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ขั้นตอนการบันทึก 

ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) 

1. เข้าสู่ระบบ 

1.1 สามารถบันทึกข้อมูลผ่านทาง URL http://asa-center.doae.go.th/   โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่

ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดส่งให้แต่ละหน่วยงานแล้วทาง E-mail เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม      

“เข้าสู่ระบบ” ดัง ภาพที่ 1

 
ภาพที่ 1 

 

1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบหน้าจอของระบบจะแสดงเมนูของระบบ 5 เมนู คือ  

- แบบขึ้นทะเบียน  

- กิจกรรม   

- รายงาน 

- จัดการผู้ใช้   

- ออกจากระบบ 

ดังภาพที่ 2 หมายเลข 1 

ด้านขวาบนของหน้าจอจะแสดงชื่อหน่วยงานตามชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้ใช้ท าการเข้าสู่ระบบ      

ดังภาพที่ 2  หมายเลข 2 

http://asa-center.doae.go.th/
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ภาพที่ 2 
 

2. ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.)  
แบ่งออกเป็น 5 เมนู ดังนี้ 

2.1 เมนู “แบบข้ึนทะเบียน” มี 3 เมนูย่อย ซึ่งมีข้ันตอนบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรใหม่หรือเงื่อนไขของ

แต่ละเมนูย่อย ดังนี้ 

2.1.1 แบบขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตร  เมื่อคลิกระบบจะแสดงหน้าจอให้ใส่ เลขบัตรประชาชน 

และคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร ดังภาพที่ 3 หมายเลข 4 และหมายเลข 5   

 
ภาพที่ 3 

 
เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนและคลิกปุ่ม “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงข้อความตามที่ได้ตรวจข้อมูลมี 

2 กรณี คือ 

1. ระบบจะแสดงข้อความ “เลขบัตรประชาชนนี้มีในระบบแล้ว” ถ้ามีข้อมูลของเลขบัตร

ประชาชนในระบบแล้วและสามารถคลิกข้อความ “คลิกท่ีนี่” เพ่ือกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมได้   

ดังภาพที่ 4 หมายเลข 1 
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ภาพที่ 4  
 

2. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของเลขบัตรประชาชนที่ไม่มีในระบบและ

เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลใหม่ลงในระบบ

ทันท ีดังภาพที่ 5 หมายเลข 7  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 
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2.1.2 แบบแก้ไขทะเบียนอาสาสมัครเกษตร  เมื่อคลิกระบบจะแสดงหน้าจอให้ใส่เลขบัตรประชาชน

ที่ต้องการแก้ไข โดยมีการแสดงของหน้าจอตามเงื่อนไขของข้อมูลดังนี้ 

1. เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนของอาสาสมัครเกษตรที่มีรายชื่อในระบบ หน้าจอจะแสดง

ข้อมูลเดิมให้สามารถแก้ไขได้ ดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 

 

2. เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนของอาสาสมัครเกษตรที่ยังไม่มีรายชื่อในระบบ หน้าจอจะแสดง

ข้อความ “กรุณาบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายใหม่” หมายความว่ารายชื่อนี้อยู่      

ต่างอ าเภอ และหรือต่างสาขา ดังภาพที่ 7 หมายเลข 8 

 
ภาพที่ 7 
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2.1.2 ยกเลิกรายช่ืออาสาสมัครเกษตร  เมื่อคลิกเลือก หน้าจอจะแสดงให้ใส่หมายเลขบัตร

ประชาชนที่ต้องการยกเลิก ดังภาพที่ 8 หมายเลข 9  

ภาพที่ 8 

 

เมื่อใส่หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนที่ต้องการยกเลิกแล้วคลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดง

ข้อมูลของอาสาสมัครเกษตรของเลขบัตรประจ าตัวประชาชนนั้น จากนั้นท าการคลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือท า

การยกเลิก ดังภาพที่ 9 หมายเลข 10 

การยกเลิกรายชื่ออาสาสมัครเกษตร กรณีรายชื่อนั้นเป็นอาสาสมัครเกษตรมากกว่า 1 สาขา    

จะยกเลิกเฉพาะสาขาตามท่ี Login เข้าระบบ แต่ถ้ารายชื่อนั้นเป็นอาสาสมัครเกษตร 1 สาขา จะถูก

