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ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2555 
ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว(์TH-LiFDS) 

 

การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ต้องท าการปรับปรุงข้อมูลในแบบส ารวจ 4 แบบหลัก คือ 
ก. แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

ข. แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 

ค. แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจการรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) 

ง. แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8) 

 การปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าว  จะต้องน าข้อมูลที่ได้ส ารวจและบันทึกลงในโปรแกรมฯ  ไปในปี  2554  
มาท าการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รูปแบบของโปรแกรมฯ เป็นการประมวลผลแบบทันที (Real time 
processing) โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ  ซึ่ง
ผู้บันทึกข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมาท าการปรับปรุงเองได้ แต่หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบในแต่ละระดับ ตามระบบจึงจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยหลังจากยืนยันข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ผู้บันทึกข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลายรอบไม่จ ากัดครั้ง โดยเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผ่านระบบ Online จากนั้น เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมาระบุ URL ส าหรับ
ผู้ใช้งานระบบ  http://survey.dld.go.th   

 การเข้าใช้งานระบบต้องระบุชื่อ Username และ Password  ส าหรับเข้าสู่ระบบ  แล้วคลิกปุ่มเข้าสู่
ระบบ  ซึ่งรูปแบบของ Username ผู้ใช้งานมีทั้งหมด 4 กลุ่ม ( 6 รูปแบบ) ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้งานระดับต าบล 
- ผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล   คือ  SSDรหัสพ้ืนที่ 

 กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้งานระดับอ าเภอ 
- ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ   คือ  CDTรหัสพ้ืนที่ 

 กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้งานระดับจังหวัด 
- ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด  คือ  SPVรหัสพ้ืนที่ 

 กลุ่มที่ 4 ผู้ใช้งานระดับเขต 
- ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต  คือ  CRegion เลขที่เขตปศุสัตว์ 

รหัสพ้ืนที่ คือ หมายเลข 8 หลักของแต่ละพ้ืนที่กรมการปกครองออกให้ ซึ่งรหัสพ้ืนที่แต่ละแห่งจะไม่ซ้ ากัน   

โปรแกรมฯ ในปี 2555 นี้ มีความแตกต่างจากปี 2554 คือ ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเองได้
ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลาของการเปิดใช้งานโปรแกรมฯ โดยต้องท าการเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเฉพาะรายการ
ที่ต้องการแก้ไขเท่านั้น  ส่วนรายการที่ไมไ่ด้เรียกมาปรับปรุงจะเป็นการยนืยันข้อมูลที่มีอยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือ

ว่าเกษตรกรรายนั้นไม่มีการเปลีย่นแปลงข้อมูลจ านวนสตัว์เลี้ยง   รายละเอียดแสดงดังตาราง 

 

http://survey.dld.go.th/
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การปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปี 2554 การปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปี 2555 

1) น าข้อมูลที่บันทึกในปีก่อน มาเป็นข้อมูลตั้งต้นให้ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ โดยสถานะของ
ข้อมูลจะอยู่ที่ “ก าลังบันทึกโดย .....” ทั้งหมด ซึ่ง
ผู้ใช้งานจะต้อง แก้ไขและยืนยันข้อมูลทุกรายการ
ใหม่  ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

1) น าข้อมูลที่บันทึกในปีก่อน  มาเป็นข้อมูลตั้งต้นให้
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ โดยสถานะของ
ข้อมูลจะอยู่ที่ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ทั้งหมด 
และหากต้องการปรับปรุงรายการใดก็เรียกข้อมูล
เฉพาะรายการนั้นมาแก้ไข  หลังจากปรับปรุงข้อมูล
แล้วจะอยู่ในสถานะ “ก าลังบันทึกโดย .........” ซึ่ง
ผู้ใช้งานต้องท าการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแต่ละ
ระดับตามระบบให้อยู่ ในสถานะ “ยืนยันข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว” จึงจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

2) ใช้ Username จ านวน 3 ตัวในการปรับปรุงข้อมูล
ในแต่ละรายการ จึงจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

2) ใช้ Username เพียง 2 ตัว เท่านั้น ในการปรับปรุง
ข้อมูลในแต่ละรายการ  

3) หลังจากตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
แต่พบข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูลใน
ภายหลัง  ผู้ใช้งานต้องแจ้งมาที่ ศูนย์สารสนเทศ ให้
ท าการส่งข้อมูลแต่ละรายการย้อนกลับไปเพ่ือให้
แก้ไขและยืนยันข้อมูลใหม่ตามระบบ 

3) กรณีพบข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูลใน
ภายหลังจากที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งาน
สามารถเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเองได้ตลอดเวลาใน
ระหว่างช่วงเวลาของการเปิดใช้งานโปรแกรมฯ และ
เรียกข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลายรอบไม่จ ากัด  แต่
หลังจากแก้ไขแล้วต้องท าการตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลใหม่ตามระบบเหมือนในลักษณะเดิม 

4) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลของรายงานต่างๆ 
ในโปรแกรมฯ  ได้  หลั งจากที่ ข้ อมู ลผ่ านการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทุก
รายการ และภายหลังจากปิดการใช้งานโปรแกรมฯ 
แล้วเท่านั้น 

4) สามารถตรวจสอบข้อมูลของรายงานต่างๆ ได้ทันที
หลังจากข้อมูลที่เรียกมาปรับปรุงผ่านการตรวจสอบ
และยืนยันเรียบร้อยแล้ว และสามารถออกรายงานได้
ตลอดเวลา 
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แผนผังขั้นตอนการท างานของระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2555 
   แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) :  

 

หมายเหตุ :  
ผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล(SSD) สามารถดึงข้อมูลรายเกษตรกรมาท าการปรับปรุงเองได้ตลอดเวลา  แต่

หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอ(CDT) ตามระบบจึงจะ
ถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์   โดยหลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว SSD… สามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลาย
รอบไม่จ ากัดครั้ง  

 

 

กลุ่ม
ผู้ใช้งาน 

Username 
ผู้ใช้งาน 

แผนผังขั้นตอนการท างาน ค าอธิบาย 

ระดับ
ต าบล 

SSD 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) SSD ตรวจสอบข้อมูลรายเกษตรกร  
กรณีที่ 1(ไม่ใช่) :  ถ้าไม่ต้องการปรับปรุง
ข้อมูล  จะเป็นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ
โดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือว่าเกษตรกรรายนั้นไม่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยง 
กรณีที่ 2(ใช่) :  ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูล ให้
เรียกข้อมูลเฉพาะเกษตรกรรายที่ต้องการ
ยกเลิกหรือแก้ไข  มาท าการปรับปรุง  เท่านั้น  

(2) SSD ปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งข้อมูลให้ CDT 
ตรวจสอบ (เฉพาะบันทึกเกษตรกรรายใหม่
เพิ่มเติม,  แก้ไขข้อมูลที่ดึงมาปรับปรุงหรือ  
ยกเลิกการเลี้ยงสัตว์ เท่านั้น) 

(A)  SSD ยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตจาก CDT 

ระดับ
อ าเภอ 

CDT 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

(3) CDT ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล(เฉพาะ
เกษตรกรรายใหม่ หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CDT ตั้งข้อสังเกต กรณีพบข้อผิดพลาด หรือมี
ข้อสงสัย 

(B)  ข้อมูลผ่ านการตรวจสอบและยืนยันทุก
ขั้นตอนแล้ว  และพร้อมที่จะประมวลผล ออก
รายงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

Save User                 
เพิ่มเติม/แก้ไข/ลบ 

 ส่งตรวจสอบ
ข้อมูล 

Save User                        
แก้ไข/ยืนยันข้อมูลที่        

ถูกตั้งข้อสังเกต 

 

1 

2 

A 

ตรวจสอบข้อมลู 

ต้องการปรับปรุง   
ข้อมูลหรือไม่ ? 

ดึงข้อมูลมาปรับปรุงเฉพาะ
เกษตรกรรายที่ต้องการ
แก้ไขหรือยกเลิกเท่านั้น 

กรณีที่ 2(ใช่ ) 

กรณีที่1(ไม่ใช)่ 

Check User       
ผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานข้อมูล 

 Check User       
ตั้งข้อสังเกต ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

B 

3 

4 
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 แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 

กลุ่ม
ผู้ใช้งาน 

Username 
ผู้ใช้งาน 

แผนผังขั้นตอนการท างาน ค าอธิบาย 

ระดับ
ต าบล 

SSD 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) SSD ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน  
กรณีที่1(ไม่ใช่) :  ถ้าไม่ต้องการปรับปรุง
ข้อมูล  จะเป็นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือว่าหมู่บ้านนั้น ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิม 
กรณีที่ 2(ใช่) : ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูล 
ให้ เรียกข้อมูลเฉพาะหมู่บ้านที่ต้องการ
แก้ไขเท่านั้น  มาท าการปรับปรุง  

