
ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง ระบบทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 







ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน 

- สามารถใช้งาน (เพิม่,ปรับปรุง,ดูรายงาน) ได้ตลอดเวลา(real time)

- มี Application ระบบปฏิบัตกิาร Android รองรับการทํางานออกพืน้ที่

‐ เชื่อมโยงภายใน (ระบบภูมสิารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน

ปศุสัตว์) และเชื่อมโยงภายนอก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

วตัถุประสงค์

                                  

เพื่อรวบรวมขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัวแ์ละปศุสตัวส์าํหรับใชป้ระกอบการวางแผนการดาํเนินงานต่างๆ 

ของกรมปศุสตัวแ์ละหน่วยงานอื่นที่ตอ้งการใชข้อ้มูลดา้นปศุสตัว์

- มกีารตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน



 45,628  652,964 

 26,287,094  429,979,458 10,191,784 

 1,029,924  584,327  4,876,228 

เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์

จาํนวน  2,810,317  ราย
ขอ้มูล ณ วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2559 

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน  ปีงบประมาณ  2560 

หน่วย : ตวั





แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์รายครัวเรือน  ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมที่ปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

1. ขั้นตอนการดาํเนินงานปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกรผู ้

เลี้ยงสตัว์

ต.ค. – พ.ย.60 ศทส.

2. สํารวจและปรับปรุงฐานข้อมลูทะเบียนเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ 

ลงพืน้ที่สํารวจ 100% และตรวจสอบข้อมลูเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์

พ.ย.60- มิ.ย.61 ปศอ. ปศจ. 

3. ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์  ครบถว้น ถูกตอ้ง และแม่นยาํ

ของขอ้มูลโดยการสุ่มสาํรวจซํ้ า

เม.ย.– มิ.ย.61 ปศจ. ปศข. ศทส.

4. วเิคราะห์ ประมวลผลขอ้มูลจาํนวนเกษตรกรและปศุสตัว ์ ของ

ประเทศไทย ประจาํปี 2561  นาํเสนอกรม เพือ่ขออนุมตัิเผยแพร่ให้

ผูส้นใจ โดยตดัยอดขอ้มูลในวนัที่  30 มิถุนายน   2561

30 มิ.ย.-ก.ย.61 ศทส.



ปรับปรุงข้อมูล

เกษตรกรและ

จาํนวนปศุสัตว์ให้

เป็นปัจจุบัน

รูปภาพเกษตร

รูปภาพที่ตั้งฟาร์ม

พกิัดที่ตั้งฟาร์ม

เป้าหมายการดาํเนินงานปีงบประมาณ 2561

การปลูกพืชอาหารสัตว์



เป้าหมายการดาํเนินงานของจงัหวดั / เขต

ครึ่งปีแรก

‐ ปรับปรุงขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสตัว ์และปศุสตัว ์ 80%
‐ เพิ่มรูปภาพเกษตร

‐ เพิ่มพิกดัที่ตัง้ฟาร์ม

‐ ปรับปรุงข้อมลูเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ และปศสุตัว์ 100%  
ภายใน มยิ.61

‐ เพิ่มรูปภาพเกษตร 100%
‐ เพิ่มพิกดัที่ตัง้ฟาร์ม 100%
‐ สุ่มสํารวจซํ้า  ภายใน เม.ย. – ม.ิย. 61

ครึ่งปีหลัง



เป้าหมาย  ในระบบ E‐operation

กิจกรรมปรับปรุงข้อมลูทะเบียนเกษตรกร

 ตวัชีว้ดักิจกรรมหลกั : จํานวนเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ที่ได้รับการขึน้ทะเบียนเกษตรกร

‐ ปรับปรุงข้อมลูเกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์

‐ เกษตรกรผู้ เลีย้งสตัว์ ที่ขึน้ทะเบียนเกษตรกรรายใหม่

‐ เกษตรกรเลกิเลีย้งสตัว์



งบประมาณในการดาํเนินการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์

ค่าตอบแทน

ผู้ปฏิบัติงาน

ให้ราชการ                    

จัดสรรตามจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  
ครัวเรือนละ 3 บาท

เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนให้ผู้สํารวจและปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 



ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัตงิานให้ราชการ                    

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิงานใหร้าชการ รายละ 3 บาท (บาท)

• ครั้งที่ 1 จาํนวน 70%  เป็นเงิน  5,880,000  บาท

• ครั้งที่ 2 จาํนวน 30% เป็นเงิน   2,520,000  บาท

ค่าบริการโทรคมนาคม (Sim Net)  

ใหห้น่วยงาน 200 บาท  เป็นเงิน  2,347,200 บาท

จดัสรรงบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพฒันาเศรษฐกิจดจิทิัล

กิจกรรม : ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร



แบบสํารวจและขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ (ฐปศ.1)
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ภาพรวมระบบส าหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
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1. วิธีการเข้าสู่ระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยเปิดเว็บเบราเซอร์ แล้วพิมพ์ URL : http://regislives.dld.go.th จากนั้น

กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 



ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ส าหรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

หน้า | 3  

เมื่อท าการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรูปภาพด้านล่างนี้ 

 

2. วิธีการเพิ่มข้อมูลเกษตรกร 

ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้  
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โดยเลือกรูปแบบการลงทะเบียนได้ ดังนี้ 

 ลงทะเบียนเกษตรกรทั่วไป 
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 ลงทะเบียนเกษตรกรแบบนิติบุคคล 
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 ลงทะเบียนเกษตรกรแบบหน่วยงาน 
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3. วิธีการค้นหาทะเบียนเกษตรกร 

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทะเบียนเกษตรได้ (สามารถค้นหาได้เฉพาะเกษตรกรในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ) โดย

เลือก “ประเภทผู้ใช้งาน” ซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภท ดังนี้ 

 เกษตรกรทั่วไป 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทการค้นหาได้ 3 แบบ ดังนี้ 

- ค้นหาจากพ้ืนที่ 

 
- ค้นหาจากบัตรประจ าตัวประชาชน 
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- ค้นหาจากชื่อ-นามสกุล 

 
 นิติบุคคล 

 
 หน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ 
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4. วิธีการปรับปรุงข้อมูลประจ าตัวเกษตรกร 

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลประจ าตัวเกษตรกรได้ หลังการค้นหาข้อมูลเกษตรกรแล้ว ระบบจะแสดง

รายชื่อเกษตรกร จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูลประจ าตัวเกษตรกร” 

 

หลังจากนั้นแก้ไขรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 ข้อมูลเกษตรกร 

 

1. กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล

ประจ าตัวเกษตรกร” 
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 ข้อมูลลักษณะการประกอบอาชีพ 

 

5. วิธีการปรับปรุงข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลประจ าตัวเกษตรกรได้ หลังการค้นหาข้อมูลเกษตรกรแล้ว ระบบจะแสดง

รายชื่อเกษตรกร จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูลสถานที่เลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์” 

 
 

1. กดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูลสถานที่

เลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์” 

1. เลือก “ลักษณะการ

ประกอบอาชีพ” 
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หลังจากนั้นแก้ไขรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 สถานที่เลี้ยงสัตว์/ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 
 

 

 

 

 

 

2. เลือกสถานที่เลี้ยงสัตว์/

ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

3. ปรับปรุงรายละเอียด

ข้อมูลให้ถูกต้อง 

4. เลือกรูปแบบการเลี้ยง  

และสถานะการเลี้ยง 

5. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
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 ลักษณะการเลี้ยง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือก “ลักษณะการเลี้ยง” 

3. ปรับปรุงรายละเอียด 

ข้อมูลให้ถูกต้อง 

2. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
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 พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือก “ผลิตเม็ดพันธุ์” , “ผลิตท่อนพันธุ์” , “ผลิตสเบียงสัตว์” 

3. ปรับปรุงรายละเอียด 

ข้อมูลให้ถูกต้อง 

2. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
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6. วิธีการปรับปรุงข้อมูลปศุสัตว์ 

ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงข้อมูลประจ าตัวเกษตรกรได้ หลังการค้นหาข้อมูลเกษตรกรแล้ว ระบบจะแสดง

รายชื่อเกษตรกร จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูลปศสุัตว์” 
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หน้า | 15  

หลังจากนั้นแก้ไขรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือกชนิดสัตว์ 

2. ปรับปรุงข้อมูลจ านวนปศุสัตว์ 

3. กดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 
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7. วิธีการพิมพ์แบบฟอร์มแบบส ารวจและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1) 

ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์แบบฟอร์มแบบส ารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ฐปศ.1) ได้โดยการกดปุ่ม 

“ออกแบบฟอร์ม Single form” 

 
แล้วกดปุ่ม “Print” 

  

1. กดปุ่ม “ออกแบบฟอร์ม 

Single form” 

http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/planning-menu/505-th-lifds-planning/manual-regislives/1148-1
http://ict.dld.go.th/th2/index.php/th/planning-menu/505-th-lifds-planning/manual-regislives/1148-1
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8. วิธีบริหารจัดการผู้ใช้งาน 

ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่อาสาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบได้ 

8.1. วิธีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ 

เลือกแถบเมนู “จัดการผู้ใช้” แล้วเลือก “เจ้าหน้าที่” จากนั้นกดปุ่ม “เพ่ิมผู้ใช้งาน” 

 

กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 
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8.2 วิธีการแก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ 

เลือกแถบเมนู “จัดการผู้ใช้” แล้วเลือก “เจ้าหน้าที่” จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข” 

 

แก้ไขรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 
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8.3 วิธีการลบเจ้าหน้าที่ 

เลือกแถบเมนู “จัดการผู้ใช้” แล้วเลือก “เจ้าหน้าที่” จากนั้นกดปุ่ม “ลบ” 

 

9. วิธีการยืนยันข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ 

ผู้ใช้งานสามารถยืนยันข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ โดยเลือกแถบเมนู “จัดการผู้ใช้” แล้วเลือก “เกษตรกร” 

จากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข”  

 

เปลี่ยนสถานะจาก “รอการอนุมัติ” เป็น “ใช้งาน” แล้วกดปุ่ม “บันทึก” 

 

3. กดปุ่ม “จัดการผู้ใช้” 

2. เลือกเมนู “เกษตรกร” 

1. กดไอคอน “แก้ไข” 
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10. วิธีการสร้างรหัสผ่านส าหรับเกษตรกรรายเก่า 

ผู้ใช้งานสามารถสร้างรหัสผ่านส าหรับเกษตรกรรายเก่าได้ โดยเลือกแถบเมนู “จัดการผู้ใช้” แล้วเลือก 

“เกษตรกร” จากนั้นกดปุ่ม “ขอรหัสผ่าน” 
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หน้า | 21  

11. วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 
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12. วิธีการออกรายงาน 

12.1. วิธีการออกรายงานจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจ านวนสัตว์ 

 

12.2. วิธีการออกรายงานบัญชีรายชื่อเกษตกร 

 

3. กดปุ่ม “จัดการรายงาน” 

2. เลือกเมนู “รายงานบัญชี

รายชื่อเกษตรกร” 

1. กดปุ่ม “ออกรายงาน” 
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12.3. วิธีการออกรายงานการติดตามข้อมูลเกษตรกร 

 

 

 

1. กดปุ่ม “จัดการรายงาน” 

2. เลือกเมนู “รายงานการ

ติดตามข้อมูลเกษตรกร” 

3. กดปุ่ม “ออกรายงาน” 


