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รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที1่0/2563 
วันที่ 30เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
----------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1.นายเชิงชาญ     พ่ึงเจียม   นายสัตว์แพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
                                                  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธาน 
2.นายพรศักดิ์      ประสมทอง       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
3.นายสมมาท   ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
4.นางสาวจันทร์แรม        ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5.นางสาวอาจารีย์          กุหลาบ          นายสัตวแพทย์ช านาญการ (แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ) 
6.นายศรัณย์           เปริณะพันธ์      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7.นายพิชัย                 ภูมิสถาน  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
8.นายกฤษณะ  โกมลจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอท่าม่วง 
9.นายณรงค์         แสงจันทร์        ปศุสัตว์อ าเภอบ่อพลอย 
10.นายวีระศักดิ์           จาตุพรธรรม ปศุสัตว์อ าเภอห้วยกระเจา 
11.นายวีระศักดิ์           กาญจนภิญพงศ์  ปศุสัตว์อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
12.นายสุพจน์   แม้นทิม  ปศุสัตว์อ าเภอทองผาภูมิ   
13.นายจิรสิน              พันธุ์โสดา         ปศุสัตว์อ าเภอพนมทวน 

  14.นายเสถียร              จ านงกุล  ปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ 
15.นายสุนทร     นิลพันธ์   ปศุสัตว์อ าเภอท่ามะกา 
16.นางสาววีรภัสรา        แก้วเกษ            นายสัตวแพทย์ช านาญการรักษาราชการแทน  

ปศุสัตว์อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
17.นายนาธาร                ปานอุทัย         เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาราชการแทน 
                                                     ปศุสัตว์อ าเภอสังขละบุรี 
18.นายอัศวิน       ไหลธรรมนูญ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  

รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอหนองปรือ 
19.นายสามารถ            เปรมปรีดิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล     (แทน ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค) 

  20.นายเอกชัย              โพธิ์ทอง           นักวิทยาศาสตร์(แทน หัวหน้าด่านฯ) 
  21.นางสาววรนุช           พุฒตาล            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(แทน ผอ.ศูนย์วิจัยฯ) 
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ผู้ไม่มาประชุม(เนื่องจากติดราชการ) 
1.นายขวัญชัย               จังธนสมบัติ       ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค   

 
 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นางสาวชมพูนุช          สุขประเสริฐ      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

 2.นางสาวปราณปริยาฐ์หมื่นสังข์         นักจัดการงานทั่วไป 
เปิดประชุม เวลา 09.30 – 12.00น. 
  โดยปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1เรื่อง   ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
โดยปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
  1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 14 ราย 

(1) ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
(2) นายช านาญ ชื่นตา ด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
(3) พันเอก บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง 

ภายในจังหวัดกาญจนบุรี 
(4) นายบุญสิทธิ์ เรืองผล ด ารงต าแหน่ง อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
(5) น าย วิ ม ล  อ้ึ งพ รห ม บั ณ ฑิ ต  ด า ร งต า แ ห น่ ง  ผู้ อ า น ว ย ก ารส านั ก งาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 
(6) นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดกาญจนบุรี 
(7) นางสาวอุบล ช่วยพัฒน์  ด ารงต าแหน่ง จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี 
(8) นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ 

จังหวัดกาญจนบุรี 
(9) นางสุดารัตน์ ภู่พันธ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนอ าเภอทองผาภูมิ 
(10) นายประทิน ออมสิน ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา

กาญจนบุรี 
(11) นางสาวอรวีย์ ไชยชนะ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่ราบ

สูงจังหวัดกาญจนบุรี 
(12) นายบุญชู  นาคเอกลักษณ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

กาญจนบุรี 
(13) นางราตรี อักษรอินทร์ ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา

กาญจนบุรี  
(14) นายธีรพัฒน์ สุมงคล ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส จังหวัด

