
หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๑.๑) ชนิดสัตวในแบบสํารวจมากเกินไป บางประเด็นมี

รายละเอียดแยกยอยหรือแบงชวงอายุเกินความจําเปน ไม

สะดวก/เสียเวลาตอการคนหาและลงขอมูล ทําใหผูสํารวจ

และผูใหขอมูลเกิดความสับสน/เขาใจไมตรงกัน จึงทําให

ขอมูลที่สํารวจไดมีความคลาดเคลื่อนทําใหการวางแผน

นโยบายมีความผิดพลาด และขอมูลในแบบสํารวจมี

ตัวอักษรขนาดเล็ก

๑.๑) ปรับปรุงแบบสํารวจใหกระชับ ตรงตามความตองการ

ของผูใชงานและสภาพการปฏิบัติงานจริงในทุกดานและจําแนก

รายละเอียดเฉพาะสาระสําคัญที่เปนประเด็นหลักๆของแตละ

ชนิดสัตวเทานั้น ขอมูลที่สํารวจตองสอดคลองกับแบบสํารวจ

ในการชวยเหลือในดานอุทกภัย  ควรปรับปรุงตัวอักษรใหอาน

ไดงายขึ้นและทําแบบ ฐปศ.๑ เปนรูปเลม เพื่อเก็บไวที่หมูบาน

ใหปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาและสะดวกในการรวบรวม/
จัดเก็บ

จัดประชุมเพื่อหารือในการบูรณาการ

รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ

พิจารณาและปรับปรุงแบบสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน(ฐปศ.๑) 

ใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่เปนไปได

๑.๒) แบบสํารวจ ระบุชนิดและประเภทสัตวไมชัดเจน/ไม

ครบถวน/ไมครอบคลุมทุกชนิดสัตวตามความตองการของ

ผูใชงานทุกหนวยงานภายในกรมปศุสัตว และมีขอมูลบาง

ชนิดสัตวที่ไมไดใชประโยชน

๑.๒) เพิ่มเติมรายละเอียดหรือจําแนกรายละเอียดใหชัดเจน

และควรมีการรวบรวมขอมูลการทํางานของทุกหนวยงานเพื่อ

ปรับแบบสํารวจใหสนองตอบขอมูลของแตละหนวยงานและ

ครอบคลุมทุกสํานัก/กอง เพื่อบูรณาการในการสํารวจขอมูล

รวมกัน และมีความกระชับ/ครอบคลุม ขอมูลครบถวนในแผน

เดียวกัน หรือควรทําเปนรูปเลม เปนรายครัวเรือนสําหรับใช

ครั้งละ ๕ ป สวนขอมูลที่ไมไดใชประโยชนควรตัดออก

๑.๓) แบบสํารวจยาวเกินไป ใชกระดาษหลายแผนติดกัน 

ยากตอการสํารวจ และแบบสํารวจใชไดครั้งเดียว  ทําให

สิ้นเปลืองงบประมาณ

๑.๓) ควรจัดพิมพเปนรูปเลม ที่สามารถใชงานไดหลายครั้งและ

สะดวกตอการใชงาน หรือควรทําแบบสํารวจเก็บไวให

เกษตรกรสามารถบันทึกขอมูลดวยตนเองได

๑.๔.๑) ควรมีการปรับปรุงแบบสํารวจใหม และจํากัดคํานิยาม

ที่ชัดเจน/เขาใจงาย

๑.๔.๒) จัดประชุม/อบรมชี้แจงการใชแบบสํารวจแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติใหดําเนินการสํารวจอยางถูกตอง

๑.๔.๓) นําคํานิยามมาไวในแผนเดียวกับชนิดสัตวในแบบสํารวจ

สรุปผลการระดมความคิดเห็นการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวและการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว"

หัวขอ การพัฒนากระบวนการสํารวจและปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 

๑.๔) คํานิยามในแบบสํารวจไมชัดเจน/มีความเขาใจยาก/ 

ซ้ําซอน และไมสะดวกตอการอานคํานิยามในแบบสํารวจ

๑) ดานแบบฟอรมการ

สํารวจขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว



หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๑.๔) แบบสํารวจยังไมสมบูรณ ๑.๔.๑) ปรับแบบสํารวจใหมีสวนของเกษตรกรเก็บไวเนื่องจาก

