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ปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ปงบประมาณ 2555 

ในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS) 
 

การปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ตองทําการปรับปรุงขอมูลในแบบสํารวจ 4 แบบหลัก คือ 

ก. แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

ข. แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

ค. แบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจการรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7) 

ง. แบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

 การปรับปรุงฐานขอมูลดังกลาว  จะตองนําขอมูลท่ีไดสํารวจและบันทึกลงในโปรแกรมฯ  ไปในป  2554  

มาทําการปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน รูปแบบของโปรแกรมฯ เปนการประมวลผลแบบทันที (Real time 

processing) โดยผูใชงานสามารถแกไขและปรับปรุงฐานขอมูลฯ ไดตลอดเวลา เพ่ือใหขอมูลเปนปจจุบันเสมอ  ซ่ึง

ผูบันทึกขอมูลสามารถดึงขอมูลมาทําการปรับปรุงเองได แตหลังจากปรับปรุงแลว ขอมูลจะตองผานกระบวนการ

ตรวจสอบจากผูตรวจสอบในแตละระดับ ตามระบบจึงจะถือวาขอมูลมีความสมบูรณ โดยหลังจากยืนยันขอมูล

เรียบรอยแลว ผูบันทึกขอมูลสามารถดึงขอมูลมาแกไขเองไดหลายรอบไมจํากัดครั้ง โดยเขาใชงานระบบฐานขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ผานระบบ Online จากนั้น เปดโปรแกรม Internet Explorer ข้ึนมาระบุ URL สําหรับ

ผูใชงานระบบ  http://survey.dld.go.th   

 การเขาใชงานระบบตองระบุชื่อ Username และ Password  สําหรับเขาสูระบบ  แลวคลิกปุมเขาสู

ระบบ  ซ่ึงรูปแบบของ Username ผูใชงานมีท้ังหมด 4 กลุม ( 4 รูปแบบ) ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 ผูใชงานระดับตําบล 

- ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล   คือ  SSDรหัสพ้ืนท่ี 

 กลุมท่ี 2 ผูใชงานระดับอําเภอ 

- ผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ   คือ  CDTรหัสพ้ืนท่ี 

 กลุมท่ี 3 ผูใชงานระดับจังหวัด 

- ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  คือ  SPVรหัสพ้ืนท่ี 

 กลุมท่ี 4 ผูใชงานระดับเขต 

- ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต  คือ  CRegion เลขท่ีเขตปศุสัตว 

รหัสพ้ืนท่ี คือ หมายเลข 8 หลักของแตละพ้ืนท่ีกรมการปกครองออกให ซ่ึงรหัสพ้ืนท่ีแตละแหงจะไมซํ้ากัน   

โปรแกรมฯ ในป 2555 นี้ มีความแตกตางจากป 2554 คือ ผูใชงานสามารถเรียกขอมูลมาปรับปรุงเองได

ตลอดเวลาในระหวางชวงเวลาของการเปดใชงานโปรแกรมฯ โดยตองทําการเรียกขอมูลมาปรับปรุงเฉพาะรายการ

ท่ีตองการแกไขเทานั้น  สวนรายการที่ไมไดเรียกมาปรับปรุงจะเปนการยนืยันขอมูลที่มีอยูในระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือ

วาเกษตรกรรายนั้นไมมีการเปลีย่นแปลงขอมูลจํานวนสตัวเลี้ยง   รายละเอียดแสดงดังตาราง 

 

http://survey.dld.go.th/
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การปรับปรุงฐานขอมูลฯ ในป 2554 การปรับปรุงฐานขอมูลฯ ในป 2555 

1) นําขอมูลท่ีบันทึกในปกอน มาเปนขอมูลตั้งตนให 

เพ่ือใชในการปรับปรุงฐานขอมูลฯ โดยสถานะของ

ขอมูลจะอยูท่ี “กําลังบันทึกโดย .....” ท้ังหมด ซ่ึง

ผูใชงานจะตอง แกไขและยืนยันขอมูลทุกรายการ

ใหม  ใหขอมูลเปนปจจุบัน  

1) นําขอมูลท่ีบันทึกในปกอน  มาเปนขอมูลตั้งตนให

เพ่ือใชในการปรับปรุงฐานขอมูลฯ โดยสถานะของ

ขอมูลจะอยูท่ี “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” ท้ังหมด 

และหากตองการปรับปรุงรายการใดก็เรียกขอมูล

เฉพาะรายการนั้นมาแกไข  หลังจากปรับปรุงขอมูล

แลวจะอยูในสถานะ “กําลังบันทึกโดย .........” ซ่ึง

ผูใชงานตองทําการตรวจสอบและยืนยันขอมูลแตละ

ระดับตามระบบใหอยู ในสถานะ “ยืนยันขอมูล

เรียบรอยแลว” จึงจะถือวาขอมูลมีความสมบูรณ 

2) ใช Username จํานวน 3 ตัวในการปรับปรุงขอมูล

ในแตละรายการ จึงจะถือวาขอมูลมีความสมบูรณ 

2) ใช Username เพียง 2 ตัว เทานั้น ในการปรับปรุง

ขอมูลในแตละรายการ  

3) หลังจากตรวจสอบและยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว  

แตพบขอผิดพลาดหรือตองการแกไขขอมูลใน

ภายหลัง  ผูใชงานตองแจงมาท่ี ศูนยสารสนเทศ ให

ทําการสงขอมูลแตละรายการยอนกลับไปเพ่ือให

แกไขและยืนยันขอมูลใหมตามระบบ 

3) กรณีพบขอผิดพลาดหรือตองการแกไขขอมูลใน

ภายหลังจากท่ียืนยันขอมูลเรียบรอยแลว ผูใชงาน

สามารถเรียกขอมูลมาปรับปรุงเองไดตลอดเวลาใน

ระหวางชวงเวลาของการเปดใชงานโปรแกรมฯ และ

เรียกขอมูลมาแกไขเองไดหลายรอบไมจํากัด แต

หลังจากแกไขแลวตองทําการตรวจสอบและยืนยัน

ขอมูลใหมตามระบบเหมือนในลักษณะเดิม 

4) ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลของรายงานตางๆ 

ในโปรแกรมฯ  ได  หลั งจาก ท่ีข อ มูลผ านการ

ตรวจสอบและยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว ทุก

รายการ และภายหลังจากปดการใชงานโปรแกรมฯ 

แลวเทานั้น 

4) สามารถตรวจสอบขอมูลของรายงานตางๆ ไดทันที

หลังจากขอมูลท่ีเรียกมาปรับปรุงผานการตรวจสอบ

และยืนยันเรียบรอยแลว และสามารถออกรายงานได

ตลอดเวลา 
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แผนผังข้ันตอนการทํางานของระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2555 

•   แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) :  

 

หมายเหตุ :  

ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล(SSD) สามารถดึงขอมูลรายเกษตรกรมาทําการปรับปรุงเองไดตลอดเวลา  แต

หลังจากปรับปรุงแลว ขอมูลจะตองผานกระบวนการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับอําเภอ(CDT) ตามระบบจึงจะ

ถือวาขอมูลมีความสมบูรณ   โดยหลังจากยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว SSD… สามารถดึงขอมูลมาแกไขเองไดหลาย

รอบไมจํากัดครั้ง  

 

 

กลุม

ผูใชงาน 

Username 

ผูใชงาน 
แผนผังขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับ

ตําบล 

SSD 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) SSD ตรวจสอบขอมูลรายเกษตรกร  