กาญจนบุรี 
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  1.2นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
        (1)การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุ รีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ตามค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4329/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 มีดังนี้ 
  1.งานที่อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีโดยตรง (นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์) 
    (1) งานนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
    (2) งานนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 
    (3) งานบริหารงานบุคคล เฉพาะการสั่งบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) โอน เลื่อนระดับปรับเงินเดือนการพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนเงินเดือน การลาออกของข้าราชการ และการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการช านาญการ
พิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป ในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค และในสังกัดราชการส่วนกลางที่กระทรวง กรม หน่วยงาน
ส่วนกลางได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
   (4) งานภารกิจที่เก่ียวข้องกับส านักงานอัยการสูงสุด  
   (5) งานภารกิจเร่งด่วนของส านักงานจังหวัด 
            (6) งานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เฉพาะงานนโยบายส าคัญหรือเร่งด่วน และงานอนุมัติ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
   (7) งานด้านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เฉพาะรายงานการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจ าวัน และงาน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง 
  (8) งานนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
  (9) งานนโยบายด้านการเกษตร 
  (10) งานด้านการแก้ไขปัญหาขยะ 
 2.กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง (ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
  ส่วนราชการ 
   -กระทรวงกลาโหม 
   -ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   -กระทรวงมหาดไทย 
   -กระทรวงยุติธรรม 
   -ส านักนายกรัฐมนตรี 
  พ้ืนที่อ าเภอ 
   -อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
   -อ าเภอท่าม่วง 
   -อ าเภอท่ามะกา 
   -อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
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 3.กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ (ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
  ส่วนราชการ 
   - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
   - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   - กระทรวงอุตสาหกรรม 
   - กระทรวงพาณิชย์ 
   - กระทรวงการคลัง 
   - กระทรวงแรงงาน 
  พ้ืนที่อ าเภอ 
                              -อ าเภอไทรโยค 
   -อ าเภอทองผาภูมิ 
            -อ าเภอสังขละบุรี 
 4.กลุ่มภารกจิด้านสังคม (นายช านาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) 
  ส่วนราชการ  
   -กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   -กระทรวงวัฒนธรรม 
   -กระทรวงสาธารณสุข 
   -กระทรวงศึกษาธิการ 
   -ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
  พ้ืนที่อ าเภอ 
   -อ าเภอบ่อพลอย 
   -อ าเภอหนองปรือ 
   -อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
 5.กลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษ  (นายสมหวัง   บุญระยอง) 
  ส่วนราชการ 
   -กระทรวงคมนาคม 
   -กระทรวงพลังงาน 
   -ส านักงาน ป.ป.ช ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
   -กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรมหาชนอิสระ 
  พ้ืนที่อ าเภอ 
   -อ าเภอพนมทวน 
   -อ าเภอห้วยกระเจา 
   -อ าเภอเลาขวัญ 
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      (2) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ขอให้ส่วน
ราชการที่ร่วมออกด าเนินโครงการฯ หากมีนโยบาย ข้อสั่งการ หรือ ประเด็น/เรื่องส าคัญที่จะเสนอให้ประชาชนในแต่ละ
พ้ืนที่รับทราบ ขอให้แจ้งที่ท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรีรวบรวมข้อมูลแล้ว เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดทราบก่อนออก
ด าเนินการทุกครั้ง หากประชาชนในพ้ืนที่มีข้อเสนอแนะ หรือปัญหา – อุปสรรค ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดกายจนบุรี
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
   (3) จังหวัดกาญจนบุรี ก าหนดจัดงานวันรวมน้ าใจให้กาชาด ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  
เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ตลาดปากบ่อข้างส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมร้านกาชาด 
   (4) ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัคร นายก อบจ. วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 เลือกตั้งนายก 
อบจ. วันที่ 20 ธันวาคม 2563 
   (5) กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งพายุไต้ฝุ่น โมลาเบล จะอ่อนตัวลงแล้ว คาดว่า วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2563  เป็นต้นไป จะเข้าสู่อากาศหนาวเย็นลง และน่าจะเป็นพายุลูกสุดท้ายแล้ว 
   (6) ประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลปากแพรก จะจัดงานวิ่ง 999 สืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ” 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร Pak Praek 
Municipality 2020 December 6stขณะนี้ก าลังเปิดรับสมัคร และจะจัด เดิน – วิ่ง ในวันอาทิตย์ ที่ 6ธันวาคม 2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 2เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 9/2563เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 
  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจ าเดือน กันยายน2563 

ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดท ารายงานการประชุมไปแล้วนั้น เพ่ือให้ข้าราชการ
และผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ไม่มีการแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้
การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563  
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4เรื่อง รายละเอียดงานต่างๆ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 

นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

  1.ในปีงบประมาณ 2564 เงินงบประมาณที่โอนมาก่อนครึ่งแรก จะเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
และเงินค่าเช่าบ้าน และเงินงบประมาณของกลุ่มงาน โดยภาพรวมจะลดลงจากปีที่แล้ว 

  2.การร่วมงานราชพิธีต่างๆ ขอให้กลุ่มงานเวียนกลุ่มกัน หรือจัดเวรการร่วมงานราชพิธี ว่าหน่วยงาน     
ปศุสัตว์ จะเข้าร่วมงานราชพิธีหรือร่วมวางพานพุ่ม ต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมา เวลามีงานราชพิธีต่างๆ หน่วยงานปศุสัตว์จะ
ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกับทางจังหวัดกาญจนบุรี 
ประธาน   
  ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดเวร หรือจัดบุคคลเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานราชพิธีต่างๆ และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่
จะต้องใช้ในงานนั้นๆ ให้พร้อม เช่น พานพุ่ม ถ้างานไหนต้องใช้บุคคลเข้าร่วมงานเยอะก็ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เตรียมประสาน
กลุ่มงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในงานราชพิธี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.2 กุล่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นายสมมาท   ขุนบรรเทา  ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
1. เป้าหมายในระบบ e-Operation ประจ าปีงบประมาณ 2564ด้วยกองแผนงาน อยู่ระหว่างจัดท า

ข้อมูลโครงสร้างเป้าหมาย โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงยังไม่เปิดระบบประจ าเดือน
ตุลาคม 2563โดยให้ท าการตัดยอดผลงาน ไปรายงานในเดือนถัดไป 

2. การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2564ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ 
การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2564  

1. เนื่องจากกรมการปกครองมีการอับเดตเวอร์ชั่นเครื่องอ่านบัตรใหม่ จึงขอให้ท าการติดตั้งโปรแกรม smartservice
ใหม่ โดยโหลดที่หน้าเว็บ http://regislives.dld.go.th/  
2. หาก pin codeหมดอายุให้ไปขอ pin code ใหม่ที่ ที่ว่าการอ าเภอ 
3. หากต้องการขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบประวัติทะเบียนบุคคล(เพ่ิมเติม) ให้ท าการกรอกแบบค าขอโดยแนบ
ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 1 ฉบับ พร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ส่งกลับยังกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563  
(คุณสมบัติ-ต้องเป็นข้าราชการ ระดับช านาญงานหรือเทียบเท่า) 
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เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเร่งรัดด าเนินการตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือ
เกษตรกร ตามพระราชด าริ ดังนี้ 
  1. สัญญายืมครบ 3 ปี ยังไม่แจ้งลูกเกิด 
  2. ลูกตัวที่ 1 มีอายุครบ 18 เดือน ยังไม่ด าเนินการจ าหน่าย/ขยายโค-กระบือ 
  3. สัญญายืมครบ 5 ปี ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ ยังไม่ด าเนินการมอบกรรมสิทธิ์ให้เกษตรกร 
   ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบและด าเนินการ
ตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของปศุสัตว์จังหวัด รอบท่ี 2/2563 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานเท่ากับ 95.01  

- การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ค่าคะแนน 4.04 
- การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา          ค่าคะแนน 5 
- การพัฒนาสุขภาพสัตว์   ค่าคะแนน 4.35 
- การพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ค่าคะแนน 4.90 
- การผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ค่าคะแนน 5 
- การสร้างความรับรู้    ค่าคะแนน 5 
- การปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร  ค่าคะแนน 5 
- งานนโยบายกรมปศุสัตว์  ค่าคะแนน 4.94 

การติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ในพ้ืนที่ ที่ประสบภัยขอให้รายงานเร่งด่วนในการแจ้ง ขอให้อ าเภอในพ้ืนที่เฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่น โมนาเบล แต่จังหวัด
กาญจนบุรี คงได้รับผลกระทบไม่เยอะ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะได้รับผลกระทบแค่หางพายุ ที่
อ่อนก าลังลงแล้วไม่ได้โดนโดยตรง และจังหวัดได้รับโควต้าหญ้าแห้ง จ านวน 140,000 กิโลกรัม ทางกรมปศุสัตว์ได้แจ้งให้
จังหวัดทราบ ขอฝากอ าเภอที่มีกลุ่มเสบียงอาหารสัตว์ให้ดูเรื่องการจัดสรรเสบียงอาหารสัตว์ในกลุ่ม พอถึงเวลาเกิดภัยพิบัติ
ขอให้น าอาหารสัตว์ตรงนี้มาใช้  
  หลังจากนี้จะเข้าสู่หน้าหนาว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ก าชับหน่วยงานในการอยู่เวรยาม ขอให้
ผู้ตรวจเวรยามเข้มงวดในการอยู่เวรยามด้วย ฝากกลุ่มงานช่วยดูเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากหน้าหนาว สภาพอากาศจะแห้งแล้ง 
อาจท าให้เกิดอัคคีภัย ได้ 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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4.3กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
- เรื่องเพ่ือทราบ 
นายพรศักดิ์   ประสมทอง   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ 
1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ณ ตอนนี้มีการระบาดอยู่หลายประเทศ ทั้งแอฟริกา เอเชีย ยุโรป  ส่วน

จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ติดต่อกับประเทศเมียร์ม่า สถานการณ์โรค เราได้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
2. โรคปากและเท้าเปื่อย มีการระบาดหลายจังหวัดในประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศโรคในพ้ืนที่อ าเภอ

ท่ามะกา 2 จุด  เลขOutbreak คือ ไทป์โอ 
3. ซักซ้อมการด าเนินงานการขอและรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค และการลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)ครั้งที่ 

1/2564 
     ปัจจุบันมีสัตว์ที่ตรวจรับรองได้ สัตว์ปีกพ้ืนเมือง , แพะ , แกะ,โคนม,โคเนื้อ,สุกร,ไก่ไข่, เป็ด,กระบือ 

 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
สัตว์ปีกพ้ืนเมือง        น้อยกว่า 100 ตัว 
เป็ด   น้อยกว่า 3,000 ตัว 
โคนม   ฟาร์มที่ยังไม่ได้รับรอง GAP 
โคเนื้อ  น้อยกว่า  20 ตัว 
กระบือ  น้อยกว่า  20 ตัว 
แพะ   น้อยกว่า  50 ตัว  
แกะ   น้อยกว่า 50 ตัว 
สุกร   น้อยกว่า 50 ตัว 
ไก่ไข ่  น้อยกว่า 3,000 ตัว 
การยื่นขอรับรอง 

                -เกษตรกร ยื่นเรื่องท่ี ปศุสัตว์อ าเภอ 
                -ปศุสัตว์อ าเภอตรวจประเมินเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการจังหวัด 
      - ปศุสัตว์จังหวัด ตรวจประเมินภายใน 1 เดือน อายุของใบรับรอง มีอายุ 2 ปี 
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การรายงาน 
รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม GFM หรือได้รับค าปรึกษาจากที่ปรึกษาเกษตรกร (ฟป 4.) 
และรายงานตัวเลขในระบบ e – operation 

- ชื่อ นามสกุล 

- เลขที่บัตรประชาชน 

- สถานที่เลี้ยงสัตว์ 

- เบอร์โทร 

- พิกัด 

- ชนิดสัตว์ที่เลี้ยง 

- จ านวนสัตว์ที่เลี้ยง 
มาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ภายหลังการด าเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกา ในม้า  
(African Horse Sickness) 

