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การเขา้ใชง้านระบบ 

เขา้ใชง้านระบบท่ี https://drought62.moac.go.th/  ป้อนชือ่ผูใ้ชง้าน และรหัสผา่น

ใหถ้กูตอ้ง หากไม่มีชื่อผูใ้ชง้านใหต้ิดต่อผูด้แูลระบบหรือเจา้หนา้ท่ีกลุ่มระบบงานสารสนเทศฯ  

ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

เมือ่ลงชือ่ใชง้านถกูตอ้ง จะเขา้สูห่นา้จอแรกของระบบดงันี ้

 

 ปุ่ม “สรา้งรายงาน”     สว่นแสดงรายงานท่ียงัไมส่ง่ 

 ปุ่ม “แสดงรายงาน”     สว่นแสดงรายงานท่ีสง่ไปแลว้ 

 แสดงชือ่จงัหวดัท่ีเขา้ใชง้าน / ปุ่ม “log out” ออกจากระบบ / เมน ู“เปลี่ยนรหสัผา่น”  
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การสรา้งรายงาน 

 การสรา้งรายงาน ประกอบดว้ย 2 สว่น คือ 1) การนาํเขา้ขอ้มลูจดุเสี่ยงภยัแลง้ และ 2) 

การนาํเขา้ขอ้มลูการจดัการความเสี่ยง  ซ่ึงตอ้งดาํเนนิการนาํเขา้ขอ้มลูจดุเสี่ยงภยัแลง้ใหเ้สร็จ

เรียบรอ้ยกอ่น จากนัน้จึงนาํเขา้ขอ้มลูการจดัการความเสี่ยง (ถา้ม)ี 

 การนําเขา้ขอ้มลูจดุเส่ียงภยัแลง้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม “สรา้งรายงาน” จะปรากฏหนา้จอใหเ้ลือกวนัท่ีรายงาน โดยนาํเมาสไ์ปคลิกท่ีกลอ่ง

ขอ้ความ จะแสดงปฏิทินขึน้มา สามารถเลือกวนัท่ีได ้

 

  ทัง้นี ้การสรา้งรายงาน จะมกีารตรวจสอบวนัท่ีรายงานใหอ้ยู่ในชว่งระยะเวลาท่ี

กาํหนดภายใน 1 สปัดาห ์คือ วนัท่ีรายงานจะตอ้งไมเ่กนิวนัศกุรข์องสปัดาห ์และไมส่ามารถรายงาน

ขอ้มลูยอ้นหลงัของสปัดาหท่ี์ผา่นไปแลว้ได ้ตวัอย่างเชน่ วนัศกุรข์องสปัดาหน์ีคื้อวนัท่ี 29 มนีาคม 

2561 ดงันัน้ วนัท่ีรายงานจะตอ้งอยู่ในชว่งตัง้แตว่นัท่ี 23 – 29 มนีาคม 2562 เท่านัน้ หากเลือก

วนัท่ีอยู่นอกเหนอืชว่งระยะเวลาดงักลา่ว เมือ่กดปุ่ม “ถดัไป” ระบบจะมขีอ้ความเตอืน ดงันี ้
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2. เมือ่เลือกวนัท่ีรายงาน และกดปุ่ม “ถดัไป” จะแสดงหนา้จอใหป้้อนขอ้มลูจดุเสีย่งภยัแลง้ ดงัรปู

ดา้นลา่ง  

 

 ใหก้รอกขอ้มลูตามลาํดบั ดงันี ้

1) เลือกอาํเภอ จะแสดงรายชือ่อาํเภอของจงัหวดัท่ีดาํเนนิการ  

2) เลือกตาํบล จะแสดงรายชือ่ตาํบลของอาํเภอท่ีเลือก 

3) ป้อน หมู ่(ถา้ม)ี 

4) ป้อน จดุ/ท่ีตัง้ (พิกดั) ท่ีเกดิความเสี่ยง โดยใสค่า่ “ลองจิจดู” และ “ละตจิดู” (คา่พิกดัท่ี

ใชต้อ้งเป็นชนดิละตจิดูลองจิจดูเท่านัน้ ตวัอย่างเชน่ ค่าพิกดัของกรงุเทพฯ มคีา่ลองจิจดู 

เท่ากบั 100.7826701 และละตจิดู เทา่กบั 12.8866581 ซ่ึงคา่ลองจิจดูตอ้งมากว่า

คา่ละตจิดูเสมอสาํหรบัประเทศไทย ) ทัง้นี ้สามารถหาคา่พิกดัจากระบบได ้โดยคลิกท่ีปุ่ม 