กรณีที่ 1(ไมใช) :  ถาไมตองการปรับปรุง

ขอมูล  จะเปนการยืนยันขอมูลที่มีอยูในระบบ

โดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือวาเกษตรกรรายนั้นไมมี

การเปลี่ยนแปลงขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยง 

กรณีที่ 2(ใช) :  ถาตองการปรับปรุงขอมูล ให

เรียกขอมูลเฉพาะเกษตรกรรายที่ตองการ

ยกเลิกหรือแกไข  มาทําการปรับปรุง  เทานั้น  

(2) SSD ปรับปรุงฐานขอมูลและสงขอมูลให CDT 

ตรวจสอบ (เฉพาะบันทึกเกษตรกรรายใหม

เพ่ิมเติม,  แกไขขอมูลที่ดึงมาปรับปรุงหรือ  

ยกเลิกการเลี้ยงสัตว เทาน้ัน) 

(A)  SSD ยืนยันขอมูลที่ถูกตั้งขอสังเกตจาก CDT 

ระดับ

อําเภอ 

CDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) CDT ตรวจสอบและยืนยันขอมูล(เฉพาะ

เกษตรกรรายใหม หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CDT ตั้งขอสังเกต กรณีพบขอผิดพลาด หรือมี

ขอสงสัย 

(B)  ขอมูลผ านการตรวจสอบและยืนยันทุก

ข้ันตอนแลว  และพรอมที่จะประมวลผล ออก

รายงานเพื่อนําไปใชประโยชนได 

Save User                 

เพิ่มเติม/แกไข/ลบ 

 สงตรวจสอบ

 
Save User                        

แกไข/ยืนยันขอมูลที่        

ถูกตั้งขอสังเกต 

 

1 

2 

A 

ตรวจสอบขอมลู 

ตองการปรับปรุง   

ขอมูลหรือไม ? 

ดึงขอมูลมาปรับปรุงเฉพาะ

เกษตรกรรายที่ตองการ

แกไขหรือยกเลิกเทานั้น 

กรณีที่ 2(ใช ) 

กรณีที1่(ไมใช) 

Check User       

ผูตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานขอมูล 

 Check User       

ตั้งขอสังเกต ผาน 

ไมผาน 

B 

3 
4 
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• แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

กลุม

ผูใชงาน 

Username 

ผูใชงาน 
แผนผังขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับ

ตําบล 

SSD 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) SSD ตรวจสอบขอมูลหมูบาน  

กรณีที่1(ไมใช) :  ถาไมตองการปรับปรุง

ขอมูล  จะเปนการยืนยันขอมูลที่มีอยูใน

ระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือวาหมูบานนั้น ไม

มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลจากเดิม 

กรณีที่ 2(ใช) : ถาตองการปรับปรุงขอมูล 

ใหเ รียกขอมูลเฉพาะหมูบานที่ตองการ

แกไขเทาน้ัน  มาทําการปรับปรุง  

(2) SSD ปรับปรุงฐานขอมูลและสงขอมูลให 

CDT ตรวจสอบ (เฉพาะบันทึกหมูบานใหม

เพ่ิมเติม หรือ  แกไขขอมูลที่ดึงมาปรับปรุง 

เทาน้ัน) 

(A)  SSD ยืนยันขอมูลที่ถูกตั้งขอสังเกตจาก CDT 

ระดับ

อําเภอ 

CDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) CDT ตรวจสอบและยืนยันขอมูล(เฉพาะ

หมูบานใหม หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CDT ตั้งขอสังเกต กรณีพบขอผิดพลาด หรือ

มีขอสงสัย 

(B) ขอมูลผานการตรวจสอบและยืนยันทุก

ข้ันตอนแลว  และพรอมที่จะประมวลผล 

ออกรายงานเพื่อนําไปใชประโยชนได 

 

หมายเหตุ :  

ผูบันทึกขอมูลระดับตําบล(SSD) สามารถดึงขอมูลหมูบานมาทําการปรับปรุงเองไดตลอดเวลา  แต

หลังจากปรับปรุงแลว ขอมูลจะตองผานกระบวนการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับอําเภอ(CDT) ตามระบบจึงจะ

ถือวาขอมูลมีความสมบูรณ   โดยหลังจากยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว SSD… สามารถดึงขอมูลมาแกไขเองไดหลาย

รอบไมจํากัดครั้ง  

 

 

 

Save User                 

เพิ่มเติม/แกไข/ลบ 

 สงตรวจสอบ

 
Save User                        

แกไข/ยืนยันขอมูลที่        

ถูกตั้งขอสังเกต 

 

1 

2 

A 

ตรวจสอบขอมูล 

ตองการปรับปรุง   

ขอมูลหรือไม ? 

ดึงขอมูลมาปรับปรุงเฉพาะ

หมูบานที่ตองการแกไข

ขอมูลเทานั้น 

กรณีที่ 2(ใช ) 

กรณีที่ 1(ไมใช) 

Check User       

ผูตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานขอมูล 

 Check User       

ตั้งขอสังเกต 
ผาน 

ไมผาน 

B 

3 
4 
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• แบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7)    

 และแบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

กลุม

ผูใชงาน 

Username 

ผูใชงาน 
แผนผังขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับ

จังหวัด 

SPV 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) SPV ตรวจสอบขอมูล ฐปศ.4/7 และ 4/8  

กรณีที่ 1(ไมใช) :  ถาไมตองการปรับปรุง

ขอมูล  จะเปนการยืนยันขอมูลที่มีอยูใน

ระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือวาอําเภอนั้น ไม

มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลจากเดิม 

กรณี 2(ใช) : ถาตองการปรับปรุงขอมูล 

ใหเรียกขอมูลเฉพาะอําเภอที่ตองการ

แกไขเทาน้ัน  มาทําการปรับปรุง  

(2) SPV ปรับปรุงฐานขอมูลและสงขอมูลให 

CRegion ตรวจสอบ (เฉพาะบันทึกขอมูล

อําเภอใหมเพิ่มเติม หรือ  แกไขขอมูลที่ดึง

มาปรับปรุง เทานั้น) 

(A)  SPV ยืนยันขอมูลที่ถูกตั้งขอสังเกตจาก 

CRegion 

 

ระดับเขต 

CRegion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) SPV ตรวจสอบและยืนยันขอมูล(เฉพาะ

อําเภอใหม หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CRegion ตั้งขอสังเกต กรณีพบ

ขอผิดพลาด หรือมีขอสงสัย 

(B) ขอมูลผานการตรวจสอบและยนืยันทุก

ข้ันตอนแลว  และพรอมที่จะประมวลผล 

ออกรายงานเพื่อนําไปใชประโยชนได 

 

หมายเหตุ :  

ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด(SPV) สามารถดึงขอมูล ฐปศ.4/7 และ 4/8 ของแตละอําเภอมาทําการ

ปรับปรุงเองไดตลอดเวลา  แตหลังจากปรับปรุงแลว ขอมูลจะตองผานกระบวนการตรวจสอบจากผูตรวจสอบ

ระดับเขต(CRegion) ตามระบบจึงจะถือวาขอมูลมีความสมบูรณ   โดยหลังจากยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว SPV… 

สามารถดึงขอมูลมาแกไขเองไดหลายรอบไมจํากัดครั้ง  
 

 

Save User                 

เพิ่มเติม/แกไข/ลบ 

 สงตรวจสอบ

 
Save User                        

แกไข/ยืนยันขอมูลที่        

ถูกตั้งขอสังเกต 

 

1 

2 

A 

ตรวจสอบขอมูล 

ตองการปรับปรุง   

ขอมูลหรือไม ? 

