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ปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวประจําป 2554 (ชวงที่ 1) 

ในระบบโปรแกรมฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
 

การปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ตองทําการปรับปรุงขอมูลในแบบสํารวจ 4 แบบหลัก คือ 

ก. แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

ข. แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

ค. แบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจการรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7) 

ง. แบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

 การปรับปรุงฐานขอมูลดังกลาว  จะตองนําขอมลูท่ีไดสํารวจและบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ  ไปในป  2553  

มาทําการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  โดยเขาใชงานระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ผานระบบ Online   

จากนั้น  เปดโปรแกรม Internet Explorer ข้ึนมาระบุ URL สําหรับผูใชงานระบบ  https://survey.dld.go.th   

 การเขาใชงานระบบตองระบุช่ือ Username และ Password  สําหรับเขาสูระบบ  แลวคลิกปุมเขาสูระบบ  ซึ่ง

รูปแบบของ Username ผูใชงานมีท้ังหมด 4 กลุม ( 6 รูปแบบ) ดังนี้ 

 กลุมที่ 1 ผูใชงานระดับตําบล 

- ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล   คือ  SSDรหัสพืน้ที่ 

- ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล    คือ  CSDรหัสพื้นที่ 

 กลุมที่ 2 ผูใชงานระดับอําเภอ 

- ผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ   คือ  CDTรหัสพื้นที่ 

 กลุมที่ 3 ผูใชงานระดับจังหวัด 

- ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  คือ  SPVรหัสพืน้ที่ 

- ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวดั  คือ  CPVรหัสพื้นที่ 

 กลุมที่ 4 ผูใชงานระดับเขต 

- ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต  คือ  CRegion เลขที่เขตปศุสัตว 

รหัสพื้นที่  คือ  หมายเลข 8 หลกัของแตละพื้นที่กรมการปกครองออกให  ซึ่งรหัสพื้นที่แตละแหงจะไมซ้ํากัน   

การปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตว  มีขั้นตอนแบงตามกลุมผูใชงาน  ดังนี้ 
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แผนผังขั้นตอนการทํางานของระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสตัว ป 2554 

• แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน(ฐปศ.1) และแบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

กลุมผูใชงาน 
Username 

ผูใชงาน 
แผนผังขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับตําบล SSD 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) SSD ปรับปรุงฐานขอมูล 

 

 

(2) SSD สงขอมูลให CSD ตรวจสอบ 

 

 

(A)  SSD ยืนยันขอมูลท่ีถูกตั้ง

ขอสังเกตจาก CSD หรือ CDT 

CSD  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) CSD ตรวจสอบและยืนยันขอมูล 

 

 

(4) CSD ตั้งขอสังเกต กรณีพบ

ขอผิดพลาด หรือมีขอสงสยั 

ระดับอําเภอ CDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) CDT ตรวจสอบและยืนยันขอมูล 

 

(6) CDT ตั้งขอสังเกต กรณีพบ

ขอผิดพลาด หรือมีขอสงสยั 

 

(B)  ขอมูลผานการตรวจสอบและ
ยืนยันทุกขั้นตอนแลว  และพรอม

ท่ีจะประมวลผล ออกรายงานเพื่อ

นําไปใชประโยชนได 

 

Save User          

บันทึก/แกไข/ลบ 

สงตรวจสอบขอมูล 

Check User    
ผูตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

Save User                

แกไข/ยืนยันขอมูลที่        

ถูกตั้งขอสังเกต 

Check User    
ผูตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานขอมูล 

Check User    
ตั้งขอสังเกต 

Check User    
ตั้งขอสังเกต 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

1

2

A

3

5

4

6

B
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• แบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7)     

 และแบบสํารวจขอมูลสถานทีด่ําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

กลุมผูใชงาน 
Username 

ผูใชงาน 
แผนผังขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับจังหวัด SPV 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) SPV ปรับปรุงฐานขอมูล 

 

 

(2) SPV สงขอมูลให CPV ตรวจสอบ 

 

 

(A)  SPV ยืนยันขอมูลท่ีถูกตั้ง

ขอสังเกตจาก CPV หรือ CRegion 

CPV  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) CPV ตรวจสอบและยืนยันขอมูล 

 

 

(4) CPV ตั้งขอสังเกต กรณีพบ

ขอผิดพลาด หรือมีขอสงสยั 

ระดับเขต CRegion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) CRegion ตรวจสอบและยืนยัน

ขอมูล 

(6) CRegion ตั้งขอสังเกต กรณีพบ

ขอผิดพลาด หรือมีขอสงสยั 

 

(B) ขอมูลผานการตรวจสอบและ
ยืนยันทุกขั้นตอนแลว  และพรอม

ท่ีจะประมวลผล ออกรายงานเพื่อ

นําไปใชประโยชนได 

 

Save User         

บันทึก/แกไข/ลบ 

สงตรวจสอบขอมูล 

Check User    
ผูตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

Save User                

แกไข/ยืนยันขอมูลที่         

ถูกตั้งขอสังเกต 

Check User    
ผูตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานขอมูล 

Check User    
ตั้งขอสังเกต 

Check User    
ตั้งขอสังเกต 

ผาน 

ไมผาน 

ผาน 

ไมผาน 

1

2

A

3

5

4

6

B
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สวนที่ 1   

สําหรับผูใชงานระดับตําบล 
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ก.)  แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

( ก1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

   การปรับปรุงฐานขอมูล มี 3 กรณี ดังนี้ 

       (ก1.1 )  กรณีเพ่ิมเติมขอมลูเกษตรกรผูเลีย้งสัตวรายใหม 

  สําหรับกรณีนี้ เปนการเพิ่มเติมขอมูลเกษตรกรรายใหมท่ียังไมเคยทําการบันทึกเขาไปในระบบ

โปรแกรมฯ  การเขาใชงานระบบโปรแกรมฯ  โดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  โดยผูใชงานสามารถ

ทําการเพิ่มเติมขอมูล  ตามขั้นตอนดังนี ้

  ( ก1.1.1 )  การเขาสูเมนูบันทึกขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.1   เลือกแท็บ บันทึกแบบฐปศ.1  หรือ เขา

เมนูอีกวิธโีดยเลือกแท็บ บันทึกขอมูล         เลือก  แบบ ฐปศ.1  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

   
 

