
ผลการดําเนินงาน ป 61

สกม. / สลก. / ศทส. / กผง. 

กกจ. / กพร. / กค. / กทม.

ดานบริหาร / อํานวยการ

บทวิเคราะหขององคกรแนวทาง

การแกไขปญหา

1. แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร

และนโยบาย สูการปฏิบัติแบบมุงผลสัมฤทธิ์

2. การรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมงานดานบริหาร (ไตรมาส 1, 2)
 มาตรการดานการปฏิบัติงาน 

(บทวิเคราะห)

 มาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 

(มาตรการ 60 วันอันตราย)

3. เรื่องสําคัญแจงเพ่ือทราบและดําเนินการ



แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

และนโยบาย สูการปฏิบตัิแบบมุงผลสัมฤทธิ์
1. 





Digital Office

Connected Office

Open Office



 คน

 ข้อมูล

 เคร่ืองมือ

 การจัดการ

 วฒันธรรม

 ทัศนคติ

 นโยบาย / กฎระเบียบ

 สังคม

 สถานท่ีทํางาน

 งบประมาณ

 เคร่ืองมือ / คู่มือ

 สวสัดกิาร / ค่าตอบแทน









นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์









การรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมงานดานบริหาร (ไตรมาส 1, 2)
2. 





หนวยงาน
แผนงาน ผลงาน

กราฟ
คิดเปน

รอยละ งบประมาณ ผลเบิก
คิดเปน

รอยละ
ปญหา/อุปสรรค

แนวทาง

แกไข

หมาย

เหตุ
จํานวน จํานวน

กผง. 31 21 67.74 11,642,222 5,241,780.81 45.02 หนวยงานจัดสงขอมูลไมครบถวน 

และลาชา

จัดประชุมช้ีแจงทําความ

เขาใจกับหนวยงาน

กกจ. 99 87 84.51 12,065,243.- 6,075,628.81 50.36

กพร. 5 5 100 1,441,730.- 810,765.19 56.24 หนวยงานกลางแจงและกําหนดให

จัดสงรายงานกระช้ันชิด รวมท้ังขาด

การช้ีแจงและรายละเอียดไมชัดเจน

1. กําหนดแผนการ

ดําเนินการท่ีชัดเจน

2. กํากับติดตามอยาง

ใกลชิด

กค. 9 8 88.88 10,821,292.- 5,539,767.- 51.19  พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจาง ป 60

 การกําหนดสเปกลาชา

 การโอนงบประมาณลาชา

กําหนดมาตรการเรงรัด

ประจําสัปดาห

กทม. 13 11 84.61 6,784,260.- 3,223,015.79- 47.50

สลก. 9 8 83.33 23,143,603.- 13,708,718.37 56.51 การประสานงานระหวางบุคคล
กําหนดแนวทางและ

ประชุมรวมกัน

สกม. 4 4 100 2,265,280.- 1,366,474.- 60.32 มีงานหลายกิจกรรมท่ีตองติดตอ

ประสานงานกับหนวยงานภายนอก

ใหดําเนินงาน

กํากับติดตามอยางใกลชิด

โดยมีหนังสือสอบถาม

ความคืบหนา

ศทส. 3 3 94.37 5,681,660 1,944,643.70 34.23 -

ผลการปฏิบัติงานปงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 1,2) กอง/สํานัก ในการกํากับดูแล โดย รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน



ปัญหา นโยบาย / ข้อมูล / ความเป็นมืออาชีพ

อุปสรรค วฒันธรรมองค์กร / กฎหมาย / กฎระเบียบ

ข้อจํากดั บุคลากร / งบประมาณ / เคร่ืองมือ

แนวทาง ปรับเปลีย่นแนวคดิ / อุดมการณ์ / มืออาชีพ

แก้ไข Coaching / Teaching / Training



Digital Office

Connected Office

Open Office





ขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2561





ระเบยีบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ปี 60

เป็น พรบ. ใหม่ ต้องใช้ระยะเวลา

ในการศึกษาทาํความเข้าใจ
สร้างกระบวนการรับรู้และเข้าใจร่วมกนั

การกาํหนดสเปคล่าช้า ขาดความพร้อม วางแผนการดาํเนินงานให้ชัดเจน

การโอนงบประมาณล่าช้า เป็นนโยบายเร่งด่วน ทบทวน ตรวจทาน และเตรียมความพร้อม

แผนการดาํเนินงาน

ไม่เหมาะสม

ขาดการวางแผนทีล่ะเอยีด 

รอบคอบ
จัดทาํแผนเร่งรัดประจาํสัปดาห์

ขาดบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์

ด้านพสัดุ

เจ้าหน้าทีข่าดการศึกษาเรียนรู้

และพฒันาตนเอง
จัดสัมมนา ประชุมช้ีแจง และ ฝึกอบรม

ไม่ดาํเนินการตามแผน ขาดการควบคุมกาํกบัติดตาม มมีาตรการลงโทษอย่างจริงจัง 



 เบกิจ่ายได้ตามแผนงาน

 ไม่สามารถเบกิจ่ายตามแผนงาน

 ไม่มรีายงานผลการเบกิจ่าย

ผลการดาํเนินการ

ให้ทุกหน่วยงานจดัทาํแผนการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํสัปดาห์

ให้เจ้าหน้าทีผู้่รับผดิชอบและหัวหน้าหน่วยงานเร่งรัด ควบคุม กาํกบั ติดตามให้เป็นไปตามแผนประจาํสัปดาห์

ให้วเิคราะห์ ประเมนิ และประมวลผล การเบกิจ่ายงบประมาณประจาํสัปดาห์

ให้รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณทุกวนัศุกร์ของสัปดาห์ (จดัส่งกองคลงั)



เรื่องสําคัญแจงเพื่อทราบและดาํเนนิการ3. 







การจัดทาํสายด่วนสาํนักกฎหมาย

(Call Center)
 เพือ่ตอบปัญหาได้อย่างเร่งด่วน

โดยบคุลากรของสาํนักกฎหมาย 
ท่ีมคีวามรู้ ความเช่ียวชาญ

 ประสานงานด้านกฎหมาย ให้ข้อมลู 
ได้อย่างถกูต้อง และรวดเร็ว

 มเีจ้าหน้าท่ีให้คาํปรึกษา ข้อหารือ 
ข้อกฎหมาย ตลอดจนข้อมลูความรู้
ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



Line 
Official

สาํนักกฎหมาย

ช่องทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสาร 

และกิจกรรมต่างๆ







อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษอ.เมืองเชียงใหม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

อ.เมืองอํานาจเจริญ

อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน

อ.

กุดชุม 

จ.

ยโสธร

อ.เมืองภูเก็ต



ภาพป 60
งานรดนํา้ดาํหัว ประเพณีสงกรานต์



ภาพป 60-รางกําหนดการ-
วันคลายวันสถาปนากรมปศุสัตว ครบรอบ 76 ป

วันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2561

ณ ........................................

.....................................................

เวลา 06.00 น. - ผูรวมพิธีพรอมกันรับประทานอาหารเชา

เวลา 06.30 น. - พระสงฆเดินทางถึงศูนยราชการกรมปศุสัตว 

- นิมนตพระสงฆฉันภัตตาหารเชา                                

เวลา 07.00 น. - เจาหนาที่นิมนตพระสงฆ 10 รูป ขึ้นสูอาสนะสงฆ

- ประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยหนาโตะหมูบูชา

- เจาหนาที่นําไหวพระ

- เจาหนาที่อาราธนาศีล

- พระสงฆใหศีล

- พระสงฆ 10 รูป เจริญพุทธมนต

- ประธาน คณะผูบริหาร และขาราชการชั้นผูใหญ ถวายภัตตาหารและจตุปจจัยเครื่องไทยธรรม

- พระสงฆอนุโมทนา

- พิธีทอดผาปาสามัคคีเพ่ือสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร กรมปศุสัตว

- กรวดนํ้ารับพร

- ประธานสงฆประพรมนํ้าพุทธมนต ใหกับผูเขารวมพิธี

เวลา 07.30 น. - พิธีทําบุญตักบาตร (ขาวสารอาหารแหง) พระสงฆ 76 รูป

เวลา 08.00 น. - ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ “76 ป ปศุสัตวมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง ประเทศชาติยั่งยืน”

เวลา 08.30-10.00 น. - หนวยงานรวมแสดงความยนิดี

- ประธานอานสารเน่ืองในโอกาสวันคลายวนัสถาปนากรมปศุสตัว ครบรอบ 76 ป

เวลา 09.30 น. - พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโลรางวัลเชิดชูเกียรติ  เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนากรมปศุสัตว ครบรอบ 76 ป

เวลา 11.30 น. - เสร็จพิธี  

การแตงกาย : .............................

งานสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี    





การขับเคล่ือนนโยบาย Big Data



การจัดทาํระบบ Big Data เกษตร



ระบบเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต (Internet)

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1.  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

(Hardware)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชาํรุด เช่น 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้

งานได้

- ตรวจสอบและแกไ้ข กรณีท่ีไม่

สามารถดาํเนินการแกไ้ขได ้      

แจง้หน่วยงานซ่อมแซม

2.  โปรแกรม (Software) - Update ระบบปฏิบติัการไม่

สมบูรณ์ 

- โปรแกรมสาํนกังานใชง้านไม่ได ้

- ติดตั้งระบบปฏิบติัการใหม่/รีแพร์

ระบบปฏิบติัการ

- ติดตั้งและตั้งคา่โปรแกรมใหม่

3.  เครือข่าย (Network) - เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

- อุปกรณ์ระบบเครือขา่ยมีปัญหา 

เช่น hub สาย UTP ชาํรุด

- เดินสาย UTP ใหม่

- ตั้งคา่ Proxy Server

- ลงทะเบียนคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

งานอินเตอร์เน็ต

4. แอนตีไ้วรัส (Antivirus) เคร่ืองติดไวรัส/มลัแวร์ - ติดตั้งแอนต้ีไวรัสและสแกน

ไวรัส



ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference )

ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข

1.  ด้านอุปกรณ์ (Hardware) อุปกรณ์ที่ใช้งาน เสียกะทันหัน

ระหว่างใช้งาน 

เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเสีย

2.  ด้านโปรแกรม (Software) โปรแกรมที่ใช้งานอยู่ ตดิไวรัส ควรมีโปรแกรมตรวจสอบไวรัสใน

เคร่ืองท่ีใชง้าน และมีการตรวจสอบ 

flash drive ก่อนการใชง้าน

3.  เครือข่าย (Network) สัญญาณอนิเตอร์เน็ตล่มก่อน

หรือระหว่างที่ใช้งาน

ประสานกบัผูใ้หบ้ริการอินเทอร์

4. บุคลากร (People) เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบโดยตรง

ไม่อยู่

ควรมีการสอนเจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนใหมี้

ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการใช้

งานเพิ่ม

5. อืน่ๆ ไฟฟ้าที่สํานักงานดบั ก่อนหรือ

ระหว่างใช้งาน

-





การเตรยีมความพรอมการแกปญหาภยัแลง



วันที่ 21 มี.ค. 2561



สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัเชียงใหม่
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การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน





กรอบแนวทาง/แผนงาน/โครงการท่ีกรมปศุสัตวเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561

ภายใตโครงการไทยนิยม ย่ังยืน

กรอบแนวทางท่ี 02 : คนไทยไมท้ิงกัน 

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. โครงการเพ่ิมทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ

1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว

กิจกรรม เงื่อนไข การสนับสนุน ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

- ฝกอบรมเพ่ิมทักษะอาชีพดานปศุสัตว  
  ใหกับผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ  
  ท่ีมีความสนใจการเลี้ยงปศุสัตว ผานศูนย 
  เครือขายการเรียนรูดานปศุสัตวและ 
  สนับสนุนปจจัยการผลิต 

- เปนเกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 
เทานั้น 
 

 คาใชจายในการฝกอบรมเกษตรกรเครือขายผูเขารับการ
ฝกอบรมจํานวน 8,820 คน แบงเปน 882 รุนๆ ละ 10 คน 
ระยะเวลา 1 วัน งบประมาณ 13,900 บาท/รุน 
ประกอบดวย 7 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรการเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 
2. หลักสูตรการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองลูกผสม 
3. หลักสูตรการเลี้ยงไกไข 
4. หลักสูตรการเลี้ยงเปดเทศ 
5. หลักสูตรการเลี้ยงเปดไข 
6. หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ 
7. หลักสูตรการเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
1. จํานวนผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีไดรับการเพ่ิมทักษะอาชีพ 
   ดานปศุสัตว  8,820 ราย 

