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ความหมาย และการใชงานปุมคําสั่งในระบบ 
สัญลักษณการทํางาน (ICON) 

เพื่อเปนการประหยัดพื้นที่ในการใชงานของหนาจอ ระบบสํารวจขอมูลการใชน้ําของ อปท. เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ จะใชสัญลักษณแทนปุมการทํางาน โดยสัญลักษณที่ใชมีดังนี้ 

 

สัญลักษณ การทํางาน หมายเหตุ 

 ลบขอมูลประปา ใชเมื่อตองการลบขอมูลประปาแตละจุด 

 
เปดแผนที่ ใชเมื่อตองการเปดแผนที่เพื่อระบุพิกัดตําแหนง 

 ลบขอมูลผูขอใชน้ําประปา ใชเมื่อตองการลบขอมูลของผูใชน้ําประปา 

 ดูขอมูล ดูขอมูลไดเทานั้น 

 แกไขขอมูล แกไขรายการขอมูลเดิม 

 ลบรายการขอมูล เฉพาะรายการหมูบาน/ชุมชนที่ใชน้ําประปา 

 

ขั้นตอนการเขาใชงานระบบสํารวจขอมูลการใชน้ําประปาของ 
อปท. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 การเขาใชงานผานโดเมนเนมของระบบ 
1. เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร 

2. เปดใชงาน Web Browser เพื่อเขาใชระบบงาน ตัวอยาง web browser ที่สามารถเขาใช
งาน 
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3. พิมพในชอง address ของ browser เพื่อเขาใชงานระบบสํารวจขอมูลการใชน้ําประปาของ 
อปท. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต http://info.dla.go.th/DLA_WATER 

 
4. ล็อคอินเพื่อเขาใชงานระบบโดยใช username และ password ของระบบฐานขอมูลกลาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (INFO) 

 
5. หลังจากที่ login ใหตรวจสอบสิทธิการเขาถึงขอมูลของระบบ 
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 การเขาใชงานผานเว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
1. เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร 

2. เปดใชงานผาน Web Browser แลวเขาสู เว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
http://www.dla.go.th 

 
3. คลิกลิงคเพ่ือเขาสูระบบสํารวจขอมูลการใชน้ําของ อปท. 
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ระบบสํารวจขอมูลการใชน้ําประปาของ อปท. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 จัดการขอมูลการใชน้ํา 

การเพ่ิมขอมูล 

 
รูปแสดงหนาเพิ่มขอมลู 

 คลิกเมนูจัดการขอมูลการใชน้ํา > การดําเนินการ > จัดการขอมูลการใชน้ํา 

 คลิกปุม เพิ่มขอมูล 

ใสรายละเอียดขอมูลดังนี้ 

1. เลือกขอมูลหมูบาน/ชุมชน 

2. เลือกสถานะ เพียงพอ  หรือ ไมเพียงพอ 

 การบันทึกรายละเอียดประปา 

1. คลิกปุม  (คลิก 1 ครั้ง รายละเอียดประปาจะเพิ่มทีละจุด หากมีจุดประปา 2 
จุดก็ใหคลิกปุมเพิ่มจุดประปา 2 ครั้ง ขึ้นอยูกับจํานวนจุดวามีทั้งหมดกี่จุด) 

2. ใสรายละเอียดประปา 

- รายละเอียด 

- จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชน 

- ประเภทประปา 

- ระบุพิกัดของประปา 
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การระบุพิกัดประปา 

 คลิกปุม เพื่อเปดแผนที่ 

 ระบุตําแหนงพิกัดบนแผนที่ โดยการยายพิกัดเดิมคือตําแหนง A ที่อยูบนแผน
ทีไ่ปไวที่จุดพิกัดใหมคือตําแหนง B ที่เปนตําแหนงของประปา 

 
รูปแสดงการระบุพิกัดบนแผนที่ google map 

 เมื่อไดตําแหนงที่ตองการใหปดแผนที่โดนใหคลิกที่พ้ืนทีต่ําแหนง C 

 ตรวจสอบในชองพิกัด หากมีตัวเลขพิกัดแสดงนั่นหมายถึงสามารถระบุพิกัด
ของที่ตั้งประปาได 

 
รูปแสดงเลขพิกัดที่ระบุจากแผนที ่

3. ใสรายละเอียดขอมูลผูขอใชน้ําประปา 

- คลิกปุมผูขอใชน้ําประปาแลวใสขอมูล 

 บานเลขที ่

 เลขรหัสประจําบาน (กรมการปกครอง) 

 สมาชิกภายในบาน (คน) 

 รายชื่อผูยื่นขอใชน้ําของบาน 

 เลขรหัสประจําตัวประชาชน 13 หลักของผูขอใชน้ํา 

 
รูปแสดงการเพิ่มรายการผูขอใชประปา 
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- หากตองการเพ่ิมผูขอใชน้ําประปา ใหคลิกปุม  

- หากตองการลบผูขอใชน้ําประปา ใหคลิกปุม  

4. เมื่อใสรายละเอียดทั้งหมดคลิกปุม  

การดูขอมูล 
 เลือกรายการขอมูลที่ตองการดูขอมูลแลวคลิกปุม  

 
รูปแสดงการดูขอมลูจัดการขอมูลน้ําของแตละรายการ  

 ตรวจสอบขอมูลเดิม 

 
รูปแสดงรายละเอียดขอมูลจดัการขอมูลน้ําของ อปท.  
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การแกไขขอมูล 
 เลือกรายการที่ตองการแกไขแลวคลิกปุม  

 
รูปแสดงรายการเพื่อแกไขขอมลูจดุประปาและผูขอใชนํ้าประปา 

 แกไขขอมูล รายละเอียดประปาและ ผูขอใชน้ําประปา 

 
 

รูปแสดงการแกไขขอมลูจุดประปาและผูขอใชน้ําประปา 

 

 เมื่อแกไขเสร็จแลวคลิกปุม  
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การลบขอมูล 
 เลือกรายการที่ตองการลบ แลวคลิกปุม  

 
รูปแสดงการปุมสําหรับลบขอมลู 

 คลิกปุม ok หากตองการลบขอมูล หากไมตองการลบขอมูลใหคลิกปุม ยกเลิก 

 
รูปแสดงยืนยันการลบขอมูล 
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การคนหาขอมูล 
 ใสเงือ่นไขชื่อหมูบาน/ชุมชน สําหรับการคนหาขอมลู 

 คลิกปุม  

 ตรวจสอบขอมูลเพื่อทํารายการอ่ืนตอไป 

 
รูปแสดงการคนหาขอมลูรายชื่อหมูบาน/ชุมชนที่มีการบันทึกขอมลูการใชน้ําของ อปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


