
( 1 ) ลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล และ 
ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร 
ผู้เล้ียงสัตว์พร้อมท้ังระบุพิกัด 
สถานท่ีเล้ียงสัตว์รายครัวเรือน

( 2 ) ตรวจสอบและยืนยัน
ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง 

และแม่นย าของข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และแบบฟอร์ม
ท่ีก าหนด (แบบ ฐปศ.10)

 
ปศุสัตว์อ าเภอ

    
ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์เขต ศูนย์สารสนเทศ ผู้ใช้ประโยชน์

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

กระบวนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์(TH-LiFDS) และการระบุพิกัดสถานท่ีเล้ียงสัตว์

( 4 ) รวบรวม สรุปวิเคราะห์
และจัดท ารายงานข้อมูล

เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์เผยแพร่

1 2 3 4 5

ตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องกับระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนกลางของกรมการปกครอง  
(เลขบัตร 13 หลัก)

( 3 ) ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของข้อมูลตามข้ันตอนท่ี

ก าหนด เช่น สุ่มส ารวจซ้ า 
เป็นต้น 1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/เอกชน

- ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ
- ได้รับบริการจากรัฐที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- น าข้อมูลไปสนับสนุนเพ่ือประกอบการด าเนินโครงการต่างๆ
2. กรมปศุสัตว์
- น าข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม   
  และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
- น าข้อมูลไปประกอบการก าหนดนโยบายและโครงการต่างๆ      
  ตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ และนโยบายของรัฐบาล
  3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ
- นโยบาย Smart Officer/Smart Farmer
- โครงการ Citizen Smart Info 
- โครงการ Zoning
- ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

( 5 ) ทุกหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ 
และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

 



1

5

2 ปศอ./ปศจ.

( 1 ) พิมพ์เอกสารที่เกีย่วข้อง

ปศจ./ปศข.

( 4 ) ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนด

ศสท.

( 5 ) รวบรวม สรุปวิเคราะห์และจดัทํา

รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์เผยแพร่

4

เผยแพร่ขอ้มูลที่ไดร้ับการยนืยนัเรียบร้อยแลว้

1.1) แผนที่ของแต่ละหมู่บา้น 1.2) ขอ้มูลรายเกษตรกรของแต่ละหมู่บา้น ตาม

แบบ ฐปศ.1/1(รายเดิม) และฐปศ.1(รายใหม่)

1
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2

ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์

ปศอ./ปศจ.

( 1 ) พิมพ์เอกสารที่เกีย่วข้อง

ทุกหน่วยงานในสังกดักรมปศุสัตว์

( 6 ) ดึงข้อมูล

นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 

3

ปศจ./ปศข.

( 4 ) ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

ของข้อมูลตามหลกัเกณฑ์ที่กาํหนด

ศสท.

( 5 ) รวบรวม สรุปวิเคราะห์และจดัทํา

รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์เผยแพร่

4

เผยแพร่ขอ้มูลที่ไดร้ับการยนืยนัเรียบร้อยแลว้

1.1) แผนที่ของแต่ละหมู่บา้น 1.2) ขอ้มูลรายเกษตรกรของแต่ละหมู่บา้น ตาม

แบบ ฐปศ.1/1(รายเดิม) และฐปศ.1(รายใหม่)

ปศอ. โดย (ปศต./อบต.)

( 2 ) ลงพืน้ที่สํารวจข้อมูล

มีขั้นตอน ดังนี้

2.1) Mark พิกดัของสถานที่

เลี้ยงสัตวข์องเกษตรกรแต่ละ

รายลงในแผนที่

2.2) ปรับปรุงขอ้มูลจาํนวน  

ปศุสัตวข์องเกษตรกรแต่ละราย

ใหเ้ป็นปัจจุบนั

     - รายเดิม  ใชแ้บบ ฐปศ.1/1

     - รายใหม่ ใชแ้บบ ฐปศ.1

ปศอ.

( 3 ) ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์

3.1) ระบุพิกดัของสถานที่เลี้ยงสัตวข์องเกษตรกรแต่ละราย

3.2) Update ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวแ์ต่ละราย

- ทะเบียนเกษตรกร 

- ขอ้มูล/สถิติเพื่อการวางแผน

- ควบคุม/ป้องกนั/เฝ้าระวงัโรคระบาดสัตว์

- ประกอบการกาํหนดวิเคราะห์,บริหารงาน/โครงการต่างๆ

- ใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบตัิ

- เตรียมเสบียงสัตว ์ ยาสัตวแ์ละวคัซีนป้องกนัโรคสัตว์

- การส่งเสริมเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์                                                      

- การวิเคราะห์สถานการณ์ปศุสัตว ์ฯลฯ 

จัดทาํโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ



( 1 ) เตรียมการปรับปรุง

ฐานข้อมูลฯ

( : ต.ค. - ธ.ค. 57 )

( 2 ) ประสานงาน/ชี้แจงการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

( : พ.ย. - ธ.ค. 57 )

( 3 ) สํารวจข้อมูลเกษตรกร

ผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน 

ช่วงที่ 1  : ม.ค. - มี.ค. 58 

ช่วงที่ 2  : เม.ย. - มิ.ย. 58 

( 4 ) ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร

ผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)

่ ี่ ี

ขั้นตอนการดาํเนินงานและกาํหนดเวลาการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ (TH-LiFDS) และการระบุพกิดัสถานทีเ่ลีย้งสัตว์  ประจําปี 2558

ลําดับที่ / ขั้นตอน / กําหนดเวลา
หน่วยงาน

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

(2.1) พมิพ์แบบสํารวจ ฐปศ.1 (สาํหรับเกษตรกรรายใหม่)และ

พิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวเ์ป็นรายครัวเรือนของปี 57 

(แบบ ฐปศ.1/1 สาํหรับเกษตรกรรายเดิม) เพื่อใชส้าํหรับอา้งอิง

ในการปรับปรุงฐานขอ้มูล ปี 58 เตรียมส่งมอบให ้ปศอ.

(3.2) ลงพืน้ที่สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน : 

สาํหรับเกษตรกรรายใหม่ :ใหท้าํการบนัทึกขอ้มูลลงในแบบ

สาํรวจ ฐปศ.1 เพื่อเกบ็เป็นหลกัฐาน ส่วนเกษตรกรรายเดมิ :

ใหป้รับปรุงขอ้มูลโดยปรับแก/้เพิ่มเติม/ลบขอ้มูลในเอกสารที่ 

ปศจ. พิมพข์อ้มูลเกษตรกรรายครัวเรือนของปี 57 ให(้ฐป

ศ.1/1)

(3.3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  พร้อม

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

(4.1) ศูนย์สารสนเทศ นําฐานข้อมูลฯ ปี 57 ช่วงที่ 2 มาเป็นขอ้มูล

ตั้งตน้  เพื่อใชใ้นการเรียกขอ้มูลมาทาํการปรับปรุง    ฐานขอ้มูลฯ

ในปี 58 

(4.2) นําข้อมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.1 และข้อมูลเกษตรกรผู้

เลีย้งสัตว์รายครัวเรือนในเอกสารที่ปรับปรุงแล้วมาใช้อ้างองิใน

การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน(ฐปศ.1) 

้ ั้ ิ ั ส ี่ ี้ สั ์ ป ั ป ้ ่ ้

(1.1) ทบทวน/ปรับแก้/กาํหนดแผน, ขั้นตอนการ  

ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

(1.2) จัดเตรียมสิ่งที่เกีย่วข้อง ไดแ้ก่ งบประมาณ  โปรแกรมฯ, 

เอกสาร(แบบสาํรวจ ฐปศ.1, ขั้นตอน/คูม่ือการปฏิบตัิงานฯ, คูม่ือ

การใชง้านโปรแกรมฯ และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน

ปี 57 ใส่แผน่ CD เพื่อส่งให ้ปศจ. ใชอ้า้งอิงสาํหรับเตรียมการ

ปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์ปี 58)

(1.3) ส่งมอบสิ่งที่

เกีย่วข้องทั้งหมดให ้

สนง.ปศจ.

(1.4) ประชุมชี้แจง

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

และอบรมการใชง้าน

โปรแกรมฯ

(2.2) ประสานงาน/ชี้แจง กบัเจา้หนา้ที่ปศุสัตวร์ะดบัอาํเภอ

(2.3) ส่งมอบสิ่งที่เกีย่วข้องทั้งหมดให้ ปศอ เพื่อใชใ้นการ

ปรับปรุงขอ้มูลในพื้นที่

(3.1) พมิพ์แผนที่ ของแตล่ะหมู่บา้น : เพื่อนาํไปใชใ้นการ 

Mark พิกดัของสถานที่เลี้ยงสัตวข์องเกษตรกรแตล่ะราย 

ช่วงที 1  : 1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58 

ช่วงที่ 2  : 1 มิ.ย. - 15 ก.ย. 58 

( 5 ) ติดตาม/ตรวจสอบความ

สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและ

แม่นยําของข้อมูล

( : ม.ค. - ก.ย. 58)

( 6 ) จัดทําเอกสารข้อมูลจํานวน

ในประเทศไทยประจําปี 2558 เผยแพร่

( : เม.ย. - ก.ย. 58)

( 7 ) สรุปผลการดําเนินงานฯ

พร้อมทั้งวางแผนการดําเนินงานฯและแนวทางการพฒันาในปีถัดไปให้สมบูรณ์ขึน้

( : เม.ย. - ก.ย. 58)

หมายเหตุ : 1) ผูร้ับผิดชอบในการดาํเนินงาน ของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั และสาํนกังานปศุสัตวเ์ขต ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

   2) ศสท.ทาํการรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือนส่งให ้สป.กษ.ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. เพื่อนาํไปบรรจุในบตัรประจาํตวัประชาชนอเนกประสงค ์(Smart Card) ของเกษตรกร

(2.1) พมิพ์แบบสํารวจ ฐปศ.1 (สาํหรับเกษตรกรรายใหม่)และ

พิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวเ์ป็นรายครัวเรือนของปี 57 

(แบบ ฐปศ.1/1 สาํหรับเกษตรกรรายเดิม) เพื่อใชส้าํหรับอา้งอิง

ในการปรับปรุงฐานขอ้มูล ปี 58 เตรียมส่งมอบให ้ปศอ.

(3.2) ลงพืน้ที่สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน : 

สาํหรับเกษตรกรรายใหม่ :ใหท้าํการบนัทึกขอ้มูลลงในแบบ

สาํรวจ ฐปศ.1 เพื่อเกบ็เป็นหลกัฐาน ส่วนเกษตรกรรายเดมิ :

ใหป้รับปรุงขอ้มูลโดยปรับแก/้เพิ่มเติม/ลบขอ้มูลในเอกสารที่ 

ปศจ. พิมพข์อ้มูลเกษตรกรรายครัวเรือนของปี 57 ให(้ฐป

ศ.1/1)

(3.3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  พร้อม

แกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์

(4.3) เพิม่เติม / ปรับปรุงแก้ไข / ลบข้อมูล (User : SSD)

      - แบบ ฐปศ. 1 (บนัทึกเพิ่มเติมใหม่  ตามแบบสาํรวจ ฐปศ.1 

สาํหรับเกษตรกรรายใหม่เท่านั้น ส่วนเกษตรกรรายเดิม ให้

เรียกขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ข/ลบ เฉพาะเกษตรกรรายที่ตอ้งการ

ปรับปรุงเท่านั้น)

      - แบบข้อมูลหมู่บ้าน

(4.3) เพิม่เติม / ปรับปรุงแก้ไข / ลบข้อมูล (User : SPV)

      - แบบ ฐปศ. 4/7

      - แบบ ฐปศ. 4/8

(4.4) ตรวจสอบ / ยนืยนัส่งข้อมูล (User :  CDT)            

         - แบบ ฐปศ. 1 (ยนืยนัขอ้มูลเฉพาะเกษตรกรรายที่เรียกมา

แกไ้ข หรือบนัทึกใหม่ เท่านั้น)

         - แบบข้อมูลหมู่บ้าน            
(6.1)  รวบรวม สรุปวิเคราะห์และจัดทํา

รายงานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์

ประจาํปี 2558 เผยแพร่

(5.2) ติดตามการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯ 

ของ สนง.ปศจ.ในสังกดัใหเ้สร็จตาม

กาํหนดและลงพื้นที่สุ่มสาํรวจซํ้า/

ประเมินผลขอ้มูลตามหลกัวิชาการสถิติ

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง    ของขอ้มูล

(4.1) ศูนย์สารสนเทศ นําฐานข้อมูลฯ ปี 57 ช่วงที่ 2 มาเป็นขอ้มูล

ตั้งตน้  เพื่อใชใ้นการเรียกขอ้มูลมาทาํการปรับปรุง    ฐานขอ้มูลฯ

ในปี 58 

(4.2) นําข้อมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.1 และข้อมูลเกษตรกรผู้

เลีย้งสัตว์รายครัวเรือนในเอกสารที่ปรับปรุงแล้วมาใช้อ้างองิใน

การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน(ฐปศ.1) 

พร้อมทั้งระบุพิกดัสถานที่เลี้ยงสัตวแ์ละปรับปรุงขอ้มูลหมู่บา้น

ในโปรแกรมฯ

(4.4) ตรวจสอบ / ยนืยนัส่งข้อมูล 

    (User : CRegion)

     -  แบบ ฐปศ. 4/7

     -  แบบ ฐปศ. 4/8                   

(5.1) ติดตามการปรับปรุง ฐานขอ้มูลฯ 

ของ สนง.ปศอ.ในสังกดั  ใหเ้สร็จตาม

กาํหนด พร้อมทั้งตรวจสอบและยนืยนั

ความถูกตอ้งขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์

ปี 58 ตามแบบฟอร์มและหลกัเกณฑท์ี่

กาํหนด

(1.1) ทบทวน/ปรับแก้/กาํหนดแผน, ขั้นตอนการ  

ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

(1.2) จัดเตรียมสิ่งที่เกีย่วข้อง ไดแ้ก่ งบประมาณ  โปรแกรมฯ, 

เอกสาร(แบบสาํรวจ ฐปศ.1, ขั้นตอน/คูม่ือการปฏิบตัิงานฯ, คูม่ือ

การใชง้านโปรแกรมฯ และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน

ปี 57 ใส่แผน่ CD เพื่อส่งให ้ปศจ. ใชอ้า้งอิงสาํหรับเตรียมการ

ปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์ปี 58)

(1.3) ส่งมอบสิ่งที่

เกีย่วข้องทั้งหมดให ้

สนง.ปศจ.

(1.4) ประชุมชี้แจง

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

และอบรมการใชง้าน

โปรแกรมฯ

(2.2) ประสานงาน/ชี้แจง กบัเจา้หนา้ที่ปศุสัตวร์ะดบัอาํเภอ

(2.3) ส่งมอบสิ่งที่เกีย่วข้องทั้งหมดให้ ปศอ เพื่อใชใ้นการ

ปรับปรุงขอ้มูลในพื้นที่

(7.1)  ทบทวนและสรุปผลการปฏิบตัิงาน 

รวบรวมปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ พร้อม

ทั้งวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแกไ้ข

ปัญหาตอ่ไป

(3.1) พมิพ์แผนที่ ของแตล่ะหมู่บา้น : เพื่อนาํไปใชใ้นการ 

Mark พิกดัของสถานที่เลี้ยงสัตวข์องเกษตรกรแตล่ะราย 

ู ู ุ



ลาํดับที่ / ขั้นตอน รายละเอยีด

1. เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกร

ผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS) ประจําปี 58

: ต.ค. - ธ.ค. 57

2. ประสานงาน/ชี้แจงการปรับปรุง

ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์

(TH-LiFDS) ประจําปี 58

: พ.ย. - ธ.ค. 57

3. สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์

รายครัวเรือน

ช่วงที ่1 : 1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58

ช่วงที ่2 : 1 เม.ย. - 15 ก.ย. 58

4. ปรับปรงฐานข้อมูลเกษตรกร

สรุปขั้นตอนการดําเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ (TH-LiFDS) และการระบุพกิดัสถานทีเ่ลีย้งสัตว์ ประจําปี 2558

1.1) ทบทวน/ปรับแก้/กาํหนดแผนและ

ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

(ต.ค. - พ.ย.57 => ศสท.)

1.2) จัดเตรียมสิ่งทีเ่กีย่วข้อง

(ต.ค. - พ.ย. 57=> ศสท.)

1.3) ส่งมอบสิ่งทีเ่กีย่วข้องทั้งหมดให้กบั 

สนง.ปศจ.

(ต.ค. - พ.ย. 57 => ศสท.)

2.1) พมิพ์แบบสํารวจ ฐปศ.1 

และ ฐปศ. 1/1

(พ.ย. - ธ.ค. 57 => ปศจ.)

2.2) ประสานงาน/ชี้แจงกบัเจ้าหน้าที่

ปศุสัตว์ระดับอาํเภอ

(พ.ย. - ธ.ค. 57 => ปศจ.)

2.3) ส่งมอบสิ่งทีเ่กีย่วข้องทั้งหมดให้ 

ปศอ

(พ.ย. - ธ.ค. 57=> ปศจ.)

3.1) พมิพ์แผนทีข่องแต่ละหมู่บ้าน 

เพือ่ Mark พกิดัสถานทีเ่ลีย้งสัตว์

(1 ม.ค. - 15 มี.ค 58 => ปศอ.)

3.2) ลงพืน้ทีส่ํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ง

สัตว์รายครัวเรือน

ช่วงที ่1 : (1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58=> ปศอ.)

ช่วงที ่2 : (1 เม.ย. - 15 ก.ย. 58 => ปศอ.)

3.3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

ช่วงที ่1 : (1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58 => ปศอ.)

ช่วงที ่2 : (1 เม.ย. - 15 ก.ย. 58 => ปศอ.)

ํ ้ ใ ป ป
4.3.1-4.3.2) เพิ่มเติม/ปรับปรุงแก้ไข/ลบข้อมูล แบบ ฐปศ.1 4.4.1-4.4.2) ตรวจสอบ/ยนืยนัส่งข้อมลแบบ ฐปศ.1 

4. ปรบปรุงฐานขอมูลเกษตรกร

ผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)

ช่วงที ่1 : 1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58

ช่วงที ่2 : 1 มิ.ย. - 15 ก.ย. 58

5) ตดิตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์  

ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยําของข้อมูล

: ม.ค. - ก.ย. 58

6. จัดทาํเอกสารข้อมูลจํานวนปศุสัตว์  

ในประเทศไทย ประจําปี 58 เผยแพร่

: เม.ย. - ก.ย. 58

7. สรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงฐาน

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ประจําปี 58

: เม.ย. - ก.ย. 58 จัดทําโดย : กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์

1.1) ทบทวน/ปรับแก้/กาํหนดแผนและ

ขั้นตอนการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ

(ต.ค. - พ.ย.57 => ศสท.)

1.2) จัดเตรียมสิ่งทีเ่กีย่วข้อง

(ต.ค. - พ.ย. 57=> ศสท.)

1.3) ส่งมอบสิ่งทีเ่กีย่วข้องทั้งหมดให้กบั 

สนง.ปศจ.

(ต.ค. - พ.ย. 57 => ศสท.)

2.1) พมิพ์แบบสํารวจ ฐปศ.1 

และ ฐปศ. 1/1

(พ.ย. - ธ.ค. 57 => ปศจ.)

2.2) ประสานงาน/ชี้แจงกบัเจ้าหน้าที่

ปศุสัตว์ระดับอาํเภอ

(พ.ย. - ธ.ค. 57 => ปศจ.)

2.3) ส่งมอบสิ่งทีเ่กีย่วข้องทั้งหมดให้ 

ปศอ

(พ.ย. - ธ.ค. 57=> ปศจ.)

3.1) พมิพ์แผนทีข่องแต่ละหมู่บ้าน 

เพือ่ Mark พกิดัสถานทีเ่ลีย้งสัตว์

(1 ม.ค. - 15 มี.ค 58 => ปศอ.)

3.2) ลงพืน้ทีส่ํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ง

สัตว์รายครัวเรือน

ช่วงที ่1 : (1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58=> ปศอ.)

ช่วงที ่2 : (1 เม.ย. - 15 ก.ย. 58 => ปศอ.)

3.3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล

ช่วงที ่1 : (1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58 => ปศอ.)

ช่วงที ่2 : (1 เม.ย. - 15 ก.ย. 58 => ปศอ.)

4.1) ยกยอดฐานข้อมูลปี 56 เป็นข้อมูล

ตั้งต้นเพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลปี 57

(1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58 => ศสท.)

4.2) นําข้อมูลในแบบ ฐปศ.1 + ฐปศ.1/1

+ แผนทีซ่ึ่งระบุพกิดัแล้วมาอ้างองิ

ช่วงที ่1 : (1 ม.ค. - 15 มี.ค. 58 => ปศอ.)

ช่วงที ่2 : (1 มิ.ย. - 15 ก.ย. 58 => ปศอ.)

4.3.1-4.3.2) เพิ่มเติม/ปรับปรุงแก้ไข/ลบข้อมูล แบบ ฐปศ.1 

และแบบข้อมูลหมู่บ้าน (ปศอ.)

5.1) ตดิตาม/ตรวจสอบ/ลงนามยืนยัน

ความถูกต้องของข้อมูลตามแบบ ฐปศ.10

(ม.ค. - ก.ย. 58=> ปศจ.)

4.3.3-4.3.4) เพิ่มเติม/ปรับปรุงแก้ไข/ลบข้อมูล แบบ 

ฐปศ.4/7 และแบบ ฐปศ.4/8 (ปศจ.)

4.4.1-4.4.2) ตรวจสอบ/ยนืยนัส่งข้อมูลแบบ ฐปศ.1 

และแบบข้อมูลหมู่บ้าน (ปศอ.)

4.4.1-4.4.2) ตรวจสอบ/ยนืยนัส่งข้อมูลแบบ ฐปศ.1 

และแบบข้อมูลหมู่บ้าน (ปศจ.)

5.2) ตดิตาม/ตรวจสอบ/สุ่มสํารวจซํ้า/

ประเมินผลข้อมูลตามหลกัวิชาการสถติิ

(ม.ค. - ก.ย. 58=> ปศข.)

6.1) เผยแพร่ข้อมูลจํานวนปศุสัตว์ 

ประจําปี 58

(เม.ย. - ก.ย. 58 => ศสท.)

7.1) สรุปผลการดําเนินงานฯ

(เม.ย. - ก.ย. 58 => ศสท.)
ุ ู ู ุ



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) ประจาํปี 2558

1.1) ทบทวน/ปรับแก/้กาํหนดแผน ขั้นตอนการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯ ศสท.

1.2) จดัเตรียมส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ งบประมาณ, โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียง ศสท.

สัตว(์TH-LiFDS), เอกสารต่างๆ (แบบสาํรวจ ฐปศ.1, ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบติังานฯ, คู่มือ

การใชง้านโปรแกรมฯ และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายครัวเรือนปี 2557 ใส่แผน่ CD

เพ่ือส่งให ้ปศจ.พิมพเ์อกสารเพ่ือใชอ้า้งอิงสาํหรับเตรียมการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกร

ผูเ้ล้ียงสัตว ์ปี 2558)

1.3) ส่งมอบส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหก้บั สนง.ปศจ. ศสท.

1.4) ประชุมช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบติังาน และอบรมการใชง้านโปรแกรมฯ ศสท

2. ประสานงาน/ชีแ้จงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS) ประจาํปี 2558

2.1) พิมพแ์บบสาํรวจ ฐปศ.1(สาํหรับเกษตรกรรายใหม่) และพิมพข์อ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว์ ปศจ.

เป็นรายครัวเรือนของปี 2557 สาํหรับเกษตรกรรายเดิมเพ่ือใชอ้า้งอิงในการปรับปรุง

ฐานขอ้มูล ปี 2558 (แบบ ฐปศ.1/1) เตรียมส่งมอบให ้ปศอ.

2.2) ประสานงาน/ช้ีแจงกบัเจา้หนา้ท่ีปศุสัตวร์ะดบัอาํเภอ  เพ่ือทาํความเขา้ใจการปรับปรุงฐาน ปศจ.

ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวแ์ละกาํหนดเป้าหมายของระยะเวลาในการดาํเนินการร่วมกนั

2.3) ส่งมอบส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดให ้ปศอ เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงขอ้มูลในพ้ืนท่ี ปศจ.

3. สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน 

3.1) ลงพ้ืนท่ีสาํรวจขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน ปศอ.

3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล  พร้อมแกไ้ขใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ ปศอ.

ก่อนทาํการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวใ์นโปรแกรมฯ ต่อไป

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)

4.1) ศูนยส์ารสนเทศ นาํฐานขอ้มูลฯ ปี 2557 มาเป็นขอ้มูลตั้งตน้  เพ่ือใชใ้นการเรียกขอ้มูล ศสท.

มาทาํการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯในปี 2558

4.2) นาํขอ้มูลในแบบสาํรวจ ฐปศ.1 และขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายครัวเรือนในเอกสารท่ี ปศอ.

ปรับปรุงแลว้มาใชอ้า้งอิงในการปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน(ฐปศ.1)

และขอ้มูลหมู่บา้นในโปรแกรมฯ

4.3) เพ่ิมเติม / ปรับปรุงแกไ้ข / ลบขอ้มูล

- ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน(ฐปศ.1) และแบบขอ้มูลหมู่บา้น ปศอ.

-  ขอ้มูลสถานท่ีดาํเนินกิจกรรมดา้นอาหารสัตวแ์ละปศุสัตว(์ฐปศ.4/7 และ 4/8) ปศจ.

4.4) ตรวจสอบ / ยนืยนัส่งขอ้มูล

- ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายครัวเรือน(ฐปศ.1) และแบบขอ้มูลหมู่บา้น ปศจ.

- ขอ้มูลสถานท่ีดาํเนินกิจกรรมดา้นอาหารสัตวแ์ละปศุสัตว(์ฐปศ.4/7 และ 4/8) ปศข.

5) ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยาํของข้อมูล

5.1) ติดตามการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯ ของ สนง.ปศอ. ในสังกดั ใหเ้สร็จตามกาํหนด พร้อมทั้ง ปศจ.

ตรวจสอบและยนืยนัความถูกตอ้งขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตว ์ปี 2558 ตามแบบฟอร์ม

และหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

5.2) ติดตามการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯของ สนง.ปศอ.ในสังกดัใหเ้สร็จตามกาํหนด และลงพ้ืนท่ี

สุ่มสาํรวจซํ้ า/ประเมินผลขอ้มูลตามหลกัวิชาการสถิติเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ปศข.

6. จดัทําเอกสารข้อมูลจาํนวนปศุสัตว์  ในประเทศไทย ประจาํปี 2558 เผยแพร่

6.1) รวบรวม สรุปวิเคราะห์และจดัทาํรายงานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวเ์ผยแพร่ ศสท.

7. สรุปผลการดาํเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ประจาํปี 2558

พร้อมทั้งวางแผนการดาํเนินงานและแนวทางการพฒันาในปีถดัไปให้สมบูรณ์ขึน้

7.1) ทบทวนและสรุปผลการปฏิบติังาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ ศสท.

สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป

หมายเหตุ : 1) ผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงาน ของสาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดั และสาํนกังานปศุสตัวเ์ขต ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพวิเตอร์

       2) ศสท.ทาํการรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ล้ียงสตัวร์ายครัวเรือนส่งให ้สป.กษ.ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. เพือ่นาํไปบรรจุในบตัรประจาํตวัประชาชนอเนกประสงค ์Smart Card ของเกษตรกร

25582558

แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน  ประจําปี 2558

กจิกรรมที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ2557
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2



ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ

1. เตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS) ประจําปี 58

1.1) ทบทวน/ปรับแก/้กาํหนดแผนและขั้นตอนการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯ ต.ค. - พ.ย. 57

1.2) จดัเตรียมสิ่งที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ต.ค. - พ.ย. 57

- งบประมาณการดาํเนินงาน รายจงัหวดั                                                            - โปรแกรมระบบฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว(์TH-LiFDS) 

- เอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบตัิงานฯ, คู่มือการใชง้านโปรแกรมฯ ,แบบ ฐปศ.1, และแบบ ฐปศ.1/1 (ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์าย

ครัวเรือนปี 57) ใส่แผน่ CD เพื่อส่งมอบให ้ปศจ.พิมพเ์อกสารเพื่อใชอ้า้งอิงสาํหรับการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์ปี 58)

1.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดใหก้บั สนง.ปศจ. พ.ย. - ธ.ค. 57

2. ประสานงาน/ชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS) ประจําปี 58

2.1) พิมพแ์บบสาํรวจ เพื่อเตรียมส่งมอบให ้ปศอ. -

- กรณีเกษตรกรรายใหม่ ใชแ้บบ ฐปศ.1

- กรณีเกษตรกรรายเดิม ใชแ้บบ ฐปศ.1/1 เพื่อใชอ้า้งอิงในการปรับปรุงฐานขอ้มูล ปี 58

2.2) ประสานงาน/ชี้แจงกบัเจา้หนา้ที่ปศุสัตวร์ะดบัอาํเภอ  เพื่อทาํความเขา้ใจการปรับปรุงฐานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวแ์ละกาํหนดเป้าหมาย -

ระยะเวลาในการดาํเนินการร่วมกนั

2.3) ส่งมอบสิ่งที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดให ้ปศอ เพื่อใชใ้นการสาํรวจและปรับปรุงขอ้มูลในพื้นที่ -

3. สํารวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน 

3.1) พิมพแ์ผนที่ของแต่ละหมู่บา้นจากโปรแกรม TH-LiFDS เพื่อนาํไปใชใ้นการ Mark พิกดัของสถานที่เลี้ยงสัตวข์องเกษตรกรแต่ละราย

3.2) ลงพื้นที่สาํรวจขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน 1 ม.ค. - 1 เม.ย. -

- กรณีเกษตรกรรายใหม่ กรอกขอ้มูลในแบบ ฐปศ.1 พร้อมระบุสถานที่เลี้ยงสัตวล์งในแผนที่  15 มี.ค. 58  15 ก.ย. 58

- กรณีเกษตรกรรายเดิม ปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวใ์หเ้ป็นปัจจุบนัในแบบ ฐปศ.1/1 พร้อมระบุสถานที่เลี้ยงสัตวล์งในแผนที่

3.3) รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล พร้อมแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ ก่อนทาํการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯในโปรแกรมฯต่อไป

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์(TH-LiFDS)

4.1) ศูนยส์ารสนเทศ นาํฐานขอ้มูลฯ ปี 57 ยกยอดมาเป็นขอ้มูลตั้งตน้  เพื่อใชใ้นการเรียกขอ้มูลมาปรับปรุงฐานขอ้มูลฯในปี 58 1 ม.ค. - 1 มิ.ย. - ศสท.

4.2) นาํขอ้มูลในแบบ ฐปศ.1 และแบบ ฐปศ.1/1 พร้อมแผนที่ซึ่งระบุพิกดัที่สมบรูณ์แลว้ มาใชอ้า้งอิงในการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯ ในโปรแกรมฯ  15 มี.ค. 58  15 ก.ย. 58 ปศอ.

พ.ย. - ธ.ค. 57 ปศจ.

ปศอ.

ขั้นตอนการดาํเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ (TH-LiFDS) และการระบุพกิัดสถานที่เลีย้งสัตว์ ประจําปี 2558

ลาํดบัที่/ขั้นตอน

- ศสท.



ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุลาํดบัที/่ขั้นตอน

4.3) เพิ่มเติม/ปรับปรุงแกไ้ข/ลบขอ้มูล ถกูตอ้ง

4.3.1) ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน (ฐปศ.1)

- ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว ์ประกอบดว้ย ขอ้มูลสถานที่อยูข่องเกษตรกร, ขอ้มูลสถานที่เลี้ยงสัตว ์โดยโปรแกรมฯ จะเพิ่มเติมโมดูล ปศอ.

หรือฟังก์ชัน่ สาํหรับการระบุพิกดัสถานที่เลี้ยงสัตว ์ซึ่งจะกาํหนดเริ่มตน้ใหท้ี่จุดกึ่งกลางตาํบล โดยตอ้งลากหมุดไปปักยงัตาํแหน่งที่ถกูตอ้ง

ตามขอ้มูลในแผนที่ซึ่งไดจ้ากการลงพื้นที่สาํรวจขอ้มูลจริง (ตามรายละเอียดในขั้นตอน 3.2) และขอ้มูลพื้นที่ปลกูพืชอาหารสัตว์

- ส่วนที่ 2 : ขอ้มูลสัตว ์โดยทาํการกรอกขอ้มูลจาํนวนปศุสัตวแ์ต่ละชนิด (ตามรายละเอียดในขั้นตอน 3.2) 1 ม.ค. - 1 มิ.ย. -

4.3.2) ขอ้มูลหมู่บา้น  15 มี.ค. 58  15 ก.ย. 58 ปศอ.

4.3.3) ขอ้มูลสถานที่ดาํเนินกิจกรรมดา้นอาหารสัตว ์(ฐปศ.4/7) ปศจ.

4.3.4) ขอ้มูลสถานที่ดาํเนินกิจกรรมดา้นปศุสัตว ์(ฐปศ.4/8) ปศจ.

4.4) ตรวจสอบ / ยนืยนัส่งขอ้มูล

4.4.1) ขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือน(ฐปศ.1) และ 4.4.2) ขอ้มูลหมู่บา้น ปศอ.

4.4.3) ฐปศ.4/7 และ 4.4.4) ฐปศ.4/8 ปศข.

5) ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์  ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยําของข้อมูล

5.1) ติดตามการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯ ของ สนง.ปศอ. ในสังกดั ใหเ้สร็จตามกาํหนด พร้อมทั้งตรวจสอบและลงนามยนืยนัความถกูตอ้งขอ้มูลเกษตรกร ปศจ.

ผูเ้ลี้ยงสัตว ์ปี 58 ตามแบบฟอร์มและหลกัเกณฑท์ี่กาํหนด (แบบ ฐปศ.10)

5.2) ติดตามการปรับปรุงฐานขอ้มูลฯของ สนง.ปศอ.ในสังกดัใหเ้สร็จตามกาํหนด และลงพื้นที่สุ่มสาํรวจซํ้ า/ประเมินผลขอ้มูลตามหลกัวชิาการสถิติ ปศข. ปศข.ดาํเนินการตามวธิีการ

เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล ตามขั้นตอนและวธิีการที่กาํหนดให้ และขั้นตอนที่กรมฯ กาํหนด

6. จัดทําเอกสารข้อมูลจํานวนปศุสัตว์  ในประเทศไทย ประจําปี 58 เผยแพร่

6.1) รวบรวม สรุปวเิคราะห์และจดัทาํรายงานขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวเ์ผยแพร่ ศสท.

7. สรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ ประจําปี 58 พร้อมทั้งวางแผนการดําเนินงานและแนวทางการพฒันา

ในปีถัดไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้

7.1) ทบทวนและสรุปผลการปฏิบตัิงาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้ง วเิคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป ศสท.

หมายเหตุ : 1) ผูร้ับผดิชอบในการดาํเนินงาน ของสาํนกังานปศุสัตวจ์งัหวดั และสาํนกังานปศุสัตวเ์ขต ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2) ศสท.ทาํการรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตวร์ายครัวเรือนส่งให ้สป.กษ.ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. เพื่อนาํไปบรรจุในบตัรประจาํตวัประชาชนอเนกประสงค ์Smart Card ของเกษตรกร

เม.ย. - ก.ย. 58

ม.ค. - ก.ย 58

ม.ค. - ก.ย. 58

เม.ย. - ก.ย. 58
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