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สัญลักษณแ์ละปุ่มต่าง ๆในระบบ 

ความหมายของปุ่มและสญัลักษณ์ต่าง ๆ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 
ปุ่มเพ่ือค้นหาข้อมูล 

 
ปุ่มเพ่ือแสดงข้อมูลทั้งหมด 

 
ปุ่มเพ่ือเพ่ิมข้อมูล 

 

ปุ่มเพ่ือเพ่ิมข้อมูลที่เป็นการลงรายละเอียดมากขึ้น

เช่นรูปภาพ 

 
ปุ่มเพ่ือบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

 
ปุ่มเพ่ือยกเลิกการลบข้อมูล 

 
ปุ่มเพ่ือย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า 

 
ปุ่มเพ่ือดูข้อมูลที่ได้ทำการกรอกไปแล้ว 

 
ปุ่มเพ่ือแก้ไขข้อมูลที่ได้ทำการกรอกไปแล้ว 

 
ปุ่มเพ่ือลบข้อมูล 

 
ปุ่มเพ่ือเลือกพิกัดบนแผนที่ ระบบจะคำนวณค่า

ละติจูด และ ลองจิจูด 
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การเข้าใช้งานระบบ 

ช่องทางการเข้าใช้งาน 
1. เปิดใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถ

รองรับการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดีที่สุด คือ Google Chrome 

2. ให้พิมพ์ https://info.dla.go.th ในช่องแสดง URL Address หรือเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
3. โปรแกรม เว็บเบราว์เซอร์จะแสดงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ส่วนต่าง ๆของโปรแกรมดังนี้ 

 
3.1 ส่วนแสดงผลข้อมูล Dash Board ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

• ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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• ด้านนวัตกรรมและการศึกษา 

• ด้านสาธารณภัย 

• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

• ด้านบริหารจัดการน้ำ ทั้งอุปโภคและบริโภค 

• ด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

• ด้านศาสนา วัฒนธรรม สังคม 

• ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3.2 ส่วนแสดงรายงานสำหรับผู้บริหาร (BI) 

3.3 ส่วนแสดงลิงค์ใช้งานเมนูต่าง ๆ สำหรับการใช้งานตัวระบบ 

4. หากต้องการเข้าสู่ระบบเพ่ือบันทึกข้อมูลให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 
5. ระบบจะแสดงหน้าจอระบบการยืนยันตัวตนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Single 

Sign-On) สำหรับให้ผู้ใช้งานได้ Login เข้าใช้ระบบ โดยจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท

ผู้ใช้งานด้วยกันคือ 

5.1 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (SSO ADMIN) ประกอบด้วย 

• ผู้ดูแลระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (SSO ADMIN สถ.) 
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• ผู้ดูแลระบบของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (SSO ADMIN สถจ.) ซ่ึง

จะกำหนด Username เป็นรหัสหน่วยงาน สถจ. แต่ละจังหวัด มีสิทธิ์ในการใช้งานเมนู

บริหารจัดการผู้ใช้งานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตามกลุ่มงาน

ต่าง ๆ ได้ เช่น สร้าง แก้ไข, ลบ, กำหนดรหัสผ่านใหม่ และปิดการใช้งาน เป็นต้น 

• ผู้ดูแลระบบของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ (SSO ADMIN สถอ.) ซ่ึง

จะกำหนด Username เป็นรหัสหน่วยงาน สถอ. แต่ละอำเภอของจังหวัดแต่ละจังหวัด

นั้น ๆ มีสิทธิ์ในการใช้งานเมนูบริหารจัดการผู้ใช้งานภายใน สถอ. เช่น สร้าง แก้ไข, ลบ, 

กำหนดรหัสผ่านใหม่ และปิดการใช้งาน เป็นต้น 

• ผู้ดูแลระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SSO ADMIN อปท.) ซึ่งจะกำหนด 

Username เป็นรหัสหน่วยงาน อปท. ของแต่ละหน่วยงาน มีสิทธิ์ในการใช้งานเมนู

จัดการผู้ใช้งานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เช่น สร้าง แก้ไข, กำหนดรหัสผ่าน

ใหม ่และปิดการใช้งาน เป็นต้น 

5.2 ผู้ใช้งานในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ADMIN อปท.) จะถูกสร้าง

ขึ้นมาโดย SSO ADMIN อปท. นั้น ๆ มีหน้าที่กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานให้ INFO USER อปท. 

เข้าใช้งานเมนูต่าง ๆ ของระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

5.3 ผู้ใช้งานในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO USER อปท.) จะถูกสร้าง

ขึ้นมาโดย SSO ADMIN อปท. นั้น ๆ มีสิทธิ์ในการบันทึก แก้ไข ลบข้อมูลในระบบ โดยการ

เข้าถึงข้อมูลแต่ละข้อมูลนั้นจะข้ึนอยู่กับสิทธิ์ทาง INFO ADMIN อปท. เป็นผู้กำหนด 
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การสร้างผู้ใช้งาน (สำหรับผู้ใช้งาน SSO ADMIN อปท.) 
การสร้างผู้ใช้งานของระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใช้งาน SSO ADMIN สามารถ

สร้างผู้ใช้งานโดยแบ่งออกเป็น 11 กลุ่มผู้ใช้ โดยแต่ละกลุ่มผู้ใช้งานสามารถจัดการสิทธิ์ได้ดังต่อไปนี้ 

ลำดับ 
รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน 

SSO 
ชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน 

จัดการสิทธิ์ 
กำหนด
สิทธิ์การ
เข้าถึง
ข้อมูล 

เพิ่ม/
แก้ไข/ดู/
ลบข้อมูล
แต่ละด้าน 

ยืนยัน
ข้อมูล 

ดูข้อมูล 
ออก

รายงาน 

1 INFO_ADMIN ผู้ดูแลระบบ INFO 
หน่วยงาน           

2 INFO_APPR ผู้รับรองข้อมลูของ
หน่วยงาน           

3 INFO_USER1 ผู้บันทึกข้อมูล ด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม           

4 INFO_USER2 ผู้บันทึกข้อมูล ด้าน
นวัตกรรมและการศึกษา           

5 INFO_USER3 ผู้บันทึกข้อมูล ด้าน
สาธารณะภัย           

6 INFO_USER4 ผู้บันทึกข้อมูล ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน           

7 INFO_USER5 ผู้บันทึกข้อมูล ด้านการ
บริหารจดัการน้ำ           

8 INFO_USER6 ผู้บันทึกข้อมูล ด้านการ
จัดการภายในและธรร
มาภิบาล           

9 INFO_USER7 ผู้บนัทึกข้อมูล ด้านสังคม 
ศาสนา วัฒนธรรม           

10 INFO_USER8 ผู้บันทึกข้อมูล ด้าน
เศรษฐกิจและท่องเที่ยว           

11 INFO_VIEW ผู้ตรวจสอบข้อมลูและ
ออกรายงานของ
หน่วยงาน           
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การลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกของ SSO Admin อปท.  
ผู้ใช้งาน SSO Admin อปท. จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวตน SSO ก่อนเท่านั้น 

จึงจะสามารถสร้างผู้ใช้งานท่านอ่ืนได้ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกของ SSO Admin อปท. 
1. ผู้ใช้งาน SSO-ADMIN ระดับหน่วยงาน ของ สถจ. สถอ. และ อปท. ดำเนินการลงทะเบียนการใช้งาน

User/Password ผ่านโปรแกรม Web Browser https://info.dla.go.th 

2. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

 

https://info.dla.go.th/
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3. ระบุ User/Password แล้วกดปุ่มบันทึกเพ่ือลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

 
4. การลงทะเบียนการใช้งานครั้งแรกผู้ใช้งานระดับ SSO-ADMIN ของหน่วยงานต้องระบุรายละเอียด

ดังนี้ 

4.1. ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

4.2. กดปุ่ม ตรวจสอบตัวตน โดยเงื่อนไขของการตรวจสอบตัวตน สำหรับ อปท. นั้นยกเว้น ผู้ใช้งาน 

สถจ.และ สถอ. ระบบจะตรวจสอบหน่วยงานของ อปท. กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

ที่ผู้ใช้งานใส่ข้อมูลว่าตรงกันหรือไม่ หากระบบตรวจสอบข้อมูลแล้วข้อมูลหน่วยงานที่ลงทะเบียน

กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงกัน ระบบจะดึง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด มาแสดงผล

หน้าลงทะเบียน  

4.3. ระบุรหัสผ่านใหม่ (Password) 2 ครั้ง 

4.4. กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

5. เพ่ือตรวจสอบการเข้าใช้งาน หลังจากท่ีลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบครั้งแรกให้ผู้ใช้งานดำเนินการ 

logout ออกจากระบบ แล้วให้ login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง เป็นการทดสอบการเปลี่ยน Password  

6. กรณีลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสำเร็จแต่ไม่สามารถ login เข้าใช้งานระบบได้ให้ติดต่อ กลุ่มงาน

สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ 02-

2419000 ต่อหมายเลขภายใน 1107-1108 แจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กร

ปกครองระบบใหม่ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่คืนค่า password ให้ใหม่ 
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7. กรณีลงทะเบียนเข้าใช้งานไม่สำเร็จ ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ว่ามีข้อมูลบุคคลใน

ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อให้ดำเนินการเพ่ิมข้อมูลบุคคล

ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

8. กรณีท่ีผู้ใช้งาน SSO-ADMIN ของหน่วยงาน สถจ., สถอ., อปท. ไม่ได้รับผิดชอบในการใช้งาน SSO-

ADMIN ของหน่วยงานท่านแล้ว เช่น ท่านย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นหรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต้น

สังกัดเดิมแล้ว ท่านสามารถที่จะยกเลิกการผู้ใช้งานระดับ SSO-ADMIN ของท่านได้โดย login เขา้ใช้

งานระบบแล้วกดปุ่ม “ยกเลิกการใช้งาน” โดยให้ระบุ Password ของ SSO-ADMIN และเหตุผลของ

การยกเลิกการใช้งาน หรือแจ้งทางกลุ่มงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ 02-2419000 ต่อหมายเลขภายใน 1107-1108 แจ้งยกเลิก

ผู้ใช้งานระดับ SSO-ADMIN ของหน่วยงานของท่านต่อไป 

9. ผู้ถือครอง User/Password ระดับ SSO-ADMIN ของหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานระบบกำหนดให้มี

เพียงผู้ใช้งานคนเดียวเท่านั้น หากมีผู้ใช้งานระดับ SSO-ADMIN ของหน่วยงานมีการลงทะเบียนใช้งาน

ไปแล้วผู้ใช้งานท่านอ่ืนก็จะไม่สามารถมาลงทะเบียนเพ่ือขอใช้งานระดับ SSO-ADMIN เพ่ิมเติมได้ 

ยกเว้นเป็นผู้ใช้งานที่ทาง SSO-ADMIN เป็นผู้สร้างผู้ใช้งานสำหรับระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. เพื่อจัดการสิทธิ์การใช้งาน INFO USER  

1. ผู้ใช้งาน SSO ADMIN อปท. (รหัสผู้ใช้งานของหน่วยงาน 8 หลัก) Loginเข้าใช้งานระบบยืนยัน

ตัวตนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือเข้าไปสร้างผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. 

