










วาระการประชุม 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น 
 ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดเพชรบุรี 
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วาระน าเสนอ 

การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 

ตัวชี้วดั  :  ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาผู้ใต้บงัคับบญัชา  
รอบที่ 2/2564 2 
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การปรับปรุงฐานข้อมลูทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยงาน 
เป้าหมายการปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง

สัตว์ 

การปรับปรุงข้อมูลจ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

พฤษภาคม 2564 
ตุลาคม 2563 – 20พฤษภาคม 

2564 
ปรับปรงุ  รออนุมัติ รายใหม่ เลิกเลี้ยง จ านวน ร้อยละ 

จ.เพชรบุรี 16,500 25 123 91 133 18,681 113.22 

อ.เมือง 3,195 - 19 5 - 3,639 113.90 

อ.เขาย้อย 1,220 5 3 5 - 1,395 114.34 

อ.หนองหญ้าปล้อง 909 5 68 48 133 1,093 120.24 

อ.ชะอ า 2,391 7 14 11 - 2,792 116.77 

อ.ท่ายาง 2,984 3 4 7 - 3,293 110.36 

อ.บ้านลาด 2,075 2 2 3 - 2,353 113.40 

อ.บ้านแหลม 2,039 - 9 6 - 2,126 110.84 

อ.แก่งกระจาน 1,808 3 4 6 - 1,990 110.07 
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แผนภูมิแสดงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564                                              
พื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี(1 ตุลาคม 2563 - 20 พฤษภาคม 2564) 

ผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 63 - 20 พฤษภาคม 64 (%) ผลการปฏิบัติงาน คงเหลือ (%) 
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     ตัวชี้วัด  :  ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
                  ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564 
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แผนการปฏิบัติงาน  
ตัวชี้วดั  :  ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาผู้ใต้บงัคับบญัชา รอบที่ 2/2564 

    เงื่อนไข  :  วางแผนการพัฒนาข้าราชการ และพนักงานราชการ เป็นรายบุคคล (IDP) ท้ัง ๒ กลุ่มเป้าหมาย  

                   คือ  ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 4๕ ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 

                         พนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 4๕ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 

                         โดยไม่นับคนซ้ า 

                  วางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม วิธีการพัฒนาอื่นๆ  

                  ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training)  

     การรายงาน  :  รายงานแผนตามแบบฟอร์มรายงานแผน น าเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานภายใต้แถบ 

                        สัญลักษณ์                    ภายในวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 

     การด าเนินการ  :  ด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลตามแผนท่ีวางไว้ 

     การรายงานผล  :  จัดท ารายงานผลเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ภายใต้แถบสัญลักษณ์  

                             ภายในวันท่ี 23 กันยายน 2564 



แผนการปฏิบัติงาน  
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กิจกรรม / ขั้นตอน 
รอบที่ 2 (เมษายน 2564 - กันยายน  2564) 

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1. จัดท ำแผนกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นรำยบุคคล โดยวิธีกำรพัฒนำตนเอง e-
learning ทำงเว็บไซต์ สถำบันพัฒนำบุคคลกรภำครัฐด้ำนดิจิทัล 
(TDGA) https://tdga.dga.or.th/index.php/en/ 

       หลักสูตร  :  ควำมเข้ำใจและกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(Understanding and Using Digital Technology) 

2. เผยแพร่ ถ่ำยทอด สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ แผนกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำให้ 
    ผู้เกี่ยวข้องรับทรำบโดยทั่วถึง 

3. ด ำเนินกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 100 
    ข้ำรำชกำร 31 รำย 96.77% = 30 รำย (ยกเว้นปศุสัตว์จังหวัด) 
    พนักงำนรำชกำร 34 รำย   100% 

4. สรุปผลกำรพัฒนำ ประเมินผล และตดิตำมผลกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำน 

5. รำยงำนผลกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำให้กรมปศุสัตว์ ตำมเวลำท่ีก ำหนด 

ตัวชี้วดั  :  ระดับความส าเรจ็ในการพัฒนาผู้ใต้บงัคับบญัชา รอบที่ 2/2564 



 https://tdga.dga.or.th/index.php/en/ 
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สอนการเข้าใช้งานระบบเรยีนออนไลน์ของ TDGA 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y4Zd2B-huqk 
 

#สถาบนัพฒันาบุคลากรภาครฐัด้านดิจิทลั #TDGA      #สพร 
 

วดีโิอสอนการเขา้ใชง้านระบบเรยีนออนไลน์ของ TDGA 
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https://www.youtube.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
https://www.youtube.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A5
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ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Understanding and Using Digital Technology) 

 รายละเอียดบทเรียน 

       ค าอธิบายบทเรียน    :    เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภำพ และควำมรับผิดชอบเมือ่ใช้สิทธินั้นบนสือ่สำธำรณะยุคดิจิทัลควำมเข้ำใจกำรสื่อสำรผ่ำนทำงสื่อ  

              และเครื่องมือทำงดิจิทัลในแง่มุมต่ำง ๆ มีเข้ำใจควำมมั่นคง ควำมเป็นส่วนตัวในกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่ำง ๆ 

             ทั้งในแง่วิธีกำรที่ได้รับกำรคุกคำมผลกระทบที่เกิดขึ้น กำรป้องกัน กำรลดควำมเสี่ยง ตลอดจนมีควำมเข้ำใจสำรสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที ่

             สำมำรถระบขุ้อมลูที่ต้องกำรหำข้อมลูนั้น ประเมินประโยชน์ ควำมเกี่ยวข้อง ควำมถกูต้อง  ควำมน่ำเชื่อถือของขอ้มลูนั้นจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้ 

       วัตถุประสงค์   :    1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตำมแนวทำงกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

                              2. รู้เท่ำทันสื่อดิจิทัล คิด วิเครำะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อเลือกใช้ท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 

                              3. มีควำมเข้ำใจและปฏิบัติงำนด้ำนดิจิทัลได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนตระหนักถึงภัยคุกคำมทำงดิจิทัลและสำมำรถ 

                                  ตรวจสอบกำรท ำงำนตำมหลักปฏิบัติงำนที่ดีได้ในเบ้ืองต้น 

                              4. มีควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่ท ำงำนผลิตชุดข้อมูลส ำหรับกำรบริกำรสำธำรณะและมีควำมรู้ในกำรใช้ 

                                  สื่อดิจิทัลเพื่อกำรท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 หัวข้อในบทเรียน  :    1. จริยธรรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

                                   2. กำรเข้ำถึงสือ่ดิจิทัล 

                                   4. ควำมปลอดภัยยุคดิจิทัล 

                                   3. ควำมเข้ำใจและกำรสื่อสำรยคุดิจิทัล 
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