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บทนำ 
คูมือการใชงานระบบศูนยขอมูล (Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะหการบริหาร

จัดการทองถ่ินแบบบูรณาการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ประกอบดวย วิธีการใชงานสำหรับผูใชงานและ
ผูดูแลระบบศูนยขอมูล ฯ ไดแก การ Explore รายงานและ Dashboard การกรองขอมูลในรายงานและ 
Dashboard การเลือกดูรายงาน การเลือกขอมูล และการสงออกรายงานและ Dashboard ตลอดจนการ
จัดการ Permission และการปรับตั้งคาตาง ๆ สำหรับการทำรายงานและสราง Dashboard  

 
 

การเขาใชงานระบบศูนยขอมูล (Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะหการบริหารจัดการ
ทองถิ่น แบบบูรณาการ 

(1) ระบบศูนยขอมูล (Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะหการบริหารจัดการทองถ่ิน  
แบบบูรณาการ สามารถเขาใชงานไดท่ี URL : http://bi.dla.go.th/  

(2) กรอก Username และ Password เพ่ือทำการล็อกอินเขาสูระบบ 
 

 
ภาพท่ี 1 หนาจอการล็อกอินเขาสูระบบ 
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1. ผูใชงานระบบ 
1.1 การเรียกดูรายงาน 

เมื่อผูใชงานล็อกอินเขาสูระบบสำเร็จ ระบบจะแสดงรายงานสำหรับผูบริหารโดยถูกจัดแบงอยางเปน
ระเบยีบในรูปแบบโครงการ ดังรูป 

 

 
ภาพท่ี 2 หนาจอ Explore  

หนาจอของระบบ ประกอบดวย 

(1) แถบเมนูการจัดการของผูใชงาน ผูใชสามารถเลือกใหแสดงขอมูลได ดังนี้ 
- Explore : แสดงขอมูลรายงาน ตามหมวดหมูท่ีไดสรางไว 
- Favorite : แสดงรายงานท่ีกำหนดไววาเปน favorite  
- Recents : แสดงรายงานลาสุดท่ีเขาใชงาน 

(2) ประเภทของโครงการตาง ๆ และผูใชงานสามารถเลือกโครงการท้ังหมดได 
(3) การจัดเรียง Project ผูใชงานสามารถเลือกใหจัดเรียง Project ตามลำดับตัวอักษร และแสดง

มุมมองแบบตารางหรือแบบรายการได รวมท้ังกรองขอมูลท่ีตองการใหแสดงได 
(4) การเลือกโครงการเปน favorite ผูใชงานสามารถเลือกโครงการเปน favorite ไดโดยคลิกรูปดาว

ดานลาง Folder  
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เมื ่อผู ใชงานเลือกโฟลเดอรโครงการ DLA_BDT / โฟลเดอรรายงาน จะปรากฎรายงานที่สรางไว
ท้ังหมด ดังรูป 

 
ภาพท่ี 3 หนาจอ Explore รวมทุกหนา Dashboard 

 

(1) ผูใชงานจะเห็น path ตำแหนงท่ีผูใชงานเขาถึงอยู ณ ปจจุบัน 
(2) ผูใชงานสามารถตั้งรายงานเปน Favorite และแสดงรายละเอียดของ Project ได 
(3) ผูใชงานสามารถเลือกใหจัดเรียง Dashboard ตามลำดับตัวอักษร และแสดงมุมมองแบบตารางหรือ

แบบรายการได  รวมท้ังกรองขอมูลท่ีตองการใหแสดงได 
(4) ผูใชงานสามารถเลือก Dashboard เปน favorite ไดโดยคลิกรูปดาวดานลาง Dashboard 
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เม่ือผูใชงานทำการเลือกรายงานท่ีตองการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของรายงาน ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 4 ภาพตัวอยางหนาจอรายงาน 

 

(1) ผูใชงานสามารถแชรรายงานแบบฝง Embed Code หรือแชรเปน URL Link ได  
(2) ผูใชงานสามารถดาวนโหลดไฟลรายงานไดหลายประเภทตามสิทธิ์ของผูใชงาน ตัวอยางเชน ไฟล 

Image (.png file), ไฟล PDF และ ไฟลนำเสนอแบบ PowerPoint 
(3) ผูใชงานสามารถแสดงความคิดเห็นใน Dashboard ได 
(4) ผูใชงานสามารถปรับมุมมองการดูแบบเต็มจอได 
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1.2 การกรองขอมูล (Filter) 
ผูใชงานสามารถเลือกเง่ือนไขเพ่ือใหรายงานแสดงขอมูลท่ีตองการดูได  เชน  

(1) ปงบประมาณ  
(2) จังหวัด 
(3) อำเภอ 
(4) อปท. 