      ( ก1.1.2 )  เลือก   หมูบาน   ท่ีตองการเพิ่มเตมิขอมูล        คลิกปุม + เพ่ิมขอมูล  ดังจอภาพตอไปนี้ 
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       ( ก.1.1.3 ) การบันทึกขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว, ขอมูลสถานที่เลี้ยงสัตว และปลูกพืชอาหารสัตว  

 โดยตองทําการกรอกขอมูลทุกชองท่ีมีสัญลักษณ * หลังจากกรอกขอมูลเสร็จแลวใหเลือกแท็บ 

ขอมูลสัตว  หรอืกด Ctrl+Enter เพื่อบันทึกขอมูลจํานวนสัตวตอไป  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
  

( ก1.1.4 )  การบันทึกขอมูลสัตว  ใหกรอกขอมูลจํานวนสัตว  ซึ่งจะเปนชองวางที่เปนพื้นที่สีขาว

เทานั้น  สวนชองท่ีเปนแถบสีเทา  โปรแกรมจะทําการคํานวณยอดรวมของสัตวแตละชนิดให   หลังจากกรอกขอมลู

ครบทุกชองแลว  กดปุม   บันทึก    ดังจอภาพตอไปนี้ 
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กรณีท่ีตองการบันทึกขอมูลเกษตรกรรายอื่นเพิ่มเติม  ใหผูบันทึกขอมูลกลับไปทําตั้งแตข้ันตอนที่ (ก1.1.2) – 

(ก1.1.4) ใหมอีกครั้ง  ตอไปเรื่อยๆจนกวาจะบันทึกขอมูลเกษตรกรครบถวนทุกราย  จากนั้นใหผูบันทึกขอมูล

ดําเนินการในขั้นตอนการสงขอมูลตรวจสอบตอไป 

 

โดยหลังจากการบันทึกขอมูลแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “กําลังบันทึกขอมูลโดย อบต.”   หมายถึง  กําลัง

บันทึกขอมูลรายเกษตรกรผูเลีย้งสัตว  ในระดับตําบล  โดยเจาหนาที่บันทึกขอมูลระดับตําบล และยังไมไดสงขอมูลใหผู

ตรวจสอบระดับตําบลทําการตรวจสอบขอมูล 
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              ( ก1.2 )  กรณีแกไขขอมลูเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

 สําหรับกรณีนี้ เปนการแกไขขอมูลเกษตรกรรายที่ไดทําการบันทึกเขาไปในระบบโปรแกรมฯ ไปแลว

ในป 2553 มาทาํการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  การเขาใชงานระบบโปรแกรมฯ  ตองเขาสูระบบโดยใช Username : 

SSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก โดยผูใชงานสามารถทําการแกไข/ปรับปรุงขอมูล  ตามขั้นตอนดังนี ้

         ( ก1.2.1 )  การเขาสูเมนูบันทึกขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.1   เพื่อแกไขขอมูล  ใหคลิกที่       คุณมี

แบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่ยังไมไดสง  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 

      ( ก1.2.2 )  เลือก   หมูบาน   ท่ีตองการแกไขขอมูลดานซายมอื  ดังจอภาพตอไปนี้ 
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  (ก1.2.3) คนหารายชื่อเกษตรกรที่ตองการแกไขหรือปรับปรุงขอมูล  ใหใส ช่ือ หรือนามสกุล ของ

เกษตรกรที่ตองการแกไขขอมูล  ท่ีชองคนหา : จากนั้น คลิกที่ปุม    คนหา     และคลิกที่  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกร

เพื่อเขาไปแกไขหรือปรับปรุงขอมูลตอไป  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 

  (ก1.2.4) แกไขหรือปรับปรุงขอมูลรายเกษตรกร หลังจากคลกิที่ ชื่อ-นามสกลุ ของเกษตรกรที่ตองการ

แกไขแลว  จะแสดงขอมูลดังจอภาพตอไปนี ้
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• กรณีแกไขขอมลูเกษตรกรผูเลีย้งสัตว  สามารถแกไขเกี่ยวกบัขอมูลสถานที่เลี้ยงสัตว, ขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว  โดยทําการกรอกขอมลูท่ีถูกตองเขาไปใน

ชองท่ีตองการแกไข 

• กรณีแกไขขอมลูจํานวนปศุสัตว  ใหคลิกที่ แท็บขอมูลสัตว  หรือกด Ctrl+enter โดยสามารถ

แกไขขอมูลจํานวนสัตวแตละชนิดสัตว  ไดดังนี้ 

‐ กรณีเลิกเลี้ยงสตัวชนิดใด  ใหใส  “0”  ท่ีจํานวนสัตวชนิดนัน้ 

‐ กรณีจํานวนสัตวท่ีเลี้ยงในป 2554 เปลี่ยนแปลงไปจากขอมูลท่ีเคยบันทึกไวในป 2553 

ไมวาจะเปนจํานวนสัตวเพิ่มข้ึน/ลดลง หรือ เกษตรกรรายนั้นมีการเลี้ยงสัตวชนิดใหม

เพิ่มเติม   ใหผูใชงานใสจํานวนสัตวท่ีถูกตองเขาไปในชองจํานวนสัตว  แตละชนิด 

หลังจากแกไขหรือปรับปรุงขอมูลเรยีบรอยแลวใหกดปุม   บันทึก 

 

กรณีท่ีตองการแกไข/ปรับปรุงขอมูลเกษตรกรรายอื่นเพิ่มเติม  ใหผูใชงานกลับไปทําตั้งแตข้ันตอนที่ (ก1.2.2) – 

(ก1.2.4) ใหมอีกครั้ง  ตอไปเรื่อยๆจนกวาจะแกไข/ปรับปรุงขอมูลเกษตรกรครบถวนทุกราย  จากนั้นใหผูใชงาน

ดําเนินการในขั้นตอนการสงขอมูลตรวจสอบตอไป 

 

โดยหลังจากการแกไข/ปรับปรุงขอมูลแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “กําลังบันทึกขอมูลโดย อบต.”   หมายถึง  

กําลังบันทึกขอมูลรายเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ในระดับตําบล  โดยเจาหนาที่บันทึกขอมูลระดับตําบล และยังไมไดสง

ขอมูลตรวจสอบ 
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              ( ก1.3 )  กรณียกเลกิขอมลูเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