1.การเคลื่อนย้ายในพื้นที่เกิดโรคและพ้ืนที่ป้องกันโรค (พ้ืนที่สีแดง)        
- อ าเภอที่อยู่ในรัศมี 50 กม. จากจุดเกิดโรคในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน   
- การเคลื่อนย้ายจะด าเนินการได้ สัตว์ต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว   
  มากกว่า 40 วัน และสามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะพ้ืนที่เดียวกัน เท่านั้น 
2.การเคลื่อนย้ายในพื้นที่เสี่ยง (พ้ืนที่สีเหลือง) 
- อ าเภอหรือจังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีระหว่างรัศมี 50 กม. และ 100 กม.จากจุดเกิดโรค 
  ที่มีรายงานพบโรคระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน สามารถเคลื่อนย้ายได้เฉพาะพ้ืนที่เดียวกัน เท่านั้น 
  โดยห้ามผ่าน (พ้ืนที่สีแดง)  
- การเคลื่อนย้ายจะด าเนินการได้ สัตว์ต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วมากกว่า 40 วัน  
  ถึงจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายได้ 
3.การเคลื่อนย้ายในพื้นที่เฝ้าระวังโรค (พ้ืนที่สีเขียว) 
- อ าเภอหรือจังหวัดที่อยู่นอกรัศมี 100 กม. รอบจุดเกิดโรค และพ้ืนที่ที่ไม่พบรายงานการเกิดโรค  
   เป็นระยะเวลามากกว่า 90 วัน สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติในพ้ืนที่เดียวกัน โดยห้ามผ่าน (พื้นที่สีแดง) 
- ในกรณีที่จ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผ่าน (พ้ืนที่สีเหลือง) จะต้องไม่หยุดพักและป้องกันแมลงระหว่างการขนส่งทุกครั้ง โดยสัตว์ 
  จะต้องได้รับวัคซีนมากกว่า 40 วันจึงจะเคลื่อนย้ายได้ 
- สามารถเคลื่อนย้ายไปยัง (พ้ืนที่สีขาว) โดยต้องสั่งกัก 21 วัน และเก็บตัวอย่างเลือดในวันที่ 14 ของการกักส่งตรวจด้วยวิธี    
  PCR และผลการตรวจเป็นลบ 
4.การเคลื่อนย้ายในพื้นที่ปลอดโรค (พ้ืนที่สีขาว)        
- พ้ืนที่ที่ไม่มีรายงานพบโรค และเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถ 
  เคลื่อนย้ายได้ตามปกติ รวมถึงสามารถเคลื่อนย้ายไปยัง (พ้ืนที่สีเหลือง) และ 
  (พ้ืนที่สีเขียว) ได้ 
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มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่งประจ าปีงบประมาณ 2564  
การขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่ง 
1. ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งที่ปศุสัตว์อ าเภอท้องที่ที่เลี้ยงเป็ดเป็นประจ า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 
มิถุนายน 2564 ตามแบบ ปท.1 
2. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเข้าตรวจสอบข้อมูลและสุ่มเก็บตัวอย่าง Cloacal swab จ านวน 60 ตัวต่อฝูง ( 5 ตัว ต่อ 1 
ตัวอย่าง) ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมรูปถ่ายผู้เลี้ยงเป็ดและเจ้าของเป็ด เพ่ือน าไปจัดท าสมุดประจ าตัวฝูงเป็ดต่อไป 
3 เมื่อผลการตรวจโรคไข้หวัดนกเป็นลบทั้งหมด ให้ปศุสัตว์อ าเภอมอบสมุดประจ าฝูงเป็ดให้กับเกษตรกร และกรอกข้อมูล
การข้ึนทะเบียนเป็ดฝูงดังกล่าว ลงในแบบ ปท.2 
4. ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งตามแบบ ปท.2 ส่งกลับมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
5 เมื่อเกษตรกรปลดเป็ดในรุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ให้ปศุสัตว์อ าเภอเรียกคืนสมุดประจ าตัวฝูงเป็ด หากจะมีการเลี้ยง
ใหม่ให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือขึ้นทะเบียนฝูงใหม่ 
การเฝ้าระวังโรคในเป็ดไล่ทุ่งให้ด าเนินการดังนี้ 
ให้สุ่มเก็บตัวอย่าง Cloacal swab จ านวน 60 ตัว ต่อฝูง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นประจ าทุก 6 เดือนในเดือน
มกราคมและกรกฎาคม และกรอกข้อมูลการเก็บตัวอย่างและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการลงในสมุดประจ าฝูงเป็ดทุกครั้ง 
3. การเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่ง 
          3.1 การเคลื่อนย้ายภายในอ าเภอ เมื่อเป็ดได้รับการขึ้นทะเบียนและมีสมุดประจ าตัวฝูงเป็ด สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ภายในอ าเภอที่ขึ้นทะเบียนไว้ โดยใช้สมุดประจ าฝูงเป็ดเป็นหลักฐานแทนหนังสืออนุญาตฯ (ร.4) 
          3.2 การเคลื่อนย้ายไปยังอ าเภออ่ืนภายในจังหวัด 
  3.2.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งจะน าเป็ดไปเลี้ยงไล่ทุ่งหรือน าไปเลี้ยงอนุบาลต่อให้แจ้งความประสงค์ต่อ
ปศุสัตว์อ าเภอปลายทางตามแบบ ปท.3 พร้อมแนบสมุดประจ าตัวฝูงเป็ด 
  3.2.2 ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่ปลายทางพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีพ้ืนที่เลี้ยงจริงและไม่มีความเสี่ยงต่อโรค
ระบาด จึงอนุญาตตามแบบ ปท.4 
3.2.3 เกษตรกรน าหนังสืออนุญาตฯ ปท.4 ไปยื่นต่อปศุสัตว์อ าเภอต้นทางเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ร.4 โดย ปท.4 มี
อ า ยุ  1 0  วั น  นั บ ถั ด จ า ก วั น ที่ ป ศุ สั ต ว์ อ า เ ภ อ ใ น พ้ื น ที่ ป ล า ย ท า ง อ นุ ญ า ต 
  3.2.4 เมื่อเคลื่อนย้ายเป็ดมาถึงพ้ืนที่ปลายทาง ให้ปศุสัตว์อ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการ
เดินทางไปตรวจสอบเป็ด ทั้งสุขภาพ จ านวนและอายุของเป็ด ตามหนังสืออนุญาตฯ ร.4 และแบบ ปท.4 กรณีเป็ดที่น าไป
เลี้ยงในทุ่ง ให้ตรวจสอบสมุดประจ าตัวฝูงเป็ดในส่วนของประวัติการเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องและให้เกษตรกรใช้สมุดประจ าตัว
ฝูงเป็ดแทนหนังสืออนุญาตฯ ร.4 เคลื่อนย้ายได้เฉพาะอ าเภอนั้น 
3.3 การเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดให้ออกใบอนุญาตฯ (ร.4) และให้มีการเก็บตัวอย่าง cloacal swab จ านวน 60 ตัวต่อฝูง 
ก่อนเคลื่อนย้าย 8 -10 วัน ในทุกครั้ งที่ มีการเคลื่อนย้าย เมื่อผลการตรวจเป็นลบจึงอนุญาตให้ เคลื่อนย้ายได้  
3.4 การปฏิบัติการเก่ียวกับการเคลื่อนย้ายนอกเหนือจากที่ก าหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ที่ก าหนดไว้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวอาจารีย์  กุหลาบ   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตัวช้ีวัดบังคับ 
1.ชื่อตัวชี้วัด:การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
2.ชื่อตัวชี้วัด:การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
3.ชื่อตัวชี้วัด:การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK) 
ตัวช้ีวัดเลือก 
1.ชื่อตัวชี้วัด:โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม(สุกร) 
2.ชื่อตัวชี้วัด:การรักษามาตรฐานการรับรองปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
3.ชื่อตัวชี้วัด:การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
 
