิกปุ่มนี้ก็จะเข้าสู่หน้าหลักของระบบ 
การน าเข้าข้อมูล 

 เป็นปุ่มส าหรับบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

 
เป็นปุ่มส าหรับบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลและจะแสดงผลหน้าถัดไปส าหรับ
การคียข์้อมูลต่อไป 

 เป็นปุ่มส าหรับย้อนกลับหรือปุ่ม Back ส าหรับกลับย้อนไปดูข้อมูลที่คียเ์ข้าไป 

 เป็นปุ่มส าหรับการเพ่ิมข้อมูลที่ต้องการคียเ์ข้าไปใหม่ 

 
เป็นปุ่มส าหรับลบข้อมูลบางส่วนซึ่งก่อนที่จะใช้ปุ่มนี้ได้ก็ต้องเลือกข้อมูลที่
ต้องการที่จะลบก่อน 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
ท าได้โดยคลิกที่ เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน ดังรูป  

 

รูปการเข้าหน้าจอ Change Password 

จากนั้นให้คียข์้อมูลดังนี้ 
- รหัสผ่านเดิม 

- รหัสผ่านใหม่ 
- ยืนยันรหัสผ่าน 

- กดปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  

 

 
รูปการเข้าหน้าจอ Change Password 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทท่ี 2 การใช้งานระบบ 

การน าข้อมูลเข้า ส าหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นวิธีการหรือตัวอย่างขั้นตอน
ส าหรับการน าข้อมูลเข้าโปรแกรม ซึ่งข้อมูลที่จะน าเข้าประกอบไปด้วย ข้อมูล 9 ส่วนด้วยกัน เช่น ข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไป ด้านสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม เป็นต้น 

เริ่มต้นในการศึกษาโปรแกรมจึงควรที่จะท าความเข้าใจกับเครื่องหมายหรือปุ่มต่างๆของโปรแกรมซึ่ง
ปุ่มต่างๆที่แสดงอยู่นั้นเป็นปุ่มที่มีในระบบการน าเข้าข้อมูล ซึ่งปุ่มแต่ละปุ่มนั้นมีความหมายและการใช้งานที่
แตกต่างกัน 

 

 การบันทึกข้อมูล 

 ข้อมูลสภาพทั่วไป 

ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรที่ท่านสังกัดเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่จะท าการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งจะ
อธิบายถึงสถานที่ตั้งของหน่วยงานลักษณะภูมิประเทศ เขตการปกครอง อาณาเขตของพ้ืนที่ และข้อมูลของ
ประชากร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถบ่งบอกหรือสรุปถึงอัตราการหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่ว่ามีมาก
น้อยเพียงใดเป็นต้น 

 ข้อมูลองค์กรที่ท่านสังกัด 

 รหัสองค์กร จะระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น ซึ่งรหัสขององค์กรเหล่านี้จะก าหนดมาเรียบร้อยแล้ว 
 ชื่อองค์กร 
 ประเภทองค์กร  

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรอื อบจ. 
2) เทศบาล 
3) องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. 

 ขนาดองค์กร จะขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กร เช่น เทศบาลก็จะระบุขนาดเป็น เทศบาลนคร,
เทศบาลเมือง,เทศบาลต าบล และ อบต.ขนาด เล็ก , กลาง , ใหญ ่

 ที่ตั้งหน่วยงาน ระบุที่ตั้งของหน่วยงาน 
 ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ขององค์กรเช่น นายก, ปลัดและเจ้าหน้าทีค่ยี์ข้อมูล 

 สภาพทั่วไปลักษณะที่ตั้ง 

สภาพทั่วไปของหน่วยงาน เช่น พ้ืนที่อาณาเขต เขตการปกครอง, เขตการปกครองทิศเหนือติดกับอะไร 
ภายในโปรแกรมจะระบุข้อมูลที่จะต้องคีย์ไว้ซึ่งจะต้องท าการคีย์ข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีการแสดงเครื่องหมาย



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(*) ในแง่กรณีคีย์ข้อมูลไม่ครบระบบจะมีค าเตือนให้คียข์้อมูลให้ครบถ้วนก่อน ที่จะท าการบันทึกข้อมูลถัดไปดัง
รูปตัวอย่างเครื่องหมายแสดงข้อมูลที่จะต้องใส่ข้อมูลและรูปที่5 รูปแสดง alert ข้อความเตือนการคียข์้อมูล 

 

รูปภาพแสดงข้อมูลที่จะต้องการจะใส่  

 

รูปภาพแสดง Pop up เตือนกรุณาคย์ีข้อมูลให้ครบถ้วน 

 

รูปภาพแสดงการระบุข้อมูลขององค์กรที่ท่านสังกดั 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปภาพแสดงการระบุข้อมูลของโครงสร้างส่วนราชการ 
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ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปแสดงหน้าจอ การจัดการสภาพข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลขององค์กรที่สังกดัและสภาพทั่วไป) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคียข์้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ข้อมูลชุมชน(เขตเทศบาล)หรือข้อมูลหมู่บ้าน(เขต อบต.) 

