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ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณส าหรับการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ปีงบประมาณ 2555 รายหน่วยงาน
              

รวมงบประมาณ รวมงบประมาณ
(บาท) (บาท)

ยอดรวม 3,421,337           3,421,640           ปศข.5
ปศข.1 เชียงใหม่ 110,153                              110,160

กรุงเทพมหานคร 5,828                                    5,830 ล าพูน 27,789                                  27,790
นนทบุรี 6,116                                    6,120 ล าปาง 67,358                                  67,360
ปทุมธานี 6,029                                    6,030 แพร่ 35,074                                  35,080

 พระนครศรีอยุธยา 25,329                                  25,330 น่าน 56,987                                  56,990
อ่างทอง 18,197                                  18,200 พะเยา 52,841                                  52,850
ลพบุรี 48,276                                  48,280 เชียงราย 97,780                                  97,780
สิงห์บุรี 9,935                                    9,940 แม่ฮ่องสอน 22,187                                  22,190
ชัยนาท 17,539                                  17,540 ปศข.6
สระบุรี 20,881                                  20,890 อุตรดิตถ์ 35,784                                  35,790
สุพรรณบุรี 40,793                                  40,800 นครสวรรค์ 45,015                                  45,020

ปศข.2 อุทัยธานี 21,131                                  21,140
สมุทรปราการ 19,376                                  19,380 ก าแพงเพชร 36,368                                  36,370
ชลบุรี 29,984                                  29,990 ตาก 27,933                                  27,940
ระยอง 12,445                                  12,450 พิษณุโลก 43,269                                  43,270
จันทบุรี 17,182                                  17,190 พิจิตร 34,464                                  34,470
ตราด 10,746                                  10,750 เพชรบูรณ์ 55,080                                  55,080
ฉะเชิงเทรา 16,775                                  16,780 สุโขทัย 45,918                                  45,920
ปราจีนบุรี 17,587                                  17,590 ปศข.7
นครนายก 15,689                                  15,690 ราชบุรี 27,168                                  27,170
สระแก้ว 37,940                                  37,940 กาญจนบุรี 36,621                                  36,630

ปศข.3 นครปฐม 21,530                                  21,530
นครราชสีมา 210,578                              210,580 สมุทรสาคร 9,789                                    9,790
บุรีรัมย์ 117,006                              117,010 สมุทรสงคราม 4,410                                    4,410
ศรีสะเกษ 113,152                              113,160 เพชรบุรี 21,307                                  21,310
สุรินทร์ 122,419                              122,420 ประจวบคีรีขันธ์ 24,803                                  24,810
อุบลราชธานี 121,817                              121,820 ปศข.8
ยโสธร 58,705                                  58,710 นครศรีธรรมราช 86,095                                  86,100
ชัยภูมิ 83,969                                  83,970 กระบี่ 14,804                                  14,810
อ านาจเจริญ 28,075                                  28,080 พังงา 15,346                                  15,350
ร้อยเอ็ด 102,990                              102,990 ภูเก็ต 5,353                                    5,360

ปศข.4 สุราษฎร์ธานี 55,712                                  55,720
หนองบัวล าภู 27,945                                  27,950 ระนอง 8,008                                    8,010
ขอนแก่น 99,019                                  99,020 ชุมพร 27,274                                  27,280
อุดรธานี 92,608                                  92,610 ปศข.9
เลย 39,424                                  39,430 สงขลา 48,348                                  48,350

 หนองคาย 32,248                                  32,250 สตูล 14,778                                  14,780
บึงกาฬ 22,787                                  22,790 ตรัง 37,039                                  37,040

 มหาสารคาม 83,825                                  83,830 พัทลุง 51,925                                  51,930
กาฬสินธ์ุ 72,888                                  72,890 ปัตตานี 29,493                                  29,500
นครพนม 57,016                                  57,020 ยะลา 36,523                                  36,530
มุกดาหาร 27,763                                  27,770 นราธิวาส 30,172                                  30,180
สกลนคร 108,827                              108,830

จังหวัด
 จ านวนเกษตรกรฯ

(ครัวเรือน)
จังหวัด

 จ านวนเกษตรกรฯ
(ครัวเรือน)

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ (TH-LiFDS) ประจ าปี 2555
กลุม่สารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ



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. เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ประจ าปี 2555

1.1) ทบทวน/ปรับแก/้ขั้นตอนการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว์ ศสท.

1.2) จดัเตรียมขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวเ์ป็นรายครัวเรือนของปี 2554 จ าแนกตาม ศสท.

หมู่บา้น และอ าเภอ เพ่ือให ้สนง .ปศจ. แต่ละพ้ืนท่ีท าการพิมพเ์อกสาร
เพ่ือเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯ ปี 2555

1.3) ก าหนดแผนการด าเนินงานในการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว์ ศสท.

