หนา ๑ จาก ๖

งาน/โครงการ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
และการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว”
หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว
ลักษณะโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระยะเวลาดําเนินงาน ๒-๓, ๑๐-๑๑, ๒๒-๒๓ และ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันประเทศไทยเรากาวเขาสูยุคสังคมสารสนเทศ มีการตื่นตัวในการนําเอาสารสนเทศมาใช ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ในวงการบริหารงานสมัยใหมยุคปจจุบัน มักมีการกลาวถึงการมีระบบการจัดการขาวสารขอมูล หรือ MIS ซึ่ง
หมายถึงการมีระบบจัดหาหรือการจัดขอมูล กรมปศุสัตว ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในดานปศุสัตว จึงไดศึกษาและพัฒนา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานปศุสัตว กําหนดใหมีการศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ และจัดทํารายงานดาน
ปศุสัตว รวมทั้งเปนศูนยกลางเครือขายขอมูลสารสนเทศดานปศุสัตวของประเทศ โดยใหบริการขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานของกรมฯ สวนราชการตางๆ เกษตรกร ผูประกอบการ และประชาชนทั่วไป และไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เปนรายครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญที่นํามาใชประกอบการ
กําหนด วิเคราะหและบริหารงาน/โครงการตางๆ ของกรมปศุสัตว ไดอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไมวาจะ
เปนการวิเคราะหอัตรากําลังเจาหนาที่ ของกรมปศุสัตวในสวนภูมิภาค การเตรียมเสบียงสัตว ยาสัตวและวัคซีนปองกันโรค
สัตว การใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว การสงเสริมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
และการวิเคราะหสถานการณปศุสัตว ฯลฯ ทั้งยังเปนขอมูลสนับสนุนใหแกหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป ที่ตองการนําขอมูลไปประกอบการดําเนินโครงการตางๆ และใชอางอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งกรมปศุสัตว
ไดมีนโยบายใหมีการสํารวจจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทุกรายครัวเรือนทั่วประเทศมาตั้งแต ปงบประมาณ ๒๕๓๙ เพื่อความ
ตอเนื่องและการใชประโยชนจากขอมูล และตั้งแตในปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนมา กรมปศุสัตว ไดนําโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (TH-LiFDS : Thai Livestock Farmer Database System) มาใช โดยใหเจาหนาที่ปศุสัตว
อําเภอเปนผูบันทึกขอมูลในโปรแกรมฯ และหนวยงานปศุสัตวทุกระดับรวมกันตรวจสอบขอมูล
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงครวมกัน กรมปศุสัตว จึงไดกําหนดใหมี
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิ บั ติการ เรื่ อง “ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมปศุสัตว” เพื่อเปนการชี้แจงและซักซอมความเขาใจการปรับปรุงฐานขอมูลฯ และติดตามความคืบหนาการ
ใชงานโปรแกรมฯ รวมถึงเพื่อเปนการระดมความคิดเห็นในการพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผู
เลี้ยงสัตว ในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS) และรับทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนว
ทางการแกไขตางๆ รวมกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสําเร็จลุลวงตามกําหนดเวลา ไดขอมูลที่
ถูกตอง ครบถวน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทําใหไดขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตวเปนขอมูลที่มีเอกภาพ
ไมซ้ําซอน ถูกตองตามสภาพความเปนจริงในพื้นที่ มีขบวนการตรวจสอบขอมูล เพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูลเกษตรกรผู
เลี้ยงสัตว
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๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูล
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
๒.๒ เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ
และแนวทางแกไขปญหาการดําเนินงานสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เพื่อเปนการ
พัฒนากระบวนการดําเนินงานฯ ใหมีความสมบูรณ ครบถวน
๓. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมปศุสัตวจํานวน ๑,๐๖๐ คน ดังนี้
๓.๑ สํานักงานปศุสัตวเขตที่ ๑-๙ จํานวน ๑๘ คน ประกอบดวย
๓.๑.๑ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ

รวม ๑๘ คน

๓.๒ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ๗๖ แหง และสํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร ๑ แหง
จํานวน ๑๕๔ คน ประกอบดวย
๓.๒.๑ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว
รวม ๗๗ คน
๓.๒.๒ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ
รวม ๗๗ คน
๓.๓ สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่ เขต ๑-๙ จํานวน ๘๘๘ คน ประกอบดวย
๓.๓.๑ ปศุสัตวอําเภอ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ จํานวน ๘๘๘ คน
๔. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
หัวขอ กระบวนการสํารวจและวิธีการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (๔ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
สํ า รวจและปรับ ปรุง ฐานข อ มูล เกษตรกรผูเ ลี้ ย งสั ต วใ นโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS) และการบูรณาการการทํางาน
ของปศุสัตวตําบลกับระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
รายละเอียดของวิชา 1) วิธีการสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
2) วิธีการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
- สวนประกอบและรายละเอียดของโปรแกรมฯ
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และผูรับผิดชอบ
- วิธีการใชงานระบบโปรแกรมฯ ในแตละสวน
3) การบูรณาการการทํางานของปศุสัตวตําบลกับระบบฐานขอมูล
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

หนา ๓ จาก ๖

วิธีการ
การประเมินผล

บรรยาย ซักถาม ฝกปฏิบัติ
Pre-test / Post-test

หัวขอ การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (๕.๓๐ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ดําเนินการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
รายละเอียดของวิชา การแกไขปญหาและอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะในการดําเนินการสํารวจ
ข อ มู ล เกษตรกรผู เ ลี้ ย งสั ตว และวิ ธี การใช งานโปรแกรมระบบฐานข อมู ล
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
วิธีการ
ระดมความคิดเห็น และการนําเสนอผลการประชุมกลุม
การประเมินผล
แบบสอบถาม ขอสรุปที่ไดจากการระดมความคิดเห็น
ระยะเวลา สถานที่ และชวงเวลาการประชุมสัมมนา
ดําเนินการประชุมสัมมนา จํานวน ๔ รุนๆ ละ ๒ วัน ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีรายละเอียด ดังนี้
รุนที่ ๑ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม
ไดแก เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๑(๑๒๐ คน), เขต ๒(๙๐ คน) และเขต ๗(๖๘ คน)
รวมจํานวน ๒๗๘ คน
รุนที่ ๒ จัดประชุมระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแกน
ไดแก เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๓(๑๙๑ คน) และเขต ๔(๑๗๕ คน) รวมจํานวน ๓๖๖ คน
รุนที่ ๓ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมศิรินาถ การเดนท อ.เมือง
จ.เชียงใหม
ไดแก เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๕(๑๒๑ คน) และเขต ๖(๑๑๓ คน) รวมจํานวน ๒๓๔ คน
รุนที่ ๔ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อ.เมือง
จ.สุราษฏรธานี
ไดแก เจาหนาที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต ๘(๘๙ คน) และเขต ๙(๙๓ คน) รวมจํานวน ๑๘๒ คน
๕. วิทยากร
๑. นายสุนทร
รัตนจํารูญ
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ
๒. หัวหนากลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ และคณะ
๓. นายสุริยตั ิ
ครไชยศรี
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ โครงการพิเศษ (สคบ.)
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๖. ที่ปรึกษาโครงการ
๑. นายทฤษดี
๒. นายธนิตย
๓. นายสุนทร

ชาวสวนเจริญ
เอนกวิทย
รัตนจํารูญ

อธิบดีกรมปศุสัตว
รองอธิบดีกรมปศุสัตว
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
นายวันชัย จรัสแสนประเสริฐ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว
กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ตอ ๒๓๓๑-๒, ๒๓๔๑-๒
๙. คณะทํางาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายปยวิทย
นางเพ็ญแข
นางสาวสาวิตรี
นางสาวจีรพรรณ
นางสาวพานฐิศา
นางสาวนัยนา
นางสญาภา
นายปยศักดิ์
นางสาวมณฑิชา