 
2. หลังจากระบุ user/password แล้ว ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 
3. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบสำเร็จ หน้าจอจะแสดงเมนูสำหรับจัดการผู้ใช้งาน 

 
4. กดที่เมนู จัดการผู้ใช้งาน > เมนูย่อย ผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลผู้ใช้งาน

ทั้งหมดของ อปท. 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
5. กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
 

6. การสร้างผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. กรณีใส่ข้อมูลเองโดยไม่ต้องตรวจสอบจากระบบ LHR 

ดังนี้ 

• ระบุ รหัสผู้ใช้ (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) 

• ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน 

• ระบุ ตำแหน่ง 

• ประเภทสังกัด *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

• จังหวัด *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

• อำเภอ *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

• อปท. *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

• ระบุ รหัสผ่าน 

• ระบุ ยืนยันรหัสผ่าน อีกครั้ง 

• ระบุ สถานะ (ใช้งาน/ไม่ใช้งาน) 

• ระบุ หมายเหตุ 

7. กรณสีร้างผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. โดยดึงข้อมูลผู้ใช้งานมาจากระบบ LHR 

7.1 ใส่ รหัสผู้ใช้งาน (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) 

7.2 กดปุ่ม “ดึงข้อมูลจากระบบ LHR” 

7.3 ระบบจะดึงข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงดังนี้ 

• ชื่อผู้ใช้งาน 

• ตำแหน่ง 

• ประเภทสังกัด 

• จังหวัด 

• อำเภอ 

• อปท. 

7.4 ระบ ุรหัสผ่าน 

7.5 ระบุ ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

7.6 ระบุ สถานะ 

7.7 ระบุ หมายเหตุ 

8. เลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น INFO ADMIN (*** การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานจาก SSO ADMIN นั้น จะ

เป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ INFO ครั้งแรกเท่านั้น แต่ถ้าหากจะไปแก้ไขสิทธิ์ครั้ง

ต่อไปจะต้องแก้ไขในระบบของ INFO โดยให้ INFO ADMIN เป็นผู้แก้ไขสิทธิ์เท่านั้น) 

9. หลังจากกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

ขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งาน INFO USER อปท. เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 

1. ผู้ใช้งาน SSO ADMIN อปท. (รหัสผู้ใช้งานของหน่วยงาน 8 หลัก) Loginเข้าใช้งานระบบยืนยัน

ตัวตนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเข้าไปสร้างผู้ใช้งาน INFO USER อปท. 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
2. หลังจากระบุ user/password แล้ว ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ 

 
3. หลังจาก Login เข้าสู่ระบบสำเร็จ หน้าจอจะแสดงเมนูสำหรับจัดการผู้ใช้งาน 

 
4. กดท่ีเมนู จัดการผู้ใช้งาน > เมนยู่อย ผู้ใช้งาน ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลผู้ใช้งาน

ทั้งหมดของ อปท. 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
5. กดปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
 

6. การสร้างผู้ใช้งาน INFO USER อปท. กรณีใส่ข้อมูลเองโดยไม่ต้องตรวจสอบจากระบบ LHR ดังนี้ 

• ระบุ รหัสผู้ใช้ (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) 

• ระบุ ชื่อผู้ใช้งาน 

• ระบุ ตำแหน่ง 

• ประเภทสังกัด *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

• จังหวัด *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

• อำเภอ *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

• อปท. *** ระบบจะดึงจากข้อมูลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ 

• ระบุ รหัสผ่าน 

• ระบุ ยืนยันรหัสผ่าน อีกครั้ง 

• ระบุ สถานะ (ใช้งาน/ไม่ใช้งาน) 

• ระบุ หมายเหตุ 

7. กรณีสร้างผู้ใช้งาน INFO USER อปท. โดยดึงข้อมูลผู้ใช้งานมาจากระบบ LHR 

7.1 ใส่ รหัสผู้ใช้งาน (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน) 

7.2 กดปุ่ม “ดึงข้อมูลจากระบบ LHR” 

7.3 ระบบจะดึงข้อมูลต่าง ๆ มาแสดงดังนี้ 

• ชื่อผู้ใช้งาน 

• ตำแหน่ง 

• ประเภทสังกัด 

• จังหวัด 

• อำเภอ 

• อปท. 

7.4 ระบุ รหัสผ่าน 

7.5 ระบุ ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง 

7.6 ระบุ สถานะ 

7.7 ระบุ หมายเหตุ 

8. เลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป็น INFO USER ของแต่ละกลุ่มข้อมูลตามตารางกลุ่มข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

โดย SSO ADMIN สามารถเลือกกลุ่มผู้ใช้งานได้มากกว่า 1 กลุ่ม (*** การกำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน

จาก SSO ADMIN นั้น จะเป็นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ INFO ครั้งแรกเท่านั้น แต่

ถ้าหากจะไปแก้ไขสิทธิ์ครั้งต่อไปจะต้องแก้ไขในระบบของ INFO โดยให้ INFO ADMIN เป็นผู้

แก้ไขสิทธิ์เท่านั้น) 

9. หลังจากกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขผู้ใช้งาน (สำหรับผู้ใช้งาน SSO ADMIN อปท.) 

ขั้นตอนการแก้ไขผู้ใช้งาน (สำหรับผู้ใช้งาน SSO ADMIN อปท.) 

1. ระบุเงื่อนไขการค้นหาผู้ใช้งานของระบบ 

 
2. กดปุ่มแก้ไขของรายการข้อมูลผู้ใช้งาน 

3. แก้ไขข้อมูล โดยข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้คือ 

• ชื่อ-สกุล ผู้ใช้งาน 

• ตำแหน่ง 

• สถานะการใช้งาน 

• ส่วนกลุ่มผู้ใช้งานนั้นหากต้องการแก้ไข ให้ผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. เป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้ใหม่

ในระบบจัดการผู้ใช้งานของระบบ INFO เท่านั้น 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
4. กดปุ่ม “บันทึก” 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การกำหนดรหัสผ่านใหม่ของผู้ใช้งาน INFO USER อปท. กรณผีู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน(สำหรบั

ผู้ใช้งาน SSO ADMIN อปท.) 

ขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่านใหม่ของ INFO USER อปท. 

1. ระบุเงื่อนไขการค้นหาผู้ใช้งานของระบบ 

 
2. กดปุ่มแก้ไขของรายการข้อมูลผู้ใช้งาน 

3. กดปุ่ม “กำหนดรหัสผ่าน” 

 
4. ระบุ รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
5. กดปุ่ม “บันทึก” 

 

การกำหนดสิทธิ์และการแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน INFO USER อปท. (สำหรับ

ผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท.) 
การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลให้กับ INFO USER อปท. นั้น ผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. สามารถเลือก

กำหนดการใช้งานของแต่ละกลุ่มข้อมูลโดยกลุ่มข้อมูลทั้งหมด ทางผู้ใช้งาน INFO ADMIN สถ. จะเป็นผู้กำหนด

กลุ่มข้อมูลมาให้ใช้งานอยู่แล้ว เพียงแต่ INFO ADMIN อปท. เป็นผู้เลือกกำหนดให้ทาง INFO USER อปท. เข้า

ใช้งานเฉพาะบางกลุ่มข้อมูล หรือจะใช้งานทุกกลุ่มข้อมูลก็ได้ ขึ้นอยู่กับ INFO ADMIN อปท. จะกำหนดสิทธิ์การ

ใช้งานของกลุ่มข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ทางผู้ใช้งาน INFO ADMIN สถ. กำหนดกลุ่ม

ผู้ใช้งานทั้งหมด 10 กลุ่ม ตามข้อมูลดังต่อไปนี้ 

ลำดับ รหัสกลุ่มผู้ใช้งาน ชื่อกลุ่มผู้ใช้งาน 

1 INFO_APPR ผู้รับรองข้อมูล 8 ด้านของ อปท. 

2 INFO_VIEW ผู้ดูข้อมูล 8 ด้านของ อปท. 

3 INFO_USER1 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4 INFO_USER2 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านนวัตกรรมและการศึกษา 

5 INFO_USER3 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านสาธารณะภัย 

6 INFO_USER4 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

7 INFO_USER5 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

8 INFO_USER6 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

9 INFO_USER7 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและสังคม 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
19 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

10 INFO_USER8 ผู้บันทึกข้อมูล อปท. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

ขั้นตอนการกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานของ INFO USER ดังนี้ 

1. ผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. Loginเข้าใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2. หลังจากLogin ผู้ใช้งาน INFO ADMIN อปท. คลิกเข้าใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
3. หน้าจอจะแสดงสิทธิ์การใช้งานของ INFO ADMIN อปท. คือ เมนูจัดการผู้ใช้งานและดูข้อมูลทั้ง 8 

ด้าน โดยเลือกเมนู จัดการผู้ใช้งาน > เมนูย่อยผู้ใช้งาน 

 
4. ค้นหาผู้ใช้งาน INFO USER ทีต่้องการกำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานแล้วกดปุ่ม แก้ไข 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

5. เลือกกำหนดกลุ่มการใช้งานของ INFO USER อปท. (1 user สามารถใช้งานได้มากกว่า 1 กลุ่มข้อมูล) 

 
6. เมื่อกำหนดกลุ่มผู้ใช้งานตามต้องการแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การย้ายผู้ใช้งาน INFO USER ระหว่างหน่วยงาน อปท. (สำหรับผู้ใช้งาน SSO ADMIN อปท.) 

 
การย้ายผู้ใช้งาน INFO USER อปท. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น มีสาเหตุหลักๆมา

จากที่ผู้ใช้งานระบบ INFO ย้ายสังกัด อปท. แล้วไปรับหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ โดย SSO ADMIN ของ 2 
หน่วยงาน อปท. ทั้งหน่วยงานต้นทางและหน่วยงานปลายทางจะต้องดำเนินการย้าย INFO USER เดิม ออก 
และ รับย้ายเข้า อปท. แห่งใหม่โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการย้าย INFO USER อปท. ต้นทาง (สำหรับ SSO ADMIN อปท. ต้นทาง) 

1. SSO ADMIN อปท. ต้นทาง Loginเข้าใช้งานระบบ 

 

 
2. ค้นหา INFO USER อปท. 

