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บทน า 
แสดงข้อมูลระบบในหน้าแรก 

 
ในหน้ำแรกของระบบโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด 

แสดงข้อมูลต่ำงๆ ตำมรูปแสดงหน้ำแรกของระบบโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลำด 
 

 
รูปแสดงหน้ำแรกของโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด 

 
จำกรูปแสดงหน้ำแรกของโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด 
           แสดงรำยละเอียดดังนี้  

หมำยเลข 1 แสดงส่วนเข้ำสู่ระบบโครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ 
               และเชื่อมโยงตลำด 
หมำยเลข 2 แสดงส่วนเข้ำสู่ระบบโครงกำรแปลงใหญ่ระบบปกติ  
หมำยเลข 3 แสดงสำรสนเทศแปลงใหญ่  
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บทที่ 1 

 การใช้งานระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

 
1.1  ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ  

ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่มีข้ันตอนดังนี้  
1. เปิดโปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ และระบุ URL ระบบงำน  
2. หลังจำกท่ีระบบแสดงหน้ำจอ ให้ผู้ใช้งำนระบุข้อมูล ดังนี้  

1) ระบุชื่อผู้ใช้งำน  
2) ระบุรหัสผ่ำน  
3) คลิกท่ีปุ่ม “เข้ำสู่ระบบ” 

 ตำมรูปแสดงขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ 

 
รูปแสดงขั้นตอนกำรเข้ำสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังจำกเข้ำสู่ระบบส ำเร็จระบบจะแสดงหน้ำจอส ำหรับจัดกำรข้อมูลระบบโครงกำรยกระดับแปลง
ใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลำด ตำม 
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รูปแสดงหน้ำจอส ำหรับจัดกำรข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้ำนพืช 

 
จำกรูปแสดงหน้ำจอส ำหรับจัดกำรข้อมูลระบบฐำนข้อมูลเกษตรกร แสดงรำยละเอียดดังนี้  

หมำยเลข 1 ขั้นตอนกำรบันทึกในระบบ 
หมำยเลข 2 ดำวน์โหลดเอกสำรต่ำงที่ใช้ในโครงกำร  
หมำยเลข 3 ขั้นตอนบันทึกในระบบ  
หมำยเลข 4 รำยงำน  
หมำยเลข 5 ค่ำท่ีใช้ในระบบ  
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บทที่ 2  
ขั้นตอนบันทึกในระบบ 

 
2.1 ขั้นตอนที่ 1   

 กำรเข้ำบันทึกขั้นตอนที่ 1 ( เข้ำร่วม/ไม่เข้ำร่วมโครงกำร ) ท ำได้โดย คลิกที่   ตำมรูปแสดงกำร
คลิกเลือกบันทึกข้อมูลเข้ำร่วม/ไม่เข้ำร่วมโครงกำร 

 
รูปแสดงกำรคลิกเลือกบันทึกเข้ำร่วม/ไม่เข้ำร่วมโครงกำร 

 
จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำจอกำรบันทึกเข้ำร่วม/ไม่เข้ำร่วมโครงกำรกำรที่ต้องกำรจะบันทึกข้อมูล   

  
 

รูปแสดงหน้ำกำรบันทึกเข้ำร่วม/ไม่เข้ำร่วมโครงกำรที่ต้องกำรจะบันทึกข้อมูล 
ให้ทำ่น คลิ๊กเลือก  กำรเข้ำร่วม หรือไม่เข้ำร่วมโครงกำร โดยมี 3 ตัวเลือกให้ดังนี้ 

 ไม่เข้ำร่วมเพรำะกลุ่มไม่พร้อมในกำรเข้ำร่วมโครงกำร ต้องระบุรำยละเอียด *** 

 ไม่เข้ำร่วมเพรำะกลุ่มไม่สำมำรถจดทะเบียนประเภทนิติบุคคลได้ ต้องระบุรำยละเอียด *** 



 

5 | หน้ำ 

 

 
 เข้ำร่วมโครงกำร 

 แปลงใหญ่ที่ท่ำนเลือกจะสำมำรถไปด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนที่ 2 ได้ ส่วน ไม่เข้ำร่วมเพรำะกลุ่มไม่
พร้อมในกำรเข้ำร่วมโครงกำร และไม่เข้ำร่วมเพรำะกลุ่มไม่สำมำรถจดทะเบียนประเภทนิติบุคคลได้ 

