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ปัญหา แนวทางแก้ไขภาพรวม
ปัญหา

การชีแ้จงงานโครงการ

เร่งรีบ ขาดความชดัเจน

บุคลากร

เขตและจงัหวดั โยกย้ายและลาออก

งบประมาณ

สว่นมากเป็นคา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ เป็นงบกลาง
และถ้าเตมิระหวา่เดินทางจะเข้าหมวดใช้สอย
เบีย้เลีย้งและที่พกั

แนวทางแก้ไข

การชีแ้จงงานโครงการ

ชีแ้จงให้ละเอียด และเน้นข้อผิดพลาด

บุคลากร

ต้องสอนงานให้ใหม ่ควรมีคูม่ือปฏิบตัิงาน

งบประมาณ

ต้องปรับเปลี่ยนหมวดเงิน



แนวทางการดาํเนินงาน ธคก.
การจดัตัง้กลุ่ม1

การเตรียมเกษตรกรที่รับสัตว์ ธคก.2

คุณสมบตัเิกษตรกร3

สัญญายืม4

5 การบริหารสัญญายืม

6 เอกสารประกอบการอนุมัตทิกุกรณี



ปัญหา แนวทางแก้ไข ธคก.
ปัญหา

การเตรียมเกษตรกร

ไมเ่ตรียมเกษตรกร จะสง่มาพร้อมขออนมุตัิ

คุณสมบตัเิกษตรกร

อาย ุกําหนดเพียง 20 ปี

รายได้ ตามเกณฑ์ จปฐ หรือรับรอง

จํานวนสตัว์เดมิ ไมก่ําหนด

วันที่ลงสัญญากับวันรับสัตว์

กรณีขยาย ไมก่ําหนด

แนวทางแก้ไข

การเตรียมเกษตรกร

เตรียมเกษตรกร ขออนมุตัิ ขึน้บญัชี

คุณสมบตัเิกษตรกร

ให้กําหนดอาย ุ20-60 ปี

รายได้ ???

จํานวนสตัว์เดมิ  จะกําหนดหรือไม่

วันที่ลงสัญญากับวันรับสัตว์

กรณีขยาย กําหนดให้เป็นวนัรับสตัว์



ปัญหา แนวทางแก้ไข ธคก.
ปัญหา

ไม่ปฏบิตัติามสัญญา

กรณีลกูสตัว์ครบ 18 เดือน ไมก่ําหนด

กรณีแมส่ตัว์ครบ 3 ปี ไมก่ําหนด

กรณีสญัญาครบ 5 ปี ไมก่ําหนด

การส่งสัตว์

เกินกวา่จํานวนที่กําหนด

การทาํสัญลักษณ์หมายเลข “1”

ทําทกุตวั

แนวทางแก้ไข
ไม่ปฏบิตัติามสัญญา

กรณีลกูสตัว์ครบ 18 เดือน กําหนดภายใน 6 เดือน

กรณีแมส่ตัว์ครบ 3 ปี กําหนดภายใน 6 เดือน

กรณีสญัญาครบ 5 ปี กําหนดภายใน 6 เดือน

การส่งสัตว์

ควรกําหนดในหลกัการจะสง่ครัง้ละเทา่ไร ถ้าเถินมี
ขัน้ตอนดําเนินการอยา่งไร

การทาํสัญลักษณ์หมายเลข “1”

ทําทกุตวั ที่ขึน้ทะเบียนตัง้แตป่ี 56

ทํากบัสตัว์ที่ขยายทกุตวั



การทาํสัญลักษณ์หมายเลข “1”

ที่ จังหวัด จํานวนสัตว์ จํานวนที่ตีเบอร์แล้วเสร็จ คดิเป็น %
โค กระบือ รวม โค กระบือ รวม

1 กําแพงเพชร 62 12 74 12 3 15 20.27

2 ตาก 22 9 31 22 2 24 77.42

3 พิจิตร 31 34 65 30 33 63 96.92

4 พิษณโุลก 242 238 480  67 67 13.96

5 เพชรบรูณ์ 214 21 235 78 14 92 39.15

6 นครสวรรค์ 118 9 127 109 8 117 92.13

7 สโุขทยั 241 17 258 236 9 245 94.96

8 อตุรดิตถ์ 291 122 413 298 99 397 96.13

9 อทุยัธานี 33 52 85 30 50 80 94.12

รวม 1,254 514 1,768 815 285 1,100 62.22



การฝึกอบรมโครงการ ธคก.ปี 61
ชีแ้จงระเบียบ ข้อกฎหมาย การรับผิดทางละเมิดแก่ ปศจ. ทกุจงัหวดั 