“แผนท่ี” ระบบจะแสดงแผนท่ีของตาํบล อาํเภอท่ีเลือกขา้งตน้  แสดงดงัรปู 
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- การ Zoom เพ่ือขยาย หรือลด ขนาดแผนท่ี ทาํไดโ้ดย คลิกท่ีปุ่ม +/- สาํหรบั 

Zoom แผนท่ี หรือเลื่อนปุ่ม Scroll wheel ท่ีเมาส ์ 

- การเลื่อน/ขยบัแผนท่ี ทาํไดไ้ดโ้ดยคลิกซา้ยท่ีเมาสค์า้งไว ้แลว้ลากไปมาตาม

ตอ้งการ 

- การ Mark จดุ ตรงตาํแหนง่ท่ีตอ้งการ เพ่ือดงึคา่พิกดั ทาํไดโ้ดยคลิกซา้ยท่ีเมาส ์

1 ครัง้ จะขึน้สญัลกัษณร์ปู   แสดงว่า Mark จดุเรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม x 

เพ่ือปิดแผนท่ี จะไดค้า่พิกดัซ่ึงปรากฏในชอ่ง “ลองจิจดู” และ “ละตจิดู” อตัโนมตั ิ  

5) เลือกแนวโนม้สถานการณน์ํา้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดบัคือ เฝ้าระวงั เร่ิมมปัีญหา และมี

ปัญหารนุแรง 

6) เลือกดา้นท่ีไดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ โดยมใีหเ้ลือก 4 ดา้น คือ ดา้นการเกษตร ดา้น

อปุโภคบริโภค ดา้นระบบนเิวศ และดา้นอตุสาหกรรม 

7) เมือ่ป้อนขอ้มลูในชอ่งท่ีมเีคร่ืองหมาย * ครบเรียบรอ้ยแลว้ หากมจีดุเสี่ยงภยัแลง้

มากกว่า 1 จดุ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมจดุตอ่ไป” ขอ้มลูท่ีป้อนจะไปอยู่ในตารางดา้นลา่ง และ

เร่ิมตน้ป้อนจดุตอ่ไปตามขอ้ 1) – 7)  หากตอ้งการแกไ้ขขอ้มลูจดุเสี่ยงท่ีอยู่ในตาราง 

ตอ้งทาํการลบจดุเสีย่งในแถวท่ีตอ้งการแกไ้ข แลว้ป้อนขอ้มลูใหม ่

ปุมสําหรับ Zoom แผนที ่

ปุมสําหรับปดแผนที ่
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8) เมือ่เพ่ิมขอ้มลูจดุเสี่ยงภยัแลง้ครบถว้นแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “บนัทึกขอ้มลู” และคลิกปุ่ม 

“OK” เพ่ือยืนยนัการบนัทึกขอ้มลู 

9) จากนัน้ จะกลบัไปยงัหนา้จอแรก และปรากฏขอ้มลูท่ีป้อนอยู่ในสว่น “รายงานท่ียงัไมส่ง่” 

ดงัรปูดา้นลา่ง 

 

10) จากนัน้ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูจดุภยัแลง้ท่ีป้อน โดยคลิกท่ีปุ่ม “แสดง

รายงาน” จะปรากฏจดุสญัลกัษณบ์นแผนท่ีตามตาํแหนง่คา่พิกดัท่ีป้อน ทัง้นี ้สว่นกลาง

จะยงัไมส่ามารถเห็นขอ้มลูดงักลา่วของท่าน จนกว่าจะมกีารสง่รายงาน 

 

ลบจุดเสี่ยงภัยแลง 
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 การนําเขา้ขอ้มลูการจดัการความเส่ียง 

เปนการรายงานแผนการแกไขตอสิ่งที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง และผลการปฏิบัติ โดยมีขั้นตอน 

ดังน้ี 

1) คลิกท่ีรปู  ดรูายละเอียด จะแสดงรายการขอ้มลูจดุเสี่ยงภยัแลง้ตามจาํนวนท่ีรายงาน ดงั

รปู 

 
 

2) จากนัน้ คลิกท่ี “+เพ่ิมขอ้มลู”  ในคอลมัน ์“การจดัการความเสี่ยง”  ของแถวขอ้มลูจดุเสีย่ง

ภยัแลง้ท่ีตอ้งการ จะปรากฏหนา้จอใหป้้อนขอ้มลู ดงันี ้

 

  