ยกเลิกข้อมูลทั้งหมดออกจากระบบฐานข้อมูล 

 

 

ภาพที่ 9 
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2.2 เมนู “กิจกรรม” เป็นเมนูบันทึกกิจกรรมอาสาสมัครเกษตรสาขาเกษตรหมู่บ้าน เมื่อคลิกเลือกเมนู

กิจกรรม ระบบจะแสดงหน้าจอ ดังนี้  

1. แสดงช่องกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของอาสาสมัครเกษตรที่ต้องการเพ่ิมกิจกรรมแล้วคลิก 

“ตรวจสอบ” ดังภาพที่ 10 หมายเลข 11  

2. จากนั้นระบบแสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครเกษตร ดังภาพที่ 10 หมายเลข 12 และแสดงหน้าจอ

แบบบันทึกกิจกรรมอาสาสมัครเกษตรสาขาเกษตรหมู่บ้านให้กรอกข้อมูล ซึ่งมี 2 กิจกรรมหลักคือ  

- การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร  

คลิก เลือกประเภทงานเลือกค่าตอบแทนระบุวันที่คลิกปุ่ม “เพ่ิม”  

ดังภาพที่ 10 หมายเลข 13 

- การอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตร 

คลิก เลือกเรื่องอบรมระบุวันที่คลิกปุ่ม “เพ่ิม” ดังภาพที่ 10 หมายเลข 14 

 

ภาพที่ 10 

 

2.3 เมนู “รายงาน” มี 9 เมนูย่อยของรายงาน ซึ่งมีข้ันตอนหรือเงื่อนไขของแต่ละเมนูย่อย ดังนี้ 

2.3.1 รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรทุกสาขา   

เมื่อคลิก “รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรทุกสาขา” ระบบจะแสดงข้อมูลรายงานสรุป

การบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรทุกสาขาของทุกหน่วยงาน โดยแสดงจ านวนเป้าหมาย (ราย)  จ านวนบันทึก

ในระบบ (ราย)  และร้อยละของการบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 11  
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ภาพที่ 11 

2.3.2 รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรตามสาขา   

เมื่อคลิก “รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรทุกตามสาขา” หน้าจอจะแสดงให้ใส่เงื่อนไข

เพ่ือให้แสดงข้อมูลรายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรทุกตามสาขา โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน”  คลิกเลือก “รายงานสรุปการบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรทุกตามสาขา” 

2. จากนั้นระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน โดย 

- เลือกข้อมูลเป็น อาสาสมัครเกษตร / อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

-  เลือกสาขา  

- เลือกจังหวัด/อ าเภอ  

- จากนั้นคลิก “แสดงรายงาน” ดังภาพที่ 12 หมายเลข 15 

- เมื่อคลิก “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูล ดังภาพที่ 13 หมายเลข 16 

 

ภาพที่ 12 
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ภาพที่ 13 

 

2.3.3 รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรตามสาขา 

เมื่อคลิก “รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรตามสาขา” หน้าจอจะแสดงให้ใส่เงื่อนไขเพ่ือให้แสดง

ข้อมูลรายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรตามสาขา  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน”  คลิกเลือก “รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรตามสาขา”  

2. จากนั้นระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน โดย 

- เลือกจังหวัด สามารถเลือกรายจังหวัดหรือทุกจังหวัดได้ 

-  เลือกอ าเภอ สามารถเลือกรายอ าเภอหรือทุกอ าเภอได้ 

- จากนั้นคลิก “แสดงรายงาน” ดังภาพที่ 14 หมายเลข 17 

- เมื่อคลิก “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูล ดังภาพที่ 15 หมายเลข 18 

 

 

ภาพที่ 14 
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ภาพที่ 15 

 
2.3.4 รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคล 

เมื่อคลิก “รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคล” หน้าจอจะแสดงให้ใส่เงื่อนไขเพ่ือให้แสดงข้อมูล

รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน”  คลิกเลือก “รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคล” 

2. จากนั้นระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน โดย 

- เลือกสาขาที่ต้องการดูรายงานหรือเลือกทุกสาขาได้ 

- เลือกรายจังหวัดหรือทุกจังหวัดได้ 

-  เลือกรายอ าเภอหรือทุกอ าเภอได้ 

- จากนั้นคลิก “แสดงรายงาน” ดังภาพที่ 16 หมายเลข 19 

- เมื่อคลิก “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือกดังภาพที่ 17      

       หมายเลข 20 

 

 
ภาพที่ 16 
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ภาพที่ 17 

 

2.3.5 รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรและคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร 

เมื่อคลิก “รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรและคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร” หน้าจอจะแสดง

ให้ใส่เงื่อนไขเพ่ือให้แสดงข้อมูลรายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรและคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน”  คลิกเลือก “รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรและ

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร” 

2. จากนั้นระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน โดย 

- เลือกสาขาที่ต้องการดูรายงานหรือเลือกทุกสาขาได้ 

- เลือกรายจังหวัดหรือทุกจังหวัดได้ 

- เลือกรายอ าเภอหรือทุกอ าเภอได้ 

- จากนั้นคลิก “แสดงรายงาน” ดังภาพที่ 18 หมายเลข 21 

- เมื่อคลิก “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขที่เลือก ดังภาพที่ 19  

    หมายเลข 22 

 
ภาพที่ 18 
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ภาพที่ 19 

 

2.3.6 รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรายบุคคล / คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร

รายบุคคล 

เมื่อคลิก “รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรายบุคคล/คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร

รายบุคคล” หน้าจอจะแสดงให้ใส่เงื่อนไขเพ่ือให้แสดงรายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรายบุคคล/

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรรายบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน”  คลิกเลือก “รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านรายบุคคล/

คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรรายบุคคล” 

2. จากนั้นระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน โดยเลือก “อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน/คณะกรรมการ

อาสาสมัครเกษตร” 

กรณีเลือก “อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” 

- เลือก “อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” เลือกแสดงรายจังหวัด/ทุกจังหวัด เลือกแสดง

รายอ าเภอ/ทุกอ าเภอ คลิก “แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 20 

หมายเลข  23 
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ภาพที่ 20 

 

กรณีเลือก “คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร” 

- เลือก “คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร” คลิกเลือกคณะกรรมการ คลิกเลือก

แสดงรายจังหวัด/ทุกจังหวัด คลิกเลือกแสดงรายอ าเภอ/ทุกอ าเภอ จากนั้นคลิกปุ่ม 

“แสดงรายงาน” ระบบจะแสดงข้อมูลดังภาพที่ 21 หมายเลข  24 

 
ภาพที่ 21 

 

2.3.7 รายงานสรุปข้อมูลช่วงอายุของอาสาสมัครเกษตร 

เมื่อคลิก “รายงานสรุปข้อมูลช่วงอายุของอาสาสมัครเกษตร” หน้าจอจะแสดงให้ใส่เงื่อนไขเพ่ือให้แสดง

รายงานสรุปข้อมูลช่วงอายุของอาสาสมัครเกษตร โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน”  คลิกเลือก “รายงานสรุปข้อมูลช่วงอายุของอาสาสมัครเกษตร” 
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2. จากนั้นระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน โดยเลือก “อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัคร

เกษตรหมู่บ้าน” เลือกสาขาเลือกจังหวัด (รายจังหวัดหรือทุกจังหวัด)  เลือกอ าเภอ 

(รายอ าเภอหรือทุกอ าเภอ) 

3. เมื่อใส่เงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน คลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” ระบบแสดงข้อมูลรายงาน

ตามเงื่อนไขที่เลือก ดังภาพที่ 22 หมายเลข 25 
 

 
ภาพที่ 22 

 

2.3.8 รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคลตามช่วงอายุรายบุคคล 

เมื่อคลิก “รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคลตามช่วงอายุรายบุคคล” หน้าจอจะแสดงให้ใส่