 
ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงการกรองขอมูลในรายงาน 
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1.3 ตัวอยางรายงาน 
1) รายงานการพัฒนาดานสาธารณูปโภคของทองถ่ินเทียบกับงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
ภาพท่ี 6 หนาจอ BDT2100 รายงานการพัฒนาดานสาธารณูปโภคของทองถ่ินเทียบกับงบประมาณดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

2) รายงานจำนวนผูสูงอายุเทียบกับขอมูลดานสาธารณสุขและงบประมาณดานเงินอุดหนุนผูสูงอายุ 

 
ภาพท่ี 7 หนาจอ BDT2200 รายงานจำนวนผูสูงอายเุทียบกับขอมูลดานสาธารณสุขและ 

งบประมาณดานเงินอุดหนุนผูสูงอาย ุ  
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3) รายงานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม/ขยะเทียบกับขยะท่ีจัดเก็บได 

 
ภาพท่ี 8 หนาจอ BDT2300 รายงานการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม/ขยะเทียบกับขยะท่ีจดัเก็บได 

 
4) รายงานจำนวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทียบกับสถานศึกษาในสังกัดอปท. และงบประมาณแผนงาน

ดานการศึกษา 

 
ภาพท่ี 9 หนาจอ BDT2400 รายงานจำนวนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเทียบกับสถานศึกษาในสังกัดอปท. 

และงบประมาณแผนงานดานการศึกษา  
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5) รายงานจำนวนบคุลากรทางการศึกษาเทียบกับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด อปท. 

 
ภาพท่ี 10 หนาจอ BDT2500 รายงานจำนวนบุคลากรทางการศึกษาเทียบกับจำนวนนักเรยีนของโรงเรยีนในสังกัด อปท. 

 

6) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ เก่ียวกับการใหบริการประชาชน กับจำนวนบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 
ภาพท่ี 11 หนาจอ BDT3100 ขอมูลเชิงเปรยีบเทียบ เก่ียวกับการใหบริการประชาชน กับจำนวนบุคลากร 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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7) รายงานสรุปการดำเนินโครงการตามประเภทงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร 

 
ภาพท่ี 12 หนาจอ BDT3210 รายงานสรุปการดำเนินโครงการตามประเภทงบประมาณ แยกตามยุทธศาสตร 

 
8) รายงานสรุปรายได อปท. 

 
ภาพท่ี 13 หนาจอ BDT3220 รายงานสรุปรายได อปท.  
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9) รายงานจำนวนการใหบริการสาธารณะ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ภาพท่ี 14 หนาจอ BDT3311 รายงานจำนวนการใหบริการสาธารณะ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
10) รายงานขอมูลการสงเสริมการประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพ รายพ้ืนท่ี 

 
ภาพท่ี 15 หนาจอ BDT3312 รายงานขอมูลการสงเสริมการประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพ รายพ้ืนท่ี  
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11) รายงานสัดสวนของจำนวนผูสูงอายุท่ีในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทียบกับงบประมาณเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ 

 
ภาพท่ี 16 หนาจอ BDT3313 รายงานสัดสวนของจำนวนผูสูงอายุท่ีในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

เทียบกับงบประมาณเบ้ียยังชีพผูสงูอายุ 

 

12) รายงานขอมูลเก่ียวกับความยากจนภายในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (TPMAP) 

 
ภาพท่ี 17 หนาจอ BDT3314 รายงานขอมูลเก่ียวกับความยากจนภายในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



ระบบศูนยขอมูล (Big Data) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และวเิคราะหการบริหารจดัการทองถ่ินแบบบูรณาการ  
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13) รายงานขอมูลสัดสวนของบริการสาธารณะ ตอจำนวนประชากรในพ้ืนท่ี จำนวนโรงพยาบาล/สถานี
อนามัย สถานีตำรวจ 

 
ภาพท่ี 18 หนาจอ BDT3315 รายงานขอมูลสัดสวนของบริการสาธารณะ ตอจำนวนประชากรในพ้ืนท่ี  

จำนวนโรงพยาบาล/สถานีอนามัย สถานีตำรวจ 

 

14) รายงานจำนวนนักเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแยกตามพ้ืนท่ี 

 
ภาพท่ี 19 หนาจอ BDT3321 รายงานจำนวนนักเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินแยกตามพ้ืนท่ี  
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15) รายงานขอมูลแสดงสัดสวนของจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพท่ี 20 หนาจอ BDT3324 รายงานขอมูลแสดงสัดสวนของจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร 

ทางการศึกษาตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

16) รายงานขอมูลการวิเคราะหแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามดานการพัฒนาทองถ่ิน 

 
ภาพท่ี 21 หนาจอ BDT3341 รายงานขอมูลการวิเคราะหแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามดานการพัฒนาทองถ่ิน  
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
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17) ขอมูลรอยละของการเบิกจายงบประมาณประจำปของ อปท. 