 

ข้อมูลชุมชน(เขตเทศบาล)หรือข้อมูลหมู่บ้าน(เขต อบต.) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 ข้อมูลกลุ่มทางสังคม/กลุ่มการผลิต และข้อมูลประชากร 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปแสดงหน้าจอจัดการสภาพข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลกลุ่มทางสังคม/กลุ่มการผลติ และข้อมูลประชากร) 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 
 

 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

 การคมนาคม/การจราจร 

ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเป็นข้อมูลที่กล่าวถึงการคมนาคมการจราจรการขนส่งใน
พ้ืนที่ เช่น จ านวนถนน , สะพาน , แหล่งน้ าและการขนส่ง ,การสื่อสาร หอกระจายข่าว เสียงตามสายในพ้ืนที่
ดูแลของหน่วยงาน 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค (การคมนาคม/การจราจร) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 การโทรคมนาคม/การสื่อสาร  

การโทรคมนาคมและการสื่อสารในพ้ืนที่โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสัญญาณวิทยุโทรทัศน์  

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค (การโทรคมนาคม/การส่ือสาร) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 
 

 การประปา/การไฟฟ้า/ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค (การประปา/การไฟฟ้า/ลกัษณะการใช้ที่ดนิ) 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 
 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดหรือเป็นข้อมูลทีร่ะบุว่าเศรษฐกิจการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนดีหรือไม่
มีเงินหมุนเวียนมากน้อยเพียงใด และจะสามารถน าไปวิเคราะห์การส่งเสริมการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ได้ 

 สถานธนานุบาล/โรงฆ่าสัตว์/รายได้หลักของประชากรฯ/พืชเศรษฐกิจฯ 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกจิ (สถานธนานุบาล/โรงฆ่าสัตว์/รายได้หลกัของประชากรฯ/พืชเศรษฐกจิฯ) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 15 

 

 การพาณิชยกรรมและบริการ/สถานประกอบการ/การท่องเที่ยว 

 
รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกจิ (การพาณชิยกรรมและบริการ/สถานประกอบการ/การท่องเที่ยว) 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลง และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16 

 

 สถานที่พัก/โรงแรม 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกจิ (สถานที่พกั/โรงแรม) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล และไปบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 กิจกรรม 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกจิ (กจิกรรม) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17 

 

 ข้อมูลด้านสังคม 

 ข้อมูลศาสนสถาน/ข้อมูลผู้นับถือศาสนา 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสังคม (ข้อมูลศาสนสถาน/ข้อมูลผู้นับถือศาสนา) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 18 

 

 ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่ 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสังคม (ข้อมูลสถานศึกษาในพืน้ที่) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันข้อมูลทึกถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 19 

 

 ข้อมูลกีฬา นันทนาการ และพักผ่อน/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้สูงอายุ/ 
ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีการเกษตร 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสังคม  
(ข้อมูลกฬีา นันทนาการ และพกัผ่อน/ผู้พกิาร/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้สูงอายุ/ศูนย์ถ่ายเทคโนโลยีการเกษตร) 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 20 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 

 ปราช์ญชุมชน 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสังคม (ปราช์ญชุมชน) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 ผู้น าชุมชน 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสังคม (ผู้น าชุมชน) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 21 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  

 NGO 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสังคม (NGO) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 22 

 

 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

ข้อมูลทางด้านสาธารณสุขประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับ สถานบริการด้านสาธารณสุข ข้อมูล
บุคคลากรทางด้านการแพทย์ เช่น จ านวนแพทย์หรือพยาบาลที่ประจ าหรืออยู่ในพ้ืนที่ ข้อมูลด้านสุขาภิบาล 
สถานีอนามัย และโรคที่เกิดข้ึนในชุมชนหรือในพ้ืนที่ เป็นต้น 

 

 สถานบริการสาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย์ฯ/อาสาสมัครสาธารณชุมชุน(อสม.) 

