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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

คู่มอืการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูล 

เกษตรแหล่งน า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

สารบญั 

หวัข้อ 

1. การเข้าสูร่ะบบ 

2. กลุม่เคร่ืองมือของระบบ 

3. จดัการข้อมลูตัง้ต้นพืน้ฐานของระบบ 

3.1 เพิ่มข้อมลูเกษตรกรท่ีต้องการแหลง่น า้ฯ 

3.2 เพิ่มข้อมลูเกษตรกรท่ีต้องการแหลง่น า้ฯจากไฟล์ 

3.3 แก้ไขข้อมลูรายช่ือเกษตรกร 
3.4 เพิ่มข้อมลูผู้ รับเหมา 

3.5 แก้ไขข้อมลูผู้ รับเหมา 

4. คดัเลือกรายช่ือเกษตรกรเพื่อน าเสนอขอตัง้งบประมาณฯ 

4.1 กองแผนงานก าหนดเป้าหมายแหลง่น า้ประจ าปีงบประมาณ 

4.2 สถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกรายช่ือเกษตรกร 
4.3 ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิอนมุตัริายช่ือเกษตรกร 

4.4 กองแผนงานรวบรวมรายช่ือเกษตรกร 
5. จดัสรรแหลง่น า้ตามงบ พ.ร.บ. 

5.1 กองแผนงานก าหนดเป้าหมายแหลง่น า้ประจ าปีงบประมาณ 

5.2 สถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกรายช่ือเกษตรกร 
5.3 ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิอนมุตัริายช่ือเกษตรกร 
5.4 กองแผนงานรวบรวมรายช่ือเกษตรกร 

6. จดัการสญัญาผู้ รับเหมาและรายละเอียดการขดุบอ่น า้ 

6.1 เพิ่มสญัญาการก่อสร้างกบัผู้ รับเหมา 

6.2 เพิ่มรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับอนมุตักิารขดุบอ่น า้เข้าสูส่ญัญา 

6.3 เพิ่มข้อมลูลายละเอียดการขดุบอ่น า้ของเกษตรกร 
6.4 บนัทกึข้อมลูเกษตรกรท่ีด าเนินการขดุบอ่น า้ 

6.5 ยกเลิกสถานะของการขดุบอ่น า้ของเกษตรกร 
7. เปล่ียนแปลงยกเลิกรายช่ือเกษตรกรในโครงการฯ 

7.1 สถานีพฒันาท่ีดนิน าเสนอรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการเปล่ียนแปลงยกเลิก 

7.2 ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิอนมุตัริายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการเปล่ียนแปลงยกเลิก 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

1. การเข้าสู่ระบบ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถเข้าใช้เคร่ืองมือระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขต

ชลประทานได้โดย 

1) กรอก URL: http://eis.ldd.go.th/lddeis/login.aspx ระบบแสดงหน้าจอ Login เพ่ือเข้าสูเ่ว็บไซต์ ระบบ 
Intranet  
 

2) ล็อกอินเข้าใช้งานระบบการบริหารจดัการการตดัสินใจเชิงพืน้ท่ี  

- ระบ ุ“ช่ือผู้ใช้งาน ”  

- ระบ ุ“รหสัผา่น”  

- คลิกปุ่ ม “ล็อกอิน”  

 

 
รูปท่ี 1-1 แสดงหน้าจอ Login เพ่ือเข้าสูร่ะบบบริหารจดัการ 

 

 

3) กรณีกรอกข้อมลู ช่ือผู้ใช้งาน หรือ รหสัผา่น ไมถ่กูต้อง 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 
รูปท่ี 1-2 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมลูไมถ่กูต้อง 

 

4) กรณีระบขุ้อมลู ช่ือผู้ใช้งาน หรือ รหสัผา่น ไมค่รบถ้วน 

 

 
รูปท่ี 1-3 แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีกรอกข้อมลูไมค่รบถ้วน 

 

5) กรณี ลืมรหสัผา่น คลิก “ลืมรหสัผา่น” 

 

 
รูปท่ี 1-4 แสดงการคลิกเลือกกรณีลืมรหสัผา่น 

 

6) กรอกอีเมล์ท่ีใช้ลงทะเบียน คลิกปุ่ ม ตกลง ระบบจะสง่ข้อมลูผู้ใช้งานไปยงัอีเมลล์ไปท่ี
ลงทะเบียนไว้  
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 
รูปท่ี 1-5 แสดงการกรอกข้อมลูแจ้งลืมรหสัผา่น 

 
7) เม่ือล็อกอินเรียบร้อยแล้ว ระบบแสดงหน้าจอหลกัโครงการบริหารจดัการการตดัสินใจเชิงพืน้ที  

 

 
รูปท่ี 1-6 แสดงหน้าจอหลกับริหารจดัการการตดัสินใจเชิงพืน้ท่ี 

 
8) คลิกเลือก ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ > ระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่

น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 
รูปท่ี 1-7 แสดงการเข้าสูร่ะบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

2. กลุ่มเคร่ืองมือของระบบ 

หน้าจอของโปรแกรมระบบบริหารจดัการข้อมลูแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทานจะประกอบด้วยสว่น

หลกัๆ 3 สว่น คือ 

1) สว่นรายละเอียดและขา่วสารการใช้งาน 

สว่นนีจ้ะแสดงข้อมลูของผู้ใช้งาน ขา่วสาร และการ event ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในระบบ 

2) สว่นเปล่ียนโหมดการแสดงชดุเคร่ืองมือ 

สว่นนีใ้ช้ในการสลบัหน้าเคร่ืองมือการแสดงผลระหว่าง เคร่ืองมือจดัการข้อมลู และเคร่ืองมือการ

ออกรายงาน 

3) สว่นแสดงผล 

สว่นนีจ้ะแสดงผลเคร่ืองมือการท างานตา่งๆ ของระบบ 

 

 

รูปท่ี 2-1โปรแกรมระบบบริหารจดัการข้อมลูแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 

 

  

1 
2 

3 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

เคร่ืองมือจดัการข้อมลูของระบบจดัการระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขต

ชลประทาน จะแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ย่อย โดยจะแสดงผลตามสิทธิการเข้าถึงข้อมลูตามระบบ Login ของแต่

ละบคุคล โดยกลุม่เคร่ืองมือมีดงันี ้

 

