
รายงานการประชุมประจ าเดือนส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ครั้งที่ 3/2563 

วันที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายพนม   มีศิริพันธุ์   ปศุสัตว์เขต 5 
2. นายศราวุธ   เขียวศรี   ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
3. นายชัยโรจน์   โพธิ์เจริญ  ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
4. นายวุฒิชัย   ค าดี   ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
5. นายวิจิตร   จิตอารี   รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6. นายมนตรี   นวมจิตต์   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7. นายอภิเษก   คงศิลา   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
8. นายณัฐวิทย์   อิ่มมาก   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
9. นายวรศักดิ์   นะไชย   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
10. นางสาวอมรรัตน์   วรรณโชติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
11. นายสุเทพ   สุขผล   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
12. นายนรินทร์   ค าตา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
13. นายรังสิมันต์   พุ่มทอง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
14. นายอภิชาติ   ชูศักดิ์เหลือง  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
15. นางพรรณผกา   พรหมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16. นางสาวศิริวรรณ   สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
17. นางวาสินี   พุกจินดา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
18. นางสาวอาภาพัชร์   นาทอง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
19. นางทิวาพร   ศรีอันจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
20. นางสาวประภาพร   มูลรังษี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
21. นางมณิชญา   ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
22. นางสาวณัฐณิชา   ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
23. นายพชร   ศรีประสาท  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
24. นางสาวประวีณ์นุต   สุนะ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
25. นายเจริญ   กัณหา   สัตวแพทย์ช านาญงาน 
26. นายสมจิต   ศรีอันจันทร์  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
27. นายกันทรากร   นันทวิเชียร  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
28. นายคมป่าน   บัวไพจิตร  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
29. นางสาวฉันชนก   สุขแสวง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
30. นายณัฐกร   จินตนาวัฒน์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
31. นายพุทธิพล   กองสุข  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
32. นายคณกร   พินิจศร   นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
33. นางสาวชาลินี   ศรีบุญเรือง  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
34. นางศศิธร   โสภา   พนักงานการเงินและบัญชี 
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35. นางณัฐชา   วรอุทัย   พนักงานพัสดุ 
36. นายวีรพล   บุญช้างเผือก  พนักงานธุรการ 
37. นายชูเกียรติ   ลีนา   พนักงานขับรถยนต์ 
38. นายดวงจันทร์  จ ายอด  พนักงานขับรถยนต์ 
39.นางสาวสุภาพร   วงศ์หาญ  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
40. นายวรพล   รัตนชมพู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
41. นางสาวกมลาภรณ์   สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล 
42. นายณัฐชัย   ช่างเพาะ  นักวิชาการสัตวบาล 
43. นางสาวเกษมณี   วรรณศิษย์  นักวิชาการสัตวบาล 
44. นายเกรียงศักดิ์   สุวรรณนิยม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
45. นางสาวช านัญนุช   พิมพิสุทธ์  นิติกร 
46. นางสาวปริมระพี   ศรีวิชัย  นิติกร 
47. นางสาวพิมพ์มาดา   สุทธะนะ  นักจัดการงานทั่วไป 
48. นางสาวกุลธิดา   กังสดาลไพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ 
49. นายจักรพงษ์   ผิวรัตน์  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
50. นายจิระพงค์   ศิริพันธ์  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
51. นายสังคีต   คุ้มสะอาด  นักวิทยาศาสตร์ 
52. นางสาวธันยมัย   บัววิรัตน์เลิศ  นายสัตวแพทย์   
53. นายสมบูรณ์   เผ่ากันทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
54. นายพิพัฒน์   จุมปู   พนักงายผู้ช่วยสัตวบาล 
55. นายสุมิตร   พินเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล 
56. นายวิฑูร   ชูแก้ว   นักวิชาการสัตวบาล 
57. นายณัฐพล   อวัยวานนท์  นักจัดการงานทั่วไป 
58. นางสาวกนกอร   ปั๋นเชย  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
59. นายอรรถวุฒิ   อุปทะ  นักวิชาการสัตวบาล 
60. นายเสฎฐวุฒิ   พิมสาร  นักวิชาการสัตวบาล 
61. นายทวิช   ค าแหง   นักวิชาการสัตวบาล 
62. นางสาวสุพัตรา   เศรษฐเมือง  นักวิชาการสัตวบาล 
63. นายัฐพงค์   จันทร์แดง  นักวิชาการสัตวบาล 
64. นายพิทักษ์   รัตนะ   นักวิชาการสัตวบาล 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
วาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 การมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้ารับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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วาระที่  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ครั้งที่ 2/2563              
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
 ปศุสัตว์เขต 5  (นายพนม   มีศิริพันธุ์)  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ได้จัดประชุมประจ าเดือน 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลาง ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดท ารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 9 หน้า ซึ่งได้แจ้งเวียนส่วน/ฝ่าย เพ่ือให้ด าเนินการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว : ไม่มี 
 
วาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 
4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4.1.1  การลงเวลามาปฏิบัติราชการ   
 นิติกร  (นางสาวปริมระพี   ศรีวิชัย)  การลงเวลาปฏิบัติราชการให้นับบตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. 
และให้เริ่มลงเวลาปฏิบัติราชการ ได้ก่อนเวลา 08.30 น. หากลงเวลาปฏิบัติราชการหลังเวลา 09.00 น.   
ถือว่ามาสาย และนิติกรจะด าเนินการเก็บใบลงเวลา หากบุคลากรท่านใดไม่ได้มาปฏิบัติราชการในกรณีลาป่วย 
ลากิจ ขอให้ส่งใบลาในวันที่กลับมาปฏิบัติราชการโดยเร็วที่สุด 
 ปศุสัตว์เขต 5  (นายพนม   มีศิริพันธุ์)  การลาป่วยเกิน 3 วัน ขอให้มีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ได้ขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย 
  
 4.1.2  การแต่งชุดราชการทุกวันจันทร์ 
 ปศุสัตว์เขต 5  (นายพนม   มีศิริพันธุ์)  การแต่งกายชุดราชการให้บุคลากรในสังกัดส านักงานปศุสัตว์
เขต 5 แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามระเบียบในวันจันทร์ ไม่อนุญาตให้สวมใส่กางเกงยีนส์มา
ปฏิบัติงานในส านักงาน เว้นแต่เป็นการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ 
  
 4.1.3  การแต่งตั้งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ   
 ปศุสัตว์เขต 5  (นายพนม   มีศิริพันธุ์)  เนื่องด้วยการแต่งตั้งเวรยามรักษาสถานที่ราชการของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ จึงขอเปลี่ยนแปลงการอยู่เวรยามและให้มีค าสั่งการแต่งตั้ง
เวรยามรักษาสถานท่ีราชการ เพ่ือเพ่ิมมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้มีความรัดกุมมากข้ึน 
 
 4.1.4  มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ  (นางสาวอาภาพัชร์   นาทอง)  ตามที่มีรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ     
หรือโควิด 19 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอส์หรือสบู่
อย่างสม่ าเสมอ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัด และติดตามประกาศของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.2  ส่วนสุขภาพสัตว์   
ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์  (นายศราวุธ   เขียวศรี)  แผนปฏิบัติงานประจ าเดือน มกราคม 2564  
 แผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2564  
1.  ด าเนินการตามนโยบาย 100% GAP 
 ด าเนินการตามนโยบาย 100% GAP ฟาร์มโคนมร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ของจังหวัดในพ้ืนที่
และส่วนมาตรฐานฯ ที่จะขับเคลื่อน GAP ฟาร์มโคนม ประมาณ 300 ฟาร์ม ซึ่งในเดือนมกราคม คาดว่าทาง
กรมปศุสัตว์ จะให้ทางหน่วยงานได้เข้าไปติดตามว่าฟาร์มใดสามารถขับเคลื่อนได้ 
2.  ตรวจติดตามโรคระบาดสัตว์ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 สถานการณ์ของโรคระบาดสัตว์ในตอนนี้ ทางส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ยังมีสถานการณ์ของโรคระบาด
ในสุกรและจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไป 
3.  ติดตามการด าเนินงานของด่านกักสัตว์ในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 ได้พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพอสมควร ทางส่วนสุขภาพสัตว์จะติดตามการปฏิบัติงาน
และการกักกันสัตว์ในพ้ืนที่ว่าพบปัญหาในด้านใด 
ปศุสัตว์เขต 5  (นายพนม   มีศิริพันธุ์)  การด าเนินงานที่ผ่านมาจะต้องมีผลปฏิบัติงานของส่วนสุขภาพสัตว์ 
ของในเดือนธันวาคม 2563 ว่าได้ด าเนินงานถึงขั้นตอนใด  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.3  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  (นายชัยโรจน์   โพธิ์เจริญ) 
ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  (นายชัยโรจน์   โพธิ์เจริญ)  ผลการปฏิบัติงานและแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือน มกราคม 2564 

4.3.1  ผลการปฏิบัติงานตามระบบ e-operation 
กิจกรรมตาม e-Operation 
ที ่ กิจกรรม 30311 

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 ตรวจติดตาม ก ากับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐาน
ฟาร์ม (สนง.ปศข.) 

