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การเข้าใช้ระบบ 

 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้ 2 วิธี 

1. คอมพิวเตอร์พีซีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมเว็บเบราวเซอร์ Google Chrome 

2. สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต โดยใช้แอปเว็บเบราวเซอร์ Google Chrome 

คู่มือนี้แสดงตัวอย่างหน้าจอที่ เข้าใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีเท่านั้น โดยการเข้าใช้งานผ่าน

สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตขนาดต่างๆ นั้น ผู้ใช้งานจะพบหน้าจอแสดงผลแตกต่างกัน เนื่องจากระบบได้ปรับการ

แสดงผลให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้งาน ทั้งนี้ ขั้นตอนการใช้งานของระบบยังคงเป็นไปใน

ลักษณะเดียวกัน 

การเข้าใช้ระบบ 

1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราวเซอร์ กูเกิล โครม (Google Chrome)    

2. พิมพ์ URL www.dla.go.th เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเลื่อนไปท่ีหัวข้อ 

“ระบบสารสนเทศ” จากนั้นคลิกเลือกเมนู “ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ของ อปท.” 

 

 

 

 

http://www.dla.go.th 



 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน 
 

 
2 

 

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หรือเข้าสู่ระบบโดยตรง ที่ URL waste.dla.go.th 

 

3. ใส่ “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
กรณี อปท. ไม่ทราบชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน กรุณาติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

4. ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน ควรตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยชื่อจังหวัด อำเภอ และ อปท. 

 

http://waste.dla.go.th 
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คำอธิบายปุ่มต่างๆ ในระบบ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 

 
ปุ่มเพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูล 

 
ปุ่มเพ่ือแสดงข้อมูลทั้งหมด 

 
ปุ่มเพ่ือเริ่มค้นหาใหม่ 

 
ปุ่มเพ่ือเพ่ิมข้อมูลใหม่ 

 ปุ่มแสดงรายละเอียดข้อมูล 

 ปุ่มแก้ไขข้อมูล 

 ปุ่มลบข้อมูล 

 
ปุ่มบันทึกข้อมูล 

 
ปุ่มเพ่ือย้อนกลับไปยังหน้าจอระบบก่อนหน้า 
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การบริหารจัดการขยะ 

สถานที่กำจัดขยะ 
 สถานที่กำจัดขยะ คือ สถานที่ๆ อปท. นำขยะที่เก็บขนจากสถานที่ต่างๆ ในพ้ืนที่ แล้วนำมาส่งที่

สถานทีก่ำจัดขยะ เพ่ือดำเนินการกำจัดขยะตามวิธีการกำจัดที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

1. เลือกเมนู “ระบบกำจัดขยะ” -> “ข้อมูลพ้ืนฐาน” -> “สถานที่กำจัดขยะ” ระบบจะแสดง

หน้าจอค้นหาข้อมูล ดังภาพ 
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2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอ -> ทำการเพิ่มข้อมูล -> จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 

 
 

ช่องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * นั้น เป็นช่องที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูล ถ้าผู้ใช้งานไม่กรอก

ข้อมูล ระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

• ชื่อสถานที่ 

• จังหวัด ระบบจะกำหนดให้ตามจังหวัดที่ผู้ใช้งานได้ถูกกำหนดสิทธิ์เอาไว้ 

• อำเภอ 

• อปท. 

• สถานะการยืนยัน เลือกได้ 2 อย่างคือ ตรวจสอบแล้ว หรือ ยังไม่ตรวจสอบ 

• อนุมัติโดย 

• ประเภทที่ตั้ง ให้ผู้ใช้งานระบุหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที ่

• เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบุว่า มี หรือ ไม่มี 
 

 
 

  



 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน 
 

 
6 

 

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
• วิธีการกำจัดขยะ ให้ผู้ใช้งานระบุวิธีการกำจัดขยะของสถานที่กำจัด โดยมีตัวเลือกดังนี้ 

o หมักทำปุ๋ย 
o เทกอง 
o เทกองแบบควบคุม 
o ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 
o การเผาในเตาเผา 
o การผลิตเชื้อเพลิงขยะ 
o เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

• ผู้ดูแล ระบุชื่อผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กำจัดขยะนั้นๆ 

• เบอร์ติอต่อ ของผู้ดูแลสถานที่ 

• ขนาดพ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) ให้ผู้ใช้งานระบุขนาดพ้ืนที่ของสถานที่กำจัดขยะ 

