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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ
บทน้า
ในเขตภาคเหนือตอนบน เริ่มมีการเลี้ยงโคนมในปี 2508 โดยการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมไทย
ที่สถานีบ้ารุงพันธ์สัตว์ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง ข้อ มู ล ณ เดื อ นธั น วาคม 2560 ในภาคเหนื อ ตอนบนมี เ กษตรกรเลี้ ย งโคนมทั้ ง สิ้ น 1,512 ราย
เกษตรกร มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรประกอบด้วยสหกรณ์ผู้ เลี้ยงโคนมจ้านวน 19 สหกรณ์
และบริษัทเอกชนรัฐวิสาหกิจจ้านวน 4 บริษัท โรงงานแปรรูป 5 แห่ง ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบรวมทั้งหมด 33 แห่ง
มีจ้านวนแม่โครีดนม 29,973 ตัว แม่โคพักรีดนม 6,227 ตัว โคสาวที่ตั้งท้อง 7,652 ตัว โครุ่น 19,656 ตัว
และลูกโค 7,681 ตัว ผลผลิตน้้านมดิบรวมทั้งสิ้น 364.64 ตันต่อวัน จังหวัดเชียงใหม่มีโคนมและปริมาณน้้านม
ดิบ มากที่สุ ด รองลงมาคือจั งหวั ดล้ าพู น จัง หวัด เชียงราย จังหวัดล้ า ปาง จังหวัดแพร่ และจัง หวัดพะเยา
ตามล้าดับ ปริมาณการเลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนหรือพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 คิดเป็นร้อยละ 9.50 หรือเลี้ยง
มากเป็นอันดับ 4 ของปริมาณการเลี้ยงโคนมทั้งประเทศ รองจากเขตปศุสัตว์ที่ 1,7,และ 3 ตามล้าดับ ดังนั้นจึง
มีการจัดเก็บข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้กรมปศุสัตว์ มีการจัดท้า คู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดง
ถึงรายละเอียดขั้น ตอนการปฏิบั ติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่ว ยงาน และเป็นการสร้าง
มาตรฐานการปฏิบั ติงาน ที่มุ่ งไปสู่ การบริห ารคุ ณภาพทั่ว ทั้งองค์กรอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ เกิดผลงานที่ไ ด้
มาตรฐานเป็ น ไปตามเป้ าหมาย ได้ ผ ลิ ตผลหรือ การบริ การที่มีคุ ณภาพ และบรรลุ ข้ อก้า หนดที่ส้ าคัญ ของ
กระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลั กฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท้างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ส้าหรับการ
พัฒ นาและเรี ย นรู้ ของผู้ เ ข้ามาปฏิบั ติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ ความเป็ น มืออาชี พ
ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.3 เพื่อ ใช้ แสดงหรื อ เผยแพร่ ให้ กั บบุ คคลภายนอกหรื อผู้ รับบริก าร ได้รับ รู้ เข้ าใจกระบวนการ
ปฏิบัติงานและใช้ประโยชน์จากกระบวนการดังกล่าวเพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
1.4 เพื่อให้การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่น้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจาก
บริษัท/สหกรณ์ฯ การตรวจสอบข้อมูล การสรุปข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งจะ
เป็นมาตรฐานในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

