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รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที1่1/2563 
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 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 านาญการ รักษาราชการแทน  

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

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอหนองปรือ 
  19.นางสาววรนุช          พุฒตาล            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (แทน ผอ.ศูนย์วิจัยฯ) 
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ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1.นายขวัญชัย               จังธนสมบัติ       ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค   
 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นางสาวชมพูนุช          สุขประเสริฐ      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
2.นางชนัญดา               จิตรใจเย็น        นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
3.นางสาวธาราทิพย์         พุ่มระชัฎร์       นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
4.นางสาวบุษราคัม          คณะรมย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
5.นายประเสริฐชัย          กิ่งทัพหลวง      เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 

          6.นางสาวปราณปริยาฐ์      หมื่นสังข์         นักจัดการงานทั่วไป 
เปิดประชุม เวลา 09.30 – 12.00น. 
  โดยปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1เรื่อง   ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
นางสาวจันทร์แรม  ศรีสุข    ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
                 เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทนท่านปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
รายละเอียดดังนี้ 
    1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 12 ราย 

(1) นายสมหวัง  บุญระยอง ด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
(2) นางรัชนี  โพธิสัตยา ด ารงต าแหน่ง พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี 
(3) นายถวิล  โคตรสมบัติ ด ารงต าแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอทองผาภูมิ 
(4) นางสาวเอ้ือมพร นพคุณ ด ารงต าแหน่ง เกษตรและสหกรณจ์ังหวัดกาญจนบุรี 
(5) นางสาวเปรมวดี  อารีย์ ด ารงต าแหน่ง สรรพากรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
(6) นายสาทิตย์  สาลีผล ด ารงต าแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 
(7) นายภักดี  พรหมเกิด  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
(8) นายภูวเดช อินทรพรหม  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
(9) นายธัญ สายสุจริต  ด ารงต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(10) นายสมหมาย เทียนสมใจ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
(11) ว่าที่ร้อยตรี  สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
(12) นายสุภชัย ปุริสาย  ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
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1.2 นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี         

   1. ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการร่วมพิธีเปิดร้านกาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 07.00 น. ณ บริเวณร้านกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และพิธีเปิดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ าแคว
และงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2563 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ า 
   2.เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมซื้อสลากกาชาดได้ที่ ที่ท าการปกครองจังหวัด
กาญจนบุ รี  (ห้ องเสมียนตรา) ชั้ น  3 ศาลากลางจั งหวัดกาญจนบุ รี  โดยจะท าการจับรางวัล  รถ Yaris ATIV                    
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 
   3.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายใน
จังหวัดกาญจนบุรี เช่น ภัยแล้ง ฝุ่นละออง การท่องเที่ยวของจังหวัด และการจัดระเบียบแพ   
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจ าเดือน ตุลาคม2563 

ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ได้จัดท ารายงานการประชุมไปแล้วนั้น เพ่ือให้ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ไม่มีการแจ้ง        
ขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- ไม่มี 

มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4เรื่อง รายละเอียดงานต่างๆ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 

นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2563  เบิกจ่าย คิดเป็น 20.44 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2563เบิกจ่าย คิดเป็น 12.47% 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน  2563เบิกจ่าย คิดเป็น 14.38 % 
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2. การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

จังหวัดกาญจนบรุี ให้หน่วยงานคดัเลือกคณะกรรมการจรยิธรรมประจ าจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากคณะกรรมการ
บางรายเกษียณอายุราชการและยา้ยไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนเพื่อให้การคัดเลือกคณะกรรมการฯ เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน จังหวัดจึงขอความร่วมมือหน่วยงานเลือกกรรมการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอ านวยการ จ านวน 3 ท่าน และ
คัดเลือกข้าราชการที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย เป็นผู้มีเกียรติ และเปน็ท่ียอมรับ จ านวน  1 ท่าน  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้เสนอช่ือข้าราชการ นายเสถียร จ านงกุล ต าแหน่งปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ  
3. ขอเชิญชวนหน่วยงานในกรมปศุสตัว์สมัครขอรับรางวัลคณุภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ.2564 

กรมปศุสัตว์ ได้จัดการสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสตัว์ ประจ าปี 2564 เพื่อให้หน่วยงานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
หน่วยงานอื่น  ก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564 และมอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 
พ.ศ.2564 ในวันท่ี 5  พฤษภาคม 2564  

- แนวคิดจะต้องเป็นวิธีใหม่ๆ ไม่ใช่ของเก่า เป็นผลงานที่เคยมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอให้เริ่มท าทุกกลุ่ม –         
ทุกอ าเภอ เพื่อทางจังหวัดจะได้รวบรวมมีผลงานส่งกรมปศุสัตว์ ในปีหน้า 

