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ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ 

ปศอ. โดย (ปศต./อบต.) 
บันทึกและส่งข้อมูล 

ปศอ. 
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 

ทุกหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์ 
ดงึข้อมูล 

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  
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ปศจ. 
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

ปศข. 
สุ่มส ารวจซ ้า/ประเมนิผล
ข้อมูลตามหลกัวชิาการสถิต ิ

- ทะเบียนเกษตรกร 
- ขอ้มูล/สถิติเพื่อการวางแผน 
- เฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว ์
- วิเคราะห์,บริหารงาน/โครงการต่างๆ 
- ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั 

ศสท. 
รวบรวม สรุปวเิคราะห์และจดัท ารายงาน

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์เผยแพร่ 
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น าผลการบนัทึกขอ้มูลมา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ 



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(TH-LiFDS) ประจ าปี 2556

1.1) ทบทวน/ปรับแก/้ก ำหนดแผน ขั้นตอนกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลฯ ศสท.

1.2) จดัเตรียมส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งบประมำณ , โปรแกรมระบบฐำนขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียง ศสท.

สัตว(์TH-LiFDS), เอกสำรต่ำงๆ (แบบส ำรวจ ฐปศ.1, ขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบติังำนฯ, คู่มือ
กำรใชง้ำนโปรแกรมฯ และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือนปี 2555 ใส่แผน่ CD
เพ่ือส่งให้ ปศจ.พิมพเ์อกสำรเพ่ือใชอ้ำ้งอิงส ำหรับเตรียมกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลเกษตรกร
ผูเ้ล้ียงสัตว ์ปี 2556)

1.3) ส่งมอบส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้กบั สนง.ปศจ. ศสท.

1.4) ประชุมช้ีแจงขั้นตอนกำรปฏิบติังำน และอบรมกำรใชง้ำนโปรแกรมฯ ศสท

2. ประสานงาน/ช้ีแจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS) ประจ าปี 2556
2.1) พิมพแ์บบส ำรวจ ฐปศ.1(ส ำหรับเกษตรกรรำยใหม่) และพิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์ ปศจ.

เป็นรำยครัวเรือนของปี 2555 ส ำหรับเกษตรกรรำยเดิมเพ่ือใชอ้ำ้งอิงในกำรปรับปรุง
ฐำนขอ้มูล ปี 2556 เตรียมส่งมอบให้ ปศอ.

2.2) ประสำนงำน/ช้ีแจงกบัเจำ้หน้ำท่ีปศสุัตวร์ะดบัอ ำเภอ  เพ่ือท ำควำมเขำ้ใจกำรปรับปรุงฐำน ปศจ.
ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวแ์ละก ำหนดเป้ำหมำยของระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรร่วมกนั

2.3) ส่งมอบส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให้ ปศต./ปศอ เพ่ือใชใ้นกำรปรับปรุงขอ้มูลในพ้ืนท่ี ปศจ.
3. ส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน ณ วนัที่ 1 ม.ค. 2556

3.1) ลงพ้ืนท่ีส ำรวจขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือน ณ วนัท่ี 1 ม.ค. 2556 ปศต. / ปศอ.

3.2) รวบรวมและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล  พร้อมแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ ปศต. / ปศอ.

ก่อนท ำกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวใ์นโปรแกรมฯ ต่อไป
4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)

4.1) ศนูยส์ำรสนเทศ น ำฐำนขอ้มูลฯ ปี 2555 มำเป็นขอ้มูลตั้งตน้  เพ่ือใชใ้นกำรเรียกขอ้มูล ศสท.
มำท ำกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลฯในปี 2556

4.2) น ำขอ้มูลในแบบส ำรวจ ฐปศ.1 และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือนในเอกสำรท่ี ปศต./ปศอ.

ปรับปรุงแลว้มำใชอ้ำ้งอิงในกำรปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือน (ฐปศ.1)
และขอ้มูลหมู่บำ้นในโปรแกรมฯ

4.3) เพ่ิมเติม / ปรับปรุงแกไ้ข / ลบขอ้มูล
- ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือน(ฐปศ.1) และแบบขอ้มูลหมู่บำ้น ปศต./ปศอ.

-  ขอ้มูลสถำนท่ีด ำเนินกิจกรรมดำ้นอำหำรสัตวแ์ละปศสุัตว์(ฐปศ.4/7 และ 4/8) ปศจ.

4.4) ตรวจสอบ / ยนืยนัส่งขอ้มูล
- ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือน(ฐปศ.1) และแบบขอ้มูลหมู่บำ้น ปศจ.

- ขอ้มูลสถำนท่ีด ำเนินกิจกรรมดำ้นอำหำรสัตวแ์ละปศสุัตว์(ฐปศ.4/7 และ 4/8) ปศข.

5) ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นย าของข้อมูล
5.1) ติดตำมกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลฯ ของ สนง.ปศอ. ในสังกดั ให้เสร็จตำมก ำหนด พร้อมทั้ง ปศจ.

ตรวจสอบและยนืยนัควำมถูกตอ้งขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ปี 2556 ตำมแบบฟอร์ม
และหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด

5.2) ติดตำมกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลฯของ สนง.ปศอ.ในสังกดัให้เสร็จตำมก ำหนด และลงพ้ืนท่ี
สุ่มส ำรวจซ ้ำ/ประเมินผลขอ้มูลตำมหลกัวิชำกำรสถิติเพ่ือตรวจสอบควำมถูกตอ้งของขอ้มูล ปศข.

6. จดัท าเอกสารข้อมูลจ านวนปศุสัตว์  ในประเทศไทย ประจ าปี 2556 เผยแพร่

6.1) รวบรวม สรุปวิเครำะห์และจดัท ำรำยงำนขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวเ์ผยแพร่ ศสท.
7. สรุปผลการด าเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ประจ าปี 2556

พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาในปีถดัไปให้สมบูรณ์ขึน้

7.1) ทบทวนและสรุปผลกำรปฏิบติังำน รวบรวมปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ พร้อมทั้ง วิเครำะห์ ศสท.