3. ค้าจ้ากัดความ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส้าหรับเทียบก้าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) หมายถึง เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใด
ระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท้า ได้ โดยจะมีกรอบในการ
พิจารณาก้าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานผู้อ้านวยการส้านักงานปศุสัตว์เขต 5
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีอ้านาจปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายให้ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลประชากรโคนม
และปริมาณน้้านมดิบจากสหกรณ์โคนม/บริษัท รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและเผยแพร่ข้อมูลประชากรโค
นมและปริมาณน้้านมดิบในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 บนหน้าเว๊บไซต์ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5
ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ (milk collection center) หมายถึง สถานประกอบการที่รับและรวบรวม
น้้านมดิบจากสมาชิกเพื่อน้ามาลดอุณหภูมิ และส่งมอบน้้านมดิบแก่โรงงานแปรรูปหรือศูนย์รวบรวมน้้านม ดิบ
อื่นต่อไป ทั้งนี้ไม่รวมถึงฟาร์มที่มีถังเก็บน้้านมดิบเฉพาะของฟาร์มตนเอง ที่สามารถลดอุณหภูมิและ รักษาความ
เย็นได้
น้้านมดิบ (raw milk) หมายถึง น้้านมที่รีดจากแมโคหลังจากคลอดลูกแลวไมนอยกวา 3 วัน และตอง
ปราศจากน้้านมเหลือง (colostrum) โดยมิไดแยกออกหรือเติมวัตถุอื่นใด และไมไดผานกรรมวิธีใดๆ ยกเว
นการท้าใหเย็น
โคนม (dairy cow) หมายถึง สัตว์ที่จัดอยู่ในสกุล บอล (Bos) เพสเมียที่เลี้ยงไว้เพื่อผลิตน้้านมส้าหรับ
บริโภคเป็นอาหาร
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ หมายถึง ข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบที่
รวบรวมจากฟาร์มเกษตรกร และสรุปเสนอผู้บริหารรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อ้านวยการปศุสัตว์เขต 5 ลงนามอนุมัติเผยแพร่ข้อมูล
4.2 ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พิจารณารายงานให้ถูกต้องก่อนเสนอ
ผู้บริหาร พร้อมทั้งติดตาม ก้ากับ ดูแล ให้ค้าแนะน้าผู้ปฏิบัติงาน
4.3 นายนรินทร์ ค้าตา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรองรายงานให้ถูกต้องก่อน
เสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งติดตาม ก้ากับ ดูแล ให้ค้าแนะน้าผู้ปฏิบัติงาน
4.4 นางสาวศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้าเนินการน้าข้อมูลเผยแพร่ บนหน้า
เว็บไซต์ของส้านักงานปศุสัตว์เขต 5

4.5 นายณัฐชัย ช่างเพาะ นักวิชาการสัตวบาล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากบริษัท/สหกรณ์ฯตรวจสอบ
ข้อมูล สรุปข้อมูล บันทึกและจัดการฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต 5
รายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ
ประจ้าเดือนบริษัท / สหกรณ์

ตรวจสอบข้อมูล

ไม่ถูกต้อง

สรุปประชากรโคนมและปริมาณน้า้ นมดิบประจ้าเดือน

เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณากลั่นกรอง
อนุมัติ

เสนอผู้บริหาร
อนุมัติ

การบันทึกและจัดการฐานข้อมูล

ส่งข้อมูลให้ผเู้ กี่ยวข้องในการพัฒนาระบบโคนม

เผยแพร่หน้าเว็บไซต์และสื่อต่างๆ
ของส้านักงานปศุสัตว์เขต 5

ไม่ถูกต้อง

5. Work Flow กระบวนการ
ล้าดับ

1

2

3

4
5

ผังกระบวนการ

รายละเอียด
1.1. รวบรวมข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณ
น้้านมดิบจากบริษัท/สหกรณ์โคนม ในพื้นที่ไม่เกินวันที่ 10
ของเดือนถัดไป
1.2. หากเกินวันที่ 10 ด้าเนินการติดต่อขอรับข้อมูล
จากบริษัท/สหกรณ์
2.1. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
2.2. เปรียบเทียบข้อมูลกับเดือนทีผ่ ่านมาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 5 ด้าเนินการสอบถามข้อมูล
จากบริษัท/สหกรณ์ ต้นทางของข้อมูล
3.1. สรุปข้อมูลประชากรโคนนมและปริมาณน้า้ นมดิบใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
3.2. สรุปข้อมูลฯ แยกรายศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ
3.3. สรุปข้อมูลฯ แยกรายจังหวัด
3.4. จัดท้ากราฟความเคลื่อนไหวประชากรโคนมและ
ปริมาณน้้านมดิบ
4.1. สรุปข้อมูลประจ้าเดือนเสนอ นายนรินทร์ ค้าตาและ
ผอ.ส่วนฯ
4.2. สรุปข้อมูลเสนอปศุสัตว์เขต 5
5.1. บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลประชากรโคนมและ
ปริมาณน้้านมดิบของส้านักงานปศุสัตว์เขต 5

