
รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

----------------------------------------- 

รายช่ือผู้มาประชุม 

๑. นายสุรพล  ธัญญเจริญ    ปศุสัตว์เขต ๔  

๒. นายอิสระ  ปัญญาวรรณ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๓. นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๔. นายวีระพัฒ  เพ็งพา    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๕. นายยิ่งสัญ  สุระเสียง    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

๖. นายปัญญาวัฒน์  ใสกาง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ  

๗. นายมาโนชญ์  บุญรอด    นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

๘. ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล  กันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

๙. นายบุญสนอง  หลวงโป้   สัตวแพทย์อาวุโส  

๑๐. นายอิทธิพัทธ์  จำรัสบุญหิรัญ   นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 

๑๑. นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

๑๒. นางสาวอรพรรณ  อาจคำภา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

๑๓. นางสาวปาจรีย์ ห่มขวา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

๑๔. นางสาวสุภาวดี  เลียงชัยศิริ   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  

๑๕. นายมานะศกัดิ์  สุดจริง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   

๑๖. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   

๑๗. นางสุวนิดา  ดอนอ่อนเบ้า   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๑๘. นางภรภัทร์  ลวดเหลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   

๑๙. นายสด  ศรีวรมย์    นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 

๒๐. นายพลกฤษณ์  อุทรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

๒๑. นายชาคริต  บุตรรักษ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  

๒๒. นางสาวมินตา  สุวรรณบูรณ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

๒๓. นางกรกมล  เติมสุข    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

๒๔. นายอาทิตย ์ สายเมือง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
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๒๕. นางอรนงค์  หลักกลาง   พนักงานการเงินและบัญชี ส๓ 

๒๖. นายวิวัฒน์  วิเชฏฐพงษ์   พนักงานขับรถยนต์ ส๒ 

๒๗. นางพนิดา  โพธิยา    นักจัดการงานทั่วไป 

๒๘. นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา  นิติกร  

๒๙. นายอภิรักษ์ เส็งไธสง    นิติกร  

๓๐. นางสาวกิ่งกาญจน์  ไชยชาติ   เจ้าพนักงานธุรการ    

๓๑. นางอุไรวรรณ  เถาตะก ู   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 

๓๒. นายวสันต์  กาศรี    นักวิชาการสัตวบาล   

๓๓. นายปิติพงษ์  เสาร์แก้ว   นักวิชาการสัตวบาล  

๓๔. นายวิธวัฒน์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล   

๓๕. นายนที   คล้ายคลึง    นักวิชาการสัตวบาล 

๓๖. นายบรรจง  มูลตรีดี    เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

๓๗. นางน้ำทิพย์  ไตรธิเลน   นักวิชาการสัตวบาล 

๓๘. นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล 

๓๙. นายธนานพ  นารีนุช    เจ้าพนักงานสัตวบาล 

๔๐. นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๔๑. นายสุรัฐชัย  ครจำนง ค์   นักวิชาการสัตวบาล 

๔๒. นางสาวรุจิราภรณ์  หร่องบุตรศรี  นักวิชาการสัตวบาล    

๔๓. นางสาวเบญจมาศ  มุ่งโนนบ่อ   นักวิชาการสัตวบาล    

๔๔. นายสืบกุล  แก้วเหล่ายูง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

๔๕. นายวิทยา  สาคำ    เจ้าพนักงานสัตวบาล    
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. นางเกศวดี  โคตรภูเวียง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  ลาคลอด 

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ 

  นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง การรับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยทางสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ มีผู้ได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นสายสะพาย ประจำปี  ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ท่าน คือ นายสุรพล ธัญญเจริญ              
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และนายอิสระ  ปัญญาวรรณ ซึ่งได้ มีกำหนดการเข้ารับพระราชทานฯ ในวันศุกร์ที่  ๕ มีนาคม ๒๕๖๔                

ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒ กิจกรรม ๕ ส  

          นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง การดำเนินกิจกรรม ๕ ส                

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่าย ดำเนินกิจกรรม ๕ส และร่วมมือกันทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร

สำนักงาน โดยขอให้บุคลากรทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน บริเวณโรงจอด

รถยนต์ราชการ และภายในตัวอาคารสำนักงานด้วย 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

๑.๓ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 

  นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงเรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 

โดยให้หน่วยงานต่างๆภายในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ช่วยกันแก้ไขปัญหา 

ติดตามผลงาน กรณีถ้าพบปัญหาระหว่างปฏิบัติงานก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที หรือกรณีที่ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น เช่น กรณีปัญหาโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร           

ตามพระราชดำริของหน่วยงานในพ้ืนที่เขต ๔ ก็ได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการไม่ให้เจ้าหน้าที่            