 เปนการลบขอมูลเกษตรกรออกจากฐานขอมูลในระบบโปรแกรมฯ   ในกรณีท่ีเกษตรกรรายนั้นยกเลิก

การเลี้ยงสัตว  หรือไมไดเลี้ยงสัตวในป 2554  การเขาใชงานระบบโปรแกรมฯ  ตองเขาสูระบบโดยใช Username : SSD 

ตามดวยรหัสพืน้ที่ 8 หลัก โดยผูใชงานสามารถทําการยกเลิกขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

         ( ก1.3.1 )  การเขาสูเมนูบันทกึขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.1   เพื่อลบขอมูลเกษตรกร    ใหคลิกที่      

คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่ยังไมไดสง  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
 

      ( ก1.3.2 )  เลือก   หมูบาน   ท่ีตองการลบขอมูลเกษตรกรดานซายมือ  ดังจอภาพตอไปนี้ 
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  (ก1.3.3) การคนหารายชื่อเกษตรกรที่ตองการลบขอมูล  ใหใส ช่ือ หรือนามสกุล ของเกษตรกรที่

ตองการลบขอมูล  ท่ีชองคนหา : จากนั้น คลิกที่ปุม    คนหา     และคลิกที่    หนา  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรเพื่อ

เขาไปลบขอมูลเกษตรกรรายนั้นออกจากฐานขอมูล  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  (ก1.3.4) การลบขอมูลเกษตรกร หลังจากคลกิที่      หนา  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรที่ตองการลบ

ขอมูลออก  จากนั้นใหคลิกที่ปุม  ลบขอมูล   เพื่อลบขอมูลเกษตรกรรายนั้นออกจากฐานขอมูลในป 2554  ดังจอภาพ

ตอไปนี้ 

 

หมายเหตุ :    

-  การลบขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวออกจากระบบ  ขอมูลจะถูกลบออกจากฐานขอมูลในป 2554 เทานั้น  ซึ่งจะถือวา  

   เกษตรกรรายนั้นไมไดเลี้ยงสตัวในป 2554  แตขอมูลการเลี้ยงสัตวในป 2553 ของเกษตรกรรายนั้นยงัคงอยูในระบบ 

‐  กรณีท่ีผูใชงานทําการลบขอมูลผิดพลาด  ระบบจะไมสามารถดึงขอมูลเกษตรกรรายที่ลบออกกลับมาได  ดังนั้น 

  ผูใชงานตองบันทึกขอมูลเกษตรกรรายนั้นเขาไปใหม  เหมือนกับกรณีที่ ( ก1.1 ) การเพิ่มเติมขอมูลเกษตรกรรายใหม 
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( ก2 )  ตรวจสอบและแกไขการบันทึกขอมูล  (จากผูใชงานระดับตําบล) 

 เปนกรณีท่ีปรับปรุงฐานเสร็จเรยีบรอยแลวแตยังไมไดกดสงขอมูลเพื่อใหผูตรวจสอบระดับตําบล  ทําการ

ตรวจสอบขอมูล  ซึ่งเปนสวนที่ใหผูใชงานทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบโปรแกรมฯ  กอนสงขอมูล

ตรวจสอบและยืนยันขอมูลตอไป 

( ก2.1 )  การตรวจสอบขอมูลรายเกษตรกร  ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพืน้ที่ 

8 หลัก  จากนั้นเลือกแท็บ    บันทึกขอมูล        แบบ ฐปศ.1        เลือก หมูบาน ท่ีตองการตรวจสอบขอมูล 

เลือกแท็บ  สรุปการบันทึกขอมูลรายเกษตรกร         จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเกษตรกรแตละราย  

ดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 

 ( ก2.2 )  การตรวจสอบขอมูลระดับหมูบาน   ผูใชงานเขาสูระบบวิธีเดียวกับขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลราย

เกษตรกร  แตใหเลือกแท็บ  สรุปการบันทึกขอมูลระดับหมูบาน     จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน

ภาพรวมของทั้งหมูบาน  ดังจอภาพตอไปนี้   

 

 ท้ัง (ก2.1) และ (ก2.2) ผูใชงานสามารถตรวจอบขอมูลในรูปแบบของ Excel ได  โดยเลือกที ่

        สงขอมูลออกเปน Excel     หรือพิมพขอมลูออกมาตรวจสอบโดยเลอืกที่   พิมพรายงาน 
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 หลังจากผูใชงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว  พบความผิดพลาดของขอมูล  สามารถ

แกไขขอมูลได  ตามขั้นตอนดังนี้ 

( ก2.3 )  ตรวจสอบขอมูลซํ้า  เปนสวนที่ใหผูบันทึกขอมูลทําการตรวจสอบขอมูลในระบบโปรแกรมฯ ท่ีมี

ปญหาการบันทึกขอมูลผิดพลาดจนพบขอมูลซ้ํา  ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลกั 

จากนั้นเลือกแท็บ    บันทึกขอมูล           แบบ ฐปศ.1            เลือก หมูบาน ท่ีตองการตรวจสอบขอมูลซ้ํา 

เลือกแท็บ    ตรวจสอบขอมูลซํ้า        หากพบขอมูลซ้ําใหคลิก    หนารายการที่ไมถูกตอง  แลวคลิกปุม  ลบขอมูล 

ดังจอภาพตอไปนี้ 

 
( ก2.4 )  การแกไข / ลบขอมลู   ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช  Username : SSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  

จากนั้นเลือกแท็บ    บันทึกขอมูล          แบบ ฐปศ.1        เลือก หมูบาน ท่ีตองการแกไข / ลบขอมูล      

      มี 2 กรณี ดังนี้ 

• กรณีแกไขขอมูลใหผูใชงานทําตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกับขอ (ก1.2) 

• กรณีลบขอมูลใหผูใชงานทําตามขั้นตอนในลักษณะเดียวกับขอ (ก1.3) 
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 ( ก3 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบและการยนืยันขอมูล (จากผูใชงานระดับตําบล) 

 ( ก3.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

  หลังจากที่บันทึกขอมูลระดับตําบล ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณท้ังหมดแลว  

จะตองทําการยืนยันสงขอมูลเพื่อใหผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบลทําการตรวจสอบขอมูล  โดยผูใชงานเขาสูระบบโดย