 

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



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 23 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 

 การจัดบริการสาธารณสุขโดย อปท. หรือร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข (การจัดบริการสาธารณสุขโดย อปท. หรือร่วมกบัหน่วยงาน/องค์กรอ่ืนๆ) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข (การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 การจัดสรรงบประมาณของ อปท. เพื่อสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข (การจัดสรรงบประมาณของ อปท.เพ่ือสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุข) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆที่เกิดข้ึน
ในหน่วยงานหรือในพ้ืนที่ เช่น ภัยที่เกิดจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดด้วยมือของมนุษย์ ล้วนแล้วแต่ให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นต้น 

 

 จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบรรเทาสาธารณภัย 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านบรรเทาสาธารณภยั) 
 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 

 รถดับเพลิง 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (รถดบัเพลิง) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 รถบรรทุกน้ า 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (รถบรรทุกน า้) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 26 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 รถกระเช้า 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (รถกระเช้า) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 รถได 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (รถได) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 รถดูดโคลนและท าความสะอาดท่อระบายน้ า 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (รถดูดโคลนและท าความสะอาดท่อระบายน า้) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 รถสุขาเคลื่อนที่ 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (รถสุขาเคล่ือนที่) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 28 

 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 รถกู้ภัย 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (รถกู้ภยั) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 เรือยนต์ดับเพลิง 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (เรือยนต์ดบัเพลิง) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 29 

 

 

 เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (เคร่ืองดบัเพลิงชนิดหาบหาม) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30 

 

 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมท่ัวๆไป คือ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ เช่น แร่ทอง เงิน ดีบุก ปริมาณน้ าฝน ขยะ และสิ่งปฏิกูลเป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท าให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและเป็นที่ก าเนิดของพาหะน าโรคอีกด้วย  

 

 น้ าเสีย 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (น า้เสีย) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 31 

 

 ขยะทั่วไป 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (ขยะทั่วไป) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 32 

 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ/ขยะอันตรายจากชุมชน 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (ขยะมูลฝอยติดเช้ือ/ขยะอนัตรายจากชุมชน) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อตอ้งการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 
 
 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 33 

 

 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ/ขยะอันตรายจากชุมชน 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (ขยะมูลฝอยติดเช้ือ/ขยะอนัตรายจากชุมชน) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ การคลัง  รายรับรายจ่าย  การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น  

 

 สถานะการเงินการคลัง ย้อนหลัง 3 ปี 

 

รูปแสดงหน้าจอข้อมูลด้านการเงนิการคลงั (สถานะการเงนิการคลงั ย้อนหลงั 3 ปี) 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 การจัดเก็บรายได้ และกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน/เศรษฐกิจพอเพียง 

 
รูปแสดงหน้าจอข้อมูลด้านการเงนิการคลงั (การจัดเกบ็รายได้ และกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน/เศรษฐกจิพอเพยีง) 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 35 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 

ข้อมูลด้านอ่ืนๆเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ ข้อมูลของโครงการพระราชด าริ การให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่า 
อินเตอร์เน็ตต าบล การส่งเสริมอาชีพชุมชน OTOP และปัญหาหลักท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 

 ชื่อโครงการพิเศษ/พระราชด าริ 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านอ่ืนๆ (ช่ือโครงการพิเศษ/พระราชด าริ) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 กิจกรรมที่ส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านอ่ืนๆ (กจิกรรมที่ส าคญัเกีย่วกบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในท้องถิ่น) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 37 

 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/การ
คีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 38 

 

 ผลิตภัณฑ์ OTOP 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านอ่ืนๆ (ผลติภณัฑ์ OTOP) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  
 

 ผลิตภัณฑ์ SMEs 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านอ่ืนๆ (ผลติภณัฑ์ SMEs) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม  ระบบจะแสดงตารางข้อมูล ให้ผู้ใช้งานคีย์ข้อมูลลงในตาราง 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อท าการคีย์ข้อมูลเรียบร้อย 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลและไปหน้าบันทึกข้อมูลถัดไป 

 คลิกเลือก  หน้ารายการข้อมูลที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ปัญหาหลักในท้องถิ่น  

