
หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๑.๑) แบบสํารวจไมครอบคลุมทุกชนิดสัตวตามความ

ตองการของผูใชงานทุกหนวยงานภายในกรมปศุสัตว แตมี

ขอมูลบางชนิดที่ไมไดใชประโยชน  และตัวอักษรในแบบ

สํารวจมีขนาดเล็ก

๑.๑) ควรทําเปนเปนรูปเลม เพิ่มรายละเอียดใหชัดเจน 

กระชับและครอบคลุม  สวนขอมูลที่ไมไดใชประโยชน

ควรตัดออก และปรับแบบสํารวจที่สนองตอบขอมูลของ

แตละหนวยงาน

๑.๒) คํานิยามบางชนิดสัตวไมชัดเจน และในแบบสํารวจ

ไมสะดวกตอการอานคํานิยาม

๑.๒.๑) จัดประชุม/อบรมชี้แจงการใชแบบสํารวจแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติใหดําเนินการสํารวจอยางถูกตอง

๑.๒.๒) นิยามใหชัดเจนและนํามาไวในแผนเดียวกันกับ

ชนิดสัตวในแบบสํารวจ

๑.๓) แบบสํารวจขอมูลละเอียดและซับซอนเกินไป ทําให

ผูสํารวจและเกษตรกรเกิดความสับสน และชองกรอก

หมายเลข ๑๓ หลัก มีขนาดเล็กเกินไป

๑.๓) ใหลงรายละเอียดหลักๆ ไมตองลงละเอียดยอย

ทั้งหมดและทําการขยายชองกรอกหมายเลข ๑๓ หลัก

๑.๔) ขอมูลนกกระจอกเทศไมไดแยกเปนนกกระจอกเทศ

ขุนและนกกระจอกเทศพันธุ

๑.๔) ขอใหเพิ่มชองนกกระจอกเทศเปน 

นกกระจอกเทศขุน และ นกกระจอกเทศพันธุ

๑.๕) เจาบานจําขอมูลปที่ผานมาไมได หรือคนที่ใหขอมูล

ไมใชคนเดิม

๑.๕) ควรจัดทําแบบฟอรมการสํารวจขอมูลเปนรูปเลม 

เปนรายครัวเรือน สําหรับใชครั้งละ ๕ ป

๑.๖) แบบสํารวจยังไมสมบูรณเนื่องจากยังขาดในสวนของ

เกษตรกรที่ตองเก็บไวเปนหลักฐาน

๑.๖) ปรับแบบสํารวจใหมีสวนของเกษตรกรเก็บไว

๑.๗) ในแบบสํารวจไมไดกําหนดอํานาจหนาที่ของผูขึ้น

ทะเบียน ผูตรวจสอบและรับรอง ใหชัดเจน

๑.๗) ควรกําหนดอํานาจหนาที่ผูสํารวจ ผูตรวจสอบ

และรับรองใหชัดเจน

จัดประชุมเพื่อหารือในการบูรณาการรวมกับ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและ

ปรับปรุงแบบสํารวจขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

รายครัวเรือน(ฐปศ.๑) ใหครอบคลุมทุกประเด็น

ปญหาที่เปนไปได

ผลการระดมความคิดเห็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

หัวขอ การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

รุนที่ ๓ จัดประชุมระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบุษราคัม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  (เฉพาะเจาหนาที่ในพื้นที่เขต ๕ และ ๖)

๑) ดานแบบฟอรมการ

สํารวจขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว
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๒) ดานกระบวนการและ

วิธีการสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

๒.๑) ขาดงบประมาณ และขาดบุคลากร ๒.๑) ตั้งคาตอบแทนสําหรับจางเหมาผูเดินสํารวจ 

ตําบลละ ๑ คน ใหแลวเสร็จใน ๑ เดือน, แยก

งบประมาณการสํารวจกับการบันทึกขอมูลออกจากกัน 

และใหเทศบาล/อบต.ชวยในการสํารวจ

๒.๒) ผูสํารวจไมเขาใจกระบวนการและขาดความเขาใจใน

แบบสํารวจ

๒.๒) กรมปศุสัตวสนับสนุนงบประมาณใหปศุสัตว

อําเภอจัดอบรมชี้แจงการใชแบบสํารวจแกเจาหนาที่ผู

ปฏิบัติใหถูกตอง

๒.๓) ผูนําหมูบานไมไดใหความสําคัญ ๒.๓) อําเภอแตงตั้งผูนําหมูบานเปนคณะกรรมการ

สํารวจขอมูล

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๒.๔) ไดขอมูลไมครบถวนและขอมูลไมถูกตอง เนื่องจาก

เกษตรกรไมใหความรวมมือในการใหขอมูลและไมเห็น

ประโยชนของการขึ้นทะเบียน

๒.๔) ประชาสัมพันธผานสื่อใหเกษตรกรเขาใจถึง

ความสําคัญของการขึ้นทะเบียน

๒.๕) การรองรับการสํารวจสัตวโดย ปศอ.คนเดียวไม

เพียงพอ

๒.๕) ควรเพิ่ม ผูใหญบาน/กํานัน, เจาหนาที่ อปท. และ

อาสาปศุสัตวรวมสํารวจดวย

๒.๖) เครือขายอาสาปศุสัตวขาดขวัญกําลังใจ ๒.๖) เสนอใหตั้งคาตอบแทนรายเดือนๆละ ๑,๐๐๐ บาท

๓.๑) คอมพิวเตอรลาสมัย และไมเพียงพอ ๓.๑) จัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณใหม/เพิ่มเติม

๓.๒) เจาหนาที่ไมชํานาญในการใชคอมพิวเตอรและขาด

บุคคลากรในการบันทึกขอมูล

๓.๒) เพิ่มเจาหนาที่บันทึกขอมูลระดับอําเภอ

๓.๓) ระบบไมรับเลขประจําตัวประชาชนบางราย ตอง

กรอกย้ําหลายๆ ครั้ง และการยืนยันดวยเลข ๑๓ หลัก ไม

เปนไปตามมาตรฐานของกรมการปกครอง เชน ใสขอมูล 

๑๓ หลักในตัวบุคคล ๒ คน ขอมูลยังสามารถบันทึกขอมูล

ได

๓.๓) เชื่อมโยงฐานขอมูลกับกรมการปกครองโดยดึง

ขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนมาใช เพื่อยืนยันตัว

บุคคลตามแบบมาตรฐานของกรมการปกครอง เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๓.๓) การประมวลผลชา ซึ่งบางพื้นที่ไมมีสัญญาณ

อินเตอรเน็ต(พื้นที่หางไกล)

๓.๓) เปลี่ยนใหการบันทึกขอมูลไปทําที่จังหวัด

๓) ดานกระบวนการ 

และวิธีการบันทึกขอมูล

ในโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)
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๓.๔) ไมเปนไปตามขอกําหนดที่กรมปศุสัตวกําหนด คือ 

ทองถิ่นเปนผูจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล แลวอําเภอ

เปนผูตรวจสอบ แตในทางปฏิบัติจริงปศุสัตวอําเภอ  ทํา

เองทั้งหมด ทําใหเจาหนาที่ไมเพียงพอในการทํางาน

๓.๔) หาผูรับผิดชอบ(เจาภาพ) ใหชัดเจน และมี

คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงาน

๓.๕) โปรแกรมการใชงานมีขั้นตอนมากเกินไป และ

หนาจอบันทึกขอมูลอยูคนละหนา ทําใหบันทึกขอมูลไดชา

๓.๕) ปรับปรุงระบบใหเขาใชงานไดงายมากยิ่งขึ้น

๓.๗) ในบางพื้นที่ไมมีการเลี้ยงสัตวบางชนิดแตมีการ

บันทึกขัอมูลผิดพลาด เชน ไมมีการเลี้ยงเปดไลทุง แต

บันทึกผิดชองทําใหไดขอมูลที่ไมถูกตอง

๓.๗) อําเภอสามารถ Lock ไมใหสามารถบันทึกขอมูล

ชนิดสัตวที่ไมมีการเลี้ยงในพื้นที่เองได เพื่อปองกันความ

ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหาแนว

ทางแกไขตอไป

๓.๘) การบันทึกขอมูลตัวบุคคลซ้ํา ระบบควรแจงกลับทันที

 ไมควรใหบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจึงแจงใหทราบ

๓.๘) ปรับระบบใหแจงขอมูลซ้ําทันที

๓.๙) การบันทึกตัวเลขในแบบสํารวจ ฐปศ.๑ ตัวเลข ๐ ใน

ชองมีจํานวนมากทําใหสับสน

๓.๙) กรอกตัวเลขที่เลข ๐ ทับแลว ๐ หายไปอัตโนมัติ

๔.๑) การใชประโยชนจากรายงานเมื่อจัดในรูป Excel 

(ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนแสดงขอมูลทุก

ชนิดสัตว) ในระดับอําเภอ ไมสามารถดึงขอมูลไดครบถวน 

เหมือนที่กรมสงมาให

๔.๑) ควรใหผูใชระดับอําเภอดึงขอมูลได  ในสวนของ

อําเภอตนเอง

๔.๒) ขอมูลที่สงไปยังระบบเพื่อปรับปรุงขอมูลประมวลผล

ชา ขอมูลไมอัพเดททําใหสับสนวาเขาไปบันทึกหรือแกไข

เรียบรอยแลวหรือไม

๔.๒) ปรับโปรแกรมใหรองรับการใชงาน ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหาแนว

ทางแกไขตอไป

๔.๓) การออกรายงานตําบล ไมมีเลขประจําหมูบาน  มี

เพียงชื่อหมูบาน ทําใหเกิดความสับสนในบางตําบลที่มีชื่อ

หมูบานเหมือนกัน

๔.๓) ปรับโปรแกรมใหรองรับการใชงาน

๔.๔) รายงานไมระบุคํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ๔.๔) ปรับโปรแกรมใหรองรับการใชงาน

๔) ดานการวิเคราะห

ขอมูลและใชประโยชน

ของรายงาน จาก

โปรแกรมระบบฐานขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

(TH-LiFDS)
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๕) ดานอื่นๆ ๕.๑) การประสานงานระหวางหนวยงานลาชา ไมไดรับ

ความรวมมือเทาที่ควร

๕.๑) กรมปศุสัตวควรทํา MOU รวมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น 

กรมการปกครอง เปนตน

๕.๒) เกษตรกรไมใหความสนใจในเรื่องการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวฯ เนื่องจากเกษตรกรขาดความเขาใจ

ถึงประโยชนที่จะไดรับ

๕.๒) กรมปศุสัตวตองประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจ

อยางทั่วถึง เชน การออกสื่อทางทีว,ีหนังสือพิมพ 

(กําหนดใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากภาครัฐ

เฉพาะเกษตรกรที่มีขอมูลในระบบฐานขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตวฯ เทานั้น)

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๕.๓) คาใชจายในการสํารวจและบันทึกขอมูลมีนอย

และไดรับงบประมาณในการดําเนินการชา

๕.๓) สวนกลางพิจารณาเพิ่มคาสํารวจขอมูลรายละ 5 

บาท และคาบันทึกขอมูลรายละ 2 บาท

๔.๔) ปศต.ใกลหมดงบประมาณในการจางตอ ๔.๔) เสนอใหจาง ปศต.ตอแบบยั่งยืน 
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