พร้อมก าหนดระยะเวลาของเป้าหมายการท างานและก าหนดผูรั้บผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัใหช้ดัเจนทุกขั้นตอน

1.4) จดัส่งรายละเอียดและเอกสารทั้งหมด ส่งมอบใหก้บั สนง .ปศจ.

2. ประสานงาน / ช้ีแจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ประจ าปี 2555
2.1) พิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวเ์ป็นรายครัวเรือนของปี 2554 ให ้ปศอ. ปศจ.
2.2) ประสานงาน/ช้ีแจงกบัเจา้หนา้ท่ีปศุสตัวร์ะดบัอ าเภอ  เพ่ือท าความเขา้ใจ ปศจ.

การปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์และก าหนดเป้าหมายของ
ระยะเวลาในการด าเนินการร่วมกนั

2.3) ส่งมอบขอ้มูลใหแ้ก่ ปศอ . เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงขอ้มูลในพ้ืนท่ีทั้งหมด ปศจ.
3. การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ประจ าปี 2555

3.1) ปรับปรุงขอ้มูลในเอกสารท่ี ปศจ .พิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์าย ปศต. / ปศอ.

ครัวเรือนใหเ้ป็นปัจจุบนั
3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในเอกสารท่ีปรับปรุง ปศต. / ปศอ.

พร้อมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ ก่อนท าการปรับปรุงฐานขอ้มูล
เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์ในระบบโปรแกรมฯ ต่อไป

4. ปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ (TH-LiFDS)

4.1) ปรับปรุงขอ้มูลจ านวนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครัวเรือน (ฐปศ.1) และ ปศอ.

ขอ้มูลหมู่บา้นลงในระบบโปรแกรมฯ ตามก าหนดระยะเวลาท่ี  ศสท .
ไดก้  าหนดแผนการด าเนินงานไว้

4.2) ตรวจสอบและยนืยนัส่งขอ้มูลให ้  ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนฯ ปศอ.

4.3) จดัท าขอ้มูลเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ขอ้มูลสถานท่ีด าเนินกิจกรรมดา้นอาหารสตัว์ ปศจ.

และปศุสตัว์(ฐปศ.4/7 และฐปศ.4/8) และบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรมฯ
4.4) ติดตาม / ตรวจสอบขอ้มูลในภาพรวมของ  อ  าเภอ /จงัหวดั/ปศข. ปศจ. / ปศข.

5. จัดท าเอกสารข้อมูลจ านวนปศุสัตว์  ในประเทศไทย ประจ าปี พ .ศ. 2555 เผยแพร่

5.1) ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลในภาพรวม พร้อมทั้งบริหารจดัการขอ้มูล ศสท.

ใหมี้ความสมบูรณ์ครบถว้น ก่อนประมวลผลขอ้มูล
5.2) รวบรวบ ประมวลผล จดัท ารายงานขอ้มูลจ านวนปศุสตัวพ์ร้อมทั้งเผยแพร่ ศสท.

6. สรุปผลการด าเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ประจ าปี 2555

พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานและแนวทางการพฒันาในปีถดัไปให้สมบูรณ์ขึน้

6.1) ทบทวนและสรุปผลการปฏิบติังาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ศสท.

พร้อมทั้ง  วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป

แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์  ประจ าปี 2555

กจิกรรมทีป่ฏบัิติ ผู้รับผดิชอบ
2554 2555



( 1 ) เตรียมการปรับปรุงข้อมูล

 : ก.ย. - ต.ค.54

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

 : ต.ค. 54 - ก.ย. 55 

( 3 ) ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ในระบบโปรแกรมฯ

 : ต.ค. 54 - ก.ย 55 

( 4 ) รวบรวม, ประมวลผล  และจัดท ารายงานข้อมูล

 : ก.ย. 55

ก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ  การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์  ประจ าปี 2555

ล าดับที ่/ ขั้นตอน / 

ก าหนดเวลา

หน่วยงาน

ศูนย์สารสนเทศ เขต (ปศข.) จังหวดั (ปศจ.) อ าเภอ (ปศอ./ปศต.)

(1.1) จดัส่งขั้นตอนการปฏิบติังานฯ  รวมถึงส่ง
มอบขอ้มูลเกษตรกรรายครัวเรือนใส่แผน่ดิสกใ์ห ้
ปศจ. เตรียมการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผู ้
เล้ียงสัตว ์ประจ าปี 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  จดัท ารายงานขอ้มูลจ านวน
ปศุสัตว ์ พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูล 

(3.6) ติดตามงานการปรับปรุง ฐาน
ขอ้มูลฯ  ของ สนง.ปศจ.ในสังกดั  
ใหเ้สร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด   

(3.1) ศูนยส์ารสนเทศ น าฐานขอ้มูลฯ ปี 54 มา
เป็นขอ้มูลตั้งตน้  เพื่อใชใ้นการเรียกขอ้มูลไปท า
การปรับปรุงฐานขอ้มูลฯในปี 55 