          จะไม่สำมำรถไปต่อในขั้นตอนที่ 2 แต่ ท่ำนสำมำรถกลับมำแก้ไข จำก ไม่เข้ำร่วม เป็นเข้ำร่วม ได้ 

 
 
 

2.2 ขั้นตอนที่ 2 บันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน 
 เมื่อผู้ใช้งำนบันทึกกำรเข้ำร่วมโครงกำรในขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อย เฉพำะแปลงที่ยืนยันเข้ำร่วมโครงกำร 
ผู้ใช้งำนจะสำมำรถไปด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนที่ 2 คือกำรสร้ำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นรำยเดือน   
ตำมรูปคลิกเลือก สร้ำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
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รูปคลิกสร้ำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยเดือน 
  

จำกนั้นระบบจะแสดงหน้ำจอกำรสร้ำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยเดือน 

 
ในกรณีที่ ผู้ใช้งำน ยังไม่มีกำรสร้ำงแผนแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ให้คลิ๊ก  
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ขั้นตอนกำรสร้ำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ดังนี้  
      เพ่ิม กิจกรรมหลักในกำรสร้ำงแผน มี 7 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนสิ่งปลูกสร้ำง วัสดุอุปกรณ์ 
แหล่งน้ ำ เครื่องจักรครุภัณฑ์ ปัจจัยกำรผลิต และ อื่นๆ 
      เพ่ิม กิจกรรมย่อย ซึ่งกิจกรรมย่อย จะจัดเป็นกลุ่มย่อยภำยใต้กิจกรรมหลัก ให้ท่ำนพิมพ์ บำงค ำข้ึนต้น
ของกิจกรรมย่อยที่ท่ำนต้องกำรบันทึก จำกตัวอย่ำง พิมพ์ โรง เข้ำไประบบจะดึงกิจกรรมย่อยท่ีขึ้นต้นด้วยโรง 
มำให้ ให้ผู้ใช้งำน เลือก กิจกรรมย่อยท่ีท่ำนต้องกำรบันทึก จำก ตัวเลือกที่ แสดง ระบบจะไม่รับข้อมูลที่
นอกเหนือจำก ตัวเลือก ด้ำนล่ำง 
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      เพ่ิม ประเภทกิจกรรม กิจกรรมในระบบ มี 3 ประเภทกิจกรรม ประกอบด้วย ด้ำนกำรผลิต ด้ำนพัฒนำ
คุณภำพ/มำตรฐำน ด้ำนกำรตลำด 
 
      เพ่ิมแผนกำรใช้จ่ำยรำยเดือน ผู้ใช้งำน สำมำรถบันทึกแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ภำยใต้กิจกรรมหลัก/กิจกรรม
ย่อย นั้น เป็นรำยเดือน เมื่อท่ำนใส่แผนกำรใช้จ่ำยเงินแต่ละเดือน ระบบจะท ำกำรค ำนวณยอกรวมกำรใช้
จ่ำยเงิน รำยปีให้ ใน รวมงบประมำณ ช่องที่        (แนะน ำ ในช่อง วงเงินแต่ละเดือน ท่ำนไม่ต้องใส่ 
เครื่องหมำย , ในจ ำนวนเงิน) 
 
ระบบท ำกำรตรวจสอบว่ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละกิจกรรมรวมแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ี
คณะรัฐมนตรี อนุมัติ ถ้ำท่ำนบันทึกเกินจะมีข้อควำมแสดง 
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ให้ท่ำนกลับไปปรับแก้ไขวงเงิน ให้ถูกต้อง 
ในกรณีที่ ผู้ใช้งำนมีกำรท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงิน มำกกว่ำ 1 กิจกรรม ให้ผุ้ใช้งำนบันทึกกิจกรรมที่ 1 ให้เรียบร้อย
ระบบแสดงข้อมูลดังภำพ 

 
 
ระบบจะแสดง ข้อมูลวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก ครม. งบประมำณท่ีขอ ( ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่
บันทึกไปแล้ว) วงเงินคงเหลือ ( วงเงินที่ผู้ใช้งำนสำมำรถจัดท ำแผนเพิ่มเติมได้อีก) ถ้ำยังมีวงเงินคงเหลือ มำกว่ำ 