 
3. กดปุ่ม แก้ไขรายการ INFO USER อปท. ที่ต้องการย้ายออก 
4. กดปุ่ม ออกจากสังกัด 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
5. SSO ADMIN อปท. ต้นทาง ระบุรหัสผ่านของตน เพ่ือยืนยันการให้ INFO USER ย้ายออกจาก

หน่วยงาน 

 
6. กดปุ่ม บันทึก 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการย้าย INFO USER อปท. ต้นทาง (สำหรับ SSO ADMIN อปท. ปลายทาง) 

1. SSO ADMIN อปท. ปลายทาง Loginเข้าใช้งานระบบ 

 

 
2. SSO ADMIN อปท. ปลายทางเพ่ิมผู้ใช้งาน โดยกดปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
3. ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของ INFO USER อปท. ที่ต้องการย้ายเข้า ระบบ

จะแสดงข้อมูล ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งและให้กำหนดสิทธิ์การใช้งานใหม่ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
4. SSO ADMIN กำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ INFO 

 
5. หลังจาก SSO ADMIN กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานเบื้องต้นให้แล้ว ให้กดปุ่ม บันทึก 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับผู้ใช้งาน INFO USER อปท.) 

ขั้นตอนการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. หลังจากท่ี SSO ADMIN อปท. ได้สร้าง INFO USER อปท. และได้กำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานตามกลุ่ม

ผู้ใช้งาน สำหรับบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว INFO USER อปท. 

สามารถ Login เข้าใช้งานระบบผ่านระบบยืนยันตัวตนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ 

 
2. ระบบยืนยันตัวตนของกรมฯ จะแสดงหน้าจอสำหรับ INFO USER อปท. ที่จะสามารถเข้าใช้งานระบบ

สารสนเทศต่าง ๆของกรมฯ ไดต้ามสิทธิ์ที่ SSO ADMIN ได้กำหนดให้ใช้งาน 

 
3. ผู้ใช้งาน INFO USER อปท. Loginเข้าใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

ตรวจสอบสิทธิ์ที่ INFO ADMIN อปท. ได้กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานให้ใช้งาน 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 1 สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม > ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 1 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

1. ระบุชื่อสถานบริการสาธารณสุข  *บังคับกรอก 

2. เลือกประเภทสถานบริการ 

 
3. เลือกประเภทการให้บริการ 

 
4. เลือกสังกัดหน่วยงาน 

 
5. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.)  *บังคับกรอก 

6. ระบุปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

7. ระบุท่ีอยู่สถานบริการสาธารณสุข 

8. พิกัดที่อยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น 

จะอิงกับท่ีตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
9. เลือก Service Plan 

 
10. ระบุ Website ของสถานบริการสาธารณสุข 

11. ระบุเบอร์ติดต่อของสถานบริการสาธารณสุข 

12. ระบุจำนวนแพทย์ (คน) 

13. ระบุจำนวนพยาบาล (คน) 

14. ระบุจำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) 

15. ระบุจำนวนเตียง (เตียง) 

16. ระบุจำนวนประชากรที่เข้ามาใช้บริการ (คน/ต่อปี) 

17. ระบุจำนวนรถพยาบาล (คัน) 

18. จำนวนประชากรที่คาดว่าเข้ามารับบริการ (คน/ต่อปี) 

19. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

1. เลือกรายการข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การลบข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลคลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มยกเลิก 

 
 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม > ข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 
 

1. คลิกเมนู ด้านที่ 1 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล 
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 

1. ระบุชื่อห้องน้ำสาธารณะ  *บังคับกรอก 

2. เลือกประเภทสถานที่ตั้งบริการ 

 
3. ระบุจำนวนห้อง (ห้อง) 

4. เลือกสถานะผลการดำเนินการ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
5. เลือกมาตรฐานห้องน้ำ 
6. เลือกห้องน้ำคนพิการ 

• มีหรือไม่มี 
7. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.)  * บังคับกรอก 
8. ระบุปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 
9. ระบุท่ีอยู่ของห้องน้ำสาธารณะ 

10. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น 
จะอิงกับที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
11. ระบุวันที่รายงาน 
12. ระบุรายละเอียดของห้องน้ำสาธารณะ 
13. อัพโหลดรูปภาพ โดยคลิกเพ่ิมข้อมูล เพ่ือแนบไฟล์รูปภาพ 

 
14. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การแก้ไขข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 

1. เลือกรายการข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
38 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลห้องน้ำสาธารณะ 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
39 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลเหตุรำคาญ 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม > ข้อมูลเหตุรำคาญ 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 1 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลเหตุรำคาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลเหตุรำคาญ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
40 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเหตุรำคาญ 

1. เลือกข้อมูลปีงบประมาณ  *บังคับกรอก 

2. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทเหตุรำคาญ ในแต่ละเดือนของทุกปี 

3. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทกลิ่นเหม็น ในแต่ละเดือนของทุกปี 

4. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทเสียงดังเสียงรบกวน ในแต่ละเดือนของทุกปี 

5. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทน้ำเสีย ในแต่ละเดือนของทุกปี 

6. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทความสั่นสะเทือน ในแต่ละเดือนของทุกปี 

7. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในแต่ละเดือนของทุกปี 

8. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทฝุ่นละออง,เขม่า,ควัน ในแต่ละเดือนของทุกปี 

9. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทของเสียอันตราย/สารเคมี ในแต่ละเดือนของทุกปี 

10. กรอกจำนวนผู ้ที ่มาร้องทุกข์ประเภทแหล่งเพาะพันธุ ์ส ัตว์น้ำ , พาหะนำโรค ในแต่ละเดือน 

ของทุกปี 

11. กรอกจำนวนผู้ที่มาร้องทุกข์ประเภทอ่ืนๆ ในแต่ละเดือนของทุกปี 

12. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
41 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลเหตุรำคาญ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลเหตุรำคาญ 

1. เลือกรายการข้อมูลเหตุรำคาญ ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลเหตุรำคาญ 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
42 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การลบข้อมูลเหตุรำคาญ 

1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
43 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลขยะ 

การเขา้สู่เมนูด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม > ข้อมูลขยะ 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 1 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การดูข้อมูลขยะ 
ข้อมูลขยะ สามารถดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลได้ การจะเพ่ิมข้อมูลขยะ หรือแก้ไข

ข้อมูล ต้องทำการบันทึกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
44 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลขยะ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
45 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม > ข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 1 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 
 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
46 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 

1. เลือกข้อมูลปีงบประมาณ 

2. ระบุข้อมูลสุนัขแมวในพื้นที่ 

- จำนวนสุนัข (ตัว) 

- จำนวนสุนัขจรจัด (ตัว) 

- จำนวนแมว (ตัว) 

- จำนวนแมวจรจัด (ตัว) 

- จำนวนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (สุนัข) 

- จำนวนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (สุนัขจรจัด) 

- จำนวนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (แมว) 

- จำนวนวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (แมวจรจัด) 

3. ระบุข้อมูล อสม. 

- จำนวน อสม. ในพื้นที่ (คน)  

4. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
47 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 

1. เลือกรายการข้อมูล อสม./สุนัขและแมว ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 
 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
48 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูล อสม./สุนัขและแมว 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
49 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 2 นวัตกรรมและการศึกษา  

ข้อมูลนวัตกรรมและภูมปิญัญาท้องถิ่น 

การเข้าสู่เมนูด้านนวัตกรรมและการศึกษา > ข้อมูลนวัตกรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 2 นวัตกรรมและการศึกษา 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเพิ่มข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
51 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. ระบุชื่อนวัตกรรมฯ/โครงการ  *บังคับกรอก 

2. เลือกประเภทนวัตกรรมฯ/โครงการ 

3. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบนวัตกรรมฯ/โครงการ 

4. ระบุเบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบนวัตกรรมฯ/โครงการ 

5. ระบุปีที่ทำนวัตกรรมฯ/โครงการ 

6. เพ่ิมข้อมูลรางวัลที่ได้รับ 

- ระบุปีที่ได้รับรางวัล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
52 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

- ระบุชื่อรางวัลที่ได้รับ 

7. ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดทำนวัตกรรมฯ/โครงการ 

8. ระบุรายละเอียดในการจัดทำนวัตกรรมฯ/โครงการ 

9. อัพโหลดรูปภาพ โดยคลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูลสีฟ้า เพ่ือแนบไฟล์รูปภาพนวัตกรรมฯ/โครางการ 

10. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
53 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เลือกรายการข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลโครงการดีเด่น 

การเข้าสู่เมนูด้านนวัตกรรมและการศึกษา > ข้อมูลโครงการดีเด่น 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 2 นวัตกรรมและการศึกษา 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลโครงการดีเด่น 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลโครงการดีเด่น 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
58 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการดีเด่น 
1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ระบบจะดึงปีงบประมาณล่าสุดมาแสดงตั้งต้น 

2. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

3. ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ อปท. ที่จัดทำโครงการ 

4. ระบุโทรสารของ อปท. ที่จัดทำโครงการ 

5. ระบุ Email ของ อปท. ที่จัดทำโครงการ 

6. ระบุชื่อผู้บริหารท้องถิ่น 

7. ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้บริหารท้องถิ่น 

8. ระบุชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

9. ระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 โครงการ/กิจกรรม 

1. เลือกประเภทโครงการ/กิจกรรม 

 
2. ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผลงาน 

3. ระบทุี่มา หลักการและเหตุผลในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/ผลงาน 

4. ระบวุัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 

5. ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

6. ระบุเชิงปริมาณ 

7. ระบุเชิงคุณภาพ 

8. ระบแุนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการ 

9. ระบุงบประมาณ 

10. ระบุปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
59 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

11. ระบปุัจจัยแห่งความสำเร็จและข้อคิดท่ีได้จากการดำเนินการ 

12. ระบุแนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 

13. ระบุการเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล 

14. อัพโหลดรูปภาพ โดยคลิกเพ่ิมข้อมูล เพ่ือแนบไฟล์รูปภาพได้ 

15. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

การค้นหาข้อมูลโครงการดีเด่น 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลโครงการดีเด่น 
1. เลือกรายการข้อมูลโครงการดีเด่นที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลโครงการดีเด่น 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลโครงการดีเด่น 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
63 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 3 สาธารณภัย  

ข้อมูล อปพร. 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณภัย > ข้อมูล อปพร. 
1. คลิกเมนูด้านที่ 3 สาธารณภัย 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูล อปพร. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มข้อมูล อปพร. 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
64 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล อปพร. 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อ – นามสกุล เจ้าหน้าที่ อปพร. *บังคับกรอก 

3. ระบุเลขบัตรประชาชน *บังคับกรอก 

4. ระบุความรู้เฉพาะทาง 

5. ระบุหลักสูตรที่ผ่านการอบรม 

6. ระบุท่ีอยู่  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

7. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

การค้นหาข้อมูล อปพร. 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล 
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูล อปพร. 

