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บทท่ี 1 การใชงานเบ้ืองตน 

กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีหน�วยงานท่ีอยู� จังหวัด คือ สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน
จังหวัดและท�องถ่ินอําเภอท่ัวประเทศ เพ่ือทําหน�าท่ีในการส�งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค;กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินและเปPนหน�วยงานกลางในการสื่อสารข�อมูลจากกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินไปสู�
องค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ัวประเทศ กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจึงให�สํานักงานส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร;และข�อมูลด�านต�างๆ ขององค;กรปกครองท�องถ่ินตาม
แบบฟอร;มอิเล็กทรอนิกส;ฟอร;ม เพ่ือลดค�าใช�จ�ายและลดระยะเวลาในการดําเนินงาน และสามารถนําข�อมูลมา
ใช�ประโยชน;ได�ทันเวลา 
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� การเขาและออกจากระบบงาน 

1. เริ่มต�นระบบ ผู�ใช�สามารถเข�าใช�ระบบได�โดยคลิกท่ี  หลังจากนั้นให�ผู�ใช�งานใส� URL  ท่ีช�อง  
Address ซ่ึง  URL  ท่ีใช�เข�าสู�ระบบ คือ  http://eform.thailocaladmin.go.th/  เม่ือผู�ใช�งานใส�  

URL  ท่ีกําหนดเสร็จให�ผู�ใช�งานกดปุJม  ท่ีแปCนคีย;บอร;ดเม่ือเข�ามาแล�วจะพบหน�าจอการ Login 
เข�าระบบ 

2. การใช�งานหน�าจอ Login 
หน�าจอ Login เปPนหน�าจอท่ีใช�สําหรับปCองกันความปลอดภัยของข�อมูล จากผู�ใช�งานท่ีไม�มีสิทธิ์ในการ
เข�าถึงข�อมูล การเข�าสู�เมนูหลักของระบบ  ให�ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 

 
คีย;  Username   และ Password 

 
คลิกท่ีปุJม “เข�าสู�ระบบ” จะเข�าสู�หน�าจอเมนูหลักของระบบ  

 

รูปขั้นตอนการ Login เขาสู�ระบบ 

1 

2 
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1. หน�าจอหลักของระบบ 

 

รูปแสดงหนาจอหลักของระบบ 

2. จากนั้นคลิกท่ีรายการเมนูท่ีผู�ใช�งานต�องการเข�าสู�หน�าจอการทํางานใด ให�คลิกเลือกท่ีรายการนั้น ก็จะ
เข�าสู�หน�าจอการทํางานของรายการท่ีเลือก 

3. เม่ือผู�ใช�งานต�องการออกจากระบบงานให�คลิกเลือกท่ี  การ Logout ออก
จากระบบเปPนเมนูท่ีมีไว�สําหรับเม่ือเลิกใช�งานระบบ จะต�อง logout ออกจากระบบทุกครั้งเพ่ือปCองกัน
การเข�ามาดูข�อมูลจากบุคคลอ่ืน 
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� การเปลี่ยนรหัสผ�าน 
1. ทําได�โดยคลิกท่ี เมนู เปลี่ยนรหัสผ�าน ดังรูป  จะปรากฏหน�าจอ ดังรูป 

 

2. จากนั้นให�กรอกข�อมูลดังนี้ 
- รหัสผ�านเดิม 

- รหัสผ�าน 

- ยืนยันรหัสผ�าน 

- กดปุJม  เพ่ือบันทึกข�อมูล  
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บทท่ี 2 การใชงานระบบ Electronic Form (รวม 6 สํานัก/กอง) 

� การใชงานระบบ Electronic Form (กจ.) 

ในส�วนนี้จะเปPนการบันทึกข�อมูลอัตรากําลัง(ข�าราชการในสังกัด) ของสํานักงานส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินจังหวัด ซ่ึงจะประกอบด�วย การบันทึกข�อมูลอัตรากําลังข�าราชการในสังกัด 

� ข้อมูลอตัรากาํลงัข้าราชการในสังกดั 

� การบันทกึข้อมูล  
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• คลิกท่ีเมนู   ระบบจะแสดงหน�าจอบันทึกข�อมูลอัตรากําลังข�าราชการใน
สังกัดดังรูป  

• คลิกท่ีปุJม   เพ่ือดูว�าได�มีการบันทึกข�อมูลอะไรลงไปแล�วบ�าง 

• คลิกท่ีปุJม   ระบบจะแสดงหน�าจอการบันทึกข�อมูล  
• จากนั้นทําการกรอกข�อมูลดังต�อไปนี้ 

• คํานําหน�าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล 

• เลขท่ีตําแหน�ง 

• ตําแหน�ง 

• ระดับ 

• เงินเดือน 

• วุฒิการศึกษาสูงสุด 

- คุณวุฒิ 
- สาขาวิชา 

• วุฒิการศึกษาท่ีตรงกับตําแหน�ง 

- คุณวุฒิ 
- สาขาวิชา 

• สถานท่ีปฏิบัติงาน  

• การดําเนินการทางวินัย 

• เรื่องร�องเรียน 

• ท่ีอยู�ท่ีสามารถติดต�อได� 
• หมายเหตุ(เบอร;โทรศัพท;) 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�ว ให�ทําการบันทึกโดยคลิกท่ีปุJม  

• เม่ือบันทึกข�อมูลเรียบร�อยแล�วจะปรากฏรายการข�อมูลท่ีได�บันทึกไป 

 

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกท่ีปุJม  และเม่ือกรอกข�อมูลอัตรากําลัง(ข�าราชการพล
เรือนสามัญ) จนครบทุกคนแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการ
ตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

 ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้นผู�ใช�งาน
จะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 

� การโอนข้อมูล   

1. จะเปPนการโอนข�อมูลจากเดือนท่ีผ�านมา (เปPนข�อมูลท่ีอนุมัติแล�ว)  
2. การโอนข�อมูลสามารถโอนได� 1 ครั้งต�อเดือน เช�น ถ�าเดือนปDจจุบันเปPนเดือนกุมภาพันธ; ให�คลิก

เลือกเดือนเปPนเดือนกุมภาพันธ; ระบบจะทําการโอนข�อมูลจากเดือนมกราคมมาใส�ในเดือน
กุมภาพันธ;ไว�ให� จากนั้นทําการแก�ไขเฉพาะรายการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

 

- ให�คลิกเลือก “เดือน” จากนั้นคลิกปุJม  

- คลิกปุJม   
- เม่ือโอนข�อมูลแล�ว จะปรากฏหน�าจอดังรูปซ่ึงจะเปPนข�อมูลของเดือนปDจจุบัน ถ�าท�าน

ต�องการแก�ไขข�อมูลให�คลิกท่ีปุJม  
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� การออกรายงาน 

ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู    และคลิกเลือกไปท่ี  แบบรายงานขอมูลอัตรากําลัง
ขาราชการในสังกัด ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1. รายงานท่ีอนุมัติแลว  ให�คลิกท่ี    (จะเรียกดูได�เฉพาะรายงานท่ีมีการ
อนุมัติแล�วเท�านั้น) 

2. รายงานท่ียังไม�ไดอนุมัติ  ให�คลิกท่ี  (มีไว�เพ่ือเปPนการดูรายงานเบ้ืองต�น 
เพ่ือทําการเช็คความถูกต�องของข�อมูลท่ีได�ทํากรอกไปแล�ว ก�อนท่ีจะทําการอนุมัติการบันทึกข�อมูล
นั้นๆ) 

 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกจังหวัด, ปN พ.ศ. ,เดือน , คลิกเลือกการแสดงผลว�า
ต�องการให�แสดงหัวข�ออะไรบ�าง จากนั้นคลิกท่ีปุJม  ระบบจะแสดงหน�ารายงาน  

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากน้ันคลิกท่ีปุJม   
ระบบจะแสดงแบบรายงานแบบรายงานข�อมูลอัตรากําลังข�าราชการในสังกัด  
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�  การใชงานระบบ Electronic Form (สน.กร.) 

ในส�วนนี้จะเปPนการบันทึกข�อมูลท่ีเก่ียวการข�อร�องเรียนต�างๆขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงจะ
ประกอบด�วย 

1. การบันทึกข�อมูลเรื่องร�องเรียนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
2. การบันทึกข�อมูลสถิติเก่ียวกับการกํากับดูแลองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินของผู�ว�าราชการจังหวัดและ

นายอําเภอ 

� ข้อมูลเรื�องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  

� การบันทกึข้อมูล 

• คลิกท่ีเมนู  

• คลิกเลือกเมนู   

ระบบจะแสดงหน�าบันทึกข�อมูลเรื่องร�องเรียนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังรูป 
• คลิกเลือกกลุ�มท่ีต�องการบันทึก 

• เลือกปN เดือน จังหวัด ท่ีต�องการบันทึกข�อมูล 

• จากนั้นให�ทําการกรอกข�อมูลดังต�อไปนี้ 
1) จํานวนเรื่องร�องเรียน 

2) ประเภทเรื่องร�องเรียน (จํานวนเรื่อง) 
3) ผลการดําเนินงาน (จํานวนเรื่อง) 

 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�วจะปรากฏหน�าจอดังรูป 
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• เม่ือกรอกข�อมูลเรื่องร�องเรียน จนครบหมดทุกประเภทอปท.แล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูล
พร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

 

� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูลภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้นผู�ใช�งาน

จะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน 

ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู    จากนั้นคลิกเลือกไปท่ีเมนู  แบบรายงานเร่ืองรองเรียนองค,กร

ปกครองส�วนทองถิ่น  ซ่ึงรายงานเรื่องร�องเรียนองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1. รายงานท่ีอนุมัติแลว ให�คลิกท่ี   (จะเรียกดูได�เฉพาะรายงานท่ีมีการอนุมัติ
แล�วเท�านั้น) 

2. รายงานท่ียังไม�ไดอนุมัติ ให�คลิกท่ี  (มีไว�เพ่ือเปPนการดูรายงานเบ้ืองต�น 
เพ่ือทําการเช็คความถูกต�องของข�อมูลท่ีได�ทํากรอกไปแล�ว ก�อนท่ีจะทําการอนุมัติการบันทึกข�อมูล
นั้นๆ) 

 

 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกแบบรายงานท่ีต�องการ, กลุ�ม จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• คลิกท่ีปุJม  ระบบจะแสดงแบบรายงานแบบรายงานเรื่องร�องเรียนองค;กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
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� ข้อมูลสถิติเกี�ยวกบัการกาํกบัดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นของผู้ว่าราชการจังหวดัและนายอาํเภอ 

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู   

• คลิกเลือกเมนู  

 ระบบจะแสดงหน�าบันทึกข�อมูลสถิตเิก่ียวกับการกํากับดูแลองค;กรฯ ดังรูป  
• คลิกเลือก งวด 

• กดปุJม   * เม่ือกดปุJมค�นหาแล�วมีข�อมูลปรากฏข้ึนมาแสดงว�ามีการบันทึกข�อมูลแล�ว แต�
ถ�ายังไม�มีการบันทึกข�อมูลก็จะไม�ปรากฏข�อมูลใดๆข้ึนมา จากนั้นกรอกข�อมูลท่ีต�องการลงไป 

• คลิกท่ีปุJม  เพ่ือบันทึกข�อมูล 

ข้ันตอนการกรอกข�อมูลข�อมูลสถิติเก่ียวกับการกํากับดูแลองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินของผู�ว�าราชการจังหวัดและ

นายอําเภอ ผู�ใช�ต�องระบุข�อมูลดังต�อไปนี้ 



                                                      คู�มือการใชงานระบบ Electronic Form 
                                                               สาํหรับเจาหนาท่ีทองถ่ินจังหวัด  

 

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน                                                                กรมส�งเสริมการปกครองทองถ่ิน 13 

 

• คลิกเลือกวันท่ี 

• กรอกข�อมูล กรณี 

• คลิกเลือกผู�ใช�อํานาจตามกฎหมายในการสอบสวนและวินิจฉัย 

• พฤติการณ;ท่ีต�องสอบสวนและวินิจฉัย 

• หมายเหตุ 

• ประเภท ตําแหน�ง 

• ประเภท อปท. 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�วจะปรากฏหน�าจอดังรูป ถ�าต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกท่ีปุJม   
จากนั้นให�ทําการกรอกข�อมูลท่ีต�องการ  

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกท่ีปุJม  และเม่ือกรอกข�อมูลสถิติเก่ียวกับการดูแลกํากับ
องค;กร  จนครบหมดแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบ
ข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

 

� การอนุมัติข้อมูล  

  การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูลภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้นผู�ใช�งาน

จะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน 

ผู�ใช�งานคลิกไปท่ี     และคลิกเลือกไปท่ีเมนู แบบรายงานขอมูลสถิติเก่ียวกับการ
กํากับดูแลองค,กรปกครองส�วนทองถ่ินของผูว�าราชการจังหวัดและนายอําเภอ  

ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1. รายงานท่ีอนุมัติแลว  ให�คลิกท่ี  (จะเรียกดูได�เฉพาะรายงานท่ีมีการอนุมัติ
แล�วเท�านั้น) 

2. รายงานท่ียังไม�ไดอนุมัติ ให�คลิกท่ี  (มีไว�เพ่ือเปPนการดูรายงานเบ้ืองต�น 
เพ่ือทําการเช็คความถูกต�องของข�อมูลท่ีได�ทํากรอกไปแล�ว ก�อนท่ีจะทําการอนุมัติการบันทึกข�อมูล
นั้นๆ) 

 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกรายงานท่ีต�องการ 
• เม่ือคลิกเลือกรายงานท่ีต�องการแล�วจะปรากฏหน�าจอดังรูป  จากนั้นคลิกเลือกจังหวัดปNพ.ศ. , 

งวด คลิกท่ีปุJม  ระบบจะแสดงหน�ารายงาน 

• ถ�าต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากน้ันคลิกท่ีปุJม  
ระบบจะแสดงแบบรายงานข�อมูลสถิติเก่ียวกับการกํากับดูแลองค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินของ
ผู�ว�าราชการจังหวัดและนายอําเภอ    
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�  การใชงานระบบ Electronic Form (นตภ.) 

� ขอมูลผลการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

ในส�วนนี้จะเปPนการรายงานผลการปรับปรุงและแก�ไขตามข�อเสนอแนะของผู�ตรวจสอบภายใน ในการ
เข�าตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย;สิน รวมถึงการควบคุมภายใน 

� การบันทกึข้อมูล 
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• คลิกไปท่ีเมนู  จะปรากฏหน�าจอดังรูป 

• กดปุJม   (กรณีกดปุJมค�นหาแล�วมีข�อมูลปรากฏข้ึนมาแสดงว�ามีการบันทึกข�อมูลแล�ว แต�
ถ�ายังไม�มีการบันทึกข�อมูลก็จะไม�ปรากฏข�อมูลใดๆ ข้ึนมา จากนั้นให�ทําการกรอกข�อมูลท่ี
ต�องการลงไป) 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�วจะปรากฏปุJม  เพ่ือใส�การปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะ  

• จากนั้นให�ทําการใส�รายละเอียดการปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะ คลิกปุJม   ระบบจะ
เพ่ิมข�อมูลรายละเอียด ข�อเสนอแนะลงในเอกสาร ดังรูป 

• คลิกท่ีปุJม   เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล 
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� การอนุมัติข้อมูล 

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกข�อมูลภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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�  การออกรายงาน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู    และคลิกเลือกไปท่ี เมนูบันทึกข�อความซ่ึงรายงานจะมีอยู� 
2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว  ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงานที
มีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� การใชงานระบบ Electronic Form (สน.สส.) 