0 ผู้ใช้งำนสำมำรถเพ่ิม แผนกำรใช้จ่ำยเงิน ภำยใต้กิจกรรมหลัก/กิจจกรรมย่อย เพิ่มเติมได้ โดย คลิ๊กท่ี    
ระบบจะแสดงหน้ำจอสร้ำงแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ให้ผู้ใช้งำน เพ่ิมแผนกำรใช้จ่ำยได้  ระบบจะท ำกำรตรวจสอบ
กำรบันทึกแผนใหม่นี้โดย ห้ำมไม่ให้มี กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อยซ้ ำกับท่ีบันทึกไปเรียบร้อย  
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รูปแสดงหน้ำจอกำรตรวจสอบ 

ในกรณีที่ผู้ใช้งำน พบว่ำ ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยเงิน มีกำรบันทึกผิดพลำดหรือคลำดเคลื่อน มีควำมประสงค์ 

ต้องกำรแก้ไข ให้คลิ๊กท่ี  
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ระบบจะดึงข้อมูลเดิม ให้ผู้ใช้งำนกลับมำแก้ไขได้อีกครั้ง (แนะน ำ ในช่อง วงเงินแต่ละเดือน ท่ำนไม่ต้องใส่ 
เครื่องหมำย , ในจ ำนวนเงิน) 

 
 
ในกรณีที่ผู้ใช้งำน ต้องกำรยกเลิก ข้อมูลแผนกำรใช้จ่ำยเงิน  
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ให้คลิ๊กท่ี  เหมือนกับกำรแก้ไข แล้วให้ผู้ใช้งำน เข้ำไปแก้ไข วงเงินในแต่ละเดือน ให้เป็น 0 แล้วกดบันทึก 

ระบบจะมีปุ่ม ให้ผู้ใช้งำน ด ำเนินกำรลบแผนกำรใช้จ่ำยเงินต่อไป

 

 
 ผู้ใช้งำน จะสำมำรถ เพิ่มเติม แก้ไข ลบ แผนกำรใช้จ่ำยเงิน ได้จนกว่ำจะมีกำรบันทึกผลกำรพิจำรณำอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด ในขั้นตอนท่ี 3 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สำมำรถ เพ่ิม แก้ไข หรือลบ ข้อมูล
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน ได้ 
 
2.3 ขั้นตอนที่ 3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด 
 เมื่อผู้ใช้งำนบันทึกแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ โครงกำรในขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้งำนจะสำมำรถไป
ด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนที่ 3 คือกำรอนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเป็นรำยเดือนโดยคณะกรรมกำร
ระดับจังหวัด    
 
 
 
 
 



 

13 | หน้ำ 

 

 
ตำมรูปคลิกเลือก บันทึกผลกำรพิจำรณำระดับจังหวัด 

 
 
ขั้นตอนบันทึกผลกำรพิจำรณำระดับจังหวัด ดังนี้  
      ผลกำรพิจำรณำของคุณะกรรมกำรระดับจังหวัด ประกอบด้วย ทบทวนกิจกรรม ไม่อนุมัติ อนุมัติ  

1. ถ้ำ ผู้ใช้งำน เลือก ทบทวนกิจกรรม  

1 2 

3 
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จะมีเหตุผลที่ขอทบทวนกิจกรรม มำให้ใส่เพิ่มเติม ถ้ำผู้ใช้งำนไม่ใส่ข้อมูลระบบจะไม่สำมำรถบันทึกข้อมูลผ 
กำรพิจำรณำได้ ในตัวเลือกนี้ ท่ำนสำมำรถกลับเข้ำมำ เลือกผลกำรพิจำรณำใหม่ ได้อีกครั้ง 

ท่ำนจะต้องรวบรวมเอกสำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัด Scan หรือ ถ่ำยภำพ หลักฐำน
เอกสำร แล้วท ำกำร ZIP เป็น ไฟล์ เดียว อัพโหลดเข้ำสู่ระบบ เพ่ือจัดเก็บในระบบ ต่อไป  
*** ช่องนี้ เป็นช่องบังคับ ใส่ ถ้ำไม่มีเอกสำรแนบ ท่ำนสำมำรถเข้ำไปแก้ไข ไฟล์ที่อัพโหลดเข้ำสู่ระบบได้ 
จะกว่ำแปลงนี้จะถูกบันทึกผล ผ่ำนหรือ ไม่ผ่ำน จะถือว่ำสิ้นสุดในขั้นตอนนี้ แต่ถ้ำท่ำนบันทึกผลว่ำ 
ทบทวนกิจกรรม ท่ำจะยังสำมำรถเข้ำแก้ไข ผลกำรพิจำรณำ พร้อมทั้งแก้ไข ไฟล์เอกสำรที่แนบเข้ำมำใน
ระบบได้ ข้อแนะน ำในกำรตั้งชื่อไฟล์ที่เข้ำสู่ระบบให้ใช้รหัสแปลง เป็นชื่อไฟล์และนำมสกุล.zip เท่ำนั้น  