1. เลือกรายการข้อมูล อปพร.ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูล อปพร. 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

การลบข้อมูล อปพร. 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 
 
 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลอุปกรณ์ 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณภัย > ข้อมูลอุปกรณ์ 
1. คลิกเมนูด้านที่ 3 สาธารณภัย 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ 

1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุยี่ห้ออุปกรณ์ *บังคับกรอก 

3. ระบุรุ่น 

4. ระบุประเภทอุปกรณ์  

 
 

5. ระบุประเภทย่อย * ต้องทำการระบุประเภทอุปกรณ์ก่อน ถึงสามารถเลือกประเภทย่อยได้ 

  6. ระบุรูปภาพ โดยทำการอัพโหลดเลือกไฟล์รูปภาพประกอบ และกรอกรายละเอียดข้อมูล 

  7. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลอุปกรณ์ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ 

1. เลือกรายการข้อมูลอุปกรณ ์ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การลบข้อมูลอุปกรณ์ 

1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 
 
 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลรถ 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณภัย > ข้อมูลรถ 
1. คลิกเมนูด้านที่ 3 สาธารณภัย 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลรถ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเพิ่มข้อมูลรถ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรถ 

1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 
2. ระบุยี่ห้อรถ *บังคับกรอก 
3. ระบุรุ่น *บังคับกรอก 
4. ระบุเลขตัวถัง *บังคับกรอก 
5. ระบุเลขพัสดุ *บังคับกรอก 
6. ระบุทะเบียนรถ *บังคับกรอก 
7. ระบุปีที่จัดซื้อ *บังคับกรอก 
8. ระบุประเภทรถ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

  
9. ระบุประเภทย่อยรถ 

  
10. ระบุสถานะการใช้งาน 

  
11. ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

12. ระบุสังกัดหน่วยงาน 

13. ระบุเบอร์ติดต่อ 

14. ระบุรูปภาพ โดยทำการอัพโหลดเลือกไฟล์รูปภาพประกอบข้อมูล 

15. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลรถ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
 

การแก้ไขข้อมูลรถ 
1. เลือกรายการข้อมูลรถ ทีต้่องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลรถ 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
76 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลรถ 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
77 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลพืน้ที่เสี่ยงภัย 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณภัย > ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
1. คลิกเมนูด้านที่ 3 สาธารณภัย 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเพิ่มข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
การเพ่ิมข้อมูล ระบบจะกำหนดประเภทพ้ืนที่เสี่ยงภัยให้ อปท. ในพ้ืนที่สำรวจแต่ละหมู่บ้าน 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
1. ระบุเลือกประเภทพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่เสี่ยงภัย

หนาว พ้ืนที่เสี่ยงภัยคลื่นสึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 

2. กดท่ีปุ่มแก้ไขข้อมูล  

3. เลือกคลิกกล่องข้างหน้าชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยนั้น ๆ  

4. หลังจากนั้น ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

5. ระบบจะบันทึกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ถูกคลิกให้ไปอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยประเภทนั้น ๆ  

การค้นหาข้อมูล 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย 
1. เลือกรายการข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลศูนย์พักพิง 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณภัย > ข้อมูลศูนย์พักพิง 
1. คลิกเมนูดา้นที่ 3 สาธารณภัย 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลศูนย์พักพิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลศูนย์พักพิง 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลศูนย์พักพิง 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อศูนย์พักพิง *บังคบักรอก  

3. ระบุชุมชน/หมู่ที่ 

 

4. ระบุประเภท 

5. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) *บังคับกรอก 

6. ปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

7. ระบุขนาดพ้ืนที่ใช้สอย (ตร.ม.) 

8. ระบุศักยภาพที่รองรับผู้ประสบภัยได้ 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

9. ระบุเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ (ชื่อ – นามสกุล) 

10. ระบุเบอร์ติดต่อ 

11. ระบุท่ีอยู่ศูนย์พักพิง 

12. พิกดัทีอ่ยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
13. ระบุรูปภาพ โดยทำการอัพโหลดเลือกไฟล์รูปภาพประกอบข้อมูล 

14. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลศูนย์พักพิง 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลศูนย์พักพิง 

1. เลือกรายการข้อมูลศูนย์พักพิง ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลศูนย์พักพิง 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลศูนย์พักพิง 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การเข้าสู่เมนูด้านสาธารณภัย > ข้อมูลแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
1. คลิกเมนูด้านที่ 3 สาธารณภัย 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเพิ่มข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1. ระบุเลือกปีงบประมาณ *บังคับกรอก 

2. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

3. ระบุชื่อแผนปฏิบัติการ *บังคับกรอก 

4. ระบุรูปภาพ โดยทำการอัพโหลดเลือกไฟล์รูปภาพประกอบข้อมูล 
5. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เลือกรายการข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน 

ข้อมูลคมนาคม-ถนน  

การเข้าสู่เมนูด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1. คลิกเมนูด้านที่ 4 โครงสร้างพื้นฐาน  

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลคมนาคม-ถนน (ข้อมูลถนน) 

 

 

 

 

 

 

   

 

การบันทึกข้อมูลถนนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เริ่มต้นระบบจะดึงข้อมูล

ถนนที่เคยสำรวจไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หากเปิดเมนูขึ้นมาระบบจะแสดงรายการถนนของ อปท. 

ทั้งหมด ให้ อปท. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยถนน 1 เส้น อปท. สามารถกำหนดถนนย่อย ๆภายในได้หลาย

พ้ืนผิวจราจร และสามารถระบุพิกัดแต่ละพ้ืนผิวจราจรได้ ซึ่งความยาวของถนนย่อย ๆภายใน ต้องไม่เกินความ

ยาวของถนนเส้นหลัก หาก อปท. ตรวจสอบข้อมูลดูแล้วว่ายังไม่มีถนนในระบบก็สามารถเพ่ิม ถนนเส้นใหม่ได้ 

ดังนี้ 

การเพิ่มข้อมูลคมนาคม-ถนน (ข้อมูลถนน) 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคมนาคม-ถนน (ข้อมูลถนน) 
1. ระบบจะดึงจังหวัด อำเภอ และ อปท. ของผู้ใช้งาน 

2. ระบุชื่อถนน 

3. ระบุเลขทางหลวงท้องถิ่น 

4. เลือกว่าถนน มีหรือไม่มีทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

5. เลือกประเภทสายทางของถนน ว่าเป็นสายหลักหรือสายรอง 

6. เลือกหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่ที ่ ระบบจะดึงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่ที ่ ที ่อยู่ภายใน อปท. ของ

ผู้ใช้งานให้อัตโนมัติ 

7. ระบคุวามกว้างโดยเฉลี่ย (รวมไหล่ทาง) ของสายทางทั้งหมด 

8. ระบุจำนวนเลน 

9. ระบุระยะทางของถนน หน่วยเป็นกิโลเมตร 

10. เลือกประเภทของพ้ืนผิวถนน ให้กดท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูลสีฟ้า เพ่ือเพ่ิมข้อมูล 

10.1  ระบุเภทผิวถนน 

10.2  ระยะทาง(กิโลเมตร)  

10.3  พิกัดของถนน (พิกัดแบบเส้น) 

 
การใช้งานพิกัดของถนน ระบบกำหนดให้ระบุพิกัดแบบเส้น ลากต่อกันไปแบบต่อเนื่อง 

เริ่มต้นให้ คลิกปุ่มแผนที่ หน้าจอก็จะปรากฏแผนที่ประเทศไทย จึงจะมีเครื่องมือวัดระยะทาง โดย

คลิกปุ่ม วัดระยะทาง จากสีแดงให้เป็นสีเขียว แล้วนำเม้ากำหนดพิกัดลงบนแผนที่ ตรงจุดตำแหน่ง

เริ่มตน้ของพื้นผิวถนนถนน ไปตามเส้นทางจนถึงจุดสิ้นสุดของพ้ืนผิวถนนโดยขณะลากพิกัดหากเรา

ลากพิกัดไปจนจุดสุดท้ายของพิกัดถนนแล้ว ให้คลิกจุดพิกัดจุดสุดท้ายจุดเดิมอีกครั้ง ก็เสร็จสิ้นการ

ระบุพิกัดถนน ระบบจะคำนวณระยะทางของพ้ืนผิวของเส้นทาง กดปุ่ม เพ่ิมข้อมูล และข้อมูลจะ

ปรากฏข้อมูลในช่องพิกัด 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
 

 กรณหีากวาดเส้นทางพ้ืนผิวถนนผิด คลิกปุ่ม ลบ เส้นทางพ้ืนผิวถนนนั้นก็จะหายไป 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

11. เมื่อระบุพิกัดเสร็จสิ้นให้คลิกปุ่ม ปิด ด้านล่างขวามือบนแผนที่ 

12. ระบบจะแสดงเลขพิกัดขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ใช้งานทราบว่าได้ดำเนินการระบุพิกัดเรียบร้อยแล้ว 

หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

 
13. ระบบจะแสดงหน้าจอหลักที่บันทึกข้อมูลถนน (ต่อ) 

 
14. เลือกว่าถนน มีท่อ/รางระบายน้ำหรือไม่  

15. เลือกว่าถนน มีต้นไม้ปลูกสองข้างทางหรือไม่ 

16. เลือกไฟล์ รูปภาพถนน ให้กดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลสีฟ้า กดที่ปุ่ม Choose File เพื่อเลือกรูปภาพบน

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและกดปุ่ม OK (JPEG,PNG) สามารถพิมพ์รายละเอียดของรูปได้ทางช่อง

รายละเอียด  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
17. เลือกประเภทของถนนว่า ถนนนี้เป็นของ อปท. ผู้ใช้งาน หรือเป็นถนนที่ได้รับการโอนย้าย 

18. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่ม บันทึกข้อมูล 

 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคมนาคม-ถนน (ข้อมูลการซ่อมแซมถนน)  

1. สามารถคลิกตัวอักษรสีแดงที่อยู่ข้างล่างสุดของหน้าในทุกเมนูเพื่อไปยังหน้าเมนูนั้น ๆ “ข้อมูล

ทั่วไป”, “ข้อมูลการซ่อมแซมถนน”, “ข้อมูลสะพาน”และ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” คลิกที่

ข้อมูลการซ่อมแซมถนน 

2. เพิ่มรูปภาพของถนนก่อนที่ได้รับการซ่อมแซม โดยการกดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลสีฟ้า และปุ่ม Choose 

File จะข้ึนมาให้ผู้ใช้งานกดและเลือกรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หลังจากเลือกเสร็จแล้ว 

ให้ผู้ใช้งานกด OK และผู้ใช้งานสามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง รายละเอียด 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

3. เพิ่มรูปภาพของถนนหลังจากที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว โดยการกดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลสีฟ้า และปุ่ม 

Choose File จะข้ึนมาให้ผู้ใช้งานกดและเลือกรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หลังจากเลือก

เสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งานกด OK และผู้ใช้งานสามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง รายละเอียด 

4. ระบุปี พ.ศ. ที่วางแผนซ่อมบำรุง 

5. ระบุจำนวนเงินงบประมาณ (ประมาณการ) 

6. ระบุปี พ.ศ. ที่ทำการซ่อมแซม 

7. ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้ 

8. ระบุจำนวนงบประมาณที่ใช้ 

9. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคมนาคม-ถนน (ข้อมูลสะพาน) 