ใช Username : SSD และตามดวยรหสัพื้นที่ 8 หลัก    

  จากนั้นเลือกเมนู  บันทึกขอมูล          แบบ ฐปศ.1  หรือเลือกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่ยังไมไดสง             

แสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 

                เลือก หมูบาน ท่ีตองการยืนยันสงขอมูล       คลิก  หนารายการที่ตองการสงขอมูลตรวจสอบ  

หรือเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น       คลิกปุม สงตรวจสอบขอมูล 

       ระบบจะแสดงขอความยืนยันการสงขอมูล        คลิกปุม   OK    ดังจอภาพตอไปนี้ 
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 หลังจากยืนยันสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และขอมูลจะอยูในสถานะ  

“รอ อบต. ยืนยันขอมูล”   ซึ่งขอมูลจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับตําบล (CSD) ตอไป  โดยผูใชงานสามารถ

ตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปแลวโดยเลือกที่    ขอมูลที่สงแลว   รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 

 ( ก3.2 )  ยืนยันและสงขอมลู 

  หลังจากที่ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD)  ทําการสงตรวจสอบขอมูลแลว   จากนั้นผูตรวจสอบ

ขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลใหผูตรวจสอบระดับอําเภอ (CDT)   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CSD ตามดวยรหัสพืน้ที่ 8 หลัก   จากนั้นเขาเมนู             ตรวจสอบขอมูล      

 แบบ ฐปศ. 1  หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่รอตรวจสอบ  รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี ้
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           คลิก     แท็บตรวจสอบขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว            เลือก  ชื่อหมูบาน  ท่ีตองการยืนยันและสงขอมูล  หรือ

สามารถคนหาจากชื่อหมูบานได  โดยเลือกหมูบานแลวกดปุม    คนหา     รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 
  หลังจากเลอืกหมูบานแลว  กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการที่ตองการ

ยืนยันและสงขอมูล  หรอืเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น       

คลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูลจะอยูใน

สถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล”   ซึ่งขอมูลจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับอําเภอ (CDT) ตอไป  โดย

ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ียืนยันไปแลวโดยเลือกที่    ขอมูลที่ยืนยันแลว   รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 
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 ( ก3.3 )  การตั้งขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวา

ขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับตําบล  ใหตรวจสอบขอมูลได

อีกครั้ง  โดยใช Username : CSD ตามดวยรหสัพื้นที่ 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต  ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

• คลิก  หนารายการที่ตองการตั้งขอสังเกต  หรอืเลือก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ี

ตองการตั้งขอสงัเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ต้ังขอสังเกต 

• ระบุ  ชื่อเร่ือง  และ  รายละเอยีด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกที่ปุม    บันทึก   จากนั้นคลิก   OK     

รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
 หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดย อบต.” 
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 ( ก3.4 )  การยืนยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล 

(SSD)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลท่ีถูก

ตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

  ( 3.4.1 )  การเขาสูระบบโปรแกรมฯ 

• เขาใชงาน โดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก 

• คลิกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่ถูกต้ังขอสังเกต หรือเลอืกที่ แท็บ  ขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต  

            คลิก แบบ ฐปศ. 1  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 
 

• เลือกชือ่เร่ืองทีถู่กต้ังขอสังเกต  ดังจอภาพ 

 
 

  ( ก3.4.2 )  ตรวจสอบขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกตและแกไข 

•    หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกที่  ชื่อเกษตรกร  เพื่อทําการแกไขขอมูล  แต

กรณีท่ีหมูบานนั้นมีการตั้งขอสังเกตเกษตรกรหลายราย  ผูใชงานสามารถทําการคนหารายชื่อเกษตรกรไดโดยคลิกที่ 

Edit         เลือก Find on this Page…        แลวใสช่ือเกษตรกรที่ตองการคนหาที่ชอง Find :        กด Enter 
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• กรณีท่ีตองการลบเกษตรกรรายนั้นออกใหคลกิที่    หนาช่ือเกษตรกร  จากนั้นคลิกปุม     

     ลบขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลเกษตรกรครบทุกรายแลว  ใหกดปุม   ยืนยันและสงขอมูล   ซึ่ง

ผูใชงานตองทําการแกไขขอมูลเกษตรกรทุกรายที่ถูกตั้งขอสังเกตใหครบถวนกอน  เนื่องจากถาขอมูลถูกสงไปแลวจะ

ไมสามารถแกไขขอมูลได  จะตองทําการตั้งขอสังเกตเพื่อสงขอมูลใหมอีกครั้ง  จึงจะสามารถแกไขขอมูลตามระบบได 

• หากตรวจสอบแลวไมพบความผดิปกติใหคลิกปุม     ยืนยันและสงขอมลู 

• หากตองการแนบเอกสารหลกัฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของ
การแสดงความคิดเห็นแลวกดปุม    บันทึก    เพื่อสงความคิดเห็น 

 

 

หมายเหต ุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ อบต. ยืนยันขอมูล”   และผู 

ตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป  [ ดังข้ันตอนที่ ( ก3.2 ) ] 

 

 

 

 

ใสชื่อเกษตรกรที่ตองการคนหา 

กรณีตองการลบขอมูล 

กรณีตองการแนบไฟล 
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ข.)  แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

( ข1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจขอมูลหมูบาน  (จากผูใชงานระดับตําบล) 

       ผูใชงานตองนําขอมูลหมูบานที่ไดบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ  ไปแลวในป 2553 มาทําการปรับปรุงให

ขอมูลเปนปจจุบัน  โดยทําตามขั้นตอนดังนี้ 

• เขาสูระบบโดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก 

• ท่ีหนาแรกใหเลือกแท็บ     บันทึกขอมูลหมูบาน             คลิกที่ Folder ของตําบลดานซายมือ         เลือก

แท็บ    ตรวจสอบขอมูลหมูบาน    แสดงรายละเอียดดังจอภาพตอไปนี้ 

 

• ใหตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ขอมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกแท็บ          

สงขอมูลออกเปน Excel  

• หลังจากตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว  ถาตองการปรับปรุงขอมูลใหคลกิที่แท็บ   บันทึกขอมูลหมูบาน  

จากนั้นเลือกที่ ชื่อหมูบาน ท่ีตองการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวนแลวกด บันทึก 

รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 



ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว (TH‐LiFDS) ประจําป 2554 หนา 22 

