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1. ความเป็นมา 
 D-ToC ย่อมาจาก “ระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายชุมชนในจังหวัดเชียงราย” (Data 
supporting system for the management of Toxic waste from communities in Chiang Rai Province) 
ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.
เชียงราย) เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลส าหรับการจัดการขยะอันตรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อ่ืนใน
จังหวัดเชียงราย 
 การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของรัฐบาลตาม Roadmap การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย โดยแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี 
(พ.ศ. 2559-2560) มีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ให้ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ มีการจัดตั้ง “จุดรวม 
ขยะอันตราย” อย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 แห่ง เพ่ือส่งเสริมให้ขยะอันตรายได้รับการคัดแยกเพ่ิมขึ้น 
 อย่างไรก็ดี อปท. แต่ละแห่งมีข้อจ ากัดในการด าเนินการกับขยะอันตรายที่คัดแยกได้จากชุมชน เนื่องจาก
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ งบประมาณ และปริมาณขยะอันตรายที่มากเพียงพอที่จะประสานงานกับบริษัทเอกชนที่มี
ใบอนุญาตจัดการขยะอันตรายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ อบจ.เชีย งรายต้องเข้ามา
สนับสนุนในฐานะ อปท. ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือให้บริการสาธารณะและประสานงานให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไป
อย่างมีเอกภาพลดความซ้ าซ้อน 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 อบจ.เชียงรายได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะ “จังหวัดสะอาด” จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อปท. ทั่วจังหวัดเชียงราย คณะท างานบูรณาการจัดการ
ปัญหาขยะเชียงราย ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนาม เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามเงื่อนไข 3 ประการ 
ได้แก ่

1) ให้ทุกชุมชน จัดท าเสวียนเพ่ือก าจัดขยะอินทรีย์ เพ่ือท าปุ๋ยหมัก 
2) ให้ทุกชุมชน มีจุดคัดแยกขยะแยกประเภทชัดเจน 
3) ให้ทุกชุมชน มีจุดคัดแยกและรวบรวมขยะของเสียอันตรายในพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ อบจ.เชียงรายจะรับเป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับบริษัทเอกชนที่ได้มาตรฐานในการขนส่งขยะอันตราย
จาก อปท. ที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง 3 ประการได้ครบถ้วน ไปก าจัดอย่างปลอดภัย  
  

2. วัตถุประสงค ์
1) ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บของเสียอันตรายชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวมได้และ

การรายงานข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เนต  
2) จัดท าระบบต้นแบบในการบริหารจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่การด าเนินการ

จัดการขยะ และในแง่การจัดการข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในก าหนดนโยบายต่อไปได้ 
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3. การออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับจัดการขยะอันตราย 
ในรูปแบบของระบบสารสนเทศส าหรับจัดการขยะอันตราย นั้นในการเก็บข้อมูล จนไปถึงแสดงข้อมูล

ในรูปแบบกราฟ หรือสถิติ จะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 4 ส่วนได้แก่  
1. ส่วนของทีมเก็บข้อมูล ที่จะเก็บข้อมูลผ่านระบบปฎิบัติการบนมือถือ 

2. ทีมตรวจสอบข้อมูลที่ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ และตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางคอมพิวเตอร์  

3. ระบบเครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล 

4. ทีมนักวิจัยที่จะตั้งค่าของการประมวลผลและน าผลไปวิเคราะห์ต่อไป 

โดยจากโครงสร้างในการท างานนั้นทีมพัฒนาได้เล็งเห็นถึงข้อมูลที่มีการรับส่งกัน และมีความส าคัญ
มากในกลุ่มของทีมเก็บข้อมูล ดั้งนั้นในการออกแบบระบบจึงได้ออกแบบการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ชุด
ฐานข้อมูล โดยชุดแรกจะท าการบันทึกอยู่ในระบบปฎิบัติการบนมือถือ และอีกชุดจะบันทึกไว้ที่เครื่องแม่ ข่าย
เพ่ือความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล และลดปัญหาการเชื่อมต่อข้อมูล อันมีผลมาจากสภาพพ้ืนที่ 
 

 
 

รูปทิ่  1  ภาพรวมการออกแบบระบบสารสนเทศส าหรับจัดการขยะอันตราย 
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การพัฒนาหน้าจอส่วนของการเก็บข้อมูล ส่วนของการดูข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลในระบบแม่
ข่ายนั้น ทางผู้พัฒนาได้ออกแบบโครงสร้างในส่วนของการติดต่อผู้ใช้งาน  