 
2 ถ้ำ ผู้ใช้งำน เลือก อนุมัติ ผู้ใช้งำนสำมำรถ ไปบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 ได้  

ท่ำนจะต้องรวบรวมเอกสำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรระดับจังหวัด Scan หรือ ถ่ำยภำพ หลักฐำน
เอกสำร แล้วท ำกำร ZIP เป็น ไฟล์ เดียว อัพโหลดเข้ำสู่ระบบ เพ่ือจัดเก็บในระบบ ต่อไป  
*** ช่องนี้ เป็นช่องบังคับ ใส่ ถ้ำไม่มีเอกสำรแนบ ระบบจะไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรในขั้นต่อไปได้ และให้
ท่ำนตรวจสอบเอกสำรที่ท่ำนรวบรวมให้ถูกต้องก่อนอัพโหลดเข้ำสู่ระบบ เพรำะเมื่อท่ำนอัพโหลดเข้ำสู่
ระบบ แล้วท่ำนจะไม่สำมำรถเข้ำไปแก้ไข ไฟล์ที่อัพโหลดเข้ำสู่ระบบได้ ข้อแนะน ำในกำรตั้งชื่อไฟล์ที่เข้ำสู่
ระบบให้ใช้รหัสแปลง เป็นชื่อไฟล์และนำมสกุล.zip เท่ำนั้น  

3   ถ้ำ ผู้ใช้งำน เลือก ไม่อนุมัติ จะมีเหตุผลที่ไม่อนุมัติ มำให้ใส่เพิ่มเติม ถ้ำผู้ใช้งำนไม่ใส่ข้อมูลระบบจะไม่
สำมำรถบันทึกข้อมูลผกำรพิจำรณำได้ ในตัวเลือกนี้ ท่ำนสำมำรถจะไม่สำมำรถกลับเข้ำมำ เลือกผลกำร
พิจำรณำใหม่ได้และจะไม่สำมำรถไปในขั้นตอนที่ 4 ได้ จะถือว่ำ แปลงนี้ จบกำรเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ 

*** ช่องนี้ เป็นช่องบังคับ ใส่ ถ้ำไม่มีเอกสำรแนบ ระบบจะไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรในขั้นต่อไปได้ และให้
ท่ำนตรวจสอบเอกสำรที่ท่ำนรวบรวมให้ถูกต้องก่อนอัพโหลดเข้ำสู่ระบบ เพรำะเมื่อท่ำนอัพโหลดเข้ำสู่
ระบบ แล้วท่ำนจะไม่สำมำรถเข้ำไปแก้ไข ไฟล์ที่อัพโหลดเข้ำสู่ระบบได้ ข้อแนะน ำในกำรตั้งชื่อไฟล์ที่เข้ำสู่
ระบบให้ใช้รหัสแปลง เป็นชื่อไฟล์และนำมสกุล.zip เท่ำนั้น  
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2.4 ขั้นตอนที่ 4 การท าบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ 
 เมื่อผู้ใช้งำนบันทึกผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรระดับจังหวัด ในขั้นตอนที่ 3 ผู้ใช้งำนจะสำมำรถ
ไปด ำเนินกำรต่อในขั้นตอนที่ 4 คือกำรท ำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ ระบบแสดงข้อมูลเฉพำะแปลงที่ 
ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรระดับจังหวัด แล้วเท่ำนั้น จะไม่แสดงแปลงที่ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรระดับจังหวัด หรือ อยู่ระหว่ำงทบทวนกิจกรรม  

 
ตำมรูปคลิกเลือก บันทึกผลข้อตกลง 

 
ขั้นตอนกำรท ำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ดังนี้  
      ผลกำรท ำบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย ท ำแล้ว ยังไม่ท ำ  

