
ขั้นตอนการใช้งานระบบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลระดับอ าเภอ 

1. เปิด Web Browser (IE/Chrome/Fire Fox/…) 
2. URL  : disaster.doae.go.th 
3. เลือกระบบ กษ 01  
 
 
 
4. ใส่ Username / Password (Username ข้ึนต้นด้วย ndxxxxxx)

 
 
5. เลือก เลือกภัยท่ีต้องการจะเข้าสู่ระบบ โดยให้เลือก โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบ
ภัยแล้ง ปี 2559 

 
  
  



 6. คลิกเลือก เมนูกษ 01 แล้วตามด้วย เมนูย่อยบันทึกข้อมูล 

 
7. กรอกเลขประจ าตัวประชาชนของเกษตรกรผูป้ระสบภัย ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่
ประสบภัยแลง้ ปี 2559 

 
8. ระบบจะท าการแสดงข้อมลูของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบตัิ ซึ่งต้องได้รบัการข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว
เรียบร้อยเท่านั้น ให้ด าเนินการคลิกทีปุ่่ม อัพเดตตรวจความถูกต้องของข้อมูล และกรอกเลขบญัชีเงินฝาก 
ธกส. สาขา และประเภทบัญชี ตามตัวอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ จากนั้นให้คลิกที่ปุม่ ยืนยันข้อมูลเกษตรกร 

 

1. เลือกเมนู กษ 01 

2. เลือกเมนูย่อย บันทึกข้อมูล 

1. กรอกเลขประจ าตัวประชาชน จ านวน 13 หลัก 

2. คลิกปุ่ม ขึ้นทะเบียนผู้ประสบภัย 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   

2. กรอกหมายเลขบญัชีเงินฝาก 
ธกส. เป็น 000000000000, 

สาขา และประเภทบัญชี 

1. คลิกปุ่ม อัพเดตตรวจ          
ความถูกต้องของข้อมลู ทบก. 

3. คลิกปุ่ม ยืนยันข้อมลูเกษตรกร 



9. ส่วนที่ 2 ของข้อมูลเกษตรกรผูป้ระสบภัยพบิัติจะแสดงแปลงที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ กรณีโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทีป่ระสบภัยแล้ง ปี 2559 จัดเป็นกลุม่พืชสวนและอื่น มีรายละเอียด ดังนี้ 
แปลงที่, สถานที่ตัง้แปลง, ประเภท/พืช, เอกสารสิทธ์ิ, เนื้อทีเ่อกสารสิทธ์ิ (ไร่-งาน-ตร.วา), เนือ้ที่ปลูก (ไร่-งาน-
ตร.วา), เนื้อทีท่ี่ได้รับความเสียหาย (ไร่-งาน-ตร.วา) และเนือ้ที่ขอรบัความช่วยเหลือ (ไร่-งาน-ตร.วา) จากนั้นให้
คลิกที่ปุม่ เพ่ิมข้อมูลความเสียหาย ส าหรับเพิ่มข้อมูลแปลงที่ประสบภัยพิบัติตามโครงการฯ 

 
 
10. แสดง POPUP หน้าจอเพิม่ข้อมลูความเสียหาย ดังภาพน้ี 

 
 10.1 กรอกข้อมลูกลุ่มพืช เลอืกเป็น พืชสวนและอ่ืน 

 
 10.2 กรอกข้อมลูประเภทพืช เลือกเป็น ไม้ผล 

 

คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมลู
ความเสียหาย 



 10.3 กรอกข้อมลูช่ือพืช สมมตเิลอืกเป็น ล าไย 

 
 
 10.4 กรอกข้อมลูข้อที่ 1 – 6 ตามตัวอย่างในภาพน้ี 

 
  10.4.1 ที่ตั้งแปลงปลูก (ระบหุมู่ที่และต าบล) 
  10.4.2 เขตการใช้น้ าชลประทาน 
  10.4.3 การถือครองการเกษตร สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึง่แบง่เป็น 2 ลักษณะ 

คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 



   10.4.3.1 พื้นที่มีเอกสารสิทธ์ิ  
   10.4.3.2 พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

กรณีที่เลือก พื้นที่มีเอกสารสิทธ์ิ ระบบจะแสดงประเภทของเอกสารสิทธ์ิที่ดินใหเ้ลอืก  
ซึ่งมจี านวน 61 ประเภท ดังนี ้

1) โฉนด/น.ส.4 
2) โฉนดตราจอง 
3) ตราจองที่ว่าได้ท าประโยชน์แล้ว 
4) น.ส.3ก 
5) น.ส.3;น.ส.3ข 
6) ส.ป.ก4-01ก 
7) ก.ส.น. 
8) น.ค.3 
9) น.ส.2 
10) ส.ค.1 
11) ส.ท.ก. 
12) หนังสือรับรองการท าประโยชน ์
13) เช่ามีสัญญา 
14) เช่าไม่มีสัญญา 
15) พื้นที่นอกเหนือเอกสารสิทธ์ิ 
16) อื่นๆ 
17) ภบท.5 
18) โฉนด/น.ส.4ก 
19) โฉนด/น.ส.4ข 
20) โฉนด/น.ส.4ค 
21) โฉนด/น.ส.4ง 
22) โฉนด/น.ส.4จ 
23) น.ส.3 
24) น.ส.3ก 
25) น.ส.3ข 
26) น.ส.5 
27) แบบหมายเลข 2 
28) แบบหมายเลข 3 
29) ใบแจ้งความประสงค์ได้สิทธ์ิที่ดิน 
30) ส.ป.ก.4 
31) ส.ป.ก.4-28 
32) ส.ป.ก.4-14 
33) ส.ป.ก.4-98 
34) ส.ป.ก./สร 5ก 