ดึงขอมูลมาปรับปรุงเฉพาะ

อําเภอที่ตองการแกไข

ขอมูลเทานั้น 

กรณีที่ 2 (ใช ) 

กรณีที่ 1(ไมใช) 

Check User       

ผูตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานขอมูล 

 Check User       

ตั้งขอสังเกต 
ผาน 

ไมผาน 

B 

3 

4 
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สวนที่ 1 

สําหรับผูใชงานระดบัตําบล 
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ก.)  แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

( ก 1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

   การปรับปรุงฐานขอมูล มี 3 กรณี ดังนี้ 

       (ก 1.1 )  กรณีเพ่ิมเติมขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายใหม 

  สําหรับกรณีนี้ เปนการเพ่ิมเติมขอมูลเกษตรกรรายใหมท่ียังไมเคยทําการบันทึกเขาไปใน

โปรแกรมฯ ในป 2554 (ป 2554 ไมไดเลี้ยงสัตว แตป 2555 มีการเลี้ยงสัตว)  การเขาใชงานระบบโปรแกรมฯ  

โดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  โดยผูใชงานสามารถทําการเพ่ิมเติมขอมูล  ตามข้ันตอนดังนี้ 

  ( ก 1.1.1 )  การเขาสูเมนูบันทึกขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.1 เลือกแท็บ บันทึกแบบฐปศ.1  

หรือ เขาเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ บันทึกขอมูล         เลือก  แบบ ฐปศ.1  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

   
 

     ( ก 1.1.2 )  เลือก   หมูบาน   ท่ีตองการเพ่ิมเติมขอมูล        คลิกปุม + เพ่ิมขอมูล  ดัง

จอภาพตอไปนี ้

 

1 
2 
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       ( ก 1.1.3 ) การบันทึกขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว, ขอมูลสถานท่ีเล้ียงสัตว และปลูกพืช

อาหารสัตว  

 ตองทําการกรอกขอมูลทุกชองท่ีมีสัญลักษณ * หลังจากกรอกขอมูลเสร็จแลวใหเลือกแท็บขอมูล

สัตว  หรือกด Ctrl+Enter เพ่ือบันทึกขอมูลจํานวนสัตวตอไป  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
  

หมายเหตุ : 

• ผูบันทึกขอมูลตองใสรายละเอียดเลขบัตรประจําตัวประชาชนท่ีถูกตองครบท้ัง 13 หลัก ให

ตรงตามหลักเกณฑของกรมการปกครอง เนื่องจากโปรแกรมฯ จะทําการตรวจสอบความ

ถูกตองดวย   

• กรณีท่ีอยูของเกษตรกรไมใชสถานท่ีเดียวกับสถานท่ีเลี้ยงสัตว ใหทําการแกไขรายละเอียด

ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สวนขอมูลสถานท่ีเลี้ยงสัตวนั้น โปรแกรมฯจะกําหนดใหอัตโนมัติ

ตามพ้ืนท่ีของรหัส Username ท่ีใช 

• กรณีท่ีเกษตรกรเลี้ยงสัตวหลายสถานท่ี  ตองทําการบันทึกขอมูลตามสถานท่ีจริง เชน เลี้ยง

สัตว 2 สถานท่ี จะตองเขามาบันทึกขอมูล 2 ครั้ง และใสขอมูลสถานท่ีเลี้ยงสัตวและจํานวน

ปศุสัตวแตละชนิดท่ีถูกตองตามสภาพความเปนจริง 
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( ก 1.1.4 )  การบันทึกขอมูลสัตว  ใหกรอกขอมูลจํานวนสัตว  ซ่ึงจะเปนชองวางท่ีเปนพ้ืนท่ีสี

ขาวเทานั้น  สวนชองท่ีเปนแถบสีเทา  โปรแกรมจะทําการคํานวณยอดรวมของสัตวแตละชนิดให   หลังจากกรอก

ขอมูลครบทุกชองแลว  กดปุม   บันทึก    ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 

• การกรอกขอมูลจํานวนน้ํานมท่ีรีดได จะตองสัมพันธกับจํานวนโคกําลังรีดนม  ซ่ึงโปรแกรมจะ

ทําการตรวจสอบขอมูลปริมาณน้ํานมเฉลี่ยตอโคกําลังรีดนม 1 ตัว จะตองไมเกิน 25 Kg. 

 

กรณีท่ีตองการบันทึกขอมูลเกษตรกรรายอ่ืนเพ่ิมเติม ใหผูบันทึกขอมูลกลับไปทําตั้งแตข้ันตอนท่ี 

(ก1.1.2) – (ก1.1.4) ใหมอีกครั้ง  ตอไปเรื่อยๆจนกวาจะบันทึกขอมูลเกษตรกรครบถวนทุกราย  จากนั้นใหผูบันทึก

ขอมูลดําเนินการในข้ันตอนการสงขอมูลตรวจสอบตอไป 

 

โดยหลังจากการบันทึกขอมูลแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “กําลังบันทึกขอมูลโดย อบต.”   

หมายถึง  กําลังบันทึกขอมูลรายเกษตรกรผูเล้ียงสัตว  ในระดับตําบล  โดยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลระดับตําบล 

และยังไมไดสงขอมูลใหผูตรวจสอบระดับอําเภอทําการตรวจสอบขอมูล 
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            ( ก 1.2 )  กรณีแกไขขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 

 สําหรับกรณีนี้ เปนการแกไขขอมูลเกษตรกรรายท่ีไดทําการบันทึกเขาไปในระบบโปรแกรมฯ ไป

แลวในป 2554 มาทําการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ผูใชงานสามารถเรียกขอมูลมาปรับปรุงเองไดตลอดเวลาใน

ระหวางชวงเวลาของการเปดใชงานโปรแกรมฯ โดยตองทําการเรียกขอมูลเฉพาะรายการท่ีตองการปรับปรุงเทานั้น  

สวนรายการที่ไมตองการปรับปรุงขอมูล  จะเปนการยืนยันขอมูลที่มีอยูในระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือวาเกษตรกรรายนั้นไม

มีการเปลี่ยนแปลงขอมูลจํานวนสัตวเลี้ยง  การเขาใชงานโปรแกรมฯ ตองเขาสูระบบโดยใช Username : SSD ตาม

ดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก โดยผูใชงานสามารถทําการแกไข/ปรับปรุงขอมูล  ตามข้ันตอนดังนี้ 

        ( ก 1.2.1 )  การเขาสูเมนูบันทึกขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.1   เพ่ือแกไขขอมูล  ใหคลิกท่ี 

แท็บ   บันทึกแบบฐปศ.1  หรือ เขาเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ   บันทึกขอมูล        เลือก  แบบ ฐปศ.1  ดังจอภาพ

ตอไปนี้ 

 

     ( ก 1.2.2 )  เลือก   หมูบาน   ท่ีตองการแกไขขอมูลดานซายมือ และเลือก ขอมูลท่ียืนยันแลว  

ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

1 

2 
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  (ก 1.2.3) คนหารายช่ือเกษตรกรท่ีตองการแกไขหรือปรับปรุงขอมูล  ใหใสสวนใดสวนหนึ่ง

ของคํา หรือท้ังหมด ของ ชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรท่ีตองการแกไขขอมูล  

ท่ีชองคนหา : จากนั้น คลิกท่ีปุม    คนหา     และคลิกท่ี  ช่ือ-นามสกุล ของเกษตรกรเพ่ือเขาไปแกไขหรือ

