
คํากล่าวเปิด 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 

การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร กบั ระบบงานกรมปศุสัตว์ ผ่านเครือข่าย GIN 

โดย นายสัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารชัยอัศวรักษ์ กรมปศสัุตว์ 

----------------------------------------------- 
เรียน   รองอธิบดีกรมการปกครอง 
          ผู้อํานวยการสาํนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
          ผู้บริหารกรมปศุสัตว์   แขกผู้มีเกียรติ  และส่ือมวลชน ทุกท่าน 

    กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธาน ในพิธีรว่มลงนามในบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร กับ ระบบงานกรมปศุสัตว์ ผ่านเครือข่าย GIN  ในวันนี ้

     กรมปศุสัตว์ ได้มีการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นรายครัวเรือน
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญที่นํามาใช้ประกอบการกําหนด  วิเคราะห์และบริหารงาน/
โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ในการนี้ ได้
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมา   ในปี ๒๕๕๓ได้มีการนําโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์มาใช้      ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ในปี ๒๕๕๕ ได้มี
ส่งไปตรวจสอบ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน และที่อยู่ของเกษตรกรพบว่ามีอยู่ส่วนหนึ่ง ไม่ตรง
กับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางของกรมการปกครอง  จําเป็นต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง  
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาดในการจัดทําระบบงานดังกล่าว  รวมทั้งเสียเวลาในการตรวจสอบ
ตัวบุคคล ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการของรัฐ 

  ในปี ๒๕๕๖ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่ังการให้หน่วยงานในสังกัด ให้การสนับสนุน
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนไว้ เพื่อบูรณาการข้อมูลกับทะเบียนราษฎร  ระหว่างหน่วยงาน
ที่ดําเนินการ  เพื่อการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรลงในบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card)   นอกจากนี้ยังต้องให้การสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer/ Smart Officer  
รวมทั้ง จะต้องได้รับความร่วมมือกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการใช้
บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN) 

                                                                                              / ในนาม... 



- ๒  – 

 

ในนามของกรมปศุสัตว์ ขอขอบคุณ กรมการปกครอง และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์   ซ่ึงได้นําข้อมูลรายการบุคคลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางไปใช้ประโยชน์  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับตัวเกษตรกร 
ว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองหรือไม่  เพื่อ
อํานวยความสะดวก และรวดเร็วให้กับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเกษตรกร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการและมาตรการของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง  และตรงตามบุคคล
เป้าหมาย  ในการนี้ได้มีการบูรณาการระหว่างกรมปศุสัตว์และ สรอ. ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพโครงการดังกล่าว โดย สรอ. 
ได้สนับสนุนการให้บริการเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government 
Information Network: GIN)  และโครงการการใช้บัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card) เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทําธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบ
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Citizen Smart Info ในรูปแบบของ Web service 

   ทั้ งนี้  กรมปศุ สัตว์  หวั ง เป็นอย่างยิ่ งว่ า  คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก        
กรมการปกครอง ในการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการใช้บริการเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(GIN)  เพื่อจะได้นํามาใช้ปฏิบัติงานให้บังเกิดผลในราชการต่อไป 

    บัดนี้  ได้เวลาอันสมควร  ผมขอเปิดพิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้
ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง  ระหว่าง กรมการปกครอง  กับ  
กรมปศุสัตว์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้บริการเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) และโครงการการใช้บัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card) ระหว่าง กรมปศุ
สัตว์ กับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ต่อไป 

                                           ขอขอบคุณ 

 

 
 



คํากล่าวรายงาน 
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วย 

การขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร กบั ระบบงานกรมปศุสัตว์ ผ่านเครือข่าย GIN 

โดย นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๖   

ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารชัยอัศวรักษ์ กรมปศสัุตว์ 
----------------------------------------------- 

เรียน   อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
         รองอธิบดีกรมการปกครอง   
         ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
          ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติ  และส่ือมวลชน ทุกท่าน 

  กระผมในนามกรมปศุสัตว์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมงานในพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูล
ทะเบียนกลาง  ระหว่าง กรมการปกครอง  กับ  กรมปศุสัตว์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ การใช้บริการเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และโครงการการใช้บัตร
ประจําตัวประชาชน (Smart Card) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ในวันนี้   

   พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ วันนี้ เกิดข้ึน เนื่องจาก กรมปศุสัตว์ ได้นําโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ (TH-LiFDS : Thai Livestock Farmer Database System) 
มาใช้ ดําเนินจัดเก็บข้อมูลการและข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นรายครัวเรือนทั่วประเทศ  โดย 
ในปี ๒๕๕๕ พบว่า มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ อยู่ในระบบฯ ๓.๖ ล้านครัวเรือน และ  ในปี 
๒๕๕๖ พบว่า เกษตรกรลดลงเหลือ  ๒.๙๕ ล้านครัวเรือนเศษ   ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   มีการบูรณาการข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรที่ ข้ึนทะเบียนไว้  และให้มีการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลทะเบียนราษฎร ของ 
กรมการปกครอง  เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรลงในบัตรประจําตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card)  นอกจากนี้ยังต้องให้การสนับสนุนนโยบาย Smart Farmer/ Smart Officer  รวมทั้ง 
จะต้องได้รับความร่วมมือกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการใช้บริการระบบ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ(Government Information Network หรือ GIN) จึงได้จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงในวันนี้ กับ กรมการปกครอง และ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)  

                                                                                     /  การลงนาม........... 



 - ๒ – 

 

การลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างกรมปศุสัตว์ กับกรมการปกครองวันนี้ มี    จํานวน ๓  ฉบับ  คือ  
    ๑. การขอใช้ประโยชน์  ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีแฟ้มข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (BATCH  PROCESSING) 

  ๒. การขอใช้ประโยชน์ ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER  SERVICE) 

   ๓. การขอใช้โปรแกรมสําหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชน 

และลงนาม สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จํานวน ๑ ฉบับ ในทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการใช้บริการเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
(Government Information Network หรือ GIN)  และโครงการใช้บัตรประจําตัวประชาชน 
(Smart Card) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทําธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการ  
ต่าง ๆ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้  ประกอบด้วยตัวแทนจาก กรมการปกครอง 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   แขกผู้มีเกียรติ รวมถึงสื่อมวลชน ที่เห็นถึง
ความสําคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนกับตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยตรง 

  บัดนี้  ได้เวลาอันสมควร จึงขอเรียนเชิญ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กรุณากล่าวเปิดพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียน
กลาง  ระหว่าง กรมการปกครอง  กับ  กรมปศุสัตว์  และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครง 
การใช้บริการเครือข่ายส่ือสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)  และโครงการใช้บัตรประจําตัว
ประชาชน (Smart Card)  ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)  

  ขอเรียนเชิญครับ 


