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บทที่ 2 คูมือการบันทึกขอมูลพื้นฐาน สําหรับผูนําเขาขอมูล 
เนื้อหารายละเอียดสวนนี้จะเปนการอธิบายถึงขั้นตอนและวธิีการนําขอมูล เพ่ือใหเจาหนาบันทึกขอมูลของ

สํานักงานทองถิ่นจังหวดั หรือเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดทราบถงึขั้นตอนและสามารถมองเห็น
ภาพตวัอยางสาํหรับการนําขอมูลเขาโปรแกรม ซึ่งขอมูลจะนําเขาประกอบไปดวย 9 ขอมูลสวนดวยกัน เชน ขอมลู
พ้ืนฐานทัว่ไป ดานสาธารณปูโภค ดานเศรษฐกิจ สังคม เปนตน 

เริ่มตนในการศึกษาโปรแกรมจึงควรที่จะทําความเขาใจกบัเครื่องหมายหรือปุมตางๆของโปรแกรมซึ่งปุม
ตางๆที่แสดงอยูนั้นเปนปุมทีม่ีในระบบการนําเขาขอมูล ซึง่ปุมแตละปุมนั้นมีความหมายและการใชงานที่แตกตาง
กันคือ 

เครื่องหมายหรือปุมในระบบการนําขอมูลเขาสูระบบสําหรับผูคียขอมูล ประกอบดวย 

 
เปนปุมแรกทีเ่ขาสูระบบ การนําเขาขอมลู กอนท่ีจะเขาสูหนา Login เขาสูระบบ
การกรอกขอมลู 

 เปนเมนูสําหรับกลับหนาหลกัของระบบ การนําเขาขอมลู 

 เปนเมนูสําหรับเปลี่ยน Password (รหัสของการเขาไปใชโปรแกรม) 

 เปนเมนูสําหรับออกจากระบบการนําเขาขอมูลเมื่อกดปุมนี้ก็จะเขาไปหนาสําหรับ 
Login ใหม 

 เปนปุมสําหรบัยกเลิกการทาํรายการเมื่อคลิกปุมนีก้็จะเขาสูหนาหลักของระบบ 
การนําเขาขอมลู 

 เปนปุมสําหรบับันทึกขอมูลลงในฐานขอมลู 

 เปนปุมสําหรบับันทึกขอมูลลงในฐานขอมลูและจะแสดงผลหนาถัดไปสําหรับการ
กรอกขอมูลตอไป 

 เปนปุมสําหรบัยอนกลับหรอืปุม Back สําหรับกลับยอนไปดูขอมูลทีก่รอกเขาไป 

 เปนปุมสําหรบัการเพิ่มขอมลูท่ีตองการกรอกเขาไปใหม 

 เปนปุมสําหรบัลบขอมูลบางสวนซ่ึงกอนที่จะใชปุมนี้ไดก็ตองเลือกขอมูลที่
ตองการท่ีจะลบกอน 

 Textboxสําหรับกรอกขอมูลหรือใสรายละเอียดลงไปใสไดทั้งตัวเลขและตวัอักษร 

 Radio button เปนชองสําหรับใหคลิกเลือกอยางใดยางหนึ่งหรือเลือกได 1 ขอมูล
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เทานั้น 

 Checkboxสําหรับเลือกสามารถเลือกไดหลายชองหรือเลือกไดมากกวา 1 ขอมูล 

การบนัทึกขอมูลใหม  
เมื่อเขามาสูระบบ  หนาจอจะแสดงเมนูข้ึนมาใหเลือก ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุมหลักๆขอมลูตามตวัเลขท่ีระบดุังนี ้
1. กรอกขอมูลใหม เมนูน้ีเปนเมนูสําหรอกการเขาไปเพิ่มขอมูลของหนวยงานเขาไปใหมซึ่งการเพิ่มขอมูลเขาไปนี้

สามารถแจกแจงหรือแบงหัวขอการนําเขาขอมูลดังนี ้
• ขอมูลสภาพทัว่ไป 
• ขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
• ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
• ขอมูลดานสังคม 
• ขอมูลดานสาธารณสุข 
• ขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
• ขอมูลดานส่ิงแวดลอม 
• ขอมูลดานการเงินการคลัง 
• ขอมูลดานอืน่ๆ 

2. จัดการผูใช เมนูนี้สําหรับผูดแูลระบบหรือ admin เพ่ือทําการเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมลูผูใชที่เขามา
บันทึกหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล 

3. เลอืกจังหวัดเปนเมนูสําหรบัดูและแกไขขอมูลตามจังหวัดที่เพ่ิมขอมูลเขาไปใหมและจะแสดงขอมูลเปนราย
จังหวัด 

4. เปด/ปดการแกไขขอมูล เปนเมนูสําหรับการใหสิทธการแกไขขอมูลของจังหวัดตางๆ 
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รูปท่ี 11 รูปแสดงหนาหลักระบบบนัทึกขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
การใชงานระบบ BackOffice ผูใชสามารถที่จะเลือกทํารายการไดเลยโดยนําเมาสไปคลิกที่หัวขอหรือเมนูที่

ระบเุอาไวข้ันตอนแรกจะขอแนะนําการกรอกขอมลูใหมดังนี ้

2.1 ขอมูลสภาพท่ัวไป 
ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรที่ทานสังกดัเปนขอมูลพื้นฐานเปนอันดับแรกของการกรอกขอมลูลงไปซึ่งจะ

อธิบายถึงสถานที่ตั้งท่ีทานสังกัดอยูลักษณะภูมิประเทศของหนวยงาน เขตการปกครองของหนวยงาน  อาณาเขต
ของพ้ืนท่ีเทาไร และขอมลูของประชากรของหนวยงานหรือพ้ืนที่ ซ่ึงขอมูลดังกลาวก็จะสามารถบงบอกหรือสรปุได
วาอัตราการหนาแนนของประชากรตอพ้ืนที่มีมากนอยเพียงไรเปนตน 
การบนัทึกขอมูล 
2.1.1 ขอมลูสภาพทัว่ไป >> ขอมูลองคกรที่ทานสังกัด 

1. รหัสองคกร จะระบุเปนตัวเลขเทานัน้ ซ่ึงรหัสขององคกรเหลานี้จะกาํหนดมาเรยีบรอยแลว 
2. ช่ือองคกร 
3. ประเภทองคกร จะระบุดวยกันทั้งหมด 3 ประเภทคือ  

• องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ อบจ. 
• เทศบาล 
• องคการบริหารสวนตําบล หรือ อบต. 

