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บทที่ 1 เริ่มรูจักโปรแกรม 
ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

ตามนโยบายของกรมปศุสัตวจะใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการสํารวจขอมูลเกษตรกรราย
ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตวพรอมกันทั่วประเทศ เปนประจําทุกป โดยใชแบบสํารวจ ฐปศ.1 แบบสํารวจขอมูล
หมูบาน ไปสัมภาษณเกษตรกรผูลี้ยงสัตว สอบถามขอมูลจํานวนสัตวและขอมูลอ่ืนๆ ดานปศุสัตว ณ วันท่ี 1 
มกราคม ของปที่มีการสํารวจ โดยทางศูนยสารสนเทศเปนผูจัดทําตนฉบับแบบสํารวจและสงมอบแบบสํารวจ
ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด เพ่ือดําเนินการจัดพิมพสงมอบใหกับสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และองคการปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตอไป 

ศูนยสารสนเทศ  ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ีข้ึนมาเพื่อใชในการจัดเก็บขอมูลจาก 
แบบสํารวจ  ฐปศ.1 แบบสํารวจขอมูลหมูบาน แบบสํารวจขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหารสัตว และ
แบบสํารวจขอมูลสถานท่ีดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว แลวนําขอมูลที่ผานการตรวจสอบแลวมาจัดทํารายงาน
เผยแพรใหหนวยงานตางๆ นําไปใชประโยชนตอไป 

ความตองการของระบบ 
เพื่อใหสามารถทํางานกับระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ เครื่อง

คอมพิวเตอรควรมีลักษณะพื้นฐานดังนี ้

1. ลักษณะพื้นฐานดาน Hardware 
 คอมพิวเตอรมคีวามเร็วของตวัประมวลผล (ซีพียู) อยางนอย  518 MHz 
 มีแรม (หนวยความจํา) อยางนอย 256 MB 
 มีการตดิตั้งปริน้เตอร สําหรบัการพมิพรายงาน 
 มีพื้นท่ีวางบน Hard disk หลักอยางนอย  40 GB 
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2. ลักษณะพื้นฐานดาน Software 
 มีการตดิตั้งระบบปฏิบัติการ  Windows XP  Windows 2000  Windows Vista อยางใด
อยางหนึ่งเปนอยางนอย 

 มีการตดิตั้งโปรแกรมสําหรบัการเรยีกใชงานโปรแกรมผานเว็บบราวซเซอร (Web 
Browser) อยางนอย 1 โปรแกรม  เชน Internet Explorer เวอรช่ัน 7 ข้ึนไป Google  
Chrome และ Safari  

 มีการตดิตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เชน โปรแกรม Microsoft Office 2003 ข้ึนไป 
3. ลักษณะพื้นฐานดาน Network 

 มีการเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตความเรว็อยางนอย   1-3 Mbps.  

สวนประกอบของระบบงาน 
เมื่อเขาสูระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตวแลว จะแบงสวนการทํางานออกเปน 4 สวนหลักๆ คือ 

1. สวนของผูดูแลระบบ เปนสวนการจัดการขอมูลพ้ืนฐานของระบบ เชน การจัดการโครงสราง
พื้นที่ การจดัการรายชื่อผูใชงาน การบริหารแบบสํารวจ ซึง่ในแตละสวนยังมีสวนยอยๆ อีก
หลายสวน 
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2. สวนการบันทึกขอมูล เปนสวนของการบนัทึกขอมูลจากแบบสํารวจเขาสูระบบ Online  
 

 
 

3. สวนการตรวจสอบ เปนสวนของการตรวจสอบและยืนยนัขอมูลที่ไดทําการบนัทึกลงในระบบ
แลวในพื้นที่ ที่ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบขอมูล 
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4. สวนรายงาน แสดงรายงานของขอมูลท่ีไดมีการบนัทึกตรวจสอบเรยีบรอยแลว 

 

 

สัญลักษณของระบบงาน 
เครื่องมือในระบบฐานขอมลูเกษตรกรผูเลีย้งสัตวมีดังนี ้
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1. หมายเลข 1 หมายถึง หนาปจจุบันที่กาํลังใชงานอยู 
2. หมายเลข 2 หมายถึง จํานวนการแสดงผลตอหนาการใชงาน 
3. หมายเลข 3 หมายถึง จํานวนหนาท้ังหมด 
4. หมายเลข 4 หมายถึง เลือกขอมูลท้ังหมด 
5. หมายเลข 5 หมายถึง เพิ่มขอมูล 
6. หมายเลข 6 หมายถึง ลบขอมูล 
7. หมายเลข 7 หมายถึง พิมพรายงาน 

 

การเขาใชงานระบบ 
การเขาใชงานระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว สามารถเขาใชงานผานระบบ Online ไดดังนี ้

1. เปดโปรแกรม Internet Explorer ข้ึนมาระบุ URL สําหรับเขาใชงานระบบ 
https://survey.dld.go.th  แลวกด Enter  

2. ระบบแสดงหนาจอการเขาใชงานระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
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การ Log in เขาใชงาน 
 การเขาใชงานระบบระบุช่ือ Username และ Password สําหรับเขาสูระบบ แลวคลิกปุม       

เขาสูระบบ ซึ่งรูปแบบของ Username ของผูใชงานมีทั้งหมด  6 แบบดวยกันไดแก 

 ผูบันทึกขอมลูระดับตําบล คือ SSDรหัสพื้นที่  
 ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล คือ CSDรหัสพื้นท่ี  
 ผูบันทึกขอมลูระดับอําเภอ คือ SDTรหัสพืน้ที่  
 ผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ คือ CDTรหัสพื้นที่  
 ผูบันทึกขอมลูระดับจังหวดั คือ SPVรหัสพื้นท่ี  
 ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด คือ CPVรหัสพ้ืนที่  
 ผูตรวจสอบขอมูลระดับเขต คือ CRegionรหัสพ้ืนที่ 

รหัสพื้นท่ีคือหมายเลข 8 หลักของแตละพื้นที่ตามที่กรมการปกครองออกให ซึ่งรหัสพื้นท่ีแตละแหงจะ
ไมซ้ํากัน 
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การออกจากระบบ 
การออกจากการใชงานระบบโดยการคลกิปุม  Sign out เพื่อออกจากระบบ 
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บทที่ 2 สําหรับผูดูแลระบบ 
บริหารโครงสรางพื้นที่ 

เปนการกําหนดขอมูลโครงสรางพ้ืนท่ีสําหรับการบันทึกแบบสํารวจ, ตรวจสอบแบบสํารวจ, และยืนยนั
ขอมูลแบบสํารวจไดโดยผูดแูลระบบ ซึ่งสามารถบริหารจัดการขอมูลเขตปศุสัตว, จังหวัด, อําเภอ, ตําบล, 
หมูบาน และผูใชงานระบบในพื้นที่ตางๆ ไดไมจํากดั 

 การเพิ่มโครงสรางพื้นที ่
1. คลิกเมนู บริหารระบบ > จัดโครงสรางพื้นที่ ระบบแสดงหนาจอการจัดการโครงสรางพื้นท่ี

คลิกชื่อพื้นท่ีตองการเพิ่มพื้นที่ยอยทางดานซายมือ 
2. คลิกปุม เพิ่ม จากนั้นระบบแสดงหนาจอการเพิ่มพ้ืนที ่
3. ระบรุหัสพื้นท่ี และชื่อพื้นทีภ่าษาไทยและภาษาอังกฤษแลวกดปุม บันทึก  
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 การแกไขขอมลูพืน้ที่ 
1. คลิกชื่อพื้นทีท่ีต่องการแกไขทางดานซายมอื 
2. คลิกปุม แกไข 
3. ระบุขอมลูที่ตองการแกไข แลวกดปุม บนัทึก 

 
 

 การลบขอมลูพ้ืนที่ 
1. คลิกชื่อพื้นทีท่ีต่องการลบทางดานซายมือ 
2. คลิกปุม ลบ 
3. ระบบจะแสดงขอความแจงเตือนเพ่ือยนืยนักอนการลบขอมูล คลิกปุม ตกลง 
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 การยายขอมลูพื้นที่ 
1. คลิกชื่อพ้ืนทีท่ีต่องการยายขอมูล 
2. คลิกปุม ยายขอมลู 
3. ระบบแสดงหนาจอการยายขอมูล เลือกพ้ืนที่ท่ีตองการยายเขาไป แลวคลิกปุม บันทึก 
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จัดการขอมูลผูใชงาน 
เปนการกําหนดผูบันทกึขอมลู และผูตรวจสอบขอมูล ของศูนยสารสนเทศ, จังหวัด, อําเภอ และตําบล  

 การเพิ่มขอมลูผูใชงาน 
1. คลิกท่ีโครงสรางพื้นที่ในลําดับชั้นที่ตองการเพิ่มรายชื่อผูใชงาน 
2. คลิกปุม เพิ่มผูใชงาน ระบบแสดงหนาจอการเพิ่มผูใชงาน 
3. ระบุคํานําหนา, ช่ือ นามสกุล ภาษาไทย, ช่ือ นามสกุล ภาษาอังกฤษ, หมายเลขบัตร

ประชาชน, กลุมผูใชงาน แลวคลกิปุม บันทึก 
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 การแกไขขอมลูผูใชงาน 
1. คลิกท่ีโครงสรางพื้นที่ในลําดับชั้นที่ตองการแกไขรายชื่อผูใชงาน 
2. คลิก ชือ่ - นามสกลุ รายชื่อที่ตองการแกไข 
3. ระบุขอมลูที่ตองการแกไข แลวคลิกปุม บนัทึก 
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 การลบขอมลูผูใชงาน 
1. คลิกท่ีโครงสรางพ้ืนที่ในลําดบัชั้นท่ีตองการลบรายชื่อผูใชงาน 
2. คลิก  หนารายชื่อท่ีตองการลบ 
3. คลิกปุม ลบผูใชงาน 
4. ระบบจะแสดงขอความแจงเตือนเพื่อยืนยนักอนการลบขอมูล คลิกปุม ตกลง 

 
 

 

 

 การกําหนดสทิธิก์ลุมการใชงาน 
เปนการสรางกลุมการงานในระบบและกาํหนดสิทธิ์เมนูใหกลุมการใชงานตางๆมองเห็นเมนูใน

ระบบฐานขอมูลเกษตรผูเลีย้งสัตว ผลของการกําหนดสิทธิ์กลุมการใชงานทําใหผูใชงานแตละคนมองเห็นเมนู
การใชงานและสิทธิ์ในการใชงานไมเทากนั  

1. เขาสูเมนู บริหารระบบ > กําหนดสิทธิก์ลุมการใชงาน แลวคลกิ เพิ่มกลุม  
2. ระบบแสดงหนาจอการระบรุายละเอียด ระบุช่ือกลุม, คําอธิบายกลุม,สทิธิ์การใชงานเมนู

ของแตละกลุมการใชงาน แลวคลิกปุม บันทึก 
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สวนนี้ใชสําหรับกําหนดสิทธ์ิการ
ใชงานของแตละเมนูวาสามารถทํา
อะไรไดบางในแตละเมนู เชน ดู
ขอมูล, เพิ่มขอมูล, แกไขขอมูล, ลบ
ขอมูล, และยืนยันขอมูล 
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ขอสําคัญในการกําหนดสิทธิ์เมนู 

สิทธิ์ของกลุมผูใชงานที่สามารถเขาใชงานระบบได มีดังนี้ 

1. กลุมผูบันทกึขอมูล ฐปศ. 1 สามารถทํางานในเมนูดังนี ้
 หนาแรก 
 บันทึกขอมูล > แบบฐปศ. 1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 
 ขอมูลที่ถกูตั้งขอสังเกตุ > แบบฐปศ. 1,แบบสํารวจขอมลูหมูบาน 

2. กลุมผูตรวจสอบขอมูลระดบัตําบล, อําเภอ สามารถทํางานในเมนูดังนี ้
 หนาแรก  
 ตรวจสอบขอมูล > แบบฐปศ. 1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน  
 ติดตามการบันทึกขอมูล > แบบฐปศ. 1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 
 ขอมูลที่ถกูตั้งขอสังเกตุ  > แบบฐปศ. 1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 

3. กลุมผูบันทกึขอมูลระดับจังหวัด สามารถทํางานในเมนดูังนี ้
 หนาแรก 
 บันทึกขอมูล > แบบฐปศ. 4/7, แบบฐปศ. 4/8 
 ขอมูลที่ถกูตั้งขอสังเกตุ > แบบฐปศ. 4/7, แบบฐปศ. 4/8 

4. กลุมผูตรวจสอบขอมูลระดบัจังหวัด และศูนยสารสนเทศ สามารถทํางานในเมนูดังนี ้
 หนาแรก 
 ตรวจสอบขอมูล > แบบฐปศ. 1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน, แบบฐปศ. 4/7, 
แบบฐปศ. 4/8 

 ติดตามการบันทึกขอมูล > แบบฐปศ. 1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน, แบบฐปศ. 
4/7, แบบฐปศ. 4/8 

 ขอมูลที่ถกูตั้งขอสังเกตุ  > แบบฐปศ. 1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน, แบบฐปศ. 
4/7, แบบฐปศ. 4/8 

5. ผูดแูลระบบของศูนยสารสนเทศ 
 หนาแรก 
 บริหารระบบ 
 บริหารแบบสํารวจ 
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6. ผูดแูลระบบระดับจังหวดั 
 หนาแรก 
 บริหารระบบ > จัดโครงสรางพื้นท่ีในจังหวัด, รายชื่อผูใชงานของจังหวัด
ทั้งหมด 

7. ประชาชนทั่วไป 
 เรยีกดรูายงานขอมูลได 

หมายเหตุ: สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเขาใชงานของผูใชระดบัตางๆ ได 

บริหารแบบสํารวจ  
เปนสวนการบริหารจดัการแบบสํารวจ ฐปศ.1, แบบสํารวจขอมูลหมูบาน, แบบสํารวจ ฐปศ.4/7 แบบ

สํารวจ ฐปศ.4/8 ซึ่งวิธีการจัดการขอมลูจะมวีิธกีารเชนเดียวกัน 

 การเพิ่มแบบสาํรวจ 
1. เขาสูเมนู บริหารแบบสํารวจ > เลือกเมนแูบบสํารวจท่ีตองการจัดการ แลวคลกิปุม เพิ่มแบบ

สํารวจ 
2. ระบุขอมลูแบบสํารวจ ณ วนัที่, ช่ือแบบสํารวจ, วนัที่เริม่ตนและสิ้นสดุการบันทึกขอมูล, 

วันที่เริ่มตนและสิ้นสุดการตรวจสอบขอมูล, แนบไฟลแบบสํารวจ เลือกพื้นที่ที่ตองการให
ผูใชงานเขาใชงานระบบ แลวกดปุม บันทึก 
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ขอแนะนํา 
1. การเพิ่มแบบสาํรวจแตละชนดิ สามารถเพิ่มไดปละ 1 ครั้งเทานั้น 
2. สถานะของแบบสํารวจมี 3 สถานะ  

 Design  คือกําลังสรางแบบสํารวจ 
 Running  คืออยูในชวงการบนัทึกและตรวจสอบขอมูล 
 Complete  คือปดการบันทึกและตรวจสอบขอมูล 

 การสงแบบสํารวจ 
1. ในหนาแสดงรายการแบบสาํรวจ คลกิปุม สง เพื่อสงแบบสํารวจไปยังผูบันทึกขอมลู 
2. ระบบแสดงหนาจอยนืยันการสงแบบสํารวจคลิกปุม OK 

 

  

 

 

 

  



ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หนา 20 
 

การสงออกขอมูล 
 หากตองการนาํขอมูลในระบบในสวนของขอมูลสัตวและขอมูลปศุสัตวไปใชประโยชน สามารถทาํได
ดังนี ้

1. คลิก จัดการขอมลูสัตว จากนั้นระบบแสดงหนาจอขอมูลสัตวพืน้ฐานทั้งหมด 
2. คลิกปุม Export to Excel (รปูแบบ Excel) 

 

 

 

 

 
การจัดการขอมูลปศุสัตว 

 การเพิ่มขอมลูสัตว 
หลังจากเพิ่มแบบสํารวจแลว ผูดแูลระบบสามารถทําการเพิ่มขอมูลปศุสัตวและขอมลูสัตวได

ตลอดเวลาจนกวาจะทําการสงแบบสํารวจออกไปจึงจะไมสามารถเพิ่มขอมูลได ซ่ึงขอมูลปศุสัตวและขอมลูสัตว
ระบบจะทําการคัดลอก ขอมูลของปที่แลวมาใหทุกครั้งทีมี่การเพิ่มแบบสํารวจ 
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1. คลิก จัดการขอมลูสัตว ระบบแสดงหนาจอการจดัการขอมูลชนิดสัตว 
2. คลิกโครงสรางลําดับรายการสัตวที่ตองการเพิ่ม 
3. คลิกปุม เพิ่มชนิดสัตว ระบบแสดงหนาจอใหระบรุายละเอียด 
4. ระบุรหัสสัตว, คํานําหนาการพิมพ, ช่ือสัตว, หนวยนับ แลวคลกิปุม บันทึก 
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 การจัดกลุมการคา 
        เปนการกําหนดเกณฑจํานวนสัตวที่เลี้ยงเพ่ือเปนการคา ซึ่งจํานวนสัตวแตละชนดิสามารถกําหนด
เกณฑไดท้ังหมด 4 กลุม 

1. เขาสูเมนู บริหารแบบสํารวจ > กําหนดเงือ่นไขสตัวเลี้ยงเพื่อการคา แลวคลกิปุม เพิ่ม 
2. ระบุชนิดสัตว, ประเภทสัตว, ระบุขอจํานวนสัตวในกลุมที่ 1-4 แลวคลกิปุม บันทกึ 

 

 

 

 การจัดการพันธุพชือาหารสตัว 
เปนการกําหนดพันธุพืชอาหารสัตวที่เกษตรกรปลูกท่ีใชในการสํารวจแบบสํารวจ ฐปศ.1  

1. เขาสูเมนู บริหารแบบสํารวจ > จัดการพนัธุพืชอาหารสตัว แลวคลกิปุม เพิ่ม 
2. ระบรุหัสพันธุพืช,ช่ือพันธุพชื แลวคลกิปุม บันทึก 
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 การจัดการหนวยนับ 
       เปนการกาํหนดหนวยนบัของสัตว, พื้นที่, สถานที่ดาํเนินกจิกรรมดานอาหารสัตว และสถานที่

ดําเนินกิจกรรมดานปศุสัตว 

1. เขาสูเมนู บริหารแบบสํารวจ > กําหนดหนวยนับ แลวคลกิ เพิ่มหนวยนับ 
2. ระบุช่ือหนวยนับ แลวคลิกปุม บันทึก 
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บริหารขาวประชาสัมพันธ 
เปนการสรางขาวประชาสัมพันธประกาศที่หนาหลักของระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเพื่อ

ประกาศใหผูใชงานทุกคนรบัทราบ 

1. เขาสูเมนู บริหารระบบ > บรหิารขาว แลวคลิกปุม เพิ่มขาว  
2. ระบบแสดงหนารายละเอยีดการเพิ่มขาว ระบุช่ือเรื่อง,รูปภาพของขาว, รายละเอียด,คลิก

แสดงที่หนาเวบ็ แลวคลกิปุม บันทึก 
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บริหารถามตอบ 
เปนการสรางคําถามและคําตอบที่ผูใชงานสอบถามเขามาบอยๆ สําหรับเผยแพรใหผูใชรับทราบขอมูล

ผานทางหนาหลักของระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตว 

1. เขาสูเมนู บริหารระบบ > บรหิารถาม – ตอบ แลวคลกิปุม เพิ่ม FAQ  
2. ระบุช่ือเรื่อง, รายละเอียด, คลิก เผยแพร แลวคลิกปุม บนัทึก 
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บทที่ 3 สําหรับผูใชงาน 
การบันทึกขอมูลแบบสํารวจ 

การบนัทึกขอมูลแบบสํารวจจะตองบันทกึขอมูลจากแบบสํารวจ 4 แบบหลัก คือ 

1. แบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน (ฐปศ.1) 
2. แบบสํารวจขอมูลหมูบาน 
3. แบบสํารวจขอมูลสถานทีด่าํเนินกจิกรรมดานอาหารสัตว (ฐปศ.4/7) 
4. แบบสํารวจขอมูลสถานทีด่าํเนินกจิกรรมดานปศุสัตว (ฐปศ.4/8) 

 

 บันทึกขอมลูการสาํรวจเกษตรกรผูเลีย้งสัตวรายครวัเรือน 
        เขาสูระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตว โดยใช Username และ Password ของผูใชงานแลวทาํ
ตามขั้นตอนดงันี้ 

1. คลิกเมน ูบันทึกขอมลู > แบบฐปศ.1 คลิกเลือกหมูบานท่ีตองการบันทกึขอมูลทางดานซายมือ 
2. คลิกปุม เพิ่มขอมลู  
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3. ระบบแสดงหนาจอการบันทึกขอมูล 2 สวนหลัก คือ  
 สวนที่ 1ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว, ขอมูลสถานที่เลี้ยงสตัว และปลูกพชือาหารสัตว 
กรอกขอมูลทีม่ีสัญลกัษณ * ใหครบทุกชอง หลังจากกรอกขอมูลเสร็จแลวใหคลิก
แทบขอมูลสัตว หรือกด Ctrl+Enter เพื่อบันทึกขอมูลจํานวนสัตว 

 

 
 

 สวนที่ 2 ขอมูลสัตว กรอกขอมูลในชองพ้ืนที่สีขาวเทานัน้ โดยในชองพื้นท่ีสีเทา
โปรแกรมจะทาํการคํานวณใหเอง และเมื่อบันทึกขอมูลสวนของสัตวเสร็จแลวใหกด
ปุม บันทึก 
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 บันทึกขอมลูหมูบาน 
         แบบบันทึกขอมูลหมูบานมีขั้นตอนการบันทึกขอมูลดังนี ้

1. คลิกเมน ูบันทึกขอมลู > แบบสํารวจขอมูลหมูบาน คลิกเลือกหมูบานที่ตองการบนัทึกขอมูล
ทางดานซายมอื 

2. คลิกปุม เพิ่มขอมลู  
3. กรอกขอมูลในชองที่มีสัญลกัษณ * ใหครบทุกชอง หลังจากกรอกขอมลูเสรจ็แลวใหคลิกปุม 

บันทึก 
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 บันทึกขอมลูสถานที่ดําเนินกจิกรรมดานอาหารสตัว 
        แบบบันทึกขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกกรมดานอาหารสัตวมีข้ันตอนการบนัทึกขอมูลดังนี ้

1. คลิกเมน ูบันทึกขอมลู > แบบสํารวจ ฐปศ. 4/7 แลวคลกิปุม บันทึกขอมูล  
2. กรอกขอมูลในชองที่มีสัญลกัษณ * ใหครบทุกชอง หลังจากกรอกขอมลูเสรจ็แลวใหคลิกปุม 

บันทึก 
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 บันทึกขอมลูสถานที่ดําเนินกจิกรรมดานปศุสัตว 
       แบบบันทกึขอมูลสถานที่ดําเนินกิจกกรมดานปศุสัตวมีข้ันตอนการบันทกึขอมูลดังนี ้

1. คลิก เมนูบันทึกขอมูล > แบบสํารวจ ฐปศ. 4/8 แลวคลกิปุม บันทึกขอมูล  
2. กรอกขอมูลในชองที่มีสัญลกัษณ * ใหครบทุกชอง หลังจากกรอกขอมลูเสรจ็แลวใหคลิกปุม 

บันทึก 
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 การแกไขขอมลู 
        เขาสูหนาจอการบันทึกขอมูลเกษตรกรผูเลีย้งสัตว (แบบสํารวจ ฐปศ. 1) เพื่อทําการเรยีกขอมลูที่
ตองการมาทําการแกไข 

1. คลิกเมนู บันทึกขอมูล > แบบฐปศ.1 เลือกหมูบานที่ตองการแกไขขอมลูทางดานซายมือ 
2. คลิก ชือ่ – นามสกลุ เกษตรกรที่ตองการแกไข จากนั้นระบุขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว, ขอมูล

สถานที่เลี้ยงสตัว, ขอมูลสัตว แลวกดปุม บันทึก 
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ตรวจสอบการบันทึกขอมูล 
เปนสวนทีใ่หผูใชงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการสํารวจที่ไดบันทึก กอนสงขอมูลใหผู

ตรวจสอบและยืนยันขอมลูในขั้นถัดไป โดยสามารถทําการตรวจสอบขอมูลท่ีบันทึกไดดังนี ้

 ตรวจสอบการบันทึกขอมลูเกษตรกรผูเลีย้งสัตว 
1. คลิกเมนู บันทกึขอมลู > แบบฐปศ.1 เลือกหมูบานที่ตองการตรวจสอบขอมูลทางดานซายมือ 
2. คลิกแทบ ตรวจสอบขอมูลรายเกษตรกร  

 

 
 

 ตรวจสอบการบันทึกขอมลูเกษตรกรผูเลีย้งสัตว (ระดับหมูบาน) 
1. คลิกเมนู บันทกึขอมลู > แบบฐปศ.1 เลือกหมูบานที่ตองการตรวจสอบขอมูลทางดานซายมือ 
2. คลิกแทบ ตรวจสอบขอมูลระดับหมูบาน 
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 ตรวจสอบการบันทึกแบบสํารวจขอมลูหมูบาน 
1. คลิกเมนู บันทกึขอมลู > แบบสํารวจขอมูลหมูบาน เลือกตําบลที่ตองการตรวจสอบขอมูล

ทางดานซายมอื 
2. คลิกแทบ ตรวจสอบขอมูลหมูบาน 

 

 
 

 การตรวจสอบขอมลูซํ้า 
1. คลิกเมนู บันทกึขอมลู > แบบฐปศ.1 เลือกหมูบานที่ตองการตรวจสอบขอมูลทางดานซายมือ 
2. คลิกแทบ ตรวจสอบขอมูลซํ้า หากพบขอมูลซ้ําใหเลือกลบรายการขอมูลท่ีไมถูกตองออกโดย

เลือก  หนารายการท่ีไมถกูตองแลวคลิกปุม ลบขอมลู  
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การสงขอมูลเพื่อตรวจสอบและยืนยันขอมูล 
 หลังจากทีผู่ใชงานทําการบันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูลที่ทําการบนัทึกแลว ผูใชงานจะตองทําการ
สงขอมูลใหเจาหนาที่ตรวจสอบทําการยนืยันขอมลูทั้งหมดที่ไดบันทึกไว ซึ่งวิธีการสงขอมูลแบบสํารวจทัง้ 4 
แบบจะมวีธิีการเหมือนกับการสงขอมูล ฐปศ.1 

 การสงตรวจสอบขอมลู 
1. เขาสูเมนู บันทึกขอมลู > แบบ ฐปศ.1 เลอืกหมูบานที่ตองการสงขอมลู 
2. คลิก  หนารายชื่อที่ตองการสงขอมูลเพือ่ใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบขอมูล แลวกดปุม 

สงตรวจสอบขอมูล ระบบจะแสดงขอความยืนยนัการสงขอมูลคลิกปุม OK รายการขอมูลท่ีถกู
สงไปแลวจะหายไปจากหนาขอมูลที่ยังไมไดสง 

 
 
 

 

 

 การยืนยืนขอมูล 
       หลังจากที่ผูบันทึกทําการสงขอมูลท่ีไดบันทึกมาแลว เมื่อถึงชวงเวลาการตรวจสอบผูตรวจสอบตอง

เขามาตรวจสอบขอมูลและยืนยนัขอมูลในพื้นท่ีที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งการยืนยันขอมูลตองยนืยนัขอมูลแบบ
สํารวจทั้ง 4 แบบ ซึ่งวิธีการยืนยนัขอมูลสามารถทําไดดงันี้ 
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1. เขาสูเมนู ตรวจสอบขอมูล > แบบ ฐปศ.1 คลิกแทบ ตรวจสอบขอมลู เลือกระดับขอมูลท่ี
ตองการยืนยันตั้งแต จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน แลวกดปุม คนหา 

2. คลิก   หนารายการขอมูลที่ตองการยืนยันขอมูล 
3. คลิกปุม ยืนยนัและสงขอมลู ระบบแสดงขอความใหยืนยันการสงขอมลูกดปุม OK รายการ

ขอมูลที่ถกูยืนยันแลวจะหายไปจากหนาขอมูลท่ียังไมไดสง 
 
 
 

 
 

ขอสําคัญในการยนืยันขอมลู 
1. ผูตรวจสอบขอมูลระดับตําบล ตองยนืยันขอมูลระดับหมูบาน 
2. ผูตรวจสอบขอมูลระดับอําเภอ ตองยืนยันขอมูลระดับหมูบาน 
3. ผูตรวจสอบขอมูลระดับจังหวัด ตองยืนยนัขอมูลระดับอําเภอ 
4. ผูตรวจสอบขอมูลระดับศนูยสารสนเทศ ตองยืนยนัขอมูลระดับจังหวัด 

 

 การตั้งขอสังเกต 
      หลังจากผูตรวจสอบทําการตรวจสอบขอมูลแลวพบวาขอมูลจํานวนสัตวมีความผิดปกติหรือมขีอ

สงสัย ผูตรวจสอบสามารถทําการแจงไปยังผูบันทึกใหตรวจสอบการบันทึกขอมูลไดอีกครั้งไดดังนี้ 
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1. เขาสูเมนู ตรวจสอบขอมูล > แบบ ฐปศ.1 คลิกแทบ ตรวจสอบขอมลู เลือกระดับขอมูลท่ี
ตองการยืนยันตั้งเต จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน แลวกดปุม คนหา 

2. คลิก  หนารายการขอมูลที่ตองการตั้งขอสังเกต 
3. คลิกปุม ตั้งขอสังเกต 
4. ระบุช่ือเรื่อง และรายละเอียดที่ตั้งขอสงัเกต แลวคลกิปุม บันทึก รายการที่ถกูตั้งขอสังเกตจะถกู

สงกลับไปใหผูบันทึกตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 
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 การยืนยันและแกไขขอมลูท่ีถูกตั้งขอสังเกต 
       หลังจากผูตรวจสอบทําการตั้งขอสังเกตแลว ผูบันทึกขอมูลตองทําการตรวจสอบการบนัทึกขอมูล, 

แกไขขอมลู และยืนยันการบนัทึกขอมูลอีกครั้ง โดยสามารถยืนยันขอมูลท่ีถกูตั้งขอสังเกตไดดังนี ้

1. คลิกเมนู ขอมูลท่ีถูกต้ังขอสงัเกต > แบบ ฐปศ.1 แลวคลิก ชื่อเรือ่ง 

 
 

2. ตรวจสอบขอมูลที่ถกูตั้งขอสังเกตและแกไข  
 หากตองการแกไขขอมูลท่ีไมถูกตองใหคลิก ชื่อเกษตรกร เพ่ือทําการแกขอมูลหลังจาก
แกไขเสร็จแลวใหคลิกปุม ยนืยันและสงขอมลู 

 หากตรวจสอบแลวไมพบความผดิปกติคลิกปุม ยืนยันและสงขอมลู 
 หากตองการแนบเอกสารหลกัฐานประกอบใหระบุขอความและแนบไฟลในสวนของ
การแสดงความคิดเห็น แลวกดปุม บันทึก เพื่อสงความคดิเห็น 
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ขอสําคัญ 

 ถาผูตรวจสอบระดับตําบล และอําเภอทําการตั้งขอสังเกตขอมูลใดแลว เจาหนาท่ี
บันทึกขอมูลระดับตําบลตองทําการแกไขและยนืยันขอมูลกลับ 

 ถาผูตรวจสอบระดับจังหวดั และศูนยสารสนเทศทําการตั้งขอสังเกต เจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูลระดับอําเภอตองทําการแกไขและยืนยันขอมูล 

 
ติดตามการบันทึกขอมูล 

เปนสวนทีใ่ชสําหรับติดตามการบนัทึกขอมูลและการตรวจสอบขอมูลของแตละพืน้ท่ีวาไดดําเนนิการ
ถึงขั้นตอนใดแลวบาง  
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 ขอแนะนํา 

สถานะการติดตามการบนัทกึขอมูลมีทั้งหมด  10 สถานะ ไดแก 
 กําลังบันทึกขอมูลโดย อบต. หมายถึง กําลงับันทึกขอมูลรายเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ในระดับ
ตําบล โดยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (อบต.) และยังไมไดสงขอมูลตรวจสอบ 

 รอ อบต. ยืนยนัขอมูล หมายถึง รอการตรวจสอบและยืนยันขอมลูจากผูตรวจสอบระดับ
ตําบล (อบต.) 

 รอ ปศอ. ยืนยันขอมูล หมายถึง รอการตรวจสอบและยืนยันขอมลูจากผูตรวจสอบระดับ
อําเภอ (ปศอ.) 

 รอ ปศจ. ยืนยนัขอมูล  หมายถึง รอการตรวจสอบและยืนยันขอมลูจากผูตรวจสอบระดับ
จังหวัด (ปศจ.) 

 รอ ศสท. ยืนยนัขอมูล  หมายถึง รอการตรวจสอบและยืนยันขอมลูจากผูตรวจสอบของศูนย
สารสนเทศ (ศสท..) 

 ตั้งขอสังเกตโดย อบต.  หมายถึง ขอมลูถกูตั้งขอสังเกตจากผูตรวจสอบระดับ อบต.  
 ตั้งขอสังเกตโดย ปศอ.  หมายถึง ขอมลูถกูตั้งขอสังเกตจากผูตรวจสอบระดับ ปศอ. 
 ตั้งขอสังเกตโดย ปศจ. หมายถึง ขอมลูถกูตั้งขอสังเกตจากผูตรวจสอบระดับ ปศจ.. 
 ตั้งขอสังเกตโดย ศสท. หมายถึง ขอมลูถกูตั้งขอสังเกตจากผูตรวจสอบระดับ ศสท. 
 ศสท.ยืนยันขอมูลแลว  หมายถึง ขอมลูผานการตรวจสอบและยนืยันทุกขัน้ตอนมาแลวและ
พรอมที่จะประมวลผล ออกรายงานเพื่อนําไปใชประโยชนได  
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ออกรายงาน 
แบบรายงานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวมีท้ังหมด  8 รายงาน ไดแก 

1. รายงานขอมูลจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และจํานวนพืน้ที่ทําการเกษตร   
2. รายงานขอมูลจํานวนสัตว ไดแก โคนม โคเนื้อ กระบือ สุกร แพะ แกะ ไก และสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ 

โดยแบงตามพืน้ที่ท่ีเลีย้งสัตวและแสดงจํานวนผูเลี้ยงสัตว   
3. รายงานขอมูลจํานวนสถานที่ดําเนินกิจกรรมดานอาหาร และจํานวนสถานที่ดําเนินกจิกรรม

ดานปศุสัตว   
4. รายงานสรุปจํานวนสัตว และจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเปนการคา   
5. รายงานขอมูลสรุปเปรียบเทยีบจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสตัวเปนการคา   
6. รายงานขอมูลรายชื่อเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเปนการคา     
7. รายงานขอมูลลําดับของจํานวนสัตวทีเ่ลีย้งในแตละพื้นที ่   
8. รายงานขอมูลการจัดกลุมจํานวนสัตวท่ีเลี้ยงเปนการคา  

 
 การเรียกดูรายงาน 

1. คลิกเมนู รายงาน > จากน้ันเลอืกรายงานทีต่องการดรูายงาน เลือกปทีต่องการดูรายงาน เลือก
ระดับรายงาน (พ้ืนที่)  แลวคลิกปุม คนหา 

2. ระบบจะแสดงรายงานที่คนหาคลิกปุม พมิพรายงาน เพือ่ตรวจสอบขอมูล หากตองการพิมพ
ใหคลิกปุม พิมพ หากตองการนําขอมลูไปใชงานตอไปคลิกเลือกรูปแบบเปน Excel แลวคลิก
ปุม Export โดยระบบสามารถสงออกรายงานในรูปแบบ Excel และ pdf  ได 
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ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว หนา 42 
 

 คนหาพิเศษ 

แสดงรายงานขอมูลตามที่ตองการ สามารถเลือกแสดงรายงานตามพืน้ที่, ชนิดสิตวท่ีตองการได 
โดยระบุปท่ีสาํรวจ, สถานที,่ขอมูลเกษตกรผูเลีย้งสัตว, ชนิดสัตว, จํานวนสัตว เมื่อระบเุงื่อนไข
เสร็จเรยีบรอยแลวกดปุม คนหา  

 

 

 ติดตอผูดแูลระบบ 

กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศสุัตว โทรศัพท: 02-653-4444 ตอ 2331-2 
โทรสาร : 02-653-4925 Email: survey.dld.go.th 

 