ยังขาดในสวนของเกษตรกรที่ตองเก็บไวเปนหลักฐาน

๑.๔.๒) ควรใหมีการทําบัตรประจําตัวเกษตรกร

๑.๔.๓) ควรแยกประเภทขอมูล ผูประกอบการ เกษตรกรราย

ยอยหรือฟารม

๑.๕) ในแบบสํารวจไมไดกําหนดอํานาจหนาที่ของผูขึ้น

ทะเบียน ผูตรวจสอบและรับรอง ใหชัดเจน

๑.๕) ควรกําหนดอํานาจหนาที่ผูสํารวจ ผูตรวจสอบและรับรอง

ใหชัดเจน

๒.๑.๑) กําหนดเจาหนาที่หรือจัดหาบุคลากรรับผิดชอบใน

ภารกิจของการสํารวจสัตวโดยเฉพาะใหชัดเจน

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๒.๑.๒) ควรมีการบูรณาการ  การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงาน

อื่น เชน ผูใหญบาน/กํานัน, เจาหนาที่ เทศบาล/อบต. อสม. 

และอาสาปศุสัตวรวมสํารวจ

กรมปศุสัตวบูรณาการรวมกับหนวยงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ

๒.๑.๓) เสนอใหตั้งคาตอบแทนรายเดือนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

๒.๑.๔) จางอาสาสมัครที่มีความรู เชน นักศึกษาหรือ

อาสาสมัครจึงจะไดรับงบประมาณเฉพาะ หรือจางเหมา

บุคลากรลงสํารวจใหครอบคลุมในพื้นที่

๒.๑.๕) ขอใหมีการพิจารณาเพิ่มงบประมาณในทุกดานทุกมิติ 

เชน คาตอบแทน คาวัสดุ คาประชาสัมพันธ การอบรม ฯลฯ  

เพื่อเปนแรงจูงใจใหกับผูเดินสํารวจ และเปนการเพิ่มเครือขาย

การทํางาน  รวมถึงควรจัดสรรงบประมาณมาใหอยางชัดเจน 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถจัดสรรงบประมาณไปใชไดอยาง

คุมคาและรวดเร็ว

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๒.๑.๖) ตั้งคาตอบแทนสําหรับจางเหมาผูเดินสํารวจ ตําบลละ 

๑ คน ใหแลวเสร็จใน ๑ เดือน และแยกงบประมาณการสํารวจ

กับการบันทึกขอมูลออกจากกัน

๑) ดานแบบฟอรมการ

สํารวจขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว (ตอ)

จัดประชุมเพื่อหารือในการบูรณาการ

รวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ

พิจารณาและปรับปรุงแบบสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน(ฐปศ.๑) 

ใหครอบคลุมทุกประเด็นปญหาที่เปนไปได

๒.๑) บุคคลากรไมเพียงพอ และขาดงบประมาณในการ

สํารวจ ไมมีคาตอบแทนใหผูสํารวจ ทําใหไมมีแรงบันดาล

ใจในการปฏิบัติงาน ขอมูลที่ไดมาจากพื้นที่จึงไมนาเชื่อถือ

๒) ดานกระบวนการและ

วิธีการสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว
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๒.๑.๗) สนับสนุนการจางปศุสัตวตําบลเพื่อดําเนินการ เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๒.๒) ผูสํารวจขอมูลไมเขาใจในแบบสํารวจและไมเขาใจ

วิธีการสํารวจที่ถูกตอง ทําใหการสํารวจขอมูลลง

รายละเอียดไมครบถวน ไมถูกตองตามความเปนจริง

๒.๒) จัดประชุมชี้แจงผูสํารวจขอมูลหรือกรมปศุสัตวสนับสนุน

งบประมาณใหปศุสัตวอําเภอจัดอบรมชี้แจงการใชแบบสํารวจ

แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหถูกตอง และจัดสรรเบี้ยเลี้ยง