ปรับปรุงขอมูลตอไป  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 หมายเหตุ : การคนหาขอมูลเกษตรกรสามารถใสรายละเอียดท่ีตองการคนหากอนแลวมาเลือก”ขอมูล

ท่ียืนยันแลว” จากนั้น กดปุม คนหา หรือเลือกท่ี”ขอมูลท่ียืนยันแลว” จากนั้นใสรายละเอียดขอมูล แลวคลิกปุม

คนหา ก็ไดเชนกัน 

  (ก 1.2.4) แกไขหรือปรับปรุงขอมูลรายเกษตรกร หลังจากคลิกท่ี ช่ือ-นามสกุล ของเกษตรกรท่ี

ตองการแกไข  จะแสดงขอมูล  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

1 

2 
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• กรณีแกไขขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว สามารถแกไขเก่ียวกับขอมูลสถานท่ีเลี้ยงสัตว, 

ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และพ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสัตว  โดยทําการกรอกขอมูลท่ีถูกตอง

เขาไปในชองท่ีตองการแกไข 

• กรณีแกไขขอมูลจํานวนปศุสัตว  ใหคลิกท่ี แท็บขอมูลสัตว  หรือกด Ctrl+enter โดย

สามารถแกไขขอมูลจํานวนสัตวแตละชนิดสัตว  ไดดังนี้ 

- กรณีเลิกเลี้ยงสัตวชนิดใด  ใหใส  “0”  ท่ีจํานวนสัตวชนิดนั้น 

- กรณีจํานวนสัตวท่ีเลี้ยงในป 2555 เปลี่ยนแปลงไปจากขอมูลท่ีเคยบันทึกไวในป 2554 

ไมวาจะเปนจํานวนสัตวเพ่ิมข้ึน/ลดลง หรือ เกษตรกรรายนั้นมีการเลี้ยงสัตวชนิดใหม

เพ่ิมเติม   ใหผูใชงานใสจํานวนสัตวท่ีถูกตองเขาไปในชองจํานวนสัตว  แตละชนิด 

หลังจากแกไขหรือปรับปรุงขอมูลเรียบรอยแลวใหกดปุม   บันทึก 

 

กรณีท่ีตองการ แกไข/ปรับปรุง ขอมูลเกษตรกรรายอ่ืนเพ่ิมเติม  ใหผูใชงานกลับไปทําตั้งแตข้ันตอนท่ี      

(ก1.2.2) – (ก1.2.4) ใหมอีกครั้ง  ตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะแกไข/ปรับปรุงขอมูลเกษตรกรครบถวนทุกราย  จากนั้น

ใหผูใชงานดําเนินการในข้ันตอนการสงขอมูลตรวจสอบตอไป 

 

โดยหลังจากการแกไข/ปรับปรุงขอมูลแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “กําลังบันทึกขอมูลโดย อบต.”   

หมายถึง  กําลังบันทึกขอมูลรายเกษตรกรผูเล้ียงสัตว  ในระดับตําบล  โดยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลระดับตําบล 

และยังไมไดสงขอมูลตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสตัว (TH-LiFDS) ประจําป 2555 หนา 13 

 

           ( ก 1.3 )  กรณียกเลิกขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว 

 เปนการลบขอมูลเกษตรกรออกจากฐานขอมูลในโปรแกรมฯ สําหรับกรณีท่ีเกษตรกรรายนั้นยกเลิก

การเลี้ยงสัตว หรือไมไดเลี้ยงสัตวในป 2555 (ซ่ึงในป 2554 ไดเคยบันทึกขอมูลเขาไปในโปรแกรมฯ แตในป 2555 

ตองการลบขอมูลออกจากฐานขอมูลฯ ป 2555) การเขาใชงานระบบโปรแกรมฯตองเขาสูระบบโดยใช Username 

: SSD ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก โดยผูใชงานสามารถทําการยกเลิกขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  ตามข้ันตอนดังนี้ 

        ( ก 1.3.1 )  การเขาสูเมนูบันทึกขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.1   เพ่ือลบขอมูลเกษตรกร ใชวิธี

คนหารายชื่อเกษตรกรท่ีตองการยกเลิกในลักษณะเดียวกับ (ก 1.2.1) – (ก 1.2.3)  มีข้ันตอน ดังนี้  

• คลิกท่ีแท็บ   บันทึกแบบฐปศ.1  หรือ เขาเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ   บันทึกขอมูล  

• เลือก  แบบ ฐปศ. จากนั้นเลือก   หมูบาน   ท่ีตองการแกไขขอมูลดานซายมือ  

• และเลือก ขอมูลท่ียืนยันแลว  จากนั้นใสสวนใดสวนหนึ่งของคํา หรือท้ังหมด ของ ชื่อ 

หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรท่ีตองการยกเลิกขอมูลท่ีชองคนหา  

• จากนั้น คลิกท่ีปุม    คนหา     และคลิกท่ี  ช่ือ-นามสกุล ของเกษตรกรเพ่ือเขาไป

ยกเลิกขอมูลตอไป  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 

 

  (ก 1.3.2) การยกเลิกขอมูลเกษตรกร หลังจากคลิกท่ี ช่ือ-นามสกุล ของเกษตรกรท่ีตองการ

ยกเลิกขอมูลออกแลว  จากนั้นใหคลิกท่ี  ยกเลิกการเล้ียงสัตว เพ่ือยกเลิกขอมูลเกษตรกรรายนั้นออกจาก

ฐานขอมูลในป 2555 (โดยไมตองแกไขจํานวนสัตวแตละชนิดใหเปน “0”) จากนั้นคลิกท่ีแท็บ ขอมูลสัตว แลวกดท่ี

ปุม  บันทึก  ตามลําดับ  ดังจอภาพตอไปนี้ 

1 
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 หมายเหตุ :    

การยกเลิกขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวออกจากระบบ  ขอมูลจะถูกยกเลิกออกจากฐานขอมูลในป 2555 

เทานั้น  ซ่ึงจะถือวา  เกษตรกรรายนั้นไมไดเลี้ยงสัตวในป 2555  แตขอมูลการเลี้ยงสัตวในป 2554 ของเกษตรกร

รายนั้นยังคงอยูในระบบ ซ่ึงผูใชงานจะตองยืนยันสงขอมูลใหผูตรวจสอบระดับอําเภอ(CDT) ทําการตรวจสอบ

ขอมูลตอไป  เพ่ือเปนการยืนยันวามีการยกเลิกการเลี้ยงสัตวจริงๆ 
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 ( ก 2 )  ตรวจสอบและแกไขการบันทึกขอมูล  (จากผูใชงานระดับตําบล) 

 เปนกรณีท่ีปรับปรุงฐานเสร็จเรียบรอยแลวแตยังไมไดทําการสงขอมูลเพ่ือใหผูตรวจสอบระดับอําเภอ 

ทําการตรวจสอบขอมูล  ซ่ึงเปนสวนท่ีใหผูใชงานทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในโปรแกรมฯ กอนสง

ขอมูลตรวจสอบและยืนยันขอมูลตอไป 

( ก 2.1 )  การตรวจสอบขอมูลรายเกษตรกร  ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : SSD ตาม

ดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  และทําตามข้ันตอนดังนี้ 

• เลือกแท็บ    บันทึกขอมูล        แบบ ฐปศ.1         

• เลือก หมูบาน ท่ีตองการตรวจสอบขอมูล  

• เลือกแท็บ  สรุปการบันทึกขอมูลรายเกษตรกร   จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลเกษตรกรแตละราย  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 