• ความจุของบ่อ (ลูกบาศก์เมตร) ให้ผู้ใช้งานระบุขนาดความจุปริมาณขยะสูงสุดที่บ่อขยะรับได้ 

• ที่อยู่ 

• ข้อสังเกต 

• พิกัดแผนที่ ให้ผู้ใช้งานระบุพิกัดของสถานที่กำจัดขยะ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกตำแหน่ง 
ในแผนที่ได้ โดยกดที่ปุ่ม    จากนั้นระบบจะแสดงภาพแผนที่ ให้ผู้ใช้งานเลือกตำแหน่ง
สถานที่กำจัดขยะบนแผนที่ แล้วระบบจะระบตุัวเลขพิกัดให้โดยอัตโนมัติ 

• สถานะ เลือก ใช้งาน หรือ ไม่ใช้งาน 

• รูปภาพ ให้ผู้ใช้งานใส่ภาพถ่ายสถานที่กำจัดขยะ โดยสามารถเพ่ิมภาพถ่ายได้มากกว่า 1 ภาพ 
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 

3. หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลหรือลบข้อมูลได้ โดยกดไปที่หน้าจอ

สถานที่กำจัดขยะ แล้วกรอกเงื่อนไขในการค้นหา กดปุ่มค้นหา เมื่อพบสถานที่ๆ ต้องการแก้ไข

หรือลบข้อมูลแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มไอคอนที่อยู่ด้านขวาของสถานที่ที่ต้องการปรับแก้ไขหรือลบ 

ข้อมูล 
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แบบสำรวจฐานข้อมูล (มฝ.1) 
มฝ.1 คือ แบบสำรวจเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ อปท. เป็น

รายปี เริ่มใช้งานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560  

1. เลือกเมนู “ระบบจัดการขยะ” -> “การดำเนินการ” -> “แบบสำรวจฐานข้อมูล (มฝ.1)” 
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ระบบจะแสดงข้อมูลแบบสำรวจ มฝ.1 ดังภาพ 

 
 

2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสำรวจ -> ให้ผู้ ใช้งานทำการกรอกข้อมูล 

ให้ครบถ้วน -> จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 
 

โดย มฝ.1 ประกอบไปด้วยข้อมูล 6 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน อปท. 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านขยะ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลในมิติต่างๆ 
 

ช่องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * นั้น เป็นช่องที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูล ถ้าผู้ใช้งานไม่กรอก

ข้อมูล ระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน อปท. เป็นการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อปท. มีรายละเอียดดังนี้ 

• จำนวนประชากรในพื้นที่ (คน) 

• จำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ครัวเรือน) 

• จำนวนชุมชนทั้งหมด (ชุมชน) 

• จำนวนสวนสาธารณะ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.) (แห่ง) 

• จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว (ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.) (แห่ง) 

• จำนวนตลาด (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.) (แห่ง) 

• จำนวนตลาดเอกชน (ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.) (แห่ง) 

• จำนวนแหล่งน้ำ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.) (แห่ง) 

 

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านขยะ คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับขยะ โดยเฉพาะปริมาณขยะที่ อปท. ได้ทำการ

เก็บขน รวมถึงการกำจัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละ อปท. ว่าสามารถบริหารจัดการขยะใน

พ้ืนที่ของตนเองได้มากน้อยแค่ไหน โดยผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลดังนี้ 

• ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/ปี) 

o ขยะมูลฝอยทั่วไป (ตัน/ปี) 

o ขยะอินทรีย์ (ตัน/ปี) 

o ขยะรีไซเคิล (ตัน/ปี) 

o ขยะอัตรายชุมชน (ตัน/ปี) 

o ขยะติดเชื้อ (ตัน/ปี) 

o กากอุตสาหกรรม (ตัน/ปี) 

o ขยะอิเล็คทรอนิค (ตัน/ปี) 

• อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่ (ตัน/ปี) 

• ปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่ อปท. จัดเก็บได้ (ตัน/ปี) 

• ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปใช้ประโยชน์ (ตัน/ปี) 

การเพ่ิมข้อมูลโครงการในส่วนของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลได้มากกว่า