1. สามารถคลิกตัวอักษรสีแดงที่อยู่ข้างล่างสุดของหน้าในทุกเมนูเพื่อไปยังหน้าเมนูนั้น ๆ “ข้อมูล

ทั่วไป”, “ข้อมูลการซ่อมแซมถนน”, “ข้อมูลสะพาน” และ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” คลิก

ที่ข้อมูลสะพาน 

2. ระบุจำนวนสะพาน (บนถนนสายนี้) หน่วยเป็นแห่ง 

3. เลือก ประเภทของสะพาน 

4. ระบุความกว้างของเฉลี่ยสะพาน หน่วยเป็นเมตร 

5. ระบุระยะทางของสะพาน หน่วยเป็นเมตร 

6. เพิ่มรูปสะพานโดยการกดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลสีฟ้า โดยการกดที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลสีฟ้า และปุ่ ม Choose 

File จะข้ึนมาให้ผู้ใช้งานกดและเลือกรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน หลังจากเลือกเสร็จแล้ว 

ให้ผู้ใช้งานกด OK และผู้ใช้งานสามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง รายละเอียด 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

7. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 

 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคมนาคม-ถนน (ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม) 
1. สามารถคลิกตัวอักษรสีแดงที่อยู่ข้างล่างสุดของหน้าในทุกเมนูเพื่อไปยังหน้าเมนูนั้น ๆ “ข้อมูล

ทั่วไป”, “ข้อมูลการซ่อมแซมถนน”, “ข้อมูลสะพาน” และ “ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” คลิก

ที่ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

2. ระบุจำนวนต้นไม้ที่ปลูกสองข้างทาง หน่วยเป็นต้น 

3. ระบุวันที่รายงาน 

4. ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติม 

5. ระบุวันที่บันทึกข้อมูล 

6. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลคมนาคม-ถนน 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลคมนาคม-ถนน 

1. เลือกรายการข้อมูลคมนาคม-ถนน ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลคมนาคม-ถนน 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลคมนาคม-ถนน 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ 

ข้อมูลแหล่งน้ำ 

การเข้าสู่เมนูด้านการบริหารจัดการน้ำ > ข้อมูลแหล่งน้ำ 
1. คลิกเมนูด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ  

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลแหล่งน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล 

2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ 
1. ระบบจะดึงข้อมูล อปท. ของผู้ใช้งาน 

2. ระบุชื่อแหล่งน้ำ 

3. เลือกหมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่ที่ครอบคลุมแหล่งน้ำที่ระบุข้างต้นในข้อที่ 2  ***ในกรณีที่แหล่งน้ำ

ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 1 หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หมู่บ้าน/ชุมชน/หมู่ 

4. เลือกประเภทแหล่งน้ำ 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

5. ระบุปริมาตรน้ำความจุสูงสุดของแหล่งน้ำ หน่วยเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร 

6. เลือกประเภทการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ  

7. ระบุเนื้อที่ของแหล่งน้ำว่าขนาดกี่ไร่ กี่งาน และกี่ตารางวา 

8. กดปุ่มเลือกพิกัดที่อยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้  

โดยจุดเริ่มต้นจะอิงกับที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
9. เลือกประเภทการจัดตั้งของแหล่งน้ำว่า อปท. ผู้ใช้งานจัดตั้ง/สร้างเอง หรือ รับมอบตามระเบียบ

พัสดุ (ระบุหน่วยงาน) หรือ ถ่ายโอน (ระบุหน่วยงาน) 

10. ระบุปีที่มีการจัดตั้ง/ถ่ายโอน หน่วยเป็นปี พ.ศ. 

11. เลือกสถานะของแหล่งน้ำว่าใช้การได้หรือใช้การไม่ได้ 

12. ถ้ามีปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ระบุ 

13. หมายเหตุเพ่ิมเติม ระบุ 

14. การเพ่ิมข้อมูลปริมาตรน้ำ (รายเดือน) ให้คลิกท่ีปุ่มเพ่ิมข้อมูลสีฟ้า 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

 
15. ระบุปริมาตรน้ำปัจจุบันของแหล่งน้ำในเดือนนั้น ๆ หน่วยเป็น ลูกบาศก์เมตร  

16. ระบุชื่อผู้บันทึกข้อมูลน้ำ 

17. ระบุเบอร์ติดต่อของผู้บันทึก 

18. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลแหล่งน้ำ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
 

การแก้ไขข้อมูลแหล่งน้ำ 
1. เลือกรายการข้อมูลแหล่งน้ำที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลแหล่งน้ำ 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลแหล่งน้ำ 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
108 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน 

การเข้าสู่เมนูด้านการบริหารจัดการน้ำ > ข้อมูลประปาหมู่บ้าน 
1. คลิกเมนูด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ 
2. คลิกเลอืกเมนูย่อยข้อมูลประปาหมู่บ้าน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเพิ่มข้อมูลประปาหมู่บ้าน 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลประปาหมู่บ้าน 

1. ระบบจะดึงข้อมูล จังหวัด อำเภอ และ อปท. ของผู้ใช้งาน 

2. เลือกชุมชน/หมู่บ้าน 

3. กรอกระบบประปาหรือแหล่งน้ำอ่ืนๆ โดยกรอกจำนวนครัวเรือนที่อุปโภคบริโภคน้ำโดยการ

ประปาส่วนภูมิภาค/การประปานครหลวง (จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ) 

4. กรอกจำนวนครัวเรือนที่อุปโภคบริโภคน้ำโดยประปาเชิงพาณิชย์ 

5. กรอกจำนวนครัวเรือนที่อุปโภคบริโภคน้ำโดยทำการต่อท่อลำเลียงน้ำประปาจากหมู่บ้าน/ชุมชน

อ่ืน 

6. กรอกจำนวนครัวเรือนที ่อุปโภคบริโภคน้ำโดยการใช้ภาชนะกักเก็บน้ำกลาง (Water Bank) 

ประจำหมู่บ้าน 

7. กรอกจำนวนครัวเรือนที่อุปโภคบริโภคน้ำโดยการทำแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง เช่น บ่อบาดาล/บ่อ

น้ำตื้น/สระเก็บน้ำ/อ่างเก็บน้ำ/ฝาย/แก้มลิง/คลองชลประทาน 

8. กรอกจำนวนครัวเรือนที่อุปโภคบริโภคน้ำโดยการนำจากแหล่งน้ำทางธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ/ห้วย/

ลำธาร/คลอง/หนอง/บึง/น้ำตก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

9. เลือกว่าหมู่บ้าน/ชุมชน นี้มีประปาหมู่บ้านหรือไม่ ***ถ้ามี กดปุ่มเพิ่มข้อมูลตามภาพประกอบ

ด้านล่าง ถ้าไม่มีเลือกไม่มีประปาหมู่บ้านและกดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 

10. กดท่ีปุ่มเลือกพิกัดที่ตั้งของประปาหมู่บ้านบนแผนที่  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
11. หลังจากเลือกจุดพิกัดที่ตั้งของประปาหมู่บ้านแล้วกดปุ่มปิดด้านล้างขวาของจอ และระบบจะดึง

ค่าละติจูด และลองจิจูดมาให้ 

12. เลือกเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (ปัจจุบัน) ถ้าเป็นของหมู่บ้านหรือหน่วยงานอื่น ระบุชื่อของ

หน่วยงานนั้น ๆ เพ่ิมเติม 

13. เลือกประเภทของประปาหมู่บ้าน 

 
14. กรอกอัตราการผลิต หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

15. กรอกจำนวนครัวเรือนที่รับน้ำ หน่วยเป็นจำนวนครัวเรือน 

16. กรอกปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างเสร็จ (เช่น 2538-ปัจจุบัน) 

17. กรอกอายุการใช้งาน หน่วยเป็นจำนวนปี 

18. เลือกสถานะปัจจุบันของประปาหมู่บ้านว่าใช้การได้หรือใช้การไม่ได้ 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

19. เลือกคุณภาพน้ำสำหรับการบริโภคว่าใช้การได้หรือใช้การไม่ได้ 

20. เลือกคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคว่าใช้การได้หรือใช้การไม่ได้ 

21. เลือกปริมาณการใช้น้ำของผู้รับน้ำว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอ 

22. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลประปาหมู่บ้าน 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
 

การแก้ไขข้อมูลประปาหมู่บ้าน 
1. เลือกรายการข้อมูลประปาหมู่บ้าน ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลประปาหมู่บ้าน 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

การลบข้อมูลประปาหมู่บา้น 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 

การเข้าสู่เมนูด้านการบริหารจัดการน้ำ > ข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 
1. คลิกเมนูด้านที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  

2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 
1. ระบบจะดึงข้อมูล จังหวัด อำเภอ และ อปท. ของผู้ใช้งาน 

2. ระบุชื่อโครงการ 

3. ระบุวัตถุประสงค์โครงการ 

4. เลือกว่าโครงนี้จัดขึ้นเพ่ือสร้างแหล่งน้ำหรือเป็นการซ่อมแซม 

5. ระบุชื่อแหล่งน้ำ 
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116 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
6. ระบุปริมาตรน้ำความจุสูงสุด หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร 

7. ระบุความกว้าง 

8. ระบุความยาว 

9. ระบุความลึก 

10. ระบุเป้าหมาย 

11. ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12. ระบุงบประมาณโครงการที่ได้ตั้งไว้ และปีงบประมาณนั้น ๆ ของแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 

13. ระบุท่ีอยู่ 

14. กดท่ีปุ่มเลือกพิกัดที่ตั้งของแหล่งน้ำที่จะเนินการพัฒนา  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
15. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ป ี
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 
1. เลือกรายการข้อมูลพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ป ี
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 6 การจัดการภายในและธรรมาภิบาล  

ข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น 

การเข้าสู่เมนูด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล > ข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น 
1. คลิกเมนูด้านที่ 6 การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มข้อมูลทะเบียนทอ้งถิ่น 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม แก้ไขข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
3. ระบุท่ีตั้งสำนักงาน หมู่ที่  

4. ระบุเลขที ่

5. ระบุถนน 

6. ระบุตำบล 

7. ระบุอำเภอ  

8. ระบุจังหวัด 

9. ระบุรหัสไปรษีย์ 

10. ระบุเบอร์ติดต่อ 

11. ระบุ ปี พ.ศ. ที่จัดตั้ง * บังคับกรอก 

12. ระบุขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) 

13. ระบุพ้ืนที่เต็มหน่วยงาน 

14. ระบุพ้ืนที่บางส่วนในเขตเทศบาล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

15. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 

การแก้ไขข้อมูลทะเบียนทอ้งถิ่น 
1. เลือกรายการข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลทะเบียนท้องถิ่น 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 

การเข้าสู่เมนูด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล > ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 
1. คลิกเมนูด้านที่ 6 การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 
1. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน *บังคับกรอก 