 

 ( ข2 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบและการยนืยันขอมูล  (จากผูใชงานระดบัตําบล) 

 ( ข2.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

  หลังจากที่บันทึกขอมูลระดับตําบล ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณท้ังหมดแลว  

จะตองทําการยืนยันสงขอมูลเพื่อใหผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบลทําการตรวจสอบขอมูล  ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช 

Username : SSD และตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก    

• จากนั้นเลือกเมนู  บันทึกขอมูล          แบบขอมูลหมูบาน  หรือเลอืกที่  คุณมีแบบขอมูลหมูบานที่

ยังไมไดสง         คลิกที่ Folder ของตําบลดานซายมือ           

• คลิก  หนารายการที่ตองการสงตรวจสอบขอมูล  หรือในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมดใน

หนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน      จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบ

จะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล         คลิกปุม   OK      รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และขอมูลจะอยูใน

สถานะ  “รอ อบต. ยืนยันขอมูล”   ซึง่ขอมูลจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับตําบล (CSD) ตอไป  โดย

ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปแลวโดยเลือกที่    ขอมูลที่สงแลว    

 

 ( ข2.2 )  ยืนยันและสงขอมลู 

  หลังจากที่ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD)  ทําการสงตรวจสอบขอมูลแลว   จากนั้นผูตรวจสอบ

ขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลใหผูตรวจสอบระดับอําเภอ (CDT)   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CSD ตามดวยรหัสพืน้ที่ 8 หลัก   จากนั้นทําตามขั้นตอน ดังนี้ 
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• เขาเมนู  ตรวจสอบขอมูล          แบบขอมูลหมูบาน  หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจขอมูล 

หมูบานที่รอการตรวจสอบ   

• กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลกิ  หนาช่ือหมูบานที่ตองการยืนยันและสง

ขอมูล  หรือเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น       คลิกปุม    

ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 

  หลังจากยืนยันสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูลจะ

อยูในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล”   ซึง่ขอมูลจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับตําบล (CDT) ตอไป  โดย

ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปแลวโดยเลือกที่    ขอมูลที่ยืนยันแลว    

 

 ( ข2.3 )  การตั้งขอสังเกต 

  ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวาขอมูลมีความผิดปกติ  

หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับตําบล  ใหตรวจสอบขอมูลไดอีกครั้ง  โดยใช 

Username : CSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต  ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

• คลิก  หนาช่ือหมูบานที่ตองการตั้งขอสังเกต  หรือเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณี

ท่ีตองการตั้งขอสังเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ต้ังขอสังเกต 

• ระบุ  ชื่อเร่ือง  และ  รายละเอยีด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกที่ปุม    บันทึก   จากนั้นคลิก   OK     

รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 
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 หมายเหต ุ:  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดย อบต.” 

 

 ( ข2.4 )  การยนืยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล 

(SSD)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลท่ีถูก

ตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

• เขาสูระบบ โดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก 

• คลิกที่   คุณมีแบบสํารวจขอมูลหมูบานที่ถูกต้ังขอสังเกต  หรือเลือกที ่ แท็บ ขอมูลที่ถูกต้ัง

ขอสังเกต         แบบสํารวจขอมูลหมูบาน            คลิกชื่อเร่ืองที่ถูกต้ังขอสังเกต  ดังจอภาพ 
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• หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกที่  ชื่อหมูบาน  เพื่อทําการแกไขขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลครบถวนแลว  หรือตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติ  ใหกดปุม      

ยืนยันและสงขอมูล 

• หากตองการแนบเอกสารหลกัฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของการแสดง
ความคิดเห็นแลวกดปุม    บันทึก    เพื่อสงความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดงัจอภาพตอไปนี้ 

 
 

 

 หมายเหต ุ: หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ อบต. ยืนยันขอมูล”   และ

ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป  [ ดังข้ันตอนที่ ( ข2.2 ) ] 

 

 

 

 

กรณีตองการลบขอมูล 

กรณีตองการแนบไฟล 
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สวนที่ 2 

สําหรับผูใชงาน 

ระดับอําเภอ 
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ก.)  แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

  ( ก4 )  การตรวจสอบขอมูล  (จากผูใชงานระดับอําเภอ) 

  ( ก4.1 )  การยนืยันและสงขอมูล   

    หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้นผู

ตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในขั้นตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CDT ตามดวยรหัสพืน้ที่ 8 หลัก  จากนั้นทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 

•   เขาเมนู ตรวจสอบขอมูล          แบบ ฐปศ. 1  หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่รอตรวจสอบ   

•   คลิก  แท็บตรวจสอบขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว         เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยืนยัน  ตั้งแตตําบล  

และหมูบาน   หรือสามารถคนหาจากชื่อหมูบานได  โดยเลือกตําบลหมูบานแลวกดปุม    คนหา    

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการที่ตองการยืนยนัและสงขอมูล  หรือใน

กรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน  จากนั้น

คลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    

ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูล

จะอยูในสถานะ  “ยืนยันขอมลูเรียบรอยแลว”   ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพื่อออกรายงานตอไป 
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 ( ก4.2 )  การตั้งขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวา

ขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับตําบล  ใหตรวจสอบขอมูลได

อีกครั้ง   โดยใช  Username : CDT  ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต   ซ่ึงมีขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนที่ 

(ก3.3)  (แต  Username ที่ใชเขาสูระบบแตกตางกัน) 

 หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดย ปศอ.” 

