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ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2557 
ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

 

การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ต้องทําการปรับปรุงข้อมูลในแบบสํารวจ 4 แบบหลัก คอื 
ก. แบบสํารวจขอ้มูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) 
ข. แบบสํารวจขอ้มูลหมู่บ้าน 
ค. แบบสํารวจขอ้มูลสถานที่ดําเนนิกิจการรมด้านอาหารสตัว์ (ฐปศ.4/7) 
ง. แบบสํารวจขอ้มูลสถานที่ดําเนนิกิจกรรมด้านปศุสัตว์ (ฐปศ.4/8) 

 การปรับปรุงฐานข้อมลูดังกล่าว ต้องนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจและบันทึกลงในโปรแกรมฯ ในปี 2556 มา
ทําการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยโปรแกรมฯ จะนําฐานข้อมูลในปี 2556 ยกยอดมาตั้งต้นเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในปี 2557 โดยจะดึงเฉพาะข้อมูลเกษตรกรมาต้ังต้นให้ ซึ่งประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่เลี้ยงสัตว์และค่าพิกัด ส่วนข้อมูลจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด 
ผู้ใช้งานต้องทําการกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (โปรแกรมฯ ไม่ได้นําข้อมูลจํานวนปศุสัตว์มาต้ังต้นให้) โดยรูปแบบของ
โปรแกรมฯ เป็นการประมวลผลแบบทันที (Real time processing) โดยผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและปรับปรุง
ฐานข้อมูลฯ ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งผู้บันทึกข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมาทําการปรับปรุงเอง
ได้ แต่หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบในแต่ละระดับ ตามระบบจึงจะ
ถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยหลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้บันทึกข้อมูลสามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้
หลายรอบไม่จํากัดครั้ง โดยเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ระบบ Government Cloud Service 
(G-Cloud) ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ สรอ. โดยสามารถใช้งานผ่านระบบ Online 
เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมาระบุ URL สําหรับผู้ใช้งานระบบ http://survey-c.dld.go.th   

 การเข้าใช้งานระบบต้องระบุช่ือ Username และ Password  สําหรับเข้าสู่ระบบ แล้วคลิกปุ่มเข้าสู่
ระบบ  ซึ่งรูปแบบของ Username ผู้ใช้งานมีทั้งหมด 4 กลุ่ม ( 4 รูปแบบ) ดังน้ี 

 กลุ่มที่ 1 ผู้ใชง้านระดับตําบล 
- ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล   คือ  SSDรหัสพ้ืนที่ 

 กลุ่มที่ 2 ผู้ใชง้านระดับอําเภอ 
- ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ   คือ  CDTรหัสพ้ืนที่ 

 กลุ่มที่ 3 ผู้ใชง้านระดับจังหวัด 
- ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด  คือ  SPVรหัสพ้ืนที่ 

 กลุ่มที่ 4 ผู้ใชง้านระดับเขต 
- ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต  คือ  CRegion เลขที่เขตปศุสตัว์ 

รหัสพ้ืนที่ คือ หมายเลข 8 หลักของแต่ละพ้ืนที่กรมการปกครองออกให้ ซึง่รหัสพ้ืนที่แต่ละแห่งจะไม่ซ้าํกัน   
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบการปรบัปรงุฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ ระหว่างปี 2556 และ 2557 

การปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปี 2556 การปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปี 2557 

1.1) นําข้อมูลที่บันทึกในปีก่อน  มาเป็นข้อมูลตั้งต้นให้
เพื่อใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ สําหรับแบบ ฐปศ.1 
โปรแกรมฯ จะเลือกเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่ได้ทําการ
ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง
แล้วมีความถูกต้องเท่านั้น (ส่วนข้อมูลที่ช่ือ-นามสกุล, ที่อยู่ 
ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่พบข้อมูลในทะเบียนราษฎร หรือ 
สถานภาพเสียชีวิตแล้ว จะไม่ถูกยกยอดมาให้) โดยสถานะ
ของข้อมูลจะอยู่ที่ “กําลังบันทึกข้อมูลโดย อบต.” ทั้งหมด 
โดยโปรแกรมฯ จะดึงเฉพาะข้อมูลเกษตรกรมาตั้งต้นให้
เท่าน้ัน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่เล้ียงสัตว์และค่า
พิกัด ส่วนข้อมูลจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด ผู้ใช้งานต้องทํา
การกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (โปรแกรมฯ ไม่ได้นําข้อมูล
จํานวนปศุสัตว์มาตั้งต้นให้) โดยต้องทําการปรับปรุงทุก
รายการ หลังจากปรับปรุงข้อมูลแล้ว ผู้ใช้งานต้องทําการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแต่ละระดับตามระบบให้อยู่ใน
สถานะ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” จึงจะถือว่าข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ 

1.1) นําข้อมูลที่บันทึกในปีก่อน  มาเป็นข้อมูลตั้งต้นให้
เพื่อใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ สําหรับแบบ ฐปศ.1 
โปรแกรมฯ จะดึงเฉพาะข้อมูลเกษตรกรมาตั้งต้นให้เท่านั้น 
ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ เ ล้ียงสัตว์และค่าพิกัด 
ส่วนข้อมูลจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด ผู้ใช้งานต้องทําการ
กรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (โปรแกรมฯ ไม่ได้นําข้อมูลจํานวน
ปศุสัตว์มาตั้งต้นให้)  โดยสถานะของข้อมูลจะอยู่ที่ “กําลัง
บันทึกข้อมูลโดย อบต.” ทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้งานต้องทําการ
ปรับปรุงทุกรายการ หลังจากปรับปรุงข้อมูลแล้ว ต้องทําการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลแต่ละระดับตามระบบให้อยู่ใน
สถานะ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” จึงจะถือว่าข้อมูลมี
ความสมบูรณ์ 

 

1.2) สําหรับแบบสํารวจข้อมูล, แบบ ฐปศ. 4/7 และ 4/8 โปรแกรมฯ ได้นําข้อมูล ในปี 56 มาตั้งต้นให้โดยข้อมูลจะ
อยู่ในสถานะ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ทั้งหมด และหากต้องการปรับปรุงรายการใดก็เรียกข้อมูลเฉพาะรายการนั้นมา
แก้ไข  หลังจากปรับปรุงข้อมูลแล้วจะอยู่ในสถานะ “กําลังบันทึกโดย ปศจ.” ซึ่งผู้ใช้งานต้องทําการตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลแต่ละระดับตามระบบให้อยู่ในสถานะ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” จึงจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ 

1) ใช้ Username เพียง 2 ตัว เท่าน้ัน ในการปรับปรุงข้อมูลในแต่ละรายการ คือผู้บันทึกข้อมูล และผู้ตรวจสอบข้อมูล 

2) กรณีพบข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูลในภายหลังจากที่ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูล
มาปรับปรุงเองได้ตลอดเวลาในระหว่างช่วงเวลาของการเปิดใช้งานโปรแกรมฯ และเรียกข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลายรอบไม่
จํากัด แต่หลังจากแก้ไขแล้วต้องทําการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลใหม่ตามระบบเหมือนในลักษณะเดิม 

3) สามารถตรวจสอบข้อมูลของรายงานต่างๆ ได้ (ในวัดถัดไป) หลังจากข้อมูลที่เรียกมาปรับปรุงผ่านการตรวจสอบและ
ยืนยันเรียบร้อยแล้ว และสามารถออกรายงานได้ตลอดเวลา 
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แผนผังขั้นตอนการทํางานของระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ป ี2557 

 
   แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ฐปศ.1) :  

 

หมายเหตุ :  
ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล (SSD) สามารถดึงข้อมูลรายเกษตรกรมาทําการปรับปรุงเองได้ตลอดเวลา  แต่

หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ (CDT) ตามระบบจึง
จะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์   โดยหลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว SSD… สามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้
หลายรอบไม่จํากัดครั้ง  

 

กลุ่ม
ผู้ใช้งาน 

Username 
ผู้ใช้งาน 

แผนผงัขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับ
ตําบล 

SSD 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) SSD ตรวจสอบข้อมูลรายเกษตรกร  
กรณีที่ 1(รายเดิม) :  ดึงข้อมูลเกษตรกรทุก
รายการมาปรับปรุง/แก้ไขหรือยกเลิก โดย
โปรแกรมฯ จะยกยอดเฉพาะข้อมูลเกษตรกรใน
ปี 2556 มาตั้งต้นให้เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 
ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน สถานที่เล้ียงสัตว์และค่าพิกัด 
ส่วนข้อมูลจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด ผู้ใช้งาน
ต้องทําการกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด 
กรณีที่ 2(รายใหม่) :  บันทึกเพิ่มเติมข้อมูล
เกษตรกรรายใหม่เข้าไปในระบบทั้งส่วนของ
ข้อมูลเกษตรกรและจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด 

(2) SSD ปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งข้อมูลให้ CDT 
ตรวจสอบ  

(A)  SSD ยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตจาก CDT 

ระดับ
อําเภอ 

CDT 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

(3) CDT ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลทุกรายการ 
(4) CDT ตั้งข้อสังเกต กรณีพบข้อผิดพลาด หรือมี

ข้อสงสัย 
(B)  ข้อมูล ผ่านการตรวจสอบและยืนยันทุก

ขั้นตอนแล้ว  และพร้อมที่จะประมวลผล ออก
รายงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

Save User        
เพิ่มเติม/แก้ไข/ลบ 

ส่งตรวจสอบ Save User            
แก้ไข/ยืนยันขอ้มูลที่       

ถูกตัง้ขอ้สังเกต 

1 

2

A

ตรวจสอบข้อมูล 

กรณีที่ 1 (รายเดิม) : ดึงขอ้มูลเกษตรกรทกุ
รายการมาปรับปรุง/แก้ไขหรือยกเลิก 

กรณีที่ 2 (รายใหม่) : บันทึกเพิ่มเติมขอ้มูล
เกษตรกรรายใหม่เข้าไปในระบบ 

Check User   
ผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานข้อมูล 

 Check User   
ตั้งขอ้สังเกต ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

B 

3 

4



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557 หน้า 4 

 

 แบบสํารวจขอ้มูลหมู่บ้าน 

กลุ่ม
ผู้ใช้งาน 

Username 
ผู้ใช้งาน 

แผนผงัขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับ
ตําบล 

SSD 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) SSD ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน  
กรณีที่1(ไม่ใช่) :  ถ้าไม่ต้องการปรับปรุง
ข้อมูล  จะเป็นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ ใน
ระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือว่าหมู่บ้านนั้น ไม่
มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลจากเดิม 
กรณีที่ 2(ใช่) : ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูล 
ให้เ รียกข้อมูลเฉพาะหมู่บ้านที่ ต้องการ
แก้ไขเท่าน้ัน  มาทําการปรับปรุง  

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

(A)  SSD ยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตจาก CDT 

ระดับ
อําเภอ 

CDT 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

(3) CDT ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (เฉพาะ
หมู่บ้านใหม่ หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CDT ตั้งข้อสังเกต กรณีพบข้อผิดพลาด หรือ
มีข้อสงสัย 

(B) ข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันทุก
ขั้นตอนแล้ว  และพร้อมที่จะประมวลผล 
ออกรายงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

หมายเหตุ :  
ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล(SSD) สามารถดึงข้อมูลหมู่บ้านมาทําการปรับปรุงเองได้ตลอดเวลา  แต่

หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ(CDT) ตามระบบจึงจะ
ถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์   โดยหลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว SSD… สามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลาย
รอบไม่จํากัดครั้ง  

 
 
 

Save User        
เพิ่มเติม/แก้ไข/ลบ 

ส่งตรวจสอบ Save User            
แก้ไข/ยืนยันขอ้มูลที่       

ถูกตัง้ขอ้สังเกต 

1 

2

A

ตรวจสอบข้อมลู 

ต้องการปรับปรงุ   
ข้อมูลหรอืไม่ ? 