 

 
 

รูปทิ่  2  โครงสร้างในส่วนของการติดต่อผู้ใช้งานส าหรับจัดการขยะอันตราย 
 
โดยในรูปแบบของการออกแบบหน้าจอส่วนของการเก็บข้อมูลนั้น ผู้พัฒนาได้หน้าจอให้มีการใช้งานที่

ง่าย และสะดวกที่สุด โดยจะเน้นการออกแบบที่เป็นรูป โดยเฉพาะ ง่ายต่อการใช้งาน การท างานต่างๆ โดยทีม
ผู้พัฒนาได้ออกแบบโครงร่างของหน้าจอ ดังนี้ ก่อนที่จะพัฒนาจริงเพื่อออกมาเป็นตัวระบบต่อไป 

การออกแบบการรับส่งข้อมูลระหว่างระบบปฏิบัติการมือถือ และเครื่องแม่ข่ายนั้น ระบบปฏิบัติการ
มือถือจะมีการท างานที่เป็นอิสระจากเครื่องแม่ข่าย โดยระบบปฏิบัติการมือถือจะมีฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูล ที่
ผู้เก็บข้อมูลขยะนั้นออกไปเก็บ และท าการบันทึกเข้าไว้ในระบบของตนเองก่อน และเมื่ออยู่ในสถานที่ที่
เหมาะสม หรือสถานที่ ที่มีสัญญาณเครือข่ายก็จะท าการส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายเพ่ือบันทึกที่ฐานข้อมูล
หลัก ในการท าแบบนี้เพ่ือลดปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในบางสถานที่ ที่เมื่อเชื่อมต่อแล้วเกิดการติดขัด
และไม่สามารถเชื่อมต่อได้ท าให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างอยากล าบาก แต่ถ้าใช้วิธีนี้การท างานจะแยกออก
จากกัน และจะท าการเชื่อมกันเมื่อส่งข้อมูลเข้าหากันเพ่ือเก็บข้อมูล โดยในรูปโครงสร้างการท างานนั้น จะ
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังที่แจ้งไว้ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีการท างานของตนเองอย่างชัดเจน 
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รูปทิ่  3  โครงสร้างการออกแบบระบบและภาพรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ขั้นตอนการใช้งาน 
 การใช้งานฐานข้อมูลจะจ าแนกบัญชีออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารจัดการระบบ (Admin) 
อันประกอบด้วย อบจ.เชียงราย และคณะที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลทั้งหมดในระบบได้ 2) 
กลุ่มผู้สังเกตการณ์ (Observers) ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย เช่น กรมควบคุม
มลพิษ ส านักงานจังหวัด ทสจ. สสจ. และอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่สามารถเข้ามาดูข้อมูลภาพรวมใน
ระบบได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล และ 3) กลุ่มผู้ใช้งาน (Users) อันประกอบด้วย เทศบาลและ อบต.ซึ่งเป็น
เจ้าของข้อมูลในพื้นท่ีของตน ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลได้ แต่เฉพาะของตนเท่านั้น 

ผู้ใช้งาน (Users) สามารถเข้าสู่ระบบผ่านเวบไซต์ซึ่งอยู่บน Domain ของ อบจ.เชียงรายตามที่อยู่
ต่อไปนี้ http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/ โดยแรกเริ่มผู้ดูแลจะสร้างบัญชีผู้ใช้ให้ส าหรับแต่ละอปท. 
เมื่ออปท.เข้าใช้งานจึงสามารถแก้ไขชื่อและรหัสผ่านได้ในเมนู “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ที่มุมด้านขวาข้างบน 

http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/
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รูปทิ่  4  หน้าแรกของฐานข้อมูลออนไลน์ของระบบ D-ToC 

  
ในกรณีของ อบจ. เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) แล้วจะปรากฏ