(2) SSD ปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งข้อมูลให้ 
CDT ตรวจสอบ (เฉพาะบันทึกหมู่บ้านใหม่
เพิ่มเติม หรือ  แก้ไขข้อมูลที่ดึงมาปรับปรุง 
เท่านั้น) 

(A)  SSD ยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตจาก CDT 

ระดับ
อ าเภอ 

CDT 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

(3) CDT ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล(เฉพาะ
หมู่บ้านใหม่ หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CDT ตั้งข้อสังเกต กรณีพบข้อผิดพลาด หรือ
มีข้อสงสัย 

(B) ข้อมูลผ่ านการตรวจสอบและยืนยันทุก
ขั้นตอนแล้ว  และพร้อมที่จะประมวลผล 
ออกรายงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

หมายเหตุ :  
ผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล(SSD) สามารถดึงข้อมูลหมู่บ้านมาท าการปรับปรุงเองได้ตลอดเวลา  แต่

หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอ(CDT) ตามระบบจึงจะ
ถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์   โดยหลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว SSD… สามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลาย
รอบไม่จ ากัดครั้ง  

 
 
 

Save User                 
เพิ่มเติม/แก้ไข/ลบ 

 ส่งตรวจสอบ
ข้อมูล 

Save User                        
แก้ไข/ยืนยันข้อมูลที่        

ถูกตั้งข้อสังเกต 

 

1 

2 

A 

ตรวจสอบข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง   
ข้อมูลหรือไม่ ? 

ดึงข้อมูลมาปรับปรุงเฉพาะ
หมู่บ้านที่ต้องการแก้ไข

ข้อมูลเท่านั้น 

กรณีที่ 2(ใช่ ) 

กรณีที่ 1(ไม่ใช)่ 

Check User       
ผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานข้อมูล 

 Check User       
ตั้งข้อสังเกต 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

B 

3 

4 
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 แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7)    
 และแบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8) 

กลุ่ม
ผู้ใช้งาน 

Username 
ผู้ใช้งาน 

แผนผังขั้นตอนการท างาน ค าอธิบาย 

ระดับ
จังหวัด 

SPV 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) SPV ตรวจสอบข้อมูล ฐปศ.4/7 และ 4/8  
กรณีที่ 1(ไม่ใช่) :  ถ้าไม่ต้องการปรับปรุง
ข้อมูล  จะเป็นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือว่าอ าเภอนั้น ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากเดิม 
กรณี 2(ใช่) : ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูล 
ให้เรียกข้อมูลเฉพาะอ าเภอที่ต้องการ
แก้ไขเท่านั้น  มาท าการปรับปรุง  

(2) SPV ปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งข้อมูลให้ 
CRegion ตรวจสอบ (เฉพาะบันทึกข้อมูล
อ าเภอใหม่เพิ่มเติม หรือ  แก้ไขข้อมูลที่ดึง
มาปรับปรุง เท่านั้น) 

(A)  SPV ยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตจาก 
CRegion 

 

ระดับเขต 

CRegion  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3) SPV ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล(เฉพาะ
อ าเภอใหม่ หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CRegion ตั้งข้อสังเกต กรณีพบ
ข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย 

(B) ข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยนืยันทุก
ขั้นตอนแล้ว  และพร้อมที่จะประมวลผล 
ออกรายงานเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ได้ 
 

หมายเหตุ :  
ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) สามารถดึงข้อมูล ฐปศ.4/7 และ 4/8 ของแต่ละอ าเภอมาท าการ

ปรับปรุงเองได้ตลอดเวลา  แต่หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
ระดับเขต(CRegion) ตามระบบจึงจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์   โดยหลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว SPV… 
สามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลายรอบไม่จ ากัดครั้ง  
 

 

Save User                 
เพิ่มเติม/แก้ไข/ลบ 

 ส่งตรวจสอบ
ข้อมูล 

Save User                        
แก้ไข/ยนืยันข้อมูลที่        

ถูกตั้งข้อสังเกต 

 

1 

2 

A 

ตรวจสอบข้อมูล 

ต้องการปรับปรุง   
ข้อมูลหรือไม่ ? 

