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บททีไ ํ การ฿ชຌงานบืๅองตຌน 

นยบายของรัฐบาลเดຌก้าหนด฿หຌหนวยงานของรัฐละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.) เดຌมีการ 
ประยุกต์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารมาชวย฿นการปฏิบัติงานละบริหารงานรวมทัๅงการผยพรขຌอมูล
ขาวสารเปสูประชาชน ละองค์กรตางโ พืไอพิไมประสิทธิภาพการท้างานละสามารถบูรณาการระบบขຌอมูล
พืไอลดความซๅ้าซຌอนละลาชຌา฿นการปฏิบัติงาน 

กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน (สถ.) เดຌพัฒนาระบบฐานขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอ 
น้าขຌอมูลออกผยพร฿นวใบเซต์ของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน องค์กรภาคอกชนละประชาชนทัไวเป      
เดຌพิจารณา฿ชຌประยชน์ หนังสือคูมือการ฿ชຌงานระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนลมนีๅจะเดຌอธิบาย
ถึงรายละอียดของการ฿ชຌงานระบบฯ ประกอบดຌวย 

ํ. การน้าขຌาขຌอมลูหรือคีย์ขຌอมลู ป็นสวนของการคีย์ขຌอมลูขຌาสูระบบของปรกรมซึไงขຌอมูลทีไน้าขຌา
ป็นขຌอมลูพืๅนฐานขององคก์รปกครองสวนทຌองถิไน เดຌก สภาพทัไวเป, ครงสรຌางพืๅนฐานละ
สาธารณูปภค, ดຌานสังคม, ศรษฐกิจ, สาธารณสุข, สิไงวดลຌอม, การปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
ละการงินการคลัง การน้าขຌอมูลขຌาสูระบบนีๅป็นหนຌาทีไ฿นสวนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๎. การคຌนหาขຌอมลู ส้าหรับจຌาหนຌาทีไของกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไนหรอืประชาชนทัไวเป ป็นสวน
ของการดูรายละอียดกีไยวกับขຌอมูลทีไคีย์ขຌาสูระบบ ซึไงการคຌนหาดังกลาวจะสามารถดูวิธีหรือศึกษา
เดຌจากคูมอืลมนีๅเดຌตอเป 
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การขຌาสูระบบละออกจากระบบ 

o การเข้าสู่เวบ็ไซต์  

ผูຌ฿ชຌสามารถขຌา฿ชຌระบบเดຌทีไ URL : http://info.dla.go.th/   

 

เวบ็ไซต์ ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองท้องถิ่น 

 

หรือขຌาผานทางหนຌาวใบเซต์กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน (www.dla.go.th) ฿นมนู ระบบขຌอมูล 
กลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 

เวบ็ไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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Ü การใช้งานหน้าหลกัของระบบฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพหนຌาจอหลัก 

 

หนຌาจอหลักของระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ประกอบดຌวยมนูตอเปนีๅ 
- หนຌารก  ป็นปุຆมทีไ฿ชຌส้าหรับกลับสูหนຌาจอหลักของระบบ 
- รายงานสรุปขຌอมูล  ป็นมนูส้าหรับดูรายงานการบันทึกขຌอมูลของ อปท. ทัไวประทศ 
- คຌนหาขຌอมูล อปท. ป็นมนูสา้หรับการสืบคຌนขຌอมูล อปท. ทัไวประทศ สามารถคຌนเดຌตามงืไอนเข
ทีไก้าหนด 

- ขຌาสูระบบ ป็นมนูสา้หรับขຌาสูหนຌาจอ Login พืไอขຌาบันทึกขຌอมูล฿นระบบฯ 
- Counter การขຌาชมวใบเซต์ สดงถึงจ้านวนผูຌขຌาดูขຌอมูลละ฿ชຌงานระบบฯ 
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o การใช้งานหน้าจอ Login 

จากนัๅนจะพบหนຌาจอ Login ซึไงป็นหนຌาจอทีไ฿ชຌส้าหรับปງองกันความปลอดภัยของขຌอมูลจากผูຌ฿ชຌงานทีไเมมี
สิทธ่ิ฿นการขຌาถึงขຌอมูล  