หนึ่งโครงการ โดยกดปุ่ม “เพ่ิมโครงการ” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้ 

o ปีงบประมาณ ให้ผู้ใช้งานกรอกปีงบประมาณที่ได้ดำเนินการ 

o ชื่อโครงการ ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณนั้นๆ 

o งบประมาณ (บาท) ให้ผู้ใช้งานกรอกงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 
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เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเก็บขนขยะมูลฝอยและสถานที่กำจัดขยะ เป็นการเก็บข้อมูลการเก็บขนขยะในพ้ืนที่

ของ อปท. โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

• รายละเอียดหมู่บ้าน/ชุมชน ระบบจะดึงข้อมูล ชื่อชุมชน/หมู่ ของ อปท. มาแสดง 

• พาหนะที่ใช้ในการขนส่งขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ให้ผู้ใช้งานระบุจำนวนพาหนะที่อยู่ภายใต้การดูแลของ 

อปท. แยกตามประเภทดังนี้ 

o รถแบบเปิดข้างเทท้าย (คัน) 

o รถแบบอัดท้าย (คัน) 

o รถแบบคอนเทนเนอร์ (คัน) 

o รถบรรทุกเทท้าย (คัน) 

o รถปิคอัพ (คัน) 

o รถชนิดอ่ืนๆ (คัน) 

• รายละเอียดสถานที่กำจัดขยะ ระบบจะแสดงสถานที่กำจัดขยะที่มีอยู่ในระบบตามที่ได้บันทึกไว้ในเมนู 

“ระบบกำจัดขยะ” -> “ข้อมูลพื้นฐาน” -> “สถานที่กำจัดขยะ” 
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เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย เป็นการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ในการบริหารจัดการขยะของ อปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ อปท. จัดเก็บจากประชาชน (บาท/ปี) 

• ค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ อปท. ต้องจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (รัฐ อปท. หรือเอกชน) (บาท/ปี) 

• ค่าบริการ ขนและกำจัดขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ อปท. จัดเก็บจากประชาชน (บาท/ปี) 

• ค่าบริการ ขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนที่ อปท. ต้องจ่ายให้แก่เอกชน (บาท/ปี) 

 

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
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ส่วนที่ 5  ข้อมูลด้านงบประมาณการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. เป็นการบันทึกข้อมูลงบประมาณ 

ที่ใช้ในการบริหารจัดขยะของ อปท. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การจัดทำเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดดังนี้ 

o หน่วยงานที่ตั้งงบประมาณ 

o ที่มาของงบประมาณ 

o งบประมาณ (บาท) 

โดยผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งรายการ โดยกดปุ่ม “เพ่ิมหน่วยงาน” แล้วกรอกข้อมูล

รายการต่อไป โดยระบบจะแสดงข้อมูลผลรวมงบประมาณทั้งหมดให้ด้วย 

• ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. แบ่งเป็น 

o ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ (บาท/ปี) 

o ค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 

o ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบ (บาท/ปี) 

o ค่าจางคนงาน (บาท/ปี) 

o งบลงทุน (ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย) (บาท/ปี) 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลในมิติต่างๆ  เป็นการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• อัตรากำจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ (บาท/ตัน) 

• กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (เมกะวัตต์) 

• กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ  

• ใบอนุญาตในการเก็บขน ให้เป็นการอัพโหลด file รูปของใบอนุญาตในการเก็บขน 

• ค่าธรรมเนียมการเก็บ (บาท/ตัน) 

• ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ (บาท/ตัน) 

• ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอย (ลิตร/วัน) 

• ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ระบุว่ามีหรือไม่มีการดำเนินการ 
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แบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2) 
 มฝ.2 คือ แบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนของ อปท. ซึ่งเริ่มต้นใช้งานตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2560 

1. เลือกเมนู “ระบบจัดการขยะ” -> “การดำเนินการ” -> “แบบสำรวจรายเดือน (มฝ.2)” 
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ระบบจะแสดงข้อมูลแบบสำรวจ มฝ.2 ดังภาพ 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสำรวจ -> ให้ผู้ใช้งานทำการกรอกข้อมูล 

ให้ครบถ้วน -> จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 
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ช่องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * นั้น เป็นช่องที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูล ถ้าผู้ใช้งานไม่กรอก

ข้อมูล ระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

• ระบุ เดือน และปีงบประมาณ 

• ระบุ จำนวนประชากรแฝง (ประชากรแฝง คือ ประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ในช่วงเวลา

ดังกล่าว) 

• มีการเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่ (อปท. ทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยหรือไม่) 

• ระบุ  ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณขยะอินทรีย์ ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณขยะรีไซเคิล ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณขยะอันตราย ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ จํานวนครัวเรือนที่ได้รับการเก็บขนขยะมูลฝอย ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ในเขต อปท. ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เก็บขน ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในช่วงเวลาดังกล่าว (บาท/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อเกิดขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อกำจัดอย่างถูกต้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ ปริมาณกากอุตสาหกรรมกำจัดอย่างถูกต้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ จุดรวบรวมขยะอันตราย ในช่วงเวลาดังกล่าว (ตัน/เดือน) 

• ระบุ หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในช่วงเวลาดังกล่าว  
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ขยะเปียก 
ขยะเปียก คือ ขยะย่อยสลายง่าย มีความชื้น มีกลิ่น และเน่าเสียได้ง่าย ส่วนใหญ่จึงมักเป็นขยะที่พบ

ได้ในห้องครัว เช่น เศษเหลืออาหาร เปลือกผลไม้ 

โดยระบบจะเก็บข้อมูลจำนวนประชากร 3 รูปแบบ ที่ได้มีการกำจัดขยะเปียกได้อย่างถูกต้อง คือ 

รูปแบบที่ 1 เก็บข้อมูลตามครัวเรือน โดยจัดเก็บจำนวนครัวเรือนและจำนวนประชากรในครัวเรือนนั้น 

รูปแบบที่ 2 เก็บข้อมูลตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. 

รูปแบบที่ 3 เก็บข้อมูลตามโรงเรียนในสังกัด อปท. 

 การเก็บข้อมูลนี้ เพ่ือให้ทราบถึงจำนวนประชากรที่ได้มีวิธีการกำจัดขยะเปียกได้อย่างถูกต้อง ทำให้ลด

การก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณเท่าไร โดยข้อมูลนี้จะทำการสำรวจและบันทึกเป็นรายเดือน 

1. เลือกเมนู “ระบบจัดการขยะ” -> “การดำเนินการ” -> “ขยะเปียก”  
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ระบบจะแสดงหน้าจอขยะเปียก ดังภาพ 

 
 

2. กดปุ่ม  ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสำรวจ -> ให้ผู้ ใช้งานทำการกรอกข้อมูล 

ให้ครบถ้วน -> จากนั้นกดปุ่ม “บันทึก” 
 

ข้อมูลขยะเปียก ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ครัวเรือน 

ส่วนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วนที่ 3 โรงเรียนในสังกัด อปท. 
 

ช่องกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * นั้น เป็นช่องที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูล ถ้าผู้ใช้งานไม่กรอก

ข้อมูล ระบบจะไม่ทำการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดข้อมูลแต่ละส่วนดังนี้ 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส่วนที่ 1 ครัวเรือน เป็นการบันทึกข้อมูลพื้นฐานของ อปท. มีรายละเอียดดังนี้ 

• บ้านเลขท่ี 

• จำนวนประชากร 
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ส่วนที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบจะแสดงข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในสังกัด อปท. 

ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานจะต้องบันทึกข้อมูลดังนี้ 

• จำนวนนักเรียน ที่ได้มาเรียนในช่วงเวลาที่ได้สำรวจ 

• จำนวนวันที่ได้เปิดเรียน ในช่วงเดือนที่ได้สำรวจ 
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ส่วนที่ 3 โรงเรียน ระบบจะแสดงข้อมูลของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด อปท. ทั้งหมด โดยผู้ใช้งานจะต้อง

บันทึกข้อมูลดังนี้ 

• จำนวนนักเรียน ที่ได้มาเรียนในช่วงเวลาที่ได้สำรวจ 

• จำนวนวันที่ได้เปิดเรียน ในช่วงเดือนที่ได้สำรวจ 
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รายงานข้อมูลขยะมูลฝอย (Dashboard) 

Dashboard ใช้สำหรับดูภาพรวมขยะของ อปท. ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก 

ส่วนที่ 1 ปริมาณขยะรวมทั้งหมดของ อปท. ที่มีข้อมูลในระบบ มฝ.2 โดยแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

ส่วนที่ 2 กราฟแสดงปริมาณขยะ 

กราฟส่วนบน แสดงปริมาณขยะรายปี  

กราฟส่วนล่าง แสดงปริมาณขยะรายปี แยกประเภท 

ส่วนที่ 3 แผนที่แสดงสถานที่กำจัดขยะ เป็นแผนที่แสดงสถานที่กำจัดขยะของ อปท. 

ส่วนที่ 4 กราฟแสดงสัดส่วนประเภทขยะ แสดงปริมาณขยะตามสถานที่กำจัดขยะแบบแยกประเภท 

 

ซวิธีการใช้งาน 

1. เลือกเมนู “ระบบจัดการขยะ” -> “ค้นหาข้อมูล” -> “Dashboard” ระบบจะแสดงข้อมูล

ภาพรวมขยะของ อปท. 

 

 
 

  



 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน 
 

 
29 

 

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 
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ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลปริมาณขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยค่าเริ่มต้นจะ

แสดงปริมาณขยะแต่ละประเภทรวมทุกปี 

 
 

ส่วนที่ 2 กราฟแสดงปริมาณขยะในแต่ละปี เพื่อดูแนวโน้นการเพิ่มขึ้น/ลดลงของปริมาณขยะ 

 
 

กราฟแสดงปริมาณขยะในแต่ละปี แยกประเภท เพ่ือดูแนวโน้นการเพิ่มขึ้น/ลดลงของปริมาณขยะแต่

ละประเภท 
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ส่วนที่ 3 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะ 

 
 

ส่วนที่ 4 กราฟแสดงสัดส่วนของขยะแต่ละประเภท 
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2. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายปี โดยเลือกปีที่ต้องการในช่อง  

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวมขยะของ อปท. ในปีทีเ่ลือก 
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3. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภท ที่ถูกส่งไปยังสถานที่กำจัดขยะที่ปรากฏใน

แผนที่ โดยกดที่สัญลักษณ์สถานที่กำจัดขยะ ที่ปรากฏในแผนที่  
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แผนที่ภูมิสารสนเทศ (GIS) 

เป็นระบบนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของเชิงพ้ืนที่ หรือภูมิสารสนเทศ (GIS: Geographic Information 

System) เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจข้อมูลที่มีการนำเสนอในเชิงพ้ืนที่ได้อย่างง่ายดาย สามารถนำข้อมูลนี้ไป

ทำการศึกษา วิเคราะห์ ตัดสินใจ ในเชิงพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 

 
  

ส่วนที่ 3 

ส่วนที่ 4 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 
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วิธีการใช้งาน 

1. เลือกเมนู “ระบบจัดการขยะ” -> “ค้นหาข้อมูล” -> “แผนที่” ระบบจะแสดง ระบบภูมิ

สารสนเทศของ อปท. 

 
 

 ระบบภูมสิารสนเทศ จะแสดงให้เห็นสถานที่กำจัดขยะของ อปท. มีเครื่องมือให้เลือกใช้ 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แสดงจังหวัด อำเภอ และ อปท. 

ส่วนที่ 2 การย่อ-ขยาย ตำแหน่งของแผนที่ 

ส่วนที่ 3 บัฟเฟอร์ (การกำหนดรัศม)ี 

ส่วนที่ 4 การเปิด-ปิด ชั้นของข้อมูล 
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ส่วนที่ 1 จังหวดั อำเภอ และ ที่ตั้ง อปท. 
 เมื่อเลือกเง่ือนไข ระบบจะแสดงแผนที่ บริเวณท่ีตั้ง อปท. ตามพิกัดท่ีมีในระบบ 
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ส่วนที่ 2 การย่อ-ขยาย ตำแหน่งของแผนที่ 
 

 
 

 ปุ่มเพ่ิมขนาด (Zoom In) เสมือนการปรับมุมมองต่ำลงไป ทำให้แผนที่แสดงรายละเอียดข้อมูล
มากยิ่งขึ้น 

 ปุ่มลดขนาด (Zoom Out) เสมือนการปรับมุมมองสูงขึ้น ทำให้แผนทีแ่สดงพื้นท่ีได้กว้างมากขึ้น 

 ปุ่มพิมพ์ ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์หน้าจอแผนที่ที่กำลังใช้งานอยู่ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ โดยจะ
แสดงภาพแผนที่ตามหน้าจอ ณ ขณะนั้น 
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ส่วนที่ 3 บัฟเฟอร ์(การกำหนดรัศมี) 
 การใช้งานบัฟเฟอร์ จะเป็นการกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดรัศมีได้ว่า

ต้องการให้มีรัศมีกี่กิโลเมตร ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลบ่อขยะ และแสดงจำนวนบ่อขยะในบริเวณ