ดึงขอ้มูลมาปรบัปรุงเฉพาะ
หมู่บ้านที่ต้องการแก้ไข

ข้อมูลเท่าน้ัน 

กรณีที่ 2(ใช่ ) 

กรณีที่ 1(ไม่ใช่) 

Check User   
ผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานข้อมูล 

 Check User   
ตั้งขอ้สังเกต 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

B

3

4
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 แบบสํารวจขอ้มูลสถานที่ดําเนนิกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7)    
 และแบบสํารวจข้อมูลสถานที่ดําเนนิกิจกรรมด้านปศสุัตว์ (ฐปศ.4/8) 

กลุ่ม
ผู้ใช้งาน 

Username 
ผู้ใช้งาน 

แผนผงัขั้นตอนการทํางาน คําอธิบาย 

ระดับ
จังหวัด 

SPV 
 
 
 
 
 
 
 

 (1) SPV ตรวจสอบข้อมูล ฐปศ.4/7 และ 4/8  
กรณีที่ 1(ไม่ใช่) :  ถ้าไม่ต้องการปรับปรุง
ข้อมูล  จะเป็นการยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบโดยอัตโนมัติ   ซึ่งถือว่าอําเภอน้ัน ไม่
มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลจากเดิม 
กรณี 2(ใช่) : ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูล 
ให้เรียกข้อมูลเฉพาะอําเภอที่ ต้องการ
แก้ไขเท่าน้ัน  มาทําการปรับปรุง  

(2) SPV ปรับปรุงฐานข้อมูลและส่งข้อมูลให้ 
CRegion ตรวจสอบ (เฉพาะบันทึกข้อมูล
อําเภอเพ่ิมเติมเข้าไปใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูล
ที่ดึงมาปรับปรุง เท่านั้น) 

(A) SPV ยืนยันข้อมูลที่ถูกตั้งข้อสังเกตจาก 
CRegion 

 

ระดับเขต 

CRegion  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3) SPV ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล(เฉพาะ
อําเภอที่เพิ่มเติมเข้าไปใหม่ หรือที่ปรับปรุง) 

(4) CRegion ตั้งข้อสังเกต กรณีพบ
ข้อผิดพลาด หรอืมีข้อสงสัย 

(B) ข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยนืยันทุก
ขั้นตอนแล้ว  และพร้อมที่จะประมวลผล 
ออกรายงานเพือ่นําไปใช้ประโยชน์ได ้
 

หมายเหตุ :  
ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด (SPV) สามารถดึงข้อมูล ฐปศ.4/7 และ 4/8 ของแต่ละอําเภอมาทําการ

ปรับปรุงเองได้ตลอดเวลา  แต่หลังจากปรับปรุงแล้ว ข้อมูลจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ
ระดับเขต (CRegion) ตามระบบจึงจะถือว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์   โดยหลังจากยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว SPV… 
สามารถดึงข้อมูลมาแก้ไขเองได้หลายรอบไม่จํากัดครั้ง  
 

 

Save User        
เพิ่มเติม/แก้ไข/ลบ 

ส่งตรวจสอบ Save User            
แก้ไข/ยืนยันขอ้มูลที่       

ถูกตัง้ขอ้สังเกต 

1

2

A

ตรวจสอบข้อมลู 

ต้องการปรับปรงุ   
ข้อมูลหรอืไม่ ? 

ดึงขอ้มูลมาปรบัปรุงเฉพาะ
อําเภอที่ตอ้งการแก้ไข

ข้อมูลเท่าน้ัน 

กรณีที่ 2 (ใช ่) 

กรณีที่ 1(ไม่ใช่) 

Check User   
ผู้ตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 

ฐานข้อมูล 

 Check User   
ตั้งขอ้สังเกต 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

B

3

4
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ส่วนที่ 1 

สําหรับผู้ใช้งานระดับตําบล 
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ก.)  แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครวัเรือน (ฐปศ.1) 

( ก 1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์รายครัวเรอืน (ฐปศ.1) 
   การปรับปรุงฐานข้อมูล มี 3 กรณี ดังน้ี 

       (ก 1.1 )  กรณีเพิ่มเติมข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ 
  สําหรับกรณีน้ี เป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยทําการบันทึกเข้าไปใน
โปรแกรมฯ ในปี 2556 (ปี 2556 ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ แต่ปี 2557 มีการเลี้ยงสัตว์)  การเข้าใช้งานระบบโปรแกรมฯ  
โดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  โดยผู้ใช้งานสามารถทําการเพ่ิมเติมข้อมูล  ตามข้ันตอนดังน้ี 

  ( ก 1.1.1 )  การเขา้สูเ่มนบูันทึกข้อมูลตามแบบสาํรวจ ฐปศ.1 เลือกแท็บ บนัทึกแบบฐปศ.1  
หรือ เข้าเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ บันทึกข้อมูล         เลือก  แบบ ฐปศ.1  ดังจอภาพต่อไปนี ้

 

   
 

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

 

1 
2 
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       ( ก 1.1.3 ) การบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์, ข้อมูลสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืช
อาหารสัตว์  ให้ทําการกรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์ * พร้อมทั้งระบุพิกัด Lat, Long สถานที่เลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกร  โดยโปรแกรมฯ จะกําหนดหมุดให้ที่จุดก่ึงกลางตําบล ของ Username : SSD ตําบล ที่ Login เข้าสู่
ระบบ จากน้ันผู้ใช้งาน ต้องเลื่อนหมุดไปยังตําแหน่งสถานที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร หรือผู้ใช้งานสามารถนําค่าพิกัด
มากรอกในระบบได้ในกรณีที่ทราบค่าจากการใช้เครื่อง GPS หรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืน  ซึ่งหลังจากกรอกข้อมูลและ
ปักหมุดเพ่ือระบุพิกัดหรือกรอกข้อมูลค่าพิกัดเสร็จแล้วให้เลือกแท็บ ข้อมูลสัตว์ หรือกด Ctrl+Enter เพ่ือบันทึก
ข้อมูลจํานวนสัตว์ต่อไป  ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

หมายเหตุ : 

 ผู้บันทึกข้อมูลต้องใส่รายละเอียดเลขบัตรประจําตัวประชาชนที่ถูกต้องครบทั้ง 13 หลกั ให้
ตรงตามหลักเกณฑ์ของกรมการปกครอง เน่ืองจากโปรแกรมฯ จะทําการตรวจสอบความถูกต้องในเบ้ืองต้น   

 กรณีที่อยู่ของเกษตรกรไม่ใช่สถานที่เดียวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ทําการแก้ไขรายละเอียด
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในส่วนของที่อยู่ของเกษตรกร เน่ืองจากโปรแกรมฯจะกําหนดเบ้ืองต้นให้เป็นสถานที่
เดียวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะกําหนดให้อัตโนมัติตามพ้ืนที่ของรหัส Username ที่ Login ใช้งาน ดังน้ัน ในการ
ใช้ Username เพ่ือบันทึกข้อมูลน้ันต้องใช้ Username ตามรหัสพ้ืนทีข่องสถานที่เลีย้งสัตว์ 
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 กรณีที่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์หลายสถานที่  ต้องทําการบันทึกข้อมูลตามสถานที่จริง เช่น เลี้ยง
สัตว์ 2 สถานที่ จะต้องเข้ามาบันทึกข้อมลู 2 ครั้ง และใส่ข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์และจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิดที่
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง โดย Login เข้าใช้งานด้วย Username ตามรหัสพ้ืนทีข่องสถานที่เลีย้งสัตว์แต่ละที่  

 
ทั้งน้ี  ผู้ใช้งานจะสามารถระบุพิกัดของสถานที่เลี้ยงสัตว์  โดยต้องเข้ามาพิมพ์แผนที่ในโปรแกรมฯ ก่อนลง

พ้ืนที่สํารวจข้อมูล เพ่ือนําไปใช้อ้างอิงในการระบุตําแหน่งของสถานที่เลี้ยงสัตว์จริง ก่อนนํามาบันทึกข้อมูลและปัก
หมุดเพ่ือระบุพิกัดในโปรแกรมฯ โดยสามารถพิมพ์แผนที่ได้ โดยเลือกที่ ปุ่ม “พิมพ์แผนที่” ดังภาพ 

 
  

จากน้ันเลือกตําบลท่ีต้องการพิมพ์พ้ืนที่ และขยายรูปภาพได้ตามต้องการ จากน้ันนําแผนที่ไปพร้อมกับ
การลงพ้ืนที่สํารวจข้อมูลจริง 
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( ก 1.1.4 )  การบันทึกข้อมูลสัตว์  ให้กรอกข้อมูลจํานวนสัตว์  ซึ่งจะเป็นช่องว่างที่เป็นพ้ืนที่สี
ขาวเท่าน้ัน  สว่นช่องที่เป็นแถบสีเทา  โปรแกรมจะทําการคํานวณยอดรวมของสัตว์แต่ละชนิดให้   หลังจากกรอก
ข้อมูลครบทุกช่องแล้ว  กดปุ่ม   บันทึก    ดังจอภาพต่อไปนี ้

 

 

 การกรอกข้อมูลจํานวนนํ้านมท่ีรีดได้ จะต้องสัมพันธ์กับจํานวนโคกําลังรีดนม  ซึ่งโปรแกรมจะ
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณนํ้านมเฉล่ียต่อโคกําลังรีดนม 1 ตัว ซึ่งต้องมากกว่า 0 แต่ไม่เกิน 25 Kg. 

 
กรณีที่ต้องการบันทึกข้อมูลเกษตรกรรายอ่ืนเพ่ิมเติม ใหผู้้บันทึกข้อมูลกลับไปทําต้ังแต่ขั้นตอนที่ 

(ก1.1.2) – (ก1.1.4) ใหมอี่กคร้ัง  ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะบันทึกข้อมูลเกษตรกรครบถ้วนทุกราย  จากน้ันให้ผู้
บันทึกข้อมูลดําเนินการในขั้นตอนการส่งข้อมูลตรวจสอบต่อไป 

 
โดยหลังจากการบนัทึกข้อมูลแล้ว  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “กําลังบันทึกข้อมูลโดย อบต.”   

หมายถึง  กําลังบนัทึกข้อมูลรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ในระดับตําบล  โดยเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูลระดับตําบล 
และยังไม่ได้สง่ข้อมูลใหผู้้ตรวจสอบระดับอําเภอทําการตรวจสอบข้อมูล 
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            ( ก 1.2 )  กรณีแก้ไขข้อมูลเกษตรกรผูเ้ลีย้งสัตว์ 

 สําหรับกรณีน้ี เป็นการแก้ไขข้อมูลเกษตรกรรายที่ได้ทําการบันทึกเข้าไปในระบบโปรแกรมฯ ไป
แล้วในปี 2556 มาทําการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้งานสามารถเรียกข้อมูลมาปรับปรุงเองได้ตลอดเวลาใน
ระหว่างช่วงเวลาของการเปิดใช้งานโปรแกรมฯ โดยต้องทําการเรียกข้อมูลมาปรับปรุงทุกรายการ ซึ่งโปรแกรมฯ 
จะยกยอดเฉพาะข้อมูลเกษตรกรมาต้ังต้นให้เท่าน้ัน ซึ่งประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่
อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่เลี้ยงสัตว์และค่าพิกัด ส่วนข้อมูลจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด ผู้ใช้งานต้องทําการ
ปรับปรุงข้อมูลใหม่ทั้งหมด (โปรแกรมฯ ไม่ได้นําข้อมูลจํานวนปศุสัตว์มาต้ังต้นให้)  โดยสถานะของข้อมูลจะอยู่ที่ 
“กําลังบันทึกข้อมูลโดย อบต.” ทั้งหมด ซึ่งต้องทําการปรับปรุงทุกรายการ การเข้าใช้งานโปรแกรมฯ ต้องเข้าสู่
ระบบโดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก โดยผู้ใช้งานสามารถทําการแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล  ตาม
ขั้นตอนดังน้ี 

        ( ก 1.2.1 )  การเข้าสู่เมนูบันทึกข้อมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.1 เพ่ือแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ แท็บ   
บันทึกแบบ ฐปศ.1  หรือ เข้าเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ   บันทึกข้อมูล        เลือก  แบบ ฐปศ.1  ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

( ก 1.2.2 )  เลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลด้านซ้ายมือ โดยข้อมูลจะถูกต้ังต้นให้ที่ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง 

  

1 

2
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  (ก 1.2.3) ค้นหารายชื่อเกษตรกรที่ต้องการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล  ให้ใส่ส่วนใดส่วนหน่ึง
ของคํา หรือทั้งหมด ของ ช่ือ หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  
ที่ช่องค้นหา : จากน้ัน คลิกที่ปุ่ม  ค้นหา  และคลิกที่  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรเพื่อเข้าไปแก้ไขหรือปรับปรุง
ข้อมูลต่อไป  ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 
  
  (ก 1.2.4) แก้ไขหรือปรบัปรงุข้อมูลรายเกษตรกร หลังจากคลิกที่ ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรที่
ต้องการแก้ไข  จะแสดงข้อมลู  ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