ตัวชี้วัดบังคับ 
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน    ระดับคะแนนที่ได้ 4.5 
การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK  ระดับคะแนนที่ได้ 5 
การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK)ระดับคะแนนที่ได้ 5 
โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม(สุกร)    ระดับคะแนนที่ได้ 5 
การรักษามาตรฐานการรับรองปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)ระดับคะแนนที่ได้ 5 
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ ระดับคะแนนที่ได้ 5 
ผลปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระดับคะแนนที่ได้รับ  4.90 
*อัปเดต* 
เอกสารประกอบการพิจารณารับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP) 
1.หลักฐานผู้ประกอบการ 
1.1 แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
       (ม.ฐ.ฟ)(กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเช่นพิกัดที่ตั้งฟาร์ม) 
1.2 ส าเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบการ 
1.3 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ 
1.4 แผนผังที่ตั้งโรงเรือนและสิ่งก่อสร้าง 
1.5 แผนที่ตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
1.6 รูปถ่ายแสดงสภาพภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง เช่น ประตู,รั้ว,ระบบฆ่าเชื้อ 
        บุคคลและยานพาหนะ,สภาพโรงเรือน,สถานที่เก็บอาหาร-อุปกรณ์-สารเคมี-ยา-วคัซีน, 
        สถานที่ท าลายซาก-ขยะ,เครื่องส ารองไฟฟ้า,ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น(ภาพสีเท่านั้น) 
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1.7 เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยินยอมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.8 ในกรณีขอต่ออายุการรับรอง ต้องแนบใบรับรองมาตรฐานฟาร์มฉบับที่หมดอายุ 
1.9 ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 
        ส าหรับผู้ประกอบการ 
1.10 ส าเนาใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์และส าเนาใบอนุญาตเป็น 
        ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์(กรณี ฟาร์มจิ้งหรีดและฟาร์มกวาง  
        ใช้ใบอนุญาตการสั่งยา และหนังสือรับรองการควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์) 
2.เอกสารแสดงการตรวจและผลการตรวจประเมิน 
2.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินฟาร์ม(Checklist)  
2.2 แบบฟอร์มรายงานผล 
2.3 แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่อง(ถ้ามี) 
2.4 หลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง(กรณี major ส่งรูปถ่ายก่อนและหลังการแก้ไข   
       ข้อบกพร่องกรณี minor ส่งแผนหรือแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง) 
3.เอกสารแสดงความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.1 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า(กรณีรับรองใหม่และขอต่ออายุ) 
3.2 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ านมดิบ(เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดการการเลี้ยง) 
3.3 ใบรับรองแพทย์หรือเอกสารการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรภายในฟาร์ม 
3.4 ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และสารตกค้าง(กรณีรับรองใหม่และขอต่ออายุ) 
3.5 ผลสรุปการตรวจสอบโรควัณโรค/แท้งติดต่อ(กรณีฟาร์มโคเนื้อ,โคนม,แพะเนื้อ,แกะเนื้อ  
,แพะนม และควายเนื้อ) 
หมายเหตุ:กรณีฟาร์มขอรับรองใหม่ หากพบมีการกรอกสถานที่ตั้งฟาร์มในเอกสารต่างๆไม่ตรงกัน ขอให้ยืนยันที่อยู่ฟาร์มให้
ชัดเจน 
 