ปุมนําเขาขอมูลการ

จัดการความเสี่ยง 

ปุมเพ่ิมขอมูลดานพืช กรณีท่ีมีขอมูลพืชมากกวา 1 รายการ 

ปุมเพ่ิมขอมูลดานประมง กรณีที่มีขอมูลประมงมากกวา 1 รายการ 

ปุมเพ่ิมขอมูลดานปศุสัตวกรณีที่มีขอมูลปศุสัตวมากกวา 1 รายการ 
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ทัง้นี ้หนา้จอนาํเขา้ขอ้มลูการจดัการความเสี่ยง จะเปลี่ยนไปตามดา้นท่ีไดร้บัผลกระทบจาก

ภยัแลง้ ตามตวัอย่าง เป็นจดุเสี่ยงภยัแลง้ท่ีมแีนวโนม้ “เฝ้าระวงันํา้ดา้นการเกษตร” ดงันัน้ จึงมี

หนา้จอใหป้้อนขอ้มลู 3 ดา้น คือ ดา้นพืช ดา้นประมง และดา้นปศสุตัว ์ ถา้หากเป็นจดุเสี่ยงภยัแลง้

ดา้นอปุโภคบริโภค ดา้นระบบนเิวศ และดา้นอตุสาหกรรม จะมหีนา้จอใหป้้อนขอ้มลูดงัรปูดา้นลา่ง 

 

3) จากนัน้ เมือ่ป้อนขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ลิกท่ีปุ่ม “บนัทึกขอ้มลู” และคลิกปุ่ม “OK” เพ่ือ

ยืนยนัการบนัทึกขอ้มลู 

4) จากนัน้ระบบจะกลบัไปยงัหนา้จอดงัรปูดา้นลา่ง เมือ่นาํเมาสไ์ปคลกิท่ีแถว จะสามารถขยาย

แถวเพ่ือดรูายละเอียดการจดัการความเสี่ยงได ้

 

  

คลิกท่ีแถวขอมูล ตารางจะขยายเพ่ือแสดงขอมูล 

การจัดการความเสี่ยงของรายการนั้น ๆ 
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การสง่รายงาน 

 เมื่อสรางรายงานเสร็จเรียบรอยแลว ขอมลูจะไปปรากฏอยูในสวนของ “รายงานที่ยังไมสง” ซึ่งจุด

เสี่ยงภัยแลงที่ปอน จะยังไมปรากฏบนแผนที่ของรายงาน และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษจะยังไมเห็น

ขอมูลที่ปอน จนกวาจะมีการสงรายงาน 

 การสงรายงาน ทําไดโดยคลิกที่รูป  “สงรายงาน”  ดังรูปดานลาง  

 

 ทั้งน้ี ระบบจะมีการตรวจสอบวันที่รายงาน หากพนจากชวงระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันศุกรของ

สัปดาห) จะไมสามารถสงรายงานได ระบบจะมีขอความเตือน ดังน้ี 

 

 หากวันที่รายงานอยูในชวงเวลาที่กําหนด เมื่อคลิก “สงรายงาน” ใหกดปุม “OK” เพ่ือยืนยันการสง 
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การแสดงรายงาน 

 เปนการแสดงจุดเสี่ยงภัยแลงบนแผนที่  โดยคลิกที่ปุม “แสดงรายงาน” ที่หนาจอแรก จะปรากฏ

หนาตางเพ่ิมขึ้นมาเปนหนาจอรายงานดังรูปดานลาง โดยจุดที่แสดงบนแผนที ่จะเปนขอมูลของรอบรายงาน

ลาสุด จากภาพ เปนขอมูลของรอบวันที่ 29 มี.ค.62 

 

 สามารถ Zoom แผนที ่และเลื่อนขยับไปมาไดตามวิธีหนา 4  

 สามารถคลิกดูรายละเอียดจุดเสี่ยงภัยแลง โดยคลิกที่จุดบนแผนที่ และเมื่อคลิกที ่“เพ่ิมเติม” จะ

แสดงขอมูลการจัดการความเสี่ยง 

 

 สามารถเลือกแสดงจุดสัญลกัษณบนแผนทีไ่ด โดยทําเครื่องหมาย √ หรือนําออกจากชองสี่เหลี่ยมหนา

สัญลักษณ 
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การแกไ้ขรายงาน 

  การแกไ้ขรายงาน สามารถทาํไดใ้นกรณีท่ีรายงานยงัไมส่ง่ แบ่งเป็น 2 สว่น คือ การ

แกไ้ขขอ้มลูจดุเสี่ยงภยัแลง้ และการแกไ้ขขอ้มลูการจดัการความเสียง 

 การแกไ้ขขอ้มลูจดุเส่ียงภยัแลง้ 

1. คลิกท่ีรปู  ดรูายละเอียด  ดงัรปูดา้นลา่ง 

 
 