ประธาน   นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม  ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
 ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
นายพิชัย  ภูมิสถาน  ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   ได้ เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพน้ านม               

(พรีเมียมมิลล์) จะมีกลุ่มงานในการช่วยร่วมบูรณาการ เช่น กลุ่มพัฒนาคุณภาพ จะดูเรื่องน้ านม  , กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  จะดูเรื่องด้าน
สุขภาพ วัคซีน ,กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดูเรื่องด้านการตลาด เป็นต้น   

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 
4.2 กุล่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

-   เรื่องเพื่อทราบ 
นายสมมาท   ขุนบรรเทา  ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

• ตัดข้อมูลผลการปฏบิัติงานประจ าเดือน ทุกวันท่ี 22 ของเดือน  

• รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ตั้งแต่วันท่ี 23 ของเดือน ถึงสิ้นเดือน 
  - ปศอ. >> บันทึก , ยืนยันผลงาน (วันท่ี 23-25) 
  - กลุ่ม/ฝ่าย >> ตรวจสอบ , อนุมัติผลงานจากอ าเภอ (วันท่ี 26-28) 
  - ก.ยุทธ์ >> ตรวจสอบ , บันทึก , ยืนยันผลงานจังหวดั (วันท่ี 29-31)  

• แจ้งแก้ไขผลการปฏิบตัิงานในระบบได้ ภายในวันท่ี 29 ของเดือน โดยจัดท าหนังสือบันทึกเสนอปศุสตัวจ์ังหวัดขออนุมัติแก้ไข
ผลงานดังกล่าว 
เป้าหมายในระบบ e-Operation ประจ าปีงบประมาณ 2564  

• จังหวัดอยู่ระหว่างข้ันตอนการแจกเป้าหมาย จ านวน 57 กิจกรรม  โดยให้ท าการตัดยอดผลงาน ประจ าเดือน ตลุาคม-พฤศจิกายน 
2563ไปรายงานในเดือนธันวาคม 2563 
การบันทึกฐานข้อมลูระบบทะเบยีนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2564  

1. เนื่องจากกรมการปกครองมีการอบัเดตเวอร์ชั่นเครื่องอ่านบัตรใหม่ จึงขอให้ท าการติดตั้งโปรแกรม smartservice ใหม่ โดยโหลดที่
หน้าเว็บ http://regislives.dld.go.th/  
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2. หาก pin code หมดอายุให้ไปขอ Pin code ใหม่ที่ ที่ว่าการอ าเภอ  
ส าหรับ จนท. รายใหม่ที่ขออนุญาตเพิ่มเติม ให้รอการยืนยันอนุมัติจากกรมการปกครองก่อนจึงจะไปขอ Pin code 
ต่อไป 

 
                  เป้าหมายการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2564 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี     เป้าหมาย 3,000 ราย 
อ าเภอไทรโยค    เป้าหมาย 1,000 ราย 
อ าเภอบ่อพลอย                 เป้าหมาย 1,800 ราย 
อ าเภอศรสีวัสดิ ์    เป้าหมาย   900 ราย 
อ าเภอท่ามะกา    เป้าหมาย  4,250 ราย 
อ าเภอท่าม่วง    เป้าหมาย  3,000 ราย 
อ าเภอทองผาภูม ิ    เป้าหมาย  1,000 ราย 
อ าเภอสังขละบุร ี    เป้าหมาย    800 ราย 
อ าเภอพนมทวน     เป้าหมาย   2,900 ราย 
อ าเภอเลาขวัญ    เป้าหมาย  6,950 ราย 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย   เป้าหมาย  1,150 ราย 
อ าเภอหนองปรือ    เป้าหมาย 2,150 ราย 
อ าเภอห้วยกระเจา               เป้าหมาย 2,600 ราย 

         รวม   31,500       ราย  
 
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 
       “แบบฟอร์มต่างๆ ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
       สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หัวข้อ “แบบฟอร์ม” เลือกกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวข้อ โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
http://pvlo-knr.dld.go.th/webfile/doc_kyut/document_kyutcow63.html 
 