คาตอบแทนใหผูสํารวจสัตว โดยคํานวณจากครัวเรือนของ

ประชากรในหมูบานนั้นๆ ไมวามีสัตวหรือไมมีสัตว เพื่อจะได

ขอมูลที่แทจริง และตองมีการประมาณคาขอมูลที่ไมไดสํารวจ

๒.๓) เจาหนาที่ที่สํารวจไมลงพื้นที่สํารวจขอมูลตามความ

เปนจริง และการกรอกขอมูลไมสมบูรณครบถวน

๒.๓) นําแบบ ฐปศ.๑ ไปใสในเลม จปฐ. เพื่อใหผูสํารวจ

ดําเนินการไปพรอมๆ กัน และเพิ่มคาตอบแทนใหเหมาะสม

๒.๔) ระยะเวลาในการสํารวจไมสอดคลองกับหนวยงาน

อื่นและการประสานงานระดับสั่งการไมบูรณาการอยาง

แทจริง

๒.๔) ผูบริหารระดับกรมประสานงานกับหนวยงานอื่น เพื่อ

บูรณาการอยางแทจริง

กรมปศุสัตวบูรณาการรวมกับหนวยงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ

๒.๕) ผูนําหมูบานไมไดใหความสําคัญ ๒.๕) อําเภอแตงตั้งผูนําหมูบานเปนคณะกรรมการสํารวจขอมูล

๒.๖) ผูประกอบการและเกษตรกรไมแจงขอมูลที่แทจริง

เกี่ยวกับจํานวนสัตวหรือบางรายไมใหความรวมมือ เพราะ

ตองการหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงเกษตรกรบางรายไมใหความ

รวมมือในการใหขอมูลเลข ๑๓ หลัก เมื่อไปสํารวจแลว

เกษตรกรไมอยู  ทําใหเสียเวลา และขาดการ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับประโยชนของการสํารวจ

๒.๖) ใหความสําคัญของการรณรงคประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ

เกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับจากการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว เพื่อใหเกษตรกรเกิดความเชื่อถือและ

มั่นใจในการที่จะใหขอมูลแกเจาหนาที่ เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๒.๗.๑) จางเหมาทําสํามะโนประชากรสัตว ๓ ป ตอ ครั้ง

๒.๗.๒) จัดทําวาระการสํารวจขอมูลแหงชาติ บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ

๒.๗) การสํารวจบอยครั้งจากหลายหนวยงาน ทําให

เกษตรกรเบื่อหนาย จึงไมใหความรวมมือในการใหขอมูล

๒) ดานกระบวนการและ

วิธีการสํารวจขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว(ตอ)
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๓.๑) ขาดบุคคลากรในการบันทึกขอมูล, เจาหนาที่มีความ

เขาใจในการบันทึกขอมูลนอย และเจาหนาที่ระดับอําเภอ

ขาดความรูเรื่องคอมพิวเตอร

๓.๑.๑) ควรจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานระดับอําเภอที่เปน

ผูบันทึกขอมูลโดยเฉพาะ และใหมีการถายทอดแนวทางการ

บันทึกขอมูลออนไลนใหกับเจาหนาที่ในระดับอําเภอทุกคน

สอนวิธีการใชงานโปรแกรมฯ ผาน 

Yootube หรือบันทึกลงใน CD สงให

ผูใชงานและขยายระยะเวลา Timeout 

โ๓.๑.๒) จัดหาเจาหนาที่ในการบันทึกขอมูลโดยเฉพาะให

ชัดเจนหรือวาจางผูบันทึก/จางเหมาใหองคกรอื่นจัดทํา

๓.๒) ขาดเครื่องมือในการบันทึกขอมูล เครื่อง

คอมพิวเตอรบางพื้นที่ไมเพียงพอและไมทันสมัย ไมรองรับ

การปฏิบัติงานและโหลดขอมูลชา

๓.๒) จัดสรรคอมพิวเตอรที่มีศักยภาพและอุปกรณใหม/เพิ่มเติม

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๓.๓) กรณีเกิดไฟฟาดับขณะบันทึกขอมูลทําใหขอมูลเกิด

ความเสียหาย

๓.๓) ควรมีเครื่องสํารองไฟทุกอําเภอ

๓.๔) ชวงเวลาการบันทึกขอมูลสั้นเกินไป(Time Out) 