ปศุสัตว์อำเภอรับเงินจากเกษตรกร แต่ให้ เกษตรกรโอนเงินเข้าบัญชีของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ               

ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลดการกระทำผิดทางละเมิด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

    ตามที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ได้ดำเนินการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน           

ปศุสัตว์เขต ๔ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดทำรายงาน               

การประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

วาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   นางสุวนิดา ดอนอ่อนเบ้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กล่าวถึงเรื่องการรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเอกสารแนบประกอบการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่             
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ทุกส่วน/ฝ่ายที่เดินทางไปราชการ เมื่อได้เดินทางกลับมาแล้วให้รีบดำเนินการเขียนรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ พร้อมทั้งให้แนบรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยขอให้ใส่รายละเอียดการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดงานที่ทำ รายงานการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ           

พร้อมระบุสถานที่ที่ปฏิบัติงานให้ชัดเจน รูปถ่าย (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้เสนอปศุสัตว์เขตทราบก่อนแนบให้เจ้าหน้าที่

การเงินดำเนินการเบิกจ่ายฯ และให้แนบแผนการปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง ส่วนกำหนดการเบิกจ่ายฯ ให้ส่งให้

เจ้าหน้าที่การเงิน ทุกวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และเมื่อมีการส่งคืนเอกสารเพ่ือให้ดำเนินการแก้ไข

ขอให้ดำเนินการแก้ไขภายใน ๒ วัน และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการต่อไป 

มติทีป่ระชุม  รบัทราบและถือปฏิบัติ 

วาระที่ ๔  เรื่องเพ่ือทราบ  

๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป       

   นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรณ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการแจ้ง
มาตรการกลาง การจัดพ้ืนที่ ๕ส กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วยรายละเอียดแนบมาตรฐานกลาง                
เพ่ือใช้เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม ๕ส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ ๕ ส. กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ 
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รายละเอียดแนบมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ ๕ ส กรมปศุสัตว ์ 
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มตทิี่ประชุม  รบัทราบ 

๔.๒ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

  นายสืบกุล แก้วเหล่ายูง เจ้าพนักงานสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมเรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  

สรุปทะเบียนโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) 
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สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

  - รับสัตว์ใหม่ เป็น โค จำนวน ๑๐๘ ตัว, กระบือ จำนวน ๒5 ตัว รวมทั้งสิ้น ๑๓๓ ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (รอส่งเงิน) จำนวน ๖๒ ตัว เป็นเงิน ๗๘๙,๑๖๐ บาท  
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (ส่งเงิน) จำนวน ๑๗๔ ตัว เป็นเงิน ๒,0๘๙,๒๑๐ บาท 
- การอนุมตัิจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๒36 ตัว 
- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ 1 จำนวน ๑๖๑ ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๓๔ ตัว เป็นเงิน ๔๒,๓๐๐ บาท  
- การรายงานลูกเกิดโค-กระบือ จำนวน 13๕ ตัว 

สรุปการส่งมอบสัตว์ ธคก. 

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

  - รับสัตว์ใหม่ เป็น โค จำนวน ๑,๕๑๖ ตัว, กระบือ จำนวน ๑,๑๐๑ ตัว รวมทั้งสิ้น ๒,๖๑๗ ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายลูกเพศผู้ ตัวที่ 1 (ส่งเงิน) จำนวน ๒,๑๕๘ ตัว เป็นเงิน ๑๘,๔๕๖,๗๖๐ บาท 
- การอนุมัติขยายลูกเพศเมีย ตัวที่ 1 จำนวน ๑,๖๕๒ ตัว 
- การอนุมัติจำหน่ายโค-กระบือ (กรณีสัตว์ตาย) จำนวน ๕๔๒ ตัว เป็นเงิน ๘๑๐,๑๐๐ บาท  
- การอนุมัติจำหน่ายทะเบียน กรณีมอบกรรมสิทธิ์ จำนวน ๑,6๕๒ ตัว 
- การอนุมัติจ าหน่ายโค-กระบือ กรณีผิดสัญญา จ านวน ๖๘ ตัว เป็นเงิน ๙๘๐,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
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   นายอาทิตย์  สายเมือง  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องกิจกรรมส่งเสริม