 

http://pvlo-knr.dld.go.th/webfile/doc_kyut/document_kyutcow63.html
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            ตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 1/2564 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านงบประมาณ) 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ :  10 
 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านพัฒนาบุคลากร) 
ตัวชี้วัด :  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
ร้อยละ :  10 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านสุขภาพสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
ร้อยละ :  3 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านสุขภาพสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
ร้อยละ : 3 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านสุขภาพสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์  
(การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) 
ร้อยละ :  6 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านสุขภาพสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 4 :ระดับความสาเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปทิ
ซีเมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า 
ร้อยละ :  8 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 1 : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ :  3 
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รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดบังคับท่ี 2 : การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK ร้อยละ :  2 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 1 : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
ร้อยละ :  2 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 2 : โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร) 
ร้อยละ :  2 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 6 : การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP) 
ร้อยละ :  2 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดเลือกที่ 7 : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ร้อยละ :  2 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
ร้อยละ :  5 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
ร้อยละ :  5 
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รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม 
ร้อยละ :  5 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  
ร้อยละ :  5 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด(การสร้างความรับรู้) 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 1 : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 : ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด(ด้านสารสนเทศ) 
ตัวชี้วัด : การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัดที่ 2 :ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดท าได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับ 
มอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
(ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) 
ตัวชี้วัด 3 : ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด 
น้ าหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 5 
 
                มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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4.3กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
- เรื่องเพ่ือทราบ 
นายพรศักดิ์   ประสมทอง   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
             1.รายละเอียดตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1.1 ตัวชี้วัดที่ 1ระดับความส าเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม        
     (ร้อยละ 3) 
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก (ร้อยละ 3) 
1.3 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) (ร้อยละ 6) 
1.4 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย  
                  โรคเฮโมรายิกเซปทิซเีมีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 8) 
1.5 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม  (ร้อยละ 5)  
ระดับภูมิคุ้มกันไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังที่ได้รับวัคซีนโรคนิวคาสเซิล   
พ้ืนที่เป้าหมายในการท าวัคซีน  (พ้ืนที่เสี่ยง) 
อ าเภอท่ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 
-ต าบลพงตึก , ต าบลท่าไม้ ,ต าบลดอนขม้ิน , ต าบลพระแท่น , ต าบลหวายเหนียว , ต าบลแสนตอ และต าบลท่าเลา 
อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  
-ต าบลพังตรุ และ ต าบลหนองสาหร่าย 
 การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก โดยการเก็บซาก เป้าหมายการเก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีก 

อ าเภอศรีสวัสดิ์    วันที่ส่งตัวอย่าง   15 ธันวาคม 2563 
อ าเภอบ่อพลอย   วันที่ส่งตัวอย่าง    12 มกราคม 2564 
อ าเภอสังขละบุรี   วันที่ส่งตัวอย่าง    16 กุมภาพันธ์ 2564 
อ าเภอทองผาภูมิ   วันที่ส่งตัวอย่าง    16 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ : ส่งซากสัตว์ปีกในกรณีสงสัยว่าป่วยอย่างน้อย 1 ราย รายละ 1-2 ตัว  
เอกสารการรายงาน รก.1 เชิงรับต่อเดือน (ซากสัตว์ปีก)  
1. แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (รก.1) 
2. รายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคระบาดสัตว์ปีก 
3.ใบน าส่งตัวอย่าง 
4.ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
5.แบบรายงานสถานการณ์และการควบคุมโรคสัตว์ปีกประจ าสัปดาห์ (สคส.1) 
6. บันทึกการสั่งกักสัตว์ 
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เป้าหมายการเก็บตัวอย่างซากไก่พื้นเมือง 

อ าเภอศรีสวัสดิ์    วันที่ส่งตัวอย่าง   15 ธันวาคม 2563 
อ าเภอบ่อพลอย   วันที่ส่งตัวอย่าง    12 มกราคม 2564 
อ าเภอสังขละบุรี   วันที่ส่งตัวอย่าง    16 กุมภาพันธ์ 2564 
อ าเภอทองผาภูมิ   วันที่ส่งตัวอย่าง    16 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ :  ไก่พื้นเมืองจากเกษตรกร 2 ราย รายละ 1-2 ตัว (รวมเป็น 1 ตัวอย่าง) 
เป้าหมายการเก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาติ 

อ าเภอศรีสวัสดิ์    วันที่ส่งตัวอย่าง   15 ธันวาคม 2563 
อ าเภอบ่อพลอย   วันที่ส่งตัวอย่าง    12 มกราคม 2564 
อ าเภอสังขละบุรี   วันที่ส่งตัวอย่าง    16 กุมภาพันธ์ 2564 
อ าเภอทองผาภูมิ   วันที่ส่งตัวอย่าง    16 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ :  เก็บตัวอย่างซากนกธรรมชาติ 1 ตัว/อ าเภอ 
เป้าหมายการเก็บตัวอย่างซากเป็ดไล่ทุ่ง 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี   

