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รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที ่2/2564 
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

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

ผู้เข้าประชุม 
1.นายมนัส                  เทพรักษ์  ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
2.นายเชิงชาญ     พ่ึงเจียม   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
3.นายพรศักดิ์      ประสมทอง       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4.นายสมมาท   ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
5.นางสาวจันทร์แรม        ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
6.นายศรัณย์          เปริณะพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7.นายเสถียร               จ านงกุล            ปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ 
8.นายพิชัย                 ภูมิสถาน  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
9.นายกฤษณะ  โกมลจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอท่าม่วง 
10.นายณรงค์         แสงจันทร์        ปศุสัตว์อ าเภอบ่อพลอย 
11.นายวีระศักดิ์           จาตุพรธรรม ปศุสัตว์อ าเภอห้วยกระเจา 
12.นายวีระศักดิ์           กาญจนภิญพงศ์   ปศุสัตว์อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
13.นายสุพจน์   แม้นทิม  ปศุสัตว์อ าเภอทองผาภูมิ   
14.นายจิรสิน               พันธุ์โสดา         ปศุสัตว์อ าเภอพนมทวน 
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.นายวิมศักดิ์           รัชอินทร์   ผอ.วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
  20.นายเอกชัย             โพธิท์อง  นักวิทยาศาสตร์ (แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี) 
  21.นายประเสริฐชัย     กิ่งทัพหลวง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  22.นายนันทชัย        แล่เพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
  23.นายปิยคชา          นาเจริญ              นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
  24.นางสาวกรกนก      ด าครุฑ               เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ 
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  25.นายลีนวัตน์       สุขเกษม  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  26.นางสาวอาจารีย์     กุหลาบ              นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  27.นางสาวชมพูนุช          สขุประเสริฐ      นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
  28.นางสดุดี             ภวูิชญะพล  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  29.นายค านึง           ยอดเพ็ชร  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
  30.นายไมตรี           ดอนไพรอ่อน          เจ้าพนักงานสัตวบาล  
  31.นางสาวอุษา         พูลเต็ม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  32.นายทองมี            ศุภศร  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  33.นางสาวเทพรส      เปริณะพันธ์          เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  34.นายภาณุวัฒน์       ฮับใบ                 เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  35.นายปรัชญา           ไพฑูรย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  
  36.นายอนุกูล          ขวัญอ่อน  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  37.นายอธิวัฒน์         แซ่เจา                 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
  38.นางสาวศศิชา       สายศรี  นักจัดการงานทั่วไป 
  39.นางสาวราตรี       ทองปรีชา             นักวิชาการสัตวบาล 
  40.นายสุรเชษฐ        แก้วแดง               พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
  41.นางสาวปวันรัตน์    ตันติไพจิตร          เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  42.นายอนุทิน         สินคง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  43.นายวราวุธ      ทองส่งธรรม  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  44.นายอภิวัฒน์      เกตุพันธ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  45.นายไอศูรย์      ณัฎฐ์ชานนท์            นักวิชาการสัตวบาล 
  46.นางสาวอัจฉรา      สุขพร    เจ้าพนักงานสัตวบาล  
  47.นายสามารถ        เปรมปรีดิ์             เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  48.นางพิมลพรรณ      แล่เพ็ชร              เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  49.นายสุธี              เปรมปรีดิ์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  50.นายวุฒิชัย          นลิทกาญจน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  51.นางสาวปราณปริยาฐ์    หมื่นสังข์        นักจัดการงานทั่วไป 
  52.นางสาวกาญจนา        สขุก่ า            เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  53.นายสามารถ          พยอมหอม          เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  54.นายปริญญา          ประชาฉาย เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  55.นางขวัญใจ            นฤทตั  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  56.นางสาวจิราพร      ชาด า  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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 ผู้ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ)  
1.นายมนตรี         ก าลังแพทย์           สัตวแพทย์ช านาญงาน 
2.นายขวัญชัย       จังธนสมบัติ  ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค 

           3.นางสาวธาราทิพย์    พุ่มระฎัฐ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
           4.นางจันทิรา            คงอยู่                  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
  5.นางสาวอภิชญา      ศรวัลเพ็ง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 
เปิดประชุม เวลา 09.30 – 12.00น. 
  โดยปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในที่ประชุมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
เรื่อง  ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
  พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตาม
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จ านวน 14 ราย  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง   ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
    1.1 แนะน าหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 3 ราย 

(1) นายมนัส     เทพรักษ์   ด ารงต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
(2) นายพิชัย     ปานแก้ว   ด ารงต าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 
(3) นายอิศเรศ   รุ่งเรืองชนบท  ด ารงต าแหน่ง  นายด่านศุลกากรสังขละบุรี 
1.2 การติดตามงานและข้อเน้นย้ าของผู้ว่าราชการจังหวัดกายจนบุรี 
  - ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัด

กาญจนบุรี ร่วมเที่ยวตามโครงการเที่ยวกาญจน์เอง ตามท่ีส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจัดท าเพ่ือเป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดกาญจนบุรีให้กลับมาดีดังเดิม  โดยเฉพาะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเอกชน ที่ท างานใน
พ้ืนที่สามารถแสดงบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรพนักงาน เพ่ือใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ จะได้ ส่วนลดประมาณ 20% 
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีให้ดีขึ้น 
    1.3 วาระการติดตาม/ซักซ้อม/รายงานผลการด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ 
        1.3.1 ร้อยตรี พงศธร  ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
      -ภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ส่วนราชการในพ้ืนที่ท าความเข้าใจกับ
พ่ีน้องประชาชน ตามนโยบายของภาครัฐ 
     -การท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี อยากจะให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวใน
จังหวัดกาญจนบุรีในระบบไทยชนะหรือหมอชนะ เพ่ือเป็นข้อมูลว่าได้ไปที่ใดบ้าง 
     - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดกายจนบุรี ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการ
เบิกจ่ายหากติดขัดให้มาหารือเพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ก าหนด 
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        1.3.2 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
     -โครงการ “เราชนะ” ของประชาชนกลุ่มที่ “ไม่มีสมาร์ทโฟน” เปิดให้
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและส านักงานคลังจังหวัด ส าหรับคนที่ไม่
สามารถเดินทางมาได้หรือผู้ป่วยติดเตียงทางธนาคารกรุงไทยและคลังจังหวัดจะลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ จึงขอให้อ าเภอ 
ท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย 
     -การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกต้องตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2563 ในเรื่องการลงทะเบียนออนไลน์ การตรวจสุขภาพในวันที่ 16 เมษายน 2564 ขอให้อ าเภอที่ติดชายแดน 
ส านักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังด้วย 
     -การเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรีทุกท่านที่เข้าไปติดตามผลเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ตามมติ ครม.ได้ก าหนดให้มี
การเบิกจ่ายเป็นร้อยละ 54 จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีการเบิกจ่ายใกล้ร้อยละ 54 แล้ว       
จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามท่ีก าหนด 
     - การเกษตรขอให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ดูเรื่อง พืช 
สัตว์ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูแล้งในเรื่องของน้ าและแหล่งน้ า เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้อย่างเพียงพอ รวมทั้งการจัดท าฝนเทียม ขอให้
ข้าราชการทุกภาคส่วน ท าความเข้าใจกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนผลิตรวมทั้งด้านปศุสัตว์ ขอให้ดูแล
เกษตรกรและเรื่องโรคระบาดสัตว์ ที่จะเกิดข้ึนในช่วงนี้ช่วงปรับเปลี่ยนอากาศ ซึ่งอาจจะส่งผลได้ 
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2564 
  ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมข้าราชการ ประจ าเดือน มกราคม 2564 

ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 29 มกราคม  ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดท า
รายงานการประชุมไปแล้วนั้น เพ่ือให้ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ ผลปรากฏว่า ไม่มีการแจ้งขอแก้ไข       
จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
 

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 าปบบประมาณ 2564 

ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564  เบิกจ่าย คิดเป็น 76.12 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปบบประมาณ 2564 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564  เบิกจ่าย คิดเป็น 47.51 % 

- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรมปศุสัตว์ ประจ าปบบประมาณ 2564 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี  ข้อมูล  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564    เบิกจ่าย คิดเป็น 41.68 % 

                      สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดแยกกลุ่มงาน 

  ฝ่ายบริหารทั่วไป   คิดเป็น 44.39 % 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  คิดเป็น 64.07 % 

กลุ่มสุขภาพสัตว์ ฯ  คิดเป็น 26.02 % 

กลุ่มคุณภาพ ฯ   คิดเป็น 36.66 % 

กลุ่มส่งเสริมฯ   คิดเป็น 11.56 % 

ขอให้กลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเพ่ือให้ได้ตามเป้าหมาย 

ประธาน     การฝึกอบรม ตอนแรกจะมีมาตรการโควิด – 19  ในการห้ามฝึกอบรม ตอนนี้ให้ฝึกอบรมได้ แต่ต้องใช้
มาตรการจากคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่แต่ละจังหวัดก าหนดอย่างเคร่งครัด เพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกอบรมของแต่ละ
กลุ่มฝ่ายรวมทั้งอ าเภอ ลองไปดูประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด รวมทั้งประกาศของ ศบค.ชุดใหญ่
ระดับประเทศ ว่ามีข้อก าหนดฝึกอบรมอย่างไร และด าเนินการตามมาตรการนั้นอย่างเคร่งครัด ก็น่าจะอบรมได้ 
นายศรัณย์   เปริณะพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

  -หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ทางฝ่ายบริหารทั่วไปได้รับแจ้งจากกองคลังกรมปศุสัตว์ ในปบนี้ ทางกองคลัง
ได้น าหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ในเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ หัวข้อเงินเดือนข้าราชการ ต้องเข้าไปปริ้นออกมาเนื่องจากแต่
ละท่านจะมีรหัสเข้าระบบอยู่แล้ว ทางฝ่ายบริหารทั่วไป จะส่งลิ้งค์ให้แต่ละอ าเภอเพ่ือเข้าไปปริ้นในระบบ 

  -การใช้รถยนต์ราชการ  ฝ่ายบริหาร ขอแจ้งกลุ่มงาน และอ าเภอ ช่วยส่งใบขอใช้รถยนต์ราชการ – 
รถจักรยานยนต์ราชการ ให้จังหวัดเป็นประจ าทุกเดือน หากอ าเภอไหนไม่มีแบบฟอร์มสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่            
ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ประธาน         ส าหรับหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้ทุกท่านเข้าไปในระบบดูก่อน ถ้าติดขัดปัญหาตรงไหน ขอให้
ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปอีกครั้ง  ส่วนเรื่องระเบียบการใช้รถยนต์ราชการ รวมทั้งการเก็บรักษา ตอนนี้ที่ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนคนที่ ขออนุมัติใช้ ขอให้ด าเนินการ
ตามระเบียบและการเก็บรักษาด้วย การใช้งานเองขอให้ดูเรื่องวัสดุเชื้อเพลิง และเลขไมล์  ขอให้สัมพันธ์กันด้วย เรื่องการ
เก็บรักษาขอให้ดูดีๆ โดยเฉพาะอ าเภอซึ่งส่งขออนุมัติใช้แล้วให้ขออนุมัติเก็บรักษามาด้วย ซึ่งการเก็บรักษารถยนต์ราชการ
การขอใช้รถยนต์ราชการ ขอให้ยึดถือตามระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วย ส่วนเรื่องงานเอกสารหนังสืองานสารบรรณขอให้กลุ่ม
ฝ่ายอ าเภอช่วยดูให้ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณด้วย 