  ( ก 2.2 ) การตรวจสอบขอมูลระดับหมูบาน   ผูใชงานเขาสูระบบวิธีเดียวกับข้ันตอนการตรวจสอบ

ขอมูลรายเกษตรกร  แตใหเลือกแท็บ  สรุปการบันทึกขอมูลระดับหมูบาน     จากนั้นทําการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูลในภาพรวมของท้ังหมูบาน  ดังจอภาพตอไปนี้   

 

2 
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 ท้ัง (ก 2.1) และ (ก 2.2) ผูใชงานสามารถตรวจอบขอมูลในรูปแบบของ Excel ได  โดยเลือกท่ี 

        สงขอมูลออกเปน Excel     หรือพิมพขอมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกท่ี   พิมพรายงาน 

 

 หลังจากผูใชงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลวพบความผิดพลาดของขอมูล  สามารถ

แกไขขอมูลได  ตามข้ันตอนดังนี้ 

( ก 2.3 )  ตรวจสอบขอมูลซํ้า  เปนสวนท่ีใหผูบันทึกขอมูลทําการตรวจสอบขอมูลในโปรแกรมฯ ท่ี

มีปญหาการบันทึกขอมูลผิดพลาดจนพบขอมูลซํ้า  ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : SSD ตามดวยรหัส

พ้ืนท่ี 8 หลัก  จากนั้นทําตามข้ันตอนดังนี้ 

• เลือกแท็บ    บันทึกขอมูล           แบบ ฐปศ.1             

• เลือก หมูบาน ท่ีตองการตรวจสอบขอมูลซํ้า   

• เลือกแท็บ  ตรวจสอบขอมูลซํ้า  หากพบขอมูลซํ้าใหคลิก    หนารายการท่ีไมถูกตอง   

• แลวคลิกปุม  ลบขอมูล  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
 

 

( ก 2.4 )  การลบ/แกไขขอมูล   ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช  Username : SSD ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 

8 หลัก  จากนั้นทําตามข้ันตอนดังนี้ 

• เลือกแท็บ    บันทึกขอมูล          แบบ ฐปศ.1    หรือเลือกท่ี คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 

ท่ียังไมไดสง...... รายการ    

• เลือก   หมูบาน   ท่ีตองการแกไข / ลบขอมูล  ซ่ึงขอมูลจะอยูในสวนของ ขอมูลท่ียัง

ไมไดสง   ซ่ึงผูใชงานสามารถคนหาขอมูลของเกษตรกร โดยใสสวนใดสวนหนึ่งของคํา หรือท้ังหมด ของ ชื่อ หรือ

นามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรท่ีตองการแกไขขอมูล  ท่ีชองคนหา  

•  คลิกท่ีปุม  คนหา  ดังจอภาพตอไปนี้ 

2 

3 

4 
1 

ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรฯ ซํ้ากัน 
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  (ก 2.4.1) กรณีลบขอมูล ใหคลิก  หนารายการ แลวคลิก  ลบขอมูล  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
 

  (ก 2.4.2) กรณีแกไขขอมูล ใหคลิกท่ีชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรท่ีตองการแกไข  จากนั้นให

แกไขขอมูลใหถูกตอง แลวกด  บันทึก  ซ่ึงสามารถทําไดในลักษณะเดียวกับ (ก 1.2.3) – (ก 1.2.4) 
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 ( ก 3 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบและการยืนยันขอมูล (จากผูใชงานระดับตําบล) 

     ( ก 3.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

  หลังจากท่ีบันทึกขอมูลระดับตําบล ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณท้ังหมดแลว  

จะตองทําการยืนยันสงขอมูลเพ่ือใหผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอทําการตรวจสอบขอมูล  โดยผูใชงานเขาสูระบบ

โดยใช Username : SSD และตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก    

  จากนั้นเลือกเมนู  บันทึกขอมูล          แบบ ฐปศ.1  หรือเลือกท่ี  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ท่ี

ยังไมไดสง    แสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 

• เลือก หมูบาน ท่ีตองการยืนยันสงขอมูล       คลิก  หนารายการท่ีตองการสงขอมูล

ตรวจสอบ  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น  จากนั้นคลิกปุม 

สงตรวจสอบขอมูล 

•  ระบบจะแสดงขอความยืนยันการสงขอมูล        คลิกปุม   OK    ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 

  

1 
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หลังจากยืนยันสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และขอมูลจะอยูใน

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

ผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปแลวโดยเลือกท่ี    ขอมูลท่ีสงแลว   รายละเอียดแสดงดังจอภาพ

ตอไปนี้ 

 

 

  

     ( ก 3.2 )  การยืนยันและแกไขขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต     

  เปนกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ(CDT) ตรวจสอบขอมูลแลวพบวามีขอผิดพลาดหรือมี

ขอสงสัยจึงทําการตั้งขอสังเกตกลับมาใหผูบันทึกขอมูลระดับตําบล(SSD) ทําการตรวจสอบหรือแกไขขอมูลใหม  

แลวยืนยันการบันทึกขอมูลใหมอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

  ( ก 3.2.1 )  การเขาสูระบบโปรแกรมฯ 

• เขาใชงาน โดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก 

• คลิกท่ี  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ท่ีถูกตั้งขอสังเกต หรือเลือกท่ี แท็บ  ขอมูลท่ีถูกตั้ง

ขอสังเกต  จากนั้นคลิก  แบบ ฐปศ. 1  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 
 

1 

2 



โปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสตัว (TH-LiFDS) ประจําป 2555 หนา 20 

 

• เลือกช่ือเรื่องท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ดังจอภาพ 

 
 

  ( ก 3.2.2 )  ตรวจสอบและแกไขขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต 

• หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกท่ี  ช่ือเกษตรกร  เพ่ือทําการแกไขขอมูล

ใหถูกตองตอไป แตกรณีท่ีหมูบานนั้นมีการตั้งขอสังเกตเกษตรกรหลายราย  ผูใชงานสามารถทําการคนหารายชื่อ

เกษตรกรไดโดยคลิกท่ี Edit         เลือก Find on this Page…        แลวใสชื่อเกษตรกรท่ีตองการคนหาท่ีชอง 

Find :         กด Enter 

• กรณีท่ีตองการลบเกษตรกรรายนั้นออกใหคลิกท่ี    หนาชื่อเกษตรกร  จากนั้น

คลิกปุม    ลบขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลเกษตรกรครบทุกรายแลว  ใหกดปุม   ยืนยันและสงขอมูล   ซ่ึง

ผูใชงานตองทําการแกไขขอมูลเกษตรกรทุกรายท่ีถูกตั้งขอสังเกตใหครบถวนกอน  เนื่องจากถาขอมูลถูกสงไปแลว

จะไมสามารถแกไขขอมูลได  จะตองทําการตั้งขอสังเกตเพ่ือสงขอมูลใหมอีกครั้ง  จึงจะสามารถแกไขขอมูลตาม

ระบบได 

• หากตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติใหคลิกปุม     ยืนยันและสงขอมูล 

• หากตองการแนบเอกสารหลักฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของ

การแสดงความคิดเห็นแลวกดปุม    บันทึก    เพ่ือสงความคิดเห็น แสดงดังจอภาพตอไปนี้ 
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หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล”   และผู 

ตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป  [ ดังข้ันตอนท่ี ( ก 4 ) ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใสช่ื่อเกษตรกรท่ีต้องการค้นหา 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ข.)  แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