1.วันที่ส่งตัวอย่าง     15 ธันวาคม 2563 
2.วันที่ส่งตัวอย่าง     12 มกราคม 2564 
3. วันที่ส่งตัวอย่าง    16 กุมภาพันธ์ 2564 
4. วันที่ส่งตัวอย่าง    16 มีนาคม 2564 

หมายเหตุ :เก็บซากเป็ดไล่ทุ่ง 3 ฝูงต่อเดือน ฝูงละ 1 ตัว = 3 ตัว/เดือน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) (ร้อยละ 6) 
การพิจารณาผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดพิจารณา 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีน (ร้อยละ 4) 
ส่วนที่ 1.1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (ร้อยละ 2) 
ส่วนที่ 1.2 การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 2) 
ส่วนที่ 2 ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (ร้อยละ 2)  
ส่วนที่ 1.1 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (ร้อยละ 2) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 ประเมินจาก 
1.1.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ (รอบรณรงค์ 1/2564 (ต.ค.-พ.ย. 63) 
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  1.2.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
ในโคนม (รอบรณรงค์ที่ 1/2564 (ต.ค.-พ.ย. 63) 
  1.3.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (รอบรณรงค์ระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย. 63) 
  เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2564 ประเมินจาก  
  1.1.การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 
ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ (รอบรณรงค์ที่ 2/2564 (เม.ย.-พ.ค. 64) 
  1.2.การฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม (รอบรณรงค์ท่ี 2/2564 (ก.พ.-มี.ค.64) และ            
รอบรณรงค์ที่ 3/2564 (มิ.ย.-ก.ค.64) 
ส่วนที่ 1.2 การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 2) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564  
การติดตามแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• การด าเนินการ: ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมแผนการฉีดวัคซีน 

• การตรวจสอบ: รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้
ส านักงานปศุสัตว์เขตภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564  

เกณฑ์การให้คะแนน รอบท่ี 2/2564  
การติดตามผลการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• การด าเนินการ: ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมผลการฉีดวัคซีน โดยทุกท้องถิ่นสามารถ
ฉีดวัคซีน (vaccination coverage) ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ตามแผนการฉีดวัคซีน 

• การตรวจสอบ: รายงานผลการฉีดวัคซีนของท้องถิ่นครบทุกท้องถิ่น ให้ส านักงานปศุสัตว์เขตภายในวันที่ 
15 กันยายน 2564  

ส่วนที่ 2 ดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย (ร้อยละ 2) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 
- เก็บตัวอย่างซีรั่ม ครบถ้วนตามเป้าหมายใน โครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์        
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ่ ประจ ารอบรณรงค์ 1/2564 และการติดตามระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการฉีดวัคซีนในโคนม 
  เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2564 
  - โคเนื้อ/โคนม/กระบือ มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย หมายถึง มีระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคปาก
และเท้าเปื่อย ชนิด O และ A มากกว่าหรือเท่ากับ 1:80 ด้วยวิธี LP-ELISA โดยพิจารณาจากร้อยละของระดับภูมิคุ้มกันต่อ
ตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายของจังหวัด 
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย  
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า (ร้อยละ 8) 
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การพิจารณาผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
   ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (ร้อยละ 1) 
   ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรค
พิษสุนัขบ้า        ในระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 3) 
   ส่วนที่ 3 การการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า) 
(ร้อยละ 4)  
ส่วนที่ 1 การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (ร้อยละ 1) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 พิจารณาจาก 
    รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรค   ในสัตว์” ตามเงื่อนไขความเสี่ยง
ของแต่ละจังหวัด 
ส่วนที่ 2 การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรค
พิษสุนัขบ้า        ในระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 3) 
การรายงานการเกิดโรคระบาดที่ส าคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า         
ในระบบสารสนเทศ (ร้อยละ 3) 
 1. การรายงานการเกิดโรคเบื้องต้น (กคร 1)  ภายใน 24 ชั่วโมง 
 2. การสอบสวนทางระบาดวิทยา (กคร 2)  ภายใน 72 ชั่วโมง 
 3. ประกาศโรคระบาดชั่วคราว (กคร 3)  จนกว่าโรคจะสงบ 
 4. รายงานภาวการณ์ระบาดของโรค (กคร 3)  จนกว่าโรคจะสงบ 
 5. หากด าเนินการรายงานไม่ครบทุกเอกสาร เคสนั้นจะได้  (0 คะแนน) 
ส่วนที่ 3 การการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ท่ีส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย                     
และโรคพิษสุนัขบ้า) (ร้อยละ 4)  
การการควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่ส าคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า) 
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2564 และ รอบที่ 2/2564  
 การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 
  - ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) ในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค โดยพิจารณา
การฉีดวัคซีนในฟาร์มหรือฝูงปศุสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงรวมกับฟาร์มหรือฝูงสัตว์ที่เกิดโรค และด าเนินการฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากพบสัตว์ป่วยตัวแรก โดยรายงานแผน/ผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (กคร 5) ในวันศุกร์
ของทุกสัปดาห์จนกว่าจะด าเนินการเรียบร้อย (2 คะแนน) 
  - ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติม หรือเกิดโรคซ้ าภายในรัศมีรอบจุดเกิดโรค 5 กิโลเมตร หลังจากผ่านระยะเวลา  
1 เดือน ที่พบสัตว์ป่วยตัวแรก (1 คะแนน) 
  - รายงานผลการด าเนินงาน  e-Operation (1 คะแนน) 
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เงื่อนไขส่วนที่ 3 

