
แนวทางขั้นตอนการดําเนินงานสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน         
ที่ไดจากการประชุมสัมมนาฯ จํานวน 3 แบบ ดังนี ้

 

การสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ศสท. ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงาน และสงมอบตนฉบับแบบสํารวจฯ
คูมือการปฏิบัติงาน โปรแกรมฯ และคูมือการใชงาน ให ปศจ.

ปศจ. พิมพแบบสํารวจฯ ช้ีแจงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สงมอบแบบสํารวจ ใหกับ ปศอ./อพปม./อพปต.

ปศจ. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล

ไม

ศสท.ตรวจสอบและประมวลผล
ขอมูลทั้งประเทศ

ใช

ไม

ศสท.จัดทํารายงานขอมูลจํานวนปศุสัตวประจําป
เผยแพรใหกับผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร

แกไข/ปรับปรุง

กันยายน - ตุลาคม

พฤษจิกายน

ธันวาคม

ศสท. จัดเตรียมตนฉบับแบบสํารวจ ฐปศ.1  คูมือการปฏิบัติงาน
โปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวและคูมือการใชงาน ศสท.

ศสท.

ปศจ.

ปศจ.

ปศจ.

ศสท.

ศสท.

เมษายน -พฤษภาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน- กรกฎาคม

สิงหาคม

ปศจ. แจงผลการสํารวจขอมูลให ศสท. ทราบ

ใช

ปศอ./อพปม./อพปต. ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
เปนรายครัวเรือน และบันทึกลงในแบบสํารวจฯ

ปศอ. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
ของขอมูลและรวบรวม

ไม

ใช

แกไข/ปรับปรุง

มกราคม- กุมภาพันธ

มกราคม- กุมภาพันธ

ปศจ. บันทึกขอมูลลงโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว

อพปม./
อพปต.

ปศอ.

ปศอ. มีนาคม- เมษายน

Online

แบบที่ 1

- ประชุมช้ีแจงตัวแทนของจังหวัดและอําเภอ
- ประชุมผานระบบ VDO Conference
- ศูนยฯ จัดทํา CD คูมือการปฏิบัติงาน

- ศูนยฯ พิมพแบบสํารวจให (มีปญหาดานการจัดสง)
- ใหงบประมาณจังหวัดจัดพิมพแบบเอง
- ศูนยฯ จัดทําแบบสํารวจใหกะทัดรัด ประหยัด (Excel)
- พิมพแบบสํารวจใหเสร็จในชวงตนธันวาคม

- ศูนยฯ จัดทําแบบฟอรมสํารวจฯ ตามที่ประชุม
ไดพิจารณาแกไข/ ปรับปรุง
- สํารวจเกษตรกรที่เล้ียงสัตวต้ังแต 1 ตัวขึ้นไป
- เกษตรกรที่เล้ียงเฉพาะ สุนัข แมว
ใหทําแบบสํารวจใหมในรูป Excel

- คาสํารวจครัวเรือนละ 3 บาท (1 แบบสํารวจ)

แกไข/ปรับปรุง

- คาบันทึกขอมูลในโปแกรมครัวเรือนละ 1 บาท

- สามารถแสดงรายงานไดหลายแบบ : ตามเกษตรกร,
ชนิดสัตว, พื้นท่ี
- สามารถสงออกรายงานขอมูลในรูป excel ได
- สามารถเขาดูรายงานไดอยางทั่วถึงทุกสวน
- ชวงเวลาของการเรียกดูรายงาน
- ชวงเวลาการบันทึก/แกไข/ปรับปรุงขอมูล

- ปรับชวงเวลาการสํารวจขอมูล
ใหสอดคลองกับการสํารวจ จปฐ.

สิ่งที่ตองดําเนินการ หางบประมาณเพิ่ม

 



การสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ศสท. ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงาน และสงมอบตนฉบับแบบสํารวจฯ
คูมือการปฏิบัติงาน โปรแกรมฯ และคูมือการใชงาน ให ปศจ.

ปศจ. ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สงมอบแบบสํารวจ ใหกับ ปศอ. และ อบต. 

คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล

ไม

ศสท.ตรวจสอบและประมวลผล
ขอมูลทั้งประเทศ

ใช

ไม

ศสท.จัดทํารายงานขอมูลจํานวนปศุสัตวประจําป
เผยแพรใหกับผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร

แกไข/ปรับปรุง

กันยายน - ตุลาคม

พฤษจิกายน

ธันวาคม

ศสท. จัดเตรียมตนฉบับแบบสํารวจ ฐปศ.1  คูมือการปฏิบัติงาน
โปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวและคูมือการใชงาน ศสท.

ศสท.

ปศจ.

ปศจ.

ปศจ.

ศสท.

ศสท.

เมษายน -พฤษภาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน- กรกฎาคม

สิงหาคม

ปศจ. แจงผลการสํารวจขอมูลให ศสท. ทราบ

ใช

อบต. ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
เปนรายครัวเรือน และบันทึกลงในแบบสํารวจฯ

อบต. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
ของขอมูลและรวบรวม

ไม

ใช

แกไข/ปรับปรุง

มกราคม- กุมภาพันธ

มกราคม- กุมภาพันธ

อบต. บันทึกขอมูลลงโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว

อบต.

อบต.

อบต. มีนาคม- เมษายน

Online

แบบที่ 2

แกไข/ปรับปรุง

อบต. พิมพแบบสํารวจและสงมอบผูสํารวจ ธันวาคมปศจ.

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/รับรองขอมูล
จากทั้ง 3 สวน ไดแก ปศจ. ปศอ. และ อบต.

สิ่งที่ตองดําเนินการ เรงการเจรจาและทําขอตกลงกับ อบต

 
 
 
 
 



การสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ศสท. ประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงาน และสงมอบตนฉบับแบบสํารวจฯ
คูมือการปฏิบัติงาน โปรแกรมฯ และคูมือการใชงาน ให ปศจ.

ปศจ. ประชุมช้ีแจงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
สงมอบแบบสํารวจ ใหกับ ปศอ. และ อบต. 

คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล

ไม

ศสท.ตรวจสอบและประมวลผล
ขอมูลท้ังประเทศ

ใช

ไม

ศสท.จัดทํารายงานขอมูลจํานวนปศุสัตวประจําป
เผยแพรใหกับผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร

แกไข/ปรับปรุง

กันยายน - ตุลาคม

พฤษจิกายน

ธันวาคม

ศสท. จัดเตรียมตนฉบับแบบสํารวจ ฐปศ.1  คูมือการปฏิบัติงาน
โปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวและคูมือการใชงาน ศสท.

ศสท.

ปศจ.

ปศจ.

ปศจ.

ศสท.

ศสท.

เมษายน -พฤษภาคม

พฤษภาคม

มิถุนายน- กรกฎาคม

สิงหาคม

ปศจ. แจงผลการสํารวจขอมูลให ศสท. ทราบ

ใช

อบต. ลงพ้ืนท่ีสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
เปนรายครัวเรือน และบันทึกลงในแบบสํารวจฯ

อบต. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
ของขอมูลและรวบรวม

ไม

ใช

แกไข/ปรับปรุง

มกราคม- กุมภาพันธ

มกราคม- กุมภาพันธ

อบต. บันทึกขอมูลลงโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว

อบต.

อบต.

อบต. มีนาคม- เมษายน

Online

แบบที่ 3

แกไข/ปรับปรุง

อบต. พิมพแบบสํารวจและสงมอบผูสํารวจ ธันวาคมปศจ.

- กรมปศุสัตว เจรจาขอความรวมมือกับกรมพัฒนาชุมชน
- ขอแนบแบบฟอรมสํารวจฯ ในแบบสํารวจ จปฐ.
และใหกรมพัฒนาชุมชนสํารวจพรอมทั้งคียขอมูลใหดวย
- ศึกษารูปแบบการจัดเก็บขอมูล จปฐ.
- ปรับการสํารวจเกษตรกรฯ ใหสอดคลองกับ จปฐ.

ส่ิงที่ตองดําเนินการ: นําขอเสนอยื่นตอกรมเพื่อเจรจารวมมือกับกรมพัฒนาชุมชน

 
 