2. ระบุชื่อ - นามสกุล *บังคับกรอก 

3. ระบุเพศ 

4. ระบุเชื้อชาติ 

5. ระบุสัญชาติ 

6. ระบุศาสนา 

7. ระบุอาชีพ 

8. ระบุหมู่โลหิต 

9. ระบุวัน/เดือน/ปีเกิด 

10. ระบุสังกัดหน่วยงาน 

ข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน 

11. ระบุเลขที่บ้าน 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

12. ระบุจังหวัด  

13. ระบุอำเภอ 

14. ระบุตำบล 

15. ระบุหมู่ท่ี 

16. ระบุรหัสไปรษณีย์ 

17. ระบุเบอร์โทรศัพท์ 

18. ระบุเพ่ิมข้อมูลขอความช่วยเหลือ 

19. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล 
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 

1. เลือกรายการข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
การลบข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 

1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมู ลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 
 
 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูล LPA 

การเข้าสู่เมนูด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล > ข้อมูล LPA 
1. คลิกเมนูด้านที่ 6 การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูล LPA 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

การดขู้อมูล LPA 
ข้อมูล LPA สามารถดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลได้ การจะเพิ่มข้อมูล LPA หรือ

แก้ไขข้อมูล ต้องทำการบันทึกในระบบข้อมูลประสิทธิ์ภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  

 
 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) 

การเข้าสู่เมนูด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล > ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) 
1. คลิกเมนูด้านที่ 6 การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การดขู้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) 
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น (LHR) สามารถดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลได้เนื่องจาก

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดึงนำมาแสดงผลเท่านั้น การจะเพิ่มข้อมูลบุคคล (LHR) หรือ
แก้ไขข้อมูล ต้องทำการบันทึกข้อมูผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี

การเข้าสู่เมนูด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล > ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี
1. คลิกเมนูด้านที่ 6 การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การดขู้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี สามารถดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลได้ การจะเพ่ิม

ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หรือแก้ไขข้อมูล ต้องทำการบันทึกในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของ อปท. 

การเข้าสู่เมนูด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล > ข้อมูลรายรับ - รายจ่ายของ อปท. 
1. คลิกเมนูด้านที่ 6 การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของ อปท. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดขู้อมูลรายรับ – รายจ่ายของ อปท. 
ข้อมูลรายรับ- รายจ่ายของ อปท. สามารถดูข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลได้ การจะ

เพิ่มข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของ อปท. หรือแก้ไขข้อมูล ต้องทำการบันทึกในระบบสถิติการคลัง (รายรับ – 
รายจ่าย) 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม  

ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเพิ่มข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 

1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

2. ระบุชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน *บังคับกรอก 

3. เลือกสถานะข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน  

3.1  ตรงกับข้อมูลกรมการปกครอง 

3.2  ตรงกับข้อมูลชุมชน ที่ อปท. จัดตั้ง 

- กรณีที่เป็น อบต. เข้ามาแก้ไขข้อมูล ในหน้าบันทึก ช่องสถานะข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลือก

ตรงกับข้อมูลกรมการปกครอง แล้วให้ใส่ หมู่ที่ 

- กรณีท่ีเป็น เทศบาล เข้ามาแก้ไขข้อมูล ในหน้าบันทึก ช่องสถานะข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลือก

ตรงกับข้อมูลชุมชนที่ อปท.จัดตั้ง 

 
4. ระบุท่ีทำการของผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน 

5. ระบพิุกัดท่ีทำการของผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
6. ระบุขนาดพ้ืนที่ หน่วยเป็น ตารางกิโลเมตร 

7. ระบุพ้ืนที่ทับซ้อน หากมีพ้ืนที่ทับซ้อนให้เลือก “มี” แล้วเลือกหน่วยงาน อปท. ที่มีพ้ืนที่ทับซ้อน 

แต่ถ้าหากไม่มีพ้ืนที่ทบัซ้อนก็เลือก “ไม่มี” 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

8. เพ่ิมข้อมูลประชากร/ครัวเรือน การเพ่ิมข้อมูลประชากร/ครัวเรือนนั้นจะต้องกรอกข้อมูลเป็นราย

ปีงบประมาณ โดยคลิกทีปุ่่ม เพ่ิมข้อมูล 

 
9. ระบขุ้อมูลประชากร/ครัวเรือนดังนี้ 

 
 

• เลือกปีงบประมาณ โดยระบบจะตั้งค่ามาให้อัตโนมัติ 

• ระบุจำนวนประชากร (ชาย) หน่วยเป็นคน 

• ระบุจำนวนประชากร (หญิง) หน่วยเป็นคน 

• ระบุจำนวนครัวเรือน หน่วยเป็นครัวเรือน 

• ระบุชื่อ-นามสกุลผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน 

• เลือกสถานะยืนยันข้อมูล 

 
 

10. หากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่ม เพ่ิมข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

11. หลังจากท่ีกดปุ่มเพ่ิมข้อมูลจากหน้าจอข้อมูลประชากร/ครัวเรือน แล้ว ระบบจะกลับมาหน้าจอ

หลัก ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม บันทึกข้อมูล อีกครั้ง ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการเพ่ิมข้อมูลหมู่บ้าน/

ชุมชนของ อปท. 

 
 

การค้นหาข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. เลือกรายการข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ตอ้งการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 
3. เลือกสถานะข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 

3.1  ตรงกับข้อมูลกรมการปกครอง 

3.2  ตรงกันกับข้อมูลชุมชน ที่ อปท. จัดตั้ง 

- กรณีที่เป็น อบต. เข้ามาแก้ไขข้อมูล ในหน้าบันทึก ช่องสถานะข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลือก

ตรงกับข้อมูลกรมการปกครอง แล้วให้ใส่ หมู่ที่ 

- กรณีท่ีเป็น เทศบาล เข้ามาแก้ไขข้อมูล ในหน้าบันทึก ช่องสถานะข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เลือก

ตรงกับข้อมูลชุมชนที่ อปท.จัดตั้ง 

 
4. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

*** การลบหมู่บ้าน/ชุมชนที่ซ้ำกันออกจากระบบ หากลบแล้วระบบแจ้งว่าไม่สามารถลบได้
เนื ่องจากมีข้อมูลอ้างอิง นั ่นหมายถึงมีบางเมนูได้นำข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นไปใช้งาน ให้
ดำเนินการตรวจสอบว่ามีเมนูอะไรบ้างที่นำหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นไปใช้งาน แล้วนำออกจากรายการ
ข้อมูลที่ใช้อ้างอิง เพียงเท่านี้ก็สามารถย้อนกลับไปลบข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่ต้องการได้ 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม
ยกเลิก 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูสวนสาธารณะและลานกีฬา 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การเพิ่มข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อสวนสาธารณะ/ลานกีฬา *บังคับกรอก 

3. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

4. ระบุปิดบริการเมื่อ (พ.ศ.) 

5. ระบุท่ีอยู่สวนสาธารณะ/ลานกีฬา 

6. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

7. ระบุขนาดพ้ืนที่ หน่วยเป็น ตารางกิโลเมตร 
8. ระบสุถานะข้อมูลสวนสาธารณะ/ลานกีฬา 

  
9. ระบุสถานะการจัดตั้ง 

   
10. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 
1. ระบุชื่อสวนสาธารณะ/ลานกีฬา ที่ต้องการค้นหา  
2. คลิกปุ่มค้นหา 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การแก้ไขข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 

1. เลือกรายการข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การลบข้อมูลสวนสาธารณะและลานกีฬา 

1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 
 
 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลห้องสมดุ 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม >ข้อมูลห้องสมุด 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลห้องสมุด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเพิ่มข้อมูลห้องสมุด 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพ่ิมข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลห้องสมุด 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อห้องสมุด *บังคับกรอก 

3. ระบุปีที่เปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

4. ระบุปีที่ปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

5. ระบุท่ีอยู่ของห้องสมุด 

6. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

7. ระบขุนาดพ้ืนที่ หน่วยเป็น ตารางเมตร 

8. ระบจุำนวนหนังสือในห้องสมุดนั้น ๆ ว่ามีก่ีเล่ม 

9. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลห้องสมุด 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลห้องสมุด 
1. เลือกรายการข้อมูลห้องสมุด ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลห้องสมุด 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 
 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลห้องสมดุ 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลวัด 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูวัด 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลวัด 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวัด 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อวัด *บังคับกรอก 

3. ระบุเปิดเมื่อปี (พ.ศ.) ปิดเมื่อปี (พ.ศ.) 

4. ระบุท่ีอยู่ของวัด 

5. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
6. ระบุจำนวนพระภิกษุ 

7. ระบุจำนวนสามเณร 

8. ระบุจำนวนเมรุ 

9. กดปุ่มเพ่ิมข้อมูลสีฟ้าเพ่ืออัพรูปภาพวัดและรายละเอียดของภาพ 

10. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลวัด 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลวัด 
1. เลือกรายการข้อมูลวัด ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมลูวัด 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลวัด 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลตลาด 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูตลาด 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเพิ่มข้อมูลตลาด 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
157 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตลาด 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อตลาด *บังคับกรอก 

3. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) , ปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

4. ระบุเวลาเปิด-ปิด 

5. ระบุท่ีอยู่ของตลาด 

6. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
7. ระบุจำนวนร้านค้า  

8. ระบุค่าเช่าร้าน (ต่อห้อง/เดือน) 

9. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลตลาด 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
 

การแก้ไขข้อมูลตลาด 
1. เลือกรายการข้อมูลตลาด ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลตลาด 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
 

การลบข้อมูลตลาด 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลวัฒนธรรม 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูวัฒนธรรม 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเพิ่มข้อมูลวัฒนธรรม 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลวัฒนธรรม 

1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อวัฒนธรรม *บังคับกรอก 

3. ระบุท่ีอยู่ของวัฒนธรรม 

4. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

5. ระบุตั้งแต่วันที่  

6. ระบุถึงวันที่ 

7. ระบุชื่อผู้นำวัฒนธรรม 

8. ระบุเบอร์ติดต่อ (ผู้นำ) 

9. ระบุชื่อเครือข่ายวัฒนธรรม 

10. ระบุจำนวนเครือข่ายวัฒนธรรม 

11. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลวัฒนธรรม 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลวัฒนธรรม 
1. เลือกรายการข้อมูลวัฒนธรรม ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลวัฒนธรรม 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลวัฒนธรรม 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลโครงการประชาคม 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูโครงการประชาคม 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลโครงการประชาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลโครงการประชาคม 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

 

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการประชาคม 
1. ระบุปีงบประมาณ 

2. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

3. ระบุชื่อโครงการประชาคม 

4. ระบุวันที่ลงความคิดเห็น 

5. ระบุวันที่เริ่มโครงการ 

6. ระบุผู้รับผิดชอบ 

7. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. ระบุงบประมาณ (บาท) 

9. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลโครงการประชาคม 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
 

การแก้ไขข้อมูลโครงการประชาคม 
1. เลือกรายการข้อมูลโครงการประชาคม ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลโครงการประชาคม 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

การลบข้อมูลโครงการประชาคม 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลสถานธนานุบาล 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูสถานธนานุบาล 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลสถานธนานุบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลสถานธนานุบาล 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสถานธนานุบาล 

1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อสถานธนานุบาล *บังคับกรอก 

3. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

4. ระบุปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

5. ระบุเบอร์ติดต่อ 

6. ระบุจำนวนพนักงาน 

7. ระบุเวลาเปิด-ปิด 

8. ระบุท่ีอยู่ของสถานธนานุบาล 

9. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
10. กดปุ่มเพ่ิมข้อมูลสีฟ้าเพ่ืออัพโหลดรูปภาพสถานธนานุบาลและระบุรายละเอียดของรูปภาพ 

11. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
 

การค้นหาข้อมูลสถานธนานุบาล 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลสถานธนานุบาล 
1. เลือกรายการข้อมูลสถานธนานุบาล ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลสถานธนานุบาล 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 
 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 

การลบข้อมูลสถานธนานุบาล 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลโรงฆ่าสัตว ์

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม > ข้อมลูโรงฆ่าสัตว์ 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
175 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

 
 

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ 
1. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

2. ระบุชื่อโรงฆ่าสัตว์ *บังคับกรอก 

3. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

4. ระบุปิดให้บริการเมือ (พ.ศ.) 

