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ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ 

ปศอ. โดย (ปศต./อบต.) 

บันทึกและส่งข้อมูล 

ปศอ. 

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 

ทุกหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์ 

ดงึข้อมูล 

นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  
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ปศจ. 

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนด 

ปศข. 

สุ่มสํารวจซ้ํา/ประเมนิผล

ข้อมูลตามหลกัวชิาการสถิต ิ

- ทะเบียนเกษตรกร 

- ขอ้มูล/สถิติเพ่ือการวางแผน 

- เฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว ์

- วิเคราะห์,บริหารงาน/โครงการต่างๆ 

- ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั 

ศสท. 

รวบรวม สรุปวเิคราะห์และจดัทํารายงาน

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์เผยแพร่ 

4 

นาํผลการบนัทึกขอ้มูลมา

ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิต ิ



แบบ ฐปศ.๑๐

กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว
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รวมทั�งจังหวัด

หมายเหตุ : หน่วยจํานวนสัตว์ (ตัว) , จํานวนเกษตรกร(ครัวเรือน)
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ผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้ยืนยันข้อมูล

ตําแหน่ง ...................................................... ปศุสัตว์จังหวัด ......................................................

แกะ

แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๕ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ....................................................................ข้อมูล ณ วันที�..........................................

อําเภอ
โคเนื�อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ



แบบ ฐปศ.๑๐

กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว

ขั้นตอนที่ 1 :

     - ระบุชื่อสํานักงานปศุสัตวจังหวัด

     - ระบุวันที่ในการตรวจสอบขอมูลจากวันที่ประมวลผลขอมูลซึ่งเปนหมายเหตุทายรายงานในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (TH-LiFDS)

ขั้นตอนที่ 2 :

(Column A) ระบุชื่ออําเภอ

(Column B) ระบุจํานวนโคเนื้อทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column C) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

(Column D) ระบุจํานวนโคนมทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column E) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

(Column F) ระบุจํานวนกระบือทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column G) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

(Column H) ระบุจํานวนสุกรทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column I) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

(Column J) ระบุจํานวนไกทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column K) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงไกทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

(Column L) ระบุจํานวนเปดทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column M) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงเปดทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

(Column N) ระบุจํานวนแพะทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column O) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงแพะทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

(Column P) ระบุจํานวนแกะทั้งหมดของแตละอําเภอ(ตัว) 

(Column Q) ระบุจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงแกะทั้งหมดของแตละอําเภอ(ครัวเรือน)

ขั้นตอนที่ 3 :

- ระบุผูตรวจสอบขอมูล โดยการลงนาม พรอมใสชื่อ - นามสกุล และตําแหนงของผูตรวจสอบขอมูล

- ระบุผูยืนยันขอมูล     โดยการลงนาม พรอมใสชื่อ - นามสกุล ของปศุสัตวจังหวัดซึ่งเปนผูยืนยันขอมูล

วิธการลงขอมูล

คําอธิบาย 
แบบฟอรมการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป ๒๕๕๕ (ฐปศ.๑๐) 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนโคเนื้อ -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนโคนม -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนกระบือ -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนสุกร -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนไก -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนเปด -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนแพะ -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 

ท่ีมาจาก TH-LiFDS -> รายงาน ->  รายงานมาตรฐาน -> จํานวนแกะ -> ระบุป 2555  
-> เลือกเขตปศุสัตว -> เลือกจังหวัด -> กดปุมคนหา -> พิมพรายงาน 



ตารางสรุปสถานะการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1)

จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

กรุงเทพมหานคร              7,567              424 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นนทบุรี              6,471                  - รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล

ปทุมธานี              5,684                16 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พระนครศรีอยุธยา             26,731            1,023 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อางทอง             20,382                71 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ลพบุรี             50,489            4,461 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สิงหบุรี             11,186              387 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ชัยนาท             17,577                89 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สระบุรี             21,323                88 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สุพรรณบุรี             45,534            6,356 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สมุทรปราการ             19,572            1,541 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ชลบุรี             30,454            1,057 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ระยอง             13,065            2,127 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

จันทบุรี             17,445              802 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ตราด             11,415                  - รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล

ฉะเชิงเทรา             17,938              229 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ปราจีนบุรี             18,274                94 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นครนายก             17,616                71 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สระแกว             38,967            3,904 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นครราชสีมา           214,342          29,487 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

บุรีรัมย           121,440                25 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สุรินทร           123,900            4,864 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ศรีสะเกษ           124,551            4,986 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อุบลราชธานี           122,996            1,503 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ยโสธร             58,626                  - ตั้งขอสังเกตุโดย ปศอ.

