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รูปแบบการกรอกข้อมูลพกิดัของรายการในค าของบประมาณประจ าปี 
                  สามารถบนัทึกค่าพิกดั (เฉพาะงบลงทุน (ท่ีดิน/ส่ิงก่อสร้าง))  มี 4 แบบ  โดยรูปแบบของพิกดั         
เป็นค่าของ Latitude และ Longitude  ท่ีมีทศนิยมอยา่งนอ้ย    4 - 8   ต าแหน่ง   ซ่ึงเป็นค่าท่ีอ่านไดจ้าก 

- เคร่ืองวดัพิกดัจากดาวเทียม (GPS) หรือ 
- การอ่านค่าพิกดัจาก Google Earth  หรือ 
- การอ่านค่าพิกดัจากแผนท่ีภูมิประเทศ (Topographic Map)ของกรมแผนท่ีทหาร ระวางชุด L7018 หรือ 
- การอ่านค่าพิกดัจากเคร่ืองมือ/โปรแกรมอ่ืน ๆ 

พกิดั 4 แบบ ได้แก่ 
1) ข้อมูลทีเ่ป็นจุดเดี่ยว (Point) ไดแ้ก่   ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการอยูใ่นจุดเดียวกนั  จ านวน 1 คู่                         

เช่น  โครงการก่อสร้างฝายขนาดเล็ก , บ่อน ้าในไร่นา , บ่อบาดาล , ระบบประปาหมู่บา้น ,                    
ก่อสร้างสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า   เป็นตน้ 

         ตวัอยา่ง พิกดัจ านวน 1 คู่   
 
                   Lat.   15.3344      Long.   101.0920  

 
2) ข้อมูลทีเ่ป็นจุดแบบผสม (Multi Point) ไดแ้ก่    ต าแหน่งของโครงการท่ีมีส่วนประกอบของ                    

งานก่อสร้างหลายประเภทในโครงการเดียวกนัและผงับริเวณการก่อสร้างไม่ไดต้ั้งอยูใ่นจุดเดียวกนั 
จ านวนอย่างน้อย 4 คู่ขึน้ไป  เช่น โครงการประปา กปภ.  (การประปาส่วนภูมิภาค), โครงการก่อสร้าง
ระบบส่งน ้าชลประทาน , ระบบป้องกนัน ้าท่วม เป็นตน้ 

                  ตวัอยา่ง พิกดั  จ  านวน 4 คู่       

 

         Lat.   15.3344       Long.   101.0920 

 

         Lat.   13.3241       Long.   102.2900 

 

                    Lat.   16.9804       Long.    100.2910 

 

                    Lat.  12.4836        Long.      97.2570 
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3) ข้อมูลทีเ่ป็นเส้น หรือระยะทาง  (Line , Polyline)  ไดแ้ก่ จุดท่ีสามารถแสดงลกัษณะทางกายภาพ          
ของเส้นหรือระยะทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จ านวนอย่างน้อย 2 คู่ขึน้ไป  เช่น การก่อสร้างทางและสะพาน ,
เข่ือนป้องกนัตล่ิง เป็นตน้ 
           ตวัอยา่ง    พิกดั จ  านวน 4 คู่       

 
Lat .    15.3344      Long.   101.0909 

 
         Lat .    10.3321      Long.   97.9330 
 
                    Lat .    14.2354      Long.   98.2310 
 
                    Lat .    17.7248      Long.   99.3333 
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4) ข้อมูลทีม่ีขนาดพืน้ที ่(Polygon)  ไดแ้ก่  จุดท่ีสามารถแสดงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการได้
อยา่งถูกตอ้ง  จ านวนอย่างน้อย 4 คู่ขึน้ไป  เช่น โครงการแกม้ลิง , อ่างเก็บน ้า , ระบบรวบรวม และ
บ าบดัน ้าเสีย   เป็นตน้ 