หน้าต่างตามรูปที่ 5 ซึ่งจะมีการแจ้งก าหนดวันจัดเก็บขยะ และตารางคิวขนถ่ายขยะ เมื่อกดเข้าไปตามลิงค์จะ
ปรากฏตารางคิวในแท็บใหม่ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจาก Google Sheet หากผู้ใช้ไม่สามารถน าส่งขยะอันตรายได้
ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ สามารถติดต่อผู้ดูแลระบบเพ่ือแจ้งวันที่สะดวกวันอื่นได้ทาง d-toc@mfu.ac.th หรือ
ผ่านไลน์กลุ่ม “D-ToC ขยะอันตราย” ด้านล่างถัดลงมาแสดงรายงานสรุปสัดส่วนขยะอันตรายในรูปของ
แผนภูมิวงกลม จ าแนกตามประเภทขยะอันตราย และสามารถตรวจสอบปริมาณขยะแต่ละประเภทได้ด้วยการ
เลื่อนเม้าส์ไปยังขยะประเภทนั้นๆ รายการบันทึกข้อมูลขยะล่าสุด 10 รายการ เมนูดาวน์โหลดเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ D-ToC และคลิปวิดีโอสาธิตการใช้งานระบบ D-ToC พร้อมขั้นตอนการเก็บข้อมูลและ
การรายงานข้อมูลขยะอันตราย ตามรูปที่ 6 
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 รูปที่ 5 หน้าต่างแรกของบัญชีผู้ใช้งานระดับ อบจ. ของระบบ D-ToC 
 

 รูปที่ 6 หน้าต่างแรกของบัญชีผู้ใช้งานระดับ อบจ. ของระบบ D-ToC (ต่อ) 
  

รูปที่ 7 แสดงหน้าต่างเมนูสถานที่กักเก็บขยะอันตรายในระบบทั้งหมด โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ Google 
Map สามารถขยายแผนที่และเรียกดูต าแหน่ง หรือขอเส้นทางได้ 
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รูปที่ 7 สถานที่กักเก็บขยะอันตรายในจังหวัดเชียงราย 

 
รูปที่ 8 แสดงหน้าต่างเมนูจัดการรายการหมู่บ้านทั้งหมดในระบบ D-ToC ซึ่งอบจ.สามารถเพ่ิมชื่อจุด

เก็บขยะอันตรายในหมู่บ้าน โดยระบุเลขท่ีหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน เขตการปกครอง จ านวนประชากร และจ านวน
ครัวเรือน ทั้งนี้การจะเชื่อมต่อระบบส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่มายังฐานข้อมูลส าหรับบัญชีระดับผู้ใช้งาน 
จ าเป็นจะต้องมีรายการหมู่บ้านอย่างน้อย 1 แห่ง สามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดของหมู่บ้านได้โดยเลือกที่
แว่นขยายด้ายขวา จะปรากฏหน้าต่างในแท็บใหม่ตามรูปที ่9 

 

 
รูปที่ 8 หน้าต่างแสดงเมนูจัดการรายการหมู่บ้านทั้งหมด 
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รูปที่ 9 หน้าต่างแสดงรายละเอียดของแต่ละหมู่บ้าน 

  
รูปที่ 10 แสดงหน้าต่างเมนูจัดการรายการขยะพิษทั้งหมด ซึ่งแสดงข้อมูลปริมาณขยะพิษจ าแนกตาม

ประเภทของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งในส่วนที่รวบรวมไว้รอก าจัดและก าจัดแล้ว สามารถเรียกดูข้อมูลของทุกพ้ืนที่ได้
เช่นเดียวกัน 

 
รูปที่ 10 หน้าต่างเมนูจัดการรายการขยะพิษท้ังหมด 

  
รูปที่ 11 แสดงหน้าต่างเมนูรายงานสรุประบบขยะพิษ ส าหรับเรียกดูรายงานน้ าหนักขยะพิษจากผู้ใช้

ทุกรายในระบบ กด ดูข้อมูล จะปรากฏแท็บใหม่ดังรูปที่ 12 เลื่อนเม้าส์ไปยังแถบสีเพ่ือแสดงปริมาณขยะ 
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รูปที่ 11 หน้าต่างเมนูรายงานสรุประบบขยะพิษ 

 

 
รูปที่ 12 รายงานสรุประบบขยะของผู้ใช้งานทุกรายในระบบ 

  
รูปที่ 13 แสดงหน้าต่างเมนูก าหนดวันเก็บขยะ อบจ.สามารถก าหนดวันที่เก็บขยะรอบถัดไปได้โดยกด

ปุ่ม เลือก เพ่ือเลือกวันที่ในปฏิทิน เมื่อกดปุ่มยืนยัน ก าหนดวันจัดเก็บขยะพิษ ข้อมูลจะปรากฏที่หน้าแรกของ
ผู้ใช้งานระดับอ่ืนๆ 
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รูปที่ 13 หน้าต่างเมนูก าหนดวันเก็บขยะ 

 
รูปที่ 14 แสดงหน้าต่างเมนูประกาศล าดับการเก็บขยะ ทีมผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ท าการจัดล าดับการน า