 
ภาพท่ี 22 หนาจอ BDT3342 ขอมูลรอยละของการเบิกจายงบประมาณประจำปของ อปท. 

 
18) รายงานสถิติจำนวนขอทักทวง/ทวงติงจากผูตรวจสอบภายนอก 

 
ภาพท่ี 23 หนาจอ BDT3353 รายงานสถิติจำนวนขอทักทอง/ทวงติงจากผูตรวจสอบภายนอก  
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คูมือผูใชงานและผูดูแลระบบ (User Manual and Admin Manual) หนา 15                               

19) ขอมูลรายรับรายจาย และผลการเบิกจายงบประมาณ อปท. ตามเกณฑ การเบิกจายงบประมาณของ
สำนักงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

 
ภาพท่ี 24 หนาจอ BDT4100 ขอมูลรายรับรายจาย และผลการเบิกจายงบประมาณอปท. ตามเกณฑ 

การเบิกจายงบประมาณของสำนักงบประมาณ แยกตามประเภทงบประมาณ 

20) ขอมูลจำนวนบุคลากรทองถิ่นแยกตามประเภท และสวนงาน เทียบกับงบประมาณดานบุคลากร
ทองถ่ิน 

 
ภาพท่ี 25 หนาจอ BDT4200 ขอมูลจำนวนบุคลากรทองถ่ินแยกตามประเภทและสวนงานเทียบกับงบประมาณดานบุคลากร

ทองถ่ิน  
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
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21) ขอมูลจำนวนหลักสูตรและจำนวนผูเขารับการอบรมเปนสัดสวนรอยละ แยกตาม อปท. 

 
ภาพท่ี 26 หนาจอ BDT4300 ขอมูลจำนวนหลักสตูรและจำนวนผูเขารับการอบรมเปนสัดสวนรอยละ แยกตาม อปท. 

 
22) ขอมูลจากฐานขอมูล LPA ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีสอดคลองกับตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
ภาพท่ี 27 หนาจอ BDT4400 ขอมูลจากฐานขอมลู LPA ท่ีสอดคลองกับตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
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23) ขอมูลสัดสวนของนักเรียนกับบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพท่ี 28 หนาจอ BDT4510 ขอมูลสดัสวนของนักเรยีนกับบุคลากรทาการศึกษาตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
24) ขอมูลจำนวนโรงเรียนเทียบกับจำนวนประชากรในพ้ืนท่ีตามชวงอายุ และเทียบสัดสวนกับจำนวน

นักเรียนในพ้ืนท่ี 

 
ภาพท่ี 29 หนาจอ BDT4520 ขอมูลจำนวนโรงเรยีนเทียบกับจำนวนประชากรในพ้ืนท่ีตามชวงอายุ  

และเทียบสัดสวนกับจำนวนนักเรยีนในพ้ืนท่ี  
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
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25) ขอมูลโครงการตามแผนการพัฒนาทองถ่ินเทียบกับจำนวนแผนงานท่ีดำเนินการในแตละปงบประมาณ 
และรอยละของผลการดำเนินการ 

 
ภาพท่ี 30 หนาจอ BDT4610 ขอมูลโครงการตามแผนการพัฒนาทองถ่ินเทียบกับจำนวนแผนงานท่ีดำเนินการ 

ในแตละปงบประมาณ และรอยละของผลการดำเนินการ 

26) ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับในแตละปงบประมาณ 

 
ภาพท่ี 31 หนาจอ BDT4620 ขอมูลงบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับในแตละปงบประมาณ  
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27) ขอมูลสถิติของผูบริหารทองถ่ิน/นักการเมืองทองถ่ิน แยกตามประเภทของ อปท. 

 
ภาพท่ี 32 หนาจอ BDT4710 ขอมูลสถิติของผูบริหารทองถ่ิน/นักการเมืองทองถ่ิน แยกตามประเภทของ อปท. 