  -การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป ซึ่งทางจังหวัดจะมีค าสั่งที่มันชัดเจนขึ้น  
ส่วนเรื่องอ่ืนๆ เกี่ยวกับฝ่ายบริหารไม่ทราบว่ากลุ่มงาน อ าเภอ หรือท่านไหนที่มาติดต่อจังหวัด อยากให้จังหวัดด าเนินการ
เพ่ิมเติมด าเนินการในส่วนไหนบ้าง ให้แจ้งจังหวัดได้เลย  และตอนนี้ได้ท าปฏิทินการปฏิบัติงานของจังหวัด หัวหน้ากลุ่มฝ่าย 
และปศุสัตว์อ าเภอ ในการลงพ้ืนที่ในแต่ละวันว่าถ้าปศุสัตว์จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายไม่ได้แจ้งก็จะสามารถดูได้จาก
ปฏิทิน ว่าแต่ละท่านอยู่ในพื้นที่อ าเภอไหน  
 

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 าหนังสือบันทึกเสนอปศุสัตว์จังหวัด     
ขออนุมัติแก้ไขผลงานดังกล่าว 

          ขอให้อ าเภอช่วยตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันผลการปฏิบัติงานมาที่ จังหวัด และส่วนของกลุ่มฝ่าย            
ช่วยตรวจดูว่าได้ปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายหรือไม่  ผลงานได้ตามตัวชี้วัดหรือไม่ ช่วยตรวจสอบ ก ากับ เจ้าหน้าที่            
ที่ลงข้อมูลด้วย 
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การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจ าปี 2564 
        กรมปศุสัตว์ได้ดึงระบบข้อมูลแยกออกมารายจังหวัดแล้ว  ซึ่งภายในเดือนมีนาคม จะด าเนินการ              
เบิกค่าตอบแทนให้กับการลงทะเบียนข้อมูล ซึ่งเป้าหมายที่ได้ ที่กรมปศุสัตว์  ศูนย์สารสนเทศฯ แจ้งมา ยังเหลืออีก 
4 อ าเภอที่ยังไม่ได้ครบ 100 % ได้แก่ อ าเภอไทรโยค , อ าเภอบ่อพลอย ,อ าเภอสังขละบุรี ,อ าเภอห้วยกระเจา  
ฝากทางปศุสัตว์อ าเภอช่วยตามให้ครบด้วย และทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯจะขอเบิกให้กับอ าเภอที่ครบ 100 % ก่อน  
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 
    การจัดงานพิธี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ จัดงานพิธีปล่อยไถ่ชีวิตกระบือพระราชทาน จ านวน 2 ตัว  เนื่องในโอกาส                     
วันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองประดู่   อ าเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี      
โดยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วย พล.อ.ศิวะ  
ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์ ผู้บัญชาการกองก าลังจิตอาสาพระราชทาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  การจัดพิ ธีปล่อยไถ่
ชีวิตกระบือพระราชทานได้มอบสัญญายืมเพ่ือการผลิตให้แก่เกษตรกร จ านวน 1 ราย เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร
ภายใต้โครงการธนาคาร โค – กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชด าริ 

ปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ 
  กลุ่มเกษตรกรได้ขอยืม กระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ ได้มา

ทั้งหมด 25 ตัว และประธานกลุ่มเป็นพ่อตาของราชองครักษ์ในพระองค์ นอกจากกระบือ 2 ตัวนี้แล้ว ยังมีกระบือ
พระราชทานอีก 11 ตัว ย้ายมาจากเชียงใหม่ มาอยู่ที่กลุ่มอนุรักษ์ โครงการนี้ไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้ ทางนาวาเอกกิตติวัฒน์   
ได้ท าเสนอโครงการนี้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพ่ือขยายพันธุ์กระบือพันธุ์ดีไปทั่วประเทศ จะท าอย่างไรในการปรับปรุงกระบือ   
ในพ้ืนที่ให้เป็นกระบือมีลักษณะดีขึ้น โดยการผสมเทียม มีภาคเอกชนบริจาคน้ าเชื้อให้โครงการ โดยผ่านกรมปศุสัตว์รับรอง
ก่อนผ่านออกไปให้ทุกจังหวัดเข้าร่วมโครงการ  

ประธาน 
 ก าหนดการได้ส่งไปให้อ าเภอทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว และโลเคชั่นจะแจ้งให้ทางไลน์กลุ่มอีกรอบ งานพิธี

ตรงนี้จังหวัดไม่ได้แต่งตั้งเป็นค าสั่ง แต่ต้องมอบหมายหน้าที่ใครให้ชัดเจน  
ปศุสัตว์อ าเภอเลาขวัญ 
            จุดคัดกรองโควิด – 19 ทางอ าเภอฝ่ายปกครองได้เข้ามาร่วมตรงจุดคัดกรอง และงานจราจรตรงนี้ด้วย 
ประธาน 
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ การลง e-Operation ขอให้กลุ่มฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีการแก้ไข ขอให้รีบ

แจ้งอ าเภอให้ทราบ 
 การบันทึกฐานข้อมูลระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน 4  อ าเภอที่ยังไม่ได้ครบ 100 %    

มีปัญหาติดขัดด้านไหนบ้าง ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
 ปศุสัตว์อ าเภอไทรโยค   อาทิตย์หน้าด าเนินการแล้วเสร็จ 

ปศุสัตว์อ าเภอบ่อพลอย อาทิตย์หน้าด าเนินการแล้วเสร็จ 
ปศสุัตว์อ าเภอบ่อพลอย อาทิตย์หน้าด าเนินการแล้วเสร็จ 
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ประธาน 
 - การเบิกจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ขอให้เบิกจ่ายให้รวดเร็วกว่าเดิม และตรวจสอบความถูกต้องให้