สำเหตุ และแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำต่อไป
หมายเหตุ : 1) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน ของส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั และส านกังานปศุสตัวเ์ขต ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

       2) ส ำรวจและเผยแพร่ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556  ทั้งน้ีส ำนกังำนปศุสตัวอ์  ำเภอสำมำรถ Update ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเพ่ือน ำขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรไดต้ลอดเวลำ

แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)  ประจ าปี 2556

กจิกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
2555 2556



( 1 ) เตรียมการปรับปรุง

ฐานข้อมูลฯ

( : ต.ค. - ธ.ค. 55 )

( 2 ) ประสานงาน/ช้ีแจงการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

( : พ.ย. - ธ.ค. 55 )

( 3 ) ส ารวจข้อมูลเกษตรกร

ผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน 

ณ วนัที ่1 ม.ค. 2556 

( : ม.ค. - ก.พ. 56 )

( 4 ) ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร

ผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)

( : ม.ค. - มี.ค. 56 )

( 5 ) ตดิตาม/ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและ

แม่นย าของข้อมูล

( : มี.ค. - เม.ย. 56)

( 6 ) จัดท าเอกสารข้อมูลจ านวน

ในประเทศไทยประจ าปี 2556 เผยแพร่

( : พ.ค. 56)

( 7 ) สรุปผลการด าเนินงานฯ

พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานฯและแนวทางการพฒันาในปีถดัไปให้สมบูรณ์ขึน้

( : พ.ค. - ก.ย. 56)
หมายเหตุ : 1) ผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน ของส านกังานปศสุตัวจ์งัหวดั และส านกังานปศสุตัวเ์ขต ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์

  2) ส ำรวจและเผยแพร่ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556  ทั้งน้ีส ำนกังำนปศสุตัวอ์  ำเภอสำมำรถ Update ขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเพ่ือน ำขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในกำรบริหำรจดักำรไดต้ลอดเวลำ

ขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดเวลาการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)  ประจ าปี 2556

ล าดบัที ่/ ขั้นตอน / ก าหนดเวลา
หน่วยงาน

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

(2.1) พิมพ์แบบส ารวจ ฐปศ.1(ส ำหรับเกษตรกรรำยใหม่)และ
พิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวเ์ป็นรำยครัวเรือนของปี 55(
ส ำหรับเกษตรกรรำยเดิม) เพ่ือใชส้ ำหรับอำ้งอิงในกำร
ปรับปรุงฐำนขอ้มูล ปี 56 เตรียมส่งมอบให้ ปศอ. 

(3.1) ลงพืน้ทีส่ ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน 
ณ วนัที ่1 ม.ค. 2556 : ส ำหรับเกษตรกรรายใหม่:ให้ท ำกำร
บนัทึกขอ้มูลลงในแบบส ำรวจ ฐปศ.1 เพ่ือเก็บเป็นหลกัฐำน 
ส่วนเกษตรกรรายเดิม:ให้ปรับปรุงขอ้มูลโดยปรับแก/้
เพ่ิมเติม/ลบขอ้มูลในเอกสำรท่ี ปศจ. พิมพข์อ้มูลเกษตรกรรำย
ครัวเรือนของปี 55 ให้  
(3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  พร้อม
แกไ้ขให้ถกูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

(4.3) เพิ่มเติม / ปรับปรุงแก้ไข / ลบข้อมูล (User : SSD) 
      - แบบ ฐปศ. 1 (บนัทึกเพ่ิมเติมใหม่  ตำมแบบส ำรวจ ฐป
ศ.1 ส ำหรับเกษตรกรรำยใหม่เท่ำนั้น ส่วนเกษตรกรรำยเดิม 
ให้เรียกขอ้มูลมำปรับปรุงแกไ้ข/ลบ เฉพำะเกษตรกรรำยท่ี
ตอ้งกำรปรับปรุงเท่ำนั้น) 
      - แบบข้อมูลหมู่บ้าน 

(4.3) เพิ่มเติม / ปรับปรุงแก้ไข / ลบข้อมูล (User : SPV) 
      - แบบ ฐปศ. 4/7 
      - แบบ ฐปศ. 4/8 

(4.4) ตรวจสอบ / ยืนยันส่งข้อมูล (User :  CDT)             
         - แบบ ฐปศ. 1 (ยืนยนัขอ้มูลเฉพำะเกษตรกรรำยท่ีเรียก
มำแกไ้ข หรือบนัทึกใหม่ เท่ำนั้น) 
         - แบบข้อมูลหมู่บ้าน             

(6.1)  รวบรวม สรุปวเิคราะห์และจดัท า
รายงานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์ณ 

วนัท่ี 1 ม.ค. 2556 เผยแพร่ 

(5.2) ติดตำมกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลฯ 
ของ สนง.ปศจ.ในสงักดัให้เสร็จตำม
ก ำหนดและลงพ้ืนท่ีสุ่มส ำรวจซ ้ ำ/

ประเมินผลขอ้มูลตำมหลกัวชิำกำรสถิติ
เพ่ือตรวจสอบควำมถกูตอ้ง    ของขอ้มูล 

(4.1) ศูนย์สารสนเทศ น าฐานข้อมูลฯ ปี 55 มาเป็นข้อมูล 
ตั้งต้น  เพ่ือใชใ้นกำรเรียกขอ้มูลมำท ำกำรปรับปรุง    ฐำนขอ้มูลฯ

ในปี 56 
(4.2) น าข้อมูลในแบบส ารวจ ฐปศ.1 และข้อมูลเกษตรกรผู้
เลีย้งสัตว์รายครัวเรือนในเอกสารทีป่รับปรุงแล้วมาใช้อ้างอิง
ในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำยครัวเรือน(ฐป
ศ.1) และขอ้มูลหมู่บำ้นในโปรแกรมฯ 

(4.4) ตรวจสอบ / ยืนยันส่งข้อมูล  
    (User : CRegion) 

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

(5.1) ติดตำมกำรปรับปรุง ฐำนขอ้มูลฯ 
ของ สนง.ปศอ.ในสังกดั  ให้เสร็จตำม
ก ำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบและยืนยนั
ควำมถกูตอ้งขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์
ปี 56 ตำมแบบฟอร์มและหลกัเกณฑท่ี์

ก ำหนด 

(1.1) ทบทวน/ปรับแก้/ก าหนดแผน, ขั้นตอนการ   
ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ 
(1.2) จดัเตรียมส่ิงทีเ่กี่ยวข้อง ไดแ้ก่ งบประมำณ  โปรแกรมฯ, 
เอกสำร(แบบส ำรวจ ฐปศ.1, ขั้นตอน/คู่มือกำรปฏิบติังำนฯ, คู่มือ
กำรใชง้ำนโปรแกรมฯ และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ำย
ครัวเรือนปี 55 ใส่แผน่ CD เพ่ือส่งให้ ปศจ. ใชอ้ำ้งอิงส ำหรับ
เตรียมกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว ์ปี 56) 

(1.3) ส่งมอบส่ิงที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ 
สนง.ปศจ. 
(1.4) ประชุมช้ีแจง
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน 
และอบรมกำรใชง้ำน
โปรแกรมฯ 

(2.2) ประสานงาน/ช้ีแจง กบัเจำ้หนำ้ท่ีปศุสัตวร์ะดบัอ ำเภอ 
(2.3) ส่งมอบส่ิงทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมดให้ ปศต./ปศอ เพ่ือใชใ้น
กำรปรับปรุงขอ้มูลในพ้ืนท่ี 

(7.1)  ทบทวนและสรุปผลการปฏบิัติงาน 
รวบรวมปัญหำและอปุสรรคต่ำงๆ พร้อม
ทั้งวเิครำะห์สำเหตุและแนวทำงแกไ้ข

ปัญหำต่อไป 



หน้า  1 / 1
ตารางแสดงรายละเอียดงบประมาณส าหรับการด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ปีงบประมาณ 2556 รายหน่วยงาน
              