2.1 กลุ่มเคร่ืองมือทั่วไป 

เป็นกลุม่เคร่ืองมือส าหรับจดัการบริหารข้อมลูตัง้ต้นอนัได้แก่รายช่ือของเกษตรกร และรายช่ือ

ผู้ รับเหมาท่ีจะด าเนินการขดุบอ่น า้ 

 

 

รูปท่ี 2-2 กลุม่เคร่ืองมือทัว่ไป 
 

 

2.2 กลุ่มเคร่ืองมือสถานีพัฒนาที่ดนิ 

เป็นกลุม่เคร่ืองมือส าหรับสถานีพฒันาท่ีดินด าเนินการคดัเลือกรายช่ือเกษตรกร จดัการลาย

ละเอียดการขดุบอ่น า้และสญัญา น าเสนอเร่ืองขอเปล่ียนแปลง (ยกเลิก-แทนท่ี) 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 2-3 กลุม่เคร่ืองมือสถานทีพฒันาท่ีดนิ 
 

 

2.3  กลุ่มเคร่ืองมือส านักงานเขตพัฒนาที่ดิน 

เป็นกลุม่เคร่ืองมือส าหรับทางส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิรับเร่ืองเพ่ือด าเนินการอนมุตัริายช่ือ

เกษตรกรท่ีคดัเลือกเข้าแผน รายช่ือเกษตรท่ีขอเปล่ียนแปลง (ยกเลิก-แทนท่ี) 

 

 

รูปท่ี 2-4 กลุม่เคร่ืองมือส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิ 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

2.4 กลุ่มเคร่ืองมือกองแผนงาน 

เป็นกลุม่เคร่ืองมือส าหรับกองแผนงานด าเนินการจดัสรรเป้าหมายบอ่น า้ประจ าปี รวบรวม

รายช่ือเกษตรท่ีได้รับการคดัเลือกขดุบอ่น า้ รวบรวมรายช่ือเกษตรกรท่ีของเปล่ียนแปลง (ยกเลิก-แทนท่ี) 

 

 
รูปท่ี 2-5 กลุม่เคร่ืองมือส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิ 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

3. จัดการข้อมูลตัง้ต้นพืน้ฐานของระบบ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถจดัการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ าเป็นอนัได้แก่ข้อมลูของเกษตรกรและ

ข้อมลูของผู้ รับเหมาก่อสร้างเข้าสูฐ่านข้อมลูของระบบได้โดยผา่นทางกลุม่เคร่ืองมือทัว่ไป 

 

3.1 เพิ่มข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการแหล่งน า้ฯ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มข้อมลูของเกษตรกรแตล่ะรายเข้าสู่ฐานข้อมลูได้โดยใช้เคร่ืองมือ 

ลงทะเบียนเกษตรกรขอแหล่งน า้ฯ ซึง่มีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ  “ลงทะเบียนเกษตรกรขอแหลง่น า้ฯ” จากกลุม่เคร่ืองมือทัว่ไป 

2) กรอกข้อมลูลายจะเอียดท่ีจ าเป็นให้ครบ 

3) หาต้องการเลือกพิกดัจากแผนท่ีให้กดปุ่ ม “เลือกพิกดัจากแผนท่ี” ระบบจะท าการเปิดแผนท่ีขึน้มา

เพ่ือท าการเลือกต าแหนง่ท่ีต้องการด าเนินการขอขดุบอ่น า้ 

4) กด “ลงทะเบียน” เพ่ือบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 

 

 

รูปท่ี 3-1 หน้าตา่งเคร่ืองมือลงทะเบียนเกษตรกรขอแหลง่น า้ฯ 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

3.2 เพิ่มข้อมูลเกษตรกรที่ต้องการแหล่งน า้ฯจากไฟล์ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มข้อมลูของเกษตรกรจากไฟล์ท่ีเตรียมไว้สูฐ่านข้อมลูได้โดยใช้เคร่ืองมือ 

ลงทะเบียนเกษตรกรขอแหล่งน า้ฯ ซึง่มีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ  “น าเข้าค าขอแหลง่น า้ฯจากไฟล์” จากกลุม่เคร่ืองมือทัว่ไป 

2) เตรียมไฟล์ท่ีมีรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการน าเข้าสูร่ะบบ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบได้

จาก link “ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบบั” ในหน้าตา่งเคร่ืองมือน าเข้าค าขอแหลง่น า้จากไฟล์ 

3) กดปุ่ ม “น าเข้า” เพ่ือท าการเลือกไฟล์ข้อมลูรายช่ือเกษตรกร 

4) กลอ่งข้อความ output จะแสดงสถานะน าการน าเข้า และขึน้ข้อความน าเข้าเรียบร้อยเม่ือ

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

 

รูปท่ี 3-2 หน้าตา่งเคร่ืองมือน าเข้าค าขอแหลง่น า้ฯจากไฟล์ 
 

 

3.3 แก้ไขข้อมูลรายช่ือเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขรายละเอียดหรือลบข้อมลูเกษตรกรได้โดยใช้เคร่ืองมือ  แก้ไขข้อมลูค า

ขอแหลง่น า้ฯ โดยมีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “แก้ไขข้อมลูค าขอแหลง่น า้ฯ” จากกลุม่เคร่ืองมือทัว่ไป 

2) ระบบจะเปิดหน้าตา่งเคร่ืองมือแก้ไขข้อมลูค าขอแหลง่น า้ฯขึน้มาโดยท่ีหน้าแรกจะเป็นหน้า

ส าหรับระบเุง่ือนไขการแสดงมลู โดยระบบจะแสดงเฉพาะข้อมลูท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

หากต้องการไม่ต้องการระบเุง่ือนไขหรือต้องการแสดงข้อมลูทัง้หมดสามารถกดปุ่ ม “แสดง” 

เพ่ือไปยงัหน้าถดัไปได้เลย 

3) ระบบจะแสดงข้อมลูรายช่ือเกษตรกรออกมาในรูปแบบตาราง 

 

 

รูปท่ี 3-3 รายช่ือเกษตรกรในหน้าแก้ไขข้อมลูค าขอแหลง่น า้ฯ 
 

 

3.3.1 แก้ไขข้อมูลละเอียดของเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีจะสามารถท าการแก้ไขข้อมลูของเกษตรกรท่ีมีอยูใ่นระบบได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) จากตารางแสดงรายช่ือเกษตรของเคร่ืองมือ “แก้ไขข้อมลูค าขอแหลง่น า้ฯ” 

2) เลือกปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์ แก้ไข ของรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการจะแก้ไขลายละเอียด 