6 ครั้ง 4 66.67% 

2 ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน (สนง.ปศข.) 8 ครั้ง 4 50.00% 
3 จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ ส าหรับ

ผู้ประกอบการ (สนง.ปศข.) 
300 ราย 338 112.67% 

 
ที ่ กิจกรรม 303112 

แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

4 จ านวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด (นมโรงเรียน) 

250 
ตัวอย่าง 

93 37.20% 

5 จ านวนการเข้าตรวจสอบฟาร์ม โรงฆ่า และสถานที่ผลิต
อาหารสัตว์ (ปศข.) 

50 แห่ง 19 38.00% 
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ที ่ กิจกรรม 303112 

แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

6 เก็บตัวอย่างจากฟาร์ม โรงฆ่า และสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
ตรวจสารเร่งเนื้อแดง (Moblie Lab) 

250 
ตัวอย่าง 

93 37.20% 

7 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากฟาร์ม โรงฆ่า และสถานที่ผลิต
อาหารสัตว์ ตรวจสารเร่งเนื้อแดง (Moblie Lab) 

250 
ตัวอย่าง 

93 37.20% 

 
ที ่ กิจกรรม 30313 

ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

8 จ านวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ ที่ได้รับตรวจ
ติดตามมาตรฐาน GMP/HACCP 

2 แห่ง   

 
ที ่ กิจกรรม 303110 

ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์ 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

9 ติดตาม และนิเทศงาน (อยส.ปศข.) 1 ครั้ง   
 
ที ่ กิจกรรม 303120 

ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

10 สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน 

1 แห่ง 1 100.00 

11 จ านวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับกาตรวจรับรอง
มาตรฐาน GMP 

1 แห่ง 1 100.00 

12 จ านวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน GMP (รับรองใหม่) 

1 แห่ง 1 100.00 

  
ที ่ กิจกรรม 303121 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

13 ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่า
สัตว์ (สนง.ปศข.) 

12 แห่ง   

14 ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สนง.ปศข.) 10 แห่ง   
 

ที ่ กิจกรรม 303122 
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

15 จัดประชุมคณะท างานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อ
ดื้อยาในสัตว์ ระดับเขต 

1 ครั้ง   

16 ติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(ปศข.) 

8 ครั้ง   
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ที ่ กิจกรรม 303126 

ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

17 เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

22 ตัวอย่าง 6 27.27 

 เก็บตัวอย่างไข่สด จากสถานที่รวบรวมไข่ท่ีได้ขึ้นบัญชี
ตรวจสอบย้อนกลับฯ (สพส,ปศข.) 

22 ตัวอย่าง 6 27.27 

  
ที ่ กิจกรรม 30451  

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

18 จ านวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรับรอง  
ปศุสัตว์อินทรีย์ 

22 ฟาร์ม 1 4.55 

19 ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) 96 ฟาร์ม 41 42.71 
20 ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) 10 ฟาร์ม 5 50.00 
 
 4.3.2  ตัวช้ีวัดปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1  การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2  การบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3  ติดตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด  
                       (3 ตัวชี้วัดบังคับ + 4 ตัวชี้วัดเลือก) = 56 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 4  โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 1  การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้การรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ 
                      ภายในประเทศ  (GMP) 
 