1 
2 

3 

4 
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4. ขนาดองคกร จะขึ้นอยูกับประเภทขององคกร เชน เทศบาลก็จะระบุขนาดเปน เทศบาลนคร,เทศบาลเมือง,
เทศบาลตําบล สวนอบต.จะระบุเปน เล็ก,กลาง,ใหญ 

5. ที่ตั้งหนวยงาน จะระบุที่ตั้งของหนวยงาน 
6. ขอมูลของเจาหนาที่ขององคกรเชน นายก, ปลัดและผูกรอกแบบสอบถาม 

2.1.2 ขอมลูสภาพทัว่ไป >>สภาพทั่วไปลกัษณะที่ตั้ง 
สภาพทั่วไปของหนวยงาน เชน พ้ืนที่อาณาเขต เขตการปกครอง, เขตการปกครองทิศเหนือตดิกับอะไร 

ภายในโปรแกรม จะระบุขอมูลที่จะตองกรอกไวดวยถาทานไมกรอกขอมูลท่ีมีเครื่องหมาย * โปรแกรมก็จะมีคํา
เตือนวาใหกรอกขอมูลกอน ท่ีจะทําการบันทึกขอมูลถดัไปดังรูปตวัอยางเครื่องหมายแสดงขอมูลท่ีจะตองใสขอมูล
และรูปท่ี5 รูปแสดง alert ขอความเตือนการกรอกขอมลู 

 
 

 
รูปท่ี 12 รูปแสดงเครื่องหมายแสดงขอมลูที่จะตองใสขอมูล  

 

 
 

รูปท่ี 13 รูปแสดง alert ขอความเตือนการกรอกขอมลู 
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รูปที่ 14 รูปแสดงหนาจอจดัการสภาพขอมูลทั่วไป (ขอมูลขององคกรท่ีสังกัดและสภาพทั่วไป) 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจอขอมูลองคกรท่ีทานสังกดัและสภาพทัว่ไป 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลตอไปและจะแสดงหนา
หลักสําหรับการบันทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลสภาพทั่วไปดานประชากร 
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2.1.3 ขอมลูสภาพทัว่ไป >>ขอมูลประชากร 
1. จํานวนหลังคาเรือนในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ(หลังคาเรือน) 
2. จํานวนประชากรทั้งหมดของพื้นที่รับผดิชอบ(คน) 
3. อัตราการเพิ่มของประชากรคิดเปนรอยละเทาไรตอป 
4. ในสวนของรายละเอียดของประกรจะระบชุวงอายุของประชากรวาในชวงอายใุหนมีจํานวนประชากรใน

พื้นที่เทาไรทั้งเพศชายและหญิงและยังมีประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพ,จํานวนคนชราที่ไดรับหรือไม
ไดรับความชวยเหลือจากองคกรเทาไรและจํานวนผูท่ีติดโรคเอดสเทาไรเพื่อทางสวนกลางสามารถวิเคราะห
และชวยเหลือตอไป 

5. ขอมูลลกัษณะอาชีพประชากร เปนขอมลูในสวนของอาชีพของประชากรในพืน้ที่ซ่ึงจะระบุรายละเอียดของ
ประชากรในพืน้ที่รายไดของประชากรตอหัวตอปเทาไรและอาชีพของประชากรในพืน้ที่วาทําอาชีพอะไร 
เชน อาชีพเกษตรกรรมมีจํานวนผูประกอบอาชีพเทาไรคิดเปนรอยละเทาไรเปนตนดงัรูปแสดงหนาจอ
จัดการสภาพขอมูลท่ัวไป (ขอมูลประชากร) 

 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่20

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
 

รูปที่ 15 รูปแสดงหนาจอจดัการสภาพขอมูลทั่วไป (ขอมูลประชากร) 
 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูประชากร 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลสภาพทัว่ไปของหนวยงาน 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูล
ตอไปและจะแสดงผลหนาหลักสําหรับการบันทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 
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2.2 ขอมลูโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
2.2.1 ขอมลูโครงสรางพื้นฐานและสาธารณปูโภค >> การคมนาคม/จราจร 

ขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคเปนขอมูลท่ีกลาวถึงการคมนาคมการจราจรการขนสงในพ้ืนที่ 
เชน จํานวนถนน , สะพาน , แหลงน้ําและการขนสง ,การส่ือสาร หอกระจายขาว เสียงตามสายในพืน้ท่ีดูแลของ
หนวยงาน 

การบันทึกขอมูลประกอบดวย  
1. ประเภทของถนน มีดังนี ้

• จํานวนของถนนลกูรัง ความยาวและเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนของถนนดิน ความยาวและเพียงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนของถนนลาดยาง ความยาวและเพียงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนของถนนคอนกรีต ความยาวและเพียงพอกับความตองการหรอืไม 
• จํานวนของถนนอื่นๆ ความยาวและเพยีงพอกับความตองการหรือไม 

2. ประเภทของสะพาน มดีังนี ้
• จํานวนของสะพานคอนกรีต และเพยีงพอกบัความตองการหรือไม 
• จํานวนของสะพานเหล็ก และเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนของสะพานไม และเพียงพอกับความตองการหรอืไม 
• จํานวนของสะพานอื่นๆ และเพียงพอกับความตองการหรอืไม 

3. ประเภทของแหลงน้ํา มีดังนี ้
• จํานวนของแมน้ําท่ีใหลผาน(สาย)  
• จํานวนของหวยหนองคลองบึง 
• จํานวนของอางเก็บน้ําและฝายน้ําลนและเพียงพอกับความตองการหรอืไม 
• จํานวนของคลองชลประทานและเพียงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนของฝายตนน้ําลําธาร(ฝายแมว)และ เพียงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนของบอบาดาลสาธารณะ และเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนของบอบาดาลเอกชน และเพียงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนบอบาดาลน้ําตื้นสาธารณะ และเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
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• จํานวนบอบาดาลน้ําตื้นเอกชน และเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนแหลงน้ําอ่ืนๆ และเพียงพอกับความตองการหรอืไม 