1

2
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 ผู้ใช้งานทําการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ถูกต้อง และระบุพิกัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
โปรแกรมฯ จะกําหนดหมุดให้ที่จุดก่ึงกลางตําบล ของ Username : SSD ตําบล ที่ Login เข้าสู่ระบบ (คล้าย
หัวข้อ ก 1.1 กรณีเพ่ิมเติมข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่) จากน้ันผู้ใช้งาน ต้องเล่ือนหมุดไปยังตําแหน่ง
สถานที่เลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร หรือผู้ใช้งานสามารถนําค่าพิกัดมากรอกในระบบได้ในกรณีที่ทราบค่าจากการใช้
เครื่อง GPS หรือจากแหล่งข้อมูลอ่ืน  หรือในกรณีที่มีพิกัดของตําแหน่งใกล้เคียงสามารถนําค่ามากรอก แล้ว
เลื่อนหมุดไปยังตําแหน่งที่ต้องการอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากกรอกข้อมูลและปักหมุดเพ่ือระบุพิกัดหรือกรอกข้อ
มูลค่าพิกัดเสร็จแล้วให้เลือกแท็บ ข้อมูลสัตว์ หรือกด Ctrl+Enter เพ่ือบันทึกข้อมูลจํานวนสัตว์ต่อไป  ใน
ส่วนข้อมูลจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด ผู้ใช้งานต้องทําการกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (โปรแกรมฯ ไม่ได้นําข้อมูลจํานวน
ปศุสัตว์มาต้ังต้นให้)  โดยต้องทําการปรับปรุงทุกรายการ  ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

 แก้ไขข้อมูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ สามารถแก้ไขเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์, ข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  โดยทําการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องเข้า
ไปในช่องที่ต้องการแก้ไข 

 แก้ไขข้อมูลจํานวนปศุสตัว์ ให้คลิกที่ แทบ็ข้อมูลสัตว์  หรือกด Ctrl+enter โดยใน
ส่วนข้อมลูจํานวนปศุสัตว์ ผู้ใช้งานต้องทําการกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (โปรแกรมฯ ไม่ได้นํา
ข้อมูลจํานวนปศุสัตว์มาต้ังต้นให้)  โดยต้องทําการปรับปรงุทุกรายการ ซึ่งผู้ใช้งานต้องใส่
จํานวนสัตว์ที่ถูกต้องเข้าไปในช่องจํานวนสัตว์  แต่ละชนิด  

 หลังจากแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   บันทึก 
 

หมายเหตุ :  กรณีที่ไม่ได้กรอกข้อมูลจํานวนปศุสัตว์ โปรแกรมฯ จะป้องกันไม่ให้สามารถบันทึกข้อมลูได้ 
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กรณีที่ต้องการ แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลเกษตรกรรายอ่ืนเพ่ิมเติม  ใหผู้้ใช้งานกลับไปทําต้ังแต่ขั้นตอนที่      
(ก1.2.2) – (ก1.2.4) ใหม่อีกครั้ง  ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรครบถ้วนทกุราย  จากน้ัน
ให้ผู้ใช้งานดําเนินการในขั้นตอนการส่งข้อมูลตรวจสอบต่อไป 

โดยหลังจากการแก้ไข/ปรบัปรุงข้อมูลแลว้  ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “กําลังบนัทกึข้อมูลโดย อบต.”   
หมายถึง  กําลังบนัทึกข้อมูลรายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ในระดับตําบล  โดยเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูลระดับตําบล 
และยังไม่ได้สง่ข้อมูลตรวจสอบ 
 
           ( ก 1.3 )  กรณียกเลิกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

 เป็นการลบข้อมูลเกษตรกรออกจากฐานข้อมูลในโปรแกรมฯ สําหรับกรณีที่เกษตรกรรายน้ันยกเลิก
การเลี้ยงสัตว์ หรือไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในปี 2557 (ซึ่งในปี 2556 ได้เคยบันทึกข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมฯ แต่ในปี 2557 
ไม่ได้มีการเลี้ยงสัตว์ จึงต้องลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลฯ ปี 2557) การเข้าใช้งานระบบโปรแกรมฯ ต้องเข้าสู่
ระบบโดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก โดยผูใ้ช้งานสามารถทําการยกเลิกข้อมูลเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์  ตามข้ันตอนดังน้ี 

        ( ก 1.3.1 )  การเขา้สูเ่มนบูันทึกข้อมูลตามแบบสาํรวจ ฐปศ.1   เพ่ือลบข้อมูลเกษตรกร ใช้วิธี
ค้นหารายช่ือเกษตรกรที่ต้องการยกเลิกในลกัษณะเดียวกับ (ก 1.2.1) – (ก 1.2.3)  มขีัน้ตอน ดังน้ี  

 คลิกที่แท็บ   บันทึกแบบฐปศ.1  หรือ เข้าเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ   บนัทึกข้อมูล  

 เลือก  แบบ ฐปศ.1 จากน้ันเลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลด้านซ้ายมือ  

 และข้อมูลจะต้ังต้นให้ที่ ข้อมูลที่ยังไม่ได้สง่  จากน้ันใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของคํา หรือ
ทั้งหมด ของ ช่ือ หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการยกเลิกข้อมูลที่ช่องค้นหา  

 จากน้ัน คลิกทีปุ่่ม คน้หา และคลิกที่  หน้า ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรเพ่ือลบข้อมูล
ออกจากระบบ  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

1 
2 3 

4 



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557 หน้า 15 

 

  (ก 1.3.2) การยกเลิกข้อมูลเกษตรกร หลังจากคลิกที่      หน้า  ชื่อ-นามสกุล ของ
เกษตรกรที่ต้องการลบข้อมูลออกแล้วให้กดปุ่ม ลบข้อมูล ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 

 หมายเหตุ :    
การยกเลิกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ออกจากระบบ  ข้อมลูจะถูกยกเลิกออกจากฐานข้อมูลในปี 2557 

เท่าน้ัน  ซึ่งจะถือว่า  เกษตรกรรายน้ันไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในปี 2557  แต่ขอ้มูลการเลี้ยงสตัว์ในปี 2556 ของเกษตรกร
รายน้ันยังคงอยู่ในระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
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 ( ก 2 )  ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกขอ้มูล  (จากผู้ใช้งานระดับตําบล) 
 เป็นกรณีที่ปรับปรุงฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทําการส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ 

ทําการตรวจสอบข้อมูล  ซึ่งเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโปรแกรมฯ ก่อนส่ง
ข้อมูลตรวจสอบและยืนยันข้อมูลต่อไป 

( ก 2.1 )  การตรวจสอบขอ้มูลรายเกษตรกร  ผูใ้ช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD ตาม
ด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  และทาํตามขั้นตอนดังน้ี 

 เลือกแท็บ    บันทึกข้อมูล        แบบ ฐปศ.1         

 เลือก หมู่บ้าน ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล  

 เลือกแท็บ  สรุปการบนัทึกข้อมูลรายเกษตรกร   จากน้ันทําการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งจะแสดงสถานะของข้อมูลด้านท้ายของแต่ละรายการ 
ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 
 
  ( ก 2.2 ) การตรวจสอบข้อมูลระดับหมู่บ้าน   ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบวิธีเดียวกับขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อมูลรายเกษตรกร  แต่ให้เลือกแท็บ  สรุปการบันทึกข้อมูลระดับหมู่บ้าน     จากนั้นทําการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลในภาพรวมของทั้งหมู่บ้าน  ดังจอภาพต่อไปน้ี   
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 ทั้ง (ก 2.1) และ (ก 2.2) ผู้ใช้งานสามารถตรวจอบข้อมูลในรูปแบบของ Excel ได้  โดยเลือกที่ 
        ส่งข้อมูลออกเป็น Excel     หรือพิมพ์ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกที่   พมิพ์รายงาน 
 
 หลังจากผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบความผิดพลาดของข้อมูล  สามารถ
แก้ไขข้อมูลได้  ตามข้ันตอนดังน้ี 

( ก 2.3 )  ตรวจสอบข้อมูลซํ้า  เป็นส่วนที่ให้ผู้บันทึกข้อมูลทําการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมฯ ที่
มีปัญหาการบันทึกข้อมูลผิดพลาดจนพบข้อมูลซ้ํา  ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัส
พ้ืนที่ 8 หลัก  จากน้ันทําตามขั้นตอนดังน้ี 

 เลือกแท็บ    บันทึกข้อมูล           แบบ ฐปศ.1             

 เลือก หมู่บ้าน ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลซ้ํา   

 เลือกแท็บ  ตรวจสอบข้อมูลซํ้า  หากพบข้อมูลซ้ําให้คลิก    หน้ารายการที่ไม่ถูกต้อง   

 แล้วคลิกปุ่ม  ลบข้อมูล  ดังจอภาพต่อไปน้ี 
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ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรฯ ซํ้ากัน 
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( ก 2.4 )  การลบ/แก้ไขข้อมูล   ผูใ้ช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้  Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 
8 หลัก  จากน้ันทําตามขั้นตอนดังน้ี 

 เลือกแท็บ    บันทึกข้อมูล          แบบ ฐปศ.1    หรือเลือกที่ คุณมแีบบสํารวจ ฐปศ.1 
ที่ยังไม่ได้ส่ง...... รายการ    

 เลือก   หมู่บา้น   ที่ต้องการแก้ไข / ลบข้อมูล  ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในส่วนของ ข้อมูลทียั่ง
ไม่ได้ส่ง   ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลของเกษตรกร โดยใส่ส่วนใดสว่นหน่ึงของคํา หรือทั้งหมด ของ ช่ือ หรือ
นามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการแก้ไขข้อมูล  ที่ช่องค้นหา  

  คลิกที่ปุ่ม  คน้หา  ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

  

  (ก 2.4.1) กรณีลบข้อมูล ให้คลิก  หน้ารายการ แล้วคลกิ  ลบข้อมูล  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

 
 

  (ก 2.4.2) กรณีแก้ไขข้อมูล ให้คลิกที่ช่ือ-นามสกุล ของเกษตรกรที่ต้องการแก้ไข  จากน้ันให้
แก้ไขข้อมูลใหถู้กต้อง แล้วกด  บันทึก  ซึ่งสามารถทําได้ในลักษณะเดียวกับ (ก 1.2.3) – (ก 1.2.4) 
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 ( ก 3 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล (จากผู้ใชง้านระดับตําบล) 
     ( ก 3.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

  หลังจากที่บันทึกข้อมูลระดับตําบล ได้ตรวจสอบและปรบัปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณท์ั้งหมดแล้ว  
จะต้องทําการยืนยันส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอทําการตรวจสอบข้อมูล  โดยผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
โดยใช้ Username : SSD และตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก    

  จากน้ันเลือกเมนู  บันทึกข้อมูล          แบบ ฐปศ.1  หรือเลือกที่  คุณมีแบบสาํรวจ ฐปศ.1 ที่
ยังไม่ได้ส่ง    แสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 
 

 เลือก หมู่บ้าน ที่ต้องการยืนยันส่งข้อมูล       คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งข้อมูล
ตรวจสอบ  หรอืเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ในกรณทีี่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมดในหน้าน้ัน  จากน้ันคลิกปุ่ม 
ส่งตรวจสอบข้อมูล 

  ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการส่งข้อมูล        คลิกปุ่ม   OK    ดังจอภาพต่อไปนี้ 
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หลังจากยืนยันส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมลูที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลทียั่งไม่ได้ส่ง  และข้อมูลจะอยู่ใน
สถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันขอ้มูล”   ซึ่งข้อมูลจะรอการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ (CDT) ต่อไป  โดย
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งไปแล้วโดยเลือกที่  ข้อมูลทีส่่งแลว้  รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

 
  
     ( ก 3.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสังเกต     
  เป็นกรณีที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ(CDT) ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมี
ข้อสงสัยจึงทําการต้ังข้อสังเกตกลับมาให้ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล(SSD) ทําการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลใหม ่ 
แล้วยืนยันการบันทึกข้อมูลใหม่อีกคร้ัง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสังเกต  ได้ดังน้ี 

  ( ก 3.2.1 )  การเข้าสู่ระบบโปรแกรมฯ 

 เข้าใช้งาน โดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกที ่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.1 ที่ถูกต้ังข้อสังเกต หรือเลือกที่ แทบ็  ข้อมูลที่ถูกต้ัง
ข้อสังเกต  จากน้ันคลิก  แบบ ฐปศ. 1  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 
 

 เลือกชื่อเรื่องที่ถูกต้ังข้อสังเกต  ดังจอภาพ 
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  ( ก 3.2.2 )  ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสังเกต 

 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไมถู่กต้องให้คลิกที่  ชื่อเกษตรกร  เพ่ือทําการแก้ไขข้อมูล
ให้ถูกต้องต่อไป แต่กรณีที่หมู่บ้านน้ันมีการต้ังข้อสังเกตเกษตรกรหลายราย  ผู้ใช้งานสามารถทําการค้นหารายช่ือ
เกษตรกรได้โดยคลิกที ่Edit         เลือก Find on this Page…        แล้วใส่ช่ือเกษตรกรที่ต้องการค้นหาที่ช่อง 
Find :         กด Enter 