วงกลมรัศมทีีผู่้ใช้งานเลือก  

วิธีการใช้งานบัฟเฟอร์ 

1. เครื่องมือในการใช้งาน จะอยู่ด้านซ้ายล่างของแผนที่ โดยมีรูปแบบดังนี้ 
 

 
 

2. เปิดการใช้งานบัฟเฟอร์ โดยกดที่บริเวณ  ให้วงกลมด้านหน้าเปลี่ยน
จากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน ดังนี้  

3. เลือกตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมในแผนที่ เพ่ือกำหนดขอบเขตที่ต้องการให้ระบบแสดงผลของ
ข้อมูล ดังภาพ 
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4. เมื่อผู้ใช้งานทำการเลือกแล้ว ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูล และเปิดหน้าต่างแสดงผลดังภาพ 

 
 โดยระบบจะแสดงรายชื่อของบ่อขยะ ปริมาณขยะ รวมถึงระยะห่างของบ่อขยะกับจุดศูนย์กลางที่

ผู้ใช้งานได้เลือกไว้ 
 

5. ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนขนาดรัศมีของบัฟเฟอร์ได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มในแถบ 
 

 
 

 

เช่น เมื่อเลือกบัฟเฟอร์รัศมี 5 กิโลเมตร 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส่วนที่ 4 การเปิด-ปดิ ชั้นของข้อมูล 
 

เมื่อผู้ใช้งานกดที ่  ระบบจะแสดงแผงควบคุมการเปิด-ปิดชั้นของข้อมูล 
 

 
 

โดยแผงควบคุมประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก 

ส่วนที่ 1 แผนที่ฐาน 

ส่วนที่ 2 ขอบเขตการปกครองและท่ีตั้ง อปท. 

ส่วนที่ 3 สถานที ่  
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส่วนที่ 1 แผนที่ฐาน คือ แผนที่หลักท่ีอยู่ชั้นล่างสุดของแผนที่ เป็นส่วนกำหนดว่าต้องการให้แผนที่แสดงใน

รูปแบบใด โดยมีรูปแบบดังนี้ 

• Open Street Map  แสดงแผนที่ทั่วไป แต่จะมีการแยกข้อมูลประเภทต่างๆ โดยใช้สี หรือ 

เส้นที่แทนข้อมูลนั้นๆ เช่น เส้นสีน้ำเงิน แทนแม่น้ำ เป็นต้น 

 

• Google Street Map เป็นข้อมูลลักษณะเดียวกับ Open Street Map แต่ใช้ข้อมูลแผนที่

จาก Google 

 



 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
• Google Terrain Map เป็นแผนที่สามมิติแสดงในข้อมูลแบบนูนต่ำสำหรับแสดงสภาพ 

ภูมิประเทศ 

 

• Google Satellite Map แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศ 

แบบเหมือนจริง 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
• Google Hybrid Map แผนที่แสดงข้อมูลแบบผสม ใช้เมื่อต้องการแสดงแผนที่แบบปกติ 

รวมกับภาพถ่ายดาวเทียม 

 

 

ส่วนที่ 2 ขอบเขตการปกครองและที่ตั้ง อปท. 

• ขอบเขตจังหวัด แสดงเส้นขอบเขตของจังหวัดที่เลือก 
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• ขอบเขตอำเภอ 

 

• พิกัดที่ตั้ง อปท. 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ส่วนที่ 3 สถานที่ 

• การรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) 

เมื่อคลิกท่ีสัญลักษณ์  ระบบจะแสดงข้อมูล Cluster ที่เลือก

 

• โรงเรียนในสังกัด อปท. 

เมื่อคลิกท่ีสัญลักษณ์  ระบบจะแสดงข้อมูลโรงเรียนตามพิกัดที่เลือก 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เมื่อคลิกท่ีสัญลักษณ์  ระบบจะแสดงข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามพิกัดท่ีเลือก 

 

• แหล่งท่องเที่ยว 

เมื่อคลิกท่ีสัญลักษณ์  ระบบจะแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวตามพิกัดท่ีเลือก 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระบบข้อมูลจังหวัดสะอาด 

ระบบข้อมูลจังหวัดสะอาด ประกอบด้วยแบบบันทึกข้อมูล 3 แบบ ดังนี้ 

• แบบบันทึกข้อมูลจังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด โดยผู้ รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นจังหวัด 

• แบบบันทึกข้อมูลจังหวัดสะอาด ระดับอำเภอ โดยผู้ รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่

ท้องถิ่นจังหวัด 

• แบบบันทึกข้อมูลจังหวัดสะอาด ระดับ อปท. โดยผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ 

อปท. 