� ขอมูลรายงานการเตรียมการปLองกันและแกไขปMญหาภัยแลง 

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกเมนู    
• คลิกเลือกเมนู    ระบบจะแสดงหน�า

บันทึกข�อมูลรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาภัยแล�ง ดังรูป  

• คลิกปุJม   จะปรากฏหน�าจอดังรูป จากนั้นคลิกอําเภอท่ีต�องการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือคลิกอําเภอท่ีต�องการกรอกข�อมูลแล�ว จะปรากฏหน�าจอให�กรอกให�ครบถ�วน จากนั้นคลิก

ปุJม  เพ่ือบันทึกข�อมูล  

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกอําเภอท่ีต�องการ และเม่ือกรอกข�อมูลการเตรียมการ
ปCองกันและแก�ปDญหาภัยแล�ง จนครบหมดทุกอําเภอแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ัง
ให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกข�อมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 

 

� การออกรายงาน 

การบันทึกข�อมูลรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาภัยแล�งสามารถออกรายงานได�2
รายงาน คือ 

a. แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาภัยแล�ง 

b. แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาภัยแล�ง ของจังหวัด 

 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู      จากนั้นคลิกเมนู บันทึกขอมูลรายงานการ
เตรียมการปLองกันและแกไขปMญหาภัยแลง และอุทกภัย ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิก    (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิก  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 
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• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   

 

- แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาภัยแล�ง 

 

- แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาภัยแล�ง ของจังหวัด 
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� ขอมูลรายงานการเตรียมการปLองกันและแกไขปMญหาอุทกภัย 

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกเมนู    
• คลิกเลือกเมนู   ระบบจะแสดง

หน�าบันทึกข�อมูลรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาอุทกภัย ดังรูป  

• คลิก   จะปรากฏหน�าจอดังรูป  คลิกอําเภอท่ีต�องการบันทึกข�อมูล  

• จะปรากฏหน�าจอให�กรอกข�อมูล  เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกปุJม  เพ่ือทํา
การบันทึกข�อมูล  

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�ว จะปรากฏหน�าจอดังรูป 

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกอําเภอท่ีต�องการ และเม่ือกรอกข�อมูลการเตรียมการ
ปCองกันและแก�ปDญหาภัยแล�ง จนครบหมดทุกอําเภอแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ัง
ให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล 

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกข�อมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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                                                               สาํหรับเจาหนาท่ีทองถ่ินจังหวัด  
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� การออกรายงาน 

การบันทึกข�อมูลรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาอุทกภัย สามารถออกรายงานได� 2     
รายงาน คือ 

a. แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาอุทกภัย 

b. แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาอุทกภัย ของจังหวัด 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู      จากนั้นคลิกเมนู บันทึกขอมูลรายงานการ
เตรียมการปLองกันและแกไขปMญหาภัยแลง และอุทกภัย ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว  ใหค้ลิก    (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิก  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   

- แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาอุทกภัย 

 

- แบบรายงานการเตรียมการปCองกันและแก�ไขปDญหาอุทกภัย ของจังหวัด 
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� ขอมูลการดําเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ เรื่องการรักษาปQา น้ําและส่ิงแวดลอม  

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ี   

• คลิกเลือกเมนู   
ระบบจะแสดงหน�าจอ บันทึกข�อมูลการดําเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสฯ ดังรูป   

• เลือกอําเภอ และอปท. ท่ีต�องการ จากนั้นคลิกปุJม    

• คลิกปุJม   จะปรากฏหน�าจอดังรูป ทําการกรอกข�อมูลให�ครบถ�วน  

• จากนั้นคลิกปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• กรณีต�องการเพ่ิม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อีก ให�คลิกปุJม    และเม่ือกรอกข�อมูลจน
ครบหมดทุกโครงการ แล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบ
ข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน  

การบันทึกข�อมูลการดําเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ�าฯ
พระบรมราชินีนาถ สามารถออกรายงานได� 2 รายงาน คือ 

1. แบบรายงานดําเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ�าฯ
พระบรมราชินีนาถ ตามปN 

2. แบบรายงานดําเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ�าฯ
พระบรมราชินีนาถ ตามเดือน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู    และคลิกเลือกไปท่ี เมนูแบบรายงานการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงรายงานจะ
มีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู

รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   

- แบบรายงานดําเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ�าฯพระบรมราชินีนาถ  
ตามปN 

 

- แบบรายงานดําเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ�าฯพระบรมราชินีนาถ  
ตามเดือน 
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ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน                                                                กรมส�งเสริมการปกครองทองถ่ิน 28 

 

� การใชงานระบบ Electronic Form (สน.พส.) 