เกษตรทฤษฎีใหม ่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  วันที่ ๒-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากระหว่าง ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี้ 
๑. การค้นหาความต้องการ ความคาดหวัง การกำหนดเป้าหมาย ของเกษตรกร 
๒. การวิเคราะห์และค้นหาความหลากหลายของทรัพยากร ศักยภาพของพ้ืนที่ และโอกาสในการสร้างอาชีพ 
๓. การวิเคราะห์และค้นหาประโยชน์เพื่อเพ่ิมมูลค่าและการขยายธุรกิจ 
๔. การวิเคราะห์กระบวนการผลิตเพ่ือค้นหาและหาวิธีการใช้ประโยชน์หรือสร้างคุณค่าจากการผลิตที่เกิดขึ้น           
ทั้งระบบจนไม่เหลือของเสียออกจากระบบกระบวนการผลิต 
๕. การวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการและการผลิตเพ่ือค้นหาโอกาสในปรับเพ่ิมสัดส่วนรายได้ จากกระบวน 
การผลิต 
๖. การสร้างอาชีพและธุรกิจที่ เชื่อมโยงและเกื้อกูลกับทุกมิติเกิดเป็นระบบนิเวศของสินค้าและบริการที่มี
ประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
๗. การสร้างกติกาสังคมของผู้ผลิตและผู้ให้บริการให้เป็นผู้รับผิดต่อลูกค้าและสังคม 
๘. การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

  นายสด  ศรีวรมย์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดำเนิน

โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 
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รายงานผลการดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 

 

 

มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 



- 10 - 

 

  นายอภิลักษณ์  แสนสิงห์ นักวิชาการสัตวบาล กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องโครงการส่งเสริมอาชีพ

การเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง 
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มตทิี่ประชุม  รบัทราบ 

   นางศิริภาภรณ์  วินทะไชย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการ

ตรวจสอบคณุภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (ศูนยร์วบรวมน้ำนมดิบ ๒๖ ศูนย)์  

1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั 14.00 16.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบน ้าพอง 12.42
2.บจก.ขอนแก่นแดร่ีส์ 13.09 17.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบกระนวน (ไม่เขา้ร่วมโครงการฯ) 13.67
3.สหกรณ์โคนมขอนแก่น 13.11 18.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบศรีธาตุ 12.83
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพยเ์จริญ 12.48 19.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบพงัทุย 13.43
5.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาเมือง) 12.73 20.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบอุบลรัตน-์เขาสวนกวาง 12.76
6.สถานีวิจยัทดสอบพนัธุส์ตัวส์กลนคร 12.92 21.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบทุ่งฝน 12.24

7.สหกรณ์โคนมอุดรธานี 12.99 22.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหนองววัซอ 12.59
8.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม 12.16

9.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาบรบือ) 12.79 23.กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมนาศรี-ดงเคง็ 12.78
10.กลุ่มเกษตรกรกา้วหนา้ขอนแก่น 13.24 24.สหกรณ์โคนมปฏิรูปที่ดนิหนองบัวล ำภู 12.53

11.ศูนยรั์บน ้านมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟดูส์ 12.63 25.สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย 12.49
12.บ.พีพีโอฟาร์ม จ ากดั 13.21
13.งานฟาร์มโคนมฯ มข. 12.68
14.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ บริษทักาฬสินธุแ์ดร่ีฟดู จ  ากดั 12.57
15.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม(สาขา บรบือ) 13.27

TS 12.25%
ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน ศูนย์ อ.ส.ค.

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีไ่ม่เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน
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1.สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จ  ากดั 191.90 16.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบน ้าพอง 116.93
2.บจก.ขอนแก่นแดร่ีส์ 108.70 17.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบกระนวน (ไม่เขา้ร่วมโครงการฯ) 118.59
3.สหกรณ์โคนมขอนแก่น 221.25 18.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบศรีธาตุ 150.57
4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทรัพยเ์จริญ 96.31 19.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบพงัทุย 229.17
5.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาเมือง) 210.85 20.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบอุบลรัตน-์เขาสวนกวาง 124.97
6.สถานีวิจยัทดสอบพนัธุส์ตัวส์กลนคร 238.98 21.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบทุ่งฝน 177.56
7.สหกรณ์โคนมอุดรธานี 206.94 22.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบหนองววัซอ 306.75
8.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม 180.86

9.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมโคกก่อ จ ากดั(สาขาบรบือ) 193.99 23.กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียงโคนมนาศรี-ดงเคง็ 453.25
10.กลุ่มเกษตรกรกา้วหนา้ขอนแก่น 300.25 24.สหกรณ์โคนมปฏิรูปท่ีดินหนองบวัล าภู 351.48
11.ศูนยรั์บน ้านมดิบ ที เอฟ เอ็ม เอส ฟดูส์ 210.54 25.สหกรณ์กำรเกษตรเมืองเลย 474.32

12.บ.พีพีโอฟาร์ม จ ากดั 262.57
13.งานฟาร์มโคนมฯ มข. 124.48
14.ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ บริษทักาฬสินธุแ์ดร่ีฟดู จ  ากดั 262.53
15.สหกรณ์ผูเ้ล้ียงโคนมมหาสารคาม(สาขา บรบือ) 161.20

SCC (500 x 10³)
ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน ศูนย์ อ.ส.ค.