 
28) ขอมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถ่ิน จากจำนวนการเลือกตั้งทองถ่ิน 

 
ภาพท่ี 33 หนาจอ BDT4720 ขอมูลสถิติการเปลี่ยนแปลงผูบริหารทองถ่ิน จากจำนวนการเลือกตั้งทองถ่ิน  
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29) ขอมูลสัดสวนจำนวนสถานพยาบาลในสังกัด อปท. และสังกัดอ่ืน เทียบกับจำนวนประชากรในพ้ืนท่ี 
ตามชวงอายุ 

 
ภาพท่ี 34 หนาจอ BDT4810 ขอมูลสดัสวนจำนวนสถานพยาบาลในสังกัด อปท. และสังกัดอ่ืนเทียบกับจำนวนประชากรใน

พ้ืนท่ี ตามชวงอายุ 

30) ขอมูลสัดสวนปริมาณขยะ เทียบกับจำนวนประชากรในพ้ืนท่ี และความสามารถในการกำจัดขยะ เพ่ือ
แสดงปริมาณขยะคงเหลือ 

 
ภาพท่ี 35 หนาจอ BDT4900 ขอมูลสดัสวนปริมาณขยะ เทียบกับจำนวนประชากรในพ้ืนท่ี และความสามารถในการ       

กำจัดขยะเพ่ือแสดงปรมิาณขยะคงเหลือ  



ระบบศูนยขอมูล (Big Data) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และวเิคราะหการบริหารจดัการทองถ่ินแบบบูรณาการ  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
 

 

คูมือผูใชงานและผูดูแลระบบ (User Manual and Admin Manual) หนา 21                               

2. ผูดูแลระบบ 
 ผูดูแลระบบศูนยขอมูล (Big Data) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และวิเคราะหการบริหารจัดการทองถ่ิน
แบบบูรณาการ สามารถดูแลจัดการรายงานเชิงบริหารในรูปแบบ Business Intelligence โดยใชโปรแกรม 
Tableau  
 

2.1 การ Explore 
เมื่อผูดูแลระบบล็อกอินเขาสูระบบ ระบบจะแสดงหนาจอหลักของระบบ ซึ่งจะแสดงงานของระบบ   

ท่ีเรียกวา Project โดยแตละ Project สามารถแบงการใชงานออกเปน 4 สวน ไดแก  
 

 

ภาพท่ี 36 หนาจอ Explore 

 
(1) แถบเมนูการจัดการของผูดูแลระบบ สามารถเลือกใหแสดง 

- Explore: แสดงขอมูลรายงาน ตามหมวดหมูท่ีไดสราง (Data source, Default, DWF)  
- Users: แสดงขอมูลการจัดการผูใชงาน เพ่ิม/ลบ/แกไข/กำหนดสิทธิ์ ขอมูลผูใชงาน 
- Groups: แสดงขอมูลการจัดการกลุมผูใชงาน  
- Schedules: แสดงขอมูลปฏิทินกำหนดการของระบบ 
- Tasks: หนาแสดงขอมูลการใชงาน  
- Server Status: สถานะการทำงานของระบบ 
- setting: การตั้งคาระบบ 
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(2) ผูดูแลระบบสามารถเลือกใหแสดงประเภทของ Project สราง Project และสามารถเลือก 
Projectท้ังหมดได 

(3) ผูดูแลระบบสามารถเลือกใหจัดเรียง Project ตามลำดับตัวอักษร และแสดงมุมมองแบบ
ตารางหรือแบบรายการได รวมท้ังกรองขอมูลท่ีตองการใหแสดง 

(4) ผูดูแลระบบสามารถเลือก Project เปน favorite และสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสิทธิ์การ
เขาถึง เปลี่ยนเจาของ หรือลบ Project ได (เฉพาะผูใชงานท่ีไดรับสิทธิ์ในการแกไขเทานั้น) 
 

เม่ือเลือก Project ท่ีตองการ หนาจอจะแสดง Dashboard ท่ีไดสรางไวท้ังหมด  

 

ภาพท่ี 37 หนาจอ Explore รวมหนา Dashboard 

 

(1) แสดง path ตำแหนงท่ีผูใชงานเขาถึงอยู ณ ปจจุบัน 
(2) การตั้ง Project เปน Favorite และแสดงรายละเอียดของProject 
(3) การเลือกใหจัดเรียง Dashboard ตามลำดับตัวอักษร และแสดงมุมมองแบบตารางหรือแบบ

รายการได รวมท้ังกรองขอมูลท่ีตองการใหแสดง 
(4) การเลือก Dashboard เปน favorite และสามารถเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสิทธิ์การเขาถึง เปลี่ยน

เจาของ หรือลบ Projectได (เฉพาะผูใชงานท่ีไดรับสิทธิ์ในการแกไขเทานั้น) 

 
  

1 
2 

3 

4 
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2.2 ข้ันตอนการสรางกราฟและ Dashboard 
ผูดูแลระบบสามารถสรางกราฟและ Dashboard ไดดังนี้ 
1) กดปุม Create เพ่ือสราง Workbook ดังรูป 