ดึงข้อมูลมาปรับปรุงเฉพาะ
อ าเภอที่ต้องการแก้ไข

ข้อมูลเท่านั้น 

กรณีที่ 2 (ใช่ ) 

กรณีที่ 1(ไม่ใช)่ 

Check User       
ผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานข้อมูล 

 Check User       
ตั้งข้อสังเกต 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

B 

3 

4 
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ส่วนที่ 1 

ส าหรับผู้ใช้งานระดับต าบล 
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ก.)  แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

( ก 1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) 
   การปรับปรุงฐานข้อมูล มี 3 กรณี ดังนี้ 

       (ก 1.1 )  กรณีเพิ่มเติมข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ 
  ส าหรับกรณีนี้  เป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยท าการบันทึกเข้าไปใน
โปรแกรมฯ ในปี 2554 (ปี 2554 ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ แต่ปี 2555 มีการเลี้ยงสัตว์)  การเข้าใช้งานระบบโปรแกรมฯ  
โดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  โดยผู้ใช้งานสามารถท าการเพ่ิมเติมข้อมูล  ตามข้ันตอนดังนี ้

  ( ก 1.1.1 )  การเข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.1 เลือกแท็บ บันทึกแบบฐปศ.1  
หรือ เข้าเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ บันทึกข้อมูล         เลือก  แบบ ฐปศ.1  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

   
 

     ( ก 1.1.2 )  เลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการเพ่ิมเติมข้อมูล        คลิกปุ่ม + เพิ่มข้อมูล  ดัง
จอภาพต่อไปนี้ 

 

1 
2 
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       ( ก 1.1.3 ) การบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์, ข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืช
อาหารสัตว ์ 

 ต้องท าการกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์ * หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เลือกแท็บข้อมูล
สัตว ์ หรือกด Ctrl+Enter เพ่ือบันทึกข้อมูลจ านวนสัตว์ต่อไป  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 
  

หมายเหตุ : 

 ผู้บันทึกข้อมูลต้องใส่รายละเอียดเลขบัตรประจ าตัวประชาชนทีถู่กต้องครบทั้ง 13 หลัก ให้
ตรงตามหลักเกณฑ์ของกรมการปกครอง เนื่องจากโปรแกรมฯ จะท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องด้วย   

 กรณีท่ีอยู่ของเกษตรกรไม่ใช่สถานที่เดียวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ท าการแก้ไขรายละเอียด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ส่วนข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้น โปรแกรมฯจะก าหนดให้อัตโนมัติ
ตามพ้ืนที่ของรหัส Username ที่ใช้ 

 กรณีท่ีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หลายสถานที่  ต้องท าการบันทึกข้อมูลตามสถานที่จริง เช่น เลี้ยง
สัตว์ 2 สถานที่ จะต้องเข้ามาบันทึกข้อมูล 2 ครั้ง และใส่ข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์และจ านวน
ปศุสัตว์แต่ละชนิดที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง 
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( ก 1.1.4 )  การบันทึกข้อมูลสัตว์  ให้กรอกข้อมูลจ านวนสัตว์  ซึ่งจะเป็นช่องว่างที่เป็นพื้นที่สี
ขาวเท่านั้น  ส่วนช่องที่เป็นแถบสีเทา  โปรแกรมจะท าการค านวณยอดรวมของสัตว์แต่ละชนิดให้   หลังจากกรอก
ข้อมูลครบทุกช่องแล้ว  กดปุ่ม   บันทึก    ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 

 การกรอกข้อมูลจ านวนน้ านมที่รีดได้ จะต้องสัมพันธ์กับจ านวนโคก าลังรีดนม  ซึ่งโปรแกรมจะ
ท าการตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ านมเฉลี่ยต่อโคก าลังรีดนม 1 ตัว จะต้องไม่เกิน 25 Kg. 

 
กรณีท่ีต้องการบันทึกข้อมูลเกษตรกรรายอ่ืนเพิ่มเติม ให้ผู้บันทึกข้อมูลกลับไปท าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 

(ก1.1.2) – (ก1.1.4) ใหม่อีกครั้ง  ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะบันทึกข้อมูลเกษตรกรครบถ้วนทุกราย  จากนั้นให้ผู้บันทึก
ข้อมูลด าเนินการในขั้นตอนการส่งข้อมูลตรวจสอบต่อไป 

 
โดยหลังจากการบันทึกข้อมูลแล้ว  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ก าลังบันทึกข้อมูลโดย อบต.”   