 

 ( ก4.3 )  การยืนยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล 

(SSD)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลที่ถูก

ต้ังขอสังเกต  ไดตามขั้นตอนที่ ( ก3.4.1 ) และ ( ก3.4.2 ) ตามลําดับ 

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ อบต. ยืนยันขอมูล”   และ

ผู ตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป  [ ดังข้ันตอนที่ ( ก3.2 ) ] 
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ข.)  แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

 ( ข3 )  การตรวจสอบขอมูล (จากผูใชงานระดบัอําเภอ) 

 ( ข3.1 )  การยนืยันและสงขอมูล 

   หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้นผู

ตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในขั้นตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CDT ตามดวยรหัสพืน้ที่ 8 หลัก  จากนั้นทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 

•   เขาเมนู ตรวจสอบขอมูล          แบบสํารวจขอมูลหมูบาน หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจขอมูล

หมูบานที่รอตรวจสอบ   

•   เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยนืยัน  ตั้งแตตําบล  และหมูบาน   หรอืสามารถคนหาจากชื่อตําบลแลว

กดปุม    คนหา    

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการที่ตองการยืนยนัและสงขอมูล  หรือใน

กรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน  จากนั้น

คลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    

ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูล

จะอยูในสถานะ  “ยืนยันขอมลูเรียบรอยแลว”   ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพื่อออกรายงานตอไป 
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 ( ข3.2 )  การตั้งขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวา

ขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับตําบล  ใหตรวจสอบขอมูลได

อีกครั้ง  โดยใช Username : CDT ตามดวยรหสัพื้นที่ 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต  ซ่ึงมีขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนที่     

(ข2.3)  (แต  Username ที่ใชเขาสูระบบแตกตางกัน) 

 หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดย ปศอ.” 

 

 ( ข3.3 )  การยืนยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล 

(SSD)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลที่ถูก

ต้ังขอสังเกต  ไดตามขั้นตอนที่ ( ข2.4 )  

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ อบต. ยืนยันขอมูล”   และ

ผู ตรวจสอบขอมูลระดับตําบล (CSD)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป  [ ดังขั้นตอนที่ ( ข2.2 ) ] 
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สวนที่ 3 

สําหรับผูใชงาน 

ระดับจังหวัด 
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ค.)  แบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7) 

( ค1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/7  

ผูใชงานตองนําขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ท่ีไดบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในป 2553 มาปรับปรงุ

ใหเปนปจจุบัน  โดยทําตามขั้นตอนดังนี ้

• เขาสูระบบโดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก 

• ใหเลือกแท็บ    บันทึกแบบ ฐปศ.4/7     คลิกที่แท็บ    ตรวจสอบขอมูล แบบ ฐปศ. 4/7     ดังจอภาพ 

 
• ใหตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ขอมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกแท็บ        

สงขอมูลออกเปน Excel 

• หลังจากตรวจสอบขอมูลแลว  ถาตองการปรับปรุงขอมูลใหคลิกที่แท็บ   บันทึกขอมูล ฐปศ.4/7     

จากนั้นเลือกอําเภอที่ตองการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน  แลวกด   บันทึก  ดังจอภาพ 
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( ค2 )  การสงขอมูล เพ่ือตรวจสอบและการยนืยันขอมูล (จากผูใชงานระดับจังหวัด) 

 ( ค2.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

หลังจากที่ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณแลว     

จะตองทําการยืนยันสงขอมูลตรวจสอบเพื่อใหผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัดทําการตรวจสอบขอมูล  ผูใชงานเขาสู

ระบบโดยใช  Username : SPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  จากนั้นทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 

• เลือกเมนู  บันทึกขอมูล        แบบ ฐปศ.4/7  หรือเลอืกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ที่ยังไมไดสง          

• คลิก  หนารายการที่ตองการสงตรวจสอบขอมูล  หรือในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมดใน

หนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน      จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       

ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล         คลิกปุม   OK      รายละเอยีดแสดงดังจอภาพ 

 

หลังจากยืนยันการสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และขอมูลจะ

อยูในสถานะ  “รอ  ปศจ. ยืนยันขอมูล”  ซึ่งจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับจังหวัด (CPV)  ตอไป  โดย

ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปโดยเลือกที่  ขอมูลที่สงแลว 

 

 ( ค2.2 )  ยืนยันและสงขอมลู 

 หลังจากที่ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV)  ทําการสงตรวจสอบขอมูลแลว   จากนั้นผูตรวจสอบ

ขอมูลระดับจังหวัด (CPV) ตองเขามาตรวจสอบและทําการยืนยันและสงขอมูลใหผูตรวจสอบระดับเขต (CRegion) 

ตอไป   ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก   จากนั้นทําตามขั้นตอน ดังนี้ 

• เขาเมนู  ตรวจสอบขอมูล          แบบ ฐปศ.4/7    หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ที่รอการ

ตรวจสอบ 
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• กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนาช่ืออําเภอที่ตองการยนืยันและสงขอมูล  

หรือเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ีตองการยืนยนัและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น       คลิกปุม    ยืนยัน

และสงขอมลู       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูลจะ

อยูในสถานะ  “รอเจาหนาทีเ่ขตยืนยันขอมลู”   ซึ่งขอมลูจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับเขต (CRegion) 

ตอไป  โดยผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปแลวโดยเลอืกที่    ขอมูลที่ยืนยันแลว    

  

 

 ( ค2.3 )  การตั้งขอสังเกต 

  ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวาขอมูลมีความผิดปกติ  

หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  ใหตรวจสอบขอมูลไดอีกครั้ง  เขาระบบโดย

ใช Username : CPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต  ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

• คลิก  หนาช่ืออําเภอที่ตองการตั้งขอสังเกต  หรือเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ี

ตองการตั้งขอสงัเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ต้ังขอสังเกต 

• ระบุ  ชื่อเร่ือง  และ  รายละเอยีด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกที่ปุม    บันทึก   จากนั้นคลิก   OK     

รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 
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หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV) ตรวจสอบขอมูลอีกครัง้   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดย ปศจ.” 

 

 ( ค2.4 )  การยืนยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับ

จังหวัด (SPV)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยัน

ขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

• เขาสูระบบ โดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก 

• คลิกที่   คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ที่ถูกต้ังขอสังเกต  หรือเลอืกที่ แท็บ ขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต         

แบบ ฐปศ.4/7            คลิกชื่อเร่ืองที่ถูกต้ังขอสังเกต  ดังจอภาพ 
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• หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกที่  ชื่ออําเภอ  เพื่อทําการแกไขขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลครบถวนแลว  หรือตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติ  ใหกดปุม      

ยืนยันและสงขอมูล 

• หากตองการแนบเอกสารหลกัฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของการแสดง
ความคิดเห็นแลวกดปุม    บันทึก    เพื่อสงความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดงัจอภาพตอไปนี้ 

 

 

หมายเหต ุ: หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ ปศจ. ยืนยันขอมูล”   และผูตรวจสอบ

ขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป  [ ดังข้ันตอนที่ ( ค2.2 ) ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีตองการลบขอมูล 