เรียบร้อย ฝ่ายบริหารส่งตัวอย่างที่ถูกต้องให้อ าเภอทราบ จะได้ไม่ต้องส่งกลับมาแก้ไขหลายรอบจะดึงให้คนอ่ืนช้าไปด้วย 
 -ปกติกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นกลุ่มรับผิดชอบหลักในภาพรวม ขอให้ดูตัวชี้วัดให้ดี ถ้าตัวชี้วั ดตกหรือไม่

ผ่าน จะไม่ได้เลื่อน ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขอใช้ตัวชี้วัดเป็นเกณฑ์ผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์ความดี ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ตั้ง /ความชอบ อาจจะมีเรื่องพฤติกรรม  รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ                
ก็เช่นเดียวกัน พนักงานราชการของอ าเภอ ก็ให้ผ่านปศุสัตว์อ าเภอมา ส่วนของจังหวัดพนักงานราชการ ปศุสัตว์จังหวัดจะ
เป็นคนประเมินเอง ในการประเมินถึงแม้จะประเมินเลื่อนเงินเดือนปบละครั้งถ้าประเมินไม่ผ่านหรือได้ต่ าอาจจะส่งผลถึง
ความมั่นคงในชีวิตได้ 

 -นอกจากผลการปฏิบัติงานแล้วจะมีเรื่องของการสื่อสาร เราได้มีกลุ่มไลน์อยู่แล้ว ในส่วนของไลน์ผู้บริหาร
ที่ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อ าเภอ อยากให้ตั้งกลุ่มไลน์ข้อสั่งการ ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
หนังสือข้อสั่งการจากจังหวัด หรือสั่งการจากกรมปศุสัตว์ กรณีมีหนังสือข้อสั่งการเร่ งด่วน ก็จะส่งแจ้งในไลน์กลุ่ม  และอีก
กลุ่มหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งเพ่ิมขึ้นมาประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อ าเภอ และพนักงานราชการ ข้าราชการเข้ามา
ด้วยจะเป็นไลน์กลุ่มที่นอกเหนือจากไลน์ข้อสั่งการ  เหตุผลที่อยากให้มีกลุ่มนี้เพ่ืออยากให้มีการสื่อสารที่นอกเหนือจาก      
ข้อสั่งการหรือเวลาหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อ าเภอ ไปราชการไม่ได้เข้าไปอ่าน พนักงานราชการก็สามารถเข้าไปอ่านและ
ปฏิบัติงานได้ทันที อีกอย่างหนึ่งอยากให้ปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มฝ่าย เสนอข่าวที่ส าคัญ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ข่าว/อาทิตย์           
และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ หรือ ปศุสัตว์จังหวัด เป็นคนคัดเลือกกลุ่มข่าวส่งให้กรมปศุสัตว์ทราบ ผลการปฏิบัติงานในการ
ลงพ้ืนท ากิจกรรมต่างๆ กลุ่มยุทธศาสตร์จะจัดท าแบบฟอร์มให้กลุ่มฝ่าย อ าเภอ ด าเนินการตามแบบฟอร์มขอเป็นข่าวที่
สร้างสรรค์ ไม่เชิงลบ ขอให้เริ่มเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป  
 
                มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

4.3กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์
             - เรื่องเพ่ือทราบ 
นายพรศักดิ์    ประสมทอง     ต าแหน่ง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
 ในเรื่องตัวชี้วัดและงานอ่ืนๆ จะแจ้งผ่านทางเอกสารส่งทาง E-mail  ทางกลุ่มงานได้แจ้งรายละเอียดไปแล้ว ทั้ง        
5 ตัวชี้วัด  ในเดือนนี้ทางกลุ่มขอเน้นเรื่องการควบคุมและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเบื้องต้น ช่วงต้นเดือน        
ทางปศุสัตว์จังหวัดได้จัดให้เราท าความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับมือกับแผนไปแล้วเบื้องต้นเป็นฉบับร่าง ซึ่งอยู่ขั้นตอน
เสนอผู้มีอ านาจในการอนุมัติแผน ซึ่งวันนี้เราจะมาทบทวนและถอดบทเรียนอ าเภอหนองปรือและอ าเภอพนมทวนที่ประสบ
เหตุ โรคพีอาร์อาร์เอส  
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นางสาวชมพูนุช   สุขประเสริฐ  ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
   ต่อไปในทุกๆสัปดาห์ทางกรมปศุสัตว์จะแจ้งสถานะแต่ละอ าเภอว่ามีสถานะอะไร แบ่งออกเป็นสีต่างๆ สี
แดง   จะมีความเสี่ยงมาก 
สีส้ม  จะมีความเสี่ยงสูง 
สีเหลือง  จะมีความเสี่ยงปานกลาง 
สีเขียว  จะมีความเสี่ยงต่ า 
  ขอให้อ าเภอแต่ละอ าเภอจ าสีสถานะของอ าเภอตนเองด้วยเวลาออกใบเคลื่อนย้าย คณะกรรมการประเมิน
ความเสี่ยงจะประกาศพ้ืนที่เสี่ยงทุกวันจันทร์ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค  
ก่อนเผชิญเหตุ   
  1.ซ้อมแผนและการด าเนินงานกรณีพบการระบาดของโรค 
  2.เตรียมเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นหากต้องมีการท าลายสุกร 
  3.ประเมินความเสี่ยงด้วยแอพพลิเคชั่น E-Smart plus ให้ครอบคลุมเกษตรกรทุกราย 
  4.รวบรวมที่ตั้งสถานประกอบการโรงฆ่า ร้านอาหารสัตว์และยาสัตว์ ร้านจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
  5.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด  
  6.ท าแผนเฝ้าระวังเชิงรุก 
นายพรศักดิ์    ประสมทอง     ต าแหน่ง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  ปรับนิยามใหม่ 

- สุกรในระบบฟาร์มมีอัตราการตายเฉียบพลันมากกว่าร้อยละ 3 ใน 1 วัน รายย่อยที่เลี้ยงน้อยกว่า 
50 ตัว มีอัตราการตายเฉียบพลัน ตั้งแต่  1 ตัว ขึ้นไปใน 1 วัน 