 
ภาพท่ี 38 หนาจอ Create Workbook 

 
2) เลือกฐานขอมูลท่ีตองการนำมาสรางกราฟ ดังรูป 

 

ภาพท่ี 39 หนาจอการเลือกฐานขอมูล 
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3) เลือกสรางกราฟและ Dashboard ดังรูป 
 (1) กดปุม New Worksheet เพ่ือสรางกราฟ 
 (2) กดปุม New Dashboard เพ่ือสราง Dashboard  

 
ภาพท่ี 40 หนาจอ Workbook 

 
4) เลือกขอมูล โดยลากมาวางบริเวณ Sheet  ดังรูป 

 

ภาพท่ี 41 หนาจอแสดงการสรางกราฟ 

 
 
 

1 2 
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5) เม่ือสรางกราฟตามท่ีตองการแลว สามารถนำกราฟท่ีสรางไวมารวมกันเปน Dashboard  
โดยเลือกกราฟ (Sheets) แลวลากมาวางในหนาจอ Dashboard ดังรูป 

 
ภาพท่ี 42 หนาจอแสดงการสราง Dashboard 

 

2.3 หนาจอ Dashboard 
ผู ด ูแลระบบสามารถแชร Dashboard เปนแบบฝง Embed Code หรือแชรเปน URL Link ได 

สามารถดาวนโหลด Dashboard ไดหลายประเภทไฟล เชน Image, Data, Crosstab, PDF, PowerPoint 
และสามารถแสดงความคิดเห็นใน Dashboard รวมท้ังปรับมุมมองการดูแบบเต็มจอได 

 

 

1 2 
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ภาพท่ี 43 หนาจอ Dashboard 

2.4 การเรียกคืนและอัพเดทขอมูล 
สามารถเรียกคืนขอมูลที่ไดปรับแตงไปแลว และอัพเดทขอมูลใหเปนปจจุบันไดโดยใชปุมเครื่องมือ    

ดังรูป 
 

 
ภาพท่ี 44 หนาจอแสดงการเลือกขอมูล 

 

(1) ปุม Undo (การเรียกคืนขอมูลยอนหลัง) ในการใชงานตัวเลือกกรองขอมูล หรือการ Exclude และ 
Keep Only เม่ือกดปุมนี้ ขอมูลจะกลับไปเปนขอมูลยอนหลัง  

(2) ปุม Redo (การเรียกคืนขอมูลไปขางหนา) ในการใชงานตัวเลือกกรองขอมูล หรือการ Exclude และ 
Keep Only เม่ือกดปุมนี้ ขอมูลจะกลับไปเปนขอมูลไปขางหนา 

(3) ปุม Revert (การเรียกคืนขอมูลตั้งตน) ในการใชงานตัวเลือกกรองขอมูล หรือการ Exclude และ 
Keep Only เม่ือกดปุมนี้ขอมูลจะกลับไปเปนขอมูลตั้งตน  

(4) ปุม Refresh (การอัพเดทขอมูล) เม่ือกดปุมขอมูลจะอัพเดทและหนารายงานจะเปลี่ยนไปตามขอมูล
ท่ีมี 

(5) ปุม Pause (การหยุดประมวลผลอัตโนมัติ) เปนการใชงานขอมูลตัวกรอง (Filter) เนื่องจากการ
เลือกใชงานขอมูลตัวกรองแตละรายการ  ระบบจะทำการรีเฟรชและประมวลผลใหทุกครั้ง  อาจจะ
ทำใหระบบประมวลผลชา เม่ือกดปุมจะทำใหการประมวลผลเม่ือใชตัวกรองเร็วข้ึน 
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2.5 การสงออกรายงาน 
สามารถสงออกรายงานได 5 รูปแบบ ไดแก Image, Data, Crosstab, PDF  และ PowerPoint     

แตท้ังนี้ ตองข้ึนอยูกับสิทธิ์ท่ีเขาใชงานดวย 
 

 
ภาพท่ี 45 หนาจอแสดงการสงออกรายงาน 

(1)  ปุม  Download  เม่ือกดปุมนี้ จะสามารถสงออกรายงานสำหรับผูบริหารได 
(2) สามารถเลือกสงออกรายงานสำหรับผูบริหารไดหลายประเภท ไดแก 

Image : ไฟลรูปภาพ (.png file) 
Data : ไฟลขอมูล (.txt file) 
Crosstab : ไฟลขอมูล (.csv file) 
PDF : ไฟลเอกสาร (.pdf) 
PowerPoint : ไฟลเอกสารเพ่ือนำเสนอ (.pptx) 
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2.6 หนาจอ Permission  
หนาจอแสดงแสดงการจัดการสิทธิ์การเขาถึงรายงาน ขอมูล ของผูใชงาน 

