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คูมือการบันทึกขอมูลปลูกปาเฉลมิพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษนํ้า” 

1. เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร 

2. เปดใชงานผาน web browser แลวเขาสูเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน http://www.dla.go.th 

 

3. คลิกเลือกขอมูลสารสนเทศและเลือกระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังภาพ 

 



4. โดยใช username/password เพ่ือเขาใชงานระบบ 

 

5. โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังภาพ ใหคลิกเลือก ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา” 

 



ขอมูลปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษนํ้า” 

การเพ่ิมขอมูล 

 

 

 

รูปแสดงหนาเพ่ิมขอมลูปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษนํ้า” 



 คลิกเมนูขอมูลปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา” 

 คลิกปุม เพ่ิมขอมูล 

 ใสรายละเอียดขอมูลดังนี้ 

 1. วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ 

 2. สถานท่ีปลูก 

 3. จํานวนท่ีปลูก (แผน/เปาหมาย)  

 4. จํานวนท่ีปลูก (ผลการดําเนินงาน)  

 5. พิกัดพ้ืนท่ีปลูกปา ใชสัญลักษณ   ในการเลื่อนหาคาพิกัด 

 6. จํานวนพ้ืนท่ี (แผน/เปาหมาย) ไร งาน วา 

 7. จํานวนพ้ืนท่ี (ผลการดําเนินงาน) ไร งาน วา 

 8. ผูเขารวมกิจกรรม  

 9. งบประมาณ 

 10. ภาพ 1 - 4 

 11. ผูบันทึกขอมูล 

 12. หมายเลขโทรศัพท ตัวอยาง 0812345678 

 คลิกปุม บันทึกขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดูขอมูล 

 เลือกรายการท่ีตองการดูขอมูลแลวคลิกปุม  

 

รูปแสดงรายการเพ่ือดูขอมูลปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จติอาสา สรางปา รักษนํ้า” 

 

การแกไขขอมูล 

 เลือกรายการท่ีตองการแกไขขอมูลแลวคลิกปุม  

 



 

 

รูปแสดงรายการเพ่ือแกไขขอมลูปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษนํ้า” 

 แกไขขอมูล รายละเอียดขอมูลปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษน้ํา” 

 เม่ือแกไขเสร็จแลวคลิกปุม  

 

 



การลบขอมูล 

 เลือกรายการท่ีตองการลบ แลวคลิกปุม  

 

รูปแสดงการลบขอมลูปลูกปาเฉลมิพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รกัษนํ้า” 

 คลิกปุม ok หากตองการลบขอมูล หากไมตองการลบขอมูลใหคลิกปุมยกเลิก 

 

รูปแสดงยืนยันการลบขอมูล 

 