2. คลิกท่ีรปู ในคอลมัน ์“แกไ้ขจดุเสี่ยง” 
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3. ระบบจะดงึขอ้มลูเดมิขึน้มาดงัรปูดา้นลา่ง ใหด้าํเนนิการแกไ้ขขอ้มลู เมือ่เสร็จแลว้คลิกท่ีปุ่ม 

“บนัทึกขอ้มลู” และคลิกปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยนัการบนัทึกขอ้มลู 

 

 การแกไ้ขขอ้มลูการจดัการความเส่ียง 

1. คลิกท่ีรปู  ดรูายละเอียด ของหนา้จอแรก ดงัรปูดา้นลา่ง 

 
2. คลิกท่ีแถวขอ้มลูท่ีตอ้งการแกไ้ข ตารางจะขยายใหเ้ห็นขอ้มลูการจดัการความเสี่ยง จากนัน้

คลิกท่ีรปู ในคอลมัน ์“แกไ้ข” 
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3. ระบบจะดงึขอ้มลูเดมิ ดงัรปูดา้นลา่ง ดาํเนนิการแกไ้ข และคลิกปุ่ม “บนัทึกการแกไ้ข” 

 
 

การลบรายงาน 

การลบรายงาน สามารถทาํไดใ้นกรณีท่ีรายงานยงัไมส่ง่ แบ่งเป็น 2 สว่น คือ การลบขอ้มลู

จดุเสี่ยงภยัแลง้ และการลบขอ้มลูการจดัการความเสียง 

 การลบขอ้มลูจดุเส่ียงภยัแลง้ 

เมือ่ลบจดุเสีย่งภยัแลง้ ขอ้มลูการจดัการความเสี่ยงของจดุภยัแลง้ท่ีถกูลบ จะถกูลบอตัโนมตั ิ

มขีัน้ตอน ดงันี ้
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1. คลิกท่ีรปู  ดรูายละเอียด ของหนา้จอแรก  ดงัรปูดา้นลา่ง 

 

2. คลิกท่ีรปู   ท่ีคอลมัน ์“ลบจดุเสี่ยง” 

 

3. คลิกปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยนัการลบ 

 

 การลบขอ้มลูการจดัการความเส่ียง 

1. คลิกท่ีรปู  ดรูายละเอียด ของหนา้จอแรก  ดงัรปูดา้นลา่ง 
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2. คลิกท่ีแถวขอ้มลูท่ีตอ้งการลบ ตารางจะขยายใหเ้ห็นขอ้มลูการจดัการความเสี่ยง จากนัน้

คลิกท่ีรปู  ในคอลมัน ์“ลบ” 

 

3. คลิกปุ่ม “OK” เพ่ือยืนยนัการลบ 
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การคดัลอกขอ้มลูเดมิ 
  กรณีท่ีตอ้งการคดัลอกขอ้มลูเดมิท่ีเคยรายงานรอบลา่สดุ เพ่ือนาํมาปรบัแกไ้ขเป็น

รายงานรอบปัจจบุนั สามารถทาํไดด้งันี ้

1.  คลิกท่ีรปู  ท่ีอยู่ในคอลมัน ์“คดัลอกขอ้มลู” ของรายงานท่ีสง่ไปแลว้  โดยรปู  จะ

ปรากฏอยู่ทา้ยรายงานรอบลา่สดุเท่านัน้ ดงัรปูดา้นลา่ง 

 

2. เลือกวนัท่ีรายงานของรอบปัจจบุนั โดยระบบจะมกีารตรวจสอบชว่งวนัท่ีเชน่เดยีวกบัการสรา้ง

รายงานใหม ่

 

3. เมือ่คลิกท่ีปุ่ม “คดัลอก” ระบบจะดาํเนนิการคดัลอกขอ้มลูจดุเสี่ยงภยัแลง้ และขอ้มลูการจดัการ

ความเสี่ยงท่ีเคยรายงานทัง้หมดของวนัท่ีท่ีคดัลอก และแสดงเป็นรายงานของวนัท่ีรายงานปัจจบุนั 

อยู่ในสว่น “รายงานท่ียงัไมส่ง่” จากนัน้สามารถปรบัแกไ้ข หรือลบขอ้มลูจดุเสีย่งภยัแลง้ และขอ้มลู

การจดัการความเสี่ยงใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจบุนัได ้
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