 

 

ภาพท่ี 46 หนาจอ Permission 
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(1) สามารถเลือกเปด/ปดการจัดการสิทธิ์การเขาใชงานรายงานและขอมูลท่ีเก่ียวของ 
(2) หัวขอหลักของการจัดการสิทธิ์การใชงานแบงเปน ผูใชงาน/กลุม Project รายงานและขอมูล 
(3) การจัดการสิทธิ์การใชงานจะแบงสิทธิ์การใชงานเปน 

(3.1) Viewer ใชงานไดแคเรียกดูอยางเดียว 
(3.2) Publisher สามารถแกไขและอัพโหลดรายงานเขาสูระบบ 
(3.3) Project Leader สามารถจัดการสิทธิ์การใชงานของผูใชงานรายงานท่ีเปนเจาของได 
(3.4) None การตั้งคาปกติ พ้ืนฐานของระบบ สามารถดู/แกไขรายงานได 
(3.5) Denied ไมมีสิทธิ์ในรายงานนี้เลย (มองไมเห็นProject/รายงาน) 

(4) สามารถดูสิทธิ์ของผูใชงานท้ังหมดท่ีไดมีการตั้งคาไวในระบบ 
 

2.7 หนาจอ Users 
หนาจอแสดงการจัดการขอมูลผูใชงานรายคน โดยสามารถ เพ่ิม/ลบ/แกไข/กำหนดสิทธิ์ ผูใชงาน 

 

ภาพท่ี 47 หนาจอการเพ่ิม Users 

 
(1) สามารถเลือกการจัดการ กลุมของผูใชงาน สิทธิ์โดยรวมภายในเว็บไซต และลบผูใชงาน 
(2) สามารถเลือกเพ่ือเพ่ิมผูใชงานใหม โดยกรอกขอมูล ชื่อผูใชงาน (Username), ชื่อท่ีแสดง(Display 

name), รหัสผาน (Password), ยืนยันรหัสผาน (Confirm password), อีเมล (E-mail) และการตั้ง
คาสิทธิ์ภายในเว็บไซต 

(3) การตั้งคาสิทธิ์ภายในเว็บไซต (Site role) จะแบงเปนหมวดหมูหลักๆ 3 หมวดหมู ไดแก  
(3.1) Creator ไดแก ผูดูแลระบบ ผูสรางรายงาน (สามารถจัดการขอมูลดิบในระบบได) 
(3.2) Explorer ไดแก ผูใชงานท่ีใชในการ ดู และแกไขรายงานขอมูลเบื้องตน  
(3.3) Viewer ไดแก ผูใชงานท่ีสามารถดูรายงานไดเพียงอยางเดียวเทานั้น 
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2.8 หนาจอ Groups 
หนาจอแสดงการจัดการกลุมของผูใชงาน ในหนาจอนี้จะสามารถ เพ่ิม/ลบ/แกไข ขอมูลกลุมผูใชงาน

รายกลุมได 

 

ภาพท่ี 48 หนาจอการเพ่ิม Groups 

 
(1) แถบหัวขอแสดง ชื่อกลุมผูใชงาน และจำนวนผูใชงานภายในกลุม 
(2) สามารถเลือก  เพ่ือใชในการตั้งคา โดยสามารถเปลี่ยนชื่อและลบขอมูลกลุม 
(3) ทำการเพ่ิมกลุมผูใชงานภายในระบบ 
(4) กลองขอความแสดงการสรางกลุมผูใชงาน โดยตองกรอกชื่อกลุมเขาในระบบ 

  

4 



ระบบศูนยขอมูล (Big Data) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ และวเิคราะหการบริหารจดัการทองถ่ินแบบบูรณาการ  

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
 

 

คูมือผูใชงานและผูดูแลระบบ (User Manual and Admin Manual) หนา 31                               

2.9 หนาจอ Schedules 
 หนาจอแสดงตารางปฏิทินการทำงานในระบบ โดยแบงชวงเวลาการทำงานเปน รายชั่วโมง/วัน/เดือน 

 

ภาพท่ี 49 หนาจอ Schedules 

 
(1) สามารถเลือก  เพ่ือใชในการเปดการใชงาน/ปดการใชงาน (Enable/Disable), เปลี่ยนชื่อ

(Rename), แกไขการตั้งคาปฏิทิน (Edit setting), ลบปฏิทิน (Delete)  

(2) เลือก  เพ่ือทำการเพ่ิมปฏิทินการทำงานในระบบ 
(3) กลองขอความแสดงการสรางปฏิทินโดยทำการกรอกขอมูลดังนี้ 