 
งบประมาณทั้งสิ้น 12,259,800 บาท 
 

1. นายวิวัฒน  ไชยชอุม 
    โทร. 081-9719373 
  ผอ.กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
2. น.ส.ประเทืองทิพย  เสือเอก 
    โทร. 089-0169568 
   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
   กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
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ภายใตโครงการไทยนิยม ย่ังยืน

กรอบแนวทางท่ี 03 : ชุมชนอยูดีมีสุข 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

1. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร

1.1 กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย

กิจกรรม เง่ือนไข การสนับสนุน ผูรับผิดชอบ/หนวยงาน 

กิจกรรมการอาสาปศุสัตวเพ่ือการพัฒนา 
          อาชีพแกเกษตรกรรายยอย 

- เกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว 
- อาสาปศุสัตวท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว 
 
 

- ฝกอบรมเทคนิคการผสมเทียมโคเน้ือ  จํานวน 4,100 ราย  
  ( โคเน้ือ 4,000 ราย , แพะ 100 ราย ) 
- คาตอบแทนอาสาปศุสัตว จํานวน 120 วันๆละ 4 ช่ัวโมงๆละ 

25 บาท 
- วัสดุอุปกรณในการใหบริการผสมเทียมโคเน้ือและแพะ  

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
1. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเปนอาสา 
   ปศุสัตว 4,100 ราย  
2. จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพจากการให 
   บริการของอาสาปศุสัตว 100,000 ราย 
 

งบประมาณท้ังสิ้น 518,900,000 บาท 
 

1.นายณรงค  เลี้ยงเจริญ   
  โทร. 081-9103189 
  ผอ.สทป. 
2. นายสาโรช  งามขํา 
   โทร. 081-9346163 
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ภายใตโครงการไทยนิยม ย่ังยืน

กรอบแนวทางท่ี 03 : ชุมชนอยูดีมีสุข 

แผนงานยุทธศาสตรปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคเกษตร

2. โครงการศูนยขยายพันธุสัตวและสงเสริมการผลิตปศุสัตว

2.1 กิจกรรมขยายพันธุสัตว

กิจกรรม เง่ือนไข การสนับสนุน หนวยงาน 

- ขยายฝูงพอแมพันธุโคเนื้อ กระบือ  
  โคนม สุกร แพะ-แกะ และสัตวปก  
  เพ่ือผลิตลูกจําหนายใหกับเกษตรกร 
- พัฒนาและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว 

ใหไดมาตรฐานปลอดภัยทางชีวภาพ 
- จําหนายพันธุสัตวใหกับเกษตรกร 

และเครือขายการผลิต  
 

 จําหนายสัตวพันธุดใีหกับเกษตรกร 
- เกษตรกรท่ีลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ 
  ดานปศุสัตว 
- เกษตรกรรายยอย  
- เครือขายการผลิตปศุสัตว  
 

- จําหนายสัตวพันธุดีท่ีผลิตในศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว  
  1.838 ลานตัว ใหกับเกษตรกรรายยอย ในราคาท่ีต่ํากวา 
  ทองตลาดเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 15 เพ่ือลดตนทุน 
  การผลิตใหกับเกษตรกร 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
1. จํานวนแมพันธุที่ผลิตสัตวจําหนายใหเกษตรกร 25,169 ตัว 
2. จํานวนเกษตรกรที่ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพและ 
    ลดตนทุนการผลิต(พันธุสัตว) 19,000 ราย 
 

งบประมาณท้ังส้ิน 140,000,000 บาท 
 

1. นายไสว  นามคุณ 
   โทร. 081-3085549  
    ผอ.สพพ. 
2. นายกุลภัทร  โพธิกนิษฐ 
   โทร. 089-8462275 
 

 



โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ดานปศุสัตว)