1. หากไม่ส่งสรุปรายงาน กคร.5 ส าหรับการควบคุมโรคทาง e-smart surveillance  
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตามข้อ 3.1.1 จะได้ 0 คะแนน ในหัวข้อ 3.1.1 

2. ส าหรับข้อ 3.1.2 พิจารณาจากรายงาน กคร. 3 และกคร.3 เฉพาะกิจ ส าหรับโรคปากและเท้าเปื่อย  
และโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม  ร้อยละ 5 
น้ าหนักผลงาน 
 1. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม(ตัว) ร้อยละ 30 
 2. จ านวนสัตว์แม่พันธุ์ดีตั้งท้องจากการผสมเทียม(ตัว) ร้อยละ 35 
 3. จ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม(ตัว) ร้อยละ 35 
2.สถานการณ์โรคระบาดสัตว์  
             โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
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โรคปากและเท้าเปื่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.มาตรการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  
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4.โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุก แบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564  
เป้าหมายการเก็บตัวอย่างโครงการ X-ray ไก่ไข่ ครั้งที่ 1/2564  
ด าเนินการส่งตัวอย่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 (ก่อนเที่ยง)  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี    ฟาร์มไก่ไข่ GAP  บริบูรณ์ฟาร์ม และ มยุรีฟาร์ม 
อ าเภอหนองปรือ           ฟาร์มไก่ไข่ GAP  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ 
อ าเภอท่าม่วง  ฟาร์มไก่ไข่  GAP  เกษมชัยฟู้ด  จ ากัด 
อ าเภอท่ามะกา  ฟาร์มไก่ไข่ GAP   ฟาร์มสมบัติ  เสนกรรหา 
หมายเหตุ : เก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab จ านวนตัวอย่าง 6 หลอด VTM/ฟาร์ม 
        จ านวนไก่ไข่ swab 5 ตัว/1 หลอด VTM รวมจ านวนไก่ไข่ท่ีต้อง swab เท่ากับ 30 ตัว/ฟาร์ม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวอาจารีย์  กุหลาบ   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
ตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตัวชี้วัดบังคับ 
1.ชื่อตัวชี้วัด:การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
2.ชื่อตัวชี้วัด:การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK 
3.ชื่อตัวชี้วัด:การรับรองสถานที่จ าหน่ายไข่สด ตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
        (ปศุสัตวO์K)  
ตัวชี้วัดเลือก  
1.ชื่อตัวชี้วัด:ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  
2.ชื่อตัวชี้วัด:โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม(สุกร) 
4.ชื่อตัวชี้วัด:การรักษามาตรฐานการรับรองปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศGMP) 
5.ชื่อตัวชี้วัด:การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
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การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ส าหรับฟาร์มไก่ไข่ (มกษ.6909-2562) (มาตรฐานบังคับ) 
มากกว่า 100,000 ตัว   มกอช.(ใบอนุญาต) , กรมปศุสัตว์ (ใบมาตรฐานฟาร์ม) วันที่เริ่มบังคับ  21 ก.พ. 2564  
1,000-99,999 ตัว       มกอช.(ใบอนุญาต) , กรมปศุสัตว์ (ใบมาตรฐานฟาร์ม) วันที่เริ่มบังคับ 21 ก.พ. 2568  
1-999 ตัว วันที่เริ่มบังคับ ไม่บังคับ  
ค่าธรรมเนียม        มกอช (ใบอนุญาต)  
                        รับรอง 100/1000 บาท 
                        ต่ออายุ 50/500 บาท  
                       กรมปศุสัตว ์(ใบมาตรฐานฟาร์ม)   ไม่มี  
รายชื่อฟาร์มที่มากกว่า 100,000 ตัว 
มยุรีฟาร์ม   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   วันที่หมดอายุ  30 พฤษภาคม 2565 
บริษัทเกษมชัยฟู้ดส์ จก.   อ าเภอท่าม่วง  วันที่หมดอายุ  18 ตุลาคม 2564 
ฟาร์มเขมประชา   อ าเภอท่ามะกา   วันที่หมดอายุ  18 พฤษภาคม 2564 
มาตรฐานฟาร์มที่ก าลังจะบังคับ 
  1.ฟาร์มสุกร 
  2.ปางช้าง 
  3.ฟาร์มโคนม  
มาตรฐานฟาร์มที่เพิ่มขอบข่ายการรับรอง  
1.ฟาร์มจิ้งหรีด 
2.ฟาร์มกระบือนม 
3.ฟาร์มสุนัข 
4.ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงปล่อยอิสระ 
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 

• กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่ง (ตามแผนการเก็บตัวอย่าง) 

• แบบสอบถามโรงฆ่าสัตว์ 

• แบบรายงานส่งกรมปศุสัตว์ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
- แบบตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รายงานการตรวจก่อน/หลังฆ่า รายงานการรับรองเนื้อ 

• การป้องกันโรคระบาดที่โรงฆ่าสัตว์ 

• การจัดเก็บเอกสาร ณ โรงฆ่าสัตว์  
- แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ รายงานการตรวจก่อน/หลังฆ่า รายงานการรับ 
 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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4.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวจันทร์แรม  ศรีสุข  ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรม พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ  เป้าหมาย 20 ราย 
พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี, อ าเภอเลาขวัญ ,อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  
กิจกรรม พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์เล็ก 
-อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร(โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกร (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดแพะ)   เป้าหมาย 5 ราย 
พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค  
- ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่าย เป้าหมาย 1 ครั้ง  พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี  
กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ 
-อบรมเกษตรกรต้นแบบ  เป้าหมาย 12 ราย  พ้ืนที่ด าเนินการ  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   อ าเภอท่ามะกา   อ าเภอท่าม่วง   
อ าเภอทองผาภูมิ  อ าเภอพนมทวน  อ าเภอเลาขวัญ 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 
-ฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานอาสาปศุสัตว์   เป้าหมาย 20 ราย  พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี 
-คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัด  เป้าหมาย 1 ราย  พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ ( รางวัลที่ 3 )  
-คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ให้ได้รับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ  เป้าหมาย 15 ราย  พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ  
กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
-ติดตามการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้าของเกษตรกร (ปศจ.)  เป้าหมาย 67 ราย  พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
-จ านวนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชได้รับการปรับเปลี่ยน (ปศจ.)เป้าหมาย 335 ไร่  พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
กิจกรรม โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (ระยะที่2) 
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 86 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 6 ราย 
                                                           อ าเภอเลาขวัญ 60 ราย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 20 ราย  
กิจกรรม โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
-เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  เป้าหมาย 1 ราย  พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ  (รางวัลชมเชย) 
-กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด  เป้าหมาย 1 กลุ่ม  พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค 
กิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง 
-จัดตั้งฟาร์มสาธิตในเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ปศจจัดตั้งฟาร์มสาธิตในเกษตรกรที่มีศักยภาพ (ปศจ.) เป้าหมาย 4 แห่ง 
-พ้ืนที่ด าเนินการ  อ าเภอไทรโยค 1 แห่ง  อ าเภอท่ามะกา 2 แห่ง  อ าเภอท่าม่วง 1 แห่ง  
-พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พ้ืนเมือง  จ านวน 4 ราย  พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค 1 ราย  
อ าเภอท่ามะกา 2 ราย  อ าเภอท่าม่วง 1 ราย  
-ติดตามและนิเทศงาน (ปศจ.)  เป้าหมาย 2 ครั้ง  พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี 
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กิจกรรม ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
-จ านวนการตรวจเยี่ยม/จ านวนการตรวจเยี่ยม/ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์  (โคเนื้อ 6 ครั้ง แพะ 2 ครั้ง)  
เป้าหมาย 8 ครั้ง   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค  อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอหนองปรือ 
กิจกรรม ส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 
-ฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 
เป้าหมาย 15 ราย  พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอพนมทวน อ าเภอห้วยกระเจา 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต   เป้าหมาย 3 ราย  พื้นที่ด าเนินการ  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ าเภอพนมทวน   
                                                       อ าเภอห้วยกระเจา 
-พัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย  1 แห่ง   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
-ติดตามและนิเทศงาน  เป้าหมาย 12 ครั้ง  พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี 
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
-พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงใหม่  จ านวน 3 ราย  พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอศรีสวัสดิ์  อ าเภอทองผาภูมิ  
