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รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที1่/2564 
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

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.นายขวัญชัย             จังธนสมบัติ       ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค 
  20.นางสาววรนุช          พุฒตาล            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (แทน ผอ.ศูนย์วิจัยฯ) 
  21.นายเอกชัย             โพธิท์อง  นักวิทยาศาสตร์ (แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี) 
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 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นางสาวชมพูนุช          สุขประเสริฐ      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
2.นางสาวกรกนก           ด าครุฑ         เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

          3.นางสาวปราณปริยาฐ์      หมื่นสังข์        นักจัดการงานทั่วไป 
เปิดประชุม เวลา 09.30 – 12.00น. 
  โดยปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1เรื่อง   ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
นายสมมาท   ขุนบรรเทา  ต าแหน่ง สัตวแพทย์อาวุโส  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

                 เนื่องจากได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการแทนท่านปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  
รายละเอียดดังนี้ 
    1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 5 ราย 

(1) นายรณภพ  เวียงสิมมา ด ารงต าแหน่ง ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี 
(2) นางสาวจิรานันท์ จิววัฒนารักษ์ ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือ

แรงงานกาญจนบุรี 
(3) พันเอก ชาญณรงค์ บุญญชาติภักดี ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเกษตรและ

สหกรณ์ สนง.ทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย 
(4) นายมนตรี เชื้อใจ ด ารงต าแหน่ง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
(5) นายอนุสรณ ์พงศ์ปลื้ม ต ารงต าแหน่ง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
1.2 นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี         

              1.2.1 การบริหารงานของส่วนราชการ กรณีมีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานต่างๆ ขอให้   
ท าหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบอ านาจในการบริหารงานให้กับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตามสายบังคับบัญชา (กลุ่มภารกิจ) ไปแล้ว เพ่ือให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ มีอ านาจในการลงนาม สั่งการ และกลั่นกรองการปฏิบัติราชกา รของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 
    1.2.2 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการตัดอ้อยโดยไม่เผา เพ่ือลดปัญหา
หมอกควันและฝุ่นละอองในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
    1.3 วาระการติดตาม/ซักซ้อม/รายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ 
        1.3.1 ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
      (1) เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้เชิญหน่วยงานร่วมหารือกับคลัง   
จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว น่าจะเบิกจ่ายในเดือนมีนาคม 2564 
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     (2) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 
10.00 น. และจังหวัดกาญจนบุรีได้เรียกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประชุม โดยมี 
นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
มอบนโยบายและข้อสั่งการในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
  - การแก้ปัญหาที่ดินของรัฐ การเร่งส ารวจให้ทางส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ทางป่าไม้มีการเร่งส ารวจอ่านภาพทางอากาศประเด็นเรื่องที่ดินทับซ้อน 
  - ปัญหาเรื่องช้าง ที่มาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ให้แจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเรื่อง
ช้างเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ปริมาณช้างเพ่ิมขึ้นทุกวัน การหาวิธีแก้ปัญหาขอให้ทุกฝ่ายท าความเข้าใจและสร้างความ
เข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน  
  - การจัดระเบียบแพ การท่องเที่ยววิถีใหม่ การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวที่อยู่บนแพผลกระทบจากสิ่งที่
จะเกิดขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวอยู่บนแพจ านวนมาก 
  - การเก็บรกเถา จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าเยอะการท าความเข้าใจกับชาวบ้านว่าสามารถ
เอาเชื้อเพลิงทั้งหลาย แทนที่จะเผาทิ้งเก็บมาขายเป็นรายได้ กาญจนบุรีเป็นจังหวดที่มีความเสี่ยงสูง ฝากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประสานอุทยานและป่าไม้ในพ้ืนที่เรื่องการท าแนวกันไฟต่างๆท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้กับเรา 
  - การเผาอ้อย เป็นสิ่งที่หลายจังหวัดเจอปัญหานี้ ประสานงานกับแต่ละโรงงานให้ดีท าความเข้าใจถ้าจะให้
อ้อยเผาไปอยู่ข้างหลัง ก็ให้อยู่ข้างหลังจริงๆ อย่าแซงคิวกัน ไม่เช่นนั้นระบบที่วางไว้จะเริ่มต้นใหม่ เพราะจังหวัดกาญจนบุรี
มีทั้งป่า ทั้งอุทยาน ทั้งน้ า 
  - ปัญหาเรื่องน้ าเสีย คุณภาพน้ า ให้อุตสาหกรรมจังหวัดฯ เข้มงวดในการท างานท าความเข้าใจกับพ่ีน้อง
ประชาชนว่า เวลาฤดูแล้งปริมาณน้ าเสียที่ไหลออกมาจากโรงงานต่างๆ ก่อให้เกิดกลิ่นรุนแรงมาก การท านาในปีนี้ไม่แน่ใจ
ว่าทางชลประทาน ทางเกษตร จะมีมาตรการอย่างไร ให้เกษตรจังหวัดในแต่ละจังหวัดท าความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรใน
แต่ละพ้ืนที่ ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ แจ้งเกษตรจังหวัด ให้ท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนในการเว้นระยะในการท านา
เป็นบางช่วง 
    1.3.2 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
     (1) ได้เชิญหน่วยงานที่ก ากับดูแลมาติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
     (2) ด้านอุตสาหกรรม ขอให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับ
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างาน
ที่โรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย 
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     (3) ด้านเกษตร ขณะนี้เข้าสู่สภาวะภัยแล้ง ขอให้พ่ีน้องประชาชนเฝ้าระวังด้วย 
     (4) ด้านพาณิชย์  เรื่องของค่าครองชีพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับพ่ีน้องประชาชน
ราคาสินค้า และหาตลาดให้กับเกษตรกร 
     (5) ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรีได้มีแผนการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็นจังหวัดน าล่อง ซึ่งส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดเตรียมแผนไว้แล้ว 
    1.3.3 นายช านาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
     (1) การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี  
เนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ จะเสด็จตรวจเยี่ยมและติดตาม
โครงการฯ ในเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดกาญจนบุรีจึงปรับปรุงค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 271/2564 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 จ านวน 8 คณะ 
    1.3.4 นายสมหวัง  บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
           - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ขอให้ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี แขวงทางหลวง
กาญจนบุรี และแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จัดเตรียมเอกสารให้พร้อม เนื่องจากจะเข้าไปตรวจติดตามผลการเบิกจ่าย
ที่ส านักงานว่าเบิกจ่ายถึงไหนแล้ว  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่  12/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 