( ข1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจขอมูลหมูบาน  (จากผูใชงานระดับตําบล) 

       ผูใชงานตองนําขอมูลหมูบานท่ีไดบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ไปแลวในป 2554 มาทําการปรับปรุง

ใหขอมูลเปนปจจุบัน  โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 

• เขาสูระบบโดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก 

• ท่ีหนาแรกใหเลือกแท็บ  บันทึกขอมูล   บันทึกขอมูลหมูบาน หรือเลือกท่ีปุม บันทึกขอมูล

หมูบาน     คลิกท่ี Folder ของตําบลดานซายมือ  เลือกแท็บ  ตรวจสอบขอมูลหมูบาน แสดง

รายละเอียดดังจอภาพตอไปนี้ 

 

• ใหตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ขอมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกแท็บ          

สงขอมูลออกเปน Excel  

• หลังจากตรวจสอบขอมูลเรียบรอยแลว  ถาตองการปรับปรุงขอมูลใหคลิกท่ีแท็บ   บันทึกขอมูล

หมูบาน  จากนั้นเลือกท่ี ขอมูลท่ียืนยันแลว  

• เลือกหมูบานท่ีตองการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวนแลวกด บันทึก ดังจอภาพ 
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2 
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 ( ข2 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบและการยืนยันขอมูล  (จากผูใชงานระดับตําบล) 

 ( ข2.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

  หลังจากท่ีบันทึกขอมูลระดับตําบล ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณท้ังหมดแลว  

จะตองทําการยืนยันสงขอมูลเพ่ือใหผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอทําการตรวจสอบขอมูล  ผูใชงานเขาสูระบบโดย

ใช Username : SSD และตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก    

• จากนั้นเลือกเมนู  บันทึกขอมูล          แบบขอมูลหมูบาน  หรือเลือกท่ี  คุณมีแบบขอมูล

หมูบานท่ียังไมไดสง    คลิกท่ี Folder ของตําบลดานซายมือ           

• คลิก  หนารายการท่ีตองการสงตรวจสอบขอมูล  หรือในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมดใน

หนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน      จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       

ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล คลิกปุม OK รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และขอมูลจะ

อยูในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล”   ซ่ึงขอมูลจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับตําบล (CDT) ตอไป  

โดยผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปแลวโดยเลือกท่ี    ขอมูลท่ีสงแลว    

 

 ( ข2.2 )  การยืนยันและแกไขขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต     

  เปนกรณีท่ีภายหลังจากผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ(CDT)  ตรวจสอบแลวพบขอผิดพลาดหรือ

มีขอสงสัยจึงทําการตั้งขอสังเกตเพ่ือสงขอมูลกลับมาใหผูบันทึกระดับตําบล(SSD) ตรวจสอบขอมูลใหม หรือ  แกไข

และยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

• เขาสูระบบ โดยใช Username : SSD ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก 

• คลิกท่ี   คุณมีแบบสํารวจขอมูลหมูบานท่ีถูกตั้งขอสังเกต  หรือเลือกท่ี แท็บ ขอมูลท่ีถูกตั้ง

ขอสังเกต         แบบสํารวจขอมูลหมูบาน            คลิกช่ือเรื่องท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ดัง

จอภาพ 
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• หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกท่ี  ช่ือหมูบาน  เพ่ือทําการแกไขขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลครบถวนแลว หรือตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติ  ใหกดปุม     

ยืนยันและสงขอมูล 

• หากตองการแนบเอกสารหลักฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของการแสดง

ความคิดเห็นแลวกดปุม    บันทึก    เพ่ือสงความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 
 

 

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล”   

และผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป   

 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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สวนที่ 2 

สําหรับผูใชงาน 

ระดับอาํเภอ 
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ก.)  แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

  ( ก 4 )  การตรวจสอบขอมูล  (จากผูใชงานระดับอําเภอ) 

  ( ก 4.1 )  การยืนยันและสงขอมูล   

    หลังจากท่ีผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้นผู

ตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในข้ันตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CDT ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  จากนั้นทําตามข้ันตอน  ดังนี้ 

•   เขาเมนูตรวจสอบขอมูล      แบบ ฐปศ.1หรือคลิกท่ีคุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ท่ีรอตรวจสอบ   

•   คลิก  แท็บ  ตรวจสอบขอมูลเกษตรกรผูเล้ียงสัตว         เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยืนยัน  

ตั้งแตตําบล  และหมูบาน   หรือสามารถคนหาจากชื่อหมูบานได  โดยเลือกตําบลหมูบานแลว

กดปุม    คนหา    

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการท่ีตองการยืนยันและสงขอมูล  

หรือในกรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตาราง

ดานบน  จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสง

ขอมูล    คลิกปุม   OK    ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

   

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน และ

ขอมูลจะอยูในสถานะ“ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว”ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงานตอไป 

 

 

1 
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     ( ก 4.2 )  การตั้งขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตรวจสอบขอมูล

แลวพบวาขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับตําบล  ให

ตรวจสอบขอมูลไดอีกครั้ง   โดยใช  Username : CDT  ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต   ซ่ึงมี

ข้ันตอนดังนี้ 

• คลิก  หนารายการท่ีตองการตั้งขอสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางดานบน  ในกรณีท่ี

ตองการตั้งขอสังเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ตั้งขอสังเกต 

• ระบุ  ช่ือเรื่อง  และ  รายละเอียด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกท่ีปุม    บันทึก   จากนั้นคลิก   OK     

รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
 

 หมายเหตุ :  

- รายการท่ีถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบ/แกไขขอมูล

และยืนยันสงขอมูลมาใหมอีกครั้ง   

- หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ตั้งขอสังเกตโดย ปศอ.” 
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ข.)  แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

 ( ข3 )  การตรวจสอบขอมูล (จากผูใชงานระดับอําเภอ) 

 ( ข3.1 )  การยืนยันและสงขอมูล 

   หลังจากท่ีผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้นผู

ตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในข้ันตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CDT ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  จากนั้นทําตามข้ันตอน  ดังนี้ 

•   เขาเมนู ตรวจสอบขอมูล     แบบสํารวจขอมูลหมูบาน หรือคลิกท่ี  คุณมีแบบสํารวจขอมูล

หมูบานท่ีรอตรวจสอบ   

•   เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยืนยัน  ตั้งแตตําบล  และหมูบาน   หรือสามารถคนหาจากชื่อตําบล

แลวกดปุม    คนหา    

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการท่ีตองการยืนยันและสงขอมูล  

หรือในกรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตาราง

ดานบน  จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล  ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล        

คลิกปุม   OK   ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และ

ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว”   ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงาน

ตอไป 
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 ( ข3.2 )  การตั้งขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตรวจสอบขอมูลแลว

พบวาขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับตําบล(SSD)  ให

ตรวจสอบขอมูลไดอีกครั้ง  โดยใช Username : CDT ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  เขาไปตั้งขอสังเกต ตามข้ันตอน

ดังนี้ 

• คลิก  หนาชื่อหมูบานท่ีตองการตั้งขอสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางดานบน  ใน

กรณีท่ีตองการตั้งขอสังเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ตั้งขอสังเกต 

• ระบุ  ช่ือเรื่อง  และ  รายละเอียด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกท่ีปุม  บันทึก จากนั้นคลิก  OK      

 

 

 หมายเหตุ :  