                                                                        อ าเภอสังขละบุรี 
-พัฒนาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง  เป้าหมาย 6 ราย พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค                           
                                                     อ าเภอท่าม่วง  อ าเภอท่ามะกา   อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  อ าเภอหนองปรือ 
-พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย เป้าหมาย 6 เครือข่าย  พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
                                     อ าเภอไทรโยค  อ าเภอท่าม่วง   อ าเภอท่ามะกา   อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  อ าเภอหนองปรือ 
-พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายใหม่  เป้าหมาย  3 เครือข่าย   พื้นที่ด าเนินการ  อ าเภอศรีสวัสดิ์  
                                                                                        อ าเภอทองผาภูมิ  อ าเภอสังขละบุรี 
-พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายเดิม เป้าหมาย 6 เครือข่าย พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
                                 อ าเภอไทรโยค  อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย  อ าเภอหนองปรือ 
-จ านวนครั้งจัดเวทีการมีส่วนร่วม 3/5 ประสาน  เป้าหมาย 36 ครั้ง พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค  
อ าเภอศรีสวัสดิ์  อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอท่าม่วง  ทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี ด่านมะขามเตี้ย  หนองปรือ 
-จ านวนคนที่เข้าร่วมเวทีมีส่วนร่วม 3/5 จ านวนคนที่เข้าร่วมเวทีมีส่วนร่วม 3/5 ประสานและเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เป้าหมาย 630 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค  อ าเภอศรีสวัสดิ์  อ าเภอท่ามะกา   
อ าเภอท่าม่วง  ทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี ด่านมะขามเตี้ย  หนองปรือ 
-พัฒนาเจ้าหน้าที่  เป้าหมาย   13 ราย   พ้ืนที่ด าเนินการ จ านวน 13 อ าเภอ  
-จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มในระบบ จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มในระบบ Digital เป้าหมาย  3 ราย   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
อ าเภอทองผาภูมิ   อ าเภอสังขละบุรี 
-ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประจ าถิ่น สร้างธนาคารอาหารชุมชน เป้าหมาย 45 ครั้ง พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอไทรโยค  อ าเภอศรีสวัสดิ์  อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอท่าม่วง  ทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี ด่านมะขามเตี้ย  หนองปรือ 
- รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและเครือข่าย เป้าหมาย 300,000 บาท 
- ติดตามการด าเนินงานในเกษตรกร 
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กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ 
-กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ แปลงปี 64  เป้าหมาย 2 แปลง  
                                     พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
-เกษตรกรได้รับความรู้กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้ฯ การเลี้ยงสัตว์  เป้าหมาย 60 ราย  
                                     พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
-การพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน แปลงปี 64 เป้าหมาย 2 แปลง  
                                     พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
-เกษตรกรได้รับความรู้จากการพัฒนาแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน    เป้าหมาย 60 ราย  
                                     พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
-การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ต้นทุน แปลงปี 64 เป้าหมาย 2 แปลง พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
-เกษตรกรได้รับความรู้การบริหารจัดการผลผลิต และการตลาด ลดต้นทุน    เป้าหมาย 60 ราย  
                                     พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอเลาขวัญ 
-ติดตามนิเทศงาน    เป้าหมาย 12 ครั้ง  พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี 
กิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
-ฝึกอบรมให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรภายใต้โครงการฯ  เป้าหมาย 53 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ 
-ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสุกร     เป้าหมาย 2 แห่ง   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ 
-ฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก เป้าหมาย 5 แห่ง   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ 
-ส่งเสริมการเลี้ยงสุกร         เป้าหมาย 8 ราย   พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ 
-เพาะขยายพันธุ์สุกร           เป้าหมาย 4 ราย   พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ 
-สนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ สนับสนุนแร่ธาตุ วัคซีน เวชภัณฑ์ โคเนื้อ เป้าหมาย 20 ราย    
                                       พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ 
-ส่งเสริมการท าแปลงหญ้าสาธารณะ     เป้าหมาย 20 ไร่   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ   
 