 

 
ภาพหนຌาจอ Login ขຌาสูระบบ 

 

การขຌาสูมนูหลักของระบบ฿หຌปฏิบัติตามขัๅนตอนดังนีๅ 
คีย์ username ละ password  คลิกทีไปุຆม “ขຌาสูระบบ” จะขຌาสูหนຌาจอมนูหลักของระบบ 

 

รูปสดงหนຌาจอหลักของระบบ 

ํ. หนຌารกของระบบประกอบเปดຌวย ชืไอผูຌ฿ชຌระบบซึไงป็นชืไอ อปท. ปุຆมปลีไยนรหัสผาน ปุຆมออกจาก 
ระบบ ปุຆมพิไม/ลด ขนาดตัวอักษร ละมนูหลัก฿นการจัดการขຌอมูล อปท. 

๎. จากนัๅนคลิกทีไรายการมนูทีไผูຌ฿ชຌงานตຌองการขຌาสูหนຌาจอการท้างาน฿ด ฿หຌคลิกลือกทีไรายการนัๅนกใจะ 
ขຌาสูหนຌาจอการท้างานของรายการทีไลือก 
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๏. มืไอผูຌ฿ชຌงานตຌองการออกจากระบบงาน฿หຌคลิกลือกทีไ  การ Logout ออกจากระบบป็น 
มนูทีไมเีวຌส้าหรับมืไอลิก฿ชຌงานระบบ จะตຌอง logout ออกจากระบบทุกครัๅงพืไอปງองกันการขຌาถึง 
ขຌอมูลจากบุคคลอืไน 
 

̶ การปลีไยนรหัสผาน 
ท้าเดຌดยคลิกทีไมนู  จะปรากฏหนຌาจอ ดังรูป 

 

ภาพหน้าจอการเปลีย่นรหัสผ่าน 

จากนัๅน฿หຌกรอกขຌอมูลดังนีๅ 
- รหัสผานดิม 
- รหัสผาน฿หม 
- ยืนยันรหัสผาน 

- กดปุຆม  พืไอบันทึกขຌอมูล 
 

  

ขຌอควรระวัง : ผูຌ฿ชຌงานเมควรกดทีไปุຆม  พราะจะท้า฿หຌรหัสของผูຌ฿ชຌงานถูกระบบสุมรหสัผาน฿หຌ
ละผูຌ฿ชຌงานจะเมทราบรหัสผานทีไถูกตຌอง ซึไง฿นกรณีทีไผูຌ฿ชຌงานกดปุຆม  ละเมทราบรหัสผานทีไ
ถูกตຌอง ฿หຌติดจຌาหนຌาทีไพืไอตรวจสอบรหัสผาน 
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บททีไ ๎ การ฿ชຌงานระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

มนูหลักของระบบจะปຂด฿หຌ อปท. คีย์ขຌอมลูดยมนูสามารถซอนหรือรยีกดูเดຌมืไอกดทีไปุຆม          
  (ซอน) ละ    (สดง) 

 

̶ มนูขຌอมูล อปท. 
มนูขຌอมูล อปท. นีๅจะสดงสถานะการกຌเขลาสุด ละสถานะการยืนยันขຌอมูลของตละ

ปงบประมาณ ซึไงผูຌ฿ชຌงานสามารถคຌนหาสถานะตามปงบประมาณเดຌจากมนูคຌนหาดຌานบนตารางขຌอมูล 

 

ภาพหน้าจอ สถานะการแก้ไขข้อมูลของ อปท. ตามปีงบประมาณ 

 

จากหนຌาจอดຌานบน ผูຌ฿ชຌงานสามารถขຌาเปคຌนหาละบันทึกขຌอมูล อปท. เดຌดยกดทีไปุຆม  จาก
ดຌานขวาของตารางขຌอมูล มืไอขຌามาหนຌาจอการคีย์ขຌอมูล อปท. ประกอบดຌวยรายละอียดขຌอมูลดังนีๅ 

 

ภาพหน้าจอการคย์ีข้อมูลของ อปท. 