รวมงบประมาณ รวมงบประมาณ
(บาท) (บาท)

ยอดรวม 3,421,337           3,421,640           
ปศข.1 ปศข.5

กรุงเทพมหานคร 5,828                                    5,830 เชียงใหม่ 110,153                              110,160
นนทบุรี 6,116                                    6,120 ล าพูน 27,789                                  27,790
ปทุมธานี 6,029                                    6,030 ล าปาง 67,358                                  67,360

 พระนครศรีอยุธยา 25,329                                  25,330 แพร่ 35,074                                  35,080
อ่างทอง 18,197                                  18,200 น่าน 56,987                                  56,990
ลพบุรี 48,276                                  48,280 พะเยา 52,841                                  52,850
สิงห์บุรี 9,935                                    9,940 เชียงราย 97,780                                  97,780
ชัยนาท 17,539                                  17,540 แม่ฮ่องสอน 22,187                                  22,190
สระบุรี 20,881                                  20,890 ปศข.6
สุพรรณบุรี 40,793                                  40,800 อุตรดิตถ์ 35,784                                  35,790

ปศข.2 นครสวรรค์ 45,015                                  45,020
สมุทรปราการ 19,376                                  19,380 อุทัยธานี 21,131                                  21,140
ชลบุรี 29,984                                  29,990 ก าแพงเพชร 36,368                                  36,370
ระยอง 12,445                                  12,450 ตาก 27,933                                  27,940
จันทบุรี 17,182                                  17,190 พิษณุโลก 43,269                                  43,270
ตราด 10,746                                  10,750 พิจิตร 34,464                                  34,470
ฉะเชิงเทรา 16,775                                  16,780 เพชรบูรณ์ 55,080                                  55,080
ปราจีนบุรี 17,587                                  17,590 สุโขทัย 45,918                                  45,920
นครนายก 15,689                                  15,690 ปศข.7
สระแก้ว 37,940                                  37,940 ราชบุรี 27,168                                  27,170

ปศข.3 กาญจนบุรี 36,621                                  36,630
นครราชสีมา 210,578                              210,580 นครปฐม 21,530                                  21,530
บุรีรัมย์ 117,006                              117,010 สมุทรสาคร 9,789                                    9,790
ศรีสะเกษ 113,152                              113,160 สมุทรสงคราม 4,410                                    4,410
สุรินทร์ 122,419                              122,420 เพชรบุรี 21,307                                  21,310
อุบลราชธานี 121,817                              121,820 ประจวบคีรีขันธ์ 24,803                                  24,810
ยโสธร 58,705                                  58,710 ปศข.8
ชัยภูมิ 83,969                                  83,970 นครศรีธรรมราช 86,095                                  86,100
อ านาจเจริญ 28,075                                  28,080 กระบี่ 14,804                                  14,810
ร้อยเอ็ด 102,990                              102,990 พังงา 15,346                                  15,350

ปศข.4 ภูเก็ต 5,353                                    5,360
หนองบัวล าภู 27,945                                  27,950 สุราษฎร์ธานี 55,712                                  55,720
ขอนแก่น 99,019                                  99,020 ระนอง 8,008                                    8,010
อุดรธานี 92,608                                  92,610 ชุมพร 27,274                                  27,280
เลย 39,424                                  39,430 ปศข.9

 หนองคาย 32,248                                  32,250 สงขลา 48,348                                  48,350
บึงกาฬ 22,787                                  22,790 สตูล 14,778                                  14,780

 มหาสารคาม 83,825                                  83,830 ตรัง 37,039                                  37,040
กาฬสินธ์ุ 72,888                                  72,890 พัทลุง 51,925                                  51,930
นครพนม 57,016                                  57,020 ปัตตานี 29,493                                  29,500
มุกดาหาร 27,763                                  27,770 ยะลา 36,523                                  36,530
สกลนคร 108,827                              108,830 นราธิวาส 30,172                                  30,180

จังหวัด
 ประมาณการจ านวน
เกษตรกรฯ(ครัวเรือน)

จังหวัด
 ประมาณการจ านวน
เกษตรกรฯ(ครัวเรือน)

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ (TH-LiFDS) ประจ าปี 2556
กลุม่สารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ



        

ชนิด / ปีที่ส ำรวจ 2556 2557 2558 2559 ชนิด / ปีที่ส ำรวจ 2556 2557 2558 2559
1.โคเนือ้ 7.แพะ

           1) ผู ้            1) ผู ้
           2) เมีย  - แรกเกิด ถึงโคสาว            2) เมีย
                        - ตั้งทอ้งแรกข้ึนไป

           1) ผู ้
           1) ผู ้            2) เมีย
           2) เมีย  - แรกเกิด ถึงโคสาว  8.  แกะ
                        - ตั้งทอ้งแรกข้ึนไป      8.1  ผู ้
     1.3  โคขนุ      8.2  เมีย
 2.  โคนม  9.  สัตว์เลีย้งอืน่ๆ 
     2.1  โคนมเพศเมีย      9.1  ลา
           1) แรกเกิด ถึง 1 ปี      9.2  ล่อ
           2) 1 ปี ถึง ตั้งทอ้งแรก      9.3  ชา้ง
           3) โคก าลงัรีดนม      9.4  มา้
           4) โคแห้งนม      9.5  ห่าน
     2.2  โคนมเพศผู ้      9.6  ไก่งวง
     2.3  น ้านมท่ีรีดได ้ณ วนัส ารวจ(Kg.)      9.7  นกกระทา  - พนัธุ์เน้ือ
 3.  กระบือ                               - พนัธุ์ไข่
     3.1  ผู ้      9.8  นกกระจอกเทศ
     3.2  เมีย  - แรกเกิด ถึง กระบือสาว      9.9  นกอีมู
                    - ตั้งทอ้งแรกข้ึนไป      9.10  กวาง
 4.  สุกร      9.11  อูฐ
     4.1  สุกรพ้ืนเมือง      9.12 หมูป่า

     9.13  นก/สัตว์ปีกสวยงำม (ระบุ )
           1) พอ่พนัธุ์              1).........................................
           2) แม่พนัธุ์             2).........................................
           3) ลูกสุกร             3).........................................
     4.3  สุกรขนุ
 5.  ไก่  10.  สุนขั    1) เพศผู ้………….…..ตวั  2) เพศเมีย...............................ตวั
     5.1  ไก่พ้ืนเมือง  11. แมว    1) เพศผู ้………….…..ตวั  2) เพศเมีย…..............................ตวั
     5.2  ไก่เน้ือพนัธุ์  ค่าพิกดั X……………………………………………….
     5.3  ไก่ไข่พนัธุ์  ค่าพิกดั Y……………………………………………….
     5.4  ไก่ปู่ -ยา่-พอ่-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไก่เน้ือ
     5.5  ไก่ปู่ -ยา่-พอ่-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไก่ไข่      ลงช่ือ....................................................................เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว์
 6.  เป็ด      ลงช่ือ.................................................................ผูส้ ารวจและข้ึนทะเบียน
     6.1  เป็ดเทศ      วนัท่ีข้ึนทะเบียน.............../................../................
     6.2  เป็ดเน้ือ
     6.3  เป็ดไข่       ลงช่ือ...................................................................ผูต้รวจสอบ
     6.4  เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง       ต  าแหน่ง..............................................................
     6.5  เป็ดไข่ไล่ทุ่ง       วนัท่ีตรวจสอบ................./................../................

