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1. การเพิ่มศูนย์การส ารวจ 
การเพิ่มศูนย์การส ารวจ คือ การเพิ่มศูนย์แม่ข่ายประสานงานหรือศูนย์ประสานงานที่ทาง อพ.สธ. ก าหนด เพื่อใช้

ในการก าหนดผู้รับผิดชอบในการส ารวจข้อมูล การข้ึนเล่มทะเบียน ของพื้นที่นั้น ๆ ตามที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) เข้าสู่ระบบด้วยช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (บทบาท : ผู้ดูแลระบบของ อพ.สธ. เท่านั้น)  

 
2) ไปที่เมนู “จัดการศูนย์” จากนั้นเลือก “ศูนย์การส ารวจทั้งหมด” 

 
3) คลิกปุ่ม “เพิ่มศูนย์การส ารวจ” 

 
4) กรอกช่ือศูนย์การส ารวจ (ตั้งช่ือศูนย์การส ารวจ) 
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5) คลิกปุ่ม “ยืนยนั” เพื่อยืนยันการเพิ่มศูนย์การส ารวจ  

 
6) ระบบจะแสดงช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบส าหรับศูนย์การส ารวจที่ได้ท าการเพิ่มข้ึนในข้ันตอน 

ที่ผ่านมาทางหน้าจอ 

 
หมายเหตุ : ผู้ใช้งานต้องท าการบันทึกข้อมูลช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ระบบแจ้งเพื่อน าใช้ในครั้งถัดไป 

เนื่องจากระบบจะแสดงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ใช้งานทราบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
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2. การก าหนดพื้นที่รับผิดชอบ 
การก าหนดพื้นที่รับผิดชอบ คือ การก าหนดการเข้าถึงที่ตั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อเป็นการก าหนด

พื้นที่การส ารวจข้อมูล ไม่ให้ทับซ้อนกับศูนย์การส ารวจอื่น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “จัดการศูนย์การส ารวจ” จากนั้นเลือกเมนู “ก าหนดการมองเห็นข้อมูล” 

 
2) เลือกศูนย์การส ารวจที่ต้องการก าหนดพื้นที่ 

 
3) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “+”  

 
4) เลือกจังหวัดที่ต้องการตามภูมิภาค 
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5) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการเลือกจังหวัด 

 
 

หากต้องการก าหนดในระดับอ าเภอและต าบล สามารถท าต่อจากข้ันตอนการเลือกจังหวัดตามขั้นตอนดังนี้ 

6) เลือกจังหวัดที่ต้องการ  

 
7) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “ฟันเฟือง”  

 
8) เลือกอ าเภอที่ต้องการ  
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9) คลิกเลือกต าบลที่ต้องการให้เข้าถึง (หากไม่ต้องการอ าเภอนั้น ๆ ให้คลิกเครื่องหมายถูกออกจาก “ทั้งหมด”  

แต่หากอ าเภอนั้น ๆ มีการเลือกต าบลที่อยู่ภายใต้ อ าเภอนั้นจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัต)ิ 

 
10) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันข้อมูล 

 
 

 
11) ตรวจสอบข้อมูลเมื่อสักครู่  
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หมายเหตุ : หากมีการก าหนดพื้นที่ทับซ้อนกันจะท าให้ศูนย์การส ารวจทั้ง 2 แห่งมองเห็นข้อมูลที่ตั้งเหมือนกัน 
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3. การลงทะเบียน 
การลงทะเบียน คือ การกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกเพื่อขอเข้าใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. ที่นอกเหนือจาก

บัญชีของผู้ดูแลระบบ (Admin) เนื่องจากระบบการลงทะเบียนจะใช้รูปแบบการลงทะเบียนของ One Platform ซึ่ง
เป็นการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว และสามารถน าไปใช้งานกับระบบอื่น ๆ ที่มีการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของ  
One Platform ส าหรับการลงทะเบียนผ่านระบบนีจ้ะเป็นลงทะเบียนบัญชี One Platform ให้อัตโนมัติ โดยมีข้ันตอน
ดังนี้ 

1) เข้าระบบด้วยเว็บไซต์ ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. 