หมายถึง  ก าลังบันทึกข้อมูลรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ในระดับต าบล  โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับต าบล 
และยังไม่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอท าการตรวจสอบข้อมูล 
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            ( ก 1.2 )  กรณีแก้ไขข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 ส าหรับกรณีนี้ เป็นการแก้ไขข้อมูลเกษตรกรรายที่ไดท้ าการบันทึกเข้าไปในระบบโปรแกรมฯ ไป

แล้วในปี 2554 มาท าการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเองได้ตลอดเวลาใน
ระหว่างช่วงเวลาของการเปิดใช้งานโปรแกรมฯ โดยต้องท าการเรียกข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการปรับปรุงเท่านั้น  
ส่วนรายการที่ไม่ต้องการปรับปรุงข้อมูล  จะเป็นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือว่าเกษตรกรรายนั้นไม่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยง  การเข้าใช้งานโปรแกรมฯ ต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD ตาม
ด้วยรหัสพื้นที่ 8 หลัก โดยผู้ใช้งานสามารถท าการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล  ตามขั้นตอนดังนี้ 

        ( ก 1.2.1 )  การเข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.1   เพ่ือแก้ไขข้อมูล  ให้คลิกที่ 
แท็บ   บันทึกแบบฐปศ.1  หรือ เข้าเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ   บันทึกข้อมูล        เลือก  แบบ ฐปศ.1  ดังจอภาพ
ต่อไปนี้ 

 

     ( ก 1.2.2 )  เลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลด้านซ้ายมือ และเลือก ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว  
ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

1 

2 
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  (ก 1.2.3) ค้นหารายชื่อเกษตรกรที่ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล  ให้ใส่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของค า หรือทั้งหมด ของ ชื่อ หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  
ที่ช่องค้นหา : จากนั้น คลิกที่ปุ่ม    ค้นหา     และคลิกที่  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรเพ่ือเข้าไปแก้ไขหรือ
ปรับปรุงข้อมูลต่อไป  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
 หมายเหตุ : การค้นหาข้อมูลเกษตรกรสามารถใส่รายละเอียดที่ต้องการค้นหาก่อนแล้วมาเลือก”ข้อมูล
ที่ยืนยันแล้ว” จากนั้น กดปุ่ม ค้นหา หรือเลือกที”่ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว” จากนั้นใส่รายละเอียดข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม
ค้นหา ก็ไดเ้ช่นกัน 
  (ก 1.2.4) แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลรายเกษตรกร หลังจากคลิกท่ี ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรที่
ต้องการแก้ไข  จะแสดงข้อมูล  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

1 

2 
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 กรณีแก้ไขข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์, 
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  โดยท าการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
เข้าไปในช่องที่ต้องการแก้ไข 

 กรณีแก้ไขข้อมูลจ านวนปศุสัตว์  ให้คลิกท่ี แท็บข้อมูลสัตว์  หรือกด Ctrl+enter โดย
สามารถแก้ไขข้อมูลจ านวนสัตว์แต่ละชนิดสัตว์  ได้ดังนี้ 

- กรณเีลิกเลี้ยงสัตว์ชนิดใด  ให้ใส่  “0”  ทีจ่ านวนสัตว์ชนิดนั้น 

- กรณีจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงในปี 2555 เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในปี 2554 
ไม่ว่าจะเป็นจ านวนสัตว์เพ่ิมข้ึน/ลดลง หรือ เกษตรกรรายนั้นมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดใหม่
เพ่ิมเติม   ให้ผู้ใช้งานใส่จ านวนสัตว์ที่ถูกต้องเข้าไปในช่องจ านวนสัตว์  แต่ละชนิด 

หลังจากแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   บันทึก 
 

กรณีท่ีต้องการ แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลเกษตรกรรายอื่นเพ่ิมเติม  ให้ผู้ใช้งานกลบัไปท าตั้งแต่ข้ันตอนที่      
(ก1.2.2) – (ก1.2.4) ใหม่อีกครั้ง  ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรครบถ้วนทุกราย  จากนั้น
ให้ผู้ใช้งานด าเนินการในขั้นตอนการส่งข้อมูลตรวจสอบต่อไป 

 
โดยหลังจากการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ก าลังบันทึกข้อมูลโดย อบต.”   