ธรรมบุตร
สายเชื้อ
บุญเพชร
ทองแทน
หิรัญญะสิริ
สุขใสแกว
อินทรดิบ
ธรรมบุตร
นาควานิช

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

๑๐.กําหนดการจัดประชุมสัมมนาฯ
รุนที่ ๑ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รุนที่ ๒ จัดประชุมระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รุนที่ ๓ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
รุนที่ ๔ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
การจัดประชุมแตละครั้ง จํานวน ๒ วัน โดยมีกําหนดการ ดังนี้
วันที่ ๑
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดการประชุมสัมมนาฯ โดย รอธ.ธนิตย เอนกวิทย
กลาวบรรยายและมอบนโยบายดานการสํารวจและปรับปรุง
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
โดย รอธ.ธนิตย เอนกวิทย

หนา ๕ จาก ๖

๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
วันที่ ๒
๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

นําเสนอผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
ป ๒๕๕๔ และรายละเอียดการปรับปรุงฐานขอมูลฯ ป ๒๕๕๕
โดย ผอ.ศูนยสารสนเทศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กระบวนการสํารวจและวิธีการปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
- การบูรณาการการทํางานของปศุสัตวตําบลกับระบบฐานขอมูล
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว โดย ศูนยปฏิบัติการโครงการพิเศษ สคบ.
- วิธีการสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
- วิธีการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
โดยกลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ
รับประทานอาหารเย็น

การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
แบงกลุมผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
- การแกไขปญหาและอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะในการดําเนินการ
สํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และวิธี การใช งานโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
- การนําเสนอผลการประชุมกลุม
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตว(ตอ)
๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ซักถามปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และสรุปผลการประชุมสัมมนาฯ
พิธีปด

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
รับประทานอาหารเชา เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. (ในวันที่ ๒ ของการประชุมแตละรุน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.(สําหรับการประชุมทั้ง ๒ วันแตละรุน)
รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. (ในวันที่ ๑ ของการประชุมแตละรุน)

หนา ๖ จาก ๖

๑๑.งบประมาณ
- คาอาหาร คาที่พัก และคาใชจายระหวางการประชุมสัมมนาฯ นับจากลงทะเบียนจนถึงปดการประชุมสัมมนาฯ
เบิกจายจากโครงการ โดยใชงบประมาณของศูนยสารสนเทศ แผนงานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคา
ภาคการเกษตร รหัสกิจกรรมยอย ๒๑๓(ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หมวดคาตอบแทน ใชสอย และ
วัสดุ รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑,๙๙๑,๔๖๐ บาท
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะเดินทาง กอน-หลัง การประชุมสัมมนาฯ ใหเบิกจายจากตนสังกัดของผูเขารวม
ประชุมสัมมนาฯ
๑๒. การประเมินผลโครงการ
๑๒.๑ ประเมินผลโครงการโดยใชแบบสอบถาม เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ
๑๒.๒ ประเมินผลการเรียนรูโดยใชแบบทดสอบกอน-หลังการอบรม(Pre-test/Post-test) โดยรอยละ ๘๐
ของผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ ในแตละรุนมีคะแนนการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลังไดรับการประชุมสัมมนาฯ
๑๓. รับรองผลการเขารวมประชุมสัมมนา
๑๓.๑ เขาฟงบรรยายไมนอยกวา รอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการประชุมสัมมนาฯทั้งหมด
๑๓.๒ มีคะแนนการเรียนรูเพิ่มขึ้นหลังไดรับการประชุมสัมมนาฯ
๑๔. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๔.๑ ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ สามารถนําความรูที่ไดจากการประชุมสัมมนาฯ ไปดําเนินการเกี่ยวกับการ
สํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
(TH-LiFDS) ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกันและสําเร็จลุลวงตามกําหนดเวลา
๑๔.๒ สามารถนําผลที่ไดจากการประชุมสัมมนาฯ มาเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูล
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS) ใหมีความสมบูรณ ครบถวน และเปนระบบการใชงานที่ดีมีแบบแผน
ไมซับซอน งายตอการใชงานและมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการทํางานจริงของผูใชงานมากขึ้น
๑๔.๓ เพื่อใหไดขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวของกรมปศุสัตวเปนขอมูลที่มีเอกภาพ ไมซ้ําซอน ถูกตองตาม
สภาพความเปนจริงในพื้นที่ มีขบวนการตรวจสอบขอมูล และเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูลเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตว

ตารางประชุมสัมมนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว”
วัน/เวลา

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

วันที่ ๑ ๘.๓๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๙.๐๐-๙.๓๐ น. พิธีเปด
๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. กลาวบรรยายและมอบนโยบาย
ดานการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกร
ผูเลี้ยงสัตว
(โดย รอธ.ธนิตย เอนกวิทย)

วัน/เวลา

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

นําเสนอผลการดําเนินงานระบบฐานขอมูล
กระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. การบูรณาการการทํางานของปศุสัตวตําบลกับระบบ
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป ๒๕๕๔ และ
รายละเอียดการปรับปรุงฐานขอมูลฯ ป ๒๕๕๕ ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (โดย ศูนยปฏิบัติการโครงการพิเศษ สคบ.)
๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วิธีการสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและ
วิธีการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
(โดย กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิต)ิ
(โดย ผอ.ศูนยสารสนเทศ)

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
แบงกลุมผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
- การแกไขปญหาและอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะในการดําเนินการสํารวจขอมูลเกษตกรผูเลี้ยงสัตว
และวิธีการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
- การนําเสนอผลการประชุมกลุม
(แบงผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เพื่อระดมความคิดเห็นและนําเสนอผลการประชุมกลุม)
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
รับประทานอาหารเชา เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. (ในวันที่ ๒ ของการประชุมแตละรุน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. (สําหรับการประชุมทั้ง ๒ วัน ในแตละรุน)
รับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. (ในวันที่ ๑ ของการประชุมแตละรุน)
วันที่ ๒

๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุง
ฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(ตอ)

ซักถามปญหา อุปสรรค
ขอเสนอแนะ และ
สรุปผลการ
ประชุมสัมมนาฯ พิธีปด

สรุปผูเขารวมประชุมสัมมนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว”
รุนที่
เปาหมาย
1 1.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต 1, 2 และ 7 เขตละ 2 คน
(ไดแก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
1.2 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดละ 2 คน ในพื้นที่เขต 1 (20 คน), เขต 2(18 คน) และเขต 7 (14 คน)
( ไดแก หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
1.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขต 1(98 คน), 2(70 คน) และ 7(52 คน)
2 2.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต 3 และ 4 เขตละ 2 คน
(ไดแก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
2.2 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดละ 2 คน ในพื้นที่เขต 3(18 คน) และเขต 4(22 คน)
( ไดแก หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
2.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขต 3(171 คน) และ 4(151 คน)
3 3.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต 5 และ 6 เขตละ 2 คน
(ไดแก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
3.2 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดละ 2 คน ในพื้นที่เขต 5(16 คน) และเขต 6(18 คน)
( ไดแก หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
3.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขต 5(103 คน) และ 5(93 คน)
4 4.1 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวเขต 8 และ 9 เขตละ 2 คน
(ไดแก เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
4.2 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดละ 2 คน ในพื้นที่เขต 8(14 คน) และเขต 9(14 คน)
( ไดแก หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวของ
กับเรื่องที่ประชุมสัมมนาฯ)
4.3 เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขต 8(73 คน) และ 9(77 คน)
รวม

จํานวน
6
52
220
4
40
322
4
34
196
4
28
150
1,060

