
              การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

               บทที่ 5 รายงาน 

 

1. รายงานเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศสุตัว 
1.1 ทําการเขาสูระบบ และเลือกเมนู “รายงาน” จะพบหนาจอตามรูปภาพที่ 1.1  
 

 
รูปภาพท่ี 1.1 

1.2 เลือกเมนูยอย “รายงานเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว” จะพบหนาจอตามรูปภาพที่ 1.2 
 

 
รูปภาพท่ี 1.2 

    หมวดหมูรายงานทั้งหมด มีดังน้ี 
1. เกษตรกร 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว : เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จงัหวดั/อําเภอ 
                                  เกษตรกรผูปลุกพืชอาหารสัตว ระดับ เขต/ภาค/จงัหวัด/อาํเภอ 
                                  เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและจํานวนพื้นท่ีทําการเกษตร 
                                  สถานท่ีดําเนินกจิกรรมดานอาหาร 
                                  สถานท่ีดําเนินกจิกรรมดานปศุสตัว 

ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

 

รูปภาพท่ี 1.3 
 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

                                        บทที่ 5 รายงาน___________________   1 

 



     - เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสตัว : เกษตรกรผูเลีย้งสัตวและปศุสตัว (กรมปศุสตัว) ระดับ เขต/ภาค/จังหวัด/อําเภอ 
ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสตัว 

 

 

รูปภาพท่ี 1.4 
2. โคเนื้อ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ : เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จังหวดั/อําเภอ 

ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ 
 

 

รูปภาพท่ี  1.5 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จงัหวัด/อําเภอ 

ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ จําแนกตามประเภท 
 

 

รูปภาพท่ี 1.6 
* ตัวอยางรายงานสัตวชนิดอื่นๆ ดูไดจากโคเน้ือ 

3. โคนม 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม : เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จังหวดั/อําเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งโคนมและปศุสตัว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จงัหวดั/อําเภอ 
4. กระบือ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ: เกษตรกรผูเลีย้งกระบอื (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จังหวัด/อําเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือจําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งกระบือและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จังหวดั/อําเภอ 
5. สุกร 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร : เกษตรกรผูเลีย้งสุกร (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จงัหวดั/อําเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรและปศุสตัว (กรมปศุสตัว) ระดบั เขต/ภาค/จังหวัด/อาํเภอ 
6. ไก 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงไก : เกษตรกรผูเลีย้งไก (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จงัหวัด/อาํเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงไก จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลี้ยงไกและปศุสตัว (กรมปศุสตัว) ระดับ เขต/ภาค/จงัหวัด/อําเภอ 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

                                        บทที่ 5 รายงาน___________________   2 

 



7. เปด 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงเปด: เกษตรกรผูเลีย้งเปด (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จังหวดั/อาํเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงเปด จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งเปดและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จังหวัด/อาํเภอ 
8. แพะ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ : เกษตรกรผูเลีย้งแพะ (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จงัหวดั/อําเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลี้ยงแพะและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จังหวัด/อาํเภอ 
9. แกะ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแกะ : เกษตรกรผูเลีย้งแกะ (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จงัหวดั/อําเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแกะ จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งแกะและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จังหวัด/อาํเภอ 

 10. สุนัข 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุนัข : เกษตรกรผูเลีย้งสุนัข (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จงัหวดั/อําเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุนัข จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งสุนัขและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จังหวัด/อาํเภอ 
11. แมว 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแมว: เกษตรกรผูเลี้ยงแมว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ภาค/จังหวดั/อาํเภอ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแมว จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งแมวและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ภาค/จังหวัด/อาํเภอ 
12. สัตวอ่ืนๆ 

 - เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวอื่นๆ : เกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงสัตวอื่นๆ 
นิติบุคคลผูเลี้ยงสตัวอื่นๆ 
หนวยงานผูเลี้ยงสตัวอื่นๆ 

 

2. รายงานเพือ่การบริหาร 
2.1 ทําการเขาสูระบบ และเลือกเมนู “รายงาน”   
2.2 เลือกเมนูยอย “รายงานเพ่ือการบริหาร” จะพบหนาจอตามรูปภาพที่ 2.1 

 
รูปภาพท่ี 2.1 

หมวดหมูรายงานทั้งหมด มีดังน้ี 
1. ขอมูลและสถติิ 

- ฟารมเลี้ยงสัตวและปศุสัตว :  สรุปภาพรวมฟารมโคเน้ือ และโคเน้ือ,  สรุปภาพรวมฟารมโคนม และโคนม,  สรุปภาพรวมฟารมกระบอื 
และกระบือ,  สรุปภาพรวมฟารมสกุร และสกุร,  สรุปภาพรวมฟารมเปด และเปด,  สรุปภาพรวมฟารมไก และไก,  สรุปภาพรวมฟารมแพะ และแพะ 
และสรุปภาพรวมฟารมแกะ และแกะ 

ตัวอยางรายงานฟารมเลี้ยงสัตวและปศุสัตว 

 

รูปภาพท่ี 2.2 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

                                        บทที่ 5 รายงาน___________________   3 

 



2. รายงานขอมูลการจัดอันดบัสูงสดุ 
- ฟารมปศุสตัว : ฟารมโคเน้ือ,  ฟารมโคนม,  ฟารมกระบือ,  ฟารมสกุร,  ฟารมเปด,  ฟารมไก,  ฟารมแพะ และฟารมแกะ  
- ปศุสัตว : โคเน้ือ,  โคนม,  กระบือ,  สุกร,  เปด,  ไก,  แพะ และแกะ 

ตัวอยางรายงานจดัอันดับ  

 

 
รูปภาพท่ี 2.3 

 

3. รายงานเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(จัดกลุมตามจํานวน) 
- ฟารมปศุสตัวและปศุสตัว(จดักลุมตามจํานวน) : ฟารมโคเน้ือ,  ฟารมโคนม,  ฟารมกระบือ,  ฟารมสกุร,  ฟารมเปด,  ฟารมไก,  ฟารม

แพะ และฟารมแกะ  
ตัวอยางรายงานจาํนวนฟารมโคเน้ือ(จัดกลุมตามจาํนวนโคเน้ือ) 

 

 

รูปภาพท่ี 2.4 
 
4. แผนที่แสดงความหนาแนน 

- ฟารมปศุสตัว : ฟารมโคเน้ือ,  ฟารมโคนม,  ฟารมกระบือ,  ฟารมสกุร,  ฟารมเปด,  ฟารมไก,  ฟารมแพะ และฟารมแกะ  
- ปศุสัตว : โคเน้ือ,  โคนม,  กระบือ,  สุกร,  เปด,  ไก,  แพะ และแกะ 

ตัวอยางแผนท่ีแสดงความหนาแนน 
 

 

รูปภาพท่ี 2.6 
 

 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

                                        บทที่ 5 รายงาน___________________   4 

 



 
5. รายงานแสดงเปรียบเทยีบขอมูลเกษตรกร-ปศุสัตว 

- เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสัตว : โคเน้ือ,  โคนม,  กระบือ,  สุกร,  เปด,  ไก,  แพะ และแกะ 
- ฟารมเลี้ยงสัตวและปศุสัตว : โคเน้ือ,  โคนม,  กระบอื,  สุกร,  เปด,  ไก,  แพะ และแกะ 
 

ตัวอยางรายงานเปรียบเทียบขอมูล 
 

 

รูปภาพท่ี 2.7 
 

3. รายงานตามสิทธิผ์ูใชงาน 
3.1 ทําการเขาสูระบบ และเลือกเมนู “รายงาน”   
3.2 เลือกเมนูยอย “รายงานตามสิทธ์ิผูใชงาน” จะพบหนาจอตามรูปภาพที่ 3.1 

 
รูปภาพท่ี 3.1 

หมวดหมูรายงานทั้งหมด มีดังน้ี 
1. เกษตรกร 

 - ขอมลูเกษตรกร : Single Form 
 - รายช่ือเกษตรกร : รายงานบญัชีรายช่ือ 

ตัวอยางรายงานบญัชีรายช่ือ 

 

รูปภาพท่ี 3.2 

  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

                                        บทที่ 5 รายงาน___________________   5 

 



2. เกษตรกร 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว : เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 

ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

 

รูปภาพท่ี 3.3 
 

     - เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสตัว : เกษตรกรผูเลีย้งสัตวและปศุสตัว (กรมปศุสตัว) ระดับ เขต/ตําบล/หมูบาน 
ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและปศุสตัว 

 

รูปภาพท่ี 3.4 
3. โคเนื้อ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ : เกษตรกรผูเลีย้งโคเน้ือ (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตําบล/หมูบาน 

ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ 

 

รูปภาพท่ี 3.5 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือ จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 

ตัวอยางรายงานเกษตรกรผูเลี้ยงโคเน้ือและโคเน้ือ 

 

รูปภาพท่ี 3.6 
  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว 
การใชงานระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน กรมปศุสัตว (PC) 

                                        บทที่ 5 รายงาน___________________   6 

 



* ตัวอยางรายงานสัตวชนิดอื่นๆ ดูไดจากโคเน้ือ 
4. โคนม 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม : เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตําบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งโคนมและปศุสตัว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 
5. กระบือ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือ: เกษตรกรผูเลีย้งกระบอื (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตําบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงกระบือจําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งกระบือและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตําบล/หมูบาน 
6. สุกร 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร : เกษตรกรผูเลีย้งสุกร (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุกร จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลี้ยงสุกรและปศุสตัว (กรมปศุสตัว) ระดบั เขต/ตําบล/หมูบาน 
7. ไก 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงไก : เกษตรกรผูเลีย้งไก (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตําบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงไก จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งไกและปศุสตัว (กรมปศุสตัว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 
8. เปด 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงเปด: เกษตรกรผูเลีย้งเปด (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงเปด จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งเปดและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตําบล/หมูบาน 
9. แพะ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ : เกษตรกรผูเลีย้งแพะ (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตาํบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแพะ จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งแพะและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตําบล/หมูบาน 
10. แกะ 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแกะ : เกษตรกรผูเลีย้งแกะ (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแกะ จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งแกะและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตาํบล/หมูบาน 

 11. สุนัข 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุนัข : เกษตรกรผูเลีย้งสุนัข (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงสุนัข จําแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งสุนัขและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตาํบล/หมูบาน 
12. แมว 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแมว: เกษตรกรผูเลี้ยงแมว (กรมปศุสัตว) ระดับ เขต/ตาํบล/หมูบาน 
     - เกษตรกรผูเลี้ยงแมว จาํแนกตามประเภท : เกษตรกรผูเลีย้งแมวและปศุสัตว (กรมปศุสัตว) ระดบั เขต/ตําบล/หมูบาน 
13. สัตวอ่ืนๆ 

- เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวอื่นๆ : เกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงสัตวอื่นๆ 
  นิติบุคคลผูเลี้ยงสัตวอื่นๆ 
  หนวยงานผูเลี้ยงสัตวอื่นๆ 

14. สรุปขอมูลกรณีประสบภัย 
 - แบบ กษ ๐๒ ระดับอําเภอ  
 - แบบ กษ ๐๒ ระดับตําบล 
 - แบบ กษ ๐๒ ระดับหมูบาน 
 - แบบ กษ ๐๓ 
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4. การปรับคาเพื่อเรียกดูรายงาน 

4.1 เลือกรายงานที่ตองการเรียกดู และเลือกปุม  เพ่ือแสดงการกรองขอมูลที่ตองการ 

  

รูปภาพที่ 4.1  

      1. สวนการกรองขอมูล เลือกกรองขอมูลตามชวงเวลา ตามพ้ืนที่ปศุสัตวเขต ตามจังหวัด และอําเภอ โดยแตละ 

รายงานจะมีรายละเอียดการกรองที่แตกตางกัน  

2. สวนเครื่องมือชวย 

- เครื่องมือเปลี่ยนหนารายงานหากมีมากกวา 1 หนา   

- เครื่องมือยอขยายรายงาน   

  

- เครื่องมือคนหา   

- เครื่องมือ Refresh  

- เครื่องมือพิมพรายงาน  

- เครื่องมือสงออก Export รายงาน  

 
    โดยมีไฟลนามสกุลดังน้ี 

- XML               - CSV                   - Word 
- PDF           - MHTML 
- Excel                    - TIFF File 

 

1 
2 
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