- Name: ชื่อปฏิทินการทำงาน 
- Task type: ชนิดการทำงาน 
- Default priority: ลำดับความสำคัญในการทำงานเบื้องตน (คา 1-100) 
- Execution: การทำงาน มี 2 แบบ ไดแก แบบคูขนานและแบบอนุกรม 
- Frequency: ความถ่ีในการทำงาน ไดแก รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห และรายเดือน 

 
 
 
 
 

2 

1 
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2.10 หนาจอ Tasks 
หนาจอแสดงรายการของงานตาง ๆ ในระบบ ท่ีไดตั้งไวในหนาจอ Schedules โดย 
- Extract Refreshes คือ การดึงขอมูลจากแหลงขอมูลใหเปนขอมูลลาสุด 
- Subscription คือ การสงขอมูลใหกับผูใชงานท่ีทำการ Subscription Dashboard หรือ Report 

เอาไว 
- Alert คือ การแจงเตือนขอมูลใหกับผูท่ีใชงาน ตามเง่ือนไขการแจงเตือนขอมูลท่ีไดทำการตั้งเอาไว 

 

 

ภาพท่ี 50 หนาจอ Tasks 
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2.11 หนาจอ Status 
หนาจอแสดงสถานะการทำงานของระบบตาง ๆ ภายในเซิรฟเวอรท่ีใชงาน 

 

ภาพท่ี 51 หนาจอ Status 

(1) แสดงขอมูลสถานะการทำงานของระบบตาง ๆ ภายในเซิรฟเวอร 
(2) แสดงคำอธิบายสถานะของระบบ  

  

  : ระบบใชงานได    : ระบบอยูในระหวางการทำงาน  
  : ระบบการทำงานแฝง   : ไมมีใบอนุญาต 

  : ระบบไมสามารถใชงานได   : ไมมีสถานะของระบบ 

  

2 

1 
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2.12 หนาจอ Settings 

 
ภาพท่ี 52 หนาจอ General 1 

1) หนาจอ General แสดงการตั้งคาท่ัวไป ไดแก 
- Storage เปนการตั้งคาพ้ืนท่ีสำรองไวสำหรับเนื้อหาตาง ๆ ท่ี Published โดยผูใชงาน 
- Revision History เปนการตั้งคาเวอรชั่นของเนื้อหาวาใหเก็บยอนหลังไวอยางนอยก่ีเวอรชั่น 
- Managing Users เปนการตั้งคาการจัดการผูใชงานใน Tableau Server 
- Web Authoring เปนการตั้งสิทธิ์ในการใหผูใชงานทำการแกไข Workbook ไดบน Browser 

 

ภาพท่ี 53 หนาจอ General 2 

- Email Settings เปนการตั้งคา Email Address และ กำหนด Footer ของ Email ที่จะสงจาก 
Tableau Server ใหกับผูใชงาน 

- Workbook Performance after a Scheduled Refresh เปนการกำหนดให Pre-compute 
ขอมูลของ View ลาสุดของ Workbook เอาไวกอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลของ 
Dashboard 
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- Workbook Performance Metrics เปนการเก็บบันทึกประสิทธิภาพการทำงานของ Workbook 
เอาไวใชในการประมวลผล 

 

ภาพท่ี 54 หนาจอ General 3 

- User Visibility เปนการเปดใหมองเห็นชื่อ User คนอ่ืน ๆ นอกจากตัวเอง 
- Availability of Ask Data เปนการเปด Feature Ask Data ของ Tableau Server โดย Feature 

การ Ask Data จะทำใหผูใชงานสามารถสราง Visualization ไดจากการพิมพเรียกดูขอมูล และ 
Tableau Server จะทำการเลือก Visualization ท่ีเหมาะกับขอมูลท่ีผูใชเรียกดู 

- Automatic Access to Metadata about Databases and Tables คือ การที ่ให ผู ใช งานท่ี
ไดรับสิทธิ์สามารถเขาถึง Metadata ของ Databases และ Tables ไดผาน Tableau Server 

- Sensitive Lineage Data คือ การแสดงแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนำมาใชในรายงาน 
- Cross-Database Joins คือการเลือกกระบวนการ Join ขอมูลวาจะใหใช Databases Engine 

ชวยดวยหรือไม 
- Notifications for Extract Jobs เปนการใหสง email แจงเตือนเมื่อมีการดึงขอมูลใหมสำเร็จ

แลว 
- Extract Encryption at Rest เปนการ Encryption ขอมูลท่ีทำการดึงออกมาใชงาน 
- Tableau Mobile เปนการใหจัดการ Feature ตาง ๆ บน Tableau Mobile เชน การใหใชงาน 