ศูนย์รับน ำ้นมดบิทีไ่ม่เข้ำร่วมโครงกำรอำหำรนมเพ่ือเดก็และเยำวชน

 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

๔.๓ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์

    นางสาวพัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กล่าวต่อที่ประชุม ๒ เรื่อง 
คือ ๑. การพัฒนาบุคลากร  ๒.งานยุทธศาสตร์   
๑.๑  การจัดทำแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา IDP 

ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี เป้าหมาย 2564 : ร้อยละ  70 
 ระดบัความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 โดยมีการพัฒนาบุคลากรรูปแบบอ่ืน  คือ  

(1) ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
(2)  การศึกษาต่อภายในประเทศ 
(3)  ทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม 

สิ่งทีค่วรทราบ 
(1) วางแผนการความต้องการในการพัฒนารายบุคคล 
(2) โครงการ  Best  Practice  สามารถใช้งบประมาณได้ 
(3)  โครงการ  Best  Practice ต้องไม่ใช่โครงการฝึกอบรม (Formal Training) 
(4) โครงการ  Best  Practice  ไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมาย  (จะมีกี่คนเข้าร่วมก็ได้) 
(5)  ไม่ต้องส่งหลักฐานเป็นเอกสารมายัง กกจ. 
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คุณลักษณะบุคลากรที่พึงประสงค ์
1. ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน 
2. ภาษา  
3. ภาวะผู้นำ     
4. จิตอาสา/บริการ 
5.  ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต/คุณธรรม/จริยธรรม 
6.  ทำงานเป็นทีม 
7.  คิดคน้/พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ 
8. กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 
9. การใช้เทคโนโลยี 
10.  ทักษะการติด 

ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้ใต้บังคับบัญชา 
1. วางแผนการความต้องการในการพัฒนารายบุคคล 
2.  รายงานแผนการพัฒนา ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3.  ดำเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ 
4.  ประเมินผลการเรียนรู้และติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ 

๑.๒  ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564 – 2566 (HRD Plan) 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพ้ืนฐาน  (70 : 20 : 10 Learning Model) 
  - 70 Experiential Learning   

- 20 Coaching  Mentoring 
  - 10  Formal  Learning 
วิธีการพัฒนาบุคลากร  70 : 20: 10 
70  Experiential Learning 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการทำงานประจำวัน 
- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการทำงานที่ท้าทาย โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและโครงการพิเศษ 
- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการสังเกต จดจำและนำมาปฏิบัต ิ
- การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
- การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในงานจริง (On The Job Training) 

20 Coaching  Mentoring 
การเรียนรู้จากผู้อื่น 

- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา/ผู้เชี่ยวชาญ 
- การเรยีนรู้และพัฒนาผ่านการสอนงานแบบกลุ่มย่อยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
- การเรียนรู้และโดยการจัดให้มีพี่เลี้ยง หรือคู่หูในการพัฒนางานหรือสอนงาน 



- 14 - 

 

- การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำในการทำงาน 
- ประชุมหารือเก่ียวกับการทำงาน 

10  Formal  Learning 
การเรียนรู้จากการเข้าฝึกอบรม/สัมมนา 

- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ (E- Learning) 
- การเรียนรู้และพัฒนาโดยการและเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม  (Workshop) 

วิธีการพัฒนาบุคลากร 
1. อบรมกับหน่วยงานนอกกรมปศสุัตว์  
2. อบรมกับหน่วยงานในกรมฯ   
3. E-Learning      
4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)  
5.  สอนงาน 
6.  มอบหมายงาน 
7.  ดูงานนอกสถานที ่
8. หมุนเวียนงาน 
9. เรียนรู้ด้วยตนเอง 
10.  อ่ืน ๆ 

วิสัยทัศน์ HRD Plan 2564 – 2566 
  บุคลากรกรมปศุสัตว์เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่พร้อมนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
องค์กรสู่ระดับสากล  
เป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและรระบบการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูง 
2. เพ่ือสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่ตอบรับกับโลกในปัจจุบันใหม่ขึ้น และเสริมสร้างทักษะเดิมที่มีอยู่ให้ยังสามารถใช้กับ

โลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Reskill & Upskill) 
3.  เพ่ือปรับเปลี่ยน เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิทัล แบ่งเป็น 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  กรมปศุสัตว์ 2564 - 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ แบบมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรกรมปศุสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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๒.งานยทุธศาสตร์   
       ๒.๑  OKR  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 
       ๒.๒  แผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 
       ๒.๓  องคค์วามรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
๒.๑ OKR ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ของหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ 