ขยะพิษเข้ามายังจุดรับเพ่ือรอก าจัด และอัพโหลดไฟล์ตารางคิวเข้าในระบบ ซึ่งเป็น Google Document 
สามารถปรับเปลี่ยนคิวได้หากอปท.ใดไม่สะดวกในวันเวลาที่ก าหนดให้ และแสดงผลที่เป็นปัจจุบันที่สุดได้ 

 
รูปที่ 14 หน้าต่างเมนูประกาศล าดับการเก็บขยะ 

 
 รูปที่ 15 แสดงหน้าต่างเมนูระบบจัดเก็บขยะพิษ (Clear ขยะ) ส าหรับอบจ.ใช้ลบข้อมูลปริมาณขยะ
รอบท่ีจัดเก็บไปล่าสุด เพ่ือเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งต้นใหม่ การกระท านี้จะส่งผลไปยังผู้ใช้ระดับทั่วไปโดยอัตโนมัติ 
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รูปที่ 15 หน้าต่างเมนูระบบจัดเก็บขยะพิษ (Clear ขยะ) 

 

5. เครื่องมือส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
  ระบบเครื่องมือส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในระบบผู้ใช้งานจะต้องมีการเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลขยะ
ข อ ง เสี ย อั น ต ร า ย ชุ ม ช น  ซึ่ ง อ ยู่ บ น  Domain ข อ ง  อ บ จ . เชี ย ง ร า ย ต า ม ที่ อ ยู่ ต่ อ ไ ป นี้ 
http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/  ในครั้งแรกก่อน หลังจากนั้น ระบบจะไม่จ าเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ต
ในการเก็บข้อมูลจนถึงเวลาส่งข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังฐานข้อมูลอีกครั้ง โดยในครั้งแรกเมื่อดาวน์โหลด 
โปรแกรมเสร็จสิ้น โปรแกรมจะร้องขอการเชื่อมต่อฐานข้อมูลดังรูป 11 

 
รูปที่ 11 รูปหน้าแรกเม่ือดาวน์โหลดระบบโปรแกรมเสร็จสิ้น 

http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/%20%20ใน
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เมื่อกดที่ปุ่ม เชื่อมต่อฐานข้อมูล ระบบจะพาไปสู่หน้าจอให้ผู้ใช้งานใส่ “ชื่อผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน” 

ดังรูป 35 เพ่ือยืนยันตัวตนในการใช้งาน และ ดึงข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลคนนั้นเข้ามาสู่ในระบบอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เพ่ือเริ่มระบบการท างาน โดยการเชื่อมต่อนี้จะท าเพียงครั้งแรกเพียงครั้งเดียว และหลังจากนี้ไม่
จ าเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ต และเชื่อมต่อยืนยันตัวตนอีกต่อไป เพราะข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกบันทึกอยู่ในเครื่อง
เรียบร้อยแล้ว 

 
รูปที่ 12 หน้าจอเชื่อมต่อฐานข้อมูล 

 

เมื่อการเชื่อมต่อส าเร็จ ระบบจะแสดงชื่อผู้ใช้งานบนหน้าจอ และแสดงเมนูการท างานหลักของระบบ
ขึ้นมาในหน้าจอ แทนการเชื่อมต่อระบบ ดังรูป 13 

 
รูปที่ 13 หน้าจอเมนูการเข้าใช้งาน เครื่องมือส่งข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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โดยการท างานหลักของโปรแกรมจะมีทั้งหมด 5 การท างาน โดยแบ่งออกเป็น 2 การท างานด้านบน 
จะเป็นการเก็บข้อมูลภายในเครื่อง คือเพ่ิมข้อมูลรายการขยะพิษ และ ดูรายการขยะของเสีย  

ถัดมา คือการท างานที่เชื่อมต่อกับทางฐานข้อมูลเพ่ือส่งข้อมูลจากในระบบปฎิบัติการมือถือไปยัง
เครื่องฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งอยู่บน Domain ของ อบจ.เชียงราย เพ่ือบันทึกข้อมูลขยะของ
เสีย และสรุปการท างานออกเป็นกราฟ และส่งให้ อบจ.เชียงรายเพื่อวิเคราะห์ต่อ 

