








ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง กลุม/ฝาย เบอรโทรติดตอ E-mail หมายเหตุ

หมายเหตุ : เฉพาะเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด และระดับเขต

แบบฟอรมแสดงรายละเอียดผูรับผิดชอบการตรวจสอบขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวเขต................................................................................



ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ประจําปี 2555

1.1) ทบทวน/ปรับแก้/ขั�นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ศสท.

1.2) จัดเตรียมข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์เป็นรายครัวเรือนของปี 2554 จําแนกตาม ศสท.

หมู่บ้าน และอําเภอ เพื่อให้ สนง.ปศจ. แต่ละพื�นที่ทําการพิมพ์เอกสาร

เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ปี 2555

1.3) กําหนดแผนการดําเนินงานในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ศสท.

พร้อมกําหนดระยะเวลาของเป้าหมายการทํางานและกําหนดผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติให้ชัดเจนทุกขั�นตอน

1.4) จัดส่งรายละเอียดและเอกสารทั�งหมด ส่งมอบให้กับ สนง.ปศจ.

2. ประสานงาน / ชี�แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ประจําปี 2555

2.1) พิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์เป็นรายครัวเรือนของปี 2554 ให้ ปศอ. ปศจ.

2.2) ประสานงาน/ชี�แจงกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอ  เพื่อทําความเข้าใจ ปศจ.

การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ และกําหนดเป้าหมายของ

ระยะเวลาในการดําเนินการร่วมกัน

2.3) ส่งมอบข้อมูลให้แก่ ปศอ. เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในพื�นที่ทั�งหมด ปศจ.

3. การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ประจําปี 2555

3.1) ปรับปรุงข้อมูลในเอกสารที่ ปศจ.พิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ราย ปศต. / ปศอ.

ครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน

3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารที่ปรับปรุง ปศต. / ปศอ.

พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนทําการปรับปรุงฐานข้อมูล

เกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ในระบบโปรแกรมฯ ต่อไป

4. ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์(TH-LiFDS)

4.1) ปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์รายครัวเรือน(ฐปศ.1) และ ปศอ.

ข้อมูลหมู่บ้านลงในระบบโปรแกรมฯ ตามกําหนดระยะเวลาที่  ศสท.

ได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้

4.2) ตรวจสอบและยืนยันส่งข้อมูลให้   ตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนฯ ปศอ.

4.3) จัดทําข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ข้อมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ ปศจ.

และปศุสัตว์(ฐปศ.4/7 และฐปศ.4/8) และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมฯ

4.4) ติดตาม / ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมของ  อําเภอ/จังหวัด/ปศข. ปศจ. / ปศข.

5. จัดทําเอกสารข้อมูลจํานวนปศุสัตว์  ในประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2555 เผยแพร่

5.1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภาพรวม พร้อมทั�งบริหารจัดการข้อมูล ศสท.

ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ก่อนประมวลผลข้อมูล

5.2) รวบรวบ ประมวลผล จัดทํารายงานข้อมูลจํานวนปศุสัตว์พร้อมทั�งเผยแพร่ ศสท.

6. สรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์ ประจําปี 2555

พร้อมทั�งวางแผนการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาในปีถัดไปให้สมบูรณ์ขึ�น

6.1) ทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ศสท.

พร้อมทั�ง  วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี�ยงสัตว์  ประจําปี 2555

กิจกรรมที�ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
2554 2555



( 1 ) เตรียมการปรับปรุงข้อมูล

 : ก.ย. - ต.ค.54

( 2 ) ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(ฐปศ.1), ข้อมูลหมู่บ้าน, ฐปศ.4/7 และ 4/8

 : ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

( 3 ) ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในระบบโปรแกรมฯ

 : ต.ค. 54 - ก.ย 55 

( 4 ) รวบรวม, ประมวลผล  และจัดทํารายงานข้อมูล

 : ก.ย. 55

กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประจําปี 2555

ลําดับที่ / ขั้นตอน / 

กําหนดเวลา

หน่วยงาน

ศูนย์สารสนเทศ เขต (ปศข.) จังหวัด (ปศจ.) อําเภอ (ปศอ./ปศต.)

(1.1) จดัส่งขั้นตอนการปฏิบติังานฯ  รวมถึงส่ง

มอบขอ้มูลเกษตรกรรายครัวเรือนใส่แผน่ดิสกใ์ห ้

ปศจ. เตรียมการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผู ้

เล้ียงสัตว ์ประจาํปี 55 

(1.2) พิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวเ์ป็นราย

ครัวเรือนของปี 54  ส่งมอบใหแ้ก่ ปศอ./ปศต. เพื่อใช้

ในการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

(ส่งขอ้มูลรายครัวเรือนของแต่ละหมู่บา้นใหป้ศอ.) 

(2.1) ปรับปรุงขอ้มูล โดยปรับแก/้เพิ่มเติม/ลบขอ้มูลใน

เอกสารท่ี ปศจ. พิมพข์อ้มูลเกษตรกรรายครัวเรือนของปี 

54  ให ้  (ปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรของแต่ละหมู่บา้นให้

เป็นปัจจุบนั) 

(3.3) เพิ่มเติม / แกไ้ข / ลบขอ้มูล (User : SSD) 

      - แบบ ฐปศ. 1 (เรียกข้อมูลมาแก้ไข/ลบเฉพาะ

เกษตรกรรายทีต้่องการปรับปรุงเท่าน้ัน) 

      - แบบขอ้มูลหมู่บา้น 

(3.3) เพิ่มเติม / แกไ้ข / ลบขอ้มูล (User : SPV) 

      - แบบ ฐปศ. 4/7 

      - แบบ ฐปศ. 4/8 

(3.4) ตรวจสอบ / ส่งขอ้มูล (รายเกษตรกร)  

         - แบบ ฐปศ. 1 (ยืนยันข้อมูลเฉพาะเกษตรกรราย

ทีเ่รียกมาแก้ไข หรือบันทกึใหม่ เท่าน้ัน) 

         - แบบขอ้มูลหมู่บา้น             

(User :  CDT)                

(4.1)  ตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ขอ้มูล  จดัทาํรายงานขอ้มูลจาํนวน

ปศุสัตว ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูล 

(3.6) ติดตามและตรวจสอบการ

ปรับปรุง ฐานขอ้มูลฯ  ของ 

สนง.ปศจ.ในสังกดั  ใหเ้สร็จ

เรียบร้อยตามระยะเวลาท่ีกาํหนด   

(3.1) ศูนยส์ารสนเทศ นาํฐานขอ้มูลฯ ปี 54 มา

เป็นขอ้มูลตั้งตน้  เพื่อใชใ้นการเรียกขอ้มูลไปทาํ

การปรับปรุงฐานขอ้มูลฯในปี 55 

(3.2) นาํขอ้มูลในเอกสารท่ีปรับปรุงแลว้มาใชอ้า้งอิง

ในการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯในระบบโปรแกรมฯ 

(3.4) ตรวจสอบ / ส่งขอ้มูล  

    (User : Cregion) 

     -  แบบ ฐปศ. 4/7 

     -  แบบ ฐปศ. 4/8                    

(3.5) ติดตามและตรวจสอบการ

ปรับปรุง ฐานขอ้มูลฯ ของ 

สนง.ปศอ.ในสังกดั  ใหเ้สร็จ

เรียบร้อยตามระยะเวลาท่ีกาํหนด   
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