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา แบบฟอร์ม

ณัฐชัย

12 วัน

รปด.01
รปด.02

ณัฐชัย

2 วัน

รปด.01

1 วัน

สปด.01
สปด.02
สปด.03

ณัฐชัย

ณัฐชัย

1 วัน

ณัฐชัย

1 วัน

6

6.1. ส่งข้อมูลให้ผู้ร่วมพัฒนาโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5

ณัฐชัย

1 วัน

7

7.1. เผยแพร่ข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ
หน้าเว็บไซต์ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5

ศิริวรรณ

1 วัน

สปด.01
สปด.02
สปด.03
สปด.02
สปด.03
สปด.02
สปด.03
สปด.02
สปด.03

เอกสาร อ้างอิง

หมายเหตุ

ระบุค้าอธิบายเพิ่มเติม หรือ เงื่อนไขที่ส้าคัญในการด้าเนินงาน

(ความหมายสัญลักษณ์ “ไม่ต้องแสดงในคู่มือ”
จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การท้าเอกสาร เช่น จุดที่มีข้อมูลเป็นเอกสาร
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การอนุมัติ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1. รวบรวมข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบรายฟาร์ม จากบริษัท/สหกรณ์โคนม ในพื้นที่
ปศุสั ตว์เขต 5 โดยด้าเนิ น การจั ดส่ งแบบฟอร์มรายงานข้อมูล พื้นฐานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิ บ
ประจ้าเดือน (รปด.01) ให้ บริษัท/สหกรณ์โ คนมส้ารวจข้อมูล สมาชิกของตน และส่งให้ส่ว นยุทธศาสตร์ และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5 ทาง e-mail : yutthasaat.region5@gmail.com ไม่เกินวันที่
10 ของเดือนถัดไป
6.2. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม และเปรียบเทียบข้อมูลกับเดือนที่ผ่านมาหากมีการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 10 ด้าเนินการสอบถามข้อมูลจากบริษัท/สหกรณ์ ต้นทางของข้อมูล
6.3. สรุปรายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบประกอบด้วย
บันทึกสรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบประจ้าเดือนในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 (สปด.01)
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ แยกรายศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ (สปด02)
สรุปข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ แยกรายจังหวัด (สปด02)
6.4. เสนอรายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ นายนรินทร์ ค้าตา นักวิชาการสั ตวบาล
ปฏิบัติการ ให้ค้าแนะน้าและพิจารณากลั่นกรองรายงานให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหาร
6.5. เสนอรายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ ผู้อ้านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์ พิจารณารายงานให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหาร
6.6. เสนอรายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้า นมดิบ ผู้อ้านวยการปศุสัตว์เขต 5 เพื่อทราบและ
อนุมัติเผยแพร่ข้อมูล
6.7. บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบของส้านักงานปศุสัตว์เขต 5
6.8. ส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5
6.9. นางสาวศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เผยแพร่ข้อมูลประชากรโคนม
และปริมาณน้้านมดิบ หน้าเว็บไซต์ส้านักงานปศุสัตว์เขต 5
7. มาตรฐานงาน
7.1. ก้าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การด้าเนินงานเสร็จตามเวลา

8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1. รายงานการปฏิบัติงานเป็นประจ้าทุกเดือน
8.2. ด้าเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ทุก ๆ 6 เดือน
9. เอกสารอ้างอิง
9.1. คู่มือแผนการปฏิบัติงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ กิจกรรม
พัฒนาระบบโคนม ปีงบประมาณ 2561
10. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1. แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพื้นฐานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบประจ้าเดือน (รปด.01)
7.2. แบบฟอร์มติดตามรายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบประจ้าเดือน (รปด.02)
7.3. แบบฟอร์มสรุปรายงานประชากรโคนมและปริมาณน้้านมดิบ ประจ้าเดือน เสนอผู้บริหาร (สปด.01)
7.4. แบบฟอร์มสรุปรายงานประชากรโคนมแยกรายบริษัท/สหกรณ์/ศูนย์ฯ ประจ้าเดือน (สปด.02)
7.5. แบบฟอร์มสรุปรายงานประชากรโคนมแยกรายจังหวัด ประจ้าเดือน (สปด.03)