โดย นิตกิรกรมปศสุตัว์ นิตกิรเขต

อบรมให้ความรู้ ระเบียบ สญัญา ข้อกฎหมาย แบบฟอร์มตา่งๆ โปรแกรมการ
ทํางาน ปัญหา อปุสรรค ที่เกิดในพืน้ที่แก่เจ้าหน้าที่จงัหวดัและอําเภอ โดยอบรม
ตามจงัหวดั

โดยนิตกิรเขต

โดยเจ้าหน้าที่เขต



โครงการหลวง

ปัญหา

ไมม่ีการเป้าหมายการดําเนินงาน ของเขต

แนวทางแก้ไข

กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานของเขต



คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ปัญหา

กรมสง่เสริมฯเป็นผู้ รับผิดชอบ ต้อง
กําหนดการดําเนินการที่ชดัเจน

แนวทางแก้ไข

ประสานงานภายในจงัหวดั สว่นกลาง
กําหนดให้ชดัเจน



ส่งเสริมการเลีย้งสัตว์ในพืน้ที่เฉพาะ

ปัญหา

พืน้ที่คอ่นข้างลําบากและบางแหง่เข้า
ทํางานได้ไมก่ี่เดือน

แนวทางแก้ไข

กําหนดการดําเนินงานให้เสร็จก่อนฤดฝูน



โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

ปัญหา

การายงานที่จงัหวดัรายงานขอให้สําเนา
แจ้งเขต เขตจะได้ตดิตามให้

พืน้ที่คอ่นข้างลําบากและบางแหง่เข้า
ทํางานได้ไมก่ี่เดือน

ความแปรปรวนของอากาศและความชืน้

แนวทางแก้ไข

กําหนดการรายงานให้จงัหวดัรายงานเขตและ
เขตรวบรวมสง่กรม ฯ

กําหนดแผนการดําเนินงานให้เสร็จก่อนฤดฝูน
และกําหนดเรียงลําดบัพืน้ที่ไว้ให้เรียบร้อย

กําหนดชนิดสตัว์ให้เหมาะสมกบัพืน้ที่



ชือ่เรื่องและเคา้โครงเนือ้หาที่มีแผนภมูิ 
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ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

ชดุขอ้มูลที่ 1 ชดุขอ้มูลที่ 2 ชดุขอ้มูลที่ 3 



เคา้โครงเนือ้หาสองสว่นที่มีตาราง 
• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยแรกที่นี่ 

• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยที่สองที่นี่ 

• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยที่สามที่นี่ 

ชัน้เรียน กลุ่ม A กลุ่ม B 

ช ัน้ที่ 1 82 95 

ช ัน้ที่ 2 76 88 

ช ัน้ที่ 3 84 90 



เคา้โครงเนือ้หาสองสว่นที่มี SmartArt 
• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยแรกที่นี่ 

• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยที่สองที่นี่ 

• สญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยที่สามที่นี่ 

ชือ่เรื่อง
ข ัน้ตอน
ที่ 1 

ชือ่เรื่อง
ข ัน้ตอน
ที่ 2 

ชือ่เรื่อง
ข ัน้ตอน
ที่ 3 

ชือ่เรื่อง
ข ัน้ตอน
ที่ 4 

ชือ่เรื่อง
ข ัน้ตอน
ที่ 5 



เคา้โครงชือ่เรื่องและเนือ้หาที่มีรปูภาพ 
• เพิ่มสญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยแรกของคณุที่นี่ 

• เพิ่มสญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยที่สองของคณุที่นี่ 

• เพิ่มสญัลกัษณแ์สดงหวัขอ้ย่อยที่สามของคณุที่นี่ 



รปูภาพที่มีเคา้
โครงคาํอธบิาย
ภาพ 
คาํอธบิายภาพ 



เพิ่มชือ่สไลด ์ - 3 



เพิ่มชือ่สไลด ์ - 4 



เพิ่มชือ่สไลด ์ - 6 



เพิ่มชือ่สไลด ์ - 7 
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