� ข้อมูลความคืบหน้าการจัดทําแผนพฒันาสามปี 

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู    

• คลิกเลือกเมนู  “บันทึกข�อมูลความคืบหน�าการจัดทําแผนพัฒนาสามปN”ระบบจะแสดงหน�า
บันทึกข�อมูลความคืบหน�าการจัดทําแผนพัฒนาสามปN 

• จากนั้นคลิกท่ี   จะปรากฏหน�าจอ จากนั้นทําการกรอกข�อมูลท่ีต�องการ  โดยต�องกรอก
ข�อมูลระบุวันท่ีประกาศใช�  หรือ ระบุวันท่ีขอขยายเวลา (เลือกได�อย�างใดอย�างหนึ่งเท�านั้น) 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนทุก อปท. แล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือผู�ใช�งานกรอกข�อมูลจนครบหมดทุกอปท. แล�ว ตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการ
ตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น

ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ี    และคลิกเลือกไปท่ีเมนู รายงานความคืบหนาการจัดทํา
แผนซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงานความคืบหน�าการจัดทําแผนพัฒนาสามปN 

• ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม  ระบบจะแสดงหน�า
ต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ข้อมูลความคืบหน้าการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู    

• คลิกเลือกเมนู  “บันทึกข�อมูลความคืบหน�าการจัดทําแผนการดําเนิน”ระบบจะแสดงหน�า
บันทึกข�อมูลความคืบหน�าการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

• จากนั้นคลิกท่ี   จะปรากฏหน�าจอ จากนั้นทําการกรอกข�อมูลท่ีต�องการ  โดยต�องกรอก
ข�อมูลระบุวันท่ีประกาศใช�  หรือ ระบุวันท่ีขอขยายเวลา (เลือกได�อย�างใดอย�างหนึ่งเท�านั้น) 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนทุก อปท. แล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือผู�ใช�งานกรอกข�อมูลจนครบหมดทุกอปท. แล�ว ตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการ
ตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น

ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 

 



                                                      คู�มือการใชงานระบบ Electronic Form 
                                                               สาํหรับเจาหนาท่ีทองถ่ินจังหวัด  

 

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน                                                                กรมส�งเสริมการปกครองทองถ่ิน 33 

 

� การออกรายงาน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ี    และคลิกเลือกไปท่ีเมนู รายงานความคืบหนาการจัดทํา
แผนซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงานความคืบหน�าการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

• ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม  ระบบจะแสดงหน�า
ต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ข้อมูลผลการบูรณาการประสานและบูรณาการ แผนพฒันาสามปี  

� การบันทกึข้อมูล 

 

 

• คลิกไปท่ี      
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• คลิกเลือกเมนู   ระบบจะ
แสดงหน�าบันทึกข�อมูลผลการบูรณาการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาสามปN  ดังรูป  

• จากนั้นคลิกท่ีปุJม   จะปรากฏหน�าจอดังรูป คลิกท่ีอําเภอท่ีต�องการบันทึกข�อมูล  
• เม่ือคลิกเลือกอําเภอท่ีต�องการแล�ว จะปรากฏหน�าจอดังรูป ให�ทําการใส�ข�อมูลท่ีต�องการตาม

ข้ันตอนการใส�ข�อมูล 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล 

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�ว  จะปรากฏหน�าจอดังรูป 

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกท่ีอําเภอท่ีต�องการ และเม่ือกรอกข�อมูลผลการประสาน
และบูรณาการแผนพัฒนาสามปN จนครบหมดทุกอําเภอแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อม
ท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 

 

� การอนุมัติข้อมูล  

การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้นผู�ใช�งาน

จะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ี    และคลิกเลือกไปท่ีเมนู รายงานความคืบหนาการจัดทํา
แผนซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงานผลการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาสามปN 

• ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม  ระบบจะแสดงหน�า
ต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   

 



                                                      คู�มือการใชงานระบบ Electronic Form 
                                                               สาํหรับเจาหนาท่ีทองถ่ินจังหวัด  

 

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน                                                                กรมส�งเสริมการปกครองทองถ่ิน 37 

 

� ข้อมูลกรณแีต่งตั/งกรรมการที�มีภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ  

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ี      

• คลิกเลือกเมนู   จะเข�าสู�
หน�าจอ ดังรูป 

• จากนั้นทําการเลือก อําเภอ และอปท.ท่ีต�องการบันทึกข�อมูล แล�วคลิกท่ีปุJม   
• จากนั้นคลิกท่ีปุJม   จะปรากฏหน�าจอ ให�ใส�ข�อมูลท่ีต�องการ 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล 

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�ว  จะปรากฏหน�าจอ ดังรูป 

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูล ให�คลิกท่ีปุJม  และเม่ือกรอกข�อมูลผลการแต�งต้ังกรรมการท่ีมีภาค
ประชาชนร�วมเปPนคณะกรรมการฯ จนครบหมดทุกรายการแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูล
พร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�
กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น

ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู      และคลิกเลือกไปท่ีเมนู รายงานขอมูลการ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1. รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2. รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงาน สร.1 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ขอมูลกรณีจัดเวทีประชาคม  