 
2) คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน”  

 
3) กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มของระบบ 

 
4) คลิกยอมรับ ข้อก าหนดการใช้บริการ ONE ID  และนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สามารถคลิก

หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียดได้) 

http://database.rspg.or.th/login
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5) คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” เพื่อยืนยันการลงทะเบียน 

 
 
หมายเหตุ : 

* หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วให้ติดต่อไปยังศูนย์การส ารวจนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ของศูนย์
แม่ข่ายฯ นั้น ๆ หรือผู้ดูแลระบบของศูนย์ อพ.สธ. (Super Admin) อนุมัติการใช้งานให้ 

** เมื่อได้รับการอนุมัติการใช้งานแล้ว จึงจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ (ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ.) 
  

http://database.rspg.or.th/login
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4. การเข้าสู่ระบบ  
เข้าสู่ระบบ คือ การยืนตัวตนด้วยการกรอกช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน

และความปลอดภัยของระบบ ซึ่งระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. มีผู้ใช้งานหลายประเภทจึงท าให้ทุกคนที่ใช้งานระบบ
ดังกล่าวต้องมีช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ โดยการเข้าสู่ระบบต้องลงทะเบียนสมัคร
สมาชิกก่อน โดยแบ่งการเข้าสู่ระบบออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 

4.1. ส าหรับผู้ใช้งานท่ัวไป 
1) เข้าระบบด้วยเว็บไซต์ ระบบงานฐานข้อมลู อพ.สธ. 

 
2) กรอกช่ือผู้ใช้งาน (Username) ตามทีล่งทะเบียน ลงในช่องช่ือผู้ใช้งาน 

 
3) กรอกรหสัผ่าน (Password) ลงในช่องรหสัผ่าน 

 
4) คลิกปุ่ม “เข้าสูร่ะบบ”  

 
 
 
 

4.2. ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
1) เข้าระบบด้วยเว็บไซต์ ระบบงานฐานข้อมลู อพ.สธ. 

http://database.rspg.or.th/login
http://database.rspg.or.th/login


คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 10 

2) คลิกเลือก “ADMIN” 

 
3) กรอกช่ือผู้ใช้งาน (Username) ตามทีล่งทะเบียน ลงในช่องช่ือผู้ใช้งาน 

 
4) กรอกรหสัผ่าน (Password) ลงในช่องรหสัผ่าน 

 
5) คลิกปุ่ม “เข้าสูร่ะบบ”  

 
 
  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 11 

5. การอนุมัติผู้ใช้งาน (การเปิด-การปิดสถานะผู้ใช้งาน) 
การอนุมัตผิู้ใช้งาน คือ การอนุมัติการเข้าใช้งานระบบให้กบัผู้ใช้งานทั่วไปหลังจากทีผู่้ใช้งานได้ท าการลงทะเบียนเข้า

มาในศูนย์การส ารวจ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ มีขั้นตอนดังนี้ 

1) ไปที่เมนู “ผู้ใช้งาน” ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งาน 

 
2) ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นให้กับผู้ลงทะเบียนใหม่เป็นสถานะ “ระงับใช้งาน” หากต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน

ระบบได้ให้ท าการเปลี่ยนสถานะผู้ใช้งานจาก “ระงับใช้งาน” เป็น “ใช้งาน” โดยคลิกที่ปุ่มสถานะของผู้ใช้งาน 
 สถานะ ระงับการใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ 
 สถานะ ใช้งาน หมายถึง ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบ 

 
  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 12 

6. การก าหนดการใช้งานภายในศูนย์การส ารวจ (ตั้งค่าสิทธิ์การใช้งาน) 
การก าหนดการใช้งานภายในระบบ คือ การก าหนดกลุ่มการใช้งานเพิ่มเติมเพื่อแยกสิทธ์ิการใช้งานที่แตกต่างกัน

ของผู้ใช้งานระบบแต่ละคนเพื่อความชัดเจนของแต่ละสิทธ์ิ โดยล าดับการก าหนดการใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้ 

6.1. กลุ่มท้ังหมด (การเพ่ิมกลุ่มผู้ใช้งาน)  
 กลุ่มทั้งหมด คือ การแสดงรายช่ือกลุ่มทั้งหมดของศูนย์การส ารวจ รายละเอียดสิทธ์ิการใช้งาน และผู้ใช้งานใน

กลุ่มนั้น ๆ รวมไปถึงการเพิ่มกลุ่มการใช้งานใหม่เพื่อแบ่งสิทธ์ิการใช้งาน เช่น เมื่อเราต้องการก าหนดสิทธ์ิส าหรับ  
“ผู้ตรวจสอบข้อมูลการส ารวจ” เราต้องสร้างกลุ่มส าหรับสิทธ์ินั้นโดยการตั้งช่ือกลุ่มว่า “ผู้ตรวจสอบข้อมูลการส ารวจ” 
ซึ่งการเพิ่มกลุ่มการใช้งานท าได้ตามข้ันตอนได้ดังนี้  

