โครงการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ครั้งที่ ๑ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสนับสนุน“การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง”(Farmer One) กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลเกษตรกรให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
มีความถูกต้อง ชัดเจน โดยมีข้อมูลทั้งในระดับครัวเรือน และระดับรายบุคคล ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย และสามารถบริหารจัดการเชิงนโยบายต่างๆได้ นั้น
กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายให้มีการสํารวจจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกรายครัวเรือนทั่ว
ประเทศมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้กําหนดนโยบายให้มีสํารวจข้อมูลทุก
๒ ปี ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้กําหนดให้มีการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็น
ประจําทุกปี และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้นําฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เชื่อมโยง
ข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนกับกรมการปกครองเพื่อยืนยันและระบุตัวบุคคล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ กรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายให้นําฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
เชื่อมโยงข้อมูลเลขประจําตัวประชาชนกับกรมการปกครองเพื่อยืนยันและระบุตัวบุคคลโดยใช้บัตรประจําตัว
ประชาชน ทําให้ต้องมีการปรับปรุงขบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานสําหรับการสํารวจและขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ของกรมปศุสัตว์สามารถสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถดําเนินการสอดคล้องกับการพัฒนาฐานระบบ
ข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้กําหนดให้มีโครงการ
ประชุ ม ติ ด ตามความก้ า วหน้า ในการดํา เนินงานพั ฒนาระบบฐานข้ อมูล เกษตรกร จํา นวน ๒ ครั้ ง ให้กั บ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการสํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ รั บ ทราบปั ญ หา อุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไ ขการดํ า เนิ น งานบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ระบบทะเบี ย น
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกิดเข้าใจการเข้าใช้งานระบบรายงานทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รายครัวเรือน
๒.๓ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนาได้ รั บ ทราบแนวทางการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เกษตรกรกลาง
(Farmer One)
๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกิดเข้าใจการเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการ
ลงทุนด้านปศุสัตว์

-๒๓. กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการประชุมสัมมนา จํานวน ๒ ครั้งๆ ละ ๓ วัน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๑ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน ๕ คน
๓.๒ เจ้าหน้าที่จากส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๙ เขต
หน่วยงานละ ๒ คน รวม ๑๘ คน ประกอบด้วย
- หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จํานวน ๑ คน
- เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ คน
๓.๓ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ๗๗ จังหวัด
หน่วยงานละ ๓ คน รวม ๒๓๑ คน ประกอบด้วย
- หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ จํานวน ๑ คน
- ปศุสัตว์อําเภอในแต่ละจังหวัด จํานวน ๒ อําเภอ ๆ ละ ๑ คน
๔. ระยะเวลา และ สถานที่จัดประชุม
ดําเนินการประชุมสัมมนา จํานวน ๒ ครั้งๆ ละ ๓ วัน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครั้งที่ ๑ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภายในจังหวัดเพชรบุรี
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ๑ เขต ๒ เขต ๗ เขต ๘ และเขต ๙
และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม ๑๓๕ คน
ครั้งที่ ๒ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภายในจังหวัดขอนแก่น
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่สํานักงานปศุสัตว์เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ และเขต ๖
และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม ๑๒๔ คน
๕. หัวข้อการประชุมสัมมนาฯ
๕.๑ การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)
โดย วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การประชุ ม สั ม มนาได้ มี ค วามเข้ า ใจการพั ฒ นา
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
รายละเอียดของวิชา
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)
- การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
- การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์
วิธีการอบรม
การบรรยาย
การประเมินผล
ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา

-๓๕.๒ การใช้งานระบบรายงานทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
โดย ผอ.สุนทร รัตนจํารูญ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามีความเข้าใจและสามารถใช้งาน
ระบบรายงานทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
รายละเอียดของวิชา
- ที่มา และความจําเป็นของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย
ครัวเรือน
- การใช้งานระบบรายงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย
ครัวเรือน และฝึกปฏิบัติ
- การใช้ประโยชน์จากรายงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย
ครัวเรือน
วิธีการอบรม
การบรรยาย / ฝึกปฎิบัติ
การประเมินผล
ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา
๕.๓ การดําเนินงานบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
โดย ผอ.สุนทร รัตนจํารูญ และ นายพิศนุ บํารุงพงษ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาได้มีความเข้าใจวิธีการดําเนินงานบันทึก
ข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียดของวิชา
- ผลการดําเนินงานการบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือน
- ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
- ข้อมูลปศุสัตว์
- แบ่งกลุ่มนําเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการบันทึกข้อมูล
ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
วิธีการอบรม
การบรรยาย / แบ่งกลุ่มนําเสนอ
การประเมินผล
ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา
๕.๔ การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
โดย นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการประชุ ม สั ม มนาได้มี ความเข้าใจการใช้งานด้าน
ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
รายละเอียดของวิชา
การเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้าน
ปศุสัตว์
- การเข้าใช้งานระบบ
- การบันทึกและแก้ไขข้อมูลในระบบ

-๔-

วิธีการอบรม
การประเมินผล
๖. ที่ปรึกษาโครงการ
๖.๑ นายอยุทธ์ หรินทรานนท์
๖.๒ นายโอภาส ทองยงค์
๖.๓ นายสุนทร รัตนจํารูญ

- การค้นหาข้อมูลระบบ
- การออกรายงาน
การบรรยาย
ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา
อธิบดีกรมปศุสัตว์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๗.๑ นายพิศนุ บํารุงพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๗.๒ นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
๗.๓ นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
๘. คณะทํางาน
๘.๑ นายพิศนุ บํารุงพงษ์
๘.๒ นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร
๘.๓ นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ
๘.๔ นายสมชาย วงษ์เอี่ยม
๘.๕ พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนต์

๙. วิทยากร
๙.๑ นายสุนทร รัตนจํารูญ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๙.๒ นายพิศนุ บํารุงพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
๙.๓ นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
๙.๔ วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
๑๐. การประเมินโครงการ
๑๑.๑ ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ
๑๑.๒ ผู้เข้าฟังบรรยายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการประชุมสัมมนาทั้งหมด
๑๑.๓ ประเมิ น จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจในเนื้ อ หาการประชุ ม สั ม มนา มี ค วามพึ ง พอใจ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป

-๕๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจการดําเนินงานการบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รายครัวเรือน และสามารถนําไปปฎิบัติได้
๑๒.๒ ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากระบบรายงานทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
รายครัวเรือนได้
๑๒.๓ ทําให้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) ที่ได้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้
๑๒.๔ ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดเข้าใช้งานระบบต่อไปได้
----------------------------------------------

กําหนดการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
ครั้งที่ ๑ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา
วันที่ ๑
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๒
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๓
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
ชี้แจงความเป็นมาของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย
การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One)
- การใช้งานระบบรายงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
- การใช้ประโยชน์จากรายงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลีย้ งสัตว์รายครัวเรือน
ผลการดําเนินงานการบันทึกข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แบ่งกลุ่มนําเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขการบันทึกข้อมูลระบบทะเบียน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์
ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุปผลการประชุม และ ปิดการประชุม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๒๐-๑๐.๓๐น. และ ๑๔.๒๐-๑๔.๓๐ น.
และรับประทานอาหารเย็น เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.