                  ตวัอยา่ง    พิกดั จ  านวน 5 คู่       
 

Lat.  15.3344       Long.    101.0901 

 

         Lat.   10.3352       Long.    97.9313 

 

                    Lat.   14.2634       Long.    98.2310 

 

                    Lat.   17.7748       Long.    97.3313 

  

                    Lat.   13.7234       Long.    98.0687 
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ค าอธิบายเพิม่เติมเกีย่วกบัการจัดเกบ็ข้อมูลพกิดั 
1. ให้ก าหนดค่าพืน้หลกัฐานแนวราบ และแนวดิ่ง เป็น World Geodetic System 1984 

(WGS84) 
2. Data Range ของ Latitude = {5.000, 21.00} 
3. Data Range ของ  Longitude  = {97, 106} 

Latitude   = {5.000,21.00}              
 
 
 21 
 
 
 
16 
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6    

 
         
 1  ..............97............... 98...............99...............100............101............102............103 .............104 
                                                                            Longitude   = {97,106}        
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ระบบการบันทึกพกิดั  GIS                                                                              [bis55b002_7] 

จากเมนูหลกัของระบบ e-Budgeting เลือกระบบจดัท างบประมาณ  >> ระบบการบนัทึกเงินงบประมาณ 

>> ระบบการจดัท าค าของบประมาณ   >> บนัทึกงบประมาณระดบัรายการ หรือ บนัทึกท่ี  Profile 

รายการ  ท่ีเมนูดา้นซา้ยมือ โดยผา่นทางทะเบียนรายการ 

 
วตัถุประสงค์  
  เพื่อบนัทึกขอ้มูลพิกดั (GIS) ระดบัรายการ 
 

บันทกึเงินงบประมาณระดับรายการ 
1. คลิก        

ระบุเง่ือนไข 
2. ปีงบประมาณ   โปรแกรมจะแสดงปีงบประมาณโดยอตัโนมติั 
3. ขั้น     คลิก        เพื่อเลือกขั้น 
4. กระทรวง    คลิก      เพื่อเลือก กระทรวง 
5. กรม    คลิก      เพื่อเลือก กรม 
6. หน่วยปฏิบติั    คลิก      เพื่อเลือก หน่วยปฏิบติั 
7. กิจกรรม    คลิก       เพื่อเลือก กิจกรรม 

8. คลิก ปุ่ม     จะปรากฏหนา้จอ   ตวัอยา่ง  ดงัรูป 
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            9.  เลือก ช่ือหมวดรายจ่ายท่ีตอ้งการ เช่น    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง    หรือ เงินอุดหนุน  (ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง)   หรือ รายจ่ายอ่ืน  (ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง)     จะปรากฏหนา้จอ ตวัอยา่งดงัรูปถดัไป    
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9. เลือกช่ือรายการ  ท่ีตอ้งการบนัทึกขอ้มูลพิกดั 
 

 

 
 

 

10.   ท่ีเมนูกล่องดา้นซา้ยมือ  เลือก  [ บนัทึกพิกดั  GIS]   

 

 
 

 

 

 

12.   เลือกประเภทพิกดัท่ีตั้ง   เช่น  แบบจุดเด่ียว  (Point) หรือ แบบจุดแบบผสม (Multipoint) หรือ  
แบบเป็นเส้น หรือระยะทาง (Line, Polyline) หรือ แบบมีขนาดพื้นท่ี (Polygon) 
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พกิดัแบบจุดเดีย่ว  (Point)  ไดแ้ก่   ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการอยูใ่นจุดเดียวกนั  จ านวน 1 คู่                         

เช่น   โครงการก่อสร้างฝายขนาดเล็ก, บ่อน ้าในไร่นา , บ่อบาดาล ,  ระบบประปาหมู่บา้น , ก่อสร้างสถานี                
สูบน ้าดว้ยไฟฟ้า   เป็นตน้                    ตวัอยา่งดงัรูป 