บางครั้งที่ไมไดอยูหนาจอหนาบันทึกเปนระยะเวลาหนึ่ง

ตองเสียเวลาเพื่อลงชื่อเขาใชใหม และตองทําการบันทึกใหม

๓.๔) เพิ่มชวงเวลาของหนาจอการบันทึกขอมูล หรือสราง

โปรแกรมในการพักงาน

๓.๕.๑) ปรับปรุงระบบใหเขาใชงานไดงายมากยิ่งขึ้น

๓.๕.๒) ปศุสัตวอําเภอสามารถปรับแกไขขอมูลใน Excel หรือ

แกไขขอมูลในรูปแบบ Offline แลว Import ขอมูลเขาระบบ

ตอไปเพื่อแกไขปญหาความแออัดของในการใชงานอินเตอรเนต

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหา

แนวทางแกไขตอไป

๓.๕.๓) ลดขั้นตอนการบันทึกขอมูลระดับตําบลควรใหอําเภอ

บันทึกและตรวจสอบ

๓.๕.๔) ปศุสัตวอําเภอมีหนาที่ปรับปรุงแกไขเฉพาะในไฟล

เอกสาร Excel เทานั้นแลวสงขอมูลใหกรมฯจางเหมาบันทึก

ขอมูลตอไป

๓) ดานกระบวนการ 

และวิธีการบันทึกขอมูล

ในโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว(TH-LiFDS)

๓.๕) ระบบการบันทึกขอมูลมีความยุงยาก/ซับซอน/

ขั้นตอนมากเกินไป รายละเอียดโปรแกรมแยกยอยเกินไป 

 บางครั้งอาจลงผิดชอง การบันทึกขอมูลมีหลายขั้นตอน

และหนาจอในการปอนขอมูลมีหลายหนาจอ  รวมถึงการ

เรียกขอมูลเกษตรกรแตละรายมาปรับปรุงไมสะดวกตอการ

ใชงานและเสียเวลาในการเรียกขอมูลมาปรับปรุงและผู

บันทึกขอมูล เปนเจาหนาที่ในหนวยงานจึงประสบปญหา

ดานเวลาในการทํางาน



หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๓.๕.๕) ปรับหนาจอบันทึกขอมูลใหสามารถบันทึกขอมูล

เกษตรกรทุกรายในหนาจอเดียวไดและเขาใชงานเพียง 

Username เดียว เพื่อลดขั้นตอนในการเปดหนาจอเพื่อเขาไป

บันทึกขอมูลหลายครั้ง และปรับใหเห็นความแตกตางระหวาง

สถานะของการปรับปรุงขอมูลของเกษตรกรแตละราย

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหา

แนวทางแกไขตอไป

๓.๖.๑) กําหนดผูรับผิดชอบ(เจาภาพ)ใหชัดเจน และมี

คาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงาน เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๓.๖.๒) เสนอใหนําโปรแกรมฯ ไปบันทึกที่ อบต.เพื่อให

เจาหนาที่ระดับตําบลบันทึกโดยมีการสนับสนุนงบประมาณจัด

อบรมเจาหนาที่บันทึกและคาบันทึกขอมูล

กรมปศุสัตวบูรณาการรวมกับหนวยงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ

๓.๗) การยืนยันตัวบุคคลดวยเลข ๑๓ หลัก ไมเปนไปตาม

มาตรฐานของกรมการปกครอง เชน ใสขอมูล ๑๓ หลักใน

ตัวบุคคล ๒ คน ขอมูลยังสามารถบันทึกขอมูลได  และ

ระบบไมรับเลขประจําตัวประชาชนบางราย ตองกรอกย้ํา

หลายๆ ครั้ง

๓.๗) เชื่อมโยงฐานขอมูลกับกรมการปกครองโดยดึงขอมูลเลข

บัตรประจําตัวประชาชนมาใช เพื่อยืนยันตัวบุคคลตามแบบ

มาตรฐานของกรมการปกครอง

๓.๘) กรณีมีความผิดพลาดในการลบขอมูลแลวตองการ

ขอมูลกลับมา

๓.๘) ควรมีการสํารองขอมูลในกรณีที่ไมไดตั้งใจลบขอมูล ศูนยสารสนเทศสามารถนําขอมูลที่ถูก 

Backup ไวลาสุดกลับมาใหได

๓.๙) ดานอินเตอรเน็ตมีความลาชา เนื่องจากในบางพื้นที่

ยังมีขอจํากัดในดานสัญญาณอินเตอรเน็ต

๓.๙.๑) หาแนวทางเกี่ยวกับผูใหบริการเครือขายอินเตอรเน็ต

ในกรณีพื้นที่ที่อยูหางไกล

๓.๙.๒) เปลี่ยนใหการบันทึกขอมูลไปทําที่จังหวัด

๓.๑๐) ในบางพื้นที่ไมมีการเลี้ยงสัตวบางชนิดแตมีการ

บันทึกขัอมูลผิดพลาด เชน ไมมีการเลี้ยงเปดไลทุง แต

บันทึกผิดชองทําใหไดขอมูลที่ไมถูกตอง

๓.๑๐) อําเภอสามารถ Lock ไมใหสามารถบันทึกขอมูลชนิด

สัตวที่ไมมีการเลี้ยงในพื้นที่เองได เพื่อปองกันความผิดพลาดใน

การบันทึกขอมูล

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการ

หาแนวทางแกไขตอไป

๓.๑๑) การบันทึกขอมูลตัวบุคคลซ้ํา ระบบควรแจงกลับ

ทันที ไมควรใหบันทึกขอมูลเรียบรอยแลวจึงแจงใหทราบ

๓.๑๑) ปรับระบบใหแจงขอมูลซ้ําทันที

๓.๖) ไมเปนไปตามขอกําหนดที่กรมปศุสัตวกําหนด คือ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจและบันทึกขอมูล สวน

ปศุสัตวอําเภอตรวจสอบขอมูล  ซึ่งในทางปฏิบัติปศุสัตว

อําเภอตองปฏิบัติเองทั้งหมด

๓) ดานกระบวนการ 

และวิธีการบันทึกขอมูล

ในโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลเกษตรกรผู

เลี้ยงสัตว(TH-LiFDS) 

(ตอ)



หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๓.๑๒) การบันทึกตัวเลขในแบบสํารวจ ฐปศ.๑ ตัวเลข ๐ 

ในชองมีจํานวนมากทําใหสับสน

๓.๑๒) กรอกตัวเลขที่เลข ๐ ทับแลว ๐ หายไปอัตโนมัติ ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหา

แนวทางแกไขตอไป

๔.๑) รายงานที่พิมพไมระบุชวงเวลาที่ลาสุดของการ 

update ขอมูล

๔.๑) เพิ่มชวงเวลาที่ขอมูลมีการ update ลาสุด ปรับแกโปรแกรมฯ ใหมีหมายเหตุทาย

รายงาน

๔.๒) ในกรณีขอมูลนั้นเปนขอมูลประมาณการที่ไมสามารถ

ระบุขอมูลที่ไดจากการสํารวจจริงนั้น ยังขาดแนวทาง

วิเคราะหที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ของความเปนไปได

ของขอมูล

๔.๒) ใหศูนยสารสนเทศฯ กําหนดวางแนวทางของการ

วิเคราะหขอมูลดังกลาว ใหชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ศูนยสารสนเทศกําหนดวางแนวทางของ

การวิเคราะหขอมูลดังกลาว ใหชัดเจนและ

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

๔.๓) กอนการนําเสนอขอมูลขาดการตรวจสอบยืนยัน

ขอมูลที่ถูกตองทําใหขอมูลคลาดเคลื่อน ขาดความนาเชื่อถือ

๔.๓) ควรมีการวิเคราะห และตรวจสอบขอมูลโดยใหคํานึงถึง

ความเปนจริงของขอมูลมากที่สุดและใหผูสํารวจตรวจสอบ

รับผิดชอบรวมดวย

กอนเผยแพรขอมูลตองใหผูที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบและยืนยันขอมูลอีกครั้ง

๔.๔) ขั้นตอนการดึงขอมูล มีความสลับซับซอน และการ

เรียกใชขอมูลเขารายละเอียดปลีกยอยหลายขอ

๔.๔) ควรจัดทําไอคอน ชนิดสัตว ไอคอนระดับจังหวัดเพื่อเขา

ใชงานไดรวดเร็ว

๔.๕) เจาหนาที่ระดับอําเภอขาดความรูดานการใชงาน

โปรแกรม

๔.๕) ควรจัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานระดับอําเภอโดยเฉพาะ

๔.๖) การบันทึกขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเปนการสํารวจ

เพียงครั้งเดียว จึงหาความแมนยําไดยาก

๔.๖) ควรตั้งโจทยถามขอมูลแกผูใช วานําขอมูลไปใชประโยชน

ดานใด เพื่อจะไดจัดหาขอมูลไดตามความตองการและไม

ฟุมเฟอย

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการ

หาแนวทางแกไขตอไป

๔.๗) การประมวลผลรายงานยังไมตรงกับความตองการ

ของผูที่จะนําไปใชประโยชน

๔.๗) ใหมีแบบสํารวจความตองการประมวลผลขอมูลเพื่อใหได

รายงานตรงกับความตองการของผูที่จะนําไปใชประโยชน

๔.๘) การใชประโยชนจากรายงานเมื่อจัดในรูป Excel 

(ขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือนแสดงขอมูลทุก

ชนิดสัตว) ในระดับอําเภอ ไมสามารถดึงขอมูลไดครบถวน 

เหมือนที่กรมสงมาให

๔.๘) ควรใหผูใชระดับอําเภอดึงขอมูลได  ในสวนของอําเภอ

ตนเอง

๔) ดานการวิเคราะห

ขอมูลและใชประโยชน

ของรายงาน จาก

โปรแกรมระบบฐานขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

(TH-LiFDS)



หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๔.๙) ขอมูลที่สงไปยังระบบเพื่อปรับปรุงขอมูลประมวลผล

ชา ขอมูลไมอัพเดททําใหสับสนวาเขาไปบันทึกหรือแกไข

เรียบรอยแลวหรือไม

๔.๙) ปรับโปรแกรมใหรองรับการใชงาน

๔.๑๐) การออกรายงานตําบล ไมมีเลขประจําหมูบาน  มี

เพียงชื่อหมูบาน ทําใหเกิดความสับสนในบางตําบลที่มีชื่อ

หมูบานเหมือนกัน

๔.๑๐) ปรับโปรแกรมใหรองรับการใชงาน

๔.๑๑) รายงานไมระบุคํานําหนาชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ๔.๑๑) ปรับโปรแกรมใหรองรับการใชงาน

๔.๑๒) การออกรายงานไมสามารถเลือก Print Out  ใน

ทุกระดับที่ตองการ และการดึงขอมูลออกมามีความยุงยาก

๔.๑๒) ปรับปรุงโปรแกรมใหสามารถเลือก Print ขอมูลที่

ตองการได และควรมีกระบวนการดึงขอมูลใหสะดวกรวดเร็ว

โดยดึงขอมูลไดครั้งเดียวตามที่ตองการ

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการ

หาแนวทางแกไขตอไป

๔.๑๓) ไมสะดวกในการใชรายงานในกรณีที่ตองการทราบ

วาเกษตรกรรายใดบางที่เลี้ยงสัตวแตละชนิดตามที่

ตองการดูขอมูล

๔.๑๓) เพิ่มรายงานที่แสดงรายละเอียดขอมูลเกษตรกรราย

ครัวเรือน โดยสามารถเลือกชนิดสัตวที่ตองการดูขอมูลได

(เหมือนขอมูลที่กรมสงมาใหเปนรูปแบบ Excel ในแผน CD)

๔.๑๔) ขอมูลในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  ไมตรงกัน

ในระยะเวลาเดียวกัน

๔.๑๔) ควรประมวลผลใหรวดเร็ว  เพื่อใหขอมูลตรงกันใน

ระยะเวลาเดียวกัน

๔.๑๕) หนวยงานของกรมฯ ไมนําฐานขอมูลฯ ไปใช

ประโยชน

๔.๑๕) ทุกหนวยงานของกรมฯ ควรจะนําฐานขอมูลในระบบฯ 

มาใชใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ

๕) ดานอื่นๆ ๕.๑) ผูมาอบรมไมไดปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานไมไดมาอบรม

เวลาเกิดปญหาไมมีผูใหคําปรึกษา, ติดตอสวนรับผิดชอบ

ยาก(นอกวันและเวลาราชการ)

๕.๑) ศูนยสารสนเทศควรมีเจาหนาที่เพื่อรับผิดชอบในชวง

วันหยุดราชการ ควรแจงชื่อ-เบอรโทรศัพทของผูรับผิดชอบให

ชัดเจนเพื่อการประสานงาน และหัวหนางานควรใหความ 

สําคัญกับการสํารวจสัตวมากขึ้น

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหา

แนวทางแกไขตอไป

๕.๒) ขอมูลไมนาเชื่อถือ ไมตรงกับความเปนจริง จึงไม

สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหและนําไปใชประโยชนได

อยางแทจริง

๕.๒.๑) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือบันทึกการสํารวจแทน

แบบสํารวจที่เปนกระดาษใหเพียงพอกับเจาหนาที่ในระดับ

อําเภอเพื่อพัฒนาในการปฏิบัติงานและไดขอมูลที่ไม

คลาดเคลื่อนและทันเวลา

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๔) ดานการวิเคราะห

ขอมูลและใชประโยชน

ของรายงาน จาก

โปรแกรมระบบฐานขอมูล

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

(TH-LiFDS) (ตอ)



หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๕) ดานอื่นๆ (ตอ) ๕.๒.๒) เสนอใหการสํารวจสัตวเปนตัวชี้วัดการทํางาน

๔.๒.๓) เสนอใหการสํารวจสัตวเปนเงื่อนไขในการจางตอ

สัญญากับปศุสัตวตําบล ถาดําเนินการไมเสร็จภายใน

กําหนดเวลาจะไมตอสัญญาจาง

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๕.๓) การประสานงานระหวางหนวยงานลาชา ไมไดรับ

ความรวมมือเทาที่ควร สวนทองถิ่นไมสนองตอบตองาน

การสํารวจสัตว ของกรมปศุสัตว และการปรับปรุงขอมูลไม

เปนปจจุบัน

๕.๓) กรมปศุสัตวควรทํา MOU รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน กรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น กรมการปกครอง เปน

ตนและประสานไปยัง องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เพื่อให

ความสําคัญตอการสํารวจสัตว โดยยึดหลักเพื่อประโยชนใน

การจัดเก็บภาษี การใหความชวยเหลือภัยพิบัติตางๆ ตลอดจน

การควบคุมดานสิ่งแวดลอมและเปนขอมูลของทองถิ่นนั้นๆ ถา

เปนไปไดใหตั้งกองการปศุสัตวที่ทองถิ่นนั้นเลยและควรจะมี

การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันมากที่สุด

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ

๕.๔) เกษตรกรไมมีแรงจูงใจในการขึ้นทะเบียน ๕.๔) ควรสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรขึ้นทะเบียน และสงเสริม

คาตอบแทนใหผูสํารวจไดโดยตรงโดยไมเกี่ยวกับจังหวัดและ

ผูบริหารควรประชุมความรวมมือระดับกรมและหนวยงานอื่นๆ

ที่เกี่ยวของ เชน อปท.และกรมพัฒนาชุมชน ควรมีการบูรณา

การรวมกันในการทํางานและสั่งการตรงลงไปยังทองถิ่นให

ดําเนินการใหเปนรูปธรรม

บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ

๕.๕) คาใชจายในการสํารวจและบันทึกขอมูลมีนอย

และไดรับงบประมาณในการดําเนินการชาและไมเพียงพอ 

เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาอุปกรณคอมพิวเตอร

๕.๕.๑) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหเพียงพอตอการ

ดําเนินงาน หรือควรประสานกับหนวยงานอื่นที่มีการสํารวจ

ขอมูลในระดับครัวเรือน เพื่อเก็บขอมูลรวมกันเพื่อประหยัด

งบประมาณ

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๕.๕.๒) ควรจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแยกระหวาง

คาสํารวจและบันทึกขอมูล



หัวขอการระดมความ

คิดเห็นแตละดาน
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขปญหา

๕) ดานอื่นๆ (ตอ) ๕.๓) เกษตรกรไมใหความสนใจในเรื่องการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวฯ เนื่องจากเกษตรกรขาดความเขาใจ

ถึงประโยชนที่จะไดรับ

๕.๓) กรมปศุสัตวตองประชาสัมพันธใหเกษตรกรเขาใจอยาง

ทั่วถึง เชน การออกสื่อทางทีว,ีหนังสือพิมพ (กําหนดใหการ

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจากภาครัฐเฉพาะเกษตรกรที่มี

ขอมูลในระบบฐานขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวฯ เทานั้น)

เสนอกรมปศุสัตวเพื่อพิจารณา

๕.๔) ปศต.ใกลหมดงบประมาณในการจางตอ ๕.๔) เสนอใหจาง ปศต.ตอแบบยั่งยืน 

๕.๕) จังหวัดใหความสําคัญนอย ๕.๕) ควรกําหนดใหเปนตัวชี้วัดการทํางาน

๕.๖) ฐานขอมูลของกรมปศุสัตวมีหลายระบบ เชน ขอมูล 

NID, ผสมเทียม มาตรฐานฟารม ขื้นทะเบียนสุนัขแมว

๕.๖) ควรหาวิธีการในการบูรณาการฐานขอมูลเพื่อเชื่อมโยง

ขอมูลที่มาจากระบบตางๆ ของกรมปศุสัตว

ศูนยสารสนเทศพิจารณาเพื่อดําเนินการหา

แนวทางแกไขตอไป
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