1) ไปที่เมนู “จัดการการใช้งาน” จากนั้นเลือกเมนู “กลุ่มทั้งหมด”  

 
2) คลิกปุ่ม “เพิ่มกลุ่ม” 

 
 

 

 

 

 

3) กรอกช่ือกลุ่ม (ตั้งช่ือกลุ่ม) และเลือกศูนย์การส ารวจ 



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 13 

 
4) คลิกปุ่ม “ยืนยัน”  

 
  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 14 

6.2. ก าหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ 
 ก าหนดสิทธ์ิการใช้งานระบบ คือ การก าหนดฟังก์ชันที่ให้สามารถใช้งานได้ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานในระบบ เช่น 

ก าหนดให้กลุ่ม “ผู้ตรวจสอบข้อมูล” สามารถใช้งานฟังก์ชัน “ตรวจสอบข้อมูลการส ารวจ” และ “ข้ึนทะเบียน” เป็นต้น 
ท าได้ตามข้ันตอนดังนี้  

 กรณีเพ่ิมการใช้งาน 
1) ไปที่เมนู “จัดการการใช้งาน” จากนั้นเลือก “ก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน” 

 
2) เลือกกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการ 

 
 

 

3) เลือกฟังก์ชันการใช้งาน โดยเลือกจากกล่อง “การด าเนินการที่ไม่สามารถใช้งานได้ (ฝั่งซ้ายของหน้าจอ)”  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 15 

 
4) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “>” จากนั้นฟังก์ชันการใช้งานที่เลือกจะย้ายไปกล่อง “การด าเนินการที่สามารถใช้งาน

ได้ (ฝั่งขวาของหน้าจอ)” จึงจะถือว่ากลุ่มผู้ใช้งานที่เลือกสามารถใช้ฟังก์ชันนั้นได ้

 
  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 16 

 กรณีลบการใช้งาน 
1) ไปที่เมนู “จัดการการใช้งาน” จากนั้นเลือก “ก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน” 

 
2) เลือกกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 

 
3) เลือกฟังก์ชันการใช้งานจากกล่อง “การด าเนินการที่สามารถใช้งานได้ (ฝั่งขวาของหน้าจอ)”  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 17 

 
5) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “<” จากนั้นฟังก์ชันการใช้งานที่เลือกจะย้ายไปกล่อง “การด าเนินการที่ไม่สามารถใช้

งานได้ (ฝั่งซ้ายของหน้าจอ)” จึงจะถือว่ากลุ่มผู้ใช้งานที่เลือกได้ถูกน าฟังก์ชันการใช้งานออกไป 

 
  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 18 

6.3. การจัดการกลุ่ม 
 การจัดการกลุ่ม คือ การเพิ่มผู้ใช้งานให้กับกลุ่มการใช้งาน เพื่อเป็นการก าหนดบุคคลให้เหมาะสมกับกลุ่มการ

ใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถอยู่ได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น ท าได้ตามข้ันตอนดังนี้  

 กรณีย้ายผู้ใช้งานเข้าในกลุ่ม 
1) ไปที่เมนู “จัดการการใช้งาน” จากนั้นเลือก “จัดการกลุ่ม” 

 
2) เลือกกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการ 

 
 
 
 

3) เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการ (ฝั่งซ้ายของหน้าจอ) 



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 19 

 
4) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “>” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กรณีย้ายผู้ใช้งานออกจากกลุ่ม 
1) ไปที่เมนู “จัดการการใช้งาน” เลือก “จัดการกลุ่ม” 



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 20 

 
2) เลือกกลุ่มการใช้งานที่ต้องการ 

 
 
 
 
 
 

 
3) เลือกผู้ใช้งานที่ต้องการ (ฝั่งขวาของหน้าจอ) 



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 21 

 
4) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “<” 

 
  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรบัผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.) 