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ี      

• คลิกเลือกเมนู   ระบบจะแสดงหน�าบันทึกข�อมูลการ
จัดเวทีประชาคม  ดังรูป จากนั้นทําการเลือก อําเภอ และอปท.ท่ีต�องการบันทึกข�อมูล แล�ว

คลิกท่ีปุJม   
• จากนั้นคลิกท่ีปุJม   จะปรากฏหน�าจอดังรูป   ให�ทําการใส�ข�อมูลตามข้ันตอนการใส�ข�อมูล 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล 

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�ว  จะปรากฏหน�าจอดังรูป 

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกท่ีปุJม  และเม่ือกรอกข�อมูลผลการจัดเวทีประชาคม จน
ครบหมดทุกรายการแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบ
ข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น

ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู      และคลิกเลือกไปท่ีเมนู รายงานขอมูลการ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1. รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2. รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
- แบบรายงาน สร.2 

 

- แบบรายงาน สร.3 
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� การใชงานระบบ Electronic Form (สน.คท.) 

� การจัดสรรเงินภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

� การบันทกึข้อมูล 

 

 

• คลิกไปท่ีเมนู    
• คลิกเลือกเมนู  “บันทึกข�อมูลการจัดสรรเงินภาษีขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน” ระบบจะ

แสดงหน�าบันทึกข�อมูลการจัดสรรเงินภาษีขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดังรูป 

• ระบุ จังหวัด , ปN พ.ศ. , เดือน  

• คลิกปุJม   จะปรากฏหน�าจอดังรูป  จากนั้นทําการกรอกข�อมูล โดยจะต�องระบุข�อมูล
ดังต�อไปนี้ 

1) - ระบุจํานวนเงินภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต;และล�อเลื่อน 

2) - ระบุจํานวนเงินภาษธุรกิจเฉพาะ 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือกรอกข�อมูลการจัดสรรเงินภาษีขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ินจนครบหมดทุก อปท. 
แล�วให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติ
ข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู      และคลิกเลือกไปทีเมนูแบบรายงานการจัดสรร
เงินภาษี ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงาน การจัดสรรเงินภาษีขององค;กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ขอมูลการใชโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย,สิน  

� การบันทกึข้อมูล 

 

 

• คลิกไปท่ีเมนู    

• คลิกเลือกเมนู   ระบบจะ
แสดงหน�าบันทึกข�อมูลการใช�โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย;สิน ดังรูป  

• ระบุเง่ือนไขในการค�นหา  

• คลิกท่ีปุJม   จะปรากฏหน�าจอดังรูป คลิกท่ีอปท. ท่ีต�องการบันทึกข�อมูล  
• เม่ือคลิกท่ี อปท. ท่ีต�องการกรอกข�อมูลแล�ว จะปรากฏหน�าจอดังรูป 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  
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• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�ว   จะปรากฏหน�าจอดังรูป 

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูล ให�คลิกท่ี อปท. ท่ีต�องการ และเม่ือกรอกข�อมูลการใช�โปรแกรมแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย;สิน จนครบหมดทุก อปท. แล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ัง
ให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริม
การปกครองท�องถ่ิน 

 

� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู     จากนั้นคลิกเลือกไปท่ีเมนู แบบรายงานใช
โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย,สิน LTAX3000  ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงาน แบบรายงานใช�โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย;สิน LTAX3000 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   

 



                                                      คู�มือการใชงานระบบ Electronic Form 
                                                               สาํหรับเจาหนาท่ีทองถ่ินจังหวัด  

 

ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน                                                                กรมส�งเสริมการปกครองทองถ่ิน 49 

 

� ข้อมูลแผนที�ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

� การบันทกึข้อมูล 

 

 

• คลิกไปท่ีเมนู    

• คลิกเลือกเมนู  ระบบจะแสดงหน�าบันทึก
ข�อมูลการใช�โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย;สิน ดังรูป  ระบุเง่ือนไขในการค�นหา 

• จากนั้นคลิกท่ี   จะปรากฏหน�าจอดังรูป คลิกท่ีอปท. ท่ีต�องการบันทึกข�อมูล  
• เม่ือคลิกเลือก อปท. ท่ีต�องการกรอกข�อมูลแล�ว จะปรากฏหน�าจอ ดังรูป 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• เม่ือบันทึกข�อมูลแล�ว จะปรากฏหน�าจอดังรูป 

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลอีก ให�คลิกท่ี อปท. ท่ีต�องการ และเม่ือกรอกข�อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย;สิน จนครบหมดทุก อปท. แล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติ
ทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน 
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ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศทองถ่ิน                                                                กรมส�งเสริมการปกครองทองถ่ิน 50 

 

� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ี     จากนั้นคลิกเลือกไปท่ีเมนู แบบรายงานแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย,สิน   ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงาน แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย;สิน 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนทั�วไป(จส.02)  

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู   
• คลิกเลือกเมนู   ระบบ

จะแสดงหน�าบันทึกข�อมูลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(จส.02)  