 
๒.๒  แผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 

สำนักงานเลขานุการกรม ได้รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ                  
ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค6) ของกรมปศุสัตว์ สำหรับปีงบประมาณ 2563 
    ๑. ความเสี่ยง ซึ่งจากการสอบทานรายงานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและผลการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย รวมทั้ง รายงานผลการตรวจสอบภายในของปีงบประมาณ 2563  พบว่า 
หน่วยงานหลายแห่งไม่ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงสำหรับปีถัดไปไว้ให้ชัดเจน และหน่วยงานย่อยบาง
แห่งยังมีความเสี่ยงสูงในการบันทึกควบคุมปศุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ น้ำเชื่อมแช่แข็ง รวมทัง้ วัสดุครุภัณฑ์   ส่งผลให้
เกิดการรั่วไหล ขาดการบัญชี สูญหาย ชำรุดเสื่อมสภาพ จนเกิดมูลค่าความเสียหายต่อทางราชการได้ ซึ่ง สำนัก/
กอง ต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้มาพิจารณาในการประเมินและการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในหรือกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงของสำนัก/กอง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงและความ
เสียหายต่อส่วนราชการได้อย่างครอบคลุมการควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงานย่อยซึ่งไม่ได้กำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ 2564 ไว้ ต้องทบทวนความเสี่ยง
ที่พบ ณ 30 ก.ย. 2563 และกำหนดกิจกรรมการควบคุมสำหรับการดำเนินการในปีถัดไปให้ชัดเจน 
กองแผนงาน ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 

1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk) พบว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในความเชื่อมโยงของนโยบาย
รัฐบาลต่อเนื่องลงมาถึงนโยบายของหน่วยงานที่สังกัดทำให้การเสนอคำของบประมาณของหน่วยงานขาดการให้
ความสำคัญในเชิงนโยบายที่เพียงพอ รวมถึงการอ้างอิงข้อมูลพ้ืนฐาน ที่ไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากความ
แตกต่างของพ้ืนที่ความเจริญทางเศรษฐกิจ  การปรับเปลี่ยนการเลี้ยงปศุสัตว์ไปตามความต้องการของตลาดอยู่
ตลอดเวลา 
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2. ด้านการดำเนินงาน (Operational  Risk) ปัญหาที่พบร่วมกันในหลายหน่วยงาน คือ  เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการวัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายการดำเนินการ 
เป็นภาระที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการทำงานปกติ จึงทำให้เกิดการละเลยไม่ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลมา
จากการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติราชการที่ไม่ชัดเจน และต้องมีการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร 
  3.  ด้านการเงิน  (Financial  Risk)  หน่วยงานส่วนใหญ่ประสบกับปัญหางบประมาณที่ได้รับไม่
สอดคล้องกับโครงการ/กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติจริง มีปัญหากระทบกับผนการเบิกจ่ายงบประมาณไปใช้  หน่วยงาน
สนับสนุนทางวิชาการศูนย์/สถานีต่าง ๆ  ต้องรับภาระจากโครงการเฉพาะที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งสวนทางกับแนวทางการ
จัดสรรงบฯ ที่ศูนย์/สถานีต่าง ๆ ได้รับมาเพ่ือสำหรับภารกิจประจำเท่านั้น ประกอบกับในปีที่ผ่านมามีการระบาด
ของโรคเพ่ิมข้ึนในหลายพื้นท่ี ทำให้หน่วยงานในพื้นท่ีมภีาระงานเพ่ิมข้ึน 
  4.  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ  (Compliance  Risk)  พบว่าบุคลากรหมายรวมถึงเจ้า
หน้าทีของภาครัฐและภาคเอกชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่แก้ไขปรับปรุงขึ้นใหม่ 
ทำให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนมีแรงจูงใจจากการ
หลีกเลี่ยงกฎหมายและทำให้ได้ผลกำไรมากข้ึน 

สำนักงานเลขานุการกรม ได้ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2563  
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   สภาพแวดล้อมการควบคุม  ประกอบด้วย 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
          1.1  หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
        1.2  ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานงานรัฐ 
           1.3  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองคก์ร สายการบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม 
           1.4   หนว่ยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ 
           1.5  หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 
          2.1  หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
          2.2  หน่วยงานงานรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
          2.3  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบ การประเมินความเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุวัตถุประสงค์สายการบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
           2.4   หนว่ยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
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3. กิจกรรมการควบคุม  
กิจกรรมการควบคุม  ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