5. ระบุเบอร์ติดต่อ 

6. ระบุเลือกประเภท 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
176 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
7. ระบุท่ีอยู่ของโรงฆ่าสัตว์ 

8. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
9. ระบุกำลังการผลิต ตัว/วัน 

10. จำนวนพนักงาน 

11. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
177 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ 

1. เลือกรายการข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
178 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
179 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลโรงฆ่าสัตว ์
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลกล้อง CCTV 

การเข้าสู่เมนูด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม  > ข้อมูลกล้อง CCTV 
1. คลิกเมนูด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลกล้อง CCTV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลกล้อง CCTV 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะไปยังหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
181 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกล้อง CCTV 

1. ระบุเลือกปีงบประมาณ 

2. ข้อมูล อปท. ทางระบบจะดึงมาให้โดยอัตโนมัติ 

3. ระบุยี่ห้อ * บังคับกรอก 

4. ระบุรุ่น * บังคับกรอก 

5. ระบุตำแหน่งที่ตั้ง * บังคับกรอก 

6. ระบุเลือกประเภทมุมมอง  

   
7. ระบุเลือกประเภทติดตั้งแบบ 

   
8. ระบุเลือกประเภทวิเคราะห์ภาพ 

   



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
182 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

9. ระบุท่ีอยู่ของกล้อง CCTV 

10. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
11. ระบุรูปภาพ โดยทำการอัพโหลดเลือกไฟล์รูปภาพประกอบข้อมูล 

12. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลกล้อง CCTV 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  
2. โดยใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่มค้นหา 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
183 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลกล้อง CCTV 
1. เลือกรายการข้อมูลกล้อง CCTV ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 
2. แก้ไขข้อมูลกล้อง CCTV 
3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 

 
 

การลบข้อมูลกล้อง CCTV 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 
2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
184 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

การเข้าสู่เมนูด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทีย่ว > ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
187 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (ข้อมูลทัว่ไป) 
1. ระบุชื่อแหล่งท่องเที่ยว  *บังคับกรอก 

2. ระบุรหัสแหล่งท่องเที่ยว  

3. ระบุประวัติความเป็นมา 

4. ระบุก่อตั้งเมื่อ (พ.ศ.)  *บังคับกรอก 

5. ระบุปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

6. พิกัดที่อยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
7. เลือก ข้อมูลการติดต่อ 

  
 

8. เลือกเดือนที่เปิดให้บริการ 

  
9. ระบุเวลาที่เปิดให้บริการ 

10. ช่วงเวลา (เดือน) ที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว 

11. เลือกการจองล่วงหน้า 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
188 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

12. เลือกวิธีการจองล่วงหน้า 

13. เลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

14. ระบุขนาดพ้ืนที่ (ตร.กม.)  *บังคับกรอก 

15. เลือกคา่ใช้บริการ 

16. เลือกการจำกัดนักท่องเที่ยว 

17. ถ้ามีรางวัลด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับ คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล เพ่ือระบุข้อมูลรางวัลด้านการท่องเที่ยว 

 
18. คลิกปุ่ม เพ่ิมข้อมูล สถิตินักท่องเที่ยวต่อปี  

 
19. เลือกผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

 
20. คลิกปุ่ม เพ่ิมข้อมูล เพ่ือแนบไฟล์รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยว 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (ประเภทแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม) 

 
 

1. สามารถคลิกตัวอักษรสีแดงที่อยู่ข้างล่างสุดของหน้าในทุกเมนูเพ่ือไปยังหน้าเมนูนั้น ๆ “ข้อมูล

ทั่วไป”,“ประเภทแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม”และ “สิ่งอำนวยความสะดวก” คลิกท่ีประเภท

แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 

2. เลือกประเภทแหล่งท่องเที่ยว โดยคลิกเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

3. เลือกกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยว แต่ละกิจกรรมจะมีกิจกรรมย่อยให้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 

กิจกรรม 

4. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
190 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (สิ่งอำนวยความสะดวก) 

 
1. สามารถคลิกตัวอักษรสีแดงที่อยู่ข้างล่างสุดของหน้าในทุกเมนูเพ่ือไปยังหน้าเมนูนั้น ๆ “ข้อมูล

ทั่วไป”,“ประเภทแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม”และ “สิ่งอำนวยความสะดวก” คลิกท่ีสิ่งอำนวย

ความสะดวก 

2. เลือกข้อมูลด้านการบริการ สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ 

3. เลือกข้อมูลสาธารณูปโภค สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ระบบ 

4. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบและถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การแก้ไขข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

1. เลือกรายการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ 

การเข้าสู่เมนูด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทีย่ว > ข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ 
1. คลิกเมนู ด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การเพิ่มข้อมูลหน้าจอร้านค้าพาณิชย์ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลร้านค้าพาณิชย ์

1. ระบุชื่อร้านค้าพาณิชย์ 

2. ระบุชื่อ - นามสกุล (เจ้าของร้านค้า) 

3. ระบุเลขที่ใบอนุญาต และวันเดือนปี (ท่ีเปิดธุรกิจ) 

4. เลือกสถานะใบประกอบธุรกิจ  

 -  ยังไม่หมดอายุ 

 -  หมดอายุ 

5. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) และปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

6. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น 

จะอิงกับที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
7. ระบุท่ีอยู่ร้านค้าพาณิชย์ 

8. ระบุจำนวนอาคาร (ห้อง) 

9. ระบุเวลาเปิดบริการ 

10. ระบุจำนวนพนักงาน (คน) และรายได้ประมาณการ (บาท/ปี) 

11. ระบุข้อมูลการติดต่อ 

 - Website   -  Facebook 

 -  IG   -  Line 

 -  Email   -  เบอร์ติดต่อ 

 -  Fax   -  อ่ืนๆ 

12. อัพโหลดรูปภาพ โดยคลิกเพ่ิมข้อมูล จึงสามารถแนบไฟล์รูปภาพได้ 

13. รายการสินค้า โดยคลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูล แล้วระบุชื่อสินค้าและราคา 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ 

1. เลือกรายการข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลร้านค้าพาณิชย์ 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลโรงงาน 

การเข้าสู่เมนูด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทีย่ว > ข้อมูลโรงงาน 
1. คลิกเมนูด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การเพิ่มข้อมูลโรงงาน 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโรงงาน 

1. เลือกค้นหาธุรกิจ ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

2. ระบุชื่อโรงงาน *บังคับกรอก 

3. ระบุชื่อ - นามสกุล (เจ้าของโรงงาน) *บังคับกรอก 

4. ระบุเลขที่ใบอนุญาต *บังคับกรอก 

5. ระบุวันเดือนปี (วันที่เปิดโรงงาน) *บังคับกรอก 

6. เลือก สถานะใบประกอบธุรกิจ 

7. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) *บังคับกรอก 

8. ระบุปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

9. ระบุท่ีอยู่ 

10. พิกัดที่อยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น 

จะอิงกับ ที่ตัง้ อปท. ของผู้ใช้งาน 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
11. ระบุเบอร์ติดต่อ *บังคับกรอก 

12. ระบุจำนวนอาคาร (หลัง) *บังคับกรอก 

13. ระบุพ้ืนที่ (ตร.ม.) *บังคับกรอก 

14. เลือกเวลาเปิด – ปิดดำเนินการ *บังคับกรอก 

15. ระบุจำนวนพนักงาน (คน) 

16. ระบุรายได้ (ประมาณการ) บาท 

17. ระบุประกอบกิจการ 

18. ระบุปริมาณน้ำเสีย (ลบ.ม./วัน) 

19. ระบุจำนวนบ่อดักไขมัน (บ่อ)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การค้นหาข้อมูลโรงงาน 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลโรงงาน 

1. เลือกรายการข้อมูลโรงงาน ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลโรงงาน 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
การลบข้อมูลโรงงาน 

1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลร้านบริการ 

การเขา้สู่เมนูด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทีย่ว > ข้อมูลร้านบริการ 
1. คลิกเมนูด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลร้านบริการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลร้านบริการ 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลร้านบริการ 

1. ระบุชื่อร้านบริการ 

2. ระบุชื่อ - นามสกุล (เจ้าของแหล่งบริการ) 

3. ระบุเลขที่ใบอนุญาต 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

4. ระบุวันเดือนปี (ที่เปิดบริการ) 

5. เลือกสถานะใบประกอบการบริการ 

6. ระบุเปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

7. ระบุปิดให้บริการเมื่อ (พ.ศ.) 