                      แบบส ำรวจและขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รำยครัวเรือน              [ แบบ ฐปศ.1   ล าดบัท่ี........................ ]

1. ช่ือ-สกลุ..................................................................................................  2. สถำนที่เลีย้งสัตว์ : เลขท่ี……...….หมู่ท่ี.........ช่ือหมู่บา้น..........................................

    เลขประจ าตวัประชาชน  ต  าบล.......................................................อ าเภอ.......................................................................................

 จงัหวดั.............................................เบอร์โทรศพัท.์..........................................

 ที่อยู่: บา้นเลขท่ี……...….หมู่ท่ี.........ช่ือหมู่บา้น............................................  3. พืน้ที่ปลูกพชือำหำรสัตว์............................ไร่......................งาน

 ต าบล.............................................อ าเภอ......................................................      พนัธ์ุพืชอาหารสตัวท่ี์ปลูก (ระบุ)  1)..............................................................

 จงัหวดั..............................................เบอร์โทรศพัท.์..................................................     2).............................................. 3).............................................................

     7.1  แพะเน้ือ

     7.2  แพะนม
     1.2  โคพนัธุ์และโคลูกผสม

     4.2  สุกรพนัธุ์

     9.14  สัตว์ปีกอืน่ๆ

     1.1  โคพนัธุ์พ้ืนเมืองหรือลูกผสมพ้ืนเมือง

- - - -



พ้ืนท่ีปลูกพืชอาหารสตัว์ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรปลูกหญา้หรือพืชอาหารสตัว ์โดยการใชท้่อนพนัธุ์หรือใชเ้มลด็พนัธุ์ปลูก ไม่รวมพ้ืนท่ีสาธารณะ

โคเน้ือ หมายถึง โคท่ีเล้ียงขายเพ่ือการบริโภคเน้ือ รวมทั้งโคท่ีเล้ียงไวเ้พ่ือใชง้านดา้นเกษตรกรรม เช่น การเตรียมดิน ขนส่ง เป็นตน้

และโคท่ีเล้ียงไวเ้พ่ือจุดประสงคอ่ื์น ๆ (ยกเวน้โคท่ีเล้ียงเพ่ือวตัถุประสงคต์อ้งการนม ) 

โคพนัธุ์พ้ืนเมืองหรือ หมายถึง โคท่ีมีลกัษณะของพนัธุ์พ้ืนเมือง เช่น โคขาวล าพนู โคสายอีสาน โคชน โคลาน เป็นตน้ รวมถึงโคท่ีมีลกัษณะ

ลูกผสมพ้ืนเมือง พ้ืนเมืองท่ีน าเขา้ราชอาณาจกัร (ยกเวน้โคขนุ)

โคพนัธุ์และโคลูกผสม หมายถึง โคเน้ือท่ีมีลกัษณะพนัธุ์ผสมหรือพนัธุ์แท ้และโคท่ีมีการปรับปรุงพนัธุ์มาจากการผสมขา้มสายพนัธุ์ (ยกเวน้โคขนุ)

โคขนุ หมายถึง โคเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีแยกมาเล้ียงในคอกขนุในช่วงระยะเวลาหน่ึง ดว้ยอาหารขน้เพ่ือเพ่ิมน ้าหนกัส าหรับใชเ้น้ือ

ในการบริโภค

โคนม หมายถึง โคท่ีเล้ียงเพ่ือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการน ้านม

โคก าลงัรีดนม หมายถึง โคเพศเมียท่ีก าลงัใหน้มในขณะท่ีส ารวจ

โคแหง้นม หมายถึง โคเพศเมียท่ีหยดุพกัการรีดนม เน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่นใหน้ ้านมนอ้ยไม่คุม้ท่ีจะรีด หรือแม่โคใกลค้ลอดลูก

สุกรพ้ืนเมือง หมายถึง สุกรท่ีมีลกัษณะพ้ืนเมือง เช่น กระโดน เหมยซาน ราด เป็นตน้

สุกรพอ่พนัธุ์ หมายถึง สุกรเพศผูท่ี้คดัไวเ้พ่ือจะใชท้  าเป็นพอ่พนัธุ์หรือใชเ้ป็นพอ่พนัธุ์อยูแ่ลว้

สุกรแม่พนัธุ์ หมายถึง สุกรเพศเมียท่ีคดัไวเ้พ่ือจะใชท้  าเป็นแม่พนัธุ์หรือใชเ้ป็นแม่พนัธุ์อยูแ่ลว้

ลูกสุกร หมายถึง ลูกสุกรพนัธุ์แรกเกิดจนถึงหยา่นม

สุกรขนุ หมายถึง สุกรเลก็หลงัหยา่นม เล้ียงขนุขายสู่ตลาดเพ่ือบริโภค ไม่รวมสุกรพ้ืนเมืองขนุ

ไก่พ้ืนเมือง หมายถึง ไก่ท่ีมีลกัษณะพ้ืนเมือง

ไก่เน้ือพนัธุ์ หมายถึง ไก่เน้ือท่ีเล้ียงเพ่ือส่งตลาดเป็นประจ า / เป็นรุ่นหรือชุด 

ไก่ไขพ่นัธุ์ หมายถึง ไก่ไขท่ี่เล้ียงเพ่ือผลิตไขจ่  าหน่ายหรือบริโภค

ไก่ปู่ -ยา่-พอ่-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไก่เน้ือ หมายถึง ไก่ปู่ -ยา่พนัธุ์ (Grandparent Stock) หรือไก่พอ่-แม่พนัธุ์ (Parent Stock) ท่ีเล้ียงเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตลูกไก่เน้ือ

ไก่ปู่ -ยา่-พอ่-แม่พนัธุ์ผลิตลูกไก่ไข่ หมายถึง ไก่ปู่ -ยา่พนัธุ์ (Grandparent Stock) หรือไก่พอ่-แม่พนัธุ์ (Parent Stock) ท่ีเล้ียงเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผลิตลูกไก่ไข่

เป็ดเทศ หมายถึง เป็ดท่ีมีลกัษณะหนา้เป็นตุ่มสีแดง มีสีขาวและด า และตวัใหญ่กวา่เป็ดพนัธุ์เน้ือทัว่ไป

เป็ดเน้ือ หมายถึง เป็ดพนัธุ์เน้ือท่ีเล้ียงเพ่ือขนุจ าหน่าย ส่งตลาดเป็นประจ า /เป็นรุ่น หรือชุด และเล้ียงเพ่ือบริโภค ไม่นบัรวมเป็ดเทศ