          3.1  หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับยอมรับได ้
          3.2  หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี  
           3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
          4.1  หน่วยงานของรัฐจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพ 
          4.2  หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
           4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
5.  การติดตามประเมินผล 
 กิจกรรมการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
          5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง 
          5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
โครงการที่ต้องรายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SF) 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์)  
4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
5. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร  

       ๒.๓  องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ (Agenda 15 โครงการ) 

กรมปศุสัตว์ 

ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

1 ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 

2 ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ส่วนส่งเสริมฯ 

3 พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 

4 บริหารจัดการพืน้ที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก  
(Zoning by Agri-map)  

ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
ส่วนส่งเสริมฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ หน่วยงาน 

 - พ้ืนที่ทำนาเหมาะสม 
- พ้ืนที่ทำนาไม่เหมาะสม (S3,N) 

 

5 คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) ส่วนมาตรฐาน 

6 การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (สป.กษ) ส่วนส่งเสริมฯ 

7 ธนาคารสินค้าเกษตร (กสส.)  ธนาคารโคกระบือ ส่วนส่งเสริมฯ 

8 การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการเกษตร  

องค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยงกัน  
ซึ่งเป็นผลการสังเคราะห์รวมของ องค์ประกอบต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ พันธกิจ (Mission) 

ค่านิยมหลัก (Core Value) และการท้าทายและความคาดหวัง (Challenge and Expectation) ที่นำไปสู่
วิสัยทัศน์ (Vision) จะเห็นได้ว่า การดำเนินการตามพันธกิจบนพ้ืนฐานของค่านิยมหลัก เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่
ในงานประจำหรือ งานตามที่กำหนดตามการจัดตั้งหน่วยงาน การทำงานเชิงยุทธศาสตร์จึงจำเป็นต้องอาศัยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ท้าทายการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่คาดหวัง ซึ่งทำให้ได้ยุทธศาสตร์ (Strategy) และได้ให้
บุคลากรสำนักงานปศสุัตว์เขต ๔ โหวต จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม จากการที่ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น
ในการจัดทำ SWOT ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง 

ด้านทรัพยากรบุคคล 01 บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มีการทำงานเป็นทีม 
02 มีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
03 บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสูง ทุ่มเท 
และทำหน้าที่อย่างจริงจัง 
04 ผู้นำองค์กร และบุคลากรมีวิสัยทัศน์และทำงานร่วมกัน 
แบบบูรณาการ 

ด้านแผนงาน-งาน
นโยบาย-โครงการ 

05 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
06 มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 

ด้านระบบงาน
(บริหารงาน) 

07 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มีโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ด้านสารสนเทศ 08 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มีการนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร  
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บุคคลภายนอก 
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จุดอ่อน 
ด้านทรัพยากรบุคคล 09 ข้าราชการบรรจุใหม่/ย้าย/พนักงานหรือลูกจ้างที่รับเข้าทำงานใหม่ยังขาด

ประสบการณ์ในการทำงาน 
10 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังขาดทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
ระดับพ้ืนฐาน 
11 บุคลากรที่เกษียณแล้วไม่มีตำแหน่งทดแทน เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นต้น 
12 มีการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานน้อย 
13 ไม่มีการเขียนขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัย 

ด้านแผนงาน- 
งานนโยบาย-โครงการ 

14 การออกติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
15 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า15ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านระบบงาน
(บริหารงาน) 

16 ยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากรถบางคันเสื่อมสภาพมีอายุการ
ใช้งานที่นาน 

ด้านสารสนเทศ 17 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอและบางเครื่องมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
18 งบประมาณในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศไม่เพียงพอ 

โอกาส 
ด้านเศรษฐกิจ 19 ตลาดมีความต้องการสินค้าปศุสัตว์เพ่ิมสูงขึ้น 

20 ทิศทางอาชีพปศุสัตว์มีความสำคัญมากข้ึนทำให้มีนโยบายภาครัฐมาช่วยงาน
โครงการด้านปศุสัตว์จำนวนมาก 

ด้านการเมือง 21 ภาครัฐมีการส่งเสริมด้านปศุสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม 
ด้านสังคม 22 มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและ

ปลายทาง 
23 จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการสินค้าการปศุสัตว์เพ่ิมขึ้น 
24 แนวโน้มผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากข้ึนทำให้มีความต้องการ
บริโภคสินค้าปลอดภัยมีคุณภาพและสินค้าเกษตรกอินทรีย์มากขึ้น 

ด้านเทคโนโลยี 25 การพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการเติบโตมากข้ึนสามารถเข้าถึงและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
26 ประชาชน/เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงการสืบค้นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการบริการ
ของหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ด้านการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ 