1. ถ้ำ ผู้ใช้งำน เลือก ยังไม่ท ำ  
ในตัวเลือกนี้ ท่ำนสำมำรถกลับเข้ำมำ เลือกผลกำรท ำบันทึกข้อตกลง ได้อีกครั้ง ผู้ใช้งำนจะไม่สำมำรถ
ไปขั้นตอนต่อไป จะกว่ำท่ำนเลือก ท ำแล้ว 
ถ้ำ ผู้ใช้งำน เลือก ท ำแล้ว  
ในตัวเลือกนี้ ท่ำนจะไมส่ำมำรถกลับเข้ำมำ เลือกผลกำรท ำบันทึกข้อตกลง ได้อีก ผู้ใช้งำนสำมำรถไป
ขั้นตอนต่อไป คือขั้นตอนที่ 5 กำรโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ 

2. วันที่ท ำบันทึกข้อตกลง ให้ท่ำนระบุวันที่ท ำบันทึกข้อตกลง  
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2.5 ขั้นตอนที่ 5 การโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ 
 เมื่อผู้ใช้งำนบันทึกผลข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ในขั้นตอนที่ 4 ผู้ใช้งำนจะสำมำรถไปด ำเนินกำรต่อใน
ขั้นตอนที่ 5 คือกำรโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ระบบแสดงข้อมูลเฉพำะแปลงที่ ท ำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่ม
แปลงใหญ่ เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น จะไม่แสดงแปลงที่ยังไม่ท ำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่  

 
ตำมรูปคลิกเลือก บันทึกผลโอนเงิน 

 
ขั้นตอนกำรท ำบันทึกกำรโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ดังนี้  
      ผลกำรโอนเงิน ประกอบด้วย โอนเงิน ยังไม่โอน 

1. ถ้ำ ผู้ใช้งำน เลือก ยังไม่โอน 
ในตัวเลือกนี้ ท่ำนสำมำรถกลับเข้ำมำ เลือกผลกำรโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ได้อีกครั้ง ผู้ใช้งำนจะ
ไม่สำมำรถไปขั้นตอนต่อไป จะกว่ำท่ำนเลือก โอนเงิน 
ถ้ำ ผู้ใช้งำน เลือก โอนเงิน  
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ในตัวเลือกนี้ ท่ำนจะสำมำรถไม่สำมำรถกลับเข้ำมำ เลือกผลกำรโอนเงิน ได้อีก ผู้ใช้งำนสำมำรถไป
ขั้นตอนต่อไป คือขั้นตอนที่ 6 บันทึกผลกำรใช้งำนเงินของกลุ่มแปลงใหญ่ 

2. วันที่ท ำโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ให้ท่ำนระบุวันที่โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่  
 

2.6 ขั้นตอนที่ 6 บันทึกผลการใช้จ่ายเงิน 
 เมื่อผู้ใช้งำนบันทึกผลกำรโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ในขั้นตอนที่ 5 ผู้ใช้งำนจะสำมำรถไปด ำเนินกำร
ต่อในขั้นตอนที่ 6 คือบันทึกผลกำรใช้จ่ำยเงินของกลุ่มแปลงใหญ่ ระบบแสดงข้อมูลเฉพำะแปลงที่ ท ำโอนเงิน
ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น จะไม่แสดงแปลงที่ยังไม่โอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่  

 
ตำมรูป ให้ท่ำนใส่รหัสแปลงใหญ่ที่ท่ำนต้องกำรบันทึกผลกำรใช้จ่ำยเงิน แล้วกดค้นหำ 
ระบบจะแสดงข้อมูลแปลงที่ท่ำนต้องกำรบันทึกข้ึนมำตำมภำพ ทำนจะไม่สำมำรถเข้ำไปบันทึกในแปลงที่ไม่ใช่
แปลงที่หน่วยงำนของท่ำนรับผิดชอบหรือ แปลงที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดของท่ำนได้ ก่อนบันทึก กรุณำตรวจสอบว่ำ
ข้อมูลแปลงที่ระบบน ำมำแสดง ตรงกับแปลงที่ท่ำนต้องกำรบันทึก 
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ขั้นตอนกำรบันทึกผลกำรใช้จ่ำยเงินของกลุ่มแปลงใหญ่ดังนี้  