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

1) ปัญหายาเสพติด 
2) ปัญหาที่ดินท ากิน 
3) ปัญหาการว่างงาน 
4) ปัญหาคนเร่ร่อน 
5) ปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
6) ปัญหาผู้มีอิทธิพล 
7) ปัญหาเด็กและเยาวชน 
8) ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
9) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10) ปัญหาผู้ประกอบการอาชีพผิดกฎหมาย 
11) ปัญหาการหลอกลวง 
12) ปัญหาอื่นๆ 

 

รูปแสดงหน้าจอจัดการข้อมูลด้านอ่ืนๆ (ปัญหาหลกัในท้องถิ่น) 
 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

 คลิกเลือกปุ่ม    เมื่อต้องการยกเลิกการคีย์ข้อมูลหรือยกเลิกการบันทึกข้อมูล/
การคีย์ข้อมูลและแสดงผลหน้าจอหลักส าหรับการบันทึกข้อมูล 

 คลิกเลือกปุ่ม  เมื่อต้องการบันทึกลงฐานข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 การค้นหาข้อมูล 

เริ่มต้นระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ระบบได้โดยคลิกท่ี หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบ
ค้นหาผ่านทางหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น “เมนทู้องถิ่นไทย” 

 

รูปการเข้าระบบผ่านหน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น 
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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปหน้าจอหลกัในการค้นหาข้อมูล 
 

จากรูป เป็นหน้าจอหลักในการเรียกใช้ระบบ  ซ่ึงแบ่งส่วนของข้อมูลที่มีอยู่ด้วยกัน 9 ส่วน คือ 
1) ข้อมูลสภาพทั่วไป 
2) ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
3) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
4) ข้อมูลทางด้านสังคม 
5) ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
6) ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
8) ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 
9) ข้อมูลด้านอ่ืนๆ 

ข้อมูลทั้ง 9 ส่วนใน
การค้นหาข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 การค้นหาข้อมูลแบ่งออกเป็น  2 แบบ คือ การค้นหาแบบไม่ระบุเงื่อนไข หรือ การค้นหาทั้งหมด 
1. การค้นหาแบบไมร่ะบุเงื่อนไข   

 

รูปแสดงการค้นหาโดยไม่ระบุเง่ือนไขและแสดงผลการค้นหาข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2. การค้นหาแบบก าหนดเงื่อนไข  

 

 

รูปแสดงการค้นหาแบบระบุเง่ือนไขและแสดงผลการค้นหาข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปตัวอย่างการระบุเง่ือนไขในการค้นหา(การระบุข้อมูลจังหวดั) 

 

 รูปตัวอย่างการระบุเง่ือนไขในการค้นหา(การระบุข้อมูลอ าเภอ) 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลแบบระบุเงื่อนไข สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ คือ 
 คียร์ะบุเงื่อนไขในการค้นหา 

 คลิกปุ่ม  
 ระบบจะท าการค้นหาข้อมูล และแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 กรณีต้องการกลับไปหน้าจอค้นหาข้อมูล ให้คลิกปุ่ม  

 

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปตัวอย่างการดูข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 กรณีต้องการดูรายละเอียดของข้อมูล  ให้คลิก  ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการ ระบบจะ
แสดงรายละเอียดของข้อมูล 

 

 

รูปตัวอย่างการพมิพ์รายงาน 

 

 กรณีต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการตั้งค่า 
Printer ที่ต้องการจะพิมพ์ 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 การออกรายงานสรุป 

 

รูปหน้าจอหลกัรายงานสรุป 

 

รูปตัวอย่างแสดงขั้นตอนการค้นหาข้อมูลรายงาน 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการออกรายงานสรุป  สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ คือ 
1. คียร์ะบุเงื่อนไขในการค้นหา 

2. คลิกปุ่ม  

  
รูปตัวอย่างการแสดงข้อมูลตามเง่ือนไขที่ระบุ  

 

3. ระบบจะท าการค้นหาข้อมูล และแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

4. กรณีต้องการกลับไปหน้าจอค้นหาข้อมูล ให้คลิกปุ่ม  

 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปตัวอย่างการแสดงข้อมูลตามเง่ือนไขที่ระบุ  

 

รูปตัวอย่างการดูข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล 
 

5. กรณีต้องการดูรายละเอียดของข้อมูล  ให้คลิก  ด้านหลังรายการข้อมูลที่ต้องการระบบจะ
แสดงรายละเอียดของข้อมูล 



 
 

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รูปตัวอย่างการพมิพ์รายงาน 

 

6. กรณีต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอการตั้งค่า 
Printer ที่ต้องการจะพิมพ์ 