27 มีความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการป้องกันและ
ควบคุมโรคสัตว์ 
28 เกษตรกรในพ้ืนที่มีการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดยใช้หลักการการตลาดนำการผลิต 

ด้านกฎหมาย 29 มีกฎหมายและระเบียบรองรับการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ 
ภัยคุกคาม 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

30 ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ สำหรับเลี้ยงและปลูกพืชอาหารสัตว์/โรคสัตว์
อุบัติใหม่ 

ด้านการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

31 ภาวะเศรษฐกิจผันผวนทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและราคาตกต่ำ 

ด้านสังคม 32 การบูรณาการขาดความคล่องตัวระหว่างหน่วยงาน 
33 ปัญหาโรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
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ด้านเทคโนโลยี 34 ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรด้านปศุสัตว์ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและไม่
เป็นปัจจุบัน 

ด้านกฎหมาย 35 เจา้หนา้ทีผู่้ปฏิบัติงานและเกษตรกรไม่ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

มติทีป่ระชุม   รับทราบและร่วมโหวตคะแนน 

๔.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

   นายมาโนชญ์  บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษส่วนสุขภาพสัตว์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึง

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 

 - โรค PRRS (เกิดโรค ๔ จุด) 

 

 - โรคพิษสุนัขบ้า 

 

2. ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวม 8 แห่ง 
- อำเภอเมืองมหาสารคาม  จำนวน 2 แห่ง 
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- อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 2 แห่ง 

 

 
- อำเภอเชียงยืน จำนวน 1 แห่ง 

 
- อำเภอโกสุมพิสัย จำนวน 1 แห่ง 

 
- อำเภอบรบือ จำนวน 1 แห่ง 

 
- อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จำนวน 1 แห่ง 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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๔.๕ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HERD HEALTH UINT : HHU)  

  นายชาคริต  บุญรรักษ ์นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ กลา่วต่อที่ประชุมถึงเรื่องรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานด้านประชากร 

 
รายงานด้านผลผลิต 

 
รายงานด้านคุณภาพนำ้นม 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
 - หน่วย HHU ร่วมประชุมประจำเดือนกับสหกรณ์และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  - เก็บตัวอย่างนมโรงเรียนประจำเดือนมกราคม 256๔ 
  - งานส่งเสริมด้านสุขภาพสัตว์และระบบสืบพันธุ์ และระบบฐานขอ้มูลโค 

- งานตรวจสุขภาพโคประจำปี วัคซีน เก็บตัวอย่าง และข้อมูลต้นทุน 
- งานส่งเสริมด้านมาตรฐานฟาร์ม 

 - เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ 
แผนการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

มติที่ประชุม    รบัทราบ 

๔.๖ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  

   นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องผลการปฏิบัติ

ราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ 
 - วันที่ 4 มกราคม 2564 ให้คำแนะนำการตรวจ GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ให้คำแนะนำ          
การตรวจต่ออายุ/ตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  - วันที่ 5 มกราคม 2564 ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
(GMP) ให้คำแนะนำการตรวจรับรองใหม่/ตรวจต่ออายุ/ตรวจติดตาม GMP สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุม
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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  - วันที่ 7 มกราคม 2564 ตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจังหวัดขอนแก่น              
ออกปฏิบัติงานเข้าตรวจต่ออายุการรับรอง GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ณ บริษัท ขอนแก่นแดรี่ส์ จำกัด            
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

 - วันที่ 10 มกราคม 2564 การฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี            
ด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคเนื้อ” จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมโคเนื้อ จำนวน 50 ราย                
ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัตช์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

  - วันที่ 12 มกราคม 2564 ตรวจต่ออายุรับรอง GMP ของโรงฆ่าสุกร ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวลำภู 
โดยการประชุมออนไลน์ทางไกลผ่านเครือข่าย โปรแกรม Zoom cloud Meeting ระบบ Video Conference 
กับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 - วันที่ 13 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด/เนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK) 
ครั้งที่ 6/2564  ณ ห้องประชุมวอร์รูม สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 

 - วันที่  15 มกราคม 2564 ตรวจต่ออายุรับรอง GMP ของโรงฆ่าสุกร ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
โดยการประชุมออนไลน์ทางไกลผ่านเครือข่าย โปรแกรม Zoom cloud Meeting ระบบ Video Conference 
กับโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  - วันที่ 15 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการตรวจสอบสารตกค้าง (Residues 
Monitoring Plan) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)  