Offline บน Content ท่ี Favorite การเปดใหมีการยืนยันตัวตนกอนเขา Mobile App 
- Sharing เปนการเปด Feature เพ่ือแชรเนื้อหาตาง ๆ ผานทาง Email 
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ภาพท่ี 55 หนาจอ General 4 

- Comment เปนการเปด Feature ในการแสดงความคิดเห็นกับ Dashboard และรายงาน 
- Data-Driven Alerts เปนการเปด Feature การ Alert โดยการสรางเกณฑสำหรับขอมูลในการ

แจงเตือนขอมูลได เชน ถายอดจำนวนนิสิตเกินจำนวนท่ีกำหนด เปนตน 
- Recommendations for Views คือการเปดให Tableau Server แสดง Recommendation 

Dashboard ท่ีนาสนใจใหในหนาแรก 
- Request Access คือการใหผูใชงานสามารถสง email เพ่ือขอเนื้อหากับ Project Owners ได 
- Metric Content Type คือ การเปดใหผูใชงานสามารถติดตามขอมูลท่ีนาสนใจได 
- Run Now คือ การตั้งคาใหผูใชงานสามารถดึงขอมูลไดทันทีท่ีตองการ. 
- Language and Locale คือการตั้งภาษา และ คา Locale ตาง ๆ ใน Tableau Server 
- Start Page เป นการต ั ้ งหน าแรกของ Tableau Server หล ังจาก Login มาให  เป นหนา 

Dashboard หรือรายงานท่ีตองการได 
- Sign In Customization คือ การกำหนด Note หรือ URL เพ่ิมเติมในหนา Sign In 

 

ภาพท่ี 56 หนาจอ General 5 
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- Connected Client ค ื อการ  ให   Tableau Mobile สามารถทำการ  Authentication ได
ตลอดเวลา 

- Guest Access คือ การเปดให Tableau Server เขาใชงานไดโดยไมตองทำการ Login 
- Embedded Credentials in Content คือการใหผู ใชงานสามารถทำการฝง credential การ

เชื่อมตอฐานขอมูลลงใน Workbook ได 
- Recommendations Training Schedule เปนการจัดการการระบบการ training ขอมูลสำหรับ

ใชในการทำ Recommendation ขอมูล 

 

2) License แสดงการใชงานของ License ท่ีไดทำการ Activate ไว 

 

ภาพท่ี 57 หนาจอ Licenses 

(1) สามารถเลือกการตั้งคาระบบ 4 หมวดหมู ไดแก การตั้งคาทั่วไป (General), ใบอนุญาตของ
ซอฟตแวร (License), การจัดการสวนตอขยาย (Extensions), และการเพิ่มเว็บไซตที่ใชงาน  
(Add a site) 

(2) แสดงผลรวมของจำนวนผูใชงานในระบบตามใบอนุญาตท่ีไดลงทะเบียนไว  
(3) แสดงขอมูลใบอนุญาตท้ังหมดท่ีไดทำการลงทะเบียนในระบบ โดยมีการแสดงตามหัวขอดังนี้ 

- Product key: เลขท่ีใบอนุญาตของซอฟตแวร 
- Type: ชนิดใบอนุญาต 
- Creator: จำนวนผูใชงานสิทธิ์ Creator 
- Explorer: จำนวนผูใชงานสิทธิ์ Explorer 
- Viewer: จำนวนผูใชงานสิทธิ์ Viewer 
- Guest: จำนวนผูใชงานสิทธิ์ Guest 
- License Expires: วันท่ีใบอนุญาตหมดอายุ 
- Maintenance Expires: วันท่ีการบำรุงรักษาหมดอายุ 
- Valid: ความสมบูรณของใบอนุญาต 
- Tableau Prep Conductor: ตัวนำการเชื่อมตอกับซอฟตแวร Tableau Prep 

3) หนาจอ Extensions เปนการกำหนด Extensions API สำหรับเชื่อมโยงเนื้อหานอก Tableau 
ซ่ึงประกอบไปดวย การสราง Dashboard Extensions และการสราง Analytics Extensions 

1 

2 

3 
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ภาพท่ี 58 หนาจอ Extensions 

 

4) หนาจอ Customization เปนการปรับแตงหนาจอ Welcome Banner ของ Tableau Server 

ภาพท่ี 59 หนาจอ Customization 
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5) หนาจอ Add a Site เปนการสราง Subsite ภายใน Tableau Server เพ่ิมเติม เชน การสราง 
Sub Site ตามแตละแผนก เปนตน 

 
ภาพท่ี 60 หนาจอ Add a Site 
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