 

คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 22 

7. การตรวจสอบข้อมูลการส ารวจ 
การตรวจสอบข้อมูลการส ารวจ คือ การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลที่ผ่านการส ารวจจากผู้ส ารวจ

ภายในศูนย์การส ารวจ เนื่องจากการน าข้อมูลไปข้ึนทะเบียนจะต้องมีความสมบูรณ์ให้มากที่สุด เนื่องจากในการ
ตรวจสอบข้อมูลนั้นมีข้อมูลจ านวนมาก ระบบจึงได้ให้มีการกรองข้อมูลที่ ต้องการตรวจสอบก่อน เพื่อง่ายต่อการ
ตรวจสอบข้อมูลนั้น ๆ มีขั้นตอนดังนี้  

1) ไปที่เมนู “ตรวจสอบข้อมูลการส ารวจ” 

 
2) เลือกข้อมูลใบงานที่ต้องการตรวจสอบ 
3) เลือกช่วงวันที่ ที่มีการเพิ่มข้อมูล 
4) เลือกข้อมูลที่ตั้ง จังหวัด อ าเภอ ต าบล  
5) คลิกปุ่ม “กรองข้อมูล” 

 
7.1. ข้อมูลท่ีรอการตรวจสอบ (รอการตรวจสอบ) 



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
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คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน ระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. (ส าหรับผู้ใช้งาน ศูนย์ อพ.สธ.)                             หน้า 23 

ข้อมูลที่รอการตรวจสอบ คือ ข้อมูลที่การส ารวจทั้ง 9 ใบงาน ที่ผ่านการส ารวจมาจากผู้ใช้งานที่อยู่ภายในศูนย์
การส ารวจ มีขั้นตอนดังนี้ 

1) เลือกข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ 

 
2) ตรวจสอบข้อมลู  

1. หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “แก้ไข”  
2. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกปุ่ม “ยืนยันการตรวจสอบข้อมูล” 

 
 
 
 

3) ข้อมูลที่ยืนยันการตรวจสอบ ย้ายไปยังแท็บ “รอข้ึนทะเบียน” 
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หมายเหตุ : ข้อมูลที่ได้ท าการยืนยันการตรวจสอบข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้  
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7.2. ข้อมูลท่ีผ่านตรวจสอบ (รอขึ้นทะเบียน) 
ข้อมูลที่ผ่านตรวจสอบ คือ ข้อมูลที่รอการน าไปออกข้ึนเป็นเล่มทะเบียน ซึ่งสามารถยกเลิกการตรวจสอบ มี

ข้ันตอนดังนี้  
1) เลือกข้อมูลที่ต้องการ 

 
2) คลิกปุ่ม “ยกเลิกการ QC” 

 
3) ข้อมูลที่ “ยกเลิกการ QC” ย้ายไปยังแท็บ “รอการตรวจสอบ” 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่ถูกไปน าออกเล่มทะเบียนแล้วจะถูกน าออกไป 
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8. การขึ้นเล่มทะเบียนตามปีงบประมาณนั้น ๆ 
การข้ึนเล่มทะเบียน คือ การน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ มาออกเป็นเล่มทะเบียนต่าง ๆ ในแต่ละใบงานโดยใบ

งานที่สามารถน ามาออกเป็นเล่มทะเบียนได้มีดังนี้  

1) ใบงานที่ 5 เรื่องการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน 
2) ใบงานที่ 6 เรื่องการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน 
3) ใบงานที่ 7 เรื่องการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถ่ิน 
4) ใบงานที่ 8 เรื่องการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
5) ใบงานที่ 9.1 เรื่องการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรในท้องถ่ิน 
6) ใบงานที่ 9.2 เรื่องการเก็บข้อมูลโบราณคดีในท้องถ่ิน 

ซึ่งการใช้งานการข้ึนเล่มทะเบียนจะมีสถานะก าหนดการท างาน 4 สถานะ ดังต่อไปนี้ 
1) ออกเล่มทะเบียน หมายถึง สามารถออกเล่มทะเบียนได้ 
2) รอการด าเนินการ หมายถึง รอการประมวลผลในล าดับถัดไป 
3) ก าลังด าเนินการ หมายถึง ระบบก าลังประมวลผลข้อมูลเล่มทะเบียน 
4) ยกเลกิเล่มทะเบียน หมายถึง ยกเลิกข้อมูลที่เคยข้ึนทะเบียนไปแล้ว 

8.1. การออกเล่มทะเบียน 
สามารถท าตามขั้นตอนได้ดังนี้  
1) ไปที่เมนู “ข้ึนทะเบียน”  

 
 
 
 