(3.2) น าขอ้มูลในเอกสารท่ีปรับปรุงแลว้มาใชอ้า้งอิง
ในการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯในระบบโปรแกรมฯ 

(3.4) ตรวจสอบ / ส่งขอ้มูล  
    (User : Cregion) 

     -  แบบ ฐปศ. 4/7 
     -  แบบ ฐปศ. 4/8                    

(3.5) ติดตามงานการปรับปรุง ฐาน
ขอ้มูลฯ ของ สนง.ปศอ.ในสังกดั  
ใหเ้สร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด   



แผนภาพแสดงกระบวนการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์(TH-LiFDS)
แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) และแบบข้อมูลหมู่บ้าน

             ** ฐปศ.1 : เรียกขอ้มลูเฉพาะเกษตรกรรายทีต้่องการปรับปรุงเท่านัน้

             ** แบบข้อมูลหมูบ้่าน : เรียกขอ้มลูเฉพาะหมูบ่้านทีต้่องการปรับปรุงเท่านัน้

                   ส่งข้อมูล

ปศุสัตว์ต าบล : ผู้บันทึก (SSD)                 หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด

- ส านักงานปศุสัตว์เขต 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่งข้อมูล - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
- กองแผนงาน

SSD บันทึกและยนืยนั                  ดึงข้อมูล - กองการเจา้หน้าที่
- ฐปศ.1 - กองคลัง
    กรณี 1 : ลบหรือแกไ้ข เฉพาะขอ้มลูเกษตรกรรายเดิมทีเ่รียกมาปรับปรุง - ส านักกฏหมาย
    กรณี 2 : บันทึกขอ้มลูเพิม่เติมเกษตรกรรายใหมเ่ขา้ระบบฯ - ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

 - ส านักพัฒนาอาหารสัตว์
**หมายเหตุ : การเรียกข้อมูลเพือ่มาท าการปรับปรุง สามารถท าได้ตลอดเวลา แต่หลังจาก - สถาบันสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ
                   ปรับปรุงแล้ว  ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบท้ังหมดตามระบบ - ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

จงึจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์  และไป Update ข้อมูลเดิมในระบบฯ - ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
- ส านักควบคุมป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ 
- ส านักงานเลขานุการกรม
- ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

               น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
                  1) ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสตัว์

   - ไกแ่ละเป็ด - โคนม - แพะและแกะ
   - กระบือและสุกร - โคเนือ้ - สัตว์เล้ียงอืน่ ๆ

2) ข้อมูลจ านวนพ้ืนทีทุ่ง่หญ้าสาธารณะ
3) ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืขอาหารสัตว์

             ประมวลผลข้อมูล

ปศุสัตว์อ าเภอ : ผู้ตรวจสอบ (CDT)

CDT ตรวจสอบและยนืยนั

      ระบบฐานข้อมลูเกษตรกรผู้เลีย้งสตัว์

1 3 

4 

2 



แผนภาพแสดงกระบวนการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์(TH-LiFDS)
แบบส ารวจข้อมูลสถานทีด่ าเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) และแบบส ารวจข้อมูลสถานทีด่ าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8)

             **เรียกขอ้มลูเฉพาะอ าเภอทีต้่องการปรับปรุงเท่านัน้

                   ส่งข้อมูล

ปศุสัตว์จังหวัด : ผู้บันทึก (SPV)                 หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด
- ส านักงานปศุสัตว์เขต 
- กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่งข้อมูล - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
- กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
- กองแผนงาน

SPV บันทึกและยนืยนั                  ดึงข้อมูล - กองการเจา้หน้าที่
- กองคลัง
- ส านักกฏหมาย
- ส านักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

 - ส านักพัฒนาอาหารสัตว์
**หมายเหตุ : การเรียกข้อมูลเพือ่มาท าการปรับปรุง สามารถท าได้ตลอดเวลา แต่หลังจาก - สถาบันสุขภาพสัตว์แหง่ชาติ
                   ปรับปรุงแล้ว  ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบท้ังหมดตามระบบ - ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

จงึจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์  และไป Update ข้อมูลเดิมในระบบฯ - ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
- ส านักควบคุมป้องกนัและบ าบัดโรคสัตว์ 
- ส านักงานเลขานุการกรม
- ส านักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- ส านักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

               น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
                  ข้อมูลจ านวนสถานทีด่ าเนินกิจกรรมด้าน :

   1) ปศุสัตว์
   2) อาหารสัตว์

      ระบบฐานข้อมลูเกษตรกรผู้เลีย้งสตัว์

             ประมวลผลข้อมูล

ปศข. : ผู้ตรวจสอบ (Cregion)

   CRegion ตรวจสอบและยนืยนั

1 3 

4 

2 
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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/ยืนยันข้อมูลที่        

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 