อันสุดทา้ยคือ การท างานเพ่ือล้างข้อมูลในระบบปฎิบัติการมือถือ ส าหรับหน่วยงานที่มีการใช้งานมือ
ถือเครื่องเดียวแต่หลายคน และไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลสามารถกดเพ่ือล้างข้อมูลในเครื่อง
หลังจากส่งข้อมูลไปเก็บบนฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชนเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยได้ โดยการ
ท างานแรกสุดที่ส าคัญที่สุดคือ การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ เป็นการเก็บข้อมูลผ่านระบบปฎิบัติการมือถือ 
และสามารถบันทึกรูปภาพ และรายละเอียดต่างๆที่จ าเป็น และได้ผ่านการคัดกรองจากทีมนักวิจัยมาแล้ว ดัง
รูป 14 

 

  
รูปที่ 14 การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ 
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เมื่อระบบเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และท าการบันทึกในระบบปฎิบัติการมือถือ ข้อมูลที่ได้มานั้นจะอยู่
ในรายการขยะพิษโดยเรียงตามวันที่ และข้อมูลนั้นจะสามารถน ากลับขึ้นมาดู แก้ไข และลบได้ตามแต่ผู้เก็บ
ข้อมูลมีความต้องการ ดังรูป 15 จนกว่าผู้เก็บข้อมูลจะกดการท างานส่งข้อมูลจากระบบปฎิบัติการมือถือเพ่ือ
ส่งไปบันทึกบนเครื่องฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งอยู่บน  Domain ของ อบจ.เชียงราย ซึ่งในการ
ส่งข้อมูลเมื่อกดส่งข้อมูลแล้วข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเครื่องจะถูกลบออกไป ตามรูปที่ 16 เพ่ือลดพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บรูปภาพและข้อมูลในเครื่องแต่ถ้าต้องการแก้ไขสามารถ เข้าไปแก้ไขที่ฐานข้อมูลขยะของเสียอันตราย
ชุมชน หรือวิเคราะห์ต่อไป  

  
 

รูปที่ 15 การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ 

 

 
รูปที่ 16 การเพิ่มข้อมูลรายการขยะพิษ 
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6. สรุปจ าแนกผู้ใช้งานและสิทธิในการท างาน 
 ในระบบฐานข้อมูลขยะของเสียอันตรายชุมชน (http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/) จะมีการ
แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
ระดับ  ผู้ใช้งานหรือ ผู้ที่เก่ียวข้อง สิทธิในการท างาน 
ผู้ใช้งานระดับ 
ผู้วิจัย และ ผู้ใช้
ระดับผู้ดูแล
ระบบ 

นักวิจัย ผู้พัฒนาระบบ ดูแก้ไขทุกรายการ+รายงานทุกอย่าง 
เพ่ิมแก้ไข ผู้ใช้งานคนอ่ืนได้  
ก าหนดสิทธิการใช้งาน 
export ข้อมูลทั้งหมด Excel / Word / PDF  
และสามารถ clear ขยะ ตามหมู่บ้านได้ 

ผู้ใช้ระดับจังหวัด 
หรือ อบจ 

ระดับจังหวัด หรือ อบจ ดูแก้ไขข้อมูลทุกรายการ+รายงานทุกอย่าง) 
ของทุก อปท 
และสามารถ clear ขยะ ตามหมู่บ้านได้ 

ผู้ใช้ระดับผู้
สังเกตการณ์ 

ระดับหน่วยงาน หัวหน้า หรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ดูข้อมูล +รายงานสรุป กราฟ ของทุก อปท 

ผู้ใช้ระดบั อปท 143 อปท ในภาคเหนือ  ดูแก้ไขข้อมูล +รายงานสรุป กราฟ เฉพาะ
ของตัวเอง และสามารถน าออกข้อมูล 
เฉพาะของตัวเองในรุปแบบ Excel / 
Word / PDF 

 
โดยในการเพ่ิมลดแก้ไขผู้ใช้งานนั้นเฉพาะผู้ดูแลระบบหรือ นักวิจัยเท่านั้นที่สามารถแก้ไขและปรับ

ระดับได้ เพ่ือป้องกันความยุ่งยากในการท างาน และความสับสนการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน โดยในการเข้าใช้
งานของผู้ใช้งานแต่ละคนนั้นจะมีการเก็บประวัติการท างาน และการเข้าใช้งานทุกครั้ง โดยข้อมูลที่เก็บนั้น
ได้แก่ รหัสเครื่อง หรือรหัสอุปกรณ์ / รหัสอินเตอร์เน็ต , เวลาการเข้าใช้งาน และ การท างานว่าท าอะไรไปบ้าง 
ที่ข้อมูลไหนบ้าง (ตามระเบียบ พรบ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐)  ตามรูป 17 
 

 
รูปที่ 17 การเก็บประวัติการท างาน และการเข้าใช้งาน 

http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/