- มีอาการไข้สูง ไอ แห้ง ขาหลังไม่มีแรงหรือนอนสุมกัน ร่วมกับท้องเสียเป็นเลือด หรือผิวหนังแดง 
หรือมีจุดเลือดออกหรือรอยช้ าโดยเฉพาะใบหู ท้องหรือขาหลัง 

นิยามความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
- เชื่อมโยงโดยตรง สถานประกอบการทุกแห่งที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดเกิดโรค

ตัวอย่างเช่น เกิดโรคที่ฟาร์มนี้แต่ไปส่งฆ่าที่โรงฆ่าที่อยู่นอกรัศมี 5 กม. ก็ให้จัดว่าโรงฆ่าสัตว์นั้น
มีความเชื่อมโยงโดยตรง เป็นต้น 

- รัศมี 1 กม. สถานประกอบการทุกแห่งที่อยู่ในรัศมี 1 กม. รอบจุดเกิดโรค 
- รัศมี 5 กม. สถานประกอบการทุกแห่งที่อยู่ในรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรค 
- นอกรัศมี 5 กม.สถานประกอบการทุกแห่งอยู่นอกรัศมี 5 กม. รอบจุดเกิดโรค 
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วิธีปฏิบัติหากพบสุกรป่วย/ตายตามนิยาม 
ฟาร์มที่เกิดโรค 

1. เข้าสอบสวนโรค โดยเน้นหัวข้อดังนี้ 
1) จ านวนสุกรทั้งหมดในฟาร์ม 
2) จ านวนตัวป่วย/ตาย และวันที่เริ่มป่วยตัวแรก 
3) วิธีการผสมพันธุ์ว่าใช้พ่อพันธุ์ข้างนอกมาผสมหรือไม่ ถ้ามีใช้จากที่ใด ล่าสุดเมื่อไหร่ 
4) ใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกรหรือไม่ ถ้ามีน ามาจากท่ีใด ความถ่ีในการน าเศษอาหารมาเลี้ยงเท่าไหร่ เช่น ทุกวัน

หรือไม่ เป็นต้น 
5) มีการขายสุกรออกไปหรือไม่ ถ้ามีขายไปที่ใด และล่าสุดเมื่อไหร่  
6) ภายในบริเวณฟาร์มมีเห็บอ่อนที่เป็นพาหะน าโรคนี้หรือไม่ 

ฟาร์มที่เกิดโรค 
1. เจาะเลือดสุกรทุกตัวที่ป่วย และประสานกลุ่มสุขภาพสัตว์ส่งตัวอย่างตรวจภายในวันนั้นที่พบสัตว์ป่วย 
2. ท าบันทึกสั่งกัก ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ 
3. พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์ม 
4. ถ้าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นบวก ให้ท าลายสุกร 
5. ส ารวจฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร (เขียง) ภายในรัศมี 1 กม. และ 5 กม. รอบจุดเกิด

โรค 
วิธีปฏิบัติต่อสถานประกอบการอ่ืนที่ไม่ใช่ฟาร์มเกิดโรค 
สถานประกอบการ   ความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
ฟาร์ม                 เชื่อมโยงโดยตรง และรัศมี 1 กม.                 

        1. ท าบันทึกสั่งกัก 
         2.เจรจาขอท าลาย 

              3.Surface swab ทุกโรงเรือน 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ 
         4.เฝ้าระวังทางอาการ 

             รัศมี 5 กม. 
1. ท าบันทึกสั่งกัก 
2. Surface swab ทุกโรงเรือน 1 ครั้ง 
3. เฝ้าระวังทางอาการ 

                                นอกรัศมี 5 กม.             เฝ้าระวังทางอาการ 
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วิธีปฏิบัติต่อสถานประกอบการอ่ืนที่ไม่ใช่ฟาร์มเกิดโรค 
สถานประกอบการ 
โรงฆ่าสัตว์                 Surface swab เดือนละ 4 ครั้ง 
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร          Surface swab ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 สถานที่จ าหน่าย 
ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์  Surface swab รถขนอาหารสัตว์ ทุกสัปดาห์ (ห้องโดยสาร ล้อ และกระบะบรรทุก) ทุกสัปดาห์ 
การด าเนินการเก็บตัวอย่างข้างต้นต้องด าเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการพบโรค 
การเฝ้าระวังทางอาการ หากพบสุกรป่วยให้เก็บตัวอย่างเลือดสุกรป่วย 15 ตัว 
หากไม่ครบให้เก็บสุกรร่วมฝูงได้ หรือถ้าทั้งฝูงไม่ถึง 15 ตัว ให้เก็บทุกตัว 
วิธีปฏิบัติหากพบผลบวกจากสถานประกอบการอ่ืนที่ไม่ใช่ฟาร์ม 
โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร และร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ จะพบเชื้อเป็นบวก ได้ก็ต่อเมื่อ 

1. จากแผนการเฝ้าระวังเชิงรุก คือ การสุ่มตรวจ Surface swab ที่โรงฆ่า สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร (เขียง) และร้าน
จ าหน่ายอาหารสัตว์ 

2. โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร และร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์นั้นๆ มีเหตุดังนี้ 
1) เชื่อมโยงโดยตรงกับจุดเกิดโรค ตัวอย่างเช่น 

• เป็นโรงฆ่าท่ีฟาร์มเกิดโรคส่งสุกรเข้าฆ่า 

• เป็นสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรที่ทางฟาร์มเกิดโรคน าสุกรไปเข้าฆ่าเองและขายเอง หรือทางฟาร์ม
เกิดโรคน าเนื้อสุกรหรือผลิตภัณฑ์จากสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรนั้นๆมาเลี้ยงสุกรที่เป็นโรค 

• เป็นร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่ฟาร์มเกิดโรคไปซื้ออาหารมาให้สุกร 
โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร และร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ จะพบเชื้อเป็นบวก ได้ก็ต่อเมื่อ 

2. โรงฆ่า สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร และร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์นั้นๆ มีเหตุดังนี้  
2) เป็นโรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกร และร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ ที่อยู่ในรัศมี 1 กม. หรือ 5 กม. 