หมายถึง  ก าลังบันทึกข้อมูลรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ในระดับต าบล  โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับต าบล 
และยังไม่ได้ส่งข้อมูลตรวจสอบ 
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           ( ก 1.3 )  กรณียกเลิกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

 เป็นการลบข้อมูลเกษตรกรออกจากฐานข้อมูลในโปรแกรมฯ ส าหรับกรณีท่ีเกษตรกรรายนั้นยกเลิก
การเลี้ยงสัตว์ หรือไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในปี 2555 (ซ่ึงในปี 2554 ได้เคยบันทึกข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมฯ แต่ในปี 2555 
ต้องการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลฯ ปี 2555) การเข้าใช้งานระบบโปรแกรมฯต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username 
: SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก โดยผู้ใช้งานสามารถท าการยกเลิกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ตามข้ันตอนดังนี้ 

        ( ก 1.3.1 )  การเข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.1   เพ่ือลบข้อมูลเกษตรกร ใช้วิธี
ค้นหารายชื่อเกษตรกรที่ต้องการยกเลิกในลักษณะเดียวกับ (ก 1.2.1) – (ก 1.2.3)  มีขั้นตอน ดังนี้  

 คลิกท่ีแท็บ   บันทึกแบบฐปศ.1  หรือ เข้าเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ   บันทึกข้อมูล  

 เลือก  แบบ ฐปศ. จากนั้นเลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลด้านซ้ายมือ  

 และเลือก ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว  จากนั้นใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของค า หรือทั้งหมด ของ ชื่อ 
หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการยกเลิกข้อมูลที่ช่องค้นหา  

 จากนั้น คลิกที่ปุ่ม    ค้นหา     และคลิกที่  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรเพ่ือเข้าไป
ยกเลิกข้อมูลต่อไป  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

  (ก 1.3.2) การยกเลิกข้อมูลเกษตรกร หลังจากคลิกที่ ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรที่ต้องการ
ยกเลิกข้อมูลออกแล้ว  จากนั้นให้คลิกที่  ยกเลิกการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือยกเลิกข้อมูลเกษตรกรรายนั้นออกจาก
ฐานข้อมูลในปี 2555 (โดยไม่ต้องแก้ไขจ านวนสัตว์แต่ละชนิดให้เป็น “0”) จากนั้นคลิกที่แท็บ ข้อมูลสัตว์ แล้วกดที่
ปุ่ม  บันทึก  ตามล าดับ  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

1 

2 
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 หมายเหตุ :    
การยกเลิกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ออกจากระบบ  ข้อมูลจะถูกยกเลิกออกจากฐานข้อมูลในปี 2555 

เท่านั้น  ซึ่งจะถือว่า  เกษตรกรรายนั้นไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในปี 2555  แตข่้อมูลการเลี้ยงสัตว์ในปี 2554 ของเกษตรกร
รายนั้นยังคงอยู่ในระบบ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องยืนยันส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอ(CDT) ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลต่อไป  เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีการยกเลิกการเลี้ยงสัตว์จริงๆ 
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 ( ก 2 )  ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูล  (จากผู้ใช้งานระดับต าบล) 
 เป็นกรณทีีป่รับปรุงฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ท าการส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอ 

ท าการตรวจสอบข้อมูล  ซึ่งเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโปรแกรมฯ ก่อนส่ง
ข้อมูลตรวจสอบและยืนยันข้อมูลต่อไป 

( ก 2.1 )  การตรวจสอบข้อมูลรายเกษตรกร  ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD ตาม
ด้วยรหัสพื้นที่ 8 หลัก  และท าตามข้ันตอนดังนี้ 

 เลือกแท็บ    บันทึกข้อมูล        แบบ ฐปศ.1         

 เลือก หมู่บ้าน ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล  

 เลือกแท็บ  สรุปการบันทึกข้อมูลรายเกษตรกร   จากนั้นท าการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเกษตรกรแต่ละราย  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
 
  ( ก 2.2 ) การตรวจสอบข้อมูลระดับหมู่บ้าน   ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบวิธีเดียวกับขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อมูลรายเกษตรกร  แต่ให้เลือกแท็บ  สรุปการบันทึกข้อมูลระดับหมู่บ้าน     จากนั้นท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในภาพรวมของทั้งหมู่บ้าน  ดังจอภาพต่อไปนี้   

 

2 

1 
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 ทั้ง (ก 2.1) และ (ก 2.2) ผู้ใช้งานสามารถตรวจอบข้อมูลในรูปแบบของ Excel ได้  โดยเลือกท่ี 
        ส่งข้อมูลออกเป็น Excel     หรือพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกท่ี   พิมพ์รายงาน 
 
 หลังจากผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบความผิดพลาดของข้อมูล  สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้  ตามข้ันตอนดังนี้ 

( ก 2.3 )  ตรวจสอบข้อมูลซ้ า  เป็นส่วนที่ให้ผู้บันทึกข้อมูลท าการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมฯ ที่
มีปัญหาการบันทึกข้อมูลผิดพลาดจนพบข้อมูลซ้ า  ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัส
พ้ืนที่ 8 หลัก  จากนั้นท าตามขั้นตอนดังนี้ 

 เลือกแท็บ    บันทึกข้อมูล           แบบ ฐปศ.1             

 เลือก หมู่บ้าน ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลซ้ า   

 เลือกแท็บ  ตรวจสอบข้อมูลซ้ า  หากพบข้อมูลซ้ าให้คลิก    หน้ารายการที่ไม่ถูกต้อง   

 แล้วคลิกปุ่ม  ลบข้อมูล  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
 

( ก 2.4 )  การลบ/แก้ไขข้อมูล   ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้  Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 
8 หลัก  จากนั้นท าตามข้ันตอนดังนี้ 

 เลือกแท็บ    บันทึกข้อมูล          แบบ ฐปศ.1    หรือเลือกท่ี คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.1 
ที่ยังไม่ได้ส่ง...... รายการ    

 เลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการแก้ไข / ลบข้อมูล  ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในส่วนของ ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้ส่ง   ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลของเกษตรกร โดยใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของค า หรือท้ังหมด ของ ชื่อ หรือ
นามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  ที่ช่องค้นหา  

  คลิกท่ีปุ่ม  ค้นหา  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

2 

3 

4 
1 

ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรฯ ซ้ ากัน 
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  (ก 2.4.1) กรณีลบข้อมูล ให้คลิก  หน้ารายการ แล้วคลิก  ลบข้อมูล  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

  (ก 2.4.2) กรณีแก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ีชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรที่ต้องการแก้ไข  จากนั้นให้
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด  บันทึก  ซึ่งสามารถท าได้ในลักษณะเดียวกับ (ก 1.2.3) – (ก 1.2.4) 
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1 

2 



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ (TH-LiFDS) ประจ าป ี2555 หน้า 18 

 

 ( ก 3 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับต าบล) 
     ( ก 3.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

  หลังจากท่ีบันทึกข้อมูลระดับต าบล ไดต้รวจสอบและปรับปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว  
จะต้องท าการยืนยันส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอท าการตรวจสอบข้อมูล  โดยผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
โดยใช้ Username : SSD และตามด้วยรหัสพื้นที่ 8 หลัก    

  จากนั้นเลือกเมนู  บันทึกข้อมูล          แบบ ฐปศ.1  หรือเลือกท่ี  คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.1 ที่
ยังไม่ได้ส่ง    แสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
 

 เลือก หมู่บ้าน ที่ต้องการยืนยันส่งข้อมูล       คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งข้อมูล
ตรวจสอบ  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมดในหน้านั้น  จากนั้นคลิกปุ่ม 
ส่งตรวจสอบข้อมูล 

  ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการส่งข้อมูล        คลิกปุ่ม   OK    ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 

  

1 
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หลังจากยืนยันส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง  และข้อมูลจะอยู่ใน
สถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล”   ซึ่งข้อมูลจะรอการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอ (CDT) ต่อไป  โดย
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งไปแล้วโดยเลือกที่    ข้อมูลที่ส่งแล้ว   รายละเอียดแสดงดังจอภาพ
ต่อไปนี้ 

 

 
  
     ( ก 3.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกต     
  เป็นกรณีทีผู่้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ(CDT) ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมี
ข้อสงสัยจึงท าการตั้งข้อสังเกตกลับมาให้ผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล(SSD) ท าการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลใหม่  
แล้วยืนยันการบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกต  ได้ดังนี้ 

  ( ก 3.2.1 )  การเข้าสู่ระบบโปรแกรมฯ 

 เข้าใช้งาน โดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกท่ี  คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.1 ที่ถกูตั้งข้อสังเกต หรือเลือกท่ี แท็บ  ข้อมูลที่ถูกตั้ง
ข้อสังเกต  จากนั้นคลิก  แบบ ฐปศ. 1  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 
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 เลือกชื่อเรื่องท่ีถูกตั้งข้อสังเกต  ดังจอภาพ 