ํ. ขຌอมูลทีไ อปท. ตຌองน้าขຌาระบบประกอบดຌวยขຌอมูล ๔ ดຌาน 
๎. หนຌาจอการบันทึกขຌอมูลตามทีไลือกเวຌ 
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o ข้อมูลสภาพทัว่ไป 

 

หน้าจอการคย์ี ข้อมูลสภาพทัว่ไป 

ขຌอมูลสภาพทัไวเป ดยจะกใบขຌอมูลทัไวเปชน ทีไตัๅง ต้าหนง฿น อปท. ละพืๅนทีไของทຌองถิไนนัๅน มืไอ
ผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลครบลຌว ฿หຌกดทีไปุຆม   

 
 

หมายหตุ :  - อปท. จ้าป็นตຌองกรอกขຌอมูล฿นชองทีไมี *สีดง อยูดຌานหลัง มิฉะนัๅนจะบันทึกเมเดຌ   

- ฿นกรณีเมมีขຌอมูล฿หຌพิมพ์ครืไองหมาย – ลง฿นชองวาง 
- ขຌอมูลฝຆายบริหารละฝຆายนิติบัญญัติระบบท้าการดึงขຌอมูลจากระบบศูนย์ขຌอมูลลือกตัๅงหากขຌอมูลผิดพลาด   
 อปท. ตຌองท้าการกຌเขทีไระบบศูนย์ขຌอมูลลือกตัๅง สวนขຌอมูลองค์กรละสถาพทัไวเป อปท. สามารถกຌเขเดຌลย 
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o ข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 

 

ภาพหน้าจอการคย์ี ข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 

มืไอผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลครบถຌวน ฿หຌกดทีไปุຆม   

 
 

 

 

 

 

 

หมายหตุ :  - ฿นกรณีเมมีขຌอมูล฿หຌพิมพ์ครืไองหมาย – ลง฿นชองวาง 
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o ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

 
ภาพหน้าจอการคย์ี ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 

ขຌอมูลดຌานศรษฐกิจ ฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลดຌานสถานธนานุบาล รงฆาสัตว์ ละการทองทีไยว ดยขຌอมูล
ดຌานสถานธนานุบาลละการทองทีไยวผูຌ฿ชຌงานตຌองกดทีไปุຆม  จงึจะมีชองขຌอมูล฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์
ขຌอมูล มืไอผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลครบถຌวน ฿หຌกดทีไปุຆม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ :  - ฿นกรณีเมมขีຌอมูล฿หຌพิมพ์ครืไองหมาย – ลง฿นชองวาง 
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 ครงการระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 
 

 

o ข้อมูลด้านสังคม 

 
ภาพหน้าจอการคย์ี ข้อมูลด้านสังคม 

ขຌอมูลดຌานสังคม ฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลดຌานสังคมซึไงจะส้ารวจถึงประชากรภาย฿นทຌองถิไน ดยขຌอมูล
ชุมชนผูຌ฿ชຌงานตຌองกดทีไปุຆม  จะมีชองขຌอมูล฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์ละ฿นกรณีทีไผูຌ฿ชຌงานตຌองการลบขຌอมูล 
฿หຌผูຌ฿ชຌงานคลกิ  หนຌาล้าดับขຌอมูลทีไตຌองการลบ มืไอผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลครบถຌวน ฿หຌกดทีไปุຆม   

 

 

 

 

หมายหตุ :  - ฿นกรณีเมมขีຌอมูล฿หຌพิมพ์ครืไองหมาย – ลง฿นชองวาง 
    - ขຌอมูลบีๅยยังชีพ ระบบจะดึงขຌอมูลจากระบบบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ 

- ขຌอมลูสถานศึกษาละศูนย์พัฒนาดใกลใกระบบจะดึงขຌอมูลจากระบบสารสนทศทาง
การศึกษา 



คูมือการ฿ชຌงานระบบ Info  

สําหรับผูຌ฿ชຌงานระดับ อปท. 
 ครงการระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 
 