และเป็ดเน้ือท่ีเล้ียงไล่ทุ่ง

เป็ดไข่ หมายถึง เป็ดพนัธุ์ไขท่ี่เล้ียงเพ่ือผลิตไขจ่  าหน่ายหรือบริโภค ไม่นบัรวมเป็ดไขท่ี่เล้ียงไล่ทุ่ง

เป็ดเน้ือไล่ทุ่ง หมายถึง เป็ดเน้ือท่ีเล้ียงอยูใ่นทุ่งนาและเคล่ือนยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ ไม่เป็นหลกัแหล่ง

เป็ดไขไ่ล่ทุ่ง หมายถึง เป็ดไขท่ี่เล้ียงอยูใ่นทุ่งนาและเคล่ือนยา้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือย ๆ ไม่เป็นหลกัแหล่ง

สตัวปี์กสวยงาม หมายถึง สตัวปี์กท่ีเกษตรกรน ามาเล้ียงเพ่ือความสวยงาม ยกเวน้สตัวปี์กคุม้ครองหรือสตัวส์งวน

เกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัว์ หมายถึง เกษตรกรผูท่ี้ท  าการเล้ียงสตัวห์รือเป็นเจา้ของสตัวต์ามแบบส ารวจ ฐปศ .1

ผูส้ ารวจและข้ึนทะเบียน หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีท  าการส ารวจและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวใ์นแบบส ารวจ ฐปศ .1

ผูต้รวจสอบ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูท้  าการตรวจสอบขอ้มูลในแบบส ารวจ ฐปศ .1

ค ำนิยำม

                                                                        หลกัเกณฑ์การใช้แบบส ารวจ 
1.   ท ำกำรส ำรวจและข้ึนทะเบียนเกษตรกรทุกรำยครัวเรือนท่ีมีกำรเล้ียงสัตว ์จ ำนวนตั้งแต่ 1 ตวัข้ึนไป ในแบบส ำรวจ ฐปศ.1 
2.  จ ำนวนสัตวท่ี์เล้ียงใหน้บัจดจ ำนวน จำกสถำนท่ีเล้ียง ณ วนัท่ี 1 มกรำคม ของปีส ำรวจ 
3.  สัตวท่ี์เล้ียงไม่เป็นหลกัแหล่ง ยำ้ยท่ีอยูไ่ปเร่ือยๆ ใหใ้ชช่ื้อผูเ้ล้ียงสัตวน์ั้นเป็นเจำ้ของ และส ำหรับท่ีอยูเ่ล้ียงสัตวใ์ห้ใส่เลข "0" 
4.  ช้าง ใหน้บัจดจำกสถำนท่ีท่ีจดทะเบียน 



คู่มอืการปรับปรุง 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ 

ปี 2556 

 

 

 

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



สารบัญ 
เร่ือง                             หน้า 
ค าอธิบายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจ าปี 2556      1 

ส่วนที่ 1  ส าหรับผู้ใช้งานระดับต าบล 
(ก) แบบส ารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1)    
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ส่วนที่ 2  ส าหรับผู้ใชง้านระดับอ าเภอ 
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ส่วนที่ 3  ส าหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด 
ค. แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) 
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   (ค2)  การส่งข้อมูลเพ่ือตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล      31 
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(ง2)  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล      34 

ส่วนที่ 4  ส าหรับผู้ใช้งานระดับเขต 
(ค3)  การตรวจสอบข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.4/7     37 
(ง3)   การตรวจสอบข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.4/8     39 
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ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ         41 
 
 



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ (TH-LiFDS) ประจ าป ี2556 หน้า 1 

 

ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2556 
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  2555  
มาท าการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รูปแบบของโปรแกรมฯ เป็นการประมวลผลแบบทันที (Real time 
processing) โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ  ซ่ึง
ผู้บันทึกข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมาท าการปรับปรุงเองได้ แต่หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบในแต่ละระดับ ตามระบบจึงจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยหลังจากยืนยันข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ผู้บันทึกข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลายรอบไม่จ ากัดครั้ง โดยเข้าใช้งานระบบฐานข้อมลู
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 ( 4 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 2556 นี้ มีลักษณะเดียวกับปี 2555 คือ ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเองได้
ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลาของการเปิดใช้งานโปรแกรมฯ โดยต้องท าการเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเฉพาะรายการ
ที่ต้องการแก้ไขเท่านั้น  ส่วนรายการที่ไม่ได้เรียกมาปรับปรุงจะเป็นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ   
ซึ่งถือว่าเกษตรกรรายนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยง   รายละเอียดแสดงดังตาราง 

 

http://survey.dld.go.th/
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แผนผังขั้นตอนการท างานของระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556 
   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 าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 

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 
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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 2555 (ปี 2555 ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ แต่ปี 2556 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 2555 มาท าการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเองได้ตลอดเวลาใน
ระหว่างช่วงเวลาของการเปิดใช้งานโปรแกรมฯ โดยต้องท าการเรียกข้อมูลเฉพาะรายการที่ต้องการปรับปรุงเท่านั้น  
ส่วนรายการที่ไม่ต้องการปรับปรุงข้อมูล  จะเป็นการยืนยนัข้อมูลที่มีอยู่ในระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือว่าเกษตรกรรายนัน้
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจ านวนสัตว์เลี้ยง  การเข้าใช้งานโปรแกรมฯ ต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD 
ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก โดยผู้ใช้งานสามารถท าการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล  ตามข้ันตอนดังนี้ 

        ( 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 หรือเลือกที่”ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว” จากนั้นใส่รายละเอียดข้อมูล แล้วคลิกปุม่
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  ให้คลิกที่ แท็บข้อมูลสัตว์  หรือกด Ctrl+enter โดย
สามารถแก้ไขข้อมูลจ านวนสัตว์แต่ละชนิดสัตว์  ได้ดังนี้ 
- กรณเีลิกเลี้ยงสัตว์ชนิดใด  ให้ใส่  “0”  ทีจ่ านวนสัตว์ชนิดนั้น 

- กรณีจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงในปี 2556 เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในปี 2555 
ไม่ว่าจะเป็นจ านวนสัตว์เพ่ิมข้ึน/ลดลง หรือ เกษตรกรรายนั้นมีการเลี้ยงสัตว์ชนิดใหม่
เพ่ิมเติม   ให้ผู้ใช้งานใส่จ านวนสัตว์ที่ถูกต้องเข้าไปในช่องจ านวนสัตว์  แต่ละชนิด 

หลังจากแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   บันทึก 
 

กรณีท่ีต้องการ แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลเกษตรกรรายอื่นเพ่ิมเติม  ให้ผู้ใช้งานกลับไปท 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 2556 (ซ่ึงในปี 2555 ได้เคยบันทึกข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมฯ แต่ในปี 2556 
ไม่ได้มีการเลี้ยงสัตว์ จึงต้องลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลฯ ปี 2556) การเข้าใช้งานระบบโปรแกรมฯต้องเข้าสู่ระบบ
โดยใช้ 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   บันทึกข้อมลู  