มติทีป่ระชุมรับทราบ 
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4.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวจันทร์แรม  ศรีสุข  ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
กิจกรรมด าเนินงาน 
1. พัฒนาเกษตรกรสู่  Smart Farmer  จ านวน      10 ราย 
2. พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer  จ านวน      10    ราย 
3. พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ  จ านวน      10    ราย 
4. สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์    จ านวน     10 ราย 
5. การคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น (ระดับเขต และ ระดับจังหวัด) 
6. การถอดบทเรียน Smart Farmer ต้นแบบ 
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
กิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. 
1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. กระทรวงฯ 
1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     (ศพก.) : ศูนย์หลักของ
กระทรวงฯ 
งบประมาณ * ค่าวัสดุการเกษตรศพก. ละ 1,000 บาท  เช่น ถังใส่อาหารและน้ า แร่ธาตุก้อน หรือตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่  
2. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
2.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ  
งบประมาณ :-เงินอุดหนุนทั่วไป ศูนย์ละ 5,300 บาท ตาม 9 เมนูทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารสัตว์/วัสดุ
การเกษตร/วัสดุปรับปรุงโรงเรือน/แปลงพืชอาหารสัตว์ หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
หมายเหตุ: คัดเลือกจาก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จากจ านวน 3 ศูนย์ ใน 1 อ าเภอ 
2.2 พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด 1 ศูนย์  
งบประมาณ :-ค่าวัสดุการเกษตร ศูนย์ละ 10,000 บาท เช่น อาหารสัตว์ถังใส่อาหารและน้ า ถังหมัก หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ 
2.3 พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต  
งบประมาณ   :-ค่าวัสดุการเกษตรศพก. ละ 20,000 บาท เช่น อาหารสัตว์ ถังใส่อาหารและน้ า ถังหมัก หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ 
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กิจกรรมที่  2 สนับสนุนการให้บริการ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) 
1. จัดท าป้ายประจ าศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  
งบประมาณ :- ค่าจ้างเหมาบริการศพก. ละ 500 บาท เช่น ป้ายประจ าศูนย์ หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
หมายเหตุ:-ตัวอย่าง รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) ป้าย ประกอบด้วย 
1) แผ่นอคิริค หนา 3 มิลลิเมตร 
2) ขนาด  40 X 70 เซนติเมตร 
ตัวอย่างข้อความ 
ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
นายสมศักดิ์ รักดี 
อ าเภออยู่สุข จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเกษตรกร *การฝึกอบรม 
3.1 หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ 
งบประมาณ  :-  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 4,000 บาทต่อรุ่น 
3.2 หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
งบประมาณ  :-  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 500 บาทต่อราย 
2.โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.)กาญจนบุรี 
วันที่ 16,22 ตุลาคม 2563 เข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะ และแปลงพืชอาหารสัตว์ 
มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอ 
นายพิชัย   ภูมิสถาน  ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
  ขอรับการสนับสนุน วัคซีน ยาเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ต่างๆ               จากทาง
จังหวัด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และการออกหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆเนื่องจาก มีไม่เพียงพอ 
นายพรศักดิ์   ประสมทอง  ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
       ตอนนี้ ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะด าเนินการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ หากได้รับการจัดสรร
จากส่วนกลาง ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ได้ท าเรื่องขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมปศุสัตว์  เพ่ือจัดสรร   
ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และรอทางกรมปศุสัตว์อนุมัติงบประมาณให้ทางจังหวัด 
    
มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.7 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี 
            - ตอนนี้ ด้านมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด – 19 ทางชายแดนพุน้ าร้อน ได้มี
มาตรการป้องกัน มีการควบคุม ทั้งคน และยานพาหนะ ที่เดินทางผ่านจุด ผ่านแดนถาวร บ้านพุน้ าร้อน อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และการส่งออกสินค้าตอนนี้จะเป็นประเภท อุปโภค บริโภค ส่วนจุดผ่อน
ปรนทางการค้า บ้านพระเจดีย์สามองค์ ตอนนี้ยังปิดอยู ่

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 

- ไม่มี 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

ประธานนมเอทู อยากให้โครงการยุทธศาสตร์ฯของกลุ่มจังหวัด ช่วยผลักดันส่งเสริมนมเอทู         ในปีต่อๆไปช่วยส่งเสริม
นมเอทู ซึ่งน้ านมคุณภาพสูง ที่มีโปรตีนเบต้าเคซีน ชนิดเอทู 100% ซึ่งมีโครงสร้างโปรตีนคล้ายน้ านมคน เป็นการคัดเลือก
สายพันธุ์วัวที่ให้น้ านมแบบที่มีแต่โปรตีนเอทู เท่านั้น แล้วท าเป็นผลิตภัณฑ์นมเอทูออกจ าหน่ายเผื่อจะเป็นทางเลือกใหม่
ส าหรับคนที่มีปัญหาในการดื่มนม 
มติที่ประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6เรื่อง อ่ืน ๆ 
-  ไม่มี 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  12.00น. 
 
 
 

   (นางสาวปราณปริยาฐ์  หมื่นสังข์)            (นายศรัณย ์ เปริณะพันธ์) 
         นักจัดการงานทั่วไป            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      ผู้จดรายงานการประชุม.     ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