กรณีตองการแนบไฟล 
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ง.)  แบบสาํรวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

( ง1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/8  

ผูใชงานตองนําขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ท่ีไดบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในป 2553 มาปรับปรงุ

ใหเปนปจจุบัน  โดยทําตามขั้นตอนดังนี ้

• เขาสูระบบโดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก 

• ใหเลือกแท็บ    บันทึกแบบ ฐปศ.4/8     คลิกที่แท็บ    ตรวจสอบขอมูล แบบ ฐปศ. 4/8     ดังจอภาพ 

 
• ใหตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ขอมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกแท็บ        

สงขอมูลออกเปน Excel 

• หลังจากตรวจสอบขอมูลแลว  ถาตองการปรับปรุงขอมูลใหคลิกที่แท็บ   บันทึกขอมูล ฐปศ.4/8     

จากนั้นเลือกอําเภอที่ตองการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน  แลวกด   บันทึก  ดังจอภาพ 
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( ง2 )  การสงขอมูล เพ่ือตรวจสอบและการยนืยันขอมูล (จากผูใชงานระดับจังหวัด) 

 ( ง2.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

หลังจากที่ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณแลว     

จะตองทําการยืนยันสงขอมูลตรวจสอบเพื่อใหผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัดทําการตรวจสอบขอมูล  ผูใชงานเขาสู

ระบบโดยใช  Username : SPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  จากนั้นทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 

• เลือกเมนู  บันทึกขอมูล        แบบ ฐปศ.4/8  หรือเลอืกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ที่ยังไมไดสง          

• คลิก  หนารายการที่ตองการสงตรวจสอบขอมูล  หรือในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมดใน

หนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน      จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       

ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล         คลิกปุม   OK      รายละเอยีดแสดงดังจอภาพ 

 

หลังจากยืนยันการสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และขอมูลจะ

อยูในสถานะ  “รอ  ปศจ. ยืนยันขอมูล”  ซึ่งจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับจังหวัด (CPV)  ตอไป  โดย

ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปโดยเลือกที่  ขอมูลที่สงแลว 

 

 ( ง2.2 )  ยืนยันและสงขอมลู 

 หลังจากที่ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV)  ทําการสงตรวจสอบขอมูลแลว   จากนั้นผูตรวจสอบ

ขอมูลระดับจังหวัด (CPV) ตองเขามาตรวจสอบและทําการยืนยันและสงขอมูลใหผูตรวจสอบระดับเขต (CRegion) 

ตอไป   ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก   จากนั้นทําตามขั้นตอน ดังนี้ 

• เขาเมนู  ตรวจสอบขอมูล          แบบ ฐปศ.4/8    หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ที่รอการ

ตรวจสอบ 
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• กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนาช่ืออําเภอที่ตองการยนืยันและสงขอมูล  

หรือเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ีตองการยืนยนัและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น       คลิกปุม    ยืนยัน

และสงขอมลู       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูลจะ

อยูในสถานะ  “รอเจาหนาทีเ่ขตยืนยันขอมลู”   ซึ่งขอมลูจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับเขต (CRegion) 

ตอไป  โดยผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปแลวโดยเลอืกที่    ขอมูลที่ยืนยันแลว    

  

 

 ( ง2.3 )  การตั้งขอสังเกต 

  ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวาขอมูลมีความผิดปกติ  

หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  ใหตรวจสอบขอมูลไดอีกครั้ง  เขาระบบโดย

ใช Username : CPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต  ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

• คลิก  หนาช่ืออําเภอที่ตองการตั้งขอสังเกต  หรือเลอืก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ี

ตองการตั้งขอสงัเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ต้ังขอสังเกต 

• ระบุ  ชื่อเร่ือง  และ  รายละเอยีด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกที่ปุม    บันทึก   จากนั้นคลิก   OK     

รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 
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หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV) ตรวจสอบขอมูลอีกครัง้   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดย ปศจ.” 

 

 ( ง2.4 )  การยืนยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับ

จังหวัด (SPV)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยัน

ขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

• เขาสูระบบ โดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพื้นที่ 8 หลัก 

• คลิกที่   คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ที่ถูกต้ังขอสังเกต  หรือเลอืกที่ แท็บ ขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต         

แบบ ฐปศ.4/8            คลิกชื่อเร่ืองที่ถูกต้ังขอสังเกต  

• หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกที่  ชื่ออําเภอ  เพื่อทําการแกไขขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลครบถวนแลว  หรือตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติ  ใหกดปุม      

ยืนยันและสงขอมูล 

• หากตองการแนบเอกสารหลกัฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของการแสดง
ความคิดเห็นแลวกดปุม    บันทึก    เพื่อสงความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดงัจอภาพตอไปนี้ 
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หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ ปศจ. ยืนยันขอมูล”   และผูตรวจสอบ

ขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป  [ ดังข้ันตอนที่ ( ง2.2 ) ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีตองการลบขอมูล 

กรณีตองการแนบไฟล 
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สวนที่ 4 

สําหรับผูใชงาน 

ระดับเขต 
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ค.)  แบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7) 

 ( ค3 )  การตรวจสอบขอมูล (จากผูใชงานระดบัเขต) 

 ( ค3.1 )  การยืนยันและสงขอมูล 

   หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้นผู

ตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในขั้นตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CRegion  ตามดวยรหัสพื้นที่เขต  จากนั้นทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 

•   เขาเมนู  ตรวจสอบขอมูล          แบบ ฐปศ.4/7    หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ที่รอการ

ตรวจสอบ 

•   เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยนืยัน  ตั้งแตจังหวัด  และอําเภอ   หรือสามารถคนหาจากชื่อจังหวัดแลว

กดปุม    คนหา    

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการที่ตองการยืนยนัและสงขอมูล  หรือใน

กรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน  จากนั้น

คลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    

ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูล

จะอยูในสถานะ  “ยืนยันขอมลูเรียบรอยแลว”   ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพื่อออกรายงานตอไป 
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 ( ค3.2 )  การตั้งขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวา

ขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมขีอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  ใหตรวจสอบขอมูล

ไดอีกครั้ง  โดยใช Username : CRegion ตามดวยรหัสพื้นที่เขต  เขาไปตั้งขอสังเกต  ซ่ึงมีขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนที่ 