• คลิกเลือกอําเภอ และอปท. ท่ีต�องการ  

• คลิกปุJม    * เม่ือกดปุJมค�นหาแล�วมีข�อมูลปรากฏข้ึนมาแสดงว�ามีการบันทึกข�อมูลแล�ว 
แต�ถ�ายังไม�มีการบันทึกข�อมูลก็จะไม�ปรากฏข�อมูลใดๆข้ึนมา จากนั้นให�ทําการกรอกข�อมูลท่ี
ต�องการลงไป 

• คลิกปุJม   จะปรากฏหน�าจอดังรูป เพ่ือให�กรอกข�อมูล 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลการเบิกจ�ายเงินงบประมาณรายจ�าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(จส.02) อีก 

ให�คลิกท่ีปุJม    และเม่ือกรอกข�อมูลจนครบหมดทุกรายการแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบ
ข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูล
ให�กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน 

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู      จากนั้นคลิกเลือกไปท่ีเมนู  แบบรายงานการ
เบิกจ�ายงบประมาณ  ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที   (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะ
รายงานทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ)  

• คลิกเลือกรายงาน จส.02 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ข้อมูลการบริหารงบประมาณรายจ่ายที�ขยายเวลาเบิกจ่าย และขอกนัเงินไว้เบิกเหลื�อมปี(จส.05)   

� การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู  จากนั้นคลิกเลือกเมนู  
 ระบบจะ

แสดงหน�าบันทึกข�อมูลการบริหารงบประมาณรายจ�าย ท่ีขยายเวลาเบิกจ�าย และขอกันเงินไว�
เบิกเหลื่อมปN (จส.05)  ดังรูป  

• คลิกเลือกอําเภอ และอปท. ท่ีต�องการ  

• คลิกปุJม    * เม่ือกดปุJมค�นหาแล�วมีข�อมูลปรากฏข้ึนมาแสดงว�ามีการบันทึกข�อมูลแล�ว 
แต�ถ�ายังไม�มีการบันทึกข�อมูลก็จะไม�ปรากฏข�อมูลใดๆข้ึนมา จากนั้นให�ทําการกรอกข�อมูลท่ี
ต�องการลงไป 

• คลิกปุJม  จะปรากฏหน�าจอดังรูป เพ่ือกรอกข�อมูล 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  

• กรณีต�องการเพ่ิมข�อมูลการบริหารงบประมาณรายจ�าย(จส.05) อีก ให�คลิกท่ีปุJม    และ
เม่ือกรอกข�อมูลจนครบหมดทุกรายการแล�ว ให�ผู�ใช�งานตรวจสอบข�อมูลพร�อมท้ังให�ผู�อนุมัติ
ทําการตรวจสอบข�อมูล  แล�วจึงอนุมัติข�อมูลผ�านระบบเพ่ือส�งข�อมูลให�กรมส�งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน 
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� การอนุมัติข้อมูล  

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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� การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู     จากนั้นคลิกเลือกท่ีเมนู แบบรายงานการเบิกจ�าย
งบประมาณ ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะ
รายงานทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกรายงาน จส.05  

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ขอมูลการเบิกจ�ายบําเหน็จบํานาญ 

� ตําแหน่งครูและภารโรงโรงเรียน(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) แผนงานจัดการศึกษาขั/น

พื/นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา  

การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู    

• คลิกเลือกเมนู  ระบบ
จะแสดงหน�าจอ ตําแหน�งครูและภารโรงโรงเรียน(จ�ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) แผนงาน
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งานจัดการประถมศึกษา  ดังรูป 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  
 



                                                      คู�มือการใชงานระบบ Electronic Form 
                                                               สาํหรับเจาหนาท่ีทองถ่ินจังหวัด  
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การอนุมัติข้อมูล 

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ี     จากนั้นคลิกเลือกไปท่ีเมนู แบบรายงานการเบิกจ�าย
บําเหน็จบํานาญ  ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1)  รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะ
รายงานทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกแบบรายงาน ตําแหน�งครูและภารโรงโรงเรียน(จ�ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
(1)(0017) 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ตําแหน่งครูและภารโรงโรงเรียน(จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ)แผนงบประมาณกระจายอาํนาจ

และส่งเสริมประสิทธิภาพ อปท. งานสนับสนุนการถ่ายโอน 

การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู   
• คลิกเลือกเมนู 

  
ระบบจะแสดงหน�าจอตําแหน�งครูและภารโรงโรงเรียน(จ�ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)แผน
งบประมาณกระจายอํานาจและส�งเสริมประสิทธิภาพ อปท. งานสนับสนุนการถ�ายโอน   

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  
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การอนุมัติข้อมูล 

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู     และคลิกเลือกเมนู แบบรายงานการเบิกจ�ายเงิน
บําเหน็จบํานาญ    ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที   (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะ
รายงานทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกแบบรายงานการเบิกจ�ายเงินบําเหน็จบํานาญตําแหน�งครูและภารโรงโรงเรียน(จ�าย
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  (2) 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ตําแหน่งข้าราชการ และลูกจ้างที�ได้รับการถ่ายโอน (ตําแหน่งอื�น)  

การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ี   
• คลิกเลือกเมนู    ระบบจะแสดง

หน�าจอตําแหน�งข�าราชการ และลูกจ�างท่ีได�รับการถ�ายโอน(ตําแหน�งอ่ืน) ดังรูป    

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  
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การอนุมัติข้อมูล 

 การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  

• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ผู�ใช�งานจะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู     และคลิกเลือกเมนูแบบรายงานการเบิกจ�ายเงิน
บําเหน็จบํานาญ ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกแบบรายงานการเบิกจ�ายเงินบําเหน็จบํานาญตําแหน�งครูและลูกจ�างท่ีได�รับการถ�าย
โอน (ตําแหน�งอ่ืน) (0009) 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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� ตําแหน่งข้าราชการท้องถิ�นทุกตําแหน่งที� จ่ายจากเงิน ก.บ.ท.  

