คู่มือการใช้งาน “แบบสารวจแหล่งที่มีผกั ตบชวาใน อปท.”
ข้อแนะนา

1. ให้กรอกเพิ่ มข้อมูลรวม ปี งบประมาณ 2562 ด้วย
2. สูตรคานวณปริ มาณผักตบชวาในพื้นที่
ผักตบชวา 1 ตารางเมตร = น้าหนัก 50 กิ โลกรัม
ปริ มาณผักตบชวาทัง้ หมด = ขนาดพื้นที่ที่ผกั ตบชวาก่อตัว/ลอยตัว (ตารางเมตร) X 50
กิ โลกรัม
ตัวอย่าง ปริ มาณผักตบชวาที่ลอยอยู่ในคลองขนาด 50 ตารางเมตร จะมีปริ มาณผักตบชวา 2,500
กิ โลกรัม (50 X 50 )
3. การเข้าใช้งานระบบ
3.1. ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าไปที่ website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (dla.go.th) หรือ
waste.dla.go.th เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าจอดังนี้

3.2. ให้ผใู้ ช้งานใส่ขอ้ มูล รหัสผูใ้ ช้งาน และ รหัสผ่าน เพือ่ เข้าไปใช้งานระบบฯ (ในกรณีทไ่ี ม่สามารถ
เข้าใช้งานได้ให้ตดิ ต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ) เมื่อเข้ามาได้แล้วจะพบหน้าจอ ดังนี้

หมายเหตุ : หน้าจอการใช้งานอาจจะมีความแตกต่างจากรูปดังกล่าว ขึน้ อยู่กบั สิทธิของ
ผูใ้ ช้งานของแต่ละคน
3.3. เลือก “ระบบจัดการขยะ” -> “การดาเนินการ” -> และเลือก “แบบสารวจแหล่งน้าทีม่ ผี กั ตบชวา
ใน อปท.”(1) ระบบฯจะแสดงหน้าจอด้านขวา (2) ตามรูป ดังนี้

4. การเพิ่ มข้อมูล
4.1. เลือกที่

เพือ่ เพิม่ ข้อมูล โดยระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังนี้

หมายเหตุ : ระบบฯ จะบังคับให้ผใู้ ช้งาน ทาการบันทึกข้อมูลเป็ นรายเดือน โดยจะทาการดึง
ข้อมูลของเดือนล่าสุดทีย่ งั ไม่ได้มกี ารบันทึกข้อมูลเข้าสูร่ ะบบ และไม่สามารถบันทึกข้อมูลข้ามเดือนได้
4.2. เลือกที่
ระบบฯ จะแสดงช่องกรอกข้อมูล ให้ผใู้ ช้งานกรอกข้อมูล ตามรูปดังนี้

หมายเหตุ : ช่องกรอกข้อมูลทีม่ ี * จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูล

4.3. กรณีทต่ี อ้ งการเพิม่ “ข้อมูลแหล่งน้าปิ ด” ให้เลือก
ระบบฯจะเพิม่ ช่องกรอกข้อมูล
ให้ผใู้ ช้งานสามารถเพิม่ ข้อมูลได้อกี และในกรณีทต่ี อ้ งการลบข้อมูลให้เลือกที่ หลังข้อมูลที่
ต้องการลบ
4.4. เลือกที่

ระบบฯ จะแสดงช่องกรอกข้อมูล ให้ผใู้ ช้งานกรอกข้อมูล ตามรูปดังนี้

หมายเหตุ : ช่องกรอกข้อมูลทีม่ ี * จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูล
4.5. กรณีทต่ี อ้ งการเพิม่ “ข้อมูลแหล่งน้า” ให้เลือก
ระบบฯจะเพิม่ ช่องกรอกข้อมูล ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเพิม่ ข้อมูลได้อกี และในกรณีทต่ี อ้ งการลบข้อมูลให้เลือกที่ หลังข้อมูลที่
ต้องการ
4.6. กรณีทผ่ี ใู้ ช้งานมีการดาเนินกิจกรรมแก้ไขปั ญหาผักตบชวาในเดือนนัน้ ให้เลือก
ระบบฯจะแสดงช่องกรอกข้อมูล ให้ผใู้ ช้งานกรอกข้อมูลตามช่องกรอกข้อมูลทีแ่ สดง ตามรูปดังนี้

หมายเหตุ : ช่องกรอกข้อมูลทีม่ ี * จาเป็ นทีจ่ ะต้องมีขอ้ มูล
4.7. กรณีทต่ี อ้ งการเพิม่ “การดาเนินกิจกรรม” ให้เลือก
ระบบฯจะเพิม่ ช่องกรอก
ข้อมูล ให้ผใู้ ช้งานสามารถเพิม่ ข้อมูลได้อกี และในกรณีทต่ี อ้ งการลบข้อมูลให้เลือกที่ หลัง
ข้อมูลทีต่ อ้ งการ
4.8. เมื่อผูใ้ ช้งานทาการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เลือกทีป่ ่ มุ
เพือ่ บันทึกข้อมูล
5. การแก้ไขข้อมูล
5.1. เมื่อได้มกี ารบันทึกข้อมูล ในหน้าของการค้นหาข้อมูล (หน้าแรกเมื่อเลือกเมนู “แบบสารวจ
แหล่งน้าทีม่ ผี กั ตบชวาใน อปท.”) จะพบหน้าจอ ดังรูป

5.2. ให้เลือก

ระบบฯ จะแสดงหน้าจอ ดังรูป

ผูใ้ ช้งานสามารถปรับแก้ไขข้อมูลได้ทน้ ที และทาการเลือกปุ่ม

เพือ่ บันทึกข้อมูล

6. การเพิ่ มข้อมูล เฉพาะปี งบประมาณ 2562
6.1. เลือกเมนูการใช้งาน ทางด้านซ้ายของหน้าจอ

ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้

6.2. ผูใ้ ช้งานต้องบันทึกข้อมูล ตามหน้าจอทีแ่ สดง โดยเฉพาะช่องกรอกข้อมูลทีม่ เี ครื่องหมาย “*”
6.3. ข้อมูลทีจ่ ะบันทึกเข้าสูร่ ะบบ ต้องเป็ นข้อมูลผลรวมในการดาเนินการในรอบปี งบประมาณ 2562
ทัง้ ปี (ไม่ใช่เป็ นรายเดือน)
6.4. เมื่อใส่ขอ้ มูลครบแล้วให้เลือกปุ่ม
เพือ่ ให้ระบบฯ ทาการบันทึกข้อมูล