ครั้งที่ 112/2563  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 1                  ฝ่าย
บริหารทั่วไป ได้จัดท ารายงานการประชุมไปแล้วนั้น เพ่ือให้ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ไม่มี
การแจ้งขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563  

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2563 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

         มติที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4เรื่อง รายละเอียดงานต่างๆ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 

นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

1. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม  2564  เบิกจ่าย คิดเป็น 62.72 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 27 มกราคม  2564  เบิกจ่าย คิดเป็น 37.08 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปีบประมาณ 2564 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 27 มกราคม  2564  เบิกจ่าย คิดเป็น 33.02 % 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2 กุล่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

              -   เรื่องเพ่ือทราบ 
นายสมมาท   ขุนบรรเทา  ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบบริหารการปฏิบัติงานe-Operation ประจ าปี 2564 

            - ตัดข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน ทุกวันที่ 22 ของเดือน  
 - รายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 23 ของเดือน ถึงสิ้นเดือน 

  - ปศอ. >> บันทึก , ยืนยันผลงาน (วันที่ 23-25) 
  - กลุ่ม/ฝ่าย >> ตรวจสอบ , อนุมัติผลงานจากอ าเภอ (วันที่ 26-28) 
  - ก.ยุทธ์ >> ตรวจสอบ , บันทึก , ยืนยันผลงานจังหวัด (วันที่ 29-31)  

- แจ้งแก้ไขผลการปฏิบัติงานในระบบได้ ภายในวันที่ 29 ของเดือน โดยจัดท าหนังสือบันทึกเสนอปศุสัตว์จังหวัดขอ
อนุมัติแก้ไขผลงานดังกล่าว  
เป้าหมายในระบบ e-Operation ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- จังหวัดด าเนินการแจกเป้าหมาย จ านวน 57 กิจกรรม  ในระบบเรียบร้อยแล้ว 
- ให้ ปศอ./กลุ่มฝ่าย ท าการตรวจสอบเป้าหมายและการบันทึกผลงาน ประจ าเดือนตาม

ช่วงเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

 
 



~ 6 ~ 

 
การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2564 
1. เนื่องจากกรมการปกครองมีการอับเดตเวอร์ชั่นเครื่องอ่านบัตรใหม่ จึงขอให้ท าการติดตั้งโปรแกรม 
smartservice ใหม่ โดยโหลดที่หน้าเว็บ http://regislives.dld.go.th/  
2. หาก pin code หมดอายุให้ไปขอ Pin code ใหม่ที่ ที่ว่าการอ าเภอ  
3. มี จนท. รายใหม่ที่ขออนุญาตเพ่ิมเติม จ านวน 4 ราย ให้ไปขอ Pin code ได้เช่นกัน 

