รายงานการประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
...........................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายประวัติ รัตนภุมมะ
๒. นายนิพนธ์ เข็มกลัด
๓. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์
๔. นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
๕. นายสาโรช งามขา
๖. น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา
๗. นายนพพร แก๎วกนิษฐารักษ์
๘. นายสิทธิพล น๎อมธงไทย
๙. นายสัญญา ยิ่งยวด
๑๐. นายพจน์ สิชฌนุกฤษฎ์
๑๑. นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล
๑๒. นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
๑๓. นายธีระชัย ชํอไม๎
๑๔. นายปริญญา จเรรัชต์
๑๕. นายวชิระ แขวงโสภา
๑๖. นายประจักษ์ หวังศิริ
๑๗. นายอนุรักษ์ มํวงทิม
๑๘. นายบุญนันท์ ธารงวุฒิกุล
๑๙. นายอยุทธ์ รจนากูล
๒๐. นายพจนารถ เนียรมงคล
๒๑. นายชัยกฤต ปิยะรัชตานนท์
๒๒. นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม
๒๓. นายอดิศร กมลกุลทีป์
๒๔. นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด
๒๕. นายวัฒนา เหลําทอง
๒๖. นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์
๒๗. นายยุทธภูมิ สืบขาเพชร
๒๘. นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล
๒๙. นายสาเร็จ จันทนะลิขิต
๓๐. จําเอกอติพล บารุงพงษ์
๓๐. น.ส.ฉัตรสุดา ชุมเกษียร
๓๑. นายกุศล สุไชยชิต
๓๒. นายกิ่งเพชร ฆารโสภณ
๓๓. นายประหยัด เขํงค๎า
๓๔. นายจักรวาล ตีทอง
๓๕. นายบุญกัน เขตแวงควง

ปศุสัตว์เขต ๒
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปศุสัตว์จังหวัดตราด
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดสระแก๎ว
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก๎ว
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2
หัวหน๎าดํานกักสัตว์ฉะเชิงเทรา
หัวหน๎าดํานกักสัตว์ชลบุรี
หัวหน๎าดํานกักสัตว์จันทบุรี
(แทน) หัวหน๎าดํานกักสัตว์ตราด
หัวหน๎าดํานกักสัตว์ปราจีนบุรี
หัวหน๎าดํานกักสัตว์นครนายก
หัวหน๎าดํานกักสัตว์สระแก๎ว
(แทน) หัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
หัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก๎ว
หัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ผู๎อานวยการสํวนมาตรฐานการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
(แทน) ผู๎อานวยการสํวนสุขภาพสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
ผู๎อานวยการสํวนสํงเสริมฯ
สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป
สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
(แทน) ผู๎อานวยการสํวนยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ๎าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
เจ๎าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
เจ๎าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก๎ว
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
/36.นางสาววราภรณ์ ขนานไพร

๓๖. นางสาววราภรณ์ ขนานไพร
๓๗. นายพชร สมัครสมาน
๓๙. นายรติศักดิ์ แซํฉั่ว
๔๐. นายจิระวุฒิ จันทร์งาม
๔๑. นางสาวรัตนา นึกเร็ว
๔๒. นายประยูร วิหาญ
๔๓. นายสุภาพ บุศอาจารย์
๔๔. นางสาวนิตยา ศิลาลอย
๔๕. นายกิตติ มหาวิรุฬห์
๔๖. นายสักรินทร์ เนื้อทอง
๔๗. นางกมลลดา นิยมทรัพย์
๔๘. นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์
๔๙. นายสุกสินธุ์ เจริญชาติ
๕๐. นายวีระชัย อุสมาน
๕๐. นายสันติ พันทะการ
๕๑. นายบุญสํง จิตหาญ
๕๒. นายวิโรจน์ สุขสาราญ
๕๓. นายจักรวาล เวฬุคามกุล
๕๔. นายกํอเกียรติ แก๎วคา
๕๕. นายมนตรี จิรวานิช
๕๖. นางพจนา กลิ่นจันทร์