 
 
  ( ก 3.2.2 )  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกต 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้คลิกที ่  ชื่อเกษตรกร  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้องต่อไป แต่กรณีท่ีหมู่บ้านนั้นมีการตั้งข้อสังเกตเกษตรกรหลายราย  ผู้ใช้งานสามารถท าการค้นหารายชื่อ
เกษตรกรได้โดยคลิกท่ี Edit         เลือก Find on this Page…        แล้วใส่ชื่อเกษตรกรที่ต้องการค้นหาที่ช่อง 
Find :         กด Enter 

 กรณีท่ีต้องการลบเกษตรกรรายนั้นออกให้คลิกท่ี    หน้าชื่อเกษตรกร  จากนั้น
คลิกปุ่ม    ลบข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลเกษตรกรครบทุกรายแล้ว  ให้กดปุ่ม   ยืนยันและส่งข้อมูล   ซ่ึง
ผู้ใช้งานต้องท าการแก้ไขข้อมูลเกษตรกรทุกรายที่ถูกตั้งข้อสังเกตให้ครบถ้วนก่อน  เนื่องจากถ้าข้อมูลถูกส่งไปแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  จะต้องท าการตั้งข้อสังเกตเพ่ือส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง  จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลตาม
ระบบได้ 

 หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติให้คลิกปุ่ม     ยืนยันและส่งข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟล์ในส่วนของ
การแสดงความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม    บันทึก    เพ่ือส่งความคิดเห็น แสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 
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หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขแล้ว   ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล”   และผู้ 
ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ (CDT)  ต้องเข้ามายืนยันและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต่อไป  [ ดังขั้นตอนที่ ( ก 4 ) ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสช่ื่อเกษตรกรที่ต้องการค้นหา 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ส่วนที่ 2 

ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระดับอ าเภอ 
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ก.)  แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) 

  ( ก 4 )  การตรวจสอบข้อมูล  (จากผู้ใช้งานระดับอ าเภอ) 

  ( ก 4.1 )  การยืนยันและส่งข้อมูล   

    หลังจากท่ีผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล (SSD)  ท าการยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   จากนั้นผู้
ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ (CDT)  ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและท าการยืนยันและส่งข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย   
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : CDT ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  จากนั้นท าตามขั้นตอน  ดังนี้ 

   เข้าเมนูตรวจสอบข้อมูล      แบบ ฐปศ.1หรือคลิกท่ีคุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.1 ที่รอตรวจสอบ   

   คลิก  แท็บ  ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์         เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  
ตั้งแตต่ าบล  และหมู่บ้าน   หรือสามารถค้นหาจากชื่อหมู่บ้านได้  โดยเลือกต าบลหมู่บ้านแล้ว
กดปุ่ม    ค้นหา    

   กรณีท่ีไม่พบความผิดพลาดของข้อมูล  คลิก  หน้ารายการที่ต้องการยืนยันและส่งข้อมูล  
หรือในกรณีท่ีต้องการยืนยันและส่งข้อมูลทั้งหมดในหน้านั้น ให้คลิก  บริเวณหัวตาราง
ด้านบน  จากนั้นคลิกปุ่ม    ยืนยันและส่งข้อมูล       ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่ง
ข้อมูล    คลิกปุ่ม   OK    ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

   

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ“ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”ระบบจะน าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงานต่อไป 
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     ( ก 4.2 )  การตั้งข้อสังเกต    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ (CDT)  ตรวจสอบข้อมูล
แล้วพบว่าขอ้มูลมีความผิดปกติ  หรือมีข้อสงสัย  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล  ให้
ตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้ง   โดยใช้  Username : CDT  ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  เข้าไปตั้งข้อสังเกต   ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 

 คลิก  หน้ารายการที่ต้องการตั้งข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ในกรณีที่
ต้องการตั้งขอสังเกตทุกรายการในหน้านั้น        

 คลิกปุ่ม    ตั้งข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ตั้งข้อสังเกต  แล้วคลิกท่ีปุ่ม    บันทึก   จากนั้นคลิก   OK     
รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

 หมายเหตุ :  
- รายการที่ถูกตั้งข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปให้ผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล (SSD) ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล

และยนืยันส่งข้อมูลมาใหม่อีกครั้ง   
- หลังจากข้อมูลถูกตั้งข้อสังเกตแล้ว  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ตั้งข้อสังเกตโดย ปศอ.” 
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