เงื่อนไขเพ่ือให้แสดงรายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคลตามช่วงอายุรายบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คลิกเมนู “รายงาน”  คลิกเลือก “รายงานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรรายบุคคลตามช่วงอายุ

รายบุคคล” 

2. จากนั้นระบุเงื่อนไขท่ีต้องการแสดงรายงาน ดังนี้ 

- โดยเลือก “อาสาสมัครเกษตร/อาสาสมัครเกษตหมู่บ้าน”  

- เลือกสาขา  

- เลือกจังหวัด (รายจังหวัดหรือทุกจังหวัด)   

- เลือกอ าเภอ (รายอ าเภอหรือทุกอ าเภอ) 

- เลือกช่วงอายุ 
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3. จากนั้นคลิกปุ่ม “แสดงรายงาน” ระบบแสดงข้อมูลรายงานตามเงื่อนไขที่เลือก ดังภาพที่ 23

หมายเลข 26 

 

ภาพที่ 23 

 
 

2.3.9 รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 

เมื่อคลิกเมน ู“รายงานสรุปจ านวนอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน” หน้าจอจะแสดง

รายละเอียดข้อมูล  ดังภาพที่ 24 หมายเลข 27 

 
ภาพที่ 24 
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2.4 เมนู “จัดการผู้ใช้” เป็นเมนูส าหรับจัดการชื่อผู้ใช้งานในระดับจังหวัดและอ าเภอ โดยสามารถเพ่ิมชื่อ

ผู้ใช้งานใหม่ แก้ไขชื่อผู้ใช้งาน และลบชื่อผู้ใช้งาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

2.4.1 เพิ่มช่ือผู้ใช้งาน 

 - ไปที่เมนู “จัดการผู้ใช้”  คลิกปุ่ม “เพ่ิมชื่อผู้ใช้” ดังภาพที่ 25 หมายเลข 28 

 - จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งานดังนี้  

  1. ชื่อผู้ใช้งาน 

  2. รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน 

  3. ชื่อหน่วยงาน (ระบบแสดงชื่ออัตโนมัติตามชื่อผู้ใช้งานที่ใช้เข้าระบบ) 

  4. ผู้ใช้งานระดับ จังหวัด/อ าเภอ 

  5. มีสิทธิ์การเข้าถึง บันทึก แก้ไข ลบข้อมูล/รายงาน 

จากนั้นคลิก “บันทึกข้อมูล” ระบบจะบันทึกข้อมูลและสร้างชื่อผู้ใช้งานในระบบ ดังภาพที่ 26 หมายเลข 29 

 
ภาพที่ 25 

 

 
ภาพที่ 26 
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2.4.2 แก้ไขชื่อผู้ใช้งาน 

 - ไปที่เมนู “จัดการผู้ใช้”  เลือกชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม   

  ดังภาพที่ 27 หมายเลข 1 

 - จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้แก้ไขข้อมูลของชื่อผู้ใช้งานนั้น เมื่อแก้ไขเสร็จคลิกปุ่ม  

  “บันทึกข้อมูล” ระบบจะบันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงในระบบ ดังภาพที่ 28  

 
ภาพที่ 27 

 

 
ภาพที่ 28 

 

 

 

 



17 
 

2.4.3 ลบช่ือผู้ใช้งาน  

- ไปที่เมนู “จัดการผู้ใช้”  เลือกชื่อผู้ใช้งานที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่ม  

  ดังภาพที่ 29 หมายเลข 1 

 - จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้ยืนยันการลบข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน เมื่อตรวจสอบแล้วคลิกปุ่ม  

  “OK” ระบบจะลบชื่อผู้ใช้งานออกจากระบบทันท ีดังภาพที่ 29 หมายเลข 2 

 
ภาพที่ 29 

 

3. ออกจากระบบ 

คลิกเลือกเมนู “ออกจากระบบ” เป็นการจบการท างานของระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) 

ดังภาพที่ 30 หมายเลข 3 

 
ภาพที่ 30 

 

ต้องการสอบถามการใช้ระบบงาน 
ติดต่อกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  

โทร.  0 2940 6028-9, 0 2940 6071 