หรือนอกรัศมี 5 กม. กับจุดเกิดโรค แต่เมื่อเก็บตัวอย่างตามวิธีปฏิบัติต่อสถานประกอบการอื่นที่ไม่ใช่
ฟาร์มเกิดโรค (สไลด์ก่อนหน้าที่เป็นตาราง) แล้วพบผลเป็นบวก 

วิธีปฏิบัติหากพบผลบวกจากสถานประกอบการอื่นที่ไม่ใช่ฟาร์ม 
โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จ าหน่ายเนื้อสุกรที่พบผลบวก 

– Surface swab 2 ครั้ง ที่วันที่ 0 และ3 
ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ท่ีพบผลบวก 

– Surface swab รถขนอาหารสัตว์ ทุกสัปดาห์ (ห้องโดยสาร ล้อ และกระบะบรรทุก) ทุกสัปดาห์ 
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กรณีการเคลื่อนย้าย 
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด 

• ปศุสัตว์จังหวัด   ประธานคณะกรรมการ 

• หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์  คณะกรรมการ 

• หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า คณะกรรมการ 

• หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  คณะกรรมการ 

• หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  คณะกรรมการ 

• ปศุสัตว์อ าเภอ   คณะกรรมการ 
รายละเอียดเพ่ิมเติม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 
   อายุผลการตรวจโรค ASF ทางห้องปฏิบัติการก่อนการเคลื่อนย้าย 
   ระดับความเสี่ยงของอ าเภอต้นทาง                  non GAP                                GAP 
            สูงมาก                              3 วัน                                    7 วัน   
      สงู            7 วัน   ไม่ต้องใช้ผล  lab 
 ปานกลาง           ไม่ต้องใช้ผล lab            ไม่ต้องใช้ผล  lab 
      ต่ า            ไม่ต้องใช้ผล lab            ไม่ต้องใช้ผล  lab 
 