8. พิกัดท่ีอยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น 

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 

 
9. ระบุท่ีอยู่ร้านให้บริการ 

10. ระบุจำนวนอาคาร 

11. ระบุเวลาเปิดให้บริการ 

12. ระบุจำนวนพนักงาน (คน) 

13. ระบุรายได้ (ประมาณการ) บาท 

14. ข้อมูลการติดต่อ 

 - Website 

 -  Facebook 

 -  IG 

 -  Line 

 -  Email 

 -  เบอร์ติดต่อ 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 -  Fax 

 -  อ่ืนๆ 

 

การค้นหาข้อมูลร้านบริการ 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. โดยใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลร้านบริการ 

1. เลือกรายการข้อมูลร้านบริการ ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลร้านบริการ 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลร้านบริการ 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลเกษตร 

การเข้าสู่เมนูด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทีย่ว > ข้อมูลเกษตร 
1. คลิกเมนูด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลเกษตร 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การเพิ่มข้อมูลเกษตร 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเกษตร 

1. เลือกปีงบประมาณ  *บังคับกรอก 

2. เลือกหมู่บ้าน/ชุมชน 

3. คลิกปุ่ม เพ่ิมข้อมูล เพ่ือเพ่ิมข้อมูลการเกษตร 

4. เลือกประเภทการเกษตร 

   
5. เลือกประเภทการเกษตรก่อนแล้วจึงสามารถเลือกการเกษตรในหมวดย่อย 

6. ระบุขนาดพ้ืนที่ (ไร่,งาน และ ตร.วา) 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

7. ระบุผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) 

8. ระบตุ้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/ไร่) 

9. ราคาขายโดยเฉลี่ย (บาท/ไร่) 

10. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลเกษตร 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลเกษตร 

1. เลือกรายการข้อมูลเกษตร ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลเกษตร 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลเกษตร 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 

 
 

 

 

 

 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลแหล่งที่พัก 

การเข้าสู่เมนูด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทีย่ว > ข้อมูลแหล่งที่พัก 
1. คลิกเมนูด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลแหล่งที่พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มข้อมูลแหล่งที่พัก 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลแหล่งที่พัก 

1. ระบุชื่อแหล่งที่พัก *บังคับกรอก 

2. เลือกประเภทแหล่งที่พัก 

3. ระบุเปิดบริการเมื่อ (พ.ศ.) *บังคับกรอก 

4. ระบุปิดบริการเมื่อ (พ.ศ.) 

5. ระบุท่ีอยู่แหล่งที่พัก 

6. พิกัดที่อยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น 

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
7. ระบุจำนวนห้องพัก (ห้อง) 

8. จำนวนผู้เข้าพัก (รับรองได้) คน 

9. กดปุ่มเพ่ิมข้อมูลสีฟ้าเพ่ืออัพโหลดรูปภาพแหล่งที่พักละระบุรายละเอียดของรูปภาพ 

10. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลแหล่งที่พัก 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล  

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแก้ไขข้อมูลแหล่งที่พัก 
1. เลือกรายการข้อมูลแหล่งที่พัก ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลแหล่งที่พัก 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลแหล่งที่พัก 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ข้อมูลสินค้า OTOP 

การเข้าสู่เมนูด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเทีย่ว > ข้อมูลสินค้า OTOP 
1. คลิกเมนูด้านที่ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

2. คลิกเลือกเมนูย่อยข้อมูลสินค้า OTOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การเพิ่มข้อมูลสินค้า OTOP 
1. ให้คลิกท่ีปุ่ม เพิ่มข้อมูล  
2. ระบบจะแสดงหน้ากรอกข้อมูล 

 
 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสินค้า OTOP 

1. ระบุชื่อสินค้า OTOP *บังคับกรอก 

2. เลือกประเภทสินค้า OTOP 

3. ระบุรายละเอียดของสินค้า OTOP 

4. เลือกระดับดาวของสินค้า OTOP 

5. ระบุราคาสินค้า 

6. ระบุชื่อบริษัท/ร้านจัดจำหน่าย 

7. ระบุเบอร์โทรศัพท์ 

8. ระบุ Email 

9. ระบุท่ีอยู่ของสินค้า OTOP 

10. พิกัดที่อยู่สามารถคลิกได้บนแผนที่ ระบบจะทำการคำนวณละติจูด และลองจิจูดให้ โดยจุดเริ่มต้น 

จะอิงกับ ที่ตั้ง อปท. ของผู้ใช้งาน 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
11. กดปุ่มเพ่ิมข้อมูลสีฟ้าเพ่ืออัพโหลดรูปภาพสินค้า OTOP และระบุรายละเอียดของรูปภาพ 

12. หลังจากกรอกข้อมูลจนครบให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 

การค้นหาข้อมูลสินค้า OTOP 
1. เลือกรายการที่ต้องการค้นหาข้อมูล 

2. ใส่รายละเอียดแล้วคลิกปุ่ม ค้นหา 

 
การแก้ไขข้อมูลสินค้า OTOP 

1. เลือกรายการข้อมูลสินค้า OTOP ที่ต้องการแก้ไข โดยกดปุ่มแก้ไข 

2. แก้ไขข้อมูลสินค้า OTOP 

3. หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มบันทึกข้อมูล 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การลบข้อมูลสินค้า OTOP 
1. เลือกรายการที่ต้องการลบข้อมูล 

2. คลิกปุ่มลบข้อมูล หากต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่มตกลง หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้คลิกปุ่ม

ยกเลิก 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 การรองรับข้อมูลระดับ อปท. (สำหรบัผู้ใช้งาน INFO APPR) 

ขัน้ตอนการรับรองข้อมูล 8 ด้านของ อปท. โดย INFO APPR อปท. 
การรับรองข้อมูลของ อปท. นั้น สามารถรับรองข้อมูลได้เฉพาะ ผู้ใช้งาน INFO APPR อปท. และ 

INFO ADMIN อปท. เท่านั้น โดยผู้ใช้งาน INFO APPR อปท. จะสามารถรับรองข้อมูลได้นั้นก็ต่อเมื่อทาง 

ผู้ใช้งาน INFO USER อปท. บันทึกข้อมูลแต่ละด้านเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้งาน INFO APPR อปท. กดบันทึก

การยืนยันข้อมูลทีละด้านจบครบทั้ง 8 ด้านเสร็จสิ้น ก็ถือเป็นการรับรองข้อมูล อปท. สมบูรณ์ โดยดำเนินการ

ตามข้ันตอนดังนี้ 

a. กดไปที่เมนูการรับรองข้อมูล 

b. คลิกเลือกเมนูย่อยบันทึกการรับรองข้อมูล 

 
c. ระบบจะแสดงหน้าจอการรับรองข้อมูล 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

 
d. สถานะการแสดงผลการรับรองผลของ อปท. แต่ละด้านข้อมูล มี 2 สถานะคือ 

4.1 สถานะ “ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล” หมายถึง ผู้ใช้งาน INFO APPR อปท. ยังไม่ได้รับรองผล

ข้อมูล 

4.2 สถานะ “ยืนยันข้อมูลแล้ว” หมายถึง ผู้ใช้งาน INFO APPR อปท. รับรองผลข้อมูลแล้ว 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การแสดงผลรายงานผู้บริหาร (BI) 

การดูรายงาน 

การเข้าใช้งาน 
ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL https://info.dla.go.th/onepage/info01.jsp 

เพ่ือเข้าสู่หน้าจอดังนี้ 

1. แสดงรายละเอียดด้านต่าง ๆ ภายในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. กดเพ่ือไปสู่หน้ารายงานผู้บริหาร ตามด้านที่ได้แสดงไว้ในข้อ 1. 
3. แสดงข้อมูลด้านต่าง ๆ ภายในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

  

3 

2 

1 

https://info.dla.go.th/onepage/info01.jsp
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

หน้าจอรายงานผู้บริหาร 
1. ผู้ใช้งานสามารถเลือก Tab ของ Dashboard เพื่อเลือกมุมมองการวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ 

ภายในรายงานสำหรับผู้บริหาร 
2. ผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการดูได้ โดยการกรองข้อมูลมีหลายรูปแบบ เป็นแบบ 

Multiple Values (Drop Down) สามารถเลือก ปี, จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ได้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การกรองข้อมูล 
1. ผู้ใช้งานสามารถกรองข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการดูได้ เป็นแบบ Multiple Values (Drop Down) 

(ตัวอย่างรายงานนี้ สามารถเลือก ปี ,จังหวัด ,อำเภอ ,ตำบล ได้ ) 
 

 

 
 

  

1 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การเลือกข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล 
1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลกรองข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการดูได้ ดังภาพด้านบน โดยทำการนำเมาส์

คลิกที่จังหวัด ‘กาญจนบุรี’ ภายในแผนที่ เพื่อทำการแสดงข้อมูลภายในจังหวัด ‘กาญจนบุรี’ ดัง
หมายเลข 2 
 

 
 

 

 

  

1 

2 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานข้อมูล (Dash Board Report) 

ด้านการจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

 
ข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านนวัตกรรมและการศึกษา 

 
รายงานข้อมูลด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานข้อมูลด้านการศึกษา 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานข้อมูลศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

ด้านสาธารณภัย 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานด้านการประกาศภัย 

 
รายงานข้อมูลทรัพยากรด้านสาธารณภัย 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
238 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานข้อมูลด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

 
 

รายงานข้อมูลอุปกรณ์ด้านสาธารณภัย 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
รายงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านการบริหารจัดการน้ำ 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานด้านการบริหารจัดการน้ำ 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 
 

 
 

รายงานข้อมูลด้านการจัดการ 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
 

 
243 

 

โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
รายงานข้อมูลสถานบริการด้านสาธารณสุข 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานข้อมูลห้องน้ำด้านสาธารณสุข 

 
 

 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
รายงานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

รายงานข้อมูลด้านการเกษตร 

 
 

  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การใช้งาน Mobile Application 

การ Login เข้าสู่ระบบ INFO 

ขั้นตอนการ Login เข้าสู่ระบบ INFO 
1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม DLA Application แล้วเปิดใช้งานโปรแกรม 

2. หลังจากเข้าสู่โปรแกรม กดท่ีปุ่ม Login รูปคนทางมุมขวาบนของหน้าจอ เพ่ือใช้งานแบบสำรวจ 

ข้อมูลของระบบ INFO 

  
 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอ Login โดยระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

4. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

  
 

 

5. หลังจาก Login สำเร็จโปรแกรมจะแสดง Icon แบบสำรวจของระบบ INFO (การใช้งานแบบสำรวจ

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ถูกกำหนดจาก ระบบยืนยันตัวตน DLA-SSO) 

6. กดท่ี Icon แบบสำรวจ INFO 

7. ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสำรวจข้อมูล INFO ทั้ง 7 ด้าน ในส่วนหน้าจอรายละเอียดการบันทึกข้อมูล

ในแต่ละด้านทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยมีแบบสำรวจ

ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 

- การจัดการภายในและธรรมาภิบาล 

- โครงสร้างพื้นฐาน 

- สาธารณภัย 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

- ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม 

- บริหารจัดการน้ำ 

- สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 
  



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

การ Logout ออกจากระบบ 
1. กรณีท่ีปิดโปรแกรมการใช้งาน DLA Application (แบบสำรวจ INFO) หากเลิกใช้งานก็สามารถออก

จากการใช้งานโปรแกรมได้  โปรแกรม DLA Application จะจดจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้ โดยไม่

ต้อง Login ใหม่ทุกครั้ง 

2. กดท่ีปุ่มรูปคนทางมุมขวาบนของหน้าจอ 

 
 

3. ระบบจะแสดงหน้าจอระบบสมาชิก 
4. กดท่ีปุ่มออกจากระบบ 



                                                                                     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน อปท. 
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โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น INFO (info.dla.go.th)  

  
 

 
5. ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้งานระบบว่าต้องการจะออกจากระบบหรือไม่ ถ้าต้องการออกจากระบบ ให้กด

ที่ปุ่มยืนยันออกจากระบบ ถ้าไม่ต้องการออกจากระบบ ให้กดท่ีปุ่มยกเลิก  