2) เลือก “ศูนย์การส ารวจ” “ปีงบประมาณ” หรือ “ใบงาน” เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการ 
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3) คลิกปุ่ม “กรอกข้อมูล”  

 
4) เลือกข้อมูลในตารางสถานะการออกเล่มทะเบียน ที่ต้องการน าไปข้ึนทะเบียน โดยใบงานนั้นต้องมีสถานะเป็น 

“ออกเล่มทะเบียน” 

 
 
 

 
8.2. การยกเลิกเล่มทะเบียน  
สามารถท าตามขั้นตอนได้ดังนี้  
1) ไปที่เมนู “ข้ึนทะเบียน”  
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2) เลือก “ศูนย์การส ารวจ” “ปีงบประมาณ” หรือ “ใบงาน” เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการ 

 
3) คลิกปุ่ม “กรอกข้อมูล”  

 
 

4) เลือกข้อมูลในตารางสถานะการออกเล่มทะเบียน ที่ต้องการน าไปข้ึนทะเบียน โดยใบงานนั้นต้องมีสถานะเป็น 
“ยกเลิกเล่มทะเบียน” 
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หมายเหตุ : เนื่องจากการข้ึนเล่มทะเบียนหรือการยกเลิกเล่มทะเบียน มีการประมวลผลข้อมูลในแต่ละครั้งเป็น

จ านวนมาก ดังนั้นระบบอาจจะใช้เวลานานในการประมวลข้ึนอยู่กับข้อมูลและล าดับ 

 

8.3. ประวัติการออกเล่มทะเบียน  
ประวัติการออกเล่มทะเบียน คือ ตารางแสดงประวัติการออกเล่มทะเบียนที่ผ่านมา จะแสดงข้อมูลทุกสถานะที่

เคยออกเล่มทะเบียน โดยจะแสดงที่ตารางประวัติการออกเล่มทะเบียนทั้งหมด 
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9. การดาวน์โหลดเล่มทะเบียน 
การดาวน์โหลดเล่มทะเบียน คือ การดาวน์โหลดไฟล์เล่มทะเบียนที่อยู่ในรู ปแบบไฟล์ PDF ไปเก็บไว้ที่เครื่อง

คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1) ไปที่เมนู “เล่มทะเบียน” 

 
2) เลือก “ประเภทเล่มทะเบียน” “จังหวัด” “อ าเภอ” หรือ “ต าบล” เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการ 

 
3) คลิกปุ่ม “กรองข้อมลู” 

 
 

4) เลือกข้อมูลที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มสัญลักษณ์ “ดาวน์โหลด” และเลือกที่เก็บไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
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10. การแจ้งเอกสารที่ใช้งานภายในระบบ 
การแจ้งเอกสารที่ใช้งานภายในระบบ คือ เป็นการแจ้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทั้งหมด เช่น เอกสารการ

น าเข้าข้อมูลการส ารวจที่อยู่ในรูปแบบ Excel หรือเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ เป็นต้น สามารถแบ่งการใช้งาน
ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

10.1. การเพ่ิมเอกสาร 
การเพิม่เอกสาร คือ การอัปโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในระบบ มีขั้นตอนดังนี้ 
1) ไปที่เมนู “เอกสาร”  

 
2) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “อปัโหลด”  

 
3) กรอกข้อมูลหัวข้อและรายละเอียดเอกสาร 

 
 

4) เลือกไฟลเ์อกสาร 
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5) เลือกการเผยแพร ่

 เลือกเผยแพร่ ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่เอกสารทันทหีลังจากคลิกปุม่ยืนยัน 
 ไม่เลือกเผยแพร่ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเอกสารไว้ในระบบโดยยังไม่เผยแพร่  

 

 
6) คลิกปุ่ม “อัปโหลด” 
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10.2. การเผยแพร่เอกสาร 
การเผยแพรเ่อกสาร คือ การแสดงข้อมูลเอกสารให้กับผู้ใช้งานในระบบรบัทราบและน าไปใช้งาน มีขั้นตอน

ดังนี ้
1) ไปที่เมนู “เอกสาร” 

 
2) เลือกเอกสารที่ต้องแก้ไข 

 
3) คลิกสญัลกัษณ์ “สวิตช์” เลือกซ้ายขวาเพื่อแก้ไขสถานะของการเผยแพร ่

 ไม่เผยแพร ่  เผยแพร ่
 

10.3. การดาวน์โหลดเอกสาร 
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การดาวน์โหลดเอกสาร คือ การดาวน์โหลดเอกสารจากระบบมาบันทึกลงทีเ่ครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
มีขั้นตอนดังนี ้