 กรณีที่ต้องการลบเกษตรกรรายน้ันออกให้คลิกที ่    หน้าช่ือเกษตรกร  จากน้ัน
คลิกปุ่ม    ลบข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลเกษตรกรครบทุกรายแล้ว  ให้กดปุ่ม   ยืนยันและสง่ข้อมูล   ซึ่ง
ผู้ใช้งานต้องทําการแก้ไขข้อมูลเกษตรกรทกุรายที่ถูกต้ังข้อสังเกตให้ครบถ้วนก่อน  เน่ืองจากถ้าข้อมูลถูกส่งไปแลว้
จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  จะต้องทําการต้ังข้อสังเกตเพ่ือส่งข้อมูลใหม่อีกคร้ัง  จึงจะสามารถแก้ไขข้อมูลตาม
ระบบได้ 

 หากตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติให้คลกิปุ่ม     ยืนยันและส่งข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟลใ์นส่วนของ
การแสดงความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม    บันทึก    เพ่ือส่งความคิดเห็น แสดงดังจอภาพต่อไปนี้ 
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หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขแล้ว   ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันขอ้มูล”   และผู ้
ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ (CDT)  ต้องเข้ามายืนยันและตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ังต่อไป  [ ดังขั้นตอนที่ ( ก 4 ) ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสช่ื่อเกษตรกรท่ีต้องการค้นหา 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ข.)  แบบสํารวจข้อมูลหมู่บา้น 
( ข1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน  (จากผู้ใช้งานระดับตําบล) 

       ผู้ใช้งานต้องนําข้อมูลหมู่บ้านที่ได้บันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ไปแล้วในปี 2556 มาทําการปรับปรุง
ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  โดยทําตามข้ันตอนดังน้ี 

 เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 ที่หน้าแรกให้เลือกแท็บ  บนัทึกข้อมูล   บนัทึกข้อมูลหมู่บ้าน หรือเลือกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูล
หมู่บ้าน     คลิกที่ Folder ของตําบลด้านซ้ายมือ  เลือกแท็บ  ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน แสดง
รายละเอียดดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

 ให้ตรวจสอบขอ้มูลที่แสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกแท็บ          
ส่งข้อมูลออกเป็น Excel  

 หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ถา้ต้องการปรับปรุงข้อมูลให้คลิกที่แท็บ   บันทึกข้อมูล
หมู่บ้าน  จากน้ันเลือกที่ ข้อมูลที่ยืนยันแลว้  

 เลือกหมู่บ้านทีต้่องการปรับปรุงและแก้ไขขอ้มูลให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกด บันทึก ดังจอภาพ 
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 ( ข2 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล  (จากผู้ใชง้านระดับตําบล) 
 ( ข2.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
  หลังจากที่บันทึกข้อมูลระดับตําบล ได้ตรวจสอบและปรบัปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณท์ั้งหมดแล้ว  
จะต้องทําการยืนยันส่งข้อมูลเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอทําการตรวจสอบข้อมูล  ผูใ้ช้งานเข้าสู่ระบบโดย
ใช้ Username : SSD และตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก    

 จากน้ันเลือกเมนู  บันทึกขอ้มูล          แบบข้อมูลหมู่บ้าน  หรือเลือกที่  คุณมีแบบข้อมูล
หมู่บ้านที่ยังไม่ได้ส่ง    คลิกที่ Folder ของตําบลด้านซ้ายมือ           

 คลิก  หน้ารายการท่ีต้องการส่งตรวจสอบข้อมูล  หรือในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมดใน
หน้าน้ัน ให้คลกิ  บริเวณหัวตารางด้านบน      จากน้ันคลิกปุ่ม    ยืนยันและสง่ขอ้มูล       
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งข้อมูล คลิกปุ่ม OK รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

  หลังจากยืนยันส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลที่ส่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง  และข้อมูลจะ
อยู่ในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล”   ซึ่งข้อมูลจะรอการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบระดับตําบล (CDT) ต่อไป  
โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกสง่ไปแล้วโดยเลือกที่    ข้อมูลที่ส่งแล้ว    
 
 ( ข2.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสังเกต     
  เป็นกรณีที่ภายหลังจากผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ(CDT)  ตรวจสอบแล้วพบข้อผดิพลาดหรือ
มีข้อสงสัยจึงทาํการต้ังข้อสังเกตเพ่ือส่งข้อมูลกลับมาใหผู้้บันทึกระดับตําบล(SSD) ตรวจสอบข้อมูลใหม่ หรือ  แก้ไข
และยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกคร้ัง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสงัเกต  ได้ดังน้ี 

 เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกที่   คุณมีแบบสํารวจขอ้มูลหมู่บ้านทีถู่กต้ังข้อสังเกต  หรือเลือกที่ แท็บ ข้อมูลที่ถูกต้ัง
ข้อสังเกต         แบบสํารวจข้อมูลหมู่บา้น            คลิกชื่อเรื่องที่ถูกต้ังข้อสังเกต  ดัง
จอภาพ 
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไมถู่กต้องให้คลิกที่  ชื่อหมู่บ้าน  เพ่ือทําการแก้ไขข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว หรือตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ  ให้กดปุ่ม     
ยืนยันและสง่ข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟลใ์นส่วนของการแสดง
ความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม    บันทึก    เพ่ือส่งความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 
 
 

 หมายเหตุ : หลังจากตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขแล้ว   ขอ้มูลจะอยู่ในสถานะ  “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล”   
และผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ (CDT)  ต้องเข้ามายืนยันและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต่อไป   
 

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ส่วนที่ 2 

สําหรับผู้ใช้งาน 

ระดับอําเภอ 
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ก.)  แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครวัเรือน (ฐปศ.1) 

  ( ก 4 )  การตรวจสอบข้อมูล  (จากผู้ใชง้านระดับอําเภอ) 

  ( ก 4.1 )  การยืนยันและส่งข้อมูล   

    หลังจากที่ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล (SSD)  ทําการยืนยันและส่งข้อมลูเรียบร้อยแลว้   จากน้ันผู้
ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ (CDT)  ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและทําการยืนยันและส่งข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย   
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : CDT ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  จากน้ันทําตามขั้นตอน  ดังน้ี 

   เข้าเมนูตรวจสอบข้อมูล      แบบ ฐปศ.1หรือคลิกทีค่ณุมีแบบสาํรวจ ฐปศ.1 ที่รอตรวจสอบ   

   คลิก  แทบ็  ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์         เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  
ต้ังแต่ตําบล  และหมู่บ้าน   หรือสามารถค้นหาจากช่ือหมู่บ้านได้  โดยเลือกตําบลหมู่บ้านแล้ว
กดปุ่ม    คน้หา    

   กรณทีี่ไม่พบความผิดพลาดของข้อมูล  คลิก  หน้ารายการที่ต้องการยืนยันและสง่ข้อมูล  
หรือในกรณีทีต้่องการยืนยันและส่งข้อมูลทัง้หมดในหน้าน้ัน ใหค้ลิก  บริเวณหัวตาราง
ด้านบน  จากน้ันคลิกปุ่ม    ยืนยันและส่งข้อมูล       ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่ง
ข้อมูล    คลิกปุ่ม   OK    ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

   

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลทีส่่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ“ยืนยันข้อมูลเรียบรอ้ยแล้ว”ระบบจะนําข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงานต่อไป 
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     ( ก 4.2 )  การต้ังข้อสงัเกต    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ (CDT)  ตรวจสอบข้อมูล
แล้วพบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  หรือมีข้อสงสัย  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล  ให้
ตรวจสอบข้อมูลได้อีกคร้ัง  ซึ่งกรณีน้ีใช้สําหรับข้อมูลที่อยู่ในสถานะ “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล” เท่าน้ัน โดยใช้  
Username : CDT  ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  เข้าไปต้ังข้อสังเกต   ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

 คลิก  หน้ารายการที่ต้องการต้ังข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ในกรณีที่
ต้องการต้ังขอสังเกตทุกรายการในหน้าน้ัน        

 คลิกปุ่ม    ต้ังข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ต้ังข้อสังเกต  แล้วคลิกที่ปุ่ม    บนัทึก   จากน้ันคลิก   OK     
รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 
 

 
 

 หมายเหตุ :  
‐ รายการที่ถูกต้ังข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปใหผู้้บันทึกข้อมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมลู

และยืนยันส่งขอ้มูลมาใหม่อีกคร้ัง   
‐ หลังจากข้อมูลถูกต้ังข้อสังเกตแล้ว  ข้อมลูจะอยู่ในสถานะ  “ต้ังข้อสังเกตโดย ปศอ.” 
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ข.)  แบบสํารวจข้อมูลหมู่บา้น 
 ( ข3 )  การตรวจสอบข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับอําเภอ) 
 ( ข3.1 )  การยืนยันและสง่ข้อมูล 

   หลังจากที่ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล (SSD)  ทําการยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   จากน้ันผู้
ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ (CDT)  ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและทําการยืนยันและส่งข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย   
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : CDT ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  จากน้ันทําตามขั้นตอน  ดังน้ี 

   เข้าเมนู ตรวจสอบข้อมูล     แบบสาํรวจข้อมูลหมู่บ้าน หรือคลิกที ่ คุณมีแบบสํารวจข้อมูล
หมู่บ้านที่รอตรวจสอบ   

   เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  ต้ังแต่ตําบล  และหมู่บ้าน   หรือสามารถค้นหาจากช่ือตําบล
แล้วกดปุ่ม    ค้นหา    

   กรณทีี่ไม่พบความผิดพลาดของข้อมูล  คลิก  หน้ารายการที่ต้องการยืนยันและสง่ข้อมูล  
หรือในกรณีทีต้่องการยืนยันและส่งข้อมูลทัง้หมดในหน้าน้ัน ใหค้ลิก  บริเวณหัวตาราง
ด้านบน  จากนั้นคลิกปุ่ม    ยืนยันและสง่ข้อมูล  ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและสง่ข้อมูล        
คลิกปุ่ม   OK   ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลทีส่่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน  และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ  “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”   ระบบจะนําข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงาน
ต่อไป 
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 ( ข3.2 )  การต้ังข้อสังเกต    ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบขอ้มูลระดับอําเภอ (CDT)  ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
พบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  หรือมีข้อสงสยั  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล(SSD)  ให้
ตรวจสอบข้อมูลได้อีกคร้ัง ซึง่กรณีน้ีใช้สําหรับข้อมูลที่อยู่ในสถานะ “รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล” เท่าน้ัน โดยใช้ 
Username : CDT ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  เข้าไปต้ังข้อสังเกต ตามข้ันตอนดังน้ี 

 คลิก  หน้าช่ือหมู่บ้านที่ต้องการต้ังข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ใน
กรณีที่ต้องการต้ังข้อสังเกตทุกรายการในหน้าน้ัน        

 คลิกปุ่ม    ต้ังข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ต้ังข้อสังเกต  แล้วคลิกที่ปุ่ม  บนัทกึ จากน้ันคลิก  OK      
 

 

 หมายเหตุ :  

‐ รายการที่ถูกต้ังข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปใหผู้้บันทึกข้อมูลระดับตําบล (SSD) ตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง   
‐ หลังจากข้อมูลถูกต้ังข้อสังเกตแล้ว  ข้อมลูจะอยู่ในสถานะ  “ต้ังข้อสังเกตโดย ปศอ.” 
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ส่วนที่ 3 

สําหรับผู้ใช้งาน 

ระดับจังหวัด 
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ค.)  แบบสํารวจข้อมูลสถานที่ดําเนนิกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) 
( ค1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบสาํรวจ ฐปศ.4/7  

ผู้ใช้งานต้องนําข้อมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ที่ได้บันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในปี 2556 มา
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  โดยทําตามขั้นตอนดังน้ี 

 เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

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

 

 ให้ตรวจสอบขอ้มูลที่แสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกปุ่ม        
ส่งข้อมูลออกเป็น Excel 

 หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว  ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูลให้คลิกที่แท็บ   บนัทึกข้อมูล ฐปศ.4/7     
จากน้ันเลือกอําเภอที่ต้องการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลใหถู้กต้องครบถ้วน  แล้วกด   บนัทึก  ดังจอภาพ 
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( ค2 )  การสง่ข้อมูล เพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล (จากผู้ใชง้านระดับจังหวัด) 
 ( ค2.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

หลังจากที่ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วจะต้องทําการยืนยันส่งข้อมูลตรวจสอบเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขตทําการตรวจสอบข้อมูล  ผู้ใช้งานเข้า
สู่ระบบโดยใช้  Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  จากน้ันทาํตามขั้นตอน  ดังน้ี 

 เลือกเมนู  บันทึกข้อมูล        แบบ ฐปศ.4/7  หรือเลือกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ที่
ยังไม่ได้ส่ง          

 คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งตรวจสอบข้อมูล  หรือในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมด
ในหน้าน้ัน ใหค้ลิก  บริเวณหัวตารางด้านบน      จากน้ันคลิกปุ่ม    ยืนยันและสง่ขอ้มูล       
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งข้อมูล  คลิกปุ่ม OK รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 

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

 
 
 ( ค2.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสังเกต     
  หลังจากที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion) ทําการต้ังข้อสังเกตแล้ว ในกรณีทีต่รวจสอบ
แล้วพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัย ต้องการส่งข้อมูลมาให้ผู้บันทึกข้อมลูระดับจังหวัด (SPV)  ทําการตรวจสอบ
ข้อมูลใหม่  เพ่ือแก้ไขและยืนยันการบันทึกข้อมูลอีกคร้ัง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถกูต้ังข้อสังเกต  ได้ดังน้ี 

 เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกที่ คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 ที่ถูกต้ังข้อสังเกต หรือเลือกที ่ แท็บ ข้อมูลที่ถูกต้ัง
ข้อสังเกต         แบบ ฐปศ.4/7     คลิกชือ่เรื่องที่ถูกต้ังข้อสังเกต  ดังจอภาพ 
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไมถู่กต้องให้คลิกที่  ชื่ออําเภอ  เพ่ือทําการแก้ไขข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว  หรือตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ  ให้กดปุ่ม     
ยืนยันและสง่ข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟลใ์นส่วนของการแสดง
ความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม    บันทึก   เพ่ือส่งความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

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

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ง.)  แบบสํารวจข้อมูลสถานที่ดําเนนิกิจกรรมด้านปศสุัตว์ (ฐปศ.4/8) 
( ง1 )  ปรับปรุงฐานข้อมูลตามแบบสาํรวจ ฐปศ.4/8  

ผู้ใช้งานต้องนําข้อมูลตามแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ที่ได้บันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในปี 2556 มา
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  โดยทําตามขั้นตอนดังน้ี 

 เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

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

 

 ให้ตรวจสอบขอ้มูลที่แสดงบนจอภาพ  หรือสามารถ Export ข้อมูลออกมาตรวจสอบโดยเลือกปุ่ม        
ส่งข้อมูลออกเป็น Excel 

 หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้ว  ถ้าต้องการปรับปรุงข้อมูลให้คลิกที่แท็บ   บนัทึกข้อมูล ฐปศ.4/8     
เลือก  ข้อมลูทีส่่งแล้ว จากน้ันเลือกอําเภอที่ต้องการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลใหถู้กต้องครบถ้วน  แลว้กด   บนัทึก   
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( ง2 )  การส่งข้อมูล เพื่อตรวจสอบและการยืนยันข้อมูล (จากผู้ใชง้านระดับจังหวัด) 
 ( ง2.1 )  การส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 

หลังจากที่ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ได้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วจะต้องทําการยืนยันส่งข้อมูลตรวจสอบเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขตทําการตรวจสอบข้อมูล  ผู้ใช้งานเข้า
สู่ระบบโดยใช้  Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก  จากน้ันทาํตามขั้นตอน  ดังน้ี 

 เลือกเมนู  บันทึกข้อมูล        แบบ ฐปศ.4/8  หรือเลือกที่  คุณมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ที่
ยังไม่ได้ส่ง          

 คลิก  หน้ารายการที่ต้องการส่งตรวจสอบข้อมูล  หรือในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลทั้งหมด
ในหน้าน้ัน ใหค้ลิก  บริเวณหัวตารางด้านบน      จากน้ันคลิกปุ่ม    ยืนยันและสง่ขอ้มูล       
ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งข้อมูล      คลิกปุ่ม   OK  รายละเอียดแสดงดังจอภาพ 

 

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

 
 

 ( ง2.2 )  การยืนยันและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสังเกต     
  หลังจากที่ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion)  ทําการตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาดหรือมี
ข้อสงสัย  จึงทาํการต้ังข้อสังเกตกลับมาให้   ผู้บันทึกข้อมลูระดับจังหวัด (SPV) ทําการตรวจสอบ  แก้ไขและยืนยัน
การบันทึกข้อมูลอีกคร้ัง  โดยสามารถยืนยันข้อมูลที่ถูกต้ังข้อสังเกต  ได้ดังน้ี 

 เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username : SPV ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก 

 คลิกที่   คณุมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 ทีถู่กต้ังข้อสังเกต  หรือเลือกที่ แท็บ ข้อมูลที่ถูกต้ัง
ข้อสังเกต         แบบ ฐปศ.4/8   คลิกชื่อเรื่องที่ถูกต้ังขอ้สังเกต  
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 หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไมถู่กต้องให้คลิกที่  ชื่ออําเภอ  เพ่ือทําการแก้ไขข้อมูล 

 หลังจากแก้ไขข้อมูลครบถ้วนแล้ว หรือตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ  ให้กดปุ่ม     
ยืนยันและสง่ข้อมูล 

 หากต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ระบุข้อความและแนบไฟลใ์นส่วนของการแสดง
ความคิดเห็นแล้วกดปุ่ม   บนัทึก  เพ่ือส่งความคิดเห็น  รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

 

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

กรณีต้องการลบข้อมลู 

กรณีต้องการแนบไฟล์ 
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ส่วนที่ 4 

สําหรับผู้ใช้งาน 

ระดับเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557 หน้า 39 

 

ค.)  แบบสํารวจข้อมูลสถานที่ดําเนนิกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ (ฐปศ.4/7) 
 ( ค3 )  การตรวจสอบข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับเขต) 
 ( ค3.1 )  การยืนยันและสง่ข้อมูล 

   หลังจากที่ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด (SPV)  ทําการยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   จากน้ัน
ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต(CRegion) ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและทําการยืนยันและส่งข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย   
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : CRegion  ตามด้วยรหัสพ้ืนที่เขต  จากน้ันทําตามข้ันตอน  ดังน้ี 

 เข้าเมนู  ตรวจสอบข้อมูล          แบบ ฐปศ.4/7    หรือคลิกที่  คณุมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/7 
ที่รอการตรวจสอบ 

   เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  ต้ังแต่จังหวัด  และอําเภอ   หรือสามารถค้นหาจากช่ือ
จังหวัดแล้วกดปุ่ม    คน้หา    

   กรณทีี่ไม่พบความผิดพลาดของข้อมูล  คลิก  หน้ารายการที่ต้องการยืนยันและสง่ข้อมูล  
หรือในกรณีทีต้่องการยืนยันและส่งข้อมูลทัง้หมดในหน้าน้ัน ใหค้ลิก  บริเวณหัวตาราง
ด้านบน  จากน้ันคลิกปุ่ม    ยืนยันและส่งข้อมูล       ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่ง
ข้อมูล  คลิกปุ่ม  OK  ดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้ว  ข้อมูลทีส่่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลที่ยังไม่ได้ยืนยัน  และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ“ยืนยันข้อมูลเรียบรอ้ยแล้ว”ระบบจะนําข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงานต่อไป 
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 ( ค3.2 )  การต้ังข้อสังเกต 
  ในกรณีทีผู่้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion) ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  
หรือมีข้อสงสัย  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด  ให้ตรวจสอบข้อมูลได้อีกคร้ัง  เข้าระบบ
โดยใช้ Username : Cregion ตามด้วยรหัสพ้ืนที่เขต   แล้วเข้าไปต้ังข้อสังเกต  ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

 คลิก  หน้าช่ืออําเภอที่ต้องการต้ังข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ใน
กรณีที่ต้องการต้ังข้อสังเกตทุกรายการในหน้าน้ัน        

 คลิกปุ่ม    ต้ังข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ต้ังข้อสังเกต  แล้วคลิกที่ปุ่ม    บันทึก   จากน้ันคลกิ   
OK     รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

 
 

 หมายเหตุ :  
‐ รายการที่ถูกต้ังข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปใหผู้้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง   
‐ หลังจากข้อมูลถูกต้ังข้อสังเกตแล้ว  ข้อมลูจะอยู่ในสถานะ  “ต้ังข้อสังเกตโดยเจ้าหน้าที่เขต” 
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ง.)  แบบสํารวจข้อมูลสถานที่ดําเนนิกิจกรรมด้านปศสุัตว์ (ฐปศ.4/8) 
 ( ง3 )  การตรวจสอบข้อมูล (จากผู้ใช้งานระดับเขต) 
 ( ง3.1 )  การยืนยันและสง่ข้อมูล 

   หลังจากที่ผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด (SPV)  ทําการยืนยันและส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   จากน้ัน
ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต(CRegion) ต้องเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและทําการยืนยันและส่งข้อมูลในขั้นตอนสุดท้าย   
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : CRegion  ตามด้วยรหัสพ้ืนที่เขต  จากน้ันทําตามข้ันตอน  ดังน้ี 

 เข้าเมนู  ตรวจสอบข้อมูล          แบบ ฐปศ.4/8    หรือคลิกที่  คณุมีแบบสํารวจ ฐปศ.4/8 
ที่รอการตรวจสอบ 

   เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการยืนยัน  ต้ังแต่จังหวัด  และอําเภอ           

   กรณทีี่ไม่พบความผิดพลาดของข้อมูล  คลิก  หน้ารายการที่ต้องการยืนยันและสง่ข้อมูล  
หรือในกรณีทีต้่องการยืนยันและส่งข้อมูลทัง้หมดในหน้าน้ัน ใหค้ลิก  บริเวณหัวตาราง
ด้านบน  จากน้ันคลิกปุ่ม  ยืนยันและสง่ข้อมูล ระบบจะแสดงข้อความยืนยันและส่งข้อมลู  
คลิกปุ่ม   OK   ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

  หลังจากยืนยันและส่งข้อมูลแล้วข้อมูลทีส่่งจะหายไปจากหน้าจอข้อมูลทียั่งไม่ได้ยืนยัน และ
ข้อมูลจะอยู่ในสถานะ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ระบบจะนําข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเพ่ือออกรายงาน
ต่อไป 

 
 ( ง3.2 )  การต้ังข้อสงัเกต    ในกรณีทีผู่้ตรวจสอบข้อมูลระดับเขต (CRegion)  ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
พบว่าข้อมูลมีความผิดปกติ  หรือมีข้อสงสัย  ผู้ตรวจสอบสามารถแจ้งไปยังผู้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด  ให้
ตรวจสอบข้อมูลได้อีกคร้ัง  โดยใช้ Username : CRegion ตามด้วยรหัสพ้ืนที่เขต  เข้าไปต้ังข้อสังเกต  ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
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 คลิก  หน้าช่ืออําเภอที่ต้องการต้ังข้อสังเกต  หรือเลือก  บริเวณหัวตารางด้านบน  ใน
กรณีที่ต้องการต้ังข้อสังเกตทุกรายการในหน้าน้ัน        

 คลิกปุ่ม    ต้ังข้อสังเกต 

 ระบุ  ชื่อเรื่อง  และ  รายละเอียด  ที่ต้ังข้อสังเกต  แล้วคลิกที่ปุ่ม    บันทึก   จากน้ันคลกิ   
OK     รายละเอียดแสดงดังจอภาพต่อไปน้ี 

 

 หมายเหตุ :  
‐ รายการที่ถูกต้ังข้อสังเกตจะถูกส่งกลับไปใหผู้้บันทึกข้อมูลระดับจังหวัด(SPV) ตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง   
‐ หลังจากข้อมูลถูกต้ังข้อสังเกตแล้ว  ข้อมลูจะอยู่ในสถานะ  “ต้ังข้อสังเกตโดยเจ้าหน้าที่เขต” 
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ติดตามการบนัทึกข้อมูล 

 เป็นส่วนที่ใช้สาํหรับติดตามการบันทึกข้อมลูและการตรวจสอบข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่ว่าได้ดําเนินการถึง
ขั้นตอนใดบ้าง  โดยเลือกแท็บ   ติดตามการบันทึกข้อมูล     เลือกแบบสํารวจที่ต้องการติดตามข้อมูล  ดังจอภาพ 

 

 สถานะการบนัทึกข้อมูล  มีรายละเอียดดังนี ้

 แบบสํารวจ ฐปศ.1 และแบบสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน  มีทัง้หมด 4 สถานะ ดังน้ี 
 “กําลงับันทึกข้อมูลโดย อบต.”หมายถึง กําลังบันทึกข้อมูลในระดับตําบลและยังไม่ได้สง่ข้อมูล 
     ตรวจสอบ 

 “รอ ปศอ.ยืนยันข้อมูล” หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันข้อมลูจากผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ 
 “ต้ังข้อสังเกต โดย ปศอ.” หมายถึง  ข้อมลูถูกต้ังข้อสังเกตโดยผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ 

 “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง ข้อมลูผ่านการตรวจสอบและยืนยันทุกขั้นตอนแล้ว  และพร้อม  
               ที่จะประมวลผล  ออกรายงานเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 แบบสํารวจ ฐปศ. 4/7  และ แบบสํารวจ ฐปศ. 4/8  มทีั้งหมด 4 สถานะ ดังน้ี 
 “กําลงับันทึกข้อมูลโดย ปศจ.”  หมายถึง  กําลังบันทึกข้อมลูโดย ปศจ. และยังไม่ได้ส่งข้อมูล  
       ตรวจสอบ 

 “รอ เจ้าหนา้ที่เขตยนืยันขอ้มูล” หมายถึง  รอการตรวจสอบและยืนยันข้อมลูจากผู้ตรวจสอบระดับเขต 
 “ต้ังข้อสังเกตโดยเจ้าหน้าทีเ่ขต”หมายถึง  ข้อมูลถูกต้ังข้อสังเกตโดยผู้ตรวจสอบระดับเขต 
 “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” หมายถึง  ข้อมูลผ่านการตรวจสอบและยืนยันทุกขั้นตอนแล้วและ

พร้อมที่จะประมวลผล  ออกรายงานเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

 โดยมีขั้นตอนการติดตามสถานะการบันทกึข้อมูลดังนี ้
          กรณีที่ 1 : เป็นผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล (Username : SSD) ตรวจสอบสถานะที่ ปุ่ม  "บันทึก
แบบ ฐปศ.1"  -> เลือก  "หมู่บ้าน"   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล -> เลือกที่แท็บ "สรุปการบันทึกข้อมูลรายเกษตรกร" -
> แล้วตรวจสอบที่ "สถานะ" ของข้อมูลท้ายช่ือเกษตรกรแต่ละราย  (ดังจอภาพ) 
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          กรณีที่ 2 : เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ/จังหวัด/เขต (Username : CDT/CPV/CRegion) 
ตรวจสอบสถานะที่แท็บ "ติดตามการบันทึกข้อมูล" -> เลือก "แบบ ฐปศ.1" -> เลือกพ้ืนที่ที่ต้องการติดตามการ
บันทึกข้อมูลตามระดับข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ จากน้ันตรวจสอบ "สถานะ" ของข้อมูลแต่ละลําดับ (ดังจอภาพ) 

 

 

 ภาพข้างต้นจะแสดงให้ถึงเห็นจํานวนรายการข้อมูลทั้งหมดในแต่ละเขตปศุสัตว์ หมายถึงข้อมูลทุกรายการ
ที่มีอยู่ในระบบ ประกอบด้วยข้อมูลทุกสถานะ ได้แก่ กําลังบันทึกข้อมูลโดย อบต., รอ ปศอ.ยืนยันข้อมูล, ต้ัง
ข้อสังเกตโดย ปศอ. และยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่วนจํานวนข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง จะแสดงเฉพาะจํานวนรายการท่ี
มีสถานะกําลังบันทึกโดย อบต. เท่าน้ัน ซึ่งเป็นเพียงส่วนหน่ึงของจํานวนรายการทั้งหมด ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่มีสถานะ
กําลังบันทึกโดย อบต. จํานวนรายการจะแสดงเป็น “0” โดยในส่วนท้ายของแต่ละลําดับจะแสดงว่าสถานะตํ่าสุด
ของแต่ละพ้ืนที่ตามระดับข้อมูลที่ติดตามเป็นอย่างไร  

ตัวอย่างเช่น จํานวนรายการทั้งหมด 10 รายการ จํานวนข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง 2 รายการ และสถานะท้าย
รายการเป็น กําลังบันทึกโดย อบต. หมายความว่า ในพ้ืนที่น้ันมีข้อมูลเกษตรกร 10 ครัวเรือน ซึ่งมี 2 ครัวเรือน 
สถานะข้อมูลอยู่ที่ กําลังบันทึกโดย อบต. ส่วนอีก 8 รายการมีสถานะอ่ืนๆ ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะของ 
แต่ละรายการโดยการเลือกระดับของข้อมูลที่ต้องการต่อไป  

หรือ จํานวนรายการทั้งหมด 10 รายการ จํานวนข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง 0 รายการ และสถานะท้ายรายการ
เป็น รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล หมายความว่า ในพ้ืนที่น้ันมีข้อมูลเกษตรกร 10 ครัวเรือน ซึ่งไม่พบข้อมูลที่อยู่ใน
สถานะกําลังบันทึกโดย อบต. โดยมีสถานะของข้อมูลตํ่าสุด คือ รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบ
สถานะของแต่ละรายการโดยการเลือกระดับของข้อมูลที่ต้องการอีกคร้ัง 
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ทั้งน้ี สามารถตรวจสอบสถานะของแต่ละรายการโดย เลือก "เขตปศุสัตว์ + จังหวัด + อําเภอ + ตําบล + 
หมู่บ้าน" ที่ต้องการติดตามข้อมูล จากน้ันตรวจสอบ "สถานะ" ของข้อมูลท้ายช่ือเกษตรกรแต่ละราย (ดังจอภาพ) 
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การตรวจสอบข้อมูล 

เป็นส่วนที่ใช้สาํหรับตรวจสอบข้อมูล ซึง่จะสรุปข้อมูลที่ได้บันทึกเข้ามาในระบบทั้งหมดในแต่ละพ้ืนที่ 
โดยสรุปข้อมูลจํานวนพ้ืนที่ปลูกหญ้า (ไร่) และจํานวนปศุสัตว์แต่ละชนิด (ตัว) พร้อมทั้งสถานะของการบันทึกข้อมูล
แต่ละรายการในพ้ืนที่ที่ทําการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 

   เข้าเมนู  ตรวจสอบข้อมูล      แบบ ฐปศ.1  

   คลิก  แท็บ  ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์       เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ 
แล้วกดปุ่ม  คน้หา   

  

 
 
หมายเหตุ : สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เฉพาะพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเท่าน้ัน โดยอ้างอิงตามรหัส Username ที่ Login 
เข้าระบบ ซึ่งข้อมูลที่นํามาแสดงผลน้ีจะเป็นแบบ Real time ซึ่งจะสรุปข้อมูลที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดทุกสถานะของ
ข้อมูลขณะที่ตรวจสอบ ซึ่งผู้ใช้งานที่เป็นผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ จังหวัด และเขตปศุสตัว์ สามารถตรวจสอบข้อมูล
เบ้ืองต้นในเมนูน้ีได้ (เน่ืองจากการใช้เมนูรายงานจะนําเฉพาะข้อมูลที่อยู่ในสถานะยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไป
ประมวลผลข้อมูลในช่วงเที่ยงคืน ซึ่งจะสามารถดูรายการได้ในวันถัดไปเท่าน้ัน) ทั้งน้ี ควรตรวจสอบข้อมูลร่วมกับ
เมนูติดตามการบันทึกข้อมูล เน่ืองจากเมนูการตรวจสอบข้อมูลจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลที่ได้ปรับปรุงจํานวนปศุสัตว์
แล้วเท่าน้ัน สว่นรายการใดที่มีสถานะกําลงับันทึกโดย อบต. แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลจํานวนปศุสัตว์ จะไม่นํามา
แสดงผลด้วย 
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การเรียกดูรายงาน   

รายงานในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ 
1) รายงานมาตรฐาน 
2) รายงานการเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า 
3) รายงานพิเศษตามเง่ือนไข 
4) รายงานเปรียบเทียบการเลี้ยงสัตว์ย้อนหลังรายปี 

รายงานทั้ง 4 รูปแบบ  เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในแบบ
สํารวจ 4 แบบหลัก คือ แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน(ฐปศ.1), แบบสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน, 
แบบสํารวจข้อมูลสถานที่ดําเนินกิจการรมด้านอาหารสัตว์(ฐปศ.4/7) และแบบสํารวจข้อมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรม
ด้านปศุสัตว์(ฐปศ.4/8)  ที่ได้ทําการปรับปรุง ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในทุกขั้นตอนตามระบบทั้งหมด ที่สถานะ
ของข้อมูลอยู่ที่ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว”  มาทําการประมวลผลเพ่ือออกรายงาน  

หมายเหตุ : สําหรับแบบ ฐปศ. 1 น้ันกรณีที่ทําการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ (CDT) ทําการตรวจสอบและยืนยันให้อยู่ในสถานะ “ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” 
ข้อมูลรายการนั้นจะไม่ถูกนําไปประมวลผลและดึงมาออกในรายงาน หรือสําหรับกรณีที่ CDT ยืนยันข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมฯ จะไม่ได้นําข้อมูลมาประมวลผลออกรายงานในทันที เน่ืองจากได้กําหนดเวลาในการ 
Update รายงานในช่วงเที่ยงคืนของทุกวัน  ดังน้ันผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานได้ในวันถัดไป หรือดูข้อมูลได้โดย
วิธีการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ในคู่มือโปรแกรมฯ หัวข้อ ก 2.1 หน้า 16 ดังภาพ  

 

ในกรณีที่เป็นผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล(SSD) แต่สําหรับผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับจังหวัด(CPV) และระดับ
เขต(CRegion) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นได้ที่ แท็บตรวจสอบการบันทึกข้อมูล จากน้ันเลือกพ้ืนที่ที่ต้องการ
ดูข้อมูลแล้วกด “ค้นหา” 

 

1

2 
3 

1

2

3



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557 หน้า 48 

 

สําหรับการเรียกดูรายงานน้ันให้ผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผ่านระบบ Online 
โดยเปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมาระบุ URL สําหรับผู้ใช้งานระบบ  และระบุช่ือ Username และ 
Password  สําหรับเข้าสู่ระบบ  โดยสามารถใช้รายงาน ได้ที่แท็บรายงาน ดังภาพ  
 

 
 

1) รายงานมาตรฐาน  ประกอบด้วย 10 รายงานย่อย ได้แก่ 
1.1) รายงานจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วยข้อมูล  

 จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(ครัวเรือน)  

 พ้ืนที่ปลูกหญ้า(ไร่) 

 พ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ(ไร่)  

 สุนัขมีเจ้าของตัวผู้(ตัว), สุนัขมีเจ้าของตัวเมีย(ตัว) และ สุนัขไม่มีเจ้าของ(ตัว) 

 แมวมีเจ้าของตัวผู้(ตัว), แมวมีเจ้าของตัวเมีย(ตัว) และ แมวไม่มีเจ้าของ(ตัว) 
หมายเหตุ : พ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ และสุนัข/แมวไม่มีเจ้าของ ได้จากการแบบสํารวจข้อมูลหมู่บ้าน 

1.2) รายงานการปลูกพืชอาหารสัตว์แสดงจํานวนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฯ ชนิดต่างๆ ได้แก่ 

 หญ้ารูซี่, หญ้ากินนีสีม่วง, หญ้าแพงโกล่า, หญ้าเนเปียร์, หญ้าอะตราตัม, หญ้าโร้ด, 
หญ้าพิแคทูลัม, หญ้าบาน่า, ถั่วฮามาต้า, ถั่วท่าพระสะไตโล, ถั่วคาวาลเคด, ถั่วลิสง
เถา และถั่วไมยรา 

1.3) รายงานจํานวนโคนม ประกอบด้วยข้อมูล 

 จํานวนโคนมเพศผู้(ตัว) 

 จํานวนโคนมเพศเมีย(ตัว) ได้แก่ แรกเกิดถึง 1 ปี, 1 ปีถึงต้ังท้องแรก, โคกําลังรีดนม 
และโคแห้งนม 

 จํานวนนํ้านม(กิโลกรัม) 

 จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งหมด(ครัวเรือน) 
1.4) รายงานจํานวนโคเนื้อ ประกอบด้วยข้อมูล 

 จํานวนโคพ้ืนเมือง(ตัว) ได้แก่ จํานวนโคพ้ืนเมืองเพศผู้ และจํานวนโคพ้ืนเมืองเพศ
เมีย ซึ่งประกอบด้วย แรกเกิดถึงโคสาว และ ต้ังท้องแรกขึ้นไป และจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคพ้ืนเมืองทั้งหมด(ครัวเรอืน) 

1 
2 

3 
4 



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557 หน้า 49 

 

 จํานวนโคพันธ์ุและโคลูกผสม ได้แก่ จํานวนโคพันธ์ุและโคลูกผสมเพศผู้ จํานวนโค
พันธ์ุและโคลูกผสมเพศเมีย ซึ่งประกอบด้วย แรกเกิดถึงโคสาว และ ต้ังท้องแรกขึ้น
ไป และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธ์ุและโคลูกผสมทั้งหมด(ครัวเรือน) 

 จํานวนโคขุน(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน(ครัวเรือน) 
1.5) รายงานจํานวนกระบือ-สุกร ประกอบด้วยข้อมูล 

 จํานวนกระบือ(ตัว) ได้แก่ จํานวนกระบือเพศผู้(ตัว) และ จํานวนกระบือเพศเมีย(ตัว) 
ซึ่งประกอบด้วย แรกเกิดถึงกระบือสาว และ ต้ังท้องแรกขึ้นไป และจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือทั้งหมด(ครัวเรือน) 

 สุกรพ้ืนเมือง ได้แก่ จํานวนสุกรพ้ืนเมือง(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพ้ืนเมือง
(ครัวเรือน) 

 สุกรพันธ์ุ ได้แก่ จํานวนพ่อพันธ์ุ(ตัว), จํานวนแม่พันธ์ุ(ตัว), จํานวนลูกสุกร(ตัว) และ
จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรพันธ์ุทั้งหมด(ครัวเรือน) 

 สุกรขุน ได้แก่ จํานวนสุกรขุน(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนทั้งหมด
(ครัวเรือน) 

1.6) รายงานจํานวนแพะ-แกะ ประกอบด้วยข้อมูล 

 จํานวนแพะเน้ือ(ตัว) ได้แก่ จํานวนแพะเพศผู้(ตัว) จํานวนแพะเพศเมีย(ตัว) ,จํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเน้ือทั้งหมด(ครัวเรือน) 

 จํานวนแพะนม(ตัว) ได้แก่ จํานวนแพะเพศผู้(ตัว) จํานวนแพะเพศเมีย(ตัว) ,จํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมท้ังหมด(ครัวเรือน) 

 จํานวนแกะ(ตัว) ได้แก่ จํานวนแกะเพศผู้(ตัว) ,จํานวนแกะเพศเมีย(ตัว) และจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะทั้งหมด(ครัวเรือน) 

1.7) รายงานจํานวนไก่-เป็ด ประกอบด้วยข้อมูล 

 จํานวนไก่พ้ืนเมือง(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง(ครัวเรือน), จํานวน
ไก่เน้ือ(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เน้ือ(ครัวเรือน), จํานวนไก่ไข่(ตัว) และ
จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่(ครัวเรือน), จํานวนไก่เน้ือพันธ์ุ(ตัว) และจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เน้ือพันธ์ุ(ครัวเรือน), จํานวนไก่ไข่พันธ์ุ(ตัว) และจํานวนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธ์ุ(ครัวเรือน) และจํานวนไก่ทั้งหมด(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ทั้งหมด(ครัวเรือน) 

 จํานวนเป็ดเทศ(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเทศ(ครัวเรือน), จํานวนเป็ด
เน้ือ(ตัว) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเน้ือ(ครัวเรือน), จํานวนเป็ดไข่(ตัว) และ
จํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่(ครัวเรือน), จํานวนเป็ดเน้ือไล่ทุ่ง(ตัว) และจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเนื้อไล่ทุ่ง(ครัวเรือน), จํานวนเป็ดไข่ไล่ทุ่ง(ตัว) และจํานวน
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เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง(ครัวเรือน) และจํานวนเป็ดทั้งหมด(ตัว) และจํานวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดทั้งหมด(ครัวเรือน) 

1.8) รายงานจํานวนสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ประกอบด้วย จํานวนสัตว์อ่ืนๆ และจํานวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์อ่ืนๆ แต่ละชนิด ได้แก่ ลา ล่อ ช้าง ม้า ห่าน ไก่งวง นกกระทาพันธ์ุเน้ือ นกกระทาพันธ์ุไข่ นกกระจอกเทศ 
นกอีมู กวาง อูฐ หมูป่า นก/สัตว์ปีกสวยงาม และสัตว์ปีกอ่ืนๆ  

1.9) รายงานจํานวนสถานท่ีดําเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ ประกอบด้วย  

 โรงงานผลิต(แห่ง) ได้แก่ อาหารสัตว์ ปลาป่น กากถั่วเหลือง กากปาล์ม กากเบียร์ 
กากมะเขือ กากถ่ัวเขียว กากนํ้าตาล กากมะพร้าว มันเส้น ข้าวโพดบด และอ่ืนๆ 

 ร้านขายอาหารสัตว์(อ่ืนๆ) 

 โรงสีข้าว(แห่ง) ได้แก่ ใหญ่ และเล็ก 
1.10) รายงานจํานวนสถานท่ีดําเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย  

 โรงฆ่าสัตว์(แห่ง) ได้แก่ สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก และสัตว์มากกว่า 1 ชนิด 

 โรงฟอกหนัง(แห่ง) 

 โรงงานแปรรูป(แห่ง) 

 โรงงานผลิตภัณฑ์(แห่ง) 

 ศูนย์รวมนม(แห่ง) 

 หน่วยผสมเทียม(แห่ง) ได้แก่ กรมปศุสัตว์ และหน่วยงานอ่ืน 

 ตลาดนัดปศุสัตว์(แห่ง) ได้แก่ สัตว์ใหญ่ และสัตว์ปีก 

 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์(แห่ง) ได้แก่ โคนม โคเน้ือ สุกร และสัตว์ปีก 
 
ตัวอย่างการเรียกดูรายงานมาตรฐาน เป็นดังนี้ 

เข้าใช้งานที่  (1) แท็บรายงาน --> (2) รายงานมาตรฐาน  จากน้ัน เลือกรายงานที่ต้องการ  ดังภาพ 
 

 
 

1.1.1) รายงานจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ระดับประเทศ (แสดงเป็นรายเขตปศุสัตว์) 
สามารถดูรายงานโดยมีขั้นตอน คือ  (1) เลือก ปี ที่ต้องการดูรายงาน -> (2) เลือกระดับข้อมูล ได้แก่ กรมปศุสัตว์  
-> (3) คลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังภาพ 
 

1 
2 
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 สามารถดูรายงานในรูปแบบกราฟแท่ง โดยเลือกที่ (4) ดูรายงานในรูปแบบกราฟแท่ง ดังภาพ 

 

 หรือสามารถดูรายงานในรูปแบบตารางได้โดยเลือกที่ (5) พิมพ์รายงาน  เลือก รูปแบบเอกสารที่ต้องการ  
โดยมี 2 รูปแบบ คือ Excel และ Acrobat(PDF) file จากน้ัน กด Export ดังภาพ  (ผู้ใช้งานสามารถเลือก Open 
หรือ Save ข้อมูลไว้ได้ตามความต้องการ) 
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2 
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ตัวอย่างการเลือกรูปแบบเอกสาร เป็น Excel ดังภาพ  

 

หมายเหตุ : แต่เน่ืองจากลักษณะของข้อมูลที่ Export ออกมาจะเป็นตัวเลขที่ถูกเก็บในรูปข้อความ ซึ่งไม่สามารถ
ใช้สูตรการคํานวณใน Excel ได้ ดังน้ันต้องแปลงเป็นตัวเลขก่อน โดยให้เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่อยู่ติดกัน
ใดๆ ที่มีตัวบ่งช้ีข้อผิดพลาดตรงมุมบนซ้าย   จากน้ันให้คลิกปุ่มข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นถัดจากเซลล์
หรือช่วงของเซลล์ที่เลือก  แล้วคลิก แปลงเป็นตัวเลข  

1.1.2) รายงานจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ระดับเขตปศุสัตว์ (แสดงเป็นรายจังหวัด) 
สามารถดูรายงานโดยมีขั้นตอน คือ  (1) เลือก ปี ที่ต้องการดูรายงาน --> (2) เลือกระดับข้อมูล ได้แก่ กรมปศุสัตว์ 
--> (3) เลือกระดับข้อมูล ได้แก่ เขตปศุสัตว์ ที่ต้องการดูข้อมูล --> (4) คลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังภาพ 

 

 
 

ขั้นตอนในการใช้รายงานมีลักษณะเดียวกับ (1.1.1)  และถ้าต้องการออกรายงานของเขตปศุสัตว์
อ่ืนเพ่ิมเติม ให้เลือกเขตปศุสัตว์ที่ต้องการ และมีวิธีการใช้รายงานในลักษณะเดียวกัน 

1 4 

2 

3 

2 
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1.1.3) รายงานจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ระดับจังหวัด (แสดงเป็นรายอําเภอ) สามารถดู
รายงานโดยมีขั้นตอน คือ  (1) เลือก ปี ที่ต้องการดูรายงาน --> (2) เลือกระดับข้อมูล ได้แก่ กรมปศุสัตว์ --> (3) 
เลือกระดับข้อมูล ได้แก่ เขตปศุสัตว์ ที่ต้องการดูข้อมูล --> (4) เลือกระดับข้อมูล ได้แก่ จังหวัด ที่ต้องการดูข้อมูล -
-> (5) คลิกปุ่ม “ค้นหา” ดังภาพ 

 

 

  ทั้งนี้ สามารถ เรียกดูรายงานในระดับตําบล หมู่บ้าน หรือรายเกษตรกรได้ โดยเลือกที่ 
Folder ของพื้นที่ที่ต้องการดูข้อมูลแล้วกด “ค้นหา” ซ่ึงมีวิธีการในลักษณะเดียวดังที่กล่าวในตอนต้น 

 

2) รายงานการเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า  ประกอบด้วย 3 รายงานย่อย ได้แก่ 

2.1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูล ช่ือ-นามสกุล
ของเกษตรกร รหัสบัตรประชาชน จํานวนสัตว์(ตามชนิดสัตว์ที่ระบุในการดูข้อมูล) จํานวนสัตว์ กลุ่มการค้า และ
สถานที่เลี้ยงสัตว์  โดยใช้งานที่ (1) รายงาน -> (2) รายงานการเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า -> (3) ครัวเรือนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า -> (4) เลือก ปี ที่ต้องการดูข้อมูล -> (5) เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการ เช่น เขตปศุสัตว์ จังหวัด 
อําเภอ ตําบล หรือหมู่บ้าน -> (6) ระบุชนิดสัตว์ -> (7) คลิกปุ่ม (ค้นหา) ดังภาพ 
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2.2) สรุปจํานวนสัตว์ที่เลี้ยงเป็นการค้า ซึ่งจะประกอบด้วย ข้อมูล ระดับข้อมูล จํานวนสัตว์
(ตามชนิดสัตว์ที่ระบุในการดูข้อมูล) และจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แต่ละช่วง โดยใช้งานที่ (1) รายงาน -> (2) 
รายงานการเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า -> (3) สรุปจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า -> (4) เลือก ปี ที่ต้องการดู
ข้อมูล -> (5) เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการ เช่น เขตปศุสัตว์ จังหวัด อําเภอ ตําบล หรือหมู่บ้าน -> (6) ระบุชนิด
สัตว์ -> (7) คลิกปุ่ม (ค้นหา) ดังภาพ 

 

2.3) เรียงลําดับจํานวนสัตว์การเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ซึ่งจะประกอบด้วย ลําดับ ช่ือจังหวัด  
จํานวนสัตว์(ตามชนิดสัตว์ที่ระบุในการดูข้อมูล) และจํานวนเกษตรกรชาย, หญิง, รวม และเปอร์เซ็นของประเทศ
(จะคํานวณตามประเภทการจัดเรียงที่ระบุ) โดยใช้งานท่ี (1) รายงาน -> (2) รายงานการเลี้ยงสัตว์เป็นการค้า -> 
(3) เรียงลําดับจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า -> (4) เลือก ปี ที่ต้องการดูข้อมูล -> (5) ระบุชนิดสัตว์ -> 
(7) เลือกวิธีการจัดเรียงข้อมูล ได้แก่ ตามจํานวนสัตว์ หรือตามจํานวนเกษตรกร -> (8) คลิกปุ่ม (ค้นหา) ดังภาพ 

 
 

3) รายงานพิเศษตามเง่ือนไข  โดยใช้งานที่ (1) รายงาน -> (2) รายงานพิเศษตามเง่ือนไขดังภาพ 

  มีวิธีการใช้งาน คือ ให้ระบุ ปีที่สํารวจ, พ้ืนที่ที่ต้องการค้นหา, ข้อมูลเกษตรกร ได้แก่ ช่ือ หรือ 
นามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน(13 หลัก) แต่กรณีที่ไม่ต้องการระบุตัวเกษตรกรไม่ต้องกรอกในส่วนของ
ข้อมูลเกษตรกร และระบุชนิดสัตว์ที่ต้องการค้นหา และระบุจํานวนสัตว์ โดยใช้เง่ือนไข คือ ต้ังแต่ หรือมากกว่า 
และระบุช่วงของจํานวนสัตว์ที่ต้องการค้นหา (แต่สําหรับกรณีที่ต้องการดูข้อมูลทั้งหมดสามารถใช้เง่ือนไข มากกว่า 
0) จากน้ันกด “ค้นหา” โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามเง่ือนไขที่ต้องการได้โดยการกําหนดรายละเอียดใน
การค้นหาที่ต้องการ 

  ตัวอย่างเช่น ต้องการค้นหาข้อมูลเกษตรกรทั้งประเทศ ปี 2556 ที่ช่ือ “สมชาย” ที่เลี้ยงสัตว์ชนิด
ใดก็ได้ทุกชนิดสัตว์  ดังน้ัน ต้องระบุ (1) ปี พ.ศ. 2556 -> (2) และใส่ช่ือ “สมชาย”-> (3) เลือกชนิดสัตว์ 
“ทั้งหมด” -> (4) และใส่เง่ือนไข จํานวนสัตว์ “มากกว่า” -> (5) ใส่จํานวนสัตว์ “0” ตัว จากน้ัน -> (6) กด 
“ค้นหา” ดังภาพ 
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4) รายงานเปรียบเทียบการเลี้ยงสัตว์ย้อนหลังรายปี  โดยใช้งานที่ (1) รายงาน -> (2) รายงาน 
เปรียบเทียบการเลี้ยงสัตว์ย้อนหลังรายปี มีวิธีการใช้งาน ดังน้ี (1) ระบุปีที่ต้องการเรียกดูข้อมูล เช่นระบุ ปี 2556 ราย
จะเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2554 และ 2556 ให้ -> (2) เลือกระดับข้อมูลที่ต้องการ  -> (3) กด “ค้นหา” ดังภาพ 

 

  รูปแบบรายงานประกอบด้วย ระดับพ้ืนที่ที่ดูข้อมูล จํานวนเกษตรกร, โคเนื้อ, โคนม, กระบือ, 
สุกร, ไก่, เป็ด, แพะ, แกะ และสัตว์อ่ืนๆ ของแต่ละปีที่นํามาเปรียบเทียบ และ % ความแตกต่างระหว่างปี 

 
 

 

 

1 

4 

2 

3 

4 

5 
6 



โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557 หน้า 56 

 

คําถามทีพ่บบอ่ย 

1) วิธีแก้ไขข้อมูล ฐปศ.1 ที่ยืนยันเรียบร้อยแล้ว 

สําหรับการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกและยืนยันเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2557 น้ี ผู้ใช้งานสามารถเรียก
ข้อมูลเพ่ือมาทําการแก้ไขข้อมูลเองได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ศูนย์สารสนเทศส่งข้อมูลกลับไปให้ หรือไม่ต้องรอให้
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทําการต้ังข้อสังเกตกลับไป ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทําตามขั้นตอน ดังน้ี 

     1.1) ตรวจสอบสถานะของข้อมูล  ซึ่งมี  3 สถานะหลักๆ ได้แก่  

- กําลังบันทึกโดย อบต. 
- รอ ปศอ. ยืนยันข้อมูล  
- ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

          กรณีที่ 1 : เป็นผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล (Username : SSD) ตรวจสอบสถานะที่ ปุ่ม  "บันทึก
แบบ ฐปศ.1" -> เลือก  "หมู่บ้าน"   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล -> เลือกที่แท็บ "สรุปการบันทึกข้อมูลรายเกษตรกร" -> 
แล้วตรวจสอบที่ "สถานะ" ของข้อมูลท้ายช่ือเกษตรกรแต่ละราย  (ดังจอภาพ) 

 

          กรณีที่ 2 : เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ/จังหวัด/เขต (Username : CDT/CPV/CRegion) 
ตรวจสอบสถานะที่แท็บ "ติดตามการบันทึกข้อมูล" -> เลือก "แบบ ฐปศ.1" -> เลือกพ้ืนที่ที่ต้องการติดตามการ
บันทึกข้อมูลตามระดับข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ โดยเลือก "เขตปศุสัตว์ + จังหวัด + อําเภอ + ตําบล + หมู่บ้าน" 
ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล จากน้ันตรวจสอบ "สถานะ" ของข้อมูลท้ายช่ือเกษตรกรแต่ละราย (ดังจอภาพ) 
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1.2) การแก้ไขข้อมูล หลังจากทราบสถานะของข้อมูลแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูล ซึ่งมีวิธีที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะของข้อมูล ดังน้ี 

          กรณีที่ 1 ข้อมูลอยู่ในสถานะ "กําลังบันทึกโดย อบต." แก้ไขโดยใช้ ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล 
Username : SSD -> เลือกปุ่ม "แบบ ฐปศ.1" -> เลือก "หมู่บ้าน" -> "ค้นหา" จาก ช่ือ-นามสกุลของเกษตรกร -> 
เลือก "ช่ือ-นามสกุลเกษตรกร" ที่ต้องการแก้ไข จากน้ัน แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -> กด "บันทึก" และส่งข้อมูลให้ผู้
ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ(CDT) ในลําดับถัดไป 

          กรณีที่ 2 ข้อมูลอยู่ในสถานะ "รอ ปศอ.ยืนยันข้อมูล" สามารถแก้ไขได้ 2 วิธี คือ 

              วิธีที่ 1 : ให้ผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ Username : CDT ยืนยันข้อมูลให้อยู่ในสถานะ
ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากน้ันผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล Username : SSD เข้าไปแก้ไขข้อมูล โดยเลือกที่ปุ่ม 
"แบบ ฐปศ.1" -> เลือก "หมู่บ้าน" ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล -> เลือกที่ "ข้อมูลที่ยืนยันแล้ว" -> จากน้ัน "ค้นหา" จาก 
ช่ือ-นามสกุลของเกษตรกร -> เลือก "ช่ือ-นามสกุลเกษตรกร" ที่ต้องการแก้ไข และทําการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -> 
กด "บันทึก" และข้อมูลจะถูกย้ายไปอยู่ที่ "ข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง" เพ่ือรอให้ส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ
(CDT) ในลําดับถัดไป (ดังจอภาพ) 

 

 

              วิธีที่ 2 : ให้ผู้ตรวจสอบระดับอําเภอ Username : CDT ทําการต้ังข้อสังเกตกลับมาให้ผู้
บันทึกข้อมูลระดับตําบล Username : SSD ทําการแก้ไข และยืนยันข้อมูลใหม่อีกคร้ัง ซึ่งวิธีน้ีจะมีความยุ่งยาก
มากกว่า (ดูรายละเอียดตามคู่มือโปรแกรมฯ หัวข้อ ก 4.2 หน้าที่ 28) 
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          กรณีที่ 3 ข้อมูลอยู่ในสถานะ "ยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" แก้ไขโดย ผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล 
Username : SSD -> เลือกปุ่ม "แบบ ฐปศ.1" -> เลือก "หมู่บ้าน" ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล -> เลือกที่ "ข้อมูลที่
ยืนยันแล้ว" -> จากน้ัน "ค้นหา" จากช่ือ-นามสกุล ของเกษตรกร -> เลือก -> "ช่ือ-นามสกุลเกษตรกร" ที่ต้องการ
แก้ไขและทําการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง -> กด "บันทึก" และข้อมูลจะถูกย้ายไปอยู่ที่ "ข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง" เพ่ือรอให้
ส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ(CDT) ในลําดับถัดไป (ซึ่งมีวิธีการแก้ไขข้อมูลลักษณะเดียวกับกรณีที่ 2 
– วิธีที่ 1) 

2) การปรับปรุงแบบสาํรวจข้อมูลหมู่บ้าน 

สําหรับการปรับปรุงข้อมูลแบบสํารวจข้อมูลหมู่บ้านในปี 2557 น้ัน ศูนย์สารสนเทศได้นําข้อมูลจากปี 
2556 มาเป็นข้อมูลต้ังต้นให้โดยข้อมูลจะอยู่ในสถานะยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ดังน้ัน กรณีที่ต้องการ
ปรับปรุงข้อมูล ให้เข้าสู่ระบบโดยรหัสผู้ใช้งานผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล Username : SSD ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 
หลัก ของพ้ืนที่ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล จากน้ัน เข้าไปที่หน้าแรก ให้เลือกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูลหมู่บ้าน  และทําตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

2.1) เลือกที่ Folder ช่ือตําบล (สีเหลืองด้านบนซ้ายมือ) 

2.2) เลือกที ่ขอ้มูลที่ยืนยันแล้ว  

2.3) เลือกที ่หมู่บ้าน ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล 

2.4) หลังจากปรับปรุงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก 

 

      โดยหลังจากบันทึกข้อมูลแล้วข้อมูลจะถูกย้ายไปอยู่ที่ ข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง ซึ่งผู้บันทึกข้อมูลระดับตําบล
(SSD)ต้องทําการส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับอําเภอ(CDT) ทําการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลต่อไป   

3) การยกเลิกข้อมูลการเลี้ยงสตัว์ เป็นการลบข้อมูลเกษตรกรออกจากฐานข้อมูลในโปรแกรมฯ สําหรบั
กรณีที่เกษตรกรรายน้ันยกเลิกการเลี้ยงสัตว์ หรือไม่ได้เลี้ยงสัตว์ในปี 2557 (ซึ่งในปี 2556 ได้เคยบันทึกข้อมูลเข้า
ไปในโปรแกรมฯ แต่ในปี 2557 ไม่ได้มีการเลี้ยงสัตว์ จึงต้องลบข้อมูลออกจากฐานข้อมลูฯ ปี 2557) หรือกรณีที่
บันทึกข้อมูลในปี 2557 ผิดพลาดแล้วต้องการลบข้อมูลออกจากระบบ ต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : SSD 
ตามด้วยรหัสพ้ืนที่ 8 หลัก โดยผู้ใช้งานสามารถทําการยกเลกิข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ตามข้ันตอนดังน้ี 
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        ( 3.1 )  การเข้าสูเ่มนบูันทกึข้อมูลตามแบบสาํรวจ ฐปศ.1 เพ่ือลบข้อมูลเกษตรกร ใช้วิธีค้นหา
รายช่ือเกษตรกรที่ต้องการยกเลิกในลักษณะเดียวกับ (ก 1.2.1) – (ก 1.2.3)  มีขั้นตอน ดังน้ี  

 คลิกที่แท็บ   บันทึกแบบฐปศ.1  หรือ เข้าเมนูอีกวิธีโดยเลือกแท็บ   บนัทึกข้อมูล  

 เลือก  แบบ ฐปศ.1 จากน้ันเลือก   หมู่บ้าน   ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลด้านซ้ายมือ  

 และข้อมูลจะต้ังต้นให้ที่ ข้อมูลที่ยังไม่ได้สง่  จากน้ันใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของคํา หรือ
ทั้งหมด ของ ช่ือ หรือนามสกุล หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเกษตรกรที่ต้องการยกเลิกข้อมูลที่ช่องค้นหา  

 จากน้ัน คลิกทีปุ่่ม คน้หา และคลิกที่  หน้า ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรเพ่ือลบข้อมูล
ออกจากระบบ  ดังจอภาพต่อไปนี้ 

 

  ( 3.2 ) การยกเลิกข้อมูลเกษตรกร หลังจากคลิกที ่     หน้า  ชื่อ-นามสกุล ของเกษตรกรที่
ต้องการลบข้อมูลออกแล้วใหก้ดปุ่ม ลบข้อมูล ดังจอภาพต่อไปน้ี 
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4) การอ่านรายงาน ผู้ใช้งานอาจพบปัญหาการอ่านรายงานในโปรแกรมฯ ไม่ตรงกับรายงานที่เคย
เรียกดูไว้ก่อนหน้าน้ี หรือไม่ตรงกับข้อมูลในเมนูการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งปัญหานี้เกิดจากโปรแกรมฯ จะนําเฉพาะ
ข้อมูลที่มสีถานะ “ยืนยันขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว” มาทําการประมวลผลเพ่ือออกรายงานเท่าน้ัน โดยได้กําหนดเวลา
ในการ Update รายงานในช่วงเที่ยงคืนของทุกวัน ดังน้ัน ข้อมูลรายการใดที่เพ่ิงยืนยันข้อมูลในระหว่างวันจะไม่ถูก
นําไปประมวลผลและดึงมาออกในรายงานในทันที ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายงานได้ในวันถัดไป ส่วนข้อมูลใน
เมนูตรวจสอบข้อมูลน้ันจะนําข้อมูลทุกสถานะมาแสดงผล ทั้งสถานะ กําลังบันทึก..., รอ...ตรวจสอบ และยืนยัน
ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงทําให้ข้อมูลไม่ตรงกบัรายงานในโปรแกรมฯ  

5) การตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ตามแบบ ฐปศ.10  เน่ืองจากในปี 2556  พบว่า
ข้อมูลในแบบ ฐปศ.10 ไม่ตรงกับรายงานในโปรแกรมฯ อาจจะเกิดจากสาเหตุที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยืนยัน
ข้อมูลตามแบบฟอฺร์ม โดยไม่ได้ติดตามการบันทึกข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดให้อยู่ในสถานะยืนยันเรียบร้อยแล้ว
ทั้งหมด ก่อนออกรายงานเพ่ือนํามากรอกในแบบฟอร์ม ดังน้ัน จําเป็นต้องติดตามการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนใน
หน้า 43 ให้ข้อมูลอยู่ในสถานะยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วทุกรายการเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งเป็น
การตรวจสอบว่าไม่มีข้อมูลใดที่อยู่ระหว่างดําเนินการค้างอยู่ในระบบ ซึ่งจะเป็นการป้องกันกรณีที่ผู้บันทึกข้อมูลยัง
ปรับปรุงข้อมูลไม่ครบถ้วน ทําให้สามารถติดตามการดําเนินงานได้เสร็จตามกําหนดเวลาปิดระบบโปรแกรมฯ 
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