-การติดตามและให้ค าแนะน า (ส่วนกลาง)  จังหวัดและเขต แห่งละ 12 ครั้ง  เป้าหมาย 12 ครั้ง  
                                           พ้ืนที่ด าเนินการ จังหวัดกาญจนบุรี  
กิจกรรม โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาญจนบุรี 
- ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย 20 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอหนองปรือ 
-สาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก  เป้าหมาย 100 ตัว  พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอหนองปรือ 
-ผลิตลูกสัตว์ปีก          เป้าหมาย 1,000 ตัว  พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอหนองปรือ 
-ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร (รายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร (ราย)  เป้าหมาย 20 ราย  
                                                        พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอหนองปรือ 
-ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร (ตัวส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกสู่เกษตรกร (ตัว) เป้าหมาย 200 ตัว   
                                                        พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอหนองปรือ 
 
 



~ 20 ~ 

 
กิจกรรม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
- ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์ให้กับครูและนักเรียนใน ร.ร  เป้าหมาย 13 โรงเรียน 
- กลุ่มท่ัวไป                เป้าหมาย 10 โรงเรียน 
-กลุ่มพัฒนา                เป้าหมาย 2 โรงเรียน 
-กลุ่มจัดตั้งใหม ่           เป้าหมาย 1 โรงเรียน 
-ท าวัคซีนสัตว์ปีกในโรงเรียน สอดคล้องกับ สคบ.  
รอบท่ี 1    เป้าหมาย 13 โรงเรียน   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี 
รอบท่ี 2    เป้าหมาย 13 โรงเรียน   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี 
รอบท่ี 3    เป้าหมาย 13 โรงเรียน   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี 
รอบท่ี 4    เป้าหมาย 13 โรงเรียน   พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี 
-จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายผลด้านปศุสัตว์/จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายผลด้านปศุสัตว์/ส่งเสริมผู้ปกครอง 
เป้าหมาย 65 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี 
-จ านวนผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ "ศูนย์บริการเรียนรู้ของโรงเรียนจ านวนผู้เข้าศึกษาเรียนรู้ "ศูนย์บริการเรียนรู้ของโรงเรียน" 
เป้าหมาย 650 ราย พ้ืนที่ด าเนินการ อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี 
กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

- เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์   เป้าหมาย 270 ราย 
กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
-จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ  Smart จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เข้าสู่ระบบ  Smart Farmer  เป้าหมาย 40 ราย 
-การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart การฝึกอบรม/พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  เป้าหมาย 10 ราย 
-การฝึกอบรม/พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer                 เป้าหมาย 10 ราย 
-การฝึกอบรม/พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ                       เป้าหมาย 10 ราย 
-การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ                                     เป้าหมาย 2 ราย 
-สนับสนุนวัสดุการเกษตรให้เกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด         เป้าหมาย 1 ราย 
- ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   เป้าหมาย 2 ครั้ง 
กิจกรรม สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (แปรรูปผลิตภัณฑ์) 
-เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart เสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ให้กับ Smart Farmer   เป้าหมาย  10 ราย พื้นที่ด าเนินการ อ าเภอทองผาภูมิ 
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กิจกรรม โครงการศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
-ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. : ศูนย์หลัก กษ.) เป้าหมาย 13 ศูนย์   
                             พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 
-ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์    เป้าหมาย 13 ศูนย์   พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 
-พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ เป้าหมาย 13 ศูนย์   พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 
-พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด  เป้าหมาย 1 ศูนย์    
-สนับสนุนการให้บริการ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)     เป้าหมาย 39 ศูนย์   พื้นที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 
-สนับสนุนเอกสารทางวิชาการด้านปศุสัตว์                   เป้าหมาย 39 ศูนย์   พื้นที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 
-ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่ายฯ          เป้าหมาย 130 ราย   พ้ืนที่ด าเนินการ 13 อ าเภอ 
มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.7 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

-  ไม่มี 
 

           มติที่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายสมมาท   ขุนบรรเทา   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
  การอยู่เวรยาม และการพักในบ้านพักอาศัยในส านักงานฯ หลังเวลา 2 ทุ่ม จะปิดประตูด้านหน้าส านักงาน 
และถ้าใครจะเข้า – ออก หลังเวลา 2 ทุ่ม ถ้าใครจะเข้าออก ให้มาติดต่อขอรับกุญแจก่อน ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  12.00น. 
 
 
 

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

 