การบันทกึข้อมูล 

 

• คลิกไปท่ีเมนู   

• คลิกเลือกเมนู   ระบบจะแสดงหน�าจอ 
ตําแหน�งข�าราชการท�องถ่ินทุกตําแหน�งท่ีจ�ายจากเงิน ก.บ.ท. ดังรูป 

• เม่ือกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�วให�คลิกท่ีปุJม  เพ่ือทําการบันทึกข�อมูล  
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การอนุมัติข้อมูล 

การอนุมัติข�อมูล หมายถึง การส�งข�อมูลท่ีผู�อนุมัติเห็นชอบแล�วผ�านระบบเข�ามายังกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ินแล�ว ผูใชงานไม�สามารถดําเนินการแกไข หรือเพ่ิมเติมไดอีก  

ผู�อนุมัติ หมายถึง ท�องถ่ินจังหวัดหรือหัวหน�างานท่ีรับผิดชอบรายงานหรือเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบข�อมูล 

 

• การอนุมัติข�อมูลทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานระบุชื่อผู�อนุมัติ , การติดต�อ จากนั้นคลิกท่ีปุJม  
• การอนุมัติข�อมูลนั้นจะเปPนการอนุมัติครั้งเดียวทุกขอมูล ภายในเดือนนั้นๆ เพราะฉะนั้นผู�ใช�งาน

จะต�องทําการตรวจสอบข�อมูลให�ถูกต�องครบถ�วนก�อนท่ีจะทําการอนุมัติ 
*ผูอนุมัติจะตองเปIนผูรับผิดชอบขอมูลดังกล�าวท่ีไดอนุมัติแลว* 
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การออกรายงาน  

• ผู�ใช�งานคลิกไปท่ีเมนู      จากนั้นคลิกเลือกท่ีเมนู ตําแหน�งขาราชการ
ทองถ่ินทุกตําแหน�งท่ี จ�ายจากเงิน ก.บ.ท.  ซ่ึงรายงานจะมีอยู� 2 ประเภท คือ  

1) รายงานที�อนุมัติแล้ว ใหค้ลิกที  (จะเรียกดูไดเ้ฉพาะรายงาน
ทีมีการอนุมติัแลว้เท่านั$น) 

2) รายงานที�ยงัไม่ได้อนุมัติ ใหค้ลิกที  (มีไวเ้พือเป็นการดู
รายงานเบื$องตน้ เพือทาํการเช็คความถูกตอ้งของขอ้มูลทีไดท้าํกรอกไปแลว้ ก่อนที
จะทาํการอนุมติัการบนัทึกขอ้มูลนั$นๆ) 

• คลิกเลือกแบบรายงานการเบิกจ�ายเงินบําเหน็จบํานาญตําแหน�งข�าราชการท�องถ่ินทุก
ตําแหน�งท่ีจ�ายจากเงิน ก.บ.ท. 

• การเรียกดูรายงานทําได�โดย ให�ผู�ใช�งานเลือกเง่ือนไขการออกรายงาน จากนั้นคลิกท่ีปุJม 
 ระบบจะแสดงหน�าต�อไป เพ่ือทําการเปjดรายงาน 

• กรณีต�องการบันทึกรายงานในรูปแบบของ Excel ให�คลิกท่ีปุJม   จากนั้นคลิกท่ีปุJม 

 ระบบจะแสดงแบบรายงาน   
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ภาคผนวก 

� เบอร,โทรติดต�อเจาหนาที่สํานัก/กอง 

สํานัก/กอง เบอร,โทรศัพท, 
กองการเจ�าหน�าท่ี 02-2419012 
นตภ. 02-2419000 ต�อ 1312 
สน.กร. (ส�วนเรื่องร�องเรียน) 02-2419034-6 
สน.กร. (ส�วนวินิจฉัย) 02-2419034-6 
สน.พส. 02-2419000 ต�อ 2122 - 4 
สน.คท. (บําเหน็จบํานาญ) 02-2419030-3 
สน.คท. (งบประมาณเงินอุดหนุน) 02-2419000 ต�อ 1534 
สน.คท. (แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย;สิน) 02-2418898 , 022419042 
สน.สส. (การแก�ไขปDญหาภัยแล�งและอุทกภัย) 02-2419000 ต�อ 4114 
สน.สส. (สิ่งแวดล�อม) 02-2419000 ต�อ 4124 
ศูนย;สารสนเทศ 02-2419000 ต�อ 1109 
ผู�ดูแลระบบ 02-6616609-10 ต�อ 24 

 
 
 