(ค2.3)  (แต  Username ที่ใชเขาสูระบบแตกตางกัน) 

 หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV) ตรวจสอบขอมูลอีกครัง้   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดยเจาหนาทีเ่ขต” 

 

 ( ค3.3 )  การยืนยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)    ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับ

จังหวัด (SPV)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยัน

ขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต  ไดตามขั้นตอนที่ ( ค2.4 )  

 หมายเหต ุ: หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ ปศจ. ยืนยันขอมูล”   และ

ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวดั (CPV)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป [ ดังขั้นตอนที่ ( ค2.2 ) ] 
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ง.)  แบบสาํรวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

 ( ง3 )  การตรวจสอบขอมูล (จากผูใชงานระดบัเขต) 

 ( ง3.1 )  การยืนยันและสงขอมูล 

   หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด (CPV)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้นผู

ตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในขั้นตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CRegion  ตามดวยรหัสพื้นที่เขต  จากนั้นทําตามขั้นตอน  ดังนี้ 

•   เขาเมนู  ตรวจสอบขอมูล          แบบ ฐปศ.4/8    หรือคลิกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ที่รอการ

ตรวจสอบ 

•   เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยนืยัน  ตั้งแตจังหวัด  และอําเภอ           

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการที่ตองการยืนยนัและสงขอมูล  หรือใน

กรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน  จากนั้น

คลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        คลิกปุม   OK    

ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และขอมูล

จะอยูในสถานะ  “ยืนยันขอมลูเรียบรอยแลว”   ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพื่อออกรายงานตอไป 
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 ( ง3.2 )  การต้ังขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ตรวจสอบขอมูลแลวพบวา

ขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมขีอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  ใหตรวจสอบขอมูล

ไดอีกครั้ง  โดยใช Username : CRegion ตามดวยรหัสพื้นที่เขต  เขาไปตั้งขอสังเกต  ซ่ึงมีขั้นตอนเหมือนกับขั้นตอนที่ 

(ง2.3)  (แต  Username ที่ใชเขาสูระบบแตกตางกัน) 

 หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV) ตรวจสอบขอมูลอีกครัง้   

‐ หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ต้ังขอสังเกตโดยเจาหนาทีเ่ขต” 

 

 ( ง3.3 )  การยืนยันและแกไขขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต     

  หลังจากที่ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)    ทําการตั้งขอสังเกตแลว   ผูบันทึกขอมูลระดับ

จังหวัด (SPV)  ตองเขาไปตรวจสอบการบันทึกขอมูล  แกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยัน

ขอมูลที่ถูกต้ังขอสังเกต  ไดตามขั้นตอนที่ ( ง2.4 )  

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ ปศจ. ยืนยันขอมูล”   และ

ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวดั (CPV)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป [ ดังขั้นตอนที่ ( ง2.2 ) ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว (TH‐LiFDS) ประจําป 2554 หนา 47 

 

ติดตามการบนัทึกขอมูล 

 เปนสวนที่ใชสําหรับติดตามการบันทึกขอมูลและการตรวจสอบขอมูลของแตละพื้นที่วาไดดําเนินการถึง

ข้ันตอนใดบาง  โดยเลือกแท็บ    ติดตามการบันทึกขอมูล           เลือกแบบสํารวจที่ตองการติดตามขอมูล  ดังจอภาพ 

 

 สถานะติดตามการบันทึกขอมลู  ดังนี้ 

• แบบสํารวจ ฐปศ.1 และแบบสํารวจขอมูลหมูบาน  มีท้ังหมด 6 สถานะ ดังนี้ 

 “กําลังบันทึกขอมูลโดย อบต.”  หมายถึง  กําลังบันทึกขอมูลในระดับตําบลและยังไมไดสงขอมูลตรวจสอบ 

 “รอ อบต.ยืนยันขอมูล” หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันขอมูลจากผูตรวจสอบระดับตําบล 

 “รอ ปศอ.ยืนยนัขอมูล” หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันขอมูลจากผูตรวจสอบระดับอําเภอ 

 “ต้ังขอสังเกต โดย อบต.” หมายถึง  ขอมูลถูกตั้งขอสังเกตโดยผูตรวจสอบระดับตําบล 

 “ต้ังขอสังเกต โดย ปศอ.” หมายถึง  ขอมูลถูกตั้งขอสังเกตโดยผูตรวจสอบระดับอําเภอ 

 “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” หมายถึง  ขอมูลผานการตรวจสอบและยืนยันทุกขั้นตอนแลว  และพรอม  

                  ท่ีจะประมวลผล  ออกรายงานเพื่อนําไปใชประโยชนได 

• แบบสํารวจ ฐปศ. 4/7  และ แบบสํารวจ ฐปศ. 4/8  มีท้ังหมด 6 สถานะ ดังนี้ 

 “กําลังบันทึกขอมูลโดย ปศจ.”  หมายถึง  กําลังบันทึกขอมูลโดย ปศจ. และยังไมไดสงขอมลู ตรวจสอบ 

 “รอ ปศจ.ยืนยนัขอมูล”  หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันขอมูลจากผูตรวจสอบระดับจังหวัด 

 “รอ เจาหนาที่เขตยนืยันขอมลู” หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันขอมูลจากผูตรวจสอบระดับเขต 

 “ต้ังขอสังเกต โดย ปศจ.”  หมายถึง  ขอมูลถูกตั้งขอสังเกตโดยผูตรวจสอบระดับจังหวดั 

 “ต้ังขอสังเกตโดยเจาหนาทีเ่ขต” หมายถึง  ขอมูลถูกตั้งขอสังเกตโดยผูตรวจสอบระดับเขต 

 “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” หมายถึง  ขอมูลผานการตรวจสอบและยืนยันทุกขั้นตอนแลว  และพรอม 

       ท่ีจะประมวลผล  ออกรายงานเพื่อนําไปใชประโยชนได 

ติดตอสอบถามผูดูแลระบบ 

กลุมสารสนเทศและขอมูลสถติิ  ศูนยสารสนเทศ  กรมปศุสัตว 

โทรศัพท  02-653-4444 ตอ 2331-2 , Call Center  02-653-4458 

โทรสาร   02-653-4925  E-mail : Survey@dld.go.th 
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