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รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที1่2/2563 
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม 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) 
  20.นายสามารถ           เปรมปรีดิ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล (แทน ปศอ.ไทรโยค) 
  21.นายเอกชัย             โพธิท์อง  นักวิทยาศาสตร์ (แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี) 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นางสาวชมพูนุช          สุขประเสริฐ      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
2.นายลีนวัตน์               สุขเกษม          นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

          3.นางสาวปราณปริยาฐ์      หมื่นสังข์        นักจัดการงานทั่วไป 
เปิดประชุม เวลา 09.30 – 12.00น. 
 
  โดยปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1เรื่อง   ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ   พึ่งเจียม ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
                 รายละเอียดดังนี้ 
    1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 7 ราย 

(1) นายวรวุฒิ หลายพูนสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
(2) ว่าที่ พ.ต.อ.สุกิจ ก้องจตุศักดิ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 

(3) พ.ต.อ.จักษ์  ยังให้ผล ด ารงต าแหน่ง ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
(4) นายศานติ  ศรีบุรี ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 
(5) นายมนต์ชัย เดชผล ด ารงต าแหน่ง แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 
(6) นายธิติพนธ์   ระลอกแก้ว  ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านักงาน กศน.         

จังหวัดกาญจนบุรี 
(7) นายอนันธนวิชญ์   อนุศาสนัน ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันเพาะกล้า

คุณธรรม  
1.2 นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี         

              1. ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยกันท างานอย่างเต็มความสามารถในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID -19) จังหวัดกาญจนบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อ และ
จังหวัดยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจโรงงานที่มีต่างด้าวท างาน รวมถึงที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวเพ่ือท า
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด 
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   2.การค้าชายแดน จังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกับทหาร ต ารวจ อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกตรวจสินค้าชายแดนว่ามีการกักตุนสินค้าหรือไม่ หากพบว่ามีการกักตุนจริงก็จะด าเนินการตามกฎหมายทันที 

3.งานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (งานยุทธหัตถี ดอนเจดีย์) ก าหนดการ วันที่  18 – 26 
มกราคม 2564 เลื่อนงานเป็นวันที่ 1 -26 กุมภาพันธ์ 2564 และถ้าสถานการณ์ยังไม่สงบก็ต้องเลื่อนงานออกไปอีก         
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จะพิจารณาร่วมงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 4 .โค ร งก าร  To Be Number One ข อ งทู ล ก ร ะห ม่ อ ม ห ญิ ง อุ บ ล รั ต น ร าช กั ญ ญ า                   
สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาในเดือน มิถุนายน 2564 เพราะครบ 5 ปีแล้ว และจะมาในทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้พัฒนาและ     
ต่อยอดไปเรื่อยๆ ก าหนดการเสด็จยังไม่ชัดเจน 

5.จังหวัดเคลื่อนที่ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่บ้านจะแก ต าบลไล่โว่  
อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ก าหนดการที่แน่นอนยังไม่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจ าเดือน พฤศจิกายน

2563 ครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1        
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดท ารายงานการประชุมไปแล้วนั้น เพื่อให้ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า 
ไม่มีการแจ้งขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
- การรับสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2564      

(DLD Quality Awards 2021)  กรมปศุสัตว์ ได้จัดการสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี 2564 เพ่ือให้หน่วยงาน
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอ่ืน  ก าหนดการรับสมัครตั้งแต่วั นที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 15 
มกราคม 2564 และมอบรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 5  พฤษภาคม 2564  

- แนวคิดจะต้องเป็นวิธีใหม่ๆ ไม่ใช่ของเก่า เป็นผลงานที่เคยมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอให้เริ่มท าทุก
กลุ่ม – ทุกอ าเภอ เพ่ือทางจังหวัดจะได้รวบรวมมีผลงานส่งกรมปศุสัตว์ ในปีหน้า 
 

มติทีป่ระชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4เรื่อง รายละเอียดงานต่างๆ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 

นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2563  เบิกจ่าย คิดเป็น 33.96 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2563  เบิกจ่าย คิดเป็น 24.15 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 28 ธันวาคม  2563  เบิกจ่าย คิดเป็น 23.58 % 