1) ไปที่เมนู “เอกสาร” 

 
2) เลือกเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด 

 
3) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “ดาวน์โหลด” และเลอืกทีเ่ก็บไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 
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10.4. การลบเอกสาร 
การลบเอกสาร คือ การน าข้อมลูเอกสารออกจากระบบ มีขัน้ตอนดังนี้ 
1) ไปที่เมนู “เอกสาร” 

 
2) เลือกเอกสารที่ต้องการ 

 
3) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “ถังขยะ” เพื่อลบข้อมลู 
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4) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลบ 
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11. การจัดการข่าวสาร (การแจ้งข่าวหรือประกาศ) 
การแจ้งข่าวสารหรือประกาศ คือ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือการประกาศจากทาง อพ.สธ. เช่น ข่าว

ประชาสัมพันธ์การส ารวจข้อมูล หรือประกาศการเปิดให้ศูนย์การส ารวจข้ึนเล่มทะเบียน เป็นต้น โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลข่าวสารหรือประกาศต่าง ๆ ที่เมนู “หน้าแรก” เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปรับทราบโดยทั่วกัน สามารถแบ่งการใช้งาน
ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 

11.1. การเพ่ิมข่าวสารหรือประกาศ 
การเพิม่ข่าวสารหรอืประกาศ คือ การเพิม่ข้อมลูข่าวสารหรอืประกาศลงในระบบ เพื่อที่จะเตรียมข้อมลูไว้

ด าเนินการหรือประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี ้
1) ไปที่เมนู “จัดการข่าวสาร”  

 
2) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “อปัโหลด”  

 
3) กรอกข้อมูลหัวข้อข่าวและรายละเอียด 

 
4) เลือกไฟลเ์อกสารและ/หรือรูปภาพ 
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5) เลือกการเผยแพร ่

 เลือกเผยแพร่ ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข่าวสารหรือประกาศทันทีหลังจากคลิกปุ่มยืนยัน 
 ไม่เลือกเผยแพร่ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข่าวสารหรือประกาศไว้ในระบบโดยยงัไม่เผยแพร่  

 
6) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” 
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11.2. การเผยแพร่ข่าวสารหรือประกาศ 
การเผยแพร่ข่าวสารหรือประกาศ คือ การแสดงข้อมูลข่าวสารหรือประกาศใหก้ับผู้ใช้งานในระบบรับทราบ 

มีขั้นตอนดังนี ้
1) ไปที่เมนู “จัดการข่าวสาร” 

 
2) เลือกข่าวสารที่ตอ้งเผยแพร ่

 
3) คลิกสญัลกัษณ์ “สวิตช์” เลือกซ้ายขวาเพื่อแก้ไขสถานะของการเผยแพร่  

 ไม่เผยแพร ่  เผยแพร ่
 

11.3. การแก้ไขข่าวสารหรือประกาศ 
การแก้ไขข่าวสารหรือประกาศ คือ การแก้ไขรายละเอียดต่างของข่าวสารรหรือประกาศ มีขั้นตอนดังนี ้
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1) ไปที่เมนู “จัดการข่าวสาร” 

 
2) เลือกข่าวสารที่ตอ้งการแก้ไข 

 
3) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “แก้ไข”  

 
 
 

4) แก้ไขรายละเอียดที่ต้องการ 
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5) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกการแก้ไขข่าวสาร 

 
  



คู่มือประกอบการอบรมการใช้งาน     
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11.4. การลบข่าวสารหรือประกาศ 
 การลบเข่าวสารหรอืประกาศ คือ การน าข้อมลูข่าวสารหรอืประกาศออกจากระบบ มีขั้นตอนดงันี ้
1) ไปที่เมนู “จัดการข่าวสาร” 

 
2) เลือกข่าวสารที่ตอ้งการ 

 
3) คลิกปุ่มสัญลักษณ์ “ถังขยะ” เพื่อลบข้อมลู 

 
 
 

4) คลิกปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการลบ 
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ช้ัน 10-12 และช้ัน IT 

ถ.เพชรบรุีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 

บริษัท วัน จีโอ เซอร์เวย์ จ ากัด 
362 หมู่ 14 อาคารแมนดาลา อินโนเวชัน ฮับ 
บ้านหนองกุง ต าบลศิลา อ าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น 40000 