 เลือก  แบบ ฐปศ. จากนั้นเลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลด้านซ้ายมือ  

 และเลือก ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว  จากนั้นใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของค า หรือทั้งหมด ของ ชื่อ 
หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการยกเลิกข้อมูลที่ช่องค้นหา  

 จากนั้น คลิกที่ปุ่ม    ค้นหา     และคลิกท่ี  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรเพ่ือเข้าไป
ยกเลิกข้อมูลต่อไป  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

  (ก 1.3.2) การยกเลิกข้อมูลเกษตรกร หลังจากคลิกที่ ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรที่ต้องการ
ยกเลิกข้อมูลออกแล้ว  จากนั้นให้คลิกที่  ยกเลิกการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือยกเลิกข้อมูลเกษตรกรรายนั้นออกจาก
ฐานข้อมูลในปี 2556 (โดยไม่ต้องแก้ไขจ านวนสัตว์แต่ละชนิดให้เป็น “0”) จากนั้นคลิกที่แท็บ ข้อมูลสัตว์ แล้วกดที่
ปุ่ม  บันทึก  ตามล าดับ  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

1 
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 หมายเหตุ :    
การยกเลิกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ออกจากระบบ  ข้อมูลจะถูกยกเลิกออกจากฐานข้อมูลในปี 2556 

เท่านั้น  ซึ่งจะถือว่า  เกษตรกรรายนั้นไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในปี 2556  แตข่้อมูลการเลี้ยงสัตว์ในปี 2555 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 
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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 ตามด้วยรหัสพื้นที่ 
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 
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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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 ( 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  หรอืเลือกท่ี  คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.1 ที่
ยังไม่ได้ส่ง    แสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
 

 เลือก หมู่บ้าน ที่ต้องการยืนยันส่งข้อมูล       คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งข้อมลู
ตรวจสอบ  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมดในหน้านั้น  จากนั้นคลิกปุ่ม 
ส่งตรวจสอบข้อมูล 

  ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการส่งข้อมูล        คลิกปุ่ม   OK    ดังจอภาพต่อไปนี้ 
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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 ที่ถูกตั้งข้อสังเกต หรือเลือกท่ี แท็บ  ข้อมูลที่ถูกตั้ง
ข้อสังเกต  จากนั้นคลิก  แบบ ฐปศ. 1  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 
 

1 
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 เลือกชื่อเรื่องท่ีถูกตั้งข้อสังเกต  ดังจอภาพ 

 
 
  ( ก 3.2.2 )  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกต 

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

 กรณีท่ีต้องการลบเกษตรกรรายนั้นออกให้คลิกท่ี    หน้าชื่อเกษตรกร  จากนั้น
คลิกปุ่ม    ลบข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลเกษตรกรครบทุกรายแล้ว  ให้กดปุ่ม   ยืนยนัและส่งข้อมูล   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”   และผู ้
ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ (CDT)  ต้องเข้ามายืนยันและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต่อไป  [ ดังขั้นตอนที่ ( ก 4 ) ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสช่ื่อเกษตรกรที่ต้องการค้นหา 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ข.)  แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
( ข1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน  (จากผู้ใช้งานระดับต าบล) 

       ผู้ใช้งานต้องน าข้อมูลหมู่บ้านที่ได้บันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ไปแล้วในปี 2555 มาท าการปรับปรุง
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

 เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 ที่หน้าแรกให้เลือกแท็บ  บันทึกข้อมูล   บันทึกข้อมูลหมู่บ้าน หรือเลือกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
หมู่บ้าน     คลิกท่ี Folder ของต าบลด้านซ้ายมือ  เลือกแท็บ  ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน แสดง
รายละเอียดดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 ให้ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกแท็บ          
ส่งข้อมูลออกเป็น Excel  

 หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูลให้คลิกท่ีแท็บ   บันทึกข้อมูล
หมู่บ้าน  จากนั้นเลือกท่ี ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว  

 เลือกหมู่บ้านที่ต้องการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกด บันทึก ดังจอภาพ 
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 ( ข2 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล  (จากผู้ใช้งานระดับต าบล) 
 ( ข2.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
  หลังจากท่ีบันทึกข้อมูลระดับต าบล ได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว  
จะต้องท าการยืนยันส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอท าการตรวจสอบข้อมูล  ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดย
ใช้ Username : SSD และตามด้วยรหัสพื้นที่ 8 หลัก    

 จากนั้นเลือกเมนู  บันทึกข้อมูล          แบบข้อมูลหมู่บ้าน  หรือเลือกที่  คุณมีแบบข้อมูล
หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ส่ง    คลิกท่ี Folder ของต าบลด้านซ้ายมือ           

 คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งตรวจสอบข้อมูล  หรือในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมดใน
หน้านั้น ให้คลิก  บริเวณหัวตารางด้านบน      จากนั้นคลิกปุ่ม    ยืนยันและส่งข้อมูล       
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งข้อมูล คลิกปุ่ม OK รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง  และข้อมูลจะ
อยู่ในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล”   ซึ่งข้อมูลจะรอการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับต าบล (CDT) ต่อไป  
โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งไปแล้วโดยเลือกท่ี    ข้อมูลที่ส่งแล้ว    
 
 ( ข2.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลท่ีถูกตั้งข้อสังเกต     
  เป็นกรณีที่ภายหลังจากผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ(CDT)  ตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดหรือ
มีข้อสงสัยจึงท าการตั้งข้อสังเกตเพ่ือส่งข้อมูลกลับมาให้ผู้บันทึกระดับต าบล(SSD) ตรวจสอบข้อมูลใหม่ หรือ  แก้ไข
และยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกต  ได้ดังนี้ 

 เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกท่ี   คุณมีแบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้านที่ถูกตั้งข้อสังเกต  หรือเลือกที่ แท็บ ข้อมูลที่ถูกตั้ง
ข้อสังเกต         แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน            คลิกชื่อเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกต  ดัง
จอภาพ 
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้คลิกที่  ชื่อหมู่บ้าน  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว หรือตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ  ให้กดปุ่ม     
ยืนยันและส่งข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟล์ในส่วนของการแสดง
ความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม    บันทึก    เพ่ือส่งความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขแล้ว   ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล”   
และผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ (CDT)  ต้องเข้ามายืนยันและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต่อไป   
 

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)  ตรวจสอบข้อมลู
แล้วพบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  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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ข.)  แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน 
 ( ข3 )  การตรวจสอบข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับอ าเภอ) 
 ( ข3.1 )  การยืนยันและส่งข้อมูล 

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

   เข้าเมนู ตรวจสอบข้อมูล     แบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน หรือคลิกท่ี  คุณมีแบบส ารวจข้อมูล
หมู่บ้านที่รอตรวจสอบ   

   เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  ตั้งแต่ต าบล  และหมู่บ้าน   หรือสามารถค้นหาจากชื่อต าบล
แล้วกดปุ่ม    ค้นหา    

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

 

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน  และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”   ระบบจะน าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพื่อออกรายงาน
ต่อไป 
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 ( ข3.2 )  การตั้งข้อสังเกต    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอ าเภอ (CDT)  ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
พบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  หรือมีข้อสงสัย  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล(SSD)  ให้
ตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้ง  โดยใช้ Username : CDT ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  เข้าไปตั้งข้อสังเกต ตามข้ันตอน
ดังนี้ 

 คลิก  หน้าชื่อหมู่บ้านที่ต้องการตั้งข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ใน
กรณีท่ีต้องการตั้งข้อสังเกตทุกรายการในหน้านั้น        

 คลิกปุ่ม    ตั้งข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ตั้งข้อสังเกต  แล้วคลิกท่ีปุ่ม  บันทึก จากนั้นคลิก  OK      
 

 

 หมายเหตุ :  

- รายการที่ถูกตั้งข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปให้ผู้บันทึกข้อมูลระดับต าบล (SSD) ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง   

- หลังจากข้อมูลถูกตั้งข้อสังเกตแล้ว  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ตั้งข้อสังเกตโดย ปศอ.” 
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ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระดับจังหวัด 
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ค.)  แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) 
( ค1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.4/7  

ผู้ใช้งานต้องน าข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.4/7 ที่ได้บันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในปี 2555 มา
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

 เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 ให้เลือกแท็บ  บันทึกแบบ ฐปศ.4/7  คลิกท่ีแท็บ  ตรวจสอบข้อมูล แบบ ฐปศ. 4/7 ดังจอภาพ 

 

 ให้ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกปุ่ม        
ส่งข้อมูลออกเป็น Excel 

 หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว  ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูลให้คลิกที่แท็บ   บันทึกข้อมูล ฐปศ.4/7     
จากนั้นเลือกอ าเภอที่ต้องการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  แล้วกด   บันทึก  ดังจอภาพ 
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( ค2 )  การส่งข้อมูล เพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับจังหวัด) 
 ( ค2.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

หลังจากท่ีผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วจะต้องท าการยืนยันส่งข้อมูลตรวจสอบเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขตท าการตรวจสอบข้อมูล  ผู้ใช้งานเขา้
สู่ระบบโดยใช้  Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  จากนั้นท าตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 เลือกเมนู  บันทึกข้อมูล        แบบ ฐปศ.4/7  หรือเลือกที่  คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.4/7 ที่
ยังไม่ได้ส่ง          

 คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งตรวจสอบข้อมูล  หรือในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมด
ในหน้านั้น ให้คลิก  บริเวณหัวตารางด้านบน      จากนั้นคลิกปุ่ม    ยืนยันและส่งข้อมูล       
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งข้อมูล  คลิกปุ่ม OK รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 

หลังจากยืนยันการส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง  และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ “รอเจ้าหน้าที่เขตยืนยันข้อมูล”  ซึ่งจะรอการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับเขต 
(CRegion)  ต่อไป  โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งไปโดยเลือกที่  ข้อมูลที่ส่งแล้ว 

 
 
 ( ค2.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลท่ีถูกตั้งข้อสังเกต     
  หลังจากท่ีผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion) ท าการตั้งข้อสังเกตแล้ว ในกรณีท่ีตรวจสอบ
แล้วพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัย ต้องการส่งข้อมูลมาให้ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด (SPV)  ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลใหม ่ เพ่ือแก้ไขและยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกต  ได้ดังนี้ 

 เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกท่ี คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.4/7 ที่ถูกตั้งข้อสังเกต หรือเลือกที่ แท็บ ข้อมูลที่ถูกตั้ง
ข้อสังเกต         แบบ ฐปศ.4/7     คลิกชื่อเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกต  ดังจอภาพ 
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้คลิกที่  ชื่ออ าเภอ  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว  หรือตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ  ให้กดปุ่ม     
ยืนยันและส่งข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟล์ในส่วนของการแสดง
ความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม    บันทึก   เพ่ือส่งความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขแล้ว   ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “รอเจ้าหน้าที่
เขตยืนยันข้อมูล”  และผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion)  ต้องเข้ามายืนยันและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
ต่อไป   
 
 
 
 
 
 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ง.)  แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8) 
( ง1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.4/8  

ผู้ใช้งานต้องน าข้อมูลตามแบบส ารวจ ฐปศ.4/8 ที่ได้บันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในปี 2555 มา
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  โดยท าตามข้ันตอนดังนี้ 

 เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 ให้เลือกแท็บ   บันทึกแบบ ฐปศ.4/8   คลิกท่ีแท็บ ตรวจสอบข้อมูล แบบ ฐปศ. 4/8  ดังจอภาพ 

 

 ให้ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกปุ่ม        
ส่งข้อมูลออกเป็น Excel 

 หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว  ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูลให้คลิกที่แท็บ   บันทึกข้อมูล ฐปศ.4/8     
เลือก  ข้อมูลที่ส่งแล้ว จากนั้นเลือกอ าเภอที่ต้องการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน  แล้วกด   บันทึก   
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( ง2 )  การส่งข้อมูล เพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับจังหวัด) 
 ( ง2.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

หลังจากท่ีผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วจะต้องท าการยืนยันส่งข้อมูลตรวจสอบเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขตท าการตรวจสอบข้อมูล  ผู้ใช้งานเขา้
สู่ระบบโดยใช้  Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  จากนั้นท าตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 เลือกเมนู  บันทึกข้อมูล        แบบ ฐปศ.4/8  หรือเลือกที ่ คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.4/8 ที่
ยังไม่ได้ส่ง          

 คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งตรวจสอบข้อมูล  หรือในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมด
ในหน้านั้น ให้คลิก  บริเวณหัวตารางด้านบน      จากนั้นคลิกปุ่ม    ยืนยันและส่งข้อมูล       
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งข้อมูล      คลิกปุ่ม   OK  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 

หลังจากยืนยันการส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง  และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “รอเจ้าหน้าที่เขตยืนยันข้อมูล”  ซึ่งจะรอการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับเขต 
(CRegion)  ต่อไป  โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งไปโดยเลือกที่  ข้อมูลที่ส่งแล้ว 

 
 

 ( ง2.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลท่ีถูกตั้งข้อสังเกต     
  หลังจากท่ีผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion)  ท าการตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดหรือมี
ข้อสงสัย  จึงท าการตั้งข้อสังเกตกลับมาให้   ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด (SPV) ท าการตรวจสอบ  แก้ไขและยืนยัน
การบันทึกข้อมูลอีกครั้ง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกต  ได้ดังนี้ 

 เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกท่ี   คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.4/8 ที่ถูกตั้งข้อสังเกต  หรือเลือกที่ แท็บ ข้อมูลที่ถูกตั้ง
ข้อสังเกต         แบบ ฐปศ.4/8   คลิกชื่อเรื่องท่ีถูกตั้งข้อสังเกต  
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้คลิกที่  ชื่ออ าเภอ  เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว หรือตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ  ให้กดปุ่ม     
ยืนยันและส่งข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟล์ในส่วนของการแสดง
ความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม   บันทึก  เพ่ือส่งความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 

หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขแล้ว   ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “รอเจ้าหน้าที่เขตยืนยันข้อมูล”   
และผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion)  ต้องเข้ามายืนยันและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ส่วนที่ 4 

ส าหรับผู้ใช้งาน 

ระดับเขต 
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ค.)  แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) 
 ( ค3 )  การตรวจสอบข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับเขต) 
 ( ค3.1 )  การยืนยันและส่งข้อมูล 

   หลังจากท่ีผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด (SPV)  ท าการยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   จากนั้น
ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต(CRegion) ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและท าการยืนยันและส่งข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย   
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : CRegion  ตามด้วยรหัสพ้ืนที่เขต  จากนั้นท าตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 เข้าเมนู  ตรวจสอบข้อมูล          แบบ ฐปศ.4/7    หรือคลิกที่  คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.4/7 
ที่รอการตรวจสอบ 

   เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  ตั้งแต่จังหวัด  และอ าเภอ   หรือสามารถค้นหาจากชื่อ
จังหวัดแล้วกดปุ่ม    ค้นหา    

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

 

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน  และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ“ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”ระบบจะน าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงานต่อไป 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ (TH-LiFDS) ประจ าป ี2556 หน้า 38 

 

 ( ค3.2 )  การตั้งข้อสังเกต 
  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion) ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  
หรือมีข้อสงสัย  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด  ให้ตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้ง  เข้าระบบ
โดยใช้ Username : Cregion ตามด้วยรหัสพ้ืนทีเ่ขต   แล้วเข้าไปตั้งข้อสังเกต  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 คลิก  หน้าชื่ออ าเภอที่ต้องการตั้งข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ใน
กรณีท่ีต้องการตั้งข้อสังเกตทุกรายการในหน้านั้น        

 คลิกปุ่ม    ตั้งข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ตั้งข้อสังเกต  แล้วคลิกท่ีปุ่ม    บันทึก   จากนั้นคลิก   
OK     รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

 หมายเหตุ :  
- รายการที่ถูกตั้งข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปให้ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง   

- หลังจากข้อมูลถูกตั้งข้อสังเกตแล้ว  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ตั้งข้อสังเกตโดยเจ้าหน้าที่เขต” 
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ง.)  แบบส ารวจข้อมูลสถานที่ด าเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8) 
 ( ง3 )  การตรวจสอบข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับเขต) 
 ( ง3.1 )  การยนืยันและส่งข้อมูล 

   หลังจากท่ีผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด (SPV)  ท าการยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   จากนั้น
ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต(CRegion) ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและท าการยืนยันและส่งข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย   
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : CRegion  ตามด้วยรหัสพ้ืนที่เขต  จากนั้นท าตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 เข้าเมนู  ตรวจสอบข้อมูล          แบบ ฐปศ.4/8    หรือคลิกที่  คุณมีแบบส ารวจ ฐปศ.4/8 
ที่รอการตรวจสอบ 

   เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  ตั้งแต่จังหวัด  และอ าเภอ           

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

 

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้วข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ระบบจะน าข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพื่อออกรายงาน
ต่อไป 

 
 ( ง3.2 )  การตั้งข้อสังเกต    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion)  ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
พบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  หรือมีข้อสงสัย  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด  ให้
ตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้ง  โดยใช้ Username : CRegion ตามด้วยรหัสพ้ืนที่เขต  เข้าไปตั้งข้อสังเกต  ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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 คลิก  หน้าชื่ออ าเภอที่ต้องการตั้งข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ใน
กรณีท่ีต้องการตั้งข้อสังเกตทุกรายการในหน้านั้น        

 คลิกปุ่ม    ตั้งข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ตั้งข้อสังเกต  แล้วคลิกท่ีปุ่ม    บันทึก   จากนั้นคลิก   
OK     รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 หมายเหตุ :  

- รายการที่ถูกตั้งข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปให้ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง   

- หลังจากข้อมูลถูกตั้งข้อสังเกตแล้ว  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ตั้งข้อสังเกตโดยเจ้าหน้าที่เขต” 
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ติดตามการบันทึกข้อมูล 

 เป็นส่วนที่ใช้ส าหรับติดตามการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่ว่าได้ด าเนินการถึง
ขั้นตอนใดบ้าง  โดยเลือกแท็บ   ติดตามการบันทึกข้อมูล     เลือกแบบส ารวจที่ต้องการติดตามข้อมูล  ดังจอภาพ 

 

 สถานะติดตามการบันทึกข้อมูล  ดังนี้ 

 แบบส ารวจ ฐปศ.1 และแบบส ารวจข้อมูลหมู่บ้าน  มีทั้งหมด 4 สถานะ ดังนี้ 
 “ก าลังบันทึกข้อมูลโดย อบต.”หมายถึง ก าลังบันทึกข้อมูลในระดับต าบลและยังไม่ได้ส่งข้อมูล 
     ตรวจสอบ 

 “รอ ปศอ.ยืนยันข้อมูล” หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอ 
 “ตั้งข้อสังเกต โดย ปศอ.” หมายถึง  ข้อมูลถูกตั้งข้อสังเกตโดยผู้ตรวจสอบระดับอ าเภอ 

 “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง ข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันทุกขั้นตอนแล้ว  และพร้อม  
               ที่จะประมวลผล  ออกรายงานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 แบบส ารวจ ฐปศ. 4/7  และ แบบส ารวจ ฐปศ. 4/8  มีทั้งหมด 4 สถานะ ดังนี้ 
 “ก าลังบันทึกข้อมูลโดย ปศจ.”  หมายถึง  ก าลังบันทึกข้อมูลโดย ปศจ. และยังไม่ได้ส่งข้อมูล  
       ตรวจสอบ 

 “รอ เจ้าหน้าที่เขตยืนยันข้อมูล”หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากผู้ตรวจสอบระดับเขต 
 “ตั้งข้อสังเกตโดยเจ้าหน้าที่เขต”หมายถึง  ข้อมูลถูกตั้งข้อสังเกตโดยผู้ตรวจสอบระดับเขต 
 “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง  ข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันทุกขั้นตอนแล้วและ

พร้อมที่จะประมวลผล  ออกรายงานเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบ 
กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ  ศูนย์สารสนเทศ  กรมปศุสัตว์ 

โทรศัพท์  02-653-4444 ต่อ 2331-2 และ 2342 , Call Center  02-653-4458 
โทรสาร   02-653-4925  E-mail : Survey@dld.go.th 