3) ระบบจะแสดงข้อมลูของเกษตรกรท่ีเลือกแก้ไข 

4) แก้ไขข้อมลูท่ีต้องการ 

5) กดปุ่ ม “บนัทกึ” เพ่ือด าเนินการบนัทึกข้อมลูท่ีแก้ไขเข้าสูร่ะบบ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

3.3.2 ลบข้อมูลของเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีจะสามารถท าการลบข้อมลูของเกษตรกรท่ีมีอยูใ่นระบบได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) จากตารางแสดงรายช่ือเกษตรของเคร่ืองมือ “แก้ไขข้อมลูค าขอแหลง่น า้ฯ” 

2) หากต้องการลบข้อมลูเฉพาะรายเป็นรายไป ท าได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีรายการของเกษตรกรท่ี

ต้องการจะลบ แล้วระบบจะขึน้หน้าถามเพื่อยืนยนัการลบข้อมลู เลือก “ตกลง” 

3) หากต้องการลบข้อมลูเกษตรกรหลายหลายท าได้โดย เลือก checkbook หน้ารายการของ

เกษตรกรท่ีต้องการจะลบข้อมลูทิง้ 

4) ระบบจะแสดงจ านวนข้อมลูของเกษตรกรท่ีเลือกจะลบทิง้ 

5) กดปุ่ ม “ลบ” แล้วระบบจะขึน้หน้าถามเพ่ือยืนยนัการลบข้อมลู เลือก “ตกลง” 

 

3.4 เพิ่มข้อมูลผู้รับเหมา 

เจ้าหน้าท่ีสามารถเพิ่มข้อมลูของผู้ รับเหมาก่อสร้างแตล่ะรายเข้าสูฐ่านข้อมลูได้โดยใช้

เคร่ืองมือ ลงทะเบียนผู้ รับเหมา ซึง่มีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ  “ลงทะเบียนผู้ รับเหมา” จากกลุม่เคร่ืองมือทัว่ไป 

2) กรอกข้อมลูรายจะเอียดท่ีจ าเป็นให้ครบ 

3) กด “ลงทะเบียน” เพ่ือบนัทกึข้อมลูเข้าสูร่ะบบ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 3-4 หน้าตา่งเคร่ืองมือลงทะเบียนผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
 

 

3.5 แก้ไขข้อมูลผู้รับเหมา 

เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขรายละเอียดหรือลบข้อมลูผู้ รับเหมาได้โดยใช้เคร่ืองมือ  แก้ไขข้อมลู

ผู้ รับเหมาโดยมีขัน้ตอนการใช้งานดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “แก้ไขข้อมลูผู้ รับเหมา” จากกลุม่เคร่ืองมือทัว่ไป 

2) ระบบจะเปิดหน้าตา่งเคร่ืองมือแก้ไขข้อมลูผู้ รับเหมาขึน้มาโดยท่ีหน้าแรกจะเป็นหน้าส าหรับ

ระบเุง่ือนไขการแสดงมลู โดยระบบจะแสดงเฉพาะข้อมลูท่ีตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด หาก

ต้องการไมต้่องการระบเุง่ือนไขหรือต้องการแสดงข้อมลูทัง้หมดสามารถกดปุ่ ม “แสดง” เพ่ือไป

ยงัหน้าถดัไปได้เลย 

3) ระบบจะแสดงข้อมลูรายช่ือผู้ รับเหมาออกมาในรูปแบบตาราง 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

 

รูปท่ี 3-5 รายช่ือผู้ รับเหมาก่อนสร้างท่ีแสดงในเคร่ืองมือแก้ไขข้อมลูผู้ รับเหมา 
 

3.5.1 แก้ไขข้อมูลละเอียดของผู้รับเหมา 

เจ้าหน้าท่ีจะสามารถท าการแก้ไขข้อมลูของผู้ รับเหมาท่ีมีอยูใ่นระบบได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) จากตารางแสดงรายช่ือเกษตรของเคร่ืองมือ “แก้ไขข้อมลูผู้ รับเหมา” 

2) เลือกปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์ แก้ไข ของรายช่ือผู้ รับเหมาท่ีต้องการจะแก้ไขลายละเอียด 

3) ระบบจะแสดงข้อมลูของผู้ รับเหมาท่ีเลือกแก้ไข 

4) แก้ไขข้อมลูท่ีต้องการ 

5) กดปุ่ ม “บนัทกึ” เพ่ือด าเนินการบนัทึกข้อมลูท่ีแก้ไขเข้าสูร่ะบบ 

 

3.5.2 ลบข้อมูลของผู้รับเหมา 

เจ้าหน้าท่ีจะสามารถท าการลบข้อมลูของผู้ รับเหมาท่ีมีอยูใ่นระบบได้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) จากตารางแสดงรายช่ือเกษตรของเคร่ืองมือ “แก้ไขข้อมลูผู้ รับเหมา” 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

2) หากต้องการลบข้อมลูเฉพาะรายเป็นรายไป ท าได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีรายการของผู้ รับเหมาท่ี

ต้องการจะลบ แล้วระบบจะขึน้หน้าถามเพื่อยืนยนัการลบข้อมลู เลือก “ตกลง” 

3) หากต้องการลบข้อมลูผู้ รับเหมาหลายหลายท าได้โดย เลือก checkbook หน้ารายการของ

ผู้ รับเหมาท่ีต้องการจะลบข้อมลูทิง้ 

4) ระบบจะแสดงจ านวนข้อมลูของผู้ รับเหมาท่ีเลือกจะลบทิง้ 

5) กดปุ่ ม “ลบ” แล้วระบบจะขึน้หน้าถามเพ่ือยืนยนัการลบข้อมลู เลือก “ตกลง” 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

4. คัดเลือกรายชื่อเกษตรกรเพื่อน าเสนอขอตัง้งบประมาณฯ 

ในแตล่ะชว่งปีงบประมาณของงบประมาณประเภทงบปกตแิละงบกลาง กองแผนงานจะต้องการ

ท าการรวบรวมรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการคดัเลือกมาจากสถานีพฒันาท่ีดนิและผา่นการอนมุตัจิาก

ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิ เพ่ือท าแผนน าเสนอขอตัง้งบประมาณฯ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 

4.1  กองแผนงานก าหนดเป้าหมายแหล่งน า้ประจ าปีงบประมาณ 

เจ้าหน้าท่ีกองแผนงานจะก าหนดเป้าหมายแหลง่น า้ของปีงบประมาณในรายพืน้ท่ีแตล่ะ

จงัหวดัได้ โดยมีขึน้ตอนดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “ก าหนดเป้าหมายแหลง่น า้ประจ าปีงบประมาณ” จากกลุม่เคร่ืองมือกอง

แผนงาน 

2) เลือก ปีงบประมาณ และ ประเภทงบประมาณ เพ่ือเร่ิมต้นด าเนินการ  
 

 

รูปท่ี 4-1 หน้าตา่งเร่ิมต้นของเคร่ืองมือก าหนดเป้าหมายแหลง่น า้ประจ าปีงบประมาณ 
 

 

3) ก าหนดข้อมลูเร่ิมต้นได้แก่ เป้าหมายบอ่รวมทัง้ประเทศ และ วนัสิน้สดุการคดัเลือก ของ

งบประมาณนัน้ๆ แล้วเลือกเร่ิมต้นข้อมลู 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 4-2 ก าหนดคา่เร่ิมต้นของเป้าหมายบอ่ตามปีงบประมาณ 

 

 

4) ก าหนดจ านวนเป้าหมายแหลง่น า้ในแตล่ะจงัหวดัได้ท่ีช่องข้อมลู เป้าหมาย ของจงัหวดั

นัน้ๆ 

5) สามารถปรับเปล่ียนวนัท่ีสิน้สดุการคดัเลือกได้ โดยเลือกจากปฎิทินท่ีจะปรากฏขึน้จาก

การคลิกท่ีชอ่งวนัสิน้สดุการคดัเลือกของจงัหวดันัน้ๆ  

6) กด “บนัทกึ” เพ่ือท าการบนัทกึข้อมลูเข้าสู่ระบบและเร่ิมต้นการคดัเลือกรายช่ือเกษตรกร

ของจงัหวดัท่ีได้จดัสรรเป้าหมายไป 

 



21 
 

__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 4-3 จดัการรายละเอียดเป้าหมายบอ่ของแตล่ะสถานีพฒันาท่ีดนิ 
 

 

4.2  สถานีพัฒนาที่ดนิคัดเลือกรายช่ือเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีจะสามารถคดัเลือกรายช่ือเกษตรเพ่ือท่ีจะน าเสนอ ส านกังานเขต และกองแผนงาน

ได้  โดยหลงัจากท่ีกองแผนงานได้ ก าหนดเป้าหมายแหล่งน า้ประจ าปี ได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “คดัเลือกรายช่ือเกษตรกรเข้าแผนฯ”  ในกลุม่เคร่ืองมือของสถานีพฒันา

ท่ีดนิ  

2) เลือก ปีงบประมาณ และ ประเภทงบประมาณ ท่ีต้องการท ารายการ ระบบจะแสดง

รายการ  กด “แสดงข้อมลู” เพ่ือท ารายการ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 4-4 เลือกรายการคดัเลือกรายช่ือเกษตรกรเข้าแผนฯ 

3) กดเลือก ”เพิ่มค าร้อง” เพ่ือจะเลือกค าร้องของเกษตรกรท่ีต้องการคดัเลือกเพ่ือน าเสนอ 

4) ระบเุง่ือนไขหากต้องการเลือกแสดงเฉพาะรายการค าร้องของเกษตรตามเง่ือนไขท่ีต้องการ 

แล้วกดปุ่ ม “แสดงค าร้อง”  

5) ระบบจะแสดงรายช่ือของเกษตรกรท่ียงัไมเ่คยได้รับการขดุบอ่น า้และตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนดก่อนหน้ามาแสดงในรูปแบบของตาราง 

6) เลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการ คดัเลือก มาน าเสนอได้โดยการคลิกท่ี checkbook หน้า

รายช่ือของเกษตรกรรายท่ีต้องการ 

7) เม่ือเลือกเกษตรกรได้ตามจ านวนท่ีต้องการกดปุ่ ม “คดัเลือก” เพ่ือบนัทกึรายช่ือเกษตรกร

ท่ีได้เลือกไปแล้วนัน้เข้าสูฟ่อร์มการน าเสนอ 

8) กดปุ่ ม “น าเสนอสพข.” เพ่ือด าเนินการน าเร่ืองสง่ไปยงัส านกังานเขตพฒันาท่ีดิน 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 4-6 รายช่ือเกษตรกรท่ีคดัเลือกมาเพ่ือน าเสนอ 

 

4.3  ส านักงานเขตพัฒนาที่ดนิอนุมัตริายช่ือเกษตรกร 

เม่ือสถานีพฒันาท่ีดนิสง่รายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการคดัเลือกมา ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิจะ

สามารถตรวจสอบและพิจารณาอนมุตัริายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการคดัเลือกมาได้ดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “อนมุตัริายช่ือเกษตรกร(เพิ่ม)” จากกลุม่เคร่ืองมือส านกังานเขตพฒันา

ท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 

4) กดปุ่ ม “อนมุตัิ” เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา และระบบ

จะน าเสนอรายช่ือตอ่ไปให้ทางกองแผนงานพิจารณาเพ่ือรวบรวม 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

 

รูปท่ี 4-7 หน้าตา่งแสดงรายการรายช่ือท่ีถกูคดัเลือกท่ีสถานีพฒันาท่ีดินสง่มาให้ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิ 
 

4.4  กองแผนงานรวบรวมรายช่ือเกษตรกร 

รายช่ือของเกษตรกรท่ีส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิได้อนมุตัิแล้วจะถกูสง่มายงักองแผนงาน

เพ่ือท่ีจะพิจารณาอนมุตัแิละรวบรวมรายช่ือโดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “รวบรวมรายช่ือเกษตรกร (เพิ่ม)” จากกลุ่มเคร่ืองมือส านกังานเขตพฒันา

ท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 

4) กดปุ่ ม “อนมุตัิ” เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามาและสินสดุ

การรวบรวมรายช่ือ 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 4-8 หน้าตา่งแสดงรายการรายช่ือท่ีส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิอนมุตัแิล้วสง่มาให้กองแผนงานรวบรวม 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

5. จัดสรรแหล่งน า้ตามงบ พ.ร.บ. 

 

5.1  กองแผนงานเร่ิมต้นช่วงจัดสรรงบตามพ.ร.บ. 

หลงัจากได้รับงบประมาณเพ่ือมาด าเนินการโครงการแล้ว กองแผนงานจะเร่ิมต้นงานในชว่ง

จดัสรรงบตาม พ.ร.บ. ได้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “เร่ิมต้นชว่งจดัสรรงบตามพ.ร.บ.” ในกลุม่เคร่ืองมือของกองแผนงาน 

2) เลือกปีงบประมาณ และประเภทงบประมาณ ท่ีต้องการ 

3) กด “เร่ิมต้นปีงบประมาณ” เพ่ือด าเนินการเร่ิมต้นชว่งจดัสรรงบ 

 

 

รูปท่ี 5-1 กองแผนงานเร่ิมต้นชว่งจดัสรรงบตามพ.ร.บ. 

 

4) เม่ือด าเนินการส าเร็จ ระบบจะแสดงหน้าจดัสรรเป้าหมายแหลง่น า้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

พิจารณาแก้ไข ปรับเปล่ียนจ านวนเป้าหมายในแตล่ะสถานีอีกครัง้ 

5) กด “บนัทกึ เพ่ือเร่ิมต้นจ านวนเป้าหมายในแตล่ะสถานีพฒันาท่ีดนิ 

 

 

5.2  สถานีพัฒนาที่ดนิคัดเลือกรายช่ือเกษตรกร 

เจ้าหน้าท่ีจะสามารถคดัเลือกรายช่ือเกษตรเพ่ือท่ีจะน าเสนอ ส านกังานเขต และกองแผนงาน

ได้  โดยหลงัจากท่ีกองแผนงานได้ ก าหนดเป้าหมายแหล่งน า้ประจ าปี ได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “คดัเลือกรายช่ือเกษตรกรเข้าแผนฯ”  ในกลุม่เคร่ืองมือของสถานีพฒันา

ท่ีดนิ  
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

2) เลือก ปีงบประมาณ และ ประเภทงบประมาณ ท่ีต้องการท ารายการ ระบบจะแสดง

รายการ  กด “แสดงข้อมลู” เพ่ือท ารายการ 

3) กดเลือก ”เพิ่มค าร้อง” เพ่ือจะเลือกค าร้องของเกษตรกรท่ีต้องการคดัเลือกเพ่ือน าเสนอ 

4) ระบเุง่ือนไขหากต้องการเลือกแสดงเฉพาะรายการค าร้องของเกษตรตามเง่ือนไขท่ีต้องการ 

แล้วกดปุ่ ม “แสดงค าร้อง”  

5) ระบบจะแสดงรายช่ือของเกษตรกรท่ียงัไมเ่คยได้รับการขดุบอ่น า้และตรงตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนดก่อนหน้ามาแสดงในรูปแบบของตาราง 

6) เลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการ คดัเลือก มาน าเสนอได้โดยการคลิกท่ี checkbook หน้า

รายช่ือของเกษตรกรรายท่ีต้องการ 

7) เม่ือเลือกเกษตรกรได้ตามจ านวนท่ีต้องการกดปุ่ ม “คดัเลือก” เพ่ือบนัทกึรายช่ือเกษตรกร

ท่ีได้เลือกไปแล้วนัน้เข้าสูฟ่อร์มการน าเสนอ 

8) กดปุ่ ม “น าเสนอสพข.” เพ่ือด าเนินการน าเร่ืองสง่ไปยงัส านกังานเขตพฒันาท่ีดิน 

 

 

5.3  ส านักงานเขตพัฒนาที่ดนิอนุมัตริายช่ือเกษตรกร 

เม่ือสถานีพฒันาท่ีดนิสง่รายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการคดัเลือกมา ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิจะ

สามารถตรวจสอบและพิจารณาอนมุตัริายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการคดัเลือกมาได้ดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “อนมุตัริายช่ือเกษตรกร(เพิ่ม)” จากกลุม่เคร่ืองมือส านกังานเขตพฒันา

ท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 

4) กดปุ่ ม “อนมุตัิ” เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา และระบบ

จะน าเสนอรายช่ือตอ่ไปให้ทางกองแผนงานพิจารณาเพ่ือรวบรวม 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 

 

5.4  กองแผนงานรวบรวมรายช่ือเกษตรกร 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

รายช่ือของเกษตรกรท่ีส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิได้อนมุตัิแล้วจะถกูสง่มายงักองแผนงาน

เพ่ือท่ีจะพิจารณาอนมุตัแิละรวบรวมรายช่ือโดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “รวบรวมรายช่ือเกษตรกร (เพิ่ม)” จากกลุ่มเคร่ืองมือส านกังานเขตพฒันา

ท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 

4) กดปุ่ ม “อนมุตัิ” เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามาและสินสดุ

การรวบรวมรายช่ือ 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

6. จัดการสัญญาผู้รับเหมาและรายละเอียดการขุดบ่อน า้ 

หลงัจากท่ีทางรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการคดัเลือกได้รับการอนมุตัิจากกองแผนงานในขัน้ตอน

จดัสรรงบตาม พ.ร.บ.ให้ได้รับการขดุสระน า้แล้ว ทางสถานีพฒันาท่ีดินจะสามารถด าเนินการจดัการข้อมลู

และลายละเอียดตา่งๆ ของการขดุสระน า้ได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

 

6.1 เพิ่มสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมา 

เจ้าหน้าท่ีสถานีพฒันาท่ีดนิจะท าการบนัทกึข้อมลูสญัญาการขดุบอ่น า้กบัผู้ รับเหมาเพ่ือเป็น

ข้อมลูต้นต้นส าหรับการขดุบอ่น า้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ จดัการข้อมลูสญัญาการขดุ จากกลุม่เคร่ืองมือสถานีพฒันาท่ีดนิ 

2) ตรวจสอบรายช่ือ สถานีพฒันาท่ีดนิ ปีงบประมาณ และ ประเภทงบประมาณ ท่ีต้องการ

ด าเนินการ 

3) กด “เพิ่มสญัญา” เพิ่มท าการเพิ่มข้อมลูสญัญาใหมต่ามปีงบประมาณและประเภท

งบประมาณท่ีเลือก 

 

 

รูปท่ี 6-1เคร่ืองมือจดัการสญัญาการขดุแหลง่น า้ฯ 
 

4) กรอกข้อมลูลายละเอียดเก่ียวกบัสญัญา 

5) กด บนัทกึ เพ่ือยืนยนัและบนัทกึข้อมลูสญัญาเข้าสูร่ะบบ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

 

รูปท่ี 6-2 ลายละเอียดข้อมลูของสญัญา 
 

 

6.2 เพิ่มรายช่ือเกษตรกรที่ได้รับอนุมัตกิารขุดบ่อน า้เข้าสู่สัญญา 

หลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีเพิ่มข้อมลูสญัญาการขดุเข้าสูร่ะบบ เจ้าหน้าท่ีจะต้องท าการระบรุายช่ือ

เกษตรกรท่ีได้รับอนมุตักิารขดุบอ่น า้เข้ากบัสญัญาท่ีได้ท าการเพิ่มข้อมลูไว้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ จดัการข้อมลูสญัญาการขดุ จากกลุม่เคร่ืองมือสถานีพฒันาท่ีดนิ 

2) เลือกรายการสญัญาท่ีต้องการแล้วกดปุ่ ม “แสดงรายการ” 

3) กดปุ่ ม “เพิ่มเกษตรกร” เพ่ือเลือกเกษตรกรท่ีต้องการเข้าสู่สญัญา 

4) ระบบจะแสดงตารางรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับอนมุตัิตามปีงบประมาณและประเภทของ

งบประมาณตามสญัญานัน้ 

5) เลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการโดยการเลือก checkbook หน้ารายช่ือเกษตรกรนัน้ 

6) กดปุ่ ม “เลือกเข้าสญัญา”  เพ่ือให้รายช่ือเกษตรกรท่ีเลือกไว้เข้าสูส่ญัญาท่ีต้องการ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 6-3 รายช่ือเกษตรกรท่ีน าเข้าสูส่ญัญา 
 

 

6.3 เพิ่มข้อมูลลายละเอียดการขุดบ่อน า้ของเกษตรกร 

เม่ือเกษตรกรได้รับการผกูข้อมลูเข้ากบัสญัญาแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะสามารถท าการเพิ่ม

รายละเอียดการขดุบอ่น า้ของเกษตรกรในแตล่ะลายได้โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “จดัการข้อมลูการขดุแหลง่น า้ฯ” จากกลุ่มเคร่ืองมือของสถานีพฒันาท่ีดนิ 

2) หากต้องการคดักรอกการแสดงรายช่ือเกษตรกรสามารถท าได้โดยกรอกรายละเอียดข้อมลู

เง่ือนไขแล้วกด “แสดง” เพ่ือให้ระบบแสดงรายช่ือของเกษตรกรอีกครัง้ตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนด 

3) เลือกเกษตรกรรายท่ีต้องการเพิ่มหรือปรับปรุงรายละเอียดการขดุโดยคลิกท่ีปุ่ ม  หน้า

รายช่ือเกษตรกร 



32 
 

__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

 

รูปท่ี 6-4 รายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการอนมุตักิารขดุบอ่น า้ 
 

 

4) แก้ไขข้อมลูลายละเอียดการขดุบอ่ตามท่ีต้องการ 

5) สามารถอพัโหลดรูปภาพการขดุบอ่น า้เข้าสูร่ะบบได้โดยกดเลือกท่ีปุ่ ม upload แล้ว

เลือกท่ีไฟล์ภาพท่ีต้องการ 

6) กด “บนัทกึ” เพ่ือบนัทึกข้อมลูท่ีแก้ไขเข้าสูร่ะบบ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

 

รูปท่ี 6-5 แสดงรายละเอียดข้อมลูการขดุบอ่น า้ของเกษตรกร 

 

6.4 บันทกึข้อมูลเกษตรกรท่ีด าเนินการขุดบ่อน า้แล้วเสร็จ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถระบสุถานการณ์ขดุบอ่ของเกษตรกรท่ีได้รับการขดุบอ่แล้วเสร็จได้โดยมี

ขัน้ตอนดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “จดัการข้อมลูการขดุแหลง่น า้ฯ” 

2) เลือกเกษตรรายท่ีต้องการจะปรับสถานการณ์ขดุบอ่เป็นแล้วเสร็จ 

3) ตรวจสอบรายละเอียดข้อมลู วนัท่ีเร่ิมงาน วนัท่ีสง่มอบงาน และพิกดัท่ีต้องการขดุสระ ให้

ครบ และต้องมีการอพัโหลดรูปเข้ามายงัระบบอยา่งน้อยจ านวน 2 รูป 

4) กดปุ่ ม “เสร็จสิน้การขดุ” 

 

6.5 ยกเลิกสถานะของการขุดบ่อน า้ของเกษตรกร 

1) เลือกเคร่ืองมือ “จดัการข้อมลูการขดุแหลง่น า้ฯ” 

2) เลือกเกษตรรายท่ีต้องการจะยกเลิกสถานะของการขดุบอ่ 

3) กดปุ่ ม “ยกเลิกการขดุ” 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

4) ระบลุายละเอียด วนัท่ี และสาเหตกุารยกเลิก 

5) กด “ตกลง” เพ่ือยืนยนัยกเลิกการขดุ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

7. เปล่ียนแปลงยกเลิกรายชื่อเกษตรกรในโครงการฯ 

เม่ือทางสถานีพฒันาท่ีดนิได้ท าการยกเลิกสถานะของการขดุบอ่ของเกษตรกรในแตล่ะรายแล้ว 

สถานีจะต้องด าเนินการสง่เร่ืองการยกเลิกรายช่ือเกษตรกรในโครงการ เพ่ือให้ส านกังานเขต และกอง

แผนงานได้รับทราบและอนมุตั ิซึง่จะมีขึน้ตอนดงันี ้

 

7.1 สถานีพฒันาท่ีดนิน าเสนอรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการยกเลิก 

สถานีพฒันาท่ีดนิน าเสนอรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการยกเลิกจากโครงการไปยงัส านกังานเขต

พฒันาท่ีดนิได้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “เปล่ียนแปลงรายช่ือเกษตรกร(ยกเลิก)” จากกลุม่เคร่ืองมือสถานีพฒันา

ท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณ และประเภทงบประมาณ ท่ีต้องการด าเนินการ 

3) กดปุ่ ม “เพิ่ม” เพ่ือสร้างรายการยกเลิกรายช่ือขึน้มาใหม่ 

4) เลือกรายการยกเลิกรายช่ือท่ีเพิ่มขึน้มาแล้วกดปุ่ ม “แสดงข้อมลู” เพ่ือท ารายการ 
 

 

รูปท่ี 7-1สร้างรายการเปล่ียนแปลงรายช่ือเกษตรกร(ยกเลิก) 

 

5) กดเลือก “เพิ่มค าร้อง” เพ่ือเลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการน าเสนอการเปล่ียนแปลง

ยกเลิก 



36 
 

__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

6) ระบบจะแสดงรายช่ือเกษตรกรท่ีอยูใ่นสถานะยกเลิกการขดุในชว่งปีงบประมาณ และ

ประเภทงบประมาณท่ีท ารายการ 

7) เลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการน าเสนอเปล่ียนแปลงยกเลิก 

8) กดปุ่ ม “คดัเลือก” เพ่ือยืนยนัรายช่ือเกษตรกรท่ีเลือกมาเข้าสูฟ่อร์มขอเปล่ียนแปลงยกเลิก 

9) กดปุ่ ม “น าเสนอสพข.” เพ่ือด าเนินการสง่เร่ืองให้ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิพิจารณา 

 

 

รูปท่ี 7-2 เพิ่มรายช่ือเกษตรท่ียกเลิกการขดุเข้าสูร่ายการเปล่ียนแปลง(ยกเลิก)และน าเสนอ 
 

7.2 ส านักงานเขตพัฒนาที่ดนิอนุมัตริายช่ือเกษตรกรที่ต้องการเปล่ียนแปลง

ยกเลิก 

เม่ือสถานีพฒันาท่ีดนิสง่รายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการเปล่ียนแปลงยกเลิกมา ส านกังานเขต

พฒันาท่ีดนิจะสามารถตรวจสอบและพิจารณาอนมุตัริายช่ือเกษตรกรท่ีได้น าเสนอมาได้ดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “อนมุตักิารเปล่ียนแปลงรายช่ือเกษตรกร(ยกเลิก)” จากกลุม่เคร่ืองมือ

ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

4) กดปุ่ ม “อนมุตั”ิ เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา และระบบ

จะน าเสนอรายช่ือตอ่ไปให้ทางกองแผนงานพิจารณาเพ่ือรวบรวม 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 

 

รูปท่ี 7-3ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิพิจารณาและอนมุตัริายช่ือขอเปล่ียนแปลง(ยกเลิก) 

 

 

7.3 กองแผนงานรวบรวมรายช่ือเกษตรกรที่ต้องการเปล่ียนแปลงยกเลิก 

รายช่ือของเกษตรกรท่ีส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิได้อนมุตัิแล้วจะถกูสง่มายงักองแผนงาน

เพ่ือท่ีจะพิจารณาอนมุตัแิละรวบรวมรายช่ือโดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “รวบรวมรายช่ือการเปล่ียนแปลงเกษตรกร (ยกเลิก)” จากกลุม่เคร่ืองมือ

กองแผนงาน 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

4) กดปุ่ ม “อนมุตัิ” เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามาและสินสดุ

การรวบรวมรายช่ือ 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 

 

 

รูปท่ี 7-4 กองแผนงานพิจารณาและอนมุตัริายช่ือขอเปล่ียนแปลง(ยกเลิก) 
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__________________________________________________________________________________ 

คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

8. เปล่ียนแปลงแทนที่รายชื่อเกษตรกรในโครงการฯ 

เม่ือทางสถานีพฒันาท่ีดนิได้ท าการแทนท่ีสถานะของการขดุบอ่ของเกษตรกรในแตล่ะรายแล้ว 

สถานีจะต้องด าเนินการสง่เร่ืองการแทนท่ีรายช่ือเกษตรกรในโครงการ เพ่ือให้ส านกังานเขต และกอง

แผนงานได้รับทราบและอนมุตั ิซึง่จะมีขึน้ตอนดงันี ้

 

8.1 สถานีพัฒนาที่ดนิน าเสนอรายช่ือเกษตรกรที่ต้องการแทนที่  

สถานีพฒันาท่ีดนิน าเสนอรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการแทนท่ีจากโครงการไปยงัส านกังานเขต

พฒันาท่ีดนิได้โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “เปล่ียนแปลงรายช่ือเกษตรกร(แทนท่ี)” จากกลุม่เคร่ืองมือสถานีพฒันา

ท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณ และประเภทงบประมาณ ท่ีต้องการด าเนินการ 

3) กดปุ่ ม “เพิ่ม” เพ่ือสร้างรายการแทนท่ีรายช่ือขึน้มาใหม่ 

4) เลือกรายการแทนท่ีรายช่ือท่ีเพิ่มขึน้มาแล้วกดปุ่ ม “แสดงข้อมลู” เพ่ือท ารายการ 
 

 

รูปท่ี 8-1สร้างรายการเปล่ียนแปลงรายช่ือเกษตรกร(แทนท่ี) 

 

5) ระบบจะแสดงรายการแบง่ออกเป็น 2 ฝ่ัง คือฝ่ัง “รายช่ือของเกษตรกรยกเลิก” และ ฝ่ัง 

“รายช่ือของเกษตรกรแทนท่ี” 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

6) กดเลือก “เพิ่มค าร้อง” ท่ีฝ่ังรายช่ือเกษตรกรยกเลิก เพ่ือเลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการ

ยกเลิกการขดุบอ่น า้ 

7) ระบบจะแสดงรายช่ือเกษตรกรท่ีอยูใ่นสถานะยกเลิกการขดุในชว่งปีงบประมาณ และ

ประเภทงบประมาณท่ีท ารายการ 

8) เลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการยกเลิกการขดุบอ่น า้ 

9) กดปุ่ ม “คดัเลือก” เพ่ือยืนยนัรายช่ือเกษตรกรท่ีเลือกมาเข้ารายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการ

ยกเลิกการขดุบอ่น า้ 

10) กดเลือก “เพิ่มค าร้อง” ท่ีฝ่ังรายช่ือเกษตรกรแทนท่ี เพ่ือเลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการมา

แทนท่ีเกษตรกรท่ียกเลิกการขดุบอ่น า้ 

11) เลือกรายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการมาแทนท่ี 

12) กดปุ่ ม “คดัเลือก” เพ่ือยืนยนัรายช่ือเกษตรกรท่ีเลือกมาเข้ารายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการ

ยกเลิกการขดุบอ่น า้ 

13) ตรวจสอบจ านวนรายช่ือของเกษตรกรท่ียกเลิกและแทนท่ีต้องเทา่กนั 

14) กดปุ่ ม “น าเสนอสพข.” เพ่ือด าเนินการสง่เร่ืองให้ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิพิจารณา 

 

 

รูปท่ี 8-2 เลือกรายช่ือเกษตรกรท่ียกเลิกการขดุและรายช่ือเกษตรกรท่ีขอแทนท่ี 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