 
4. ประเภทของการขนสง มีดังนี้ 

• จํานวนสถานีขนสงมีกี่แหงและมีเพียงพอกับความตองการหรือไม 
• สถานรีถไฟ มกีี่แหงและมีเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• สนามบิน มีกีแ่หงและมีเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• ทาเรือของรัฐ มีกี่แหงและมีเพียงพอกับความตองการหรอืไม 
• ทาเรือของเอกชน มีกี่แหงและมีเพยีงพอกับความตองการหรือไม 

การเดินทางเขาพ้ืนที่ จะมี รถยนต เรือ รถไฟ เครื่องบนิและอื่นๆใหเลอืกดังรูปที่ 8 รูปแสดงหนาจอ
จัดการขอมูลโครงสรางพืน้ฐานและสาธารณูปโภค (สวนท่ี 1) 
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รูปที่ 16 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค (สวนท่ี 1) 
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ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูการคมนาคม/การจราจรในพื้นที ่
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลสภาพทัว่ไป(ขอมูลประชากร) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูล การโทรคมนาคม/การสื่อสาร 
 
2.2.2 ขอมลูโครงสรางพื้นฐานและสาธารณปูโภค>> การโทรคมนาคม/การสื่อสาร  

การโทรคมนาคมและการสื่อสารในพื้นท่ีหนวยงานจะกลาวหรือยกตัวอยางในสวนของโทรศัพทพ้ืนฐาน 
โทรศัพทเคลื่อนที่ ไปรษณยี และสัญญาณวทิยุโทรทัศน  

โทรศัพทมีขอมูลดังนี ้
• จํานวนบานทีม่ีโทรศัพทใช(หลังคาเรือน) 
• จํานวนหมายเลขโทรศัพททัง้หมดในเขตพืน้ท่ีคิดรอยละเทาไรของหลังคาเรือน 
• จํานวนโทรศพัทสาธารณะ(แหง) เพียงพอกับความตองการหรือไมและกรณีไมพอตองการเพิ่มอีกกีจุ่ด 
• จํานวนชุมสายโทรศัพท(แหง) 
• จํานวนเครือขายโทรศัพทครอบคลุมรอยละและถากรณีเครือขายโทรศพัทเคลื่อนทีไ่มครอบคลุมจาํเปนที่

จะตองใชหรือไม 
การส่ือสารอืน่ๆ มีขอมูลดังนี ้
• จํานวนที่ทําการไปรษณีย(แหง) เพียงพอกบัความตองการหรือไม (กรณีไมพอตองการเพิ่มอีกกีแ่หง) 
• จํานวนสถานที่บริการอินเตอรเน็ต(แหง) 
• จํานวนสถานีวิทย/ุวิทยุชุมชน (แหง) 

สัญญาณวิทยโุทรทัศน การกรอกขอมลูสวนนี้จะเปนการระบเุปนเปอรเซ็น วัดจากความคมชัดและการรับ
ไดของสัญญาณวิทยโุทรทัศนดังรูปท่ี 9 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
(สวนท่ี 2) 
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รูปที1่7 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค (สวนที่ 2) 
 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูการคมนาคม/การส่ือสารในพื้นท่ี 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลการคมนาคมการจราจร 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลจํานวนหอกระจายขาว 
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2.2.3 ขอมลูโครงสรางสาธารณูปโภค >> จํานวนหอกระจายขาว 
• จํานวนหอกระจายขาวทั้งหมดในพืน้ท่ี(แหง) 
• เปนเงินอุดหนนุทั้งหมดเปนเงินเทาไร(บาท) 
• งบของทองถิ่นท้ังหมดเปนเงินเทาไร(บาท) 

 เมื่อกรอกขอมลูสวนนี้เสรจ็กจ็ะพบกับปุม  และปุม   จากลูกศรที่ช้ีปุมท้ังสอง
ปุมนี้จะมไีวสาํหรับเพิ่มและลบขอมูลหอกระจายขาวดังตวัอยางตอไปนี ้
-การใชปุม  เมื่อคลิกปุมนีก้็จะแสดงดังรูป 
 

 
รูปที1่8 รูปแสดงวธิีการเพิ่มขอมูลรายละเอียดของหอกระจายขาว  

 
 

 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่27

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จะเห็นวาเมื่อคลิกปุม  ก็จะปรากฏหนาดังรปูที่10 คือจะปรากฏชองลาํดบัที่ 3 ไวสําหรบักรอกขอมูล
เพิ่มขอมูลรายละเอยีดลงไป 
- การใชปุม   คือตองการทีล่บขอมูลของหอกระจายขาวโดยการคลกิ ในชองขอมูล “ลบ” ท่ีตองการ
ลบแลวคลิกปุมลบเทานีก้็สามารถลบขอมลูไดแลวดังรูปแสดงวิธีการลบขอมูลรายละเอียดขอมลูหอกระจายขาว 

 
รูปที1่9 รูปแสดงวธิีการลบขอมูลรายละเอยีดขอมูลหอกระจายขาว 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูจํานวนหอกระจายขาว 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลการคมนาคม/การส่ือสาร 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลเสียงตามสาย 
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2.2.4 ขอมลูโครงสรางสาธารณูปโภค >> จํานวนเสียงตามสาย 
• จํานวนเสียงตามสายทั้งหมดในพื้นที(่แหง) 
• เงินอุดหนุนทัง้หมด(บาท) 
• งบทองถิ่นท้ังหมด(บาท) 

เมื่อกรอกขอมลูสวนนี้เสรจ็กจ็ะพบกับปุม  และปุม   จากลูกศรที่ช้ีปุมท้ังสอง
ปุมนี้จะมไีวสาํหรับเพิ่มและลบรายละเอยีดของขอมูลท่ีอยูในตารางขอมูลของเสียงตามสายดังรูปแสดงสวนการลบ
และการเพิ่มขอมูลในสวนของเสียงตามสายจะเหมือนกับหอกระจายขาวดังทีย่กตวัอยางมาขางตน 

• จํานวนหอกระจายขาวและเสียงตามสายครอบคลุมพื้นทีท่ี่มีการพักอาศยัคิดเปนรอยละเทาไรของพืน้ท่ี 
อปท.ตัวอยางจะแสดงดังรูปท่ี 12 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค(สวน
ที่ 4) 

 

 
 