ซึ่งการเข้าใช้งานระบบ เพ่ือบันทึกข้อมูลต่างๆ จะเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบ โดยเลือกเมนู

ทางด้านซ้ายของหน้าจอ “ระบบจัดการขยะ” -> “การดำเนินการ” จะพบเมนูดังภาพ 

 

โดยผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัด จะสามารถใช้งานเมนู “จังหวัดสะอาด (จังหวัด)” และ 

“จังหวัดสะอาด (อำเภอ)” ได้ 

ส่วนผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ อปท. จะสามารถใช้เมนู “จังหวัดสะอาด (อปท.)” ได้เท่านั้น 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การใช้งานเมนู จังหวัดสะอาด (จังหวดั) 
สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัด โดยเมื่อเข้าเมนแูล้วจะพบหน้าจอดังนี้ 

 

1. หน้าจอแสดงส่วนการค้นหาข้อมูลของจังหวัด โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลของ

จังหวัดได้ตาม “สัญลักษณ์แสดงสถานะข้อมูล” ที่แสดงด้านขวาของแต่ละรายการข้อมูล โดยมีสัญลักษณ์  

3 ประเภท ได้แก่ 

 ยังไม่ประเมิน คือ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลจังหวัดสะอาด 

 รอการยืนยัน คือ มีการบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันรับรองข้อมูล 

 ยืนยันแล้ว คือ ผู้ใช้งานยืนยันข้อมูลที่บันทึกเข้ามาแล้ว โดยหลังจากยืนยันข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งาน
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

 

2. ในการบันทึกข้อมูล ให้ผู้ใช้งานเลือกที่สัญลักษณ์ด้านหลังของรายการที่ต้องการเข้าบันทึกข้อมูล 

เมื่อเลือกแล้วจะพบหน้าจอดังนี้ 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
… 

 

 

3. ผู้ใช้งานเลือกคะแนนตามรายการที่แสดง โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ หากยังเลือกไม่ครบ จะไม่

สามารถบันทึกข้อมูลได้ เมื่อเลือกคะแนนครบแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ : หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ในหน้าจอค้นหา รายการนั้นจะแสดงสัญลักษณ์  เพ่ือให้

ทำการยืนยันข้อมูลต่อไป 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การใช้งานเมนู จังหวัดสะอาด (อำเภอ) 
สำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจังหวัด โดยเมื่อเข้าเมนแูล้วจะพบหน้าจอดังนี้ 

 

1. หน้าจอแสดงส่วนการค้นหาข้อมูลของอำเภอ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลของ

อำเภอภายใต้สังกัดได้ตาม “สัญลักษณ์แสดงสถานะข้อมูล” ที่แสดงด้านขวาของแต่ละรายการข้อมูล โดยมี

สัญลักษณ์ 3 ประเภท ได้แก่ 

 ยังไม่ประเมิน คือ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลจังหวัดสะอาด 

 รอการยืนยัน คือ มีการบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันรับรองข้อมูล 

 ยืนยันแล้ว คือ ผู้ใช้งานยืนยันข้อมูลที่บันทึกเข้ามาแล้ว โดยหลังจากยืนยันข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งาน
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

2. ในการบันทึกข้อมูล ให้ผู้ใช้งานเลือกที่สัญลักษณ์ด้านหลังของรายการที่ต้องการเข้าบันทึกข้อมูล 

เมื่อเลือกแล้วจะพบหน้าจอดังนี้ 

  



 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน 
 

 
51 
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… 

 

3. ผู้ใช้งานเลือกคะแนนตามรายการที่แสดง โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ หากยังเลือกไม่ครบ จะไม่

สามารถบันทึกข้อมูลได้ เมื่อเลือกคะแนนครบแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ : หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ในหน้าจอค้นหา รายการนั้นจะแสดงสัญลักษณ์  เพ่ือให้

ทำการยืนยันข้อมูลต่อไป 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การใช้งานเมนู จังหวัดสะอาด (อปท.) 
สำหรับเจ้าหน้าที ่อปท. โดยเมื่อเข้าเมนแูล้วจะพบหน้าจอดังนี้ 

 