 
      ผลกำรใช้จ่ำยเงิน  

1. ถ้ำท่ำนคลิ๊กท่ีผลกำรใช้จ่ำยเงิน  

ถ้ำระบบแสดงผลกำรใช้จ่ำยเงิน ตำมด้วย 0 แสดงว่ำ ท่ำนยังม่ได้บันทึกผล
กำรใช้จ่ำยเงิน แต่ถ้ำแสดงเลขอ่ืนๆ แสดงท่ำนบันทึกข้อมูลผลกำรใช้จ่ำยเงินไปแล้ว 
ผลกำรใช้จ่ำยเงิน จะเป็นผลกำรใช้จ่ำยเงินในแต่ละกิจกรรมที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรระดับ
จังหวัด จำกตัวอย่ำง จะเป็นผลกำรใช้จ่ำยเงิน โครงสร้ำงรับแผงท่อน้ ำ และอุปกรณ์ตู้เหล็กควบคุม
ระบบ ซึ่งมีผลกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด จ ำนวน 1,000,000 บำท  
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2. ให้ท่ำนกดเครื่องหมำย + ตำมภำพ  

 

 
 
ให้ท่ำนระบุวันที่ใช้จ่ำยเงิน และวงเงินใช้จ่ำย แล้วกด เพ่ิมข้อมูล 
ผู้ใช้งำนจะไม่สำมำรถ เพ่ิมกำรใช้จ่ำยเกินวงเงินที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด ได้ 
จำกตัวอย่ำง ผลกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรระดับจังหวัด จ ำนวน 1,000,000 บำท (โครงสร้ำงรับ
แผงท่อน้ ำ และอุปกรณ์ตู้เหล็กควบคุมระบบ) ถ้ำท่ำนบันทึกข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินเกิน จ ำนวน 
1,000,000 บำท ระบบจะแสดงข้อผิดพลำดดังภำพ

 
 
ให้ท่ำนแก้ไข ให้ถูกต้องแล้วกด เพิ่มข้อมูลใหม่ 
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ระบบ จะท ำกำรค ำนวณ งบประมำณที่ใช้ / และงบประมำณคงเหลือ ให้เรียบร้อย 
ในกรณีที่ท่ำนบันทึกผลกำรใช้จ่ำยเงินผิด ให้ผู้ใช้งำน 
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ระบบ จะท ำกำรค ำนวณ งบประมำณที่ใช้ / และงบประมำณคงเหลือ ให้เรียบร้อย 
ในกรณีที่ท่ำนต้องกำร ลบ ข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินในวันที่ผู้ใช้งำนไม่ต้องกำรออก ให้ท ำข้ันตอนดังนี้

 
ให้ท่ำน  
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โดยเข้ำไปแก้ไข  

 
 

 

ให้ท่ำน กด ปุ่ม  เพ่ิอลบข้อมูลต่อไป  
ข้อควรระวัง  
- ระบบจะท ำกำรควบคุม ยอดกำรใช้จ่ำยเงิน เป็นรำยกิจกรรมย่อย ตัวอย่ำงเช่น  

แปลงใหญ่ทั่วไป(หม่อนไหม) หมู่ 6 ต ำบลบ้ำนเรือ อ ำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
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คณะกรรมกำรระดับจังหวัด อนุมัติ 2 กิจกรรม ย่อย  
- กิจกรรม โครงสร้ำงรับแผงท่อน้ ำ และอุปกรณ์ตู้เหล็กควบคุมระบบ จ ำนวน 1,000,000 บำท 
- กิจกรรม ซ้ือวัสดุ จ ำนวน จ ำนวน 500,000 บำท 
      เมื่อท่ำนบันทึกกำรใช้จ่ำยเงิน ระบบจะให้ท่ำนบันทึกกำรใช้จ่ำยเงิน ในกิจกรรม โครงสร้ำงรับแผง
ท่อน้ ำ และอุปกรณ์ตู้เหล็กควบคุมระบบ จ ำนวน 1,000,000 บำท ได้ไม่เกิน 1,000,000 บำท ถ้ำท่ำน
บันทึกกำรใช้จ่ำยเงิน ไปแล้ว 800,000 บำท มีวงเงิน เหลือ 200,000 บำท จะไปใช้จ่ำยเพิ่มใน
กิจกรรมซ้ือวัสดุ ในระบบไม่สำมำรถท ำได้ 
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รำยงำน 
 

 
 