- รายการท่ีถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง   

- หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ตั้งขอสังเกตโดย ปศอ.” 
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สวนที่ 3 

สําหรับผูใชงาน 

ระดับจงัหวัด 
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ค.)  แบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7) 

( ค1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/7  

ผูใชงานตองนําขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ท่ีไดบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในป 2554 มา

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 

• เขาสูระบบโดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก 

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

 

• ใหตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ขอมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกปุม        

สงขอมูลออกเปน Excel 

• หลังจากตรวจสอบขอมูลแลว  ถาตองการปรับปรุงขอมูลใหคลิกท่ีแท็บ   บันทึกขอมูล ฐปศ.4/7     

จากนั้นเลือกอําเภอท่ีตองการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน  แลวกด   บันทึก  ดังจอภาพ 
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( ค2 )  การสงขอมูล เพ่ือตรวจสอบและการยืนยันขอมูล (จากผูใชงานระดับจังหวัด) 

 ( ค2.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

หลังจากท่ีผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด(SPV) ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณ

แลวจะตองทําการยืนยันสงขอมูลตรวจสอบเพ่ือใหผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตทําการตรวจสอบขอมูล  ผูใชงานเขา

สูระบบโดยใช  Username : SPV ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  จากนั้นทําตามข้ันตอน  ดังนี้ 

• เลือกเมนู  บันทึกขอมูล        แบบ ฐปศ.4/7  หรือเลือกท่ี  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ท่ี

ยังไมไดสง          

• คลิก  หนารายการท่ีตองการสงตรวจสอบขอมูล  หรือในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมด

ในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน      จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       

ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล  คลิกปุม OK รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 

หลังจากยืนยันการสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และ

ขอมูลจะอยูในสถานะ “รอเจาหนาท่ีเขตยืนยันขอมูล”  ซ่ึงจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับเขต 

(CRegion)  ตอไป  โดยผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปโดยเลือกท่ี  ขอมูลท่ีสงแลว 

 

 

 ( ค2.2 )  การยืนยันและแกไขขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต     

  หลังจากท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion) ทําการตั้งขอสังเกตแลว ในกรณีท่ีตรวจสอบ

แลวพบขอผิดพลาดหรือมีขอสงสัย ตองการสงขอมูลมาใหผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV)  ทําการตรวจสอบ

ขอมูลใหม  เพ่ือแกไขและยืนยันการบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

• เขาสูระบบ โดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก 

• คลิกท่ี คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ท่ีถูกตั้งขอสังเกต หรือเลือกท่ี แท็บ ขอมูลท่ีถูกตั้ง

ขอสังเกต         แบบ ฐปศ.4/7     คลิกช่ือเรื่องท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ดังจอภาพ 
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• หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกท่ี  ช่ืออําเภอ  เพ่ือทําการแกไขขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลครบถวนแลว  หรือตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติ  ใหกดปุม     

ยืนยันและสงขอมูล 

• หากตองการแนบเอกสารหลักฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของการแสดง

ความคิดเห็นแลวกดปุม    บันทึก   เพ่ือสงความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอเจาหนาท่ี

เขตยืนยันขอมูล”  และผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง

ตอไป   

 

 

 

 

 

 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ง.)  แบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

( ง1 )  ปรับปรุงฐานขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/8  

ผูใชงานตองนําขอมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ท่ีไดบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในป 2554 มา

ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน  โดยทําตามข้ันตอนดังนี้ 

• เขาสูระบบโดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก 

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

 

• ใหตรวจสอบขอมูลท่ีแสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ขอมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกปุม        

สงขอมูลออกเปน Excel 

• หลังจากตรวจสอบขอมูลแลว  ถาตองการปรับปรุงขอมูลใหคลิกท่ีแท็บ   บันทึกขอมูล ฐปศ.4/8     

เลือก  ขอมูลท่ีสงแลว จากนั้นเลือกอําเภอท่ีตองการปรับปรุงและแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน  แลวกด   บันทึก   
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( ง2 )  การสงขอมูล เพ่ือตรวจสอบและการยืนยันขอมูล (จากผูใชงานระดับจังหวัด) 

 ( ง2.1 )  การสงขอมูลเพ่ือตรวจสอบ 

หลังจากท่ีผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด(SPV) ไดตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลครบถวนสมบูรณ

แลวจะตองทําการยืนยันสงขอมูลตรวจสอบเพ่ือใหผูตรวจสอบขอมูลระดับเขตทําการตรวจสอบขอมูล  ผูใชงานเขา

สูระบบโดยใช  Username : SPV ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก  จากนั้นทําตามข้ันตอน  ดังนี้ 

• เลือกเมนู  บันทึกขอมูล        แบบ ฐปศ.4/8  หรือเลือกท่ี  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ท่ี

ยังไมไดสง          

• คลิก  หนารายการท่ีตองการสงตรวจสอบขอมูล  หรือในกรณีท่ีตองการสงขอมูลท้ังหมด

ในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตารางดานบน      จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       

ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล      คลิกปุม   OK  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 

หลังจากยืนยันการสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดสง  และ

ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอเจาหนาท่ีเขตยืนยันขอมูล”  ซ่ึงจะรอการตรวจสอบจากผูตรวจสอบระดับเขต 

(CRegion)  ตอไป  โดยผูใชงานสามารถตรวจสอบขอมูลท่ีถูกสงไปโดยเลือกท่ี  ขอมูลท่ีสงแลว 

 

 

 ( ง2.2 )  การยืนยันและแกไขขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต     

  หลังจากท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ทําการตรวจสอบแลวพบขอผิดพลาดหรือมี

ขอสงสัย  จึงทําการตั้งขอสังเกตกลับมาให   ผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV) ทําการตรวจสอบ  แกไขและยืนยัน

การบันทึกขอมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันขอมูลท่ีถูกตั้งขอสังเกต  ไดดังนี้ 

• เขาสูระบบ โดยใช Username : SPV ตามดวยรหัสพ้ืนท่ี 8 หลัก 

• คลิกท่ี   คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ท่ีถูกตั้งขอสังเกต  หรือเลือกท่ี แท็บ ขอมูลท่ีถูกตั้ง

ขอสังเกต         แบบ ฐปศ.4/8   คลิกช่ือเรื่องท่ีถูกตั้งขอสังเกต  
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• หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิกท่ี  ช่ืออําเภอ  เพ่ือทําการแกไขขอมูล 

• หลังจากแกไขขอมูลครบถวนแลว หรือตรวจสอบแลวไมพบความผิดปกติ  ใหกดปุม     

ยืนยันและสงขอมูล 

• หากตองการแนบเอกสารหลักฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของการแสดง

ความคิดเห็นแลวกดปุม   บันทึก  เพ่ือสงความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 

หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบขอมูลและแกไขแลว   ขอมูลจะอยูในสถานะ  “รอเจาหนาท่ีเขตยืนยันขอมูล”   

และผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ตองเขามายืนยันและตรวจสอบขอมูลอีกครั้งตอไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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สวนที่ 4 

สําหรับผูใชงาน 

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

 ( ค3 )  การตรวจสอบขอมูล (จากผูใชงานระดับเขต) 

 ( ค3.1 )  การยืนยันและสงขอมูล 

   หลังจากท่ีผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้น

ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต(CRegion) ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในข้ันตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CRegion  ตามดวยรหัสพ้ืนท่ีเขต  จากนั้นทําตามข้ันตอน  ดังนี้ 