8.2 ส านักงานเขตพัฒนาที่ดนิอนุมัตริายช่ือเกษตรกรที่ต้องการเปล่ียนแปลง

แทนที่ 

เม่ือสถานีพฒันาท่ีดนิสง่รายช่ือเกษตรกรท่ีต้องการเปล่ียนแปลงแทนท่ีมา ส านกังานเขต

พฒันาท่ีดนิจะสามารถตรวจสอบและพิจารณาอนมุตัริายช่ือเกษตรกรท่ีได้น าเสนอมาได้ดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “อนมุตักิารเปล่ียนแปลงรายช่ือเกษตรกร(แทนท่ี)” จากกลุม่เคร่ืองมือ

ส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิ 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 

4) กดปุ่ ม “อนมุตัิ” เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา และระบบ

จะน าเสนอรายช่ือตอ่ไปให้ทางกองแผนงานพิจารณาเพ่ือรวบรวม 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 

 

 

รูปท่ี 8-3 ส านกังานพฒันาท่ีดนิพิจารณาอนมุตัิรายช่ือขอเปล่ียนแปลง(แทนท่ี) 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

8.3 กองแผนงานรวบรวมรายช่ือเกษตรกรที่ต้องการเปล่ียนแปลงแทนที่ 

รายช่ือของเกษตรกรท่ีส านกังานเขตพฒันาท่ีดนิได้อนมุตัิแล้วจะถกูสง่มายงักองแผนงาน

เพ่ือท่ีจะพิจารณาอนมุตัแิละรวบรวมรายช่ือโดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

1) เลือกเคร่ืองมือ “รวบรวมรายช่ือการเปล่ียนแปลงเกษตรกร (แทนท่ี)” จากกลุม่เคร่ืองมือ

กองแผนงาน 

2) เลือกปีงบประมาณและประเภทงบประมาณท่ีต้องการจะพิจารณา 

3) ตรวจสอบรายช่ือเกษตรกรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิสง่มาได้โดยกดปุ่ ม  ท่ีคอลมัน์แรก

หน้ารายช่ือสถานีพฒันาท่ีดินท่ีต้องการ 

4) กดปุ่ ม “อนมุตัิ” เพ่ือยืนยนัอนมุตัริายช่ือท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามาและสินสดุ

การรวบรวมรายช่ือ 

5) กดปุ่ ม “ไมอ่นมุตัิ”เพ่ือไมอ่นมุตัริายช่ือเกษตรท่ีทางสถานีพฒันาท่ีดนิคดัเลือกเข้ามา โดย

สามารถแนบหมายเหตขุองการไมอ่นมุตัิกลบัไปเพ่ือให้ทางสถานีพฒันาท่ีดินรับทราบได้ 

 

 

รูปท่ี 8-4 กองแผนงานพิจารณาอนมุตัริายช่ือขอเปล่ียนแปลง(แทนท่ี)  
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

9. รายงาน 

ตารางรายการจะแสดงลายละเอียดข้อมลูตา่งๆ ท่ีต้องการทราบและจดัท าในรูปแบบของรายงาน 

โดยสามารถบนัทกึข้อมลูออกมาอยูใ่นรูปแบบไฟล์ Excel หรือสัง่พิมพ์ออกยงัเคร่ือง printer ได้ โดยจะ

ประกอบไปด้วยรายงานตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 รายงานรายการค าขอความต้องการแหลง่น า้ในโครงการฯ 

 รายงานแผนการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ รายอ าเภอ/ต าบล 

 รายงานแผนท่ีสรุปแผนการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ 

 รายงานแผนการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ(ระบรุายช่ือเกษตรกร) 

 รายงานรายการช่ือเกษตรเปล่ียนแปลงแทนท่ีเกษตรกรท่ีได้รับการขดุสระน า้ 

 รายงานรายการช่ือเกษตรกรท่ีขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ รายจงัหวดั 

 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ รายอ าเภอ/ต าบล 

 รายงานแผนท่ีสรุปผลการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ 

 รายงานรายช่ือเกษตรกรท่ีได้รับการขดุสระน า้เรียบร้อยแล้ว 

 รายงานแผน-ผลการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ แยกปีงบประมาณเป็นรายจงัหวดั 

 รายงานแผนภมูิแทง่แผน-ผลการด าเนินงานโครงการแหล่งน า้ฯ รายจงัหวดั 

 รายงานแผน-ผลการด าเนินงานโครงการแหลง่น า้ฯ แยกปีงบประมาณ รายอ าเภอ/ต าบล 

 รายงานแผนภมูิแทง่แผน-ผลการด าเนินงานโครงการแหล่งน า้ฯ รายอ าเภอ/ต าบล 

 รายงานสรุปคะแนนแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจ 

 รายงานสรุปข้อมลูการก่อสร้างแหลง่น า้ตามประเภทงบประมาณ รายจงัหวดั ] 

 รายงานสรุปข้อมลูการก่อสร้างแหลง่น า้ตามประเภทงบประมาณ รายอ าเภอ/ต าบล ] 

 รายงานรายละเอียดข้อมลูการก่อสร้างแหลง่น า้ฯ 

 รายงานการเปรียบเทียบความต้องการสระน า้กบัจ านวนสระน า้ท่ีขดุเรียบร้อยแล้ว 

 รายงานแผนภมูิเปรียบเทียบความต้องการสระน า้กบัจ านวนสระน า้ท่ีขดุเรียบร้อยแล้ว 
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คูม่ือการใช้งานระบบบริหารจดัการข้อมลูเกษตรแหลง่น า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน       ศนูย์สารสนเทศ กรมพฒันาทีด่ิน 

9.1 ส่วนประกอบทั่วไปของกลุ่มเคร่ืองมือรายงาน 

หน้าตา่งแสดงผลรายงานจะประกอบด้วย 3 สว่นหลกัๆ คือ 

1) เง่ือนไขการแสดงข้อมลู โดยสามารถปรับเง่ือนไขข้อมลูท่ีสนใจน ามาแสดงท่ีรายงาน แล้ว

กด “แสดง” เพ่ือแสดงรายงาน 

2) ข้อมลูรายงาน สว่นนีจ้ะท าการแสดงรายละเอียดข้อมลูของรายงาน 

3) สว่นน าออก(export) ข้อมลู โดยสามารถเลือก “พิมพ์รายงาน” หรือ “บนัทึก excel” ไป

ยงัไฟล์ได้ 

 

 

 

1 

2 

3 


