
งาน/โครงการ    ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน   
กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมปศุสัตว์ 
ลักษณะโครงการ     ประชุมสัมมนา 
ระยะเวลาดําเนินงาน    ระหว่างวันที่  14-16  กุมภาพันธ์ 2560   

1. หลักการและเหตุผล             
   กรมปศุสัตว์ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ
บริการภาครัฐ และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นแผนงานต้อง
ออกมาเป็นรูปธรรม ทํางานแบบเป็นทีมและร่วมกันขับเคล่ือนในทุกมิติ สามารถดําเนินการได้ตามวัตถุประสงค์อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกรมปศุสัตว์ให้ชัดเจน และมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงตามรายละเอียดโครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายใต้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการและการ
ประเมินผลตามปัจจัยความสําเร็จที่เกิดขึ้น 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ จึงได้กําหนดให้มีโครงการประชุมสัมมนาแผนการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพ่ือช้ีแจงให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบและเข้าใจแผนการปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การดําเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้าน 
ปศุสัตว์ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์ การนําไปปฏิบัติงานและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมถึงทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1    เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเข้าใจแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน       
และแผนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและ 
แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน  
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3. กลุ่มเป้าหมาย   

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกรมปศุสัตว์
จํานวน 183 คน  ดังน้ี 

3.1  สํานักงานปศุสัตว์เขตที่ 1-9  หน่วยงานละ 2 คน จํานวน 18 คน  ประกอบด้วย 
3.1.1  ผู้อํานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  หน่วยงานละ 1 คน รวม  9 คน 
3.1.2  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   หน่วยงานละ 1 คน รวม  9 คน 

3.2  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 หน่วยงาน และสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 หน่วยงาน  
จํานวน 154 คน ประกอบด้วย 
3.2.1  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์    หน่วยงานละ 1 คน รวม 77 คน 
3.2.2  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์      หน่วยงานละ 1 คน รวม 77 คน 

3.3  เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 11 คน   
4. ระยะเวลา  สถานที่จัดประชุมสัมมนา 

ดําเนินการประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560    ณ  โรงแรมภายในจังหวัด
นครราชสีมา  
5. หัวข้อการประชุมสัมมนา 

5.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์  (1.30 ชม.) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เพ่ือให้ผู้ เข้ ารับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการฯ  ได้มีความเข้าใจ 

แนวทางการพัฒนางานด้านสารสนเทศของประเทศไทยและแนวทางใน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ 

รายละเอียดของวิชา การพัฒนางานด้านสารสนเทศของประเทศไทยและแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ 

วิธีการอบรม                การบรรยาย 
การประเมินผล           ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา  

5.2 ช้ีแจงผลการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2559  (2.00 ชม.) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เพ่ื อให้ ผู้ เข้ ารับการประชุมสัมมนาเชิงป ฏิ บั ติการฯ  ได้รับทราบผล 

การดําเนินงานการปรับปรุงข้อมูลใน ปีงบประมาณ 2559 
รายละเอียดของวิชา - ผลการสํ ารวจและปรับป รุงข้อมู ลทะเบียน เกษตรกรผู้ เลี้ ย งสัต ว์   

ปีงบประมาณ 2559 
- ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

วิธีการอบรม                การบรรยาย 
การประเมินผล           ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา  
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5.3 แผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปีงบประมาณ 2560  (2.00 ชม.) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เพ่ื อให้ผู้ เข้ ารับการประชุมสัมมนาเชิงป ฏิ บั ติการฯได้มีความเข้ าใจ 
แนวทางการดําเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ 
รายครัวเรือน ปีงบประมาณ 2560 

รายละเอียดของวิชา แผนการดําเนินงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 
ปีงบประมาณ 2560 
- ขั้นตอนการดําเนินงาน 
- การบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
- การสุม่ตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

วิธีการอบรม                การบรรยาย 
การประเมินผล           ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา  

5.4 แผนการดําเนินงานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้านปศุสัตว์  (1.30 ชม.) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เพ่ื อให้ผู้ เข้ ารับการประชุมสัมมนาเชิงป ฏิ บั ติการฯได้มีความเข้ าใจ 

แนวทางการดําเนินงานด้านระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุน
ด้านปศุสัตว์ 

รายละเอียดของวิชา - แผนการดําเนินงานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนด้าน 
  ปศุสัตว์   ปีงบประมาณ 2560 
- ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

วิธีการอบรม                การบรรยาย 
การประเมินผล           ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา  (1.30 ชม.) 

5.5 แผนการดําเนินงาน กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้   หัวข้อน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯได้มี 

ความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมปศุสัตว์ 

รายละเอียดของวิชา - แผนการดําเนินงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุสัตว์ 
   ปีงบประมาณ 2560 

- ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

วิธีการอบรม                การบรรยาย 
การประเมินผล           ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา  
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5.6 แผนการดําเนินงาน กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  (2.00 ชม.) 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เพ่ื อให้ผู้ เข้ ารับการประชุมสัมมนาเชิงป ฏิ บั ติการฯได้มีความเข้ าใจ 
แนวทางการดําเนินงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ 

รายละเอียดของวิชา - แผนการดําเนินงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมปศุสัตว์ 
   ปีงบประมาณ 2560 

- ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

วิธีการอบรม                การบรรยาย 
การประเมินผล           ใช้แบบประเมินผลก่อนและหลังการประชุมสัมมนา  

5.7 การระดมความาคิดเห็น “การดําเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”  (3.30 ชม.) 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯได้มีได้แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
รายละเอียดของวิชา การดําเนินงานปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ปีงบประมาณ 2560 

- ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมา 
- แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 

วิธีการอบรม                แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมกับนําเสนอ 
การประเมินผล           การสังเกตุการณ์ และการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม  
 

6. วิทยากร 
6.1 นายชัยวัฒน์   โยธคล   ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จํานวน 9 คน  

7. ที่ปรึกษาโครงการ 
7.1 นายอภัย   สุทธิสังข์   อธิบดีกรมปศุสัตว์   
7.2 นายวีรชาติ   เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
8.1 นายชัยวัฒน์   โยธคล  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. คณะทํางาน   
9.1 นางสาวพานฐิศา  หิรัญญะสิริ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 
9.2 นางสาวนัยนา  สุขใสแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9.3 นางสญาภา  อินทร์ดิบ  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9.4 นายสมชาย  วงษ์เอ่ียม  พนักงานขับรถยนต์ 
9.5 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
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10. งบประมาณ   

เงินงบประมาณปี พ.ศ.2560   

11. การประเมินผลโครงการ 
11.1 ประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถาม  เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ 
11.2 ผู้เข้าฟังบรรยายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  ของระยะเวลาการประชุมสัมมนาทั้งหมด 
11.3 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในเน้ือหาการประชุมสัมมนา  มีความพึงพอใจร้อยละ 60 

ขึ้นไป 
11.4 ประเมินจากแบบทดสอบก่อนและหลังการประชุมสัมมนา   
11.5 ประเมินจากการนําเสนอความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม ในการประชุมสัมมนา   
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1   ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สามารถนําแผนและแนวทางการปฏิบัติงานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมปศุสัตว์ 
ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์  

12.2 สามารถนําผลการรวบรวมปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการประชุมสัมมนา มาเป็น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
และงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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