 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 
4.2 กุล่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

              -   เรื่องเพื่อทราบ 
นายสมมาท   ขุนบรรเทา  ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

1.การบันทึกผลงานผ่านระบบ e-Operation ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้แจ้งเป้าหมายของแต่ละกลุ่มฝ่าย
ให้กับทางอ าเภอทราบแล้ว ในส่วนของเดือนนี้จะเริ่มคีย์ข้อมูลแล้วและปัญหาของระบบ กรมปศุสัตว์จะล่ม ซึ่งเป็นเกือบทุก
จังหวัดที่มีปัญหาด้านระบบ ส่วนยอดหรือเป้าหมายในส่วนของอ าเภอถ้ามีปัญหาหรือไม่เข้าใจสามารถสอบถามผู้รับผิดชอบ
จากกลุ่มฝ่าย 

2.การบันทึกข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเปิดให้บันทึกแล้วยอดรวมทั้งหมด 31,500 ราย 
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  
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ฝากข้อสังเกต ส าหรับเกษตรกรรายผู้เสียชีวิต รบกวนทางปศุสัตว์อ าเภอช่วยเช็คดูว่ามีทายาท มาขึ้นทะเบียนต่อ
หรือไม่ ในรายผู้เสียชีวิต เพราะถ้าไม่อย่างนั้น จ านวนเกษตรกรหรือจ านวนสัตว์จะหายไปจากระบบ  
 3.ฟาร์มมาตรฐาน หรือ ฟาร์มGAP หรือระบบการเลี้ยงที่กรมปศุสัตว์รับรองอยู่ตามระเบียบ ฝากให้อ าเภอ
ช่วยดูให้ลงข้อมูลทุกฟาร์ม กรณีอย่างโรคระบาด โควิด – 19 รอบ 2 เดี๋ยวจะมีปัญหาว่าไม่ได้น าเข้าระบบทุกฟาร์ม 
 4.ธนาคารโค – กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ฝากทางอ าเภอเลาขวัญ เกษตรกรที่ครบ 3 ปี    
รอมอบกรรมสิทธิ์ครบ 5 ปี ฝากอ าเภอช่วยติดตามด้วย ว่ามีการเคลื่อนไหวมีการแจ้งลูกเกิดบ้างหรือไม่ ในส่วนของ
อ าเภอเลาขวัญ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือที่ยั่งยืน วันรับมอบตั้งแต่ ปี 2558  และตอนนี้ก็เลย 3 ปี มาแล้ว
ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวบ้างหรือไม่ ส่วนอ าเภอไหนมีเกษตรกรยื่นความจ านงแบบฟอร์มจะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

 
                มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.3กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
             - เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวชมพูนุช   สุขประเสริฐ  ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 

- สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ในพ้ืนที่ทั่วไปหลักๆ จะเป็นโรค FMD ตอนนี้ที่ระบาดกันอยู่ ช่วงนี้ที่ประกาศโรคกัน
อยู่ ในเดือนธันวาคม 2563 จะมีอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดล าพูน 
ต่อไปนี้ตัวชี้วัดจะเกี่ยวข้องกับ E-Smart Plus จึงขอความร่วมมือกับท่านปศุสัตว์อ าเภอทุกท่าน ว่าต่อไปถ้ามีที่ไหนประกาศ
โรคระบาด ขอให้ส่งรายงานให้ครบ กคร.1-5 เพราะจะต้องน าข้อมูลมาลงในระบบ E-Smart Plus และทางกรมปศุสัตว์จะ
ประเมินตัวชี้วัดจากระบบ E-Smart Plus จึงขอความร่วมมือส่งเอกสารให้ครบที่ไหนมีประกาศโรคระบาด 

