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ใน Mobile Application DLA connect 
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คูมือการบันทึก Template โครงสรางผูบริหารสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

ข้ันตอนการเขาใชงานระบบ 

1) เชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร 

2) เปดใชงานผาน web browser แลวเขาสูเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

http://www.dla.go.th 

 

3) คลิกท่ีเมนู “เขาสูระบบ 
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• การเพ่ิม/แกไข/ปรับปรุง Template โครงสรางผูบริหารสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

การ Login 

 

 

1) ใส“ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” ของผูใชงานเทานั้น (หากมีปญหาไมสามารถเขาใชงานระบบได เชน  

ไม มีรหัสผู ใช งานในระบบ กรุณาติดตอศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน 02-241-9000  

ตอ 1107,1109 

2) คลิกปุม “เขาสูระบบ”   

3) โปรแกรมจะแสดงหนาตางดังภาพ ใหคลิกเลือก ทำเนียบผูบริหาร 
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• การเพ่ิมขอมูลผูบริหาร (ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมและประสานงานฯ) 

ข้ันตอนการเพ่ิมขอมูล 

 

รูปแสดงหนาเพ่ิมขอมลูหนวยงาน 

ใสรายละเอียดขอมูลดังนี้ 

1)  เลือกลำดับ 

2)  ระบุคำนำหนา 

3)  ระบุชื่อ 

4)  ระบุนามสกุล 

5)  ระบุตำแหนง เลือกอำเภอ 

 
 

6)  ระบุเบอรโทรศัพทเคลื่อนท่ี (มือถือ) 

7) ระบุเบอรโทรศัพทสำนักงาน 

8)  ระบุท่ีอยู 

9)  รูปภาพเลือกไฟล (ชนิดไฟลท่ีเหมาะสม JPG ขนาดไมเกิน 3 MB ) 

10) ระบุอีเมล 

 คลิกปุม บันทึก 
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• การแกไขขอมูลโครงสรางหนวยงาน 

ข้ันตอนการแกไขขอมูล 

 เลือกรายการท่ีตองการแกไขขอมูลแลวคลิกเลือกตำแหนง 

 

 

รูปแสดงหนาแกไขขอมูลโครงสรางหนวยงาน 

 เม่ือแกไขเสร็จแลวคลิกปุม  
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• การลบขอมูลโครงสรางหนวยงาน 

ข้ันตอนการลบขอมูล 

 เลือกรายการท่ีตองการลบขอมูลแลวคลิกปุม 

 

รูปแสดงหนาลบขอมลูโครงสรางหนวยงาน 

 

 คลิกปุม ok หากตองการลบขอมูล หากไมตองการลบขอมูลใหคลิกปุมยกเลิก 

 

รูปแสดงยืนยันการลบขอมูล 

 

 

 

 

 

 


	คู่มือการบันทึก Template โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
	 การเพิ่ม/แก้ไข/ปรับปรุง Template โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
	 การเพิ่มข้อมูลผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานฯ)
	 การแก้ไขข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน
	 การลบข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน