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  
เร่งรัดด าเนินการตามระเบียบ 
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีเร่งรัดด าเนินการตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือ       
เพ่ือเกษตรกร 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 
      ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบท่ี 1/2564 
ชื่อหลักสูตร  :  การสร้างการรับรู้และการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ 
เป้าหมาย   :  ข้าราชการ และพนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
ระยะเวลา :  เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564  
 
                มติทีป่ระชุม รับทราบ 
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4.3กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
             - เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวชมพูนุช   สุขประเสริฐ  ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
1.สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ 
               -โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
 จังหวัดที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรค ASF บางส่วน ได้แก่ ตาก,พิษณุโลก , เพชรบุรี ,กาญจนบุรี  
และชุมพร 
รายงาน E-Smart Plus ที่จะต้องอัปเดตเกษตรกรที่เลี้ยงสุกร 
           ขอให้อ าเภออัปเดตข้อมูลใน E-Smart Plus ด้วย แต่ถ้าเป็นรายเดิมให้อัปเดตข้อมูล และถ้าเป็นรายใหม่ขอให้เพิ่ม
ข้อมูลเข้าไปใหม่ 
2.เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสัตว์ปีกป่วยตายมีลักษณะอาการเหมือนนิยามโรคไข้หวัดนกต้องเข้าตรวจสอบและด าเนินการ
ตามมาตรการควบคุมโรคทันที 

2. อ าเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับแนวชายให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเฝ้าระวังทั้งเชิงรุกและเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการ
เฝ้าระวังโรคในทุกพ้ืนที่ 

3. แดน ให้เข้มงวดมิให้มีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกตามแนวชายแดน  
4. การเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกต้องมีผลการการตรวจรับรองโรคระบาดและใบอนุญาตในการเคลื่อนย้าย 

ตามท่ีกรมปศุสัตว์ก าหนด 
5. ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด

อย่างเคร่งครัด 
6. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้มีเล้าหรือโรงเรือนท่ีสามารถป้องกันลมและฝนได้ เนื่องจาก

เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้สัตว์ปีกอ่อนแอป่วยเป็นโรคระบาดได้  
3.โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของ

เกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๔ 
 วัตถุประสงค์ 

• สร้างการจ้างงานและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในระดับพ้ืนที่ 

• สร้างความม่ันคงด้านอาชีพแก่เกษตรกรและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย 

• สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และอ านาจในการต่อรองของเกษตรกร 

• สร้างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาไก่พ้ืนเมืองเป็นไก่ชนสร้างมูลค่าเพ่ิม ท าให้สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน  
 มีงบอุดหนุนปัจจัยให้แก่เกษตรกร เช่น 

• ตาข่าย 

• อ่างทุ่มเจ้า 
กระเป๋าเก็บความเย็นวัคซีน 
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 คุณสมบัติเกษตรกรรายย่อยที่จะเข้าร่วมโครงการ 

• เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายครัวเรือน  

• เกษตรกรมีเล้าหรือโรงเรือนในการเลี้ยงสัตว์ปีก 

• ปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
- จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดสรรให้จ้างจ้างเหมาจ านวน 62 คน ตามรายอ าเภอดังนี้ ซึ่งจ านวนคนค านวณจากข้อมูล
สารสนเทศสัตว์ปีกพ้ืนเมือง ปี63 
- จ้างเหมา 8000 บาทต่อเดือน สัญญา 1 ปี 
- คุณสมบัติเหมือนจ้างเหมาสัตว์ปีก 6000 ที่เคยจ้าง จบไม่ต่ ากว่า ป.6 อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี  
อ าเภอเมือง  จ านวน 6 ราย 
อ าเภอไทรโยค    จ านวน  3 ราย 
อ าเภอบ่อพลอย   จ านวน 4 ราย  
อ าเภอศรีสวัสดิ์    จ านวน 2 ราย 
อ าเภอท่ามะกา    จ านวน 5 ราย 
อ าเภอท่าม่วง  จ านวน  5 ราย 
อ าเภอทองผาภูมิ  จ านวน 2 ราย 
อ าเภอสังขละบุรี   จ านวน 3 ราย 
อ าเภอพนมทวน    จ านวน 7 ราย 
อ าเภอเลาขวัญ      จ านวน 13 ราย 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย   จ านวน 2 ราย 
อ าเภอหนองปรือ      จ านวน 5 ราย 
อ าเภอห้วยกระเจา    จ านวน 5 ราย 
   รวมจ านวน 62 ราย 