 4.3.3  งาน/โครงการพิเศษ (กิจกรรมนอกเหนือจากระบบ e-operation) 
1.  นมคุณภาพสูงล้านนา 
2.  100% GAP 
3.  PS Support 
4.  ตรวจสอบปริมาณน้ าผึ้งส่งออก 
5.  งานวิจัยอาหารจิ้งหรีด 
6.  โครงการน้ าผึ้งคุณภาพสูงล้านนา 
7.  งานจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
8.  อบรมเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ านมดิบ (โครงการนมโรงเรียน) 
9.  อบรมเจ้าหน้าที่ GMP ศูนย์นมฯ 
10.  กิจกรรม Big Cleaning สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร 
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 4.3.4  งานท้าทายใหม่ในปี 2564 
1.  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยาในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง 
2.  การเตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
3.  โครงการ 100% GAP 
4.  กิจกรรม Big Cleaning สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
4.4  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  (นายวุฒิชัย   ค าดี)  แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน มกราคม 2564  
 4.4.1  รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.  ตัวชีว้ัดด้านงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ) 
     ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม 

 

 
 
2.  ตัวชีว้ัดด้านพัฒนาบุคลากร (ตัวชี้วัดบังคับ) 
     ชื่อตัวชีว้ัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
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3.  ตัวชีว้ัดปศุสัตว์เขต (ด้านสุขภาพสัตว์) 
     ชื่อตัวชีว้ัด : ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 

 

 
 
4.  ตัวชีว้ัดปศุสัตว์เขต (ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
     ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
     ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2 : การบังคับใช้กฎหมายกับโรงฆ่าสัตว์เถื่อน 
     ตัวชี้วัดบังคับท่ี 3 : การติดตามการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) ของปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในเขตพ้ืนที่ 
                             ที่รับผิดชอบ 
     ตัวชี้วัดเลือกที่ 2 : การส่งเสริมสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ 
                            ภายในประเทศ (GMP) 
 
5.  ตัวชีว้ัดปศุสัตว์เขต (ด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์) 
     ชื่อตัวชีว้ัด : ระดับความส าเร็จของการติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
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6.  ตัวชีว้ัดปศุสัตว์เขต (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) 
     ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์เขต 
                     ท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสาร 
                     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์เขตท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
                      ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์เขตได้รับมอบหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต 
 
7.  ตัวชีว้ัดปศุสัตว์เขต (การสร้างความรับรู้) 
     ชื่อตัวชีว้ัด : ระดับความส าเร็จในการก ากับปศุสัตว์จังหวัดในสังกัดให้ด าเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อ  
                    ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 
8.  ตัวชีว้ัดปศุสัตว์เขต (ด้านสารสนเทศ) 
     ชื่อตัวชีว้ัด : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
 
9.  ตัวชีว้ัดของปศุสัตว์เขต (ที่ได้รับมอบหมาย) 
     ชื่อตัวชีว้ัด : ร้อยละความส าเร็จในการท าหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 

 

 
 
 4.4.2  แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจ าปี 2564 (E-Learning , CoP , IDP) 
 ทบทวนผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้ด าเนินการในรูปแบบของคณะท างานที่แต่ละส่วน/ฝ่าย
ร่วมกันท า และได้ท าในเรื่องการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) ได้ด าเนินการตั้งแต่   
ปีพ.ศ.2558 จนถึง ปีพ.ศ.2563 ในแต่ละปีได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรส านักงานปศุสัตว์เขต 5 โดยวิธีการ
จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) ปีละ 2 ครั้ง นับเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน      
แต่ในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ปศุสัตว์เขต 5 ได้มีนโยบายให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้มีการพัฒนา
ตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (E-learning) 
 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แบ่งกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
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 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการระดับช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน 
 กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และจ้างเหมาบริการ 
โดยแต่ละกลุ่มจะมีหลักสูตรที่จะอบรมออนไลน์ e-learning  
กลุ่มที่ 1  AC12 การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  M02 การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  M12 ภาวะผู้น า (Leadership) 
  M15 การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) 
  E13 บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา 
  E04 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
 
กลุ่มที่ 2  AC01 การเจรจาต่อรอง 
  M03 การสื่อสารเพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพสูงสุดในการท างาน 
  M09 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
  M13 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
  M16 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  M32 มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
 
กลุ่มที่ 3  M03 การสื่อสารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
  M16 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
  M25 การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  M32 มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน 
   E15 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
ทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องสรุปมากลุ่มละ 1 หลักสูตร เพ่ือเรียนออนไลน์ตามส านักงาน ก.พ. ได้มีการก าหนดไว้    
หากส าเร็จการเรียนตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ. และจะได้รับใบประกาศ หลังจากที่บุคลากรใน
หน่วยงานเรียนครบหมดหลักสูตร ทางคณะท างานได้ก าหนดจัดกิจกรรม CoP ในวันที่ 3 มีนาคม 2564   
เพ่ือวิเคราะห์ หาผลการเรียนรู้ ในการเรียนออนไลน์สามารถพัฒนาและน าไปใช้ในการท างานมากน้อยเพียงใด 
  