 

o ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

 
ภาพหน้าจอการคย์ี ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

ขຌอมูลดຌานสาธารณสุข ฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลดຌานสถานธารณสุขของทຌองถิไน ดยขຌอมูลรงพยาบาลละ
สถานีอนามัยผูຌ฿ชຌงานตຌองกดทีไปุຆม  จงึจะมีชองขຌอมูล฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลละ฿นกรณีทีไผูຌ฿ชຌงาน
ตຌองการลบขຌอมูล ฿หຌผูຌ฿ชຌงานคลิก  หนຌาล้าดับขຌอมูลทีไตຌองการลบ มืไอผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลครบถຌวน 
฿หຌกดทีไปุຆม  



คูมือการ฿ชຌงานระบบ Info  

สําหรับผูຌ฿ชຌงานระดับ อปท. 
 ครงการระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 
 

 

» ขอ้มูลดา้นป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
ภาพหน้าจอการคย์ี ข้อมูลด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ขຌอมูลดຌานการปງองกันละบรรทาสาธารณภัย ฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลดຌานปງองกันละบรรทาสาธารณภัย 
ของ อปท. มืไอผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลครบถຌวน ฿หຌกดทีไปุຆม   

 

 

o ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

 

ภาพหน้าจอการคย์ี ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 

ขຌอมูลดຌานสิไงวดลຌอม ฿หຌผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลดຌานสิไงวดลຌอม฿นทຌองถิไน มืไอผูຌ฿ชຌงานคีย์ขຌอมูลครบถຌวน 
฿หຌกดทีไปุຆม   

 

 

หมายหตุ :  - ฿นกรณีเมมขีຌอมูล฿หຌพิมพ์ครืไองหมาย – ลง฿นชองวาง 



คูมือการ฿ชຌงานระบบ Info  

สําหรับผูຌ฿ชຌงานระดับ อปท. 
 ครงการระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 
 

 

o ข้อมูลด้านการเงินการคลงั 

 

ภาพหน้าจอการคย์ี ข้อมูลด้านการเงนิการคลงั 

ขຌอมูลดຌานการงินการคลัง ระบบจะดึงขຌอมูลจากระบบ e-plan ฿นกรณทีีไ อปท. ตຌองการกຌเขขຌอมูล
จะตຌองบันทึกขຌอมูลทีไถูกตຌองลง฿นระบบ e-plan   

 

o สถานะการยนืยนัข้อมูล 
มืไอขຌอมูลถูกตຌองลຌว ฿หຌลือกเปทีไ สถานะการยืนยันขຌอมูล 

 

ภาพหน้าจอ สถานการณ์ยนืยนัข้อมูล 

กดทีไปุຆม  พืไอยืนยันการบันทึกขຌอมูลของ อปท. จะมีหนຌาตางขຌอความสดง
ขึๅนมาพืไอยืนยันการบันทึก ฿หຌกดทีไปุຆม  

 



คูมือการ฿ชຌงานระบบ Info  

สําหรับผูຌ฿ชຌงานระดับ อปท. 
 ครงการระบบขຌอมูลกลางองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

 
 

 

บททีไ ๏ การคຌนหาขຌอมูล อปท. 

̶ การคຌนหา 

มืไอขຌาหนຌารกละตຌองการคຌนหาขຌอมูล อปท. ฿หຌคลิกทีไ  จะขຌาสูหนຌาจอการคຌนหา 

 

หน้าจอการค้นหาข้อมูล อปท. 

ดยการคຌนหาสามารถท้าเดຌดย  
- ลือกงืไอนเขการคຌนหาคือ ปงบประมาณ จงัหวัด อ้าภอ ละ อปท. (หรือลือกพียงงืไอนเข฿ดงืไอนเข

หนึไง) จากนัๅน฿หຌกดทีไปุຆม คຌนหา ขຌอมูลจะปรากฏดຌานลางของงืไอนเขการคຌนหา 
- ฿นกรณีทีไผูຌ฿ชຌงานตຌองการคຌนหา฿หม ฿หຌคลิกทีไปุຆม “ริไมคຌนหา฿หม” ลຌวท้าตามขัๅนตอนทีไ  ๎.ํ 

- ฿นกรณีทีไผูຌ฿ชຌงานตຌองการกลับสูหนຌาหลัก฿หຌผูຌ฿ชຌงานคลิกทีไปุຆม “กลับสูหนຌาหลัก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