1. หน้าจอแสดงส่วนการค้นหาข้อมูลของ อปท. ที่กำลังใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะ

ข้อมูลของ อปท. ได้ตาม “สัญลักษณ์แสดงสถานะข้อมูล” ที่แสดงด้านขวาของแต่ละรายการข้อมูล โดยมี

สัญลักษณ์ 3 ประเภท ได้แก่ 

 ยังไม่ประเมิน คือ ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลจังหวัดสะอาด 

 รอการยืนยัน คือ มีการบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่มีการยืนยันรับรองข้อมูล 

 ยืนยันแล้ว คือ ผู้ใช้งานยืนยันข้อมูลที่บันทึกเข้ามาแล้ว โดยหลังจากยืนยันข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งาน
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

2. ในการบันทึกข้อมูล ให้ผู้ใช้งานเลือกที่สัญลักษณ์ด้านหลังของรายการที่ต้องการเข้าบันทึกข้อมูล 

เมื่อเลือกแล้วจะพบหน้าจอดังนี้ 
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… 

 

3. ผู้ใช้งานเลือกคะแนนตามรายการที่แสดง โดยต้องเลือกให้ครบทุกข้อ หากยังเลือกไม่ครบ จะไม่
สามารถบันทึกข้อมูลได้ เมื่อเลือกคะแนนครบแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

หมายเหตุ : หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ในหน้าจอค้นหา รายการนั้นจะแสดงสัญลักษณ์  เพ่ือให้

ทำการยืนยันข้อมูลต่อไป 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การยืนยันข้อมูลและติดตามข้อมูล (สำหรับเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นจงัหวัด) 
ในการยืนยันข้อมูล ผู้ใช้งานระดับท้องถิ่นจังหวัดเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานได้ โดยเลือกเมนูทางด้าน

ซ้ายของหน้าจอ “ระบบจัดการขยะ” -> “รายงานข้อมูล” -> “ติดตามการบันทึกข้อมูลจังหวัดสะอาด” จะพบ

หน้าจอดังนี้ 

 
 ระบบแบ่งส่วนในการติดตามข้อมูลเป็น 3 ระดับ ตามแบบบันทึกข้อมูล คือ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 

และระดับ อปท. โดยผู้ใช้งานสามารถยืนยันข้อมูลด้วยการเลือกที่ปุ่ม   โดยเมื่อยืนยัน

ข้อมูลแล้ว จะมีผลกับแบบบันทึกข้อมูลของทุกระดับภายใตจ้ังหวัด ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้อีก 

 ในหน้าจอนี้ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบติดตามข้อมูลของอำเภอและ อปท. ในสังกัดได้ โดยหน้าจอ

แบ่งการแสดงผลเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

• การติดตามข้อมูลระดับจังหวัด ระบบแสดงข้อมูลดังนี้ 

 

 จะเห็นได้ว่าระบบทำการประมวลผลและแสดงความคืบหน้าเป็นจำนวนอำเภอและจำนวน อปท. ทั้งที่

บันทึกข้อมูลแล้วและยังไม่บันทึกข้อมูล เพ่ือให้ผู้ใช้งานท้องถิ่นจังหวัดสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของ

ข้อมูลที่บันทึกเข้าในระบบ 
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ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
• การติดตามข้อมูลระดับอำเภอ ระบบแสดงข้อมูลดังนี้ 

 
 ผู้ใช้งานท้องถิ่นจังหวัดสามารถติดตามข้อมูลได้ว่าอำเภอใดบ้างทีย่ังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

• การติดตามข้อมูลระดับ อปท. ระบบแสดงข้อมูลดังนี้ 

 
 ในหน้าจอนี้ ผู้ใช้งานท้องถิ่นจังหวัดสามารถติดตามข้อมูลได้ว่ามี อปท. ใดบ้างที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่

ระบบแล้ว และ อปท. ใดที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
 

การติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

1. ขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username, Password) 
ติดต่อ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ 

2. สอบถามรายละเอียดข้อมูล คำอธิบาย แบบสำรวจ มฝ.1 และ มฝ.2 
ติดต่อ นางสาวจริดา จิตราวัฒน์ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 9000 ต่อ 2112 

3. แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ 
ติ ด ต่ อ  เจ้ า ห น้ า ที่ ส นั บ ส นุ น ด้ า น ร ะ บ บ  ห ม า ย เล ข โท ร ศั พ ท์  0 6  1 7 4 1  9 0 9 5



 

 

 
 