ประธาน 
  - กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สรุปหัวข้อของกลุ่มให้ทุกอ าเภอ ตอนนี้อยู่ระหว่างคาบเก่ียวที่จะเปลี่ยนประกาศ 
อ าเภอต้องตามข่าวตลอด ที่นี้จังหวัดเราเกิดโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกรไปแล้ว เพราะฉะนั้นเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆไม่ต้อง
ซ้อมแผน ใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ขอให้ระบุออกมา อย่างเช่น กรณีเกิดโรคในพ้ืนที่ ทีมเจาะเลือด ทีม Swab    
ทีมสอบสวน เป็นนักวิทยาศาสตร์วิทยาให้ระบุไปและอ าเภอท าอะไร ในรัศมี 1 กิโลเมตร และระยะรัศมี 5 กิโลเมตร         
อ าเภอท าอะไร เพราะกรมปศุสัตว์ท ามาแบบภาพรวมกว้างๆ เป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะต้องมาบริหารจัดการเรื่องคน      
เรื่องแนวทางการปฏิบัติ เพราะถ้าพูดตามสไลด์ ผมเป็นอ าเภอก็จะยังไม่รู้ ว่าจะต้องท าอะไรบ้าง 1,2,3 ในรัศมี 1 กิโลเมตร    
และระยะรัศมี 5 กิโลเมตร เคลื่อนย้ายต้องท าอะไรอย่างไร เพราะในสไลด์สามารถดูได้ แต่วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนต้องท า
อย่างไร  และให้อ าเภอต้องดูเรื่องเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย ระบบการเลี้ยง ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ อ าเภอควร
คุยกับเกษตรกรรายย่อยเรื่องระบบการเลี้ยง พยายามปรับให้ได้มากที่สุด  เรื่องค าสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น
กรรมการประเมินราคา คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย  
  -เรื่องปลายทาง การประเมินความเสี่ยงของฟาร์มตนเอง เช่น มีหมูจากต่างจังหวัดเข้ามา ปศุสัตว์อ าเภอ
เป็นคนปลดล็อคหรือไม่ปลดล็อค ซึ่งเป็นระเบียบข้อกฎหมาย แต่ถ้าอ าเภอใดจะบริหารความเสี่ยงจะต้องดูอ านาจก่อน 
สามารถใช้กรรมการชุดนี้ได้จะได้ใส่ไว้ในอ านาจหน้าที่เพ่ิมหัวข้อเข้าไป 
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  -ข้อให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ น าเสนอข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องของพ้ืนที่ ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด
ซึ่ง กรมปศุสัตว์ จะดูความเชื่อมโยงทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผลแล็ป หรือระบาดวิทยา ปัจจัยที่เก่ียวข้อง กรมปศุสัตว์ โดย สคบ.
มองทั้งระบบที่ข้างบน จะเห็นทั้งประเทศ เขตหรือกรม จะมองภาพรวมทั้งประเทศ จะเป็นก าหนดพ้ืนที่เอง จังหวัดมีหน้าที่
ดูเรื่องข้อมูลให้กับอ าเภอส่วนเรื่องระเบียบต่างๆ ก็เน้นให้ยึดระเบียบให้ถูกต้อง และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระมัดระวังใน
การเข้า – ออก ฟาร์ม เพราะอาจก่อให้เกิดโรคระบาดได้ เราต้องระมัดระวังในเรื่องวัสดุยานพาหนะด้วย เมื่อเกิดโรคระบาด
แล้วอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย  
       มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นายเชิงชาญ   พึ่งเจียม   ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
  เรื่องการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์รอบ 1/2564 ขณะนี้ทางส านักงานได้ตรวจประเมิน 98 โรง ทั้งจังหวัด 
และตอนนี้ตามได้ทั้งหมด 92 โรง มีอยู่อีก 2-3 โรง บางทีผู้ประกอบการไม่อยู่ ในทั้งหมด 92 โรง ทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สัตว์ แจ้งเตือนไปแล้ว 65 ราย เราจะท าตามกฎหมายถ้าเราเจอความผิดอะไรเล็กน้อย เราจะแจ้งเตือน 2 ครั้ง และอีก 6 
เดือน เราให้ปรับปรุง และถ้ายังไม่เสร็จ เราจะแจ้งเตือนครั้งที่ 2  ถ้าเราแจ้งเตือนไปแล้วยังไม่ปรับปรุงเราจะให้พักใช้
ใบอนุญาต ซึ่งจะพอกับปลายปบ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการถืออยู่จะหมดอายุเราจะมี
คณะกรรมการจากจังหวัดหรือกรมเข้าร่วมตรวจต่ออายุ ถ้าไม่ผ่านจะไม่ต่ออายุให้ ซึ่งเราแจ้งไปแล้ว 65 ราย แต่มี 8 ราย ที่
ไม่ขอต่ออายุ แจ้งยกเลิก เปรียบเทียบปรับ 2 ราย คือ อ าเภอไทรโยค 1 ราย อ าเภอท่ามะกา 1 ราย  ไม่แสดงใบอนุญาตใน
ที่เปิดเผย ปรับครั้งแรก 200 บาท โทษปรับสูงสุด 2,000 บาท  
 การตรวจติดตาม รอบ 6 เดือน ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐาน ขอให้ท่านส่งตรวจประเมินมาที่จังหวัดเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป เอกสารนี้ขอให้ส่งภายในวันที่ 20 ของทุกๆเดือน ไม่ใช่เฉพาะฟาร์มไก่แต่เป็นทุกๆ
ฟาร์มที่เป็น GAP 
 ในปบงบประมาณ 2564 ทางกลุ่มได้รับเรื่องนมโรงเรียนมารับผิดชอบ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ ตรวจนับ
คุณภาพน้ านมแต่ผลแล็ปยังไม่ได้ส่งผลแจ้งมา ตอนนี้นมทั้งจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 210-220/ตัน/วัน ของ
เกษตรกรทั้ง 9 ศูนย์ ได้รวบรวม บางส่วนก็ท าเป็นนมโรงเรียน  บางส่วนก็เป็นของเอกชน ซึ่งขณะนี้บางอ าเภอก็ร่วมเป็น
กรรมการในการตรวจทุกศูนย์ อังคารที่ 2 ของทุกๆเดือน เจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจนับน้ านม แต่ตอนนี้อาจมีปัญหาเรื่อง
ค าสั่ง บางท่านก็ย้าย เดี๋ยวจะมีการประชุมอีกครั้ง 
 ปัญหาโรงฆ่าสัตว์ที่มีปัญหา มากที่สุดจากการแจ้งเตือน เรื่องเครื่องซ๊อตไฟฟ้า นโยบายของท่านอธิบดี       
กรมปศุสัตว์ คือ ห้ามทุบ ห้ามเชือดสด เพราะฉะนั้นโรงฆ่าที่ถูกแจ้งเตือนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการท าสลบแบบเดิม 
ยกเว้นการเชือดตามแบบหลักศาสนา 
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ประธาน 
  เรื่องโรงฆ่าสัตว์ ให้กลุ่มร่วมกับอ าเภอประเมินออกมาเลยว่าของแต่ละโรงฆ่า ถ้าท าให้ถูกต้องโดยใช้       
ตามหลักกฎหมาย จะต้องท าอย่างไรบ้างงบประมาณเท่าไร  และถ้าใช้ดุลยพินิจ สามารถปรับใช้จะต้องท าอย่างไร 
งบประมาณเท่าไร ถ้าเป็นไปได้ให้โรงฆ่าท าแผนปรับปรุง เพราะถ้าเป็นแบบนี้ โอกาสถูกยกเลิกเยอะ 50 % จะหายไปใน
ระบบ   หน้าที่กรมปศุสัตว์ จะต้องช่วยเหลือดูแลเกษตรกรรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายใหญ่      
ส่วนใหญ่เราจะควบคุมให้อยู่ในระเบียบกฎหมายที่ก าหนด แต่รายย่อยเรามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการถึงแม้จะไม่มีคนแต่ขอให้แต่งตั้งโดยต าแหน่งส่วนเรื่องอ าเภอไหนมีศูนย์รวบรวม
น้ านมดิบ ขอให้อ าเภอแจ้งแผนเพ่ือที่จะเข้าร่วมตรวจเยี่ยมด้วย 
 เรื่องการดัดแปลงอุปกรณ์ มันเป็นสิ่ งที่ดี เป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรน ามาใช้แต่พร้อมกันนี้ ถ้าไปดูกับ
อุตสาหกรรมจังหวัดหรือกระทรวงอุตสาหกรรม ในการท าอุปกรณ์มาใช้ ที่มีกระแสไฟฟ้า ถ้าเกิดความไม่ปลอดภัยถึงแก่ชีวิต
ได้ ต้องให้เกษตรกรปรึกษากับวิศวกร เพ่ือให้ค าปรึกษาการใช้งานว่าเหมาะสมหรือไม่กับการใช้งาน นวัตกรรมพวกนี้ถึงแม้
ไม่ได้จดหรือขึ้นทะเบียนแต่มีการรับรองจากผู้มีอ านาจจะเป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมเกษตรกรและสามารถน ามาโชว์ใน
ระดับประเทศได ้
 
                มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

     4.5กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
-   เรื่องเพ่ือทราบ 
นางสาวจันทร์แรม  ศรีสุข  ต าแหน่ง  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 
                      โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
หลักสูตร "การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์" (ครู ก) ณ ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตวส์ุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
                      ครู ก จัดโดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับส านักงานปศุสัตว์เขต 7  จัดขึ้นที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ครู ก ที่ผ่านการอบรม มาถ่ายทอดความรู้ตลอดหลักสูตร ให้กับเกษตรกร เจ้าของศูนย์ 
ศพก.เครือข่าย ซึ่งศูนย์เครือข่าย 12 ศูนย์ ใน 12 อ าเภอ และอ าเภอที่เป็นครู ก แล้ว ได้แก่ อ าเภอเลาขวัญ 
  
                     โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) 
ด าเนินการในพ้ืน  อ าเภอห้วยกระเจา อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอพนมทวน  
                       อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
 
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) 
แผน : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) 
 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย / อ าเภอไทรโยค 
 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  อ าเภอทองผาภูมิ 
 วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  อ าเภอสังขละบุรี /อ าเภอหนองปรือ/อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
แผน : โครงการสัมมนา หลักสูตร รวมพลคนเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)  
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       วันที่ ๒ มีนาคม๒๕๖๔ ณ ศูนย์ ศพก. อ าเภอเมืองกาญจนบุรี (นายพิเชฐ เจริญพร) 
แผน : โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน (ครู ข.)  
         ประมาณเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
กิจกรรม : ติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ณ กองการเกษตรและสหกรณ์  
ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ อ าเภอหนองปรือ  
โครงการ Smart Famer ณ อ าเภอเลาขวัญ 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เฉพาะ ปบงบประมาณ ๒๕๖๔  
- เป้าหมายพื้นที่ด าเนินการ : พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติกระทรวงมหาดไทยและประกาศ
จังหวัด  (อ าเภอบ่อพลอย เกษตรกร ๑๒ ราย) 
กิจกรรมคัดเลือก Key Farm และเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่ (Young Dairy Famer) ณ อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอท่าม่วง 
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 
แผนการติดตามงาน  
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖๔  วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแม่พันธุ์หนองประดู่ 
   วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคแม่พันธุ์ 
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนเลี้ยงวัวบ้านตลุงเหนือ 
   กลุ่มชาวนาประชารัฐร่วมใจ 
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  กลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์พ้ืนบ้าน บ้านใหม่เขาวัง 
   กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเปรงพุทรา 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคพื้นเมืองพอเพียง 
   กลุ่มผู้เลี้ยงวัวทฤษฎีใหม่ 
 
แผนการติดตามงาน  
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : 
 โรงเรียนบ้านคลิตี้ล่าง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 โรงเรียนวิจิตรวิทยาคาร วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
สรุปจ านวนเกษตรกรในโครงการฯ รวม 15 ราย แยกเป็น 
1. เกษตรกรอ าเภอท่าม่วง จ านวน 11 ราย 
2. เกษตรกรอ าเภอท่ามะกา จ านวน 4 ราย 
 
ประธาน 
                  ครู ก  ครู ข  ขอให้เชื่อมให้ระบบ  ที่จริงจะมีอยู่แล้วถ้าจับเชื่อมโยงได้จะขยายเครือข่ายได้ง่าย ส่วนเรื่อง
กิจกรรมอ่ืน ขอให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมท าแบบ Action Plan  เรื่องของเวลา บางกิจกรรมจะลงไปดูในพ้ืนที่อ าเภอ ร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมด้วย 
 
             มติทีป่ระชุม        รับทราบ 
 

4.6 ปศุสัตว์อ าเภอ 
- ไม่มี 

       มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.7 ด่านกักสัตว์กาญจนบุรี 
- ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
นายวิมศักดิ์    รัชอินทร์   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี 
   ศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี มีภารกิจภาคผลิตอาหารสัตว์และส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์ เสบียงอาหารสัตว์ในส่วนของอาหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในเรื่องของการลดต้นทุนภาคผลิต ด้านอาหารสัตว์จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตรงนี้ ฉะนั้นในส่วนของอาหารสัตว์จะมีการสนับสนุน การให้ความร่วมมือกับทุกกลุ่ม/ฝ่าย ใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในด้านการผลิตปศุสัตว์ ส าหรับคลังเสบียงสัตว์เราได้เป้าหมาย ที่อ าเภอห้วยกระเจา 2 จุด 
คือ ต าบลสระลงเรือ และต าบลห้วยกระเจา ตอนนี้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และทางศูนย์อยากทราบข้อมูลจ านวนสัตว์ 
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ต่างๆ เพ่ือที่จะได้วางแผนการท างานร่วมกัน 
ประธาน       ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ยินดีที่ได้ร่วมงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี      
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่กว้าง ถึงแม้พ้ืนที่ทางการเกษตร ที่มีสิทธิจะมีไม่มากแต่ต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ส่วนเรื่อง
อ่ืนๆ เช่น จ านวนประชากรสัตว์ ทางส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีจะส่งข้อมูลให้เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต ต่อไป  
               
               มติที่ประชุม      รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
ประธาน 

-  รอบต่อไป ขอให้อ าเภอ/กลุ่มฝ่าย มีเรื่องเพ่ือพิจารณาแจ้งในที่ประชุมด้วยทุกครั้ง 

           มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธาน 

- ให้พนักงานราชการ ทั้ง 34 ราย แนะน าตัว ว่าชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง และปฏิบัติงานที่ไหน 

- การประชุมประจ าเดือนขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง แต่ถ้าติด    
ราชการขอให้แจ้งเป็นหนังสือให้จังหวัดทราบด้วย และส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทน 

นายสมมาท   ขนุบรรเทา  ต าแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
   กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ได้จัดท ากลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้ว และได้เชิญปศุสัตว์อ าเภอ พนักงาน    
 ราชการ เข้าร่วมกลุ่มไลน์  ขอให้เป็นการส่งข้อมูลที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 

             มติที่ประชุม      รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  12.00 น. 
 
 
 

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

 