ชัยภูมิ             90,451                33 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อํานาจเจริญ             28,177              131 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

รอยเอ็ด           106,874            1,628 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต

ปศข.1

ปศข.2

ปศข.3



จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

บึงกาฬ             22,981            1,288 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

หนองบัวลําภู             28,082                54 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ขอนแกน           106,743          11,789 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อุดรธานี             96,788              487 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

เลย             39,908              514 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

หนองคาย             38,618            3,093 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

มหาสารคาม             87,002            7,659 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

กาฬสินธุ             76,524                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สกลนคร           109,450                52 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นครพนม             56,924              672 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

เชียงใหม           115,860            3,184 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ลําพูน             37,188            1,853 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ลําปาง             67,642            2,965 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

แพร             36,013                  5 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นาน             63,509            8,583 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พะเยา             55,798                45 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

เชียงราย           104,374              161 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

แมฮองสอน             22,812            3,779 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อุตรดิตถ             36,232            4,219 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นครสวรรค             46,851            8,404 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อุทัยธานี             24,603            3,260 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

กําแพงเพชร             38,244            5,587 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ตาก             31,368            1,646 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สุโขทัย             50,810              377 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พิษณุโลก             53,262            1,609 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พิจิตร             36,884            1,972 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

เพชรบูรณ             57,667            5,783 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ปศข.6

ปศข.4

ปศข.5



จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

ราชบุรี             29,556            1,629 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

กาญจนบุรี             38,580              663 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นครปฐม             22,145            1,010 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สมุทรสาคร              9,810                  2 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สมุทรสงคราม              4,783              312 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

เพชรบุรี             21,481              110 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ประจวบคีรีขันธ             25,110              219 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นครศรีธรรมราช             90,650            2,679 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

กระบี่             17,513              249 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พังงา             16,215              548 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ภูเก็ต              5,753                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สุราษฎรธานี             56,753            1,193 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ระนอง              8,460              416 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ชุมพร             27,638            3,546 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สงขลา             51,932            2,448 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สตูล             15,809              111 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ตรัง             37,787              403 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พัทลุง             52,132          10,276 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ปตตานี             30,903            3,550 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ยะลา             37,266            2,964 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นราธิวาส             31,749            5,961 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

หมายเหตุ : สถานะของขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

  บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)

รวบรวมโดย : กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว

ปศข.7

ปศข.8

ปศข.9



ตารางสรุปสถานะการปรับปรุงแบบสํารวจขอมูลหมูบาน

จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

กรุงเทพมหานคร                  97                12 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

นนทบุรี                 185                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปทุมธานี                 335                  7 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พระนครศรีอยุธยา                 356                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อางทอง                 316                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ลพบุรี                 579                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สิงหบุรี                 348                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ชัยนาท                 445                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สระบุรี                 819                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุพรรณบุรี                 969                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สมุทรปราการ                 396                29 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ชลบุรี                 677                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ระยอง                 448                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

จันทบุรี                 396                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตราด                 261                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ฉะเชิงเทรา                 349                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ปราจีนบุรี                 526                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครนายก                 317                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สระแกว                 694                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครราชสีมา              3,581                  - รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล

บุรีรัมย              2,345                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุรินทร                 142                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ศรีสะเกษ              2,566                  8 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อุบลราชธานี                 160                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ยโสธร                 206                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ชัยภูมิ              1,433                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อํานาจเจริญ                 615                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

รอยเอ็ด              1,163                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปศข.1

ปศข.2

ปศข.3



จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

บึงกาฬ                 614                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

หนองบัวลําภู                 709                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ขอนแกน              1,470                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุดรธานี              1,880                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เลย                 927                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

หนองคาย                 722                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

มหาสารคาม              1,306                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กาฬสินธุ              1,370                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สกลนคร              1,490                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครพนม                 792                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เชียงใหม              2,009                53 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ลําพูน                 577                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ลําปาง                 946                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

แพร                 693                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นาน                 689                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พะเยา                 609                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เชียงราย              1,691                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

แมฮองสอน                 416                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุตรดิตถ                 643                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครสวรรค              1,247              101 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

อุทัยธานี                 528                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

กําแพงเพชร                 957                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตาก                  18                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุโขทัย                 837                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พิษณุโลก                 898                  3 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

พิจิตร                 624                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

เพชรบูรณ              1,431                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปศข.4

ปศข.5

ปศข.6



จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

ราชบุรี                 974                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กาญจนบุรี                 918                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครปฐม                 847                18 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

สมุทรสาคร                 214                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สมุทรสงคราม                 233                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เพชรบุรี                 701                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ประจวบคีรีขันธ                 438                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครศรีธรรมราช              1,556                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กระบี่                 312                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พังงา                  73                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ภูเก็ต                 110                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุราษฎรธานี                 387                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ระนอง                 178                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ชุมพร                 206                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สงขลา              1,045                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สตูล                 232                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตรัง                    1                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พัทลุง                 657                17 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

ปตตานี                 645                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ยะลา                  32                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นราธิวาส                 592                  3 กําลังบันทีกขอมูลโดย อบต.