 4.4.3  แผนงานโครงการและงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
ได้งบประมาณมา 3,010,400 บาท รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา ส่งเสริมมาตรฐาน  
                 การปฏิบัติที่ดี (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนาและตรวจรับรองมาตรฐาน  
                 คุณภาพสูงล้านนา 
เป้าหมาย      อบรมและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) ให้พร้อมสู่ 
                  มาตรฐานฟาร์มผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา 100 ราย 
 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1  แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม (GAP) ให้พร้อมสู่มาตรฐาน  
                         ฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา  



- ๑๑ - 

 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2  ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
                         โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสถานที่จ าหน่ายตามเกณฑ์มาตรฐานนม 
 
กิจกรรมย่อยที่ 1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4  การควบคุมคุณภาพน้ านมดิบ   
 
กิจกกรมที ่2  การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดี 
เป้าหมาย      1. การพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงลูกโคนมเป็นโคเนื้อคุณภาพดี 100 ตัว           
                  2. การอบรมเกษตรกร เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคนมเพศผู้ฯ  300 ราย 
กิจกรรมย่อยที่ 2.1  การพัฒนาปรับปรุงการเลี้ยงลูกโคนมเป็นโคเนื้อคุณภาพดี 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2  การอบรมเกษตรกร เพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคนมเพศผู้ 
 
กิจกกรมที่ 3  พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมข้ันพื้นฐาน 
                  สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นอุตสาหกรรม    
เป้าหมาย       อบรมเกษตรกรและผู้ประกอบการ 40 ราย 
 
กิจกรรมที่ 4  สร้างการรับรู้การเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนา 
                 (ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3) 
1) ค่าบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์  
2) ค่าบริการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ 
3) ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์   
4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Press Tour) แหล่งผลิตนมคุณภาพ      
5) ค่าจ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์บนจอ LED   
 

4.4.4  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ (OKR) ประจ าปี 2564 
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ โดยใช้ Objective Key Results (OKR) 
-  มุ่งเน้นเป้าหมายส าคัญของหน่วยงานเป็นหลักและช่วยจัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 
 

มติประชุม  รับทราบ 
 
4.5  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
รักษาการแทนผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  (นายวิจิตร   จิตอารี)  แผนการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน มกราคม 2564 และผลการปฏิบัติงาน 
 4.5.1  แผนงานโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
มีโครงการทั้งหมด 26 โครงการ งบประมาณท่ีได้รับสรร ทั้งหมด 1,391,860 บาท 
1.  กิจกรรม พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ – กระบือ 
2.  โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พ้ืนเมือง 
3.  โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและตลาดแพะ  



- ๑๒ - 

 

4.  กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
5.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร 
6.  โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ 
7.  โครงการแพะ  - แกะล้านนา 
8.  โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 
9.  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับธ.ก.ส. 
10.  โครงการคดัเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
11.  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
12.  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
13.  โครงการยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
14.  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
15.  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
16.  งานพัฒนาโคนม 
 16.1  งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ านมทั้งระบบ 
 16.2  พัฒนาระบบโคนม และสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม 
17.  กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
18.  โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง 
19.  โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เฉพาะ 
20.  โครงการพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ 
21.  โครงการประกวด กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก. ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการ ธคก. ดีเด่น 
22.  การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ ธคก. ในพื้นที่ 8 จังหวัด 
23.  โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
24.  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  
25.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 
26.  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในพ้ืนที่เขต 5 
 
 4.5.2  ผลการด าเนินงานส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ไตรมาสที่ 1 
1.  กิจกรรมการเลี้ยงสุกร กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ และไก่เซี่ยงไฮ้) และกิจกรรมการเลี้ยง
โคพ้ืนเมือง ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามโครงการพระราชด าริ 
2.  การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)    
ระดับเขต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
3.  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินโครงการธนาคารโค – กระบือ 
เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ แบบบูรณาการในพ้ืนที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  ประจ าปี 2564 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี  5  เรื่องพิจารณา : ไม่มี 
 
 
 