- โรคปากและเท้าเปื่อย ที่ประกาศโรค ณ ตอนนี้ ที่ระบาดทั่วไปจะเป็นไทป์โอ ที่เห็นทุกท่ี 
           - รายงานประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด เป้าหมายของแต่ละอ าเภอ จะเยอะสุดที่อ าเภอเลาขวัญ จ านวนฟาร์ม
สุกรที่ขึ้นทะเบียน 444 ฟาร์ม จ านวนสุกร 90,319 ตัว 
    โครงการส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล รอบท่ี 1/2564  
 รายชื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองที่ได้รับรอง GFM) 
 นายจักรชัย สัญญะชิต เลขที่ 30/4  ม.4 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชนิดสัตว์ สัตว์ปีกพื้นเมือง จ านวน 10 ตัวอย่าง 
 นายวิริยะ โชควิเชียรฉาย เลขที่ 92/2  ม.11 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ชนิดสัตว์ สัตว์ปีกพื้นเมือง จ านวน 10 ตัวอย่าง  
 นายจักรชัย สัญญะชิต   เลขที่ 45  ม.7 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  ชนิดสัตว์ สัตว์ปีกพื้นเมือง จ านวน 10 ตัวอย่าง   
 นายไพฑูรย์ นพคุณ เลขที่ 92  ม.11 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ชนิดสัตว์ สัตว์ปีกพื้นเมือง จ านวน 10 ตัวอย่าง 
นายสหพล สุมังคะ เลขที่ 88/0  ม.11 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ชนิดสัตว์ สัตว์ปีกพื้นเมือง จ านวน 10 ตัวอย่าง  
นางสังคลี ผ่องสะอาด เลขที่ 23  ม.2 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  ชนิดสัตว์ สัตว์ปีกพื้นเมือง จ านวน 10 ตัวอย่าง 
หมายเหตุ : เก็บตัวอย่างซีรั่มฟาร์มละ 10 ตัว พร้อมส่งกลับมายังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
             ภายในวันที่ 20 มกราคม 2564  
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       โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 
       -อ าเภอไหนที่พร้อมสามารถอบรมได้เลย ส่วนคู่มือที่ใช้ในการอบรมตอนนี้รอรับจาก เขต 7 และจะน าส่งอ าเภอต่อไป  
 - มาตรการเข้มงวดเกี่ยวกับระบาดโรคปากและเท้าเปื่อย จะมีเพ่ิมเข้ามาคือการส ารวจข้อมูลตลาดนัดค้าสัตว์และ
กับผู้ประกอบการค้าและขนส่งสัตว์ในพ้ืนที่ จะมีตลาดนัดหลักๆ คือ ที่อ าเภอท่ามะกา และอ าเภอเลาขวัญ มี 2 ตลาดนัด ให้
ไปส ารวจข้อมูลเพิ่ม ส่งภายใน วันที่ 10 มกราคม 2564 ทางกลุ่มจะส่งแบบฟอร์มไปให้อ าเภอ  
 หากพบว่าตลาดนัดค้าสัตว์ มีความสัมพันธ์ต่อการแพร่ระบาดของโรคให้ทางอ าเภอพิจารณาว่าให้หยุดด าเนินการ 
ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ให้จัดการประชุมท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการค้าสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ มีการตั้งจุดพ่น
น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ตรงจุดบริเวณตลาดนัด ทางเข้า – ออก ตลาดนัด มีอ่างจุ่มเท้ามีบุคลากรที่ตรวจรอยโรคสัตว์ ก่อนเข้า  - 
ออก  รวมถึงการตรวจหลักฐานในการฉีดวัคซีนทุกตัว ที่จะเข้ามาในตลาดนัด จดบันทึกข้อมูลยานพาหนะ เข้า-ออก      
โดยให้อ าเภอเก็บรวบรวมส่งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน 

-เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยตามรอบรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค รอบที่ 1/2564 โดยให้
ครอบคลุมจ านวนประชากรสัตว์ในพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2563 เพ่ือให้สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถ
ป้องกันการเกิดโรคได้ 

-แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ รวมถึงสหกรณ์โคนมศูนย์รับนม  สหกรณ์และ
สมาคมผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่ทราบถึงสถานการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และมาตรการป้องกันและ      
ควบคุมโรค 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวอาจารีย์  กุหลาบ   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
ตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     ตัวชี้วัดเลือกที่๑.ชื่อตัวชี้วดั:ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  
     ระดับคะแนนที่ ๑.ส ารวจจ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อโคในพ้ืนที่ทั้งหมด 
 -ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  ขอให้อ าเภอส ารวจจ านวนสถานที่จ าหน่ายเนื้อโค ในพ้ืนที่อ าเภอของ
ท่าน ทางกลุ่มจะมีแบบฟอร์มให้ทางอ าเภอกรอก ถ้าอ าเภอไหนมีก็ขอความร่วมมือช่วยกรอกแบบฟอร์มว่ามีกี่แห่ง          
ในอ าเภอนั้นๆ และให้ช่วยส ารวจเนื้อโค ว่ามาจากโรงฆ่าที่ถูกต้องไหม มีใบ รน. หรือไม่ และดูแนวโน้มว่าจะเป็นเนื้อโค
ปลอมหรือไม่ และจัดส่งแบบส ารวจให้ทางจังหวัดทราบภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 
 -การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 โรงฆ่าสัตว์ทุกโรงจะต้องมี การต่ออายุ             
แต่มีแนวโน้ม น่าจะมีหน่วยงานอ่ืนๆด้วย ที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ ของโรงฆ่าสัตว์ ก็จะเข้ามาด าเนินการตรวจด้วย ขอให้
อ าเภอทุกท่านช่วยตรวจประเมินตามเช็คลิสเก่า และอาจจะต้องแจ้งเตือนในบางโรงฆ่าที่จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุง 
 
                มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
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     4.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวจันทร์แรม  ศรีสุข  ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
      ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2564 
-โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) ณ ตอนนี้มีเกษตรกรที่เริ่ม
เลี้ยงแพะแล้ว อยู่ 14 ราย ก็จะเบิกจ่ายพันธุ์แพะให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว เบิกค่าโรงเรือนแล้ว 10 ราย เป้าหมายทั้งหมด 54 ราย 
จ าเป็นต้องจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ แต่ว่ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจึงต้องเลื่อนออกไป 2-3 เดือน 
ด้วยราคาแพะที่สูง ณ ต้อนนี้ เราจึงยังจัดส่งให้ไม่ได้ จึงทยอยท าจัดส่งให้ครบ ทั้ง 54 ราย 
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2563     
ทางกลุ่มและผู้แทนของอ าเภอได้เข้าร่วมอบรมที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ทางกลุ่มขอขอบคุณทางอ าเภอที่ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมอบรมในครั้งนี้ 
-โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทางกองงานอยู่ระหว่างด าเนินการเขียนแผนปฏิบัติงานของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และถ้า
ทางกลุ่มงานได้คู่มือจากกองแผนงานแล้วจะรีบแจ้งให้ทางอ าเภอทราบ 
-คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 จัดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่อ าเภอพนมทวน ที่โรงเรียนบ้านหลุมหิน  ส่วนครั้ง
ที่ 2 ยังไม่มีแจ้ง และใน1ปี เราจะจัด 4 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 2 จะต้องชะลอไปก่อน 
-โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) 
* วันที่  24-26  ธันวาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ ด าเนินการ
อบรมเกษตรกรโครงการฯ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของท่านปศุสัตว์จังหวัดเราจึงต้องเร่งอบรมให้เสร็จและเราได้ส่งเรื่องไปที่
เขต 7 และกรมปศุสัตว์แล้ว 
-โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กิจกรรม ติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ที่เป็นรายเก่าได้ลงพื้นที่ไปอ าเภอเลาขวัญ และไทรโยค 
-กิจกรรมปศุสัตว์การเลี้ยงในโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน เป็นโครงการที่ทางกรมปศุสัตว์ ให้ทางโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดนทุกโรงเรียนในประเทศส่งกิจกรรมของนักเรียนเข้าประกวด ของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งของอ าเภอไทรโยค 
โรงเรียนบ้านต้นมะม่วง เข้าไปประกวด และถ้าประกาศผลอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบ 
 
มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.7 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

-  ไม่มี 
 

           มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6เรื่อง อ่ืน ๆ 
- ไม่มี 

 
             มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  11.45 น. 
 
 
 

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

 