 
 

 

 

                                                                  Lat .  15.3344       Long.   101.0920  
 

 

 

 

 
13.  คลิก ปุ่ม     จะปรากฏหนา้จอ   ดงัรูป 
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พกิดัแบบจุดเดีย่ว  (Point)   ไดแ้ก่   ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการอยูใ่นจุดเดียวกนั  จ านวน 1 คู่   เช่น โครงการ                       

ก่อสร้างฝายขนาดเล็ก , บ่อน ้ าในไร่นา , บ่อบาดาล ,  ระบบประปาหมู่บา้น , ก่อสร้างสถานีสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า   
เป็นตน้ 

14. กรอกหมายเลขพิกดั  ละติจูด (Latitude)  และหมายเลขพิกดั ลองจิจูด (Longitude)                                       
ท่ีมีทศนิยม อยา่งนอ้ย 4- 8   ต าแหน่ง จ านวน 1 คู่  ลงในช่องพิกดัละติจูดและลองจิจูด 
 

 เช่น        Lat .      15.3344           Long.    101.0920               
                                                                                    

        ในกรณีมีทศนิยมครบ 8 ต าแหน่ง ก็สามารถกรอกขอ้มูลใหค้รบทุกต าแหน่งได ้  
แต่ถา้มีไม่ครบ ระบบฯ  จะเติมทศนิยมใหอี้ก 4 ต าแหน่งรวมเป็น 8 ต าแหน่ง    

 

                             Lat .     15.33440000      Long.     101.09200000     
 

15.  คลิก  เม่ือตอ้งการบนัทึกตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลพิกดั 
 

 
 

16. คลิก ปุ่ม  เม่ือตอ้งการยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 



                                                                                                                      
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ                                                              ระบบการบันทกึพกิดั GIS 
 

 

User Manual                                                                   ส่วนพฒันาระบบขอ้มูลการงบประมาณ 

พกิดัแบบจุดแบบผสม (Multi Point)  ไดแ้ก่ ต าแหน่งของโครงการท่ีมีส่วนประกอบของ                              

งานก่อสร้างหลายประเภทในโครงการเดียวกนัและผงับริเวณการก่อสร้างไม่ไดต้ั้งอยูใ่นจุดเดียวกนั                               
จ านวนอย่างน้อย 4 คู่  ขึน้ไป เช่น  โครงการประปา กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค) , โครงการก่อสร้าง               
ระบบส่งน ้าชลประทาน , ระบบป้องกนัน ้าท่วม  เป็นตน้ 
 

         Lat..  15.3344       Long.   101.0920 

 

         Lat.  13.3241       Long.   102.2900 

 

                    Lat.  16.9804       Long.    100.2910 

 

                    Lat .  12.4836       Long.   97.2570 
  

ท าตามขั้นตอน 1-11 หรือ เลอืกจากช่ือรายการตามขั้นตอนที ่ 9                                                
(กรณกีรอกข้อมูลต่อเน่ือง) 
12.  เลือกประเภทพิกดัท่ีตั้ง  จุดแบบผสม  (Multi Point)    ตวัอยา่ง ดงัรูป 
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13.  คลิก ปุ่ม     จะปรากฏหนา้จอ   ดงัรูป 

 

พกิดัแบบจุดแบบผสม (Multi Point)  ไดแ้ก่ ต าแหน่งของโครงการท่ีมีส่วนประกอบของ                                     

งานก่อสร้างหลายประเภทในโครงการเดียวกนัและผงับริเวณการก่อสร้างไม่ไดต้ั้งอยูใ่นจุดเดียวกนั                               
จ านวนอย่างน้อย 4 คู่  ขึน้ไป เช่น  โครงการประปา กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค) , โครงการก่อสร้าง               
ระบบส่งน ้าชลประทาน , ระบบป้องกนัน ้าท่วม   
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              ตวัอยา่ง  พิกดั  4 คู่                        