35) น.ค.1 
36) หนังสือรับรองนิคมสหกรณ์ 
37) ก.ส.น.3 
38) ก.ส.น.5 
39) หนังสืออนุญาติให้ใช้ที่ดินในนิคมสร้างตนเอง 
40) หนังสือรับรองนิคมว่ามีสทิธ์ิใช้ที่ดิน 
41) ส.ท.ก.1 
42) ส.ท.ก.1ก 
43) ส.ท.ก.1ข 
44) ส.ท.ก.2 
45) ส.ท.ก.2ก 
46) ป.ส.29 
47) ช.ส.4 
48) ส.ธ.1 
49) หนังสือรับรองของหน่วยงานราชการทหาร 
50) ท.บ.9 
51) หนังสืออานุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐ(แก้ไขความยากจน) 
52) ภบท.6 
53) ภบท.11 
54) หนังสือรับรองของหน่วยงานราชการ 
55) ส.ป.ก4-01ข 
56) ส.ป.ก4-01ค 
57) ส.ป.ก.4-01 
58) ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 
59) ส.ป.ก.5-01 
60) ส.ป.ก.5-02 
61) ส.ป.ก.5-03 

จากนั้นเลขที่เอกสารสิทธ์ิ ระวาง(ถ้าม)ี และพื้นที่ตามเอกสารสิทธ์ิ ระบุเป็นไร่-งาน-ตารางวา 
กรณีที่เลือก พื้นที่ไม่มเีอกสารสิทธ์ิ ไม่ต้องกรอกพื้นที่ให้ข้ามไปกรอกข้อ 4 

  10.4.4 พื้นที่ปลูก 
  10.4.5 พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 
  10.4.6 พื้นที่ขอรับความช่วยเหลือ 
  10.4.7 พื้นที่ดินโคลนทับถม (ไม่ต้องกรอกให้ปล่อยว่างเอาไว้) 
 
 
 
 



 
11. แสดง POPUP เพิ่มข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว ดังภาพน้ี 

 
 

เมื่อคลกิ ตกลง ระบบจะบันทกึข้อมลูลงสู่ฐานข้อมูล ดังภาพด้านล่างนี ้

 
หากบันทึกข้อมลูของเกษตรกรผู้ประสบภัยตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไมท้ี่ประสบ

ภัยแล้ง ปี 2559 เรียบรอ้ยแล้ว ให้คลิกที่ปุม่ บันทึกคนต่อไป >> 
 

 
หรือย้อนกลบัทีเ่มนู กษ 01 แล้วเลือกเมนูย่อย บันทึกข้อมูล 
 

 
 
 
 

1. เลือกเมนู กษ 01 

2. เลือกเมนูย่อย บันทึกข้อมูล 



12. การแก้ไขข้อมูลเกษตรกรมีขั้นตอนดังนี ้
 12.1 คลิกเลือก เมนูกษ 01 แล้วตามด้วย เมนูย่อยแก้ไขข้อมูล 

 
  
 

12.2 ระบบจะแสดงรายช่ือเกษตรกรทีท่ าการบันทึกข้อมูลเรยีบร้อยแล้ว กรอกข้อมูลเลขบัตร
ประชาชน หรือ ช่ือ-นามสกุล เพือ่ท าการค้นหาข้อมลูส าหรบัการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เลือกเมนู กษ 01 

2. เลือกเมนูย่อย แก้ไขข้อมูล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

คลิกปุ่มค้นหา 



13. การดูรายงานข้อมลูผลการบันทึกข้อมลู คลิกเลอืก เมนูรายงาน แล้วตามด้วย รายงาน กษ 02 (เบ้ืองต้น) 

 
 
สามารถเลือกรายงานจากเงื่อนไขต่อไปนี้  

- ระดับการแสดงข้อมลู จ านวน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ, ระดับต าบล, ระดบัหมู่ และระดับแปลง  
- ประเภทความเสียหาย จ านวน 3 ประเภท ได้แก่ เสียหาย, ได้รับผลกระทบ และดินโคลนทบัถม 
- ต าบล ระบุต าบลที่ต้องเรียกดรูายงาน 
- หมู่ ระบุหมู่ที่ที่ตอ้งเรียกดรูายงาน 
 

 
 
ผลที่ได้รับจากการประมวลผลรายงานความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ประสบภัย โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทีป่ระสบภัยแล้ง ปี 2559 หากเลือกแสดงข้อมลูระดับอ าเภอจะแสดง
รายละเอียดระดับต าบลทกุต าบลภายใต้อ าเภอนั้นๆ  

1.คลิกเมนูรายงาน 

2.เลือกรายงาน  
กษ 02 (เบื้องต้น) 

คลิกปุ่ม ค้นหา 