หมายเหตุ : สถานะของขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

  บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)

รวบรวมโดย : กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว

ปศข.7

ปศข.8

ปศข.9



ตารางสรุปสถานะการปรับปรุงแบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว

จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

กรุงเทพมหานคร                  50                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

นนทบุรี                    6                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปทุมธานี                    6                  6 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

พระนครศรีอยุธยา                  16                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อางทอง                    7                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ลพบุรี                  11                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สิงหบุรี                    6                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ชัยนาท                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สระบุรี                  12                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุพรรณบุรี                  10                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

สมุทรปราการ                    6                  6 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

ชลบุรี                  10                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ระยอง                    8                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

จันทบุรี                  10                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตราด                    5                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ฉะเชิงเทรา                  10                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปราจีนบุรี                    7                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

นครนายก                    4                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

สระแกว                    9                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

นครราชสีมา                  32                30 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

บุรีรัมย                  23                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุรินทร                  17                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ศรีสะเกษ                  19                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุบลราชธานี                  25                  7 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

ยโสธร                    9                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ชัยภูมิ                  16                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

อํานาจเจริญ                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

รอยเอ็ด                  20                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ปศข.1

ปศข.2

ปศข.3



จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

บึงกาฬ                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

หนองบัวลําภู                    6                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ขอนแกน                  26                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุดรธานี                  20                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เลย                  14                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

หนองคาย                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

มหาสารคาม                  13                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กาฬสินธุ                  18                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สกลนคร                  18                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครพนม                  12                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เชียงใหม                  24                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ลําพูน                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ลําปาง                  13                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

แพร                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นาน                  14                  6 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

พะเยา                    9                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

เชียงราย                  18                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

แมฮองสอน                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุตรดิตถ                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครสวรรค                  15                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุทัยธานี                    6                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กําแพงเพชร                  11                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตาก                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุโขทัย                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พิษณุโลก                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พิจิตร                  12                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เพชรบูรณ                  11                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

ปศข.4

ปศข.5

ปศข.6



จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

ราชบุรี                  10                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กาญจนบุรี                  13                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครปฐม                    7                  7 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

สมุทรสาคร                    3                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สมุทรสงคราม                    3                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

เพชรบุรี                    8                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ประจวบคีรีขันธ                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครศรีธรรมราช                  23                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

กระบี่                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พังงา                    7                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ภูเก็ต                    1                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุราษฎรธานี                  19                19 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

ระนอง                    5                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ชุมพร                    2                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สงขลา                  16                  6 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

สตูล                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตรัง                  10                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พัทลุง                  11                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปตตานี                  12                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นราธิวาส                  13                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

หมายเหตุ : สถานะของขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

  บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
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ตารางสรุปสถานะการปรับปรุงแบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว

จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

กรุงเทพมหานคร                  22                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

นนทบุรี                    2                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปทุมธานี                    5                  5 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

พระนครศรีอยุธยา                  10                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อางทอง                    6                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ลพบุรี                  11                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สิงหบุรี                    4                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ชัยนาท                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สระบุรี                  11                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุพรรณบุรี                  10                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

สมุทรปราการ                    5                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ชลบุรี                  10                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ระยอง                    6                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

จันทบุรี                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตราด                    5                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ฉะเชิงเทรา                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปราจีนบุรี                    6                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

นครนายก                    4                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

สระแกว                    9                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

นครราชสีมา                  32                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

บุรีรัมย                  23                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุรินทร                  17                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ศรีสะเกษ                  19                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุบลราชธานี                  24                  6 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

ยโสธร                    9                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ชัยภูมิ                  15                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

อํานาจเจริญ                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

รอยเอ็ด                  19                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ปศข.1

ปศข.2

ปศข.3



จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

บึงกาฬ                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

หนองบัวลําภู                    6                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ขอนแกน                  14                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุดรธานี                  16                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เลย                  14                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

หนองคาย                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

มหาสารคาม                  13                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กาฬสินธุ                  18                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สกลนคร                  18                  1 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

นครพนม                  12                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เชียงใหม                  20                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ลําพูน                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ลําปาง                  13                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

แพร                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นาน                  12                  5 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

พะเยา                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เชียงราย                  14                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

แมฮองสอน                    5                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุตรดิตถ                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครสวรรค                  15                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

อุทัยธานี                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กําแพงเพชร                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตาก                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุโขทัย                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พิษณุโลก                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พิจิตร                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

เพชรบูรณ                  11                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปศข.4

ปศข.5
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จังหวัด
จํานวนขอมูล

ทั้งหมด(รายการ)

จํานวนขอมูลที่

ยังไมไดสง สถานะ

ราชบุรี                    9                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กาญจนบุรี                  12                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครปฐม                    6                  6 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

สมุทรสาคร                    2                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สมุทรสงคราม                    2                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

เพชรบุรี                    8                  - รอเจาหนาที่เขตยืนยันขอมูล

ประจวบคีรีขันธ                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นครศรีธรรมราช                  19                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

กระบี่                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พังงา                    6                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ภูเก็ต                    2                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สุราษฎรธานี                  15                15 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

ระนอง                    3                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ชุมพร                    5                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

สงขลา                  16                  3 กําลังบันทีกขอมูลโดย ปศจ.

สตูล                    7                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ตรัง                    8                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

พัทลุง                  11                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

ปตตานี                  12                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

นราธิวาส                  13                  - ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว

หมายเหตุ : สถานะของขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2555

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 

  บันทึกขอมูลลงในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)

รวบรวมโดย : กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว
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