• เขาเมนู  ตรวจสอบขอมูล          แบบ ฐปศ.4/7    หรือคลิกท่ี  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 

ท่ีรอการตรวจสอบ 

•   เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยืนยัน  ตั้งแตจังหวัด  และอําเภอ   หรือสามารถคนหาจากชื่อ

จังหวัดแลวกดปุม    คนหา    

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการท่ีตองการยืนยันและสงขอมูล  

หรือในกรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตาราง

ดานบน  จากนั้นคลิกปุม    ยืนยันและสงขอมูล       ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสง

ขอมูล  คลิกปุม  OK  ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลว  ขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน  และ

ขอมูลจะอยูในสถานะ“ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว”ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงานตอไป 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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 ( ค3.2 )  การตั้งขอสังเกต 

  ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion) ตรวจสอบขอมูลแลวพบวาขอมูลมีความผิดปกติ  

หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  ใหตรวจสอบขอมูลไดอีกครั้ง  เขาระบบ

โดยใช Username : Cregion ตามดวยรหัสพ้ืนท่ีเขต   แลวเขาไปตั้งขอสังเกต  ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

• คลิก  หนาชื่ออําเภอท่ีตองการตั้งขอสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางดานบน  ใน

กรณีท่ีตองการตั้งขอสังเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ตั้งขอสังเกต 

• ระบุ  ช่ือเรื่อง  และ  รายละเอียด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกท่ีปุม    บันทึก   จากนั้นคลิก   

OK     รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 
 

 หมายเหตุ :  

- รายการท่ีถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด(SPV) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง   

- หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ตั้งขอสังเกตโดยเจาหนาท่ีเขต” 
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ง.)  แบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

 ( ง3 )  การตรวจสอบขอมูล (จากผูใชงานระดับเขต) 

 ( ง3.1 )  การยืนยันและสงขอมูล 

   หลังจากท่ีผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด (SPV)  ทําการยืนยันและสงขอมูลเรียบรอยแลว   จากนั้น

ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต(CRegion) ตองเขามาตรวจสอบขอมูลและทําการยืนยันและสงขอมูลในข้ันตอนสุดทาย   

ผูใชงานเขาสูระบบโดยใช Username : CRegion  ตามดวยรหัสพ้ืนท่ีเขต  จากนั้นทําตามข้ันตอน  ดังนี้ 

• เขาเมนู  ตรวจสอบขอมูล          แบบ ฐปศ.4/8    หรือคลิกท่ี  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 

ท่ีรอการตรวจสอบ 

•   เลือกระดับขอมูลท่ีตองการยืนยัน  ตั้งแตจังหวัด  และอําเภอ           

•   กรณีท่ีไมพบความผิดพลาดของขอมูล  คลิก  หนารายการท่ีตองการยืนยันและสงขอมูล  

หรือในกรณีท่ีตองการยืนยันและสงขอมูลท้ังหมดในหนานั้น ใหคลิก  บริเวณหัวตาราง

ดานบน  จากนั้นคลิกปุม  ยืนยันและสงขอมูล ระบบจะแสดงขอความยืนยันและสงขอมูล  

คลิกปุม   OK   ดังจอภาพตอไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและสงขอมูลแลวขอมูลท่ีสงจะหายไปจากหนาจอขอมูลท่ียังไมไดยืนยัน และขอมูล

จะอยูในสถานะ “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” ระบบจะนําขอมูลดังกลาวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงานตอไป 

 

 

 ( ง3.2 )  การตั้งขอสังเกต    ในกรณีท่ีผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต (CRegion)  ตรวจสอบขอมูลแลว

พบวาขอมูลมีความผิดปกติ  หรือมีขอสงสัย  ผูตรวจสอบสามารถแจงไปยังผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด  ให

ตรวจสอบขอมูลไดอีกครั้ง  โดยใช Username : CRegion ตามดวยรหัสพ้ืนท่ีเขต  เขาไปตั้งขอสังเกต  ตาม

ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1 

2 

3 
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• คลิก  หนาชื่ออําเภอท่ีตองการตั้งขอสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางดานบน  ใน

กรณีท่ีตองการตั้งขอสังเกตทุกรายการในหนานั้น        

• คลิกปุม    ตั้งขอสังเกต 

• ระบุ  ช่ือเรื่อง  และ  รายละเอียด  ท่ีตั้งขอสังเกต  แลวคลิกท่ีปุม    บันทึก   จากนั้นคลิก   

OK     รายละเอียดแสดงดังจอภาพตอไปนี้ 

 

 หมายเหตุ :  

- รายการท่ีถูกตั้งขอสังเกตจะถูกสงกลับไปใหผูบันทึกขอมูลระดับจังหวัด(SPV) ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง   

- หลังจากขอมูลถูกตั้งขอสังเกตแลว  ขอมูลจะอยูในสถานะ  “ตั้งขอสังเกตโดยเจาหนาท่ีเขต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 



โปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสตัว (TH-LiFDS) ประจําป 2555 หนา 42 

 

ติดตามการบันทึกขอมูล 

 เปนสวนท่ีใชสําหรับติดตามการบันทึกขอมูลและการตรวจสอบขอมูลของแตละพ้ืนท่ีวาไดดําเนินการถึง

ข้ันตอนใดบาง  โดยเลือกแท็บ   ติดตามการบันทึกขอมูล     เลือกแบบสํารวจท่ีตองการติดตามขอมูล  ดังจอภาพ 

 

 สถานะติดตามการบันทึกขอมูล  ดังนี้ 

• แบบสํารวจ ฐปศ.1 และแบบสํารวจขอมูลหมูบาน  มีท้ังหมด 4 สถานะ ดังนี้ 

 “กําลังบันทึกขอมูลโดย อบต.”หมายถึง กําลังบันทึกขอมูลในระดับตําบลและยังไมไดสงขอมูล 

     ตรวจสอบ 

 “รอ ปศอ.ยืนยันขอมูล” หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันขอมูลจากผูตรวจสอบระดับอําเภอ 

 “ตั้งขอสังเกต โดย ปศอ.” หมายถึง  ขอมูลถูกตั้งขอสังเกตโดยผูตรวจสอบระดับอําเภอ 

 “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” หมายถึง ขอมูลผานการตรวจสอบและยืนยันทุกข้ันตอนแลว  และพรอม  

               ท่ีจะประมวลผล  ออกรายงานเพ่ือนําไปใชประโยชนได 

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

 “กําลังบันทึกขอมูลโดย ปศจ.”  หมายถึง  กําลังบันทึกขอมูลโดย ปศจ. และยังไมไดสงขอมูล  

       ตรวจสอบ 

 “รอ เจาหนาท่ีเขตยืนยันขอมูล”หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันขอมูลจากผูตรวจสอบระดับเขต 

 “ตั้งขอสังเกตโดยเจาหนาท่ีเขต”หมายถึง  ขอมูลถูกตั้งขอสังเกตโดยผูตรวจสอบระดับเขต 

 “ยืนยันขอมูลเรียบรอยแลว” หมายถึง  ขอมูลผานการตรวจสอบและยืนยันทุกข้ันตอนแลวและ

พรอมท่ีจะประมวลผล  ออกรายงานเพ่ือนําไปใชประโยชนได 

 

 

 

 

 

 

ติดตอสอบถามผูดูแลระบบ 

กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ  ศูนยสารสนเทศ  กรมปศุสัตว 

โทรศัพท  02-653-4444 ตอ 2331-2 และ 2342 , Call Center  02-653-4458 

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