 - วันที่  18 มกราคม 2564 ตรวจติดตามการรับรอง GMP ของโรงฆ่าสัตว์สุกร ในพ้ืนที่จังหวัด
หนองบัวลำภู โดยการประชุมออนไลน์ทางไกลผ่านเครือข่าย โปรแกรม Zoom cloud Meeting ระบบ Video 
Conference กับโรงฆ่าสัตว์บริษัท พี แอนด์ เจ มีทโปรดักส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

  - วันที่ 19 มกราคม 2564 ตรวจติดตามการรับรอง GMP ของโรงฆ่าสัตว์สัตว์ปีก  ในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการประชุมออนไลน์ทางไกลผ่านเครือข่าย โปรแกรม Zoom cloud Meeting ระบบ Video 
Conference กับโรงฆ่าสัตว์บริษัท พลูเพ่ิมรุ่งเรือง จำกัด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

  - วันที่ 21 มกราคม 2564 การประชุมเพ่ือพิจารณาแบบประเมิน (Checklist) โครงการฟาร์มรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยการประชุมออนไลน์ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การพิจารณาแบบประเมิน 
(Checklist) ชนิดฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มโคเนื้อและโคนม โดย สพส.เป็นผู้จัดการประชุม และมีเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 12 จังหวัด ในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม 

  - วันที่ 22  มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการการรับรองปฏิบัติที่ดีสำหรับสถานประกอบการ        
ปศุสัตว์ภายในประเทศ (GMP) โดยประชุมออนไลน์ทางไกลผ่ าน เครือข่ าย โปรแกรม Zoom cloud 
Meeting ระบบ Video Conference เรื่ อง พิจารณาของคณ ะกรรมการการรับรองปฏิบัติที่ ดี สำหรับ            
สถานประกอบการปศุสัตว์ภายในประเทศ (GMP) ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท ขอนแก่น            
แดรี่ส์ จำกัด สรุปผลการตัดสินจากคณะกรรมการคงไว้ซึ่งการรับรองฯ ต่ออายุ 
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 - วันที่  25 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์ อินทรีย์ครั้ งที่  1/2564 
โดยประชุมออนไลน์ทางไกลผ่านเครือข่าย โปรแกรม Zoom cloud Meeting ระบบ Video Conference             
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 มีฟาร์มปศุสัตว์อินท รีย์ ชนิดกระบือ  
ภายในพ้ืนที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ฟาร์มกระบือ จำนวน 1 ฟาร์ม คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร 
สรุปผลการตัดสินจากคณะกรรมการให้การรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ชนิดกระบือ จำนวน 1 ฟาร์ม 

 - วันที่ 26 มกราคม 2564 ปฏิบัติงานโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ณ จังหวัด
ขอนแก่น โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรจำนวน 10 ฟาร์ม 50 ตัวอย่าง และสุ่มเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่ง 10 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดทดสอบสารเร่งเนื้อแดงภาคสนาม ชนิดอ่านผล
เร็ว (Strip Test) ในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองขอนแก่นและอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ผลการทดสอบหาสารเร่ง
เนื้อแดงในปัสสาวะสุกร เป็นลบทั้ง 60 ตัวอย่าง 

 - วันที่ 27 มกราคม 2564 ตรวจติดตามการรับรอง  GMP โรงฆ่าสัตว์ ออกปฏิบัติงานเข้าตรวจติดตาม
การรับรอง GMP โรงฆ่าสัตว์ ณ โรงฆ่าสุกรบริษัท ไทย ฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลแดงใหญ่ 
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น                   

สรุปผลการพิจารณาการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว ์ประจำเดือนมกราคม 256๔ 

 

สรุปผลการพิจารณารับรอง/ต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ สถานที่จำหน่ายไข่สด ปศุสัตว์ OK ประจำเดือน 
มกราคม 2564 
1. รับรองการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK รายใหม่ 
   - ยื่นรับรอง จำนวน 2 แห่ง ผา่น 1 แห่ง ไม่ผ่าน 1 แห่ง 
2. รับรองใหม่/รับรองการต่ออายุสถานที่จำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK  

- ยื่นรับรองใหม่ จำนวน 1 แห่ง ไม่ผ่าน 1 แห่ง 
  - ยื่นต่ออายุ      จำนวน - แห่ง 
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ปฏิทินงานตรวจ GMP ปีงบประมาณ ๒๕64 

 

ปฏิทินแผนการตรวจประเมิน GMP ประจำปีงบประมาณ ๒๕64 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ปิดประชมุ   เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 
  

 

      (นางสาวสุภัทตรา  พงษ์พรรณา)                       (นางสาวอุไรวรรณ  ศรีธรณ์)                 

                    นิติกร               นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

     ผู้จดรายงานการประชุม                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