 

       Lat.     15.3344      Long.   101.0920 

 

       Lat.     13.3241      Long.   102.2900 

 

       Lat.    16.9804       Long.    100.2910 

 

       Lat .   12.4836       Long.   97.2570 
 
 
 
14.   กรอกหมายเลขพิกดั  ละติจูด (Latitude)  และหมายเลขพิกดั ลองจิจูด (Longitude)                                       

ท่ีมีทศนิยม อยา่งนอ้ย 4- 8   ต าแหน่ง อยา่งนอ้ย 4 คู่ข้ึนไป ลงในช่องพิกดัละติจูดและลองจิจูด 
 

เช่น        Lat .      15.3344       Long.   101.0920         
       
  ในกรณีมีทศนิยมครบ 8 ต าแหน่ง ก็สามารถกรอกขอ้มูลใหค้รบทุกต าแหน่งได ้  

แต่ถา้มีไม่ครบ ระบบฯ  จะเติมทศนิยมใหอี้ก 4 ต าแหน่งรวมเป็น 8 ต าแหน่ง    

              Lat .      15.33440000       Long.   101.09200000     
 

15.  คลิก  เม่ือตอ้งการบนัทึกตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลพิกดั 

 
16. คลิก ปุ่ม  เม่ือตอ้งการยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 
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     พิกดัแบบข้อมูลที่เป็นเส้น หรือระยะทาง  (Line , Polyline)  ไดแ้ก่ จุดท่ีสามารถแสดง

ลกัษณะทางกายภาพของเส้นหรือระยะทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จ านวนอย่างน้อย 2 คู่ขึน้ไป   เช่น การก่อสร้างทาง
และสะพาน ,เข่ือนป้องกนัตล่ิง เป็นตน้ 

ตวัอยา่ง    พิกดั จ  านวน 4 คู่       
 

Lat .  15.3344       Long.   101.0909 
 
         Lat .  10.3321       Long.   97.9330 
 
                    Lat .  14.2354       Long.   98.2310 
 
                    Lat .  17.7248       Long.   99.3333 

        
 

 

 

 

 

 

ท าตามขั้นตอน 1-11 หรือ  เลอืกจากช่ือรายการที่ตามขั้นตอนที ่9                                            
(กรณกีรอกข้อมูลต่อเน่ือง) 
             12.  เลือกประเภทพิกดัท่ีตั้ง  เป็นเส้น หรือระยะทาง  (Line , Poly line)  ตวัอยา่งดงัรุป 
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13.  คลิก ปุ่ม     จะปรากฏหนา้จอ   ดงัรูป 

 

 

พิกดัแบบข้อมูลที่เป็นเส้น หรือระยะทาง  (Line , Polyline)  ไดแ้ก่ จุดท่ีสามารถแสดงลกัษณะ

ทางกายภาพของเส้นหรือระยะทางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จ านวนอย่างน้อย 2 คู่ขึน้ไป   เช่น การก่อสร้างทางและ
สะพาน , เข่ือนป้องกนัตล่ิง เป็นตน้ 
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   ตวัอยา่ง    พิกดั จ  านวน 4  คู่       
 

        Lat .  15.3344       Long.   101.0909 
 
 Lat .  10.3321       Long.   97.9330 
 
 Lat .  14.2354       Long.   98.2310 
 
 Lat .  17.7248       Long.   99.3333 

        
 
 
14.  กรอกหมายเลขพิกดั  ละติจูด (Latitude)  และหมายเลขพิกดั ลองจิจูด (Longitude)                                       

ท่ีมีทศนิยม อยา่งนอ้ย 4- 8   ต าแหน่ง จ านวนอยา่งนอ้ย 2 คู่ข้ึนไป ลงในช่องพิกดัละติจูดและลองจิจูด  
 