รูปที่ 20 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค (สวนท่ี 4) 
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2.2.4.2 ปุมคําสั่งที่เกี่ยวของในขอมูลจํานวนหอกระจายขาว 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลหอกระจายขาว 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลการประปา 
2.2.5 ขอมลูโครงสรางสาธารณูปโภค >> ขอมูลการประปา 

• จํานวนครวัเรอืนที่มีนํ้าประปาใช (ครัวเรือน) 
• จํานวนครวัเรอืนที่ไมมีน้ําประปาใช (ครวัเรือน) 
• หนวยงานทีด่ําเนินกจิการประปาในพื้นทีโ่ปรแกรมจะกําหนดให 3 หนวยงาน 
• จํานวนน้ําประปาที่ผลติไดตอวัน(ลบ.ม. / วัน) 
• จํานวนน้ําประปาที่มีการใช((ลบ.ม. / วัน) 
• จํานวนแหลงน้ําดิบที่ใชผลติน้ําประปา(แหง) 
• จํานวนแหลงน้ําดิบสํารองทีใ่ชผลิตน้ําประปา(แหง) 
• ระบบประปาสามารถใชไดตลอดปหรือไม  

2.2.6 ขอมลูโครงสรางสาธารณูปโภค >> การไฟฟา 
• ไฟฟาท่ีผลิตโดย กฟน./ กฟผ. คิดเปนรอยละเทาไรของพื้นท่ี 
• จํานวนครวัเรอืนที่มีไฟฟาใช(ครวัเรือน) 
• จํานวนครวัเรอืนที่ไมมีไฟฟาใชหรือไฟฟาเขาไมถึง(ครัวเรือน) 
• จํานวนไฟฟาสาธารณะและตองการเพิ่มอีกเทาไร 
• ระบบไฟฟาโซลาเซลลหรือไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยมหีรือไม 

2.2.7 ขอมลูโครงสรางสาธารณูปโภค >> ลกัษณะการใชที่ดิน 
• จํานวนพื้นทีพ่กัอาศัย(ไร) 
• จํานวนพื้นทีพ่าณิชยกรรม(ไร) 
• พื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐเทาไร(ไร)และมีกีแ่หง 
• สวนสาธารณะและนันทนาการเทาไร(ไร)และมีกีแ่หง 
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• พื้นที่ตั้งสถานศึกษาเทาไร(ไร)และมีกีแ่หง 
• พื้นที่วางสาธารณะ(ไร) 
• พื้นที่เกษตรกรรม(ไร) 

 หัวขอยอยของขอมูลการประปา,ไฟฟาและลักษณะการใชที่ดินดังรูปทื่ 21 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูล
โครงสรางพืน้ฐานและสาธารณูปโภค (สวนท่ี 5) 
 

 
รูปที ่21 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค (สวนท่ี 5) 
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ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูการประปา การไฟฟา และลกัษณะการใชที่ดิน 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลเสียงตามสาย 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลทางดานเศรษฐกจิ 
 

2.3 ขอมูลดานเศรษฐกจิ 
ขอมูลทางดานเศรษฐกิจเปนขอมูลอีกขอมลูหนึ่งทีเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในพื้นท่ีหนวยงานของ

ทานและเปนตวัช้ีวดัหรือเปนขอมูลระบุวาเศรษฐกิจการใชจายเงินหมุนเวียนดีหรือไมมีเงินหมุนเวยีนมากนอย
เพียงไรและเพือ่สามารถวิเคราะหไดวาควรที่จะสงเสริมการประกอบอาชีพ  
การบนัทึกขอมูล 

2.3.1ขอมูลดานเศรษฐกิจ >> สถานธนานบุาล  
• จํานวนสถานธนานุบาลของรัฐ(โรงรับจํานาํของรัฐ) 
• จํานวนสถานธนานุบาลของเอกชน(โรงรับจํานําของเอกชน) 

2.3.2ขอมูลดานเศรษฐกิจ >> โรงฆาสัตว ประกอบดวย 
• จํานวนโรงฆาสัตวของรัฐ(แหง) 
• จํานวนโรงฆาสัตวของเอกชน(แหง) 

2.3.3ขอมูลดานเศรษฐกิจ >> อุตสาหกรรม/ธรุกิจ ประกอบดวย 
• ประเภทของอตุสาหกรรม/ธรุกจิ  
• จํานวนโรงงาน บรษิัท/ ผูประกอบการ 
• จํานวนแรงงาน(คน) 
• คิดเปนกี่เปอรเซ็นของอุตสาหกรรมทัง้หมด 
• ยอดรายไดเฉลี่ย(บาท) 

2.3.4ขอมูลดานเศรษฐกิจ >> พืชเศรษฐกจิของพื้นที่ประกอบดวย 
• ประเภทของพชืเศรษฐกิจ 
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• จํานวนพื้นที่ปลูก / ไร 
จากขอมูลหรอืหัวขอที่กลาวมาจะเห็นวาจะมีการกําหนดอุตสาหกรรม/ธรุกิจและพชืเศรษฐกิจของพื้นที่มีอยู 

5 อันดับดวยกนัดังรูปที่ 22 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานเศรษฐกิจ (สวนที่ 1) 
  

 
 

รูปท่ี 22 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานเศรษฐกจิ (สวนที่ 1) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูดานเศรษฐกจิ(สถานธนานุบาล) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลการประปา การไฟฟา และลักษณะการใชทีด่ิน 
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ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลทางดานเศรษฐกจิหัวขอการพณิช
ยกรรมและบรกิาร 

2.3.5ขอมูลทางดานเศรษฐกจิ >> การพณชิยกรรมและบริการประกอบดวย 
• จํานวนสถานนี้ํามัน(ปม) 
• จํานวนสถานแีบบปมหลอด 
• จํานวนศูนยการคาและหางสรรพสินคา 
• จํานวนตลาดสด 

2.3.6ขอมูลทางดานเศรษฐกจิ >> สถานประกอบการประกอบดวย 
• จํานวนสถานที่จําหนายอาหารตาม พรบ.สาธารณสุข 
• จํานวนสถานบริการตาม พรบ. สถานบรกิาร 
• จํานวนโรงแรม 
• จํานวนโรงภาพยนต 
• จํานวนธนาคาร 

2.3.7ขอมูลทางดานเศรษฐกจิ >> การทองเที่ยวประกอบดวย 
• ช่ือแหลงทองเที่ยว 
• สถานที่ตั้ง 
• จํานวนนักทองเท่ียวเฉลีย่ตอป 