4.เน้นย้ าการด าเนินการในการพิจารณาการอนุญาตเคลือ่นย้ายสุกร หมูป่า ซากสุกร หรือซากหมูป่า  
    เข้าพื้นที่ โรงฆ่าสุกรในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
     แจ้งสัตวแพทย์ท้องที่ปลายทางพิจารณาหนังสือขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์พร้อมลงนามแจ้งผลพิจารณาหนังสือขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายฯ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 
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5.ประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อง การตรวจและท าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืน 
ส าหรับสัตว์ประเภทสุกร และหมูป่า พ.ศ.2563 

ระดับพื้นที่  
ความเสี่ยงสูงมาก นิยาม   พ้ืนที่ มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาด 

พบสัตว์ป่วยตายหรือสงสัยภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  
ความเสี่ยงสูง   นิยาม พื้นที่ มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคสูง  พบสัตว์ป่วยตายหรือสงสัยใน

ระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 เดือน  
 ความเสี่ยงปานกลาง นิยาม พื้นที่ มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคปานกลาง  

          พบสัตว์ป่วยตายหรือสงสัย  ในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน  
 ความเสี่ยงต่ า นิยาม พื้นที่ มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคต่ า 

          พบสัตว์ป่วยตายหรือสงสัย  ไม่เคยมีรายงานพบสัตว์ป่วยตายหรือสงสัย  
-คณะกรรมการจะประชุมกันวันที่ 21 ก.พ. นี้ คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุป 
-ถ้าตามนิยาม กาญจนบุรีจะเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ า แต่ทั้งนี้ให้รอผลการประชุมวันที่ 21 นี้ก่อน  
6.โครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ในแพะแกะ ปี 2564 
              ด้วยประเทศไทยมีการน าเข้าแพะแกะ ส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมาซึ่งเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศที่มีการระบาดของโรคพีพีอาร์ ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศและประเทศอินเดีย และประเทศไทยยังคงต้องรักษา
สถานะปลอดจากโรคพีพีอาร์จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) จึงจ าเป็นต้องการเฝ้าระวังสัตว์น าเข้าอย่างเข้มงวดเพ่ือ
ไม่ให้สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยจะต้องมีการด าเนินการเฝ้าระวังทางอาการและ
การตรวจทดสอบโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการเฝ้าระวังแพะแกะภายในประเทศด้วย เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอให้ ด าเนินการ ดังนี้ 
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ   ภายใน 24 ก.พ. 2564  
1.เก็บซีรัม 5 ตัวอย่างต่อฟาร์ม ตัวอย่างละ 3 ซีซี พร้อมทั้งลงข้อมูลลงตารางบันทึกประวัติสัตว์ พร้อมทั้งระบุเลขที่ซีรัม โดย
ระบุประเภทกิจกรรมการทดสอบโรค ‘โครงการเฝ้าระวังโรคพีพีอาร์ในแพะแกะ’สัตว์ในประเทศ  
2.หากไม่มีเกษตรกรที่สุ่มหรือเกษตรกรยกเลิกการเลี้ยงไปแล้วให้เปลี่ยนเป็นเกษตรกรรายอื่นในพ้ืนที่ข้างเคียงแทนได้ให้ครบ
ตามจ านวน  
3.กรณีพบผลบวกทางห้องปฏิบัติการให้ท าลายสัตว์ที่พบผลบวกและกักสัตว์ร่วมฝูงเพ่ือดูอาการและตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม 
การท าลายให้ด าเนินการท าลายสัตว์ตามประกาศกรมปศุสัตว์เรื่อ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ.2564  
       มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวอาจารีย์  กุหลาบ   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์และการบังคับใช้กฎหมายโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ ใบอนุญาต ฯ ฆจส.2 หรือ กฆ.1 
               -ปลายปีช่วงเดือนพฤศจิกายน จะมีการตรวจต่ออายุโรงฆ่าสัตว์ จะมีการตรวจต่ออายุตาม  พรบ.ใหม่          
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการต่ออายุใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ ได้ให้อ าเภอจัดท าแผนการตรวจของอ าเภอ แจ้งเข้ามาที่จังหวัด 
ทางกลุ่มคุณภาพฯจะร่วมตรวจกับทางอ าเภอ เพ่ือให้ทางโรงฆ่าสัตว์ได้เตรียมความพร้อม 
       -การตรวจติดตาม มาตรฐานฟาร์มการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์(ทุกชนิดสัตว์) 
ส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ทั้งนี้ เป็นต้นไป 
  ฟาร์มไหนที่ไม่มีรอบการตรวจต่ออายุในรอบนี้ ก็ขอให้ส่งเอกสารการตรวจติดตามติดตาม 2 ครั้ง ต่ออายุ 
1 ครั้ง แบบเปล่าๆ มาได้ ไม่จ ากัดชนิดสัตว์ ไม่ใช่แค่สัตว์ปีกอย่างเดียว แต่เป็นชนิดสัตว์ตามมาตรฐานฟาร์ม  
     -การตรวจติดตามปศุสัตว์ OK ของเนื้อ  เนื่องจากทางปศุสัตว์เขต 7 เร่งรัดการตรวจติดตามเข้ามาเพราะเป็น
ตัวชี้วัดด้วย ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอส่งเอกสารตรวจติดตามมาให้ทางกลุ่ม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564      
ถ้าอ าเภอไหนเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งมาที่กลุ่มคุณภาพฯก่อนได้เลย 
 
                มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

     4.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวจันทร์แรม  ศรีสุข  ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
      แผน - ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564  
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  
กิจกรรมด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.  
1. พัฒนาศักยภาพ ศพก. กระทรวงฯ  
1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร     (ศพก.) : ศูนย์หลักของ
กระทรวงฯ  
งบประมาณ * ค่าวัสดุการเกษตร  ศพก. ละ 1,000 บาท  เช่น ถังใส่อาหารและน้ า แร่ธาตุก้อน หรือตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่  
2. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  
2.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ  
งบประมาณ :-  เงินอุดหนุนทั่วไป ศูนย์ละ 5,300 บาท ตาม 9 เมนูทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารสัตว์/
วัสดุการเกษตร/วัสดุปรับปรุงโรงเรือน/แปลงพืชอาหารสัตว์ หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  
หมายเหตุ : คัดเลือกจาก ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จากจ านวน 3 ศูนย์ ใน 1 อ าเภอ  
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2.2 พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด 1 ศูนย์  
งบประมาณ :-  ค่าวัสดุการเกษตร ศูนย์ละ 10,000 บาท เช่น อาหารสัตว์ถังใส่อาหารและน้ า ถังหมัก หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่  
2. พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  
2.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอ าเภอ  
งบประมาณ :-  เงินอุดหนุนทั่วไป ศูนย์ละ 5,300 บาท ตาม 9 เมนูทางเลือกอาชีพการเลี้ยงสัตว์ เช่น อาหารสัตว์/
วัสดุการเกษตร/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   :-   ค่าวัสดุการเกษตร ศพก. ละ 20,000 บาท เช่น อาหารสัตว์ ถังใส่อาหารและน้ า ถังหมัก หรือตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่  
 
กิจกรรมที่  2 สนับสนุนการให้บริการ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)  
1. จัดท าป้ายประจ าศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  
งบประมาณ :- ค่าจ้างเหมาบริการ ศพก. 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      

                         
 
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 

ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 
นายสมศักดิ์ รักด ี

อ าเภออยูสุ่ข จังหวัดเชยีงใหม่ 
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
- เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ : ตามที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และคณะกรรมการ      
                                  จัดที่ดินส่งมอบ ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา  
                                  อาชีพระดับจังหวัด (อ าเภอไทรโยค ๑ กลุ่ม) 
- ทางเลือกการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ : 1. การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
         ๒. การเลี้ยงแพะเนื้อ 
   โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ : พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  
                                  ของกระทรวงมหาดไทยและประกาศจังหวัด              
                                  (อ าเภอบ่อพลอย เกษตรกร ๑๒ ราย) 
- ทางเลือกการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ : 1. ไก่พ้ืนเมือง/ไก่ไข่ 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)  
จังหวัดกาญจนบุรี  
         ๑) เงินยืมรวมทั้งสิ้น   ๑๖,๑๐๔,๐๐๐ บาท 
    เบิกจ่ายไปแล้ว   ๔,๔๗๕,๐๐๐ บาท 
    คงเหลือเบิกจ่าย ๑๑,๖๒๙,๓๔๐ บาท 
          ๒) เงินจ่ายขาดรวมทั้งสิ้น          ๔๘๒,๗๐๐ บาท 
    เบิกจ่ายไปแล้ว     ๒๔๗,๒๖๐ บาท 
    คงเหลือเบิกจ่าย     ๒๓๕,๔๔๐ บาท 
 
             มติทีป่ระชุมรับทราบ 
 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ไม่มี 

       มติที่ประชุม รับทราบ 
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4.7 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 
 

 