เช่น        Lat .      15.3344        Long.   101.0909 
               ในกรณีมีทศนิยมครบ 8 ต าแหน่ง ก็สามารถกรอกขอ้มูลใหค้รบทุกต าแหน่งได ้  
แต่ถา้มีไม่ครบ ระบบฯ จะเติมทศนิยมใหอี้ก 4 ต าแหน่งรวมเป็น 8 ต าแหน่ง  
  

               Lat .    15.33440000    Long.   101.09090000     
 

15. คลิก  เม่ือตอ้งการบนัทึกตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลพิกดั 

 
 

16. คลิก ปุ่ม  เม่ือตอ้งการยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 
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        พกิดัข้อมูลทีม่ีขนาดพืน้ที่ (Polygon)  ไดแ้ก่  จุดท่ีสามารถแสดงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี

โครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จ านวนอย่างน้อย 4 คู่ขึน้ไป  เช่น โครงการแกม้ลิง , อ่างเก็บน ้า ,  ระบบรวบรวมและ
บ าบดัน ้าเสีย  เป็นตน้ 

 
ท าตามขั้นตอน 1-11 หรือ  เลอืกจากช่ือรายการที่ตามขั้นตอนที ่9                                            
(กรณกีรอกข้อมูลต่อเน่ือง) 
             12.  เลือกประเภทพิกดัท่ีตั้ง  มีขนาดพืน้ที ่(Polygon) ตวัอยา่ง ดงัรูป 

 

 

 

   
13.  คลิก ปุ่ม     จะปรากฏหนา้จอ   ดงัรูป 
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14.   กรอกหมายเลขพิกดั  ละติจูด (Latitude)  และหมายเลขพิกดั ลองจิจูด (Longitude)                                       
ท่ีมีทศนิยม อยา่งนอ้ย 4- 8   ต าแหน่ง จ านวนอยา่งนอ้ย 4 คู่ข้ึนไป ลงในช่องพิกดัละติจูดและลองจิจูด  
 

 
 

 
พกิดัข้อมูลทีม่ีขนาดพืน้ที่ (Polygon)  ไดแ้ก่  จุดท่ีสามารถแสดงลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี

โครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  จ านวนอย่างน้อย 4 คู่ขึน้ไป  เช่น โครงการแกม้ลิง , อ่างเก็บน ้า ,  ระบบรวบรวมและ
บ าบดัน ้าเสีย  เป็นตน้ 
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                  ตวัอยา่ง    พิกดั จ  านวน 5 คู่       
 

Lat .    15.3344      Long.   101.0901 

 

 Lat .   10.3352      Long.   97.9313 

 

 Lat .   14.2634      Long.   98.2310 

 

 Lat .  17.7748      Long.   97.3313 

  

 Lat .  13.7234      Long.   98.0687 
 

14.  กรอกหมายเลขพิกดั  ละติจูด (Latitude)  และหมายเลขพิกดั ลองจิจูด (Longitude)                                       
ท่ีมีทศนิยม อยา่งนอ้ย 4- 8   ต าแหน่ง จ านวนอยา่งนอ้ย 2 คู่ข้ึนไป ลงในช่องพิกดัละติจูดและลองจิจูด  

 

 เช่น        Lat .      15.3344       Long.   101.0901                                                            
        

ในกรณีมีทศนิยมครบ 8 ต าแหน่ง ก็สามารถกรอกขอ้มูลใหค้รบทุกต าแหน่งได ้  

แต่ถา้มีไม่ครบ ระบบฯ จะเติมทศนิยมใหอี้ก 4 ต าแหน่งรวมเป็น 8 ต าแหน่ง    

           Lat .     15.33440000        Long.   101.09010000     
 

15. คลิก  เม่ือตอ้งการบนัทึกตอ้งการจดัเก็บขอ้มูลพิกดั 

 
16. คลิก ปุ่ม  เม่ือตอ้งการยนืยนัการบนัทึกขอ้มูลเสร็จเรียบร้อย 