2.3.8ขอมูลทางดานเศรษฐกจิ >> การปศุสตัว 
การประมงและสัตวนํ้า แบงเปน 2 ประเภทคือ 

• จํานวนผูมีอาชพีทําการประมงตามวิธธีรรมชาติ(แบบจับมาขาย) จะระบกุารแบงตามชนิดของสัตว
นํ้าอยางเชน จาํนวนผูมีอาชพีทําการประมงตามวิธธีรรมชาติที่จับกุงมาขายเทาไร 

• จํานวนผูมีอาชพีทําการประมง(แบบเลี้ยง) จะระบุการแบงตามชนิดของสัตวน้ํา 
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2.3.9ขอมูลทางดานเศรษฐกจิ >> ยานพาหนะที่ใชงานในพื้นที่ ประกอบดวย 
• จํานวนรถเพื่อการเกษตร 
• จํานวนรถบรรทุกสินคา 
• จํานวนเรือประมง 
• จํานวนเรือทองเที่ยว 

ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปที่ 23 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานเศรษฐกิจ (สวนท่ี 2) 
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รูปท่ี 23 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานเศรษฐกจิ (สวนที่ 2) 
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ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูดานเศรษฐกจิ 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลดานเศรษฐกิจ(สวนที่ 1) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานสังคม  
 

2.4 ขอมูลดานสังคม 
ขอมูลทางสังคม ประกอบไปดวยขอมลูทางดาน ศาสนา การนับถือศาสนา ขอมูลชุมชน  สถานศึกษาท่ีอยู

ในชุมชน ศนูยพัฒนาเดก็เล็ก ซ่ึงขอมูลที่ไดน้ีก็สามารถนําวิธีท่ีไดจากการทําแบบสอบถามนั้นมาศกึษาวิเคราะห
ปญหาที่เกิดขึน้ในชุมชนและหาแนวทางแกไข  
การบนัทึกขอมูล 
2.4.1ขอมลูดานสังคม >> ขอมูลศาสนสถาน ประกอบดวย 

• จํานวนวดั 
• จํานวนเมรุเผาศพ 
• จํานวนโบสถ 
• จํานวนมัสยิด 

 จํานวนสุสาน แบงออกเปน  
• จํานวนสุสานคริสต  
• จํานวนสุสานอิสลาม 
• จํานวนสุสานจีน 

2.4.2ขอมลูดานสังคม >> ขอมูลผูนับถือศาสนา ประกอบดวย 
• จํานวนผูนับถอืศาสนาพุทธ  
• จํานวนผูนับถอืศาสนาอิสลาม 
• จํานวนผูนับถอืศาสนาคริสต  
• จํานวนผูนับถอืศาสนาอื่นๆ 
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ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปที่ 24 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานสังคม (สวนที่ 1) 
 

 
รูปที่ 24 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานสังคม (สวนท่ี 1) 

 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในขอมลูดานสังคม 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลดานเศรษฐกิจ(สวนที่ 2) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลชุมชน(เฉพาะเขตเทศบาล)  
 
 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่38

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
2.4.3ขอมลูดานสังคม >> ขอมูลชุมชน (เฉพาะเขตเทศบาล) จะเห็นปุมการเพิ่มขอมลูและลบขอมลูและสามารถเพิ่ม
หรือลบขอมูลไดดังตวัอยางที่กลาวมาขางตนซึ่งขอมูลดงักลาวสามารถดูไดจากรูปที ่25 รูปแสดงหนาจอจัดการ
ขอมูลดานสังคม (สวนที่ 2) 
  

 
รูปที่ 25 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานสังคม (สวนท่ี 2) 

 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาขอมลูชุมชน(เฉพาะเขตเทศบาล) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลทางดานศาสนา 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลสถานศึกษา 
 
2.4.4ขอมลูดานสังคม >> ขอมูลสถานศกึษา ประกอบดวย 

• ขอมูลสถานศกึษาที่อยูในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานก็จะระบุตั้งแตอนุบาลถึงระดบั
มัธยมศกึษาตอนปลาย 

• ขอมูลสถานศกึษาที่อยูในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการกจ็ะระบุตั้งแตอนบุาลถึงระดับอุดมศึกษา 
• ขอมูลสถานศกึษาที่อยูในสังกัดเอกชนจะระบุตั้งแตอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา 
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2.4.5ขอมลูดานสังคม >> ขอมูลกีฬานันทนาการและการพักผอน แบงเปน 
• จํานวนสวนสาธารณะ 
• จํานวนหองสมุดประชาชน 
• จํานวนลานกฬีา 
• จํานวนสนามกีฬา 

2.4.6ขอมลูดานสังคม >> ขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเลก็ ประกอบดวย 
• จํานวนศูนยพฒันาเด็กเลก็ 
• จํานวนนักเรยีนเด็กเลก็ 
• จํานวนครพ่ีูเลีย้งทั้งหมด 
• จํานวนครพ่ีูเลีย้งที่ผานการอบรม 
• จํานวนครพ่ีูเลีย้งที่ไมผานการอบรม 
• งบประมาณในการบริหารศูนยเดก็เล็ก 

 เปนงบอุดหนนุเทาไร 
 งบทองถิ่นเทาไร 

ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปที่ 26 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานสังคม (สวนที่ 3)  
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รูปที่ 26 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานสังคม (สวนท่ี 3)  
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ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาขอมูลสถานศกึษา 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลชุมชน(เฉพาะเขตเทศบาล) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานสาธารณสุข 

 

2.5 ขอมูลดานสาธารณสุข 
ขอมูลทางดานสาธารณสุขประกอบดวยขอมูลที่เกีย่วกับ สถานบริการดานสาธารณสขุ ขอมูลบุคคลากร

ทางดานการแพทย เชน จํานวนแพทยหรือพยาบาลที่ประจําหรืออยูในพ้ืนที่ ขอมูลดานสุขาภิบาล สถานีอนามัย และ
โรคท่ีเกิดขึน้ในชุมชนหรือในพ้ืนที่ เปนตน 
การบนัทึกขอมูล 
2.5.1ขอมลูทางดานสาธารณสุข>>สถานบริการสาธารณสุขประกอบดวย 

• จํานวนโรงพยาบาล/สถานีอนามัยเทาไรและเพียงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนศูนยบริการสาธารณสุขเทาไรและเพียงพอกับความตองการหรอืไม 
• จํานวนคลกีนกิเอกชน(แหง) 
• จํานวนรานขายยา(แหง) 

2.5.2ขอมลูทางดานสาธารณสุข>>ขอมูลบุคลากรทางการแพทยประกอบดวย 
• จํานวนแพทย 
• จํานวนพยาบาล  
• จํานวนทันตแพทย  
• จํานวนเภสัชกร  
• จํานวนจนง.สงเสริมสาธารณสุข 
• จํานวนพนง.อนามัย  
• จํานวนพนง.สขุาภิบาล  
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• จํานวนจนง.สาธารณสุขชุมชน 
2.5.3ขอมลูทางดานสาธารณสุข>>โรคทีเ่กดิขึ้นเปนประจําในทองถิ่น 
 สามารถระบุโรคที่เกดิขึ้นหรอืระบาดในพืน้ท่ีได  3 โรค 
 

 
 

รูปท่ี 27 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานสาธารณสุข 
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ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาขอมูลดานสาธารณสุข 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลสถานศกึษา 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

2.6 ขอมลูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัประกอบดวยขอมลูที่เกีย่วกับภยัอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นใน

หนวยงานหรอืในพ้ืนท่ี เชน ภัยท่ีเกดิจากธรรมชาติ หรอืภัยที่เกิดดวยมือของมนุษย ลวนแลวแตใหเกิดความเสยีหาย
ตอทรัพยสิน เปนตน  
การบนัทึกขอมูล 
2.6.1ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>จํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลงิ)  

• จํานวนขาราชการและเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• จํานวนพนกังานประจําและเพียงพอกับความตองการหรอืไม 
• จํานวนลกูจางและเพยีงพอกบัความตองการหรือไม 
• จํานวนอาสาสมัครฯและเพยีงพอกับความตองการหรือไม 

2.6.2ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>สถิติการเกิดเพลงิใหมประกอบดวย 
• จํานวนการเกดิเพลิงใหม 
• จํานวนผูเสียชีวิต 
• จํานวนผูทีไ่ดรับบาดเจ็บ 
• จํานวนทรพัยสินท่ีไดรับความเสียหาย 
• การใหความชวยเหลือ 
ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปท่ี 28 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

(สวนที่ 1) 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่44

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

 
 

รูปที่ 28 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนท่ี 1) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจาํนวนเจาหนาท่ีดับเพลิง และสถิติการเกิดเพลิงใหม 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลดานสาธารณสุข 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(รถดบัเพลิง) 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่45

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.6.3ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>รถดับเพลิง ประกอบดวย 
• จํานวนรถดบัเพลิงและเพยีงพอกับความตองการหรือไม 
• รายละเอียดของรถดับเพลิงประกอบดวย 

 ขนาดความจุน้าํของรถดับเพลิง 
 ซ้ือเมื่อป 
 ราคา 
 แหลงที่มาของงบประมาณ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปท่ี 29 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(สวนที่ 2) 

 

 
 

รูปที่ 29 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนท่ี 2) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจาํนวนรถดับเพลิง 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลเจาหนาทีด่ับเพลงิ 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(รถยนตบรรทุกน้ํา) 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่46

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.6.4ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>รถยนตบรรทกุน้ําประกอบดวย 
• จํานวนรถยนตบรรทุกน้าํ  
• รายละเอียดของรถยนตบรรทุกน้ําประกอบดวย 

 ขนาดความจุน้าํของรถดับเพลิง 
 ซ้ือเมื่อป 
 ราคา 
 แหลงที่มาของงบประมาณ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปท่ี 30 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(สวนที่ 3) 
 

 
รูปที่ 30 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนท่ี 3) 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจาํนวนรถยนตบรรทุกน้ํา 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลรถดับเพลงิ 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(รถกระเชา) 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่47

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.6.5ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>รถกระเชา  
• จํานวนรถกระเชา  
• รายละเอียดของรถกระเชา ประกอบดวย 

 ซ้ือเมื่อป 
 ราคา 
 แหลงที่มาของงบประมาณ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปท่ี 31 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(สวนที่ 4) 
 

 
 

รูปที่ 31 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนท่ี 4) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจาํนวนรถกระเชา 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลรถยนตบรรทุกน้ํา 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(รถบันได) 
 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่48

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.6.6ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>รถบันได  
• จํานวนรถบันได  
• รายละเอียดของรถบนัได ประกอบดวย 

 ซ้ือเมื่อป 
 ราคา 
 แหลงที่มาของงบประมาณ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปท่ี 32 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(สวนที่ 5) 
 

 
 

รูปที่ 32 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนท่ี 5) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจาํนวนรถบันได 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลรถกระเชา 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(เรือยนตดับเพลิง) 
 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่49

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.6.7ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>เรอืยนตดับเพลิง 
• จํานวนเรือยนตดับเพลิง  
• รายละเอียดของเรือยนตดับเพลิง ประกอบดวย 

 ซ้ือเมื่อป 
 ราคา 
 แหลงที่มาของงบประมาณ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปท่ี 33 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(สวนที่ 6) 
 

 
รูปที่ 33 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนท่ี 6) 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจาํนวนเรือยนตดับเพลงิ  
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาขอมูลรถบันได 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย(เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม) 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่50

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.6.8ขอมลูดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย>>เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 
• จํานวนเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  
• รายละเอียดของเครื่องดับเพลงิชนิดหาบหามซึ่งสามารถเพิ่มขอมูลหรือลบขอมูล ประกอบดวย 

 ซ้ือเมื่อป 
 ราคา 
 แหลงที่มาของงบประมาณ 

ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปท่ี 34 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
(สวนที่ 7) 
 

 
 

รูปที่ 34 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สวนท่ี 7) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาจาํนวนเครื่องดบัเพลิงชนดิหาบหาม  
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาเรอืยนตดับเพลิง 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานสิ่งแวดลอม  
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2.7 ขอมลูดานสิ่งแวดลอม 
ขอมูลดานสิ่งแวดลอมประกอบดวยขอมลูที่เกีย่วกับ สิง่แวดลอมทัว่ๆไป คือ แหลงทรัพยากรธรรมชาติใน

พ้ืนที่ เชน แรทอง เงิน ดีบุก เปนตน ปริมาณน้ําฝน ขยะ และสิ่งปฏิกลูเหลานี้ซ่ึงขอมูลเหลานีล้วนแลวแตมผีลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมและเปนทีก่ําเนิดของพาหะนําโรคอีกดวย  
การบนัทึกขอมูล 
2.7.1ขอมลูดานสิ่งแวดลอม>> ปริมาณน้ําฝน 

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอป(ลบ.ม.) 
2.7.2ขอมลูดานสิ่งแวดลอม>> ปริมาณน้ําฝน 

• ปริมาณน้ําเสีย(ลบ.ม./วัน) 
• จํานวนโรงบําบัดน้ําเสีย(แหง) 
• จํานวนน้ําเสียท่ีบําบัดได(ลบ.ม./วัน) 

2.7.3ขอมลูดานสิ่งแวดลอม>> ขยะ 
• บริมาณขยะ(ตัน/วัน) 
• วิธกีารกําจดัขยะ ประกอบดวย 

-วธิีกองบนพืน้   -วธิีฝงกลบ  
-วธิีเผาในเตาขยะ  -วธิีกองบนพืน้แลวเผา 
-วธิีนอกพื้นท่ีโดยเสียคาใชจาย -วธิีมักปุย 
-วธิีอ่ืนๆ 

• พื้นที่สําหรับกาํจัดขยะประกอบดวย 
ทองถิ่นจดัซื้อเอง 
ทองถิ่นอ่ืนกําจัด 
ใชพื้นท่ีรวมของจังหวัด 

ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปที่ 35 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานส่ิงแวดลอม (สวนที ่1) 
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รูปที่ 35 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 1) 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาหนาจอจัดการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 1) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานสิ่งแวดลอม (ขยะ) 
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2.7.4ขอมลูดานสิ่งแวดลอม>> ขยะ 
รถยนตเก็บขยะ 
• จํานวนรถยนตเก็บขยะและเพียงพอกับความตองการหรอืไม 
• รายละเอียดรถยนตเก็บขยะ ประกอบดวย 

 ขนาดความจุของรถยนตเก็บขยะ 
 ซ้ือเมื่อป 
 ขยะที่ขนได(ลบ.ม./วัน) 
 ขยะที่กําจัดได(ลบ.ม./วัน) 

ขอมูลเหลานี้สามารถที่จะเพิม่และลบขอมลูไดโดยดจูากตัวอยางทีก่ลาวมาขางตนและดูขอมูลดังกลาวได
จากรูปที่ 36 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 2) 

 

 
รูปที่ 36 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 2) 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาหนาจอจัดการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 2) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาจอจัดการขอมูลดานส่ิงแวดลอม (สวนที่ 1) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานสิ่งแวดลอม (แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที)่ 
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2.7.5ขอมลูดานสิ่งแวดลอม>> แหลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่

• จํานวนแหลงทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ ประกอบดวย 
 แรทอง 
 แรเงิน 
 แรทองแดง 
 แรดีบุก 
 รังนก 
 ภูเขาหิน 
 อ่ืนๆ 

ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปที่ 37 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานส่ิงแวดลอม (สวนที ่3) 
 

 
 

รูปที่ 37 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 3) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาหนาจอจัดการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 3) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาจอจัดการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 2) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานการเงินการคลัง  
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2.8 ขอมลูดานการเงินการคลงั 
ขอมูลดานการเงินการคลัง เปนขอมูลที่เกีย่วกับ การคลงัของหนวยงาน รายรบัรายจายของหนวยงาน การ

จัดเก็บภาษีทองถิ่น ธนาคารหมูบาน กองทุนหมูบาน เปนตน  
การบนัทึกขอมูล 
2.8.1ขอมลูดานการเงินการคลัง >> การคลัง 

• ปงบประมาณ 
• จํานวนรายรับ(ไมรวมเงนิอุดหนุน) 
• จํานวนรายจาย(ไมรวมเงินอดุหนุน) 

2.8.2ขอมลูดานการเงินการคลัง >> การจดัเก็บภาษีทองถิ่น 
• ประเภทของภาษีท่ีจัดเก็บ 
• จํานวนเงินที่เก็บได 
• จํานวนเงินคงคาง 

2.8.3ขอมลูดานการเงินการคลัง >> ธนาคารหมูบาน 
• ธนาคารขาว 

 จํานวนธนาคารขาว(แหง) 
 จํานวนขาวรวม(ตัว) 
 จํานวนสมาชิก(คน) 

• ธนาคารโค/กระบือ 
 จํานวนธนาคารโค/กระบือ(แหง) 
 จํานวนโค/กระบือ(ตัว) 
 จํานวนสมาชิก(คน) 

2.8.4ขอมลูดานการเงินการคลัง >> กองทุนหมูบาน 
• จํานวนกองทนุ 
• จํานวนสมาชิก 
• ยอดเงินรวมของกองทุนหมูบาน 

ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปที่ 38 รูปแสดงหนาจอขอมูลดานการเงนิการคลงั 
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รูปที่ 38 รูปแสดงหนาจอขอมูลดานการเงินการคลัง 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาหนาจอจัดการขอมูลดานการเงินการคลัง 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาจอจัดการขอมูลดานสิ่งแวดลอม (สวนที่ 3) 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานอื่นๆ 
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2.9 ขอมูลดานอื่นๆ 
ขอมูลดานอืน่ๆเปนขอมลูที่เกี่ยวกับ ขอมูลของโครงการพระราชดําริ การใหขอมูลขาวสารหรือวา 

อินเตอรเน็ตตาํบล การสงเสริมอาชีพชุมชนหรือที่เรียกกนัสั้นๆวา OTOP และปญหาหลักที่เกดิขึ้นในทองถิน่  
การบนัทึกขอมูล 
2.9.1ขอมลูดานอืน่ๆ >> ช่ือโครงการพิเศษ/พระราชดําร ิ

• รายละเอียดโครงการพิเศษ/พระราชดําริประกอบดวย 
 ช่ือโครงการพเิศษ/โคงการพระราชดําร ิ
 หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
 งบประมาณ 
 ผลการดําเนินงาน 

ขอมูลเหลานี้สามารถที่จะเพิม่และลบขอมลูไดโดยดจูากตัวอยางท่ีกลาวมาขางตนและดูขอมูลไดจากรูปที่ 
39 รูปแสดงหนาจอขอมูลดานอื่นๆ (โครงการพระราชดาํร)ิ 
 

 
รูปที่ 39 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานอื่นๆ (สวนท่ี 1) 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาโครงการพระราชดําร ิ
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาจอขอมูลดานการเงินการคลัง 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานอื่นๆ(การใหขอมูลขาวสาร) 
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2.9.2ขอมลูดานอืน่ๆ >> การใหขอมูลขาวสาร 
• การใหขอมูลขาวสารเฉลี่ย(ครั้ง/ป) 
• การจัดโครงการอินเตอรเน็ตตําบลสามารถเลือกขอมลูไดมากกวา 1 

 มีการจัดตั้งการใหบรกิาร 
 มีปายแนะนําการใหบริการ 
 จํานวนผูมารับบริการเฉลี่ย(คน/ป) 

ซ่ึงขอมูลดังกลาวสามารถดไูดจากรูปที่ 40 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานอืน่ๆ (สวนที่ 2) การใหขอมูลขาวสาร 
 

 
รูปที่ 40 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานอื่นๆ (สวนท่ี 2) การใหขอมูลขาวสาร 

ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาการใหขอมูลขาวสาร 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาจอโครงการพระราชดําร ิ
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานอื่นๆ(การสงเสริมอาชีพชุมชน) 
 
 
 
 



 
 

คูมือการใชงาน(User Manual)ระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิน่ วันท่ีปรับปรุง  : 15/03/2549 
ของ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เวอรชัน่           : 1.0 

 

คูมือการ (User Manual) ใชงานระบบขอมูลสารสนเทศองคกรปกครองทองถิ่น      หนาที ่59

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2.9.3ขอมลูดานอืน่ๆ >> การสงเสริมอาชีพชุมชน 
 รายละเอียดของผลิตภณัฑ OTOP ประกอบดวย 

• ช่ือกลุม 
• ผลิตภณัฑ 
• จํานวนสมาชิก 

 มาจากทองถิน่ 
 มาจากชุมชน 

• สถานที่ตั้ง 
• วัตถดุิบ 

 ในพื้นที ่
 นอกพื้นท่ี 

• ศูนยจําหนายสินคา 
• รายไดเฉลี่ย 

ขอมูลเหลานี้สามารถที่จะเพิม่และลบขอมลูไดโดยดจูากตัวอยางท่ีกลาวมาขางตนและดูขอมูลไดจากรูปที่ 
41 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานอืน่ๆ (สวนท่ี 3) OTOP 

 

 
รูปที่ 41 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานอื่นๆ (สวนท่ี 3) OTOP 
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ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาการสงเสริมอาชีพชุมชน 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาจอการใหขอมูลขาวสาร 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลและจะแสดงผลหนาขอมูลดานอื่นๆ(ปญหาหลักในทองถิน่) 
 
2.9.4ขอมลูดานอืน่ๆ >> ปญหาหลักในทองถิ่น สามารถแบงขนาดของปญหาได โดยแบงขนาดปญหาออกเปน 4 
ประเภทดวยกนัคือ ปญหามาก, ปญหาปานกลาง, ปญหานอย และไมมีปญหาอีกทั้งระบุประเภทของปญหาออกเปน
13 ประเภทของปญหาดวยกนัคือ 

1. ปญหายาเสพตดิ 
2. ปญหาที่ดินทํากิน 
3. ปญหาการวางงาน 
4. ปญหาคนเรรอน 
5. ปญหาหนี้สินนอกระบบ 
6. ปญหาผูมีอิทธพิล 
7. ปญหาเด็กและเยาวชน 
8. ปญหาสิ่งแวดลอม 
9. ปญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 
10. ปญหาผูประกอบการอาชีพผดิกฎหมาย 
11. ปญหาการหลอกลวง 
12. ปญหาจราจร 
13. ปญหาอื่นๆ 

  
ขอมูลในสวนของปญหาหลักในทองถิ่นจะสามารถเลือกปญหาแตละประเภทได 1 ปญหาเทานั้นและถามี

ปญหาอื่นๆนอกจากนีก้็สามารถเพิ่มปญหาอื่นเขาไปไดวาเปนปญหาอะไรขนาดของปญหาเปนอยางไร ดไูดจากรปูที่ 
42 รูปแสดงหนาจอจัดการขอมูลดานอืน่ๆ (สวนท่ี 4) ปญหาหลักในทองถิ่น 
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รูปที่ 42 รูปแสดงหนาจอจดัการขอมูลดานอื่นๆ (สวนท่ี 4) 
ปุมคําสั่งท่ีเกี่ยวของในหนาปญหาหลักในทองถิ่น 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้ขอมูลจะแสดงผลหนาการสงเสริมอาชพีชุมชน 
ปุม  เมื่อคลิกปุมนี้เปนการยกเลิกการกรอกขอมูลหรือยกเลิกการบนัทึกขอมูลหรือการกรอกขอมูลและ
จะแสดงผลหนาหลักสําหรบัการบนัทึกขอมูล 
ปุม  เปนปุมสําหรับบันทึกลงฐานขอมูลซึ่งเมื่อกดปุมนีแ้ลวขอมลูจะแสดงผลหนานี ้
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การแกไขขอมลูระบบ 
การแกไขขอมลูระบบการนําเขาขอมูล สามารถแกไขขอมูลไดบริเวณตําแหนงที่ระบุเอาไวตามจังหวดัซึ่งใน

แตละจังหวดัมีหนวยงานหรือองคกรอยูซึง่สามารถคลิกเขาไปไดจนเจอหนวยงานทีต่องการดังรูปแสดงการแกไข
ขอมูลโดยระบุเปนจังหวัด 
 

 
 

รูปที่ 43 รูปแสดงการแกไขขอมูลโดยระบุเปนจังหวัด 
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รูปที่ 44 รูปแสดงการแกไขขอมูลโดยสามารถเลือกหัวขอการแกไข 
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จากรูปการแกไขขอมูลโดยสามารถทีจ่ะเลือกขอมูลการแกไขไดวาจะแกไขขอมลูอะไรกอนหลังก็ไดดังรูป
ท่ีแสดงการแกไขขอมูลโดยจะไมเหมือนกบัตอนนําเขาขอมูลใหมครั้งแรกที่ตองนําเขาขอมูลทีละขอมูลตามลําดบั
ข้ันตอนในแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