-2เจ๎าพนักงานสัตวบาล
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
เจ๎าพนักงานสัตวบาล
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
ศบส.กบินทร์บุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
ศวพ.ตอ.จังหวัดชลบุรี
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2
เจ๎าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์จันทบุรี
เจ๎าพนักงานสัตวบาล
ศผ.ชลบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
พนักงานผู๎ชํวยปศุสัตว์
ดํานกักกันสัตว์นครนายก
พนักงานผู๎ชํวยปศุสัตว์
ดํานกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
พนักงานผู๎ชํวยปศุสัตว์
ดํานกักกันสัตว์ชลบุรี
พนักงานผู๎ชํวยปศุสัตว์
ดํานกักกันสัตว์สระแก๎ว
นิติกร
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
นิติกร
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
นักวิชาการสัตวบาล
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
เจ๎าหน๎าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
พนักงานผู๎ชํวยสัตวบาล
สานักงานปศุสัตว์เขต 2

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายอานวย กวมทรัพย์

หัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี

ติดราชการ

๒. นายอาพันธ์ เวฬุตันติ

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก๎ว

ติดราชการ

๓. นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์

ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ติดราชการ

๔. นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์

หัวหน๎าดํานกักกันสัตว์ตราด

ติดราชการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ปศุสัตว์เขต 2 (นายประวัติ รัตนภุมมะ) กลําวแสดงความยินดีกับนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัด
ตราด ย๎ายไปดารงตาแหนํงปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร (วันที่ 7 เมษายน 2559) พร๎อมทั้งกลําวต๎อนรับนายสาโรช งามขา
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ย๎ายมาดารงตาแหนํงปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 15 มีนาคม 2559) และนายวัฒนา เหลํา
ทอง ย๎ายมาดารงตาแหนํงหัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
- งบประมาณประจาปี 2560 งบประมาณจะมากกวําปี 2559 ประมาณ 200 ล๎านบาท ภารกิจงานก็จะคล๎าย
กับปี 2559 นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต๎องปรับการทางานให๎สอดคล๎องกับนโยบาย เชํน
เรื่องของภัยแล๎ง จะต๎องให๎ความสนใจ การประเมินผล เพราะรัฐมนตรีต๎องการทราบผลวําเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎
หรือไมํ ตลอดจนชํวยเหลือเกษตรกรในการลดต๎นทุนการผลิต และเพิ่มโอกาสในการแขํงขัน ก็จะมีเรื่องของ Zoning และ
แปลงใหญํ ในพื้นที่จังหวัดระยอง
/แผนภัยพิบัติที่ทารํวมกับสานักงานเกษตร…

-3- แผนภั ย พิ บั ติ ที่ ท ารํ ว มกั บ ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งที่ ใ ห๎ ก ารสนั บ สนุ น
อาหารสัตว์ หญ๎าแห๎งหรือหญ๎าสด ก็ให๎ดาเนินการตามแผน
- เกษตรอินทรียท์ าให๎เกิดเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และสระแก๎ว ให๎ดาเนินการตําง ๆ จนเกิดผลสาเร็จ
- ศูนย์การเรียนรู๎ มีอยูํ 2 ประเภท ก็คือศูนย์การเรียนรู๎เฉพาะทาง,ศูนย์การเรียนรู๎แบบพอเพียง อยํางไรก็ตาม
อยําให๎ศูนย์ในกรมปศุสัตว์หลุด
- ธนาคารสิ น ค๎าเกษตร ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ อธิบดีให๎ ห นํว ยงานที่เกี่ยวข๎อง
ดาเนินการ
- การแตํงตั้ง single command คณะกรรมการที่ดาเนินการขับเคลื่อน จังหวัดนครนายก ,สระแก๎ว สํวนที่เหลือ
ให๎การสนับสนุน
- นโยบายกรม 1. ภัยแล๎ง 2. ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคปศุสัตว์ โคนม,โคเนื้อ,ไกํ,กระบือ 3. นมโรงเรียน
ตรวจสอบโดยกรม ,ตรวจสอบโดย อย.
- การควบคุมโรคระบาด การจั ดทาเขตปลอดโรค (FMD) กรมปศุ สั ตว์ ยกเลิ กการน าเข๎ าสั ต ว์จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา
- การบังคับใช๎กฎหมายอธิบดีกาหนดเป็นนโยบายของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับงานