แผนการปรับปรุงฐานข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสัตว์ รายครัวเรือน ประจําปี 2557
กิจกรรมที่ปฏิบัติ

ช่ วงที่ 1
ช่ วงที่ 2
2556
2557
2557
ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เตรียมการปรับปรุงฐานข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557
1.1) ทบทวน/ปรับแก้/กําหนดแผน ขั้นตอนการปรับปรุ งฐานข้อมูลฯ
1.2) จัดเตรี ยมสิ่ งที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งบประมาณ, โปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
สัตว์(TH-LiFDS), เอกสารต่างๆ (แบบสํารวจ ฐปศ.1, ขั้นตอน/คู่มือการปฏิบตั ิงานฯ, คู่มือ
การใช้งานโปรแกรมฯ และข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อนปี 2556 ใส่ แผ่น CD
เพื่อส่ งให้ ปศจ.พิมพ์เอกสารเพื่อใช้อา้ งอิงสําหรับเตรี ยมการปรับปรุ งฐานข้อมูลเกษตรกร
ผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ปี 2557)
1.3) ส่ งมอบสิ่ งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กบั สนง.ปศจ.
1.4) ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และอบรมการใช้งานโปรแกรมฯ
2. ประสานงาน/ชีแ้ จงการปรับปรุงฐานข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557
2.1) พิมพ์แบบสํารวจ ฐปศ.1(สําหรับเกษตรกรรายใหม่) และพิมพ์ขอ้ มูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์
เป็ นรายครัวเรื อนของปี 2556 สําหรับเกษตรกรรายเดิมเพื่อใช้อา้ งอิงในการปรับปรุ ง
ฐานข้อมูล ปี 2557 (แบบ ฐปศ.1/1) เตรี ยมส่ งมอบให้ ปศอ.
2.2) ประสานงาน/ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ระดับอําเภอ เพื่อทําความเข้าใจการปรับปรุ งฐาน
ข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์และกําหนดเป้ าหมายของระยะเวลาในการดําเนิ นการร่ วมกัน
2.3) ส่ งมอบสิ่ งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ ปศอ เพื่อใช้ในการปรับปรุ งข้อมูลในพื้นที่
3. สํ ารวจข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ รายครัวเรือน
3.1) ลงพื้นที่สาํ รวจข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อน
3.2) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ก่อนทําการปรับปรุ งฐานข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ในโปรแกรมฯ ต่อไป
4. ปรับปรุงฐานข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ (TH-LiFDS)
4.1) ศูนย์สารสนเทศ นําฐานข้อมูลฯ ปี 2556 มาเป็ นข้อมูลตั้งต้น เพื่อใช้ในการเรี ยกข้อมูล
มาทําการปรับปรุ งฐานข้อมูลฯในปี 2557
4.2) นําข้อมูลในแบบสํารวจ ฐปศ.1 และข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อนในเอกสารที่
ปรับปรุ งแล้วมาใช้อา้ งอิงในการปรับปรุ งข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อน(ฐปศ.1)
และข้อมูลหมู่บา้ นในโปรแกรมฯ
4.3) เพิ่มเติม / ปรับปรุ งแก้ไข / ลบข้อมูล
- ข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อน(ฐปศ.1) และแบบข้อมูลหมู่บา้ น
- ข้อมูลสถานที่ดาํ เนิ นกิจกรรมด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์(ฐปศ.4/7 และ 4/8)
4.4) ตรวจสอบ / ยืนยันส่ งข้อมูล
- ข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อน(ฐปศ.1) และแบบข้อมูลหมู่บา้ น
- ข้อมูลสถานที่ดาํ เนิ นกิจกรรมด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์(ฐปศ.4/7 และ 4/8)
5) ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้ วน ถูกต้ อง และแม่ นยําของข้ อมูล
5.1) ติดตามการปรับปรุ งฐานข้อมูลฯ ของ สนง.ปศอ. ในสังกัด ให้เสร็ จตามกําหนด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์ ปี 2557 ตามแบบฟอร์ม
และหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
5.2) ติดตามการปรับปรุ งฐานข้อมูลฯของ สนง.ปศอ.ในสังกัดให้เสร็ จตามกําหนด และลงพื้นที่
สุ่ มสํารวจซํ้า/ประเมินผลข้อมูลตามหลักวิชาการสถิติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
6. จัดทําเอกสารข้ อมูลจํานวนปศุสัตว์ ในประเทศไทย ประจําปี 2557 เผยแพร่
6.1) รวบรวม สรุ ปวิเคราะห์และจัดทํารายงานข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์เผยแพร่
7. สรุปผลการดําเนินงานการปรับปรุงฐานข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ ประจําปี 2557
พร้ อมทั้งวางแผนการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนาในปี ถัดไปให้ สมบูรณ์ ขนึ้
7.1) ทบทวนและสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน รวบรวมปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่อไป
หมายเหตุ : 1) ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงาน ของสํานักงานปศุสตั ว์จงั หวัด และสํานักงานปศุสตั ว์เขต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
2) ศสท.ทําการรวบรวมข้อมูลเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงสัตว์รายครัวเรื อนส่งให้ สป.กษ.ในเดือน มี.ค. และ ก.ย. เพือ่ นําไปบรรจุในบัตรประจําตัวประชาชนอเนกประสงค์ Smart Card ของเกษตรกร
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แผนการปรับปรุงฐานข้ อมูลเกษตรกรผู้เลีย้ งสัตว์ (TH-LiFDS) ประจําปี 2557 ช่ วงที่ 1
เขตปศุสัตว์

เกษตรกรผู้เลีย้ งสั ตว์ (ครัวเรือน)

รวมทั้งหมด
รวมกลุ่มที่ 1
กรุ งเทพมหานคร
เขต 1, 5 และ 8
รวมกลุ่มที่ 2
เขต 2, 6, 7 และ 9

2,956,654
788,268

รวมกลุ่มที่ 3
เขต 3

722,781

รวมกลุ่มที่ 4
เขต 4

648,582

กลุ่มที่ 1
1 - 15 ม.ค.

กลุ่มที่ 2
16 - 31 ม.ค.

กลุ่มที่ 3
1 - 14 ก.พ.

กลุ่มที่ 4
15 - 28 ก.พ.

797,023

ทุกช่ วงเวลา 20.00 - 8.30 น. ของวันถัดไป เป็ นช่ วงเวลา Free Time สามารถใช้ งานได้ ทุกพืน้ ที่
หมายถึง เป็ นช่วงเวลา Free Time สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่

1 - 15 มี.ค.