1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดกิารแหงรัฐ 

งบประมาณ  12,259,800 บาท

2. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสตัว 

งบประมาณ 140,000,000 บาท

3. โครงการสรางทักษะและสงเสริมดานการเกษตร

งบประมาณ 518,900,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 671,159,800 บาท





เรื่องการแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ 

และแตงกายชุดไทยหรือผาไทย

ทุกวันอังคาร





ลําดับ ผังกระบวนการ ผลการดําเนินการ รายละเอียด

1

ดําเนินการแลว

- ประกาศนโยบายและเปาหมาย ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2561

- คําส่ังที่ 778/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกจิกรรม 5 ส

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560

- คําส่ังที่ 1038/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯสวนกลาง

ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

- คําส่ังที่ 1039 - 1047/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

สวนภูมิภาค ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2 ดําเนินการแลว - คณะอนุกรรมการตรวจตดิตามฯกาํหนดมาตรฐานกลางการจัดพ้ืนท่ี 5 ส

- จัดทําคูมือปฏิบัตกิจิกรรม 5 ส กรมปศุสัตว

3

ดําเนินการแลว

- ประชาสัมพันธลงเว็บไซตของกองการเจาหนาที่

- หนังสือที่ กษ 0602/ว2903 เรื่องสงแผนการออกตรวจติดตาม

และคูมือปฏิบัตกิจิกรรม 5 ส

4 ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว

อยูระหวางดําเนินการ

- ตัวแทนคณะอนกุรรมการฯ ออกตรวจติดตาม ใหคําแนะนํา ครั้งที่ 1

หนวยงานสวนกลางทุกหนวยงาน (จํานวน 24 หนวยงาน)

-หนังสือที่ กษ 0602/ว5492 เรือ่ง รายงานผลการออกตรวจตดิตาม

และประเมินผลกจิกรรม 5 ส ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561

แจงใหหนวยงานสวนกลางทุกหนวยงานรับทราบ เพ่ือใหดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไข

- ออกตรวจติดตาม ใหคะแนนตดัสิน และสรุปผลการออกตรวจ 

ครั้งที่ 2 วันท่ี 12-16 มีนาคม 2561 และวันที่ 26-30 มีนาคม 2561

5 ยังไมไดดําเนินการ - ประกาศผล/มอบรางวัล วันท่ี 5 พฤษภาคม 2561

- สรุปรายงานผลเดือนกันยายน 2561

กําหนดนโยบาย 

และแตงตั้งคณะกรรมการ

สรุป และประเมินผล

ประชาสัมพันธ 
แจงใหหนวยงานดําเนินการ

ตรวจติดตาม         

ใหคําแนะนํา       

และ

ขอเสนอแนะ

กําหนดมาตรฐานกลางและใหความรู



คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส

กรมปศุสัตวไดมีคําสั่งที่ 778/2560 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส 

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ประกอบดวย

1. อธิบดีกรมปศุสัตว ประธานกรรมการ

2. รองอธิบดีกรมปศุสัตว รองประธานกรรมการ

3. ปศุสัตวเขต 1-9 กรรมการ

4. ผอ.สํานัก ทุกสํานัก กรรมการ

5. ผอ.กองทุกกอง กรรมการ

6. ผอ.สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  กรรมการ

7. ผอ.ศูนยเทคโนโลยี                  กรรมการ

สารสนเทศและการสื่อสาร

8. ปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กรรมการ

9. เลขานุการกรม กรรมการ

10. หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน กรรมการ

11. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ

12. ผอ.กองการเจาหนาท่ี กรรมการ

และเลขานุการ

13. นางวาสินี พุกจินดา กรรมการ

และผูชวยเลขานุการ

14. นางปยะนาถ พุมดวง กรรมการ

และผูชวยเลขานุการ



แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ประจําปงบประมาณ 2561



แผนการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินการ

กิจกรรม 5 ส สวนกลาง / สํานักงานปศุสัตวเขต













1. กองคลังทาํหนังสือแจ้งเวียนการทบทวนรายละเอียดขัน้ตอนการดาํเนินงาน

2. กองคลังเสนอแผนงาน โครงการ ฝึกอบรม สัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจ

3. กองคลังตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
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