
หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๑.๑) คําจํากัดความของชนิดสัตวมีความเขาใจยาก, 

ซ้ําซอนและชนิดสัตวมากเกินไป บางประเด็นมี

รายละเอียดแยกยอยเกินความจําเปนทําใหผูสํารวจและ

ผูใหขอมูลเกิดความสับสน และขอมูลที่สํารวจตอง

สอดคลองกับแบบสํารวจในการชวยเหลือในดานอุทกภัย

๑.๑) ปรับปรุงแบบสํารวจใหกระชับ ตรงตามความ

ตองการของผูใชงานและสภาพการปฏิบัติงานจริง และ

แตละชนิดสัตวใหลงรายละเอียดเฉพาะประเด็นหลักๆ 

ควรทําแบบ ฐปศ.๑ เปนรูปเลม เพื่อเก็บไวที่หมูบานให

 Update ไดตลอดเวลา

๑.๒) แบบสํารวจ ระบุชนิดและประเภทสัตวไมชัดเจน 

และไมครบถวนทุกชนิดสัตว

๑.๒) เพิ่มเติมรายละเอียดหรือแยกรายละเอียดให

ชัดเจนและควรมีการรวบรวมขอมูลการทํางานของทุก

หนวยงานเพื่อออกแบบฟอรมใหครอบคลุมทุกสํานัก/

กอง เพื่อการสํารวจในครั้งเดียว

๒.๑) บุคคลากรไมเพียงพอ, การเดินทางลาชา, ไมคลองตัว

 และขาดงบประมาณในการสํารวจ

๒.๑) เพิ่มบุคคลากรเจาหนาที่ในการสํารวจ เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๒.๒) ผูสํารวจขอมูลไมเขาใจในแบบสํารวจ และ

คาตอบแทนในการสํารวจไมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

๒.๒) จัดสรรงบประมาณในการดําเนินการฝกอบรม

ผูสํารวจสัตวกอน และจัดสรรเบี้ยเลี้ยงคาตอบแทนให

ผูสํารวจสัตวดวย โดยคํานวณจากครัวเรือนของ

ประชากรในหมูบานนั้นๆ ไมวามีสัตวหรือไมมีสัตว เพื่อ

จะไดขอมูลที่แทจริง

๒.๓) เจาหนาที่ที่สํารวจไมลงพื้นที่สํารวจขอมูลตามความ

เปนจริง และการกรอกขอมูลไมสมบูรณครบถวนรวมถึง

ขาดงบประมาณในการสํารวจหรือหนวยงานไมไดรับ

คาตอบแทน

๒.๓) นําแบบ ฐปศ.๑ ไปใสในเลม จปฐ. เพื่อใหผูสํารวจ

ดําเนินการไปพรอมๆ กัน และเพิ่มคาตอบแทนให

เหมาะสม

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

๒) ดานกระบวนการและ

วิธีการสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

๑) ดานแบบฟอรมการ

สํารวจขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว

ผลการระดมความคิดเห็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

หัวขอ การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

รุนที่ ๑ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเวล อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต ๑, ๒ และ ๗)

จัดประชุมเพื่อหารือในการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและ

ปรับปรุงแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

รายครัวเรือน(ฐปศ.๑) ใหครอบคลุมทุกประเด็น

ปญหาที่เปนไปได



หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๒.๔) ระยะเวลาในการสํารวจไมสอดคลองกับหนวยงาน

อื่นและคาตอบแทนไมเหมาะสม  การประสานงานระดับ

สั่งการไมบูรณาการอยางแทจริง

๒.๔) ผูบริหารระดับกรมประสานงานกับหนวยงานอื่น 

เพื่อบูรณาการอยางแทจริง

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

๒.๕) ผูประกอบการและเกษตรกรไมแจงขอมูลที่แทจริง

เกี่ยวกับจํานวนสัตวหรือบางรายไมใหความรวมมือ เพราะ

ตองการหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงเกษตรกรบางรายไมใหความ

รวมมือในการใหขอมูลเลข ๑๓ หลัก เมื่อไปสํารวจแลว

เกษตรกรไมอยู  ทําใหเสียเวลา และขาดการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของการสํารวจ

๒.๕) ใหความสําคัญของการรณรงคประชาสัมพันธทาง

สื่อตางๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับจาก

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เพื่อใหเกษตรกร

เกิดความเชื่อถือและมั่นใจในการที่จะใหขอมูลแก

เจาหนาที่

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการ

รณรงคประชาสัมพันธการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว

๓) ดานกระบวนการ 

และวิธีการบันทึกขอมูล

ในโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)

๓.๑) ผูบันทึกขอมูลขาดความรูความชํานาญ รวมถึงระบบ

การบันทึกขอมูลลาชา และชวงเวลาการบันทึกขอมูลสั้น

เกินไป บางครั้งที่ไมไดอยูหนาจอหนาบันทึกเปนระยะเวลา

หนึ่งตองเสียเวลาเพื่อลงชื่อเขาใชใหม ขอมูลที่กําลังบันทึก

อยู ตองทําการบันทึกใหม

๓.๑) ควรมีการจัดอบรมเฉพาะผูบันทึกขอมูล และเพิ่ม

ระยะเวลาการบันทึกขอมูลมากกวานี้ และเพิ่มชวงเวลา

ของหนาจอการบันทึกขอมูล หรือสรางโปรแกรมในการ

พักงาน

- สอนวิธีการใชงานโปรแกรมฯ ผาน Yootube 

หรือบันทึกลงใน CD สงใหผูใชงาน                  

 - ขยายระยะเวลา Timeout ของโปรแกรมฯ

๓.๒) ไมเปนไปตามขอกําหนดที่กรมปศุสัตวกําหนด คือ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจและบันทึกขอมูล สวน

ปศุสัตวอําเภอตรวจสอบขอมูล  ซึ่งในทางปฏิบัติปศุสัตว

อําเภอตองปฏิบัติเองทั้งหมด

๓.๒) กําหนดผูรับผิดชอบ(เจาภาพ)ใหชัดเจน และมี

คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงาน และเสนอให

นําโปรแกรมฐานขอมูล TH-LiFDS บันทึกไปไวที่ อบต.

เพื่อใหเจาหนาที่ระดับตําบลบันทึกโดยมีการสนับสนุน

งบประมาณจัดอบรมเจาหนาที่บันทึกและคาบันทึกขอมูล

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๓.๓) การยืนยันตัวบุคคลดวยเลข ๑๓ หลัก ไมเปนไปตาม

มาตรฐานของกรมการปกครอง เชน ใสขอมูล ๑๓ หลักใน

ตัวบุคคล ๒ คน ขอมูลยังสามารถบันทึกขอมูลได

๓.๓) เชื่อมตอยืนยันตัวบุคคลตามแบบมาตรฐานของ

กรมการปกครอง

ประสานงานขอเชื่อมโยงขอมูลกับกรมการปกครอง

๓.๔) กรณีมีความผิดพลาดในการลบขอมูลแลวตองการ

ขอมูลกลับมา

๓.๔) ควรมีการสํารองขอมูลในกรณีที่ไมไดตั้งใจลบขอมูล ศูนยสารสนเทศสามารถนําขอมูลที่ถูก Backup 

ไวลาสุดกลับมาใหได

๒) ดานกระบวนการและ

วิธีการสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว (ตอ)
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๔.๑) รายงานที่พิมพไมระบุชวงเวลาที่ลาสุดของการ 

update ขอมูล

๔.๑) เพิ่มชวงเวลาที่ขอมูลมีการ update ลาสุด ปรับแกโปรแกรมฯ ใหมีหมายเหตุทายรายงาน

๔.๒) ในกรณีขอมูลนั้นเปนขอมูลประมาณการที่ไมสามารถ

ระบุขอมูลที่ไดจากการสํารวจจริงนั้น ยังขาดแนวทาง

วิเคราะหที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ของความเปนไปได

ของขอมูล

๔.๒) ใหศูนยสารสนเทศฯ กําหนดวางแนวทางของการ

วิเคราะหขอมูลดังกลาว ใหชัดเจนและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

ศูนยสารสนเทศกําหนดวางแนวทางของการ

วิเคราะหขอมูลดังกลาว ใหชัดเจนและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน

๔.๓) กอนการนําเสนอขอมูลขาดการตรวจสอบยืนยัน

ขอมูลที่ถูกตองทําใหขอมูลคลาดเคลื่อน ขาดความนาเชื่อถือ

๔.๓) ควรมีการวิเคราะห และตรวจสอบขอมูลโดยให

คํานึงถึงความเปนจริงของขอมูลมากที่สุดและให

ผูสํารวจตรวจสอบรับผิดชอบรวมดวย

กอนเผยแพรขอมูลตองใหผูที่เกี่ยวของตรวจสอบ

และยืนยันขอมูลอีกครั้ง

๕) ดานอื่นๆ ๕.๑) ผูมาอบรมไมไดปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานไมไดมาอบรม

เวลาเกิดปญหาไมมีผูใหคําปรึกษา, ติดตอสวนรับผิดชอบ

ยาก(นอกวันและเวลาราชการ) และหัวหนางานไมให

ความสําคัญกับการสํารวจสัตว

๕.๑) ศูนยสารสนเทศควรมีเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบ

ในชวงวันหยุดราชการ ควรแจงชื่อ-เบอรโทรศัพทของ

ผูรับผิดชอบใหชัดเจนเพื่อการประสานงาน และหัวหนา

งานควรใหความ สําคัญกับการสํารวจสัตวมากขึ้น

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหาแนว

ทางแกไขตอไป

๕.๒) ขอมูลไมนาเชื่อถือ ไมตรงกับความเปนจริง จึงไม

สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและนําไปใชประโยชนได

อยางแทจริง

๕.๒.๑) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือบันทึกการสํารวจ

แทนแบบสํารวจที่เปนกระดาษใหเพียงพอกับเจาหนาที่

ในระดับอําเภอเพื่อพัฒนาในการปฏิบัติงานและได

ขอมูลที่ไมคลาดเคลื่อนและทันเวลา

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๕.๒.๒) เสนอใหการสํารวจสัตวเปนตัวชี้วัดการทํางาน

๔.๒.๓) เสนอใหการสํารวจสัตวเปนเงื่อนไขในการจาง

ตอสัญญากับปศุสัตวตําบล ถาดําเนินการไมเสร็จภายใน

กําหนดเวลาจะไมตอสัญญาจาง

๔) ดานการวิเคราะห

ขอมูลและใชประโยชน

ของรายงาน จาก

โปรแกรมระบบฐานขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

(TH-LiFDS)
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๕) ดานอื่นๆ (ตอ) ๕.๓) ทองถิ่นไมสนองตอบตองานการสํารวจสัตว ของกรม

ปศุสัตว และการปรับปรุงขอมูลไมเปนปจจุบัน

๕.๓) กรมปศุสัตวประสานไปยัง องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  เพื่อใหความสําคัญตอการสํารวจสัตว โดยยึด

หลักเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี การใหความ

ชวยเหลือภัยพิบัติตางๆ ตลอดจนการควบคุมดาน

สิ่งแวดลอมและเปนขอมูลของทองถิ่นนั้นๆ ถาเปนไปได

ใหตั้งกองการปศุสัตวที่ทองถิ่นนั้นเลยและควรจะมีการ

ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันมากที่สุด

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ

๕.๔) เกษตรกรไมมีแรงจูงใจในการขึ้นทะเบียน ๕.๔) ควรสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรขึ้นทะเบียน และ

สงเสริมคาตอบแทนใหผูสํารวจไดโดยตรงโดยไม

เกี่ยวกับจังหวัดและผูบริหารควรประชุมความรวมมือ

ระดับกรมและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน อปท.

และกรมพัฒนาชุมชน ควรมีการบูรณาการรวมกันใน

การทํางานและสั่งการตรงลงไปยังทองถิ่นใหดําเนินการ

ใหเปนรูปธรรม

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ


	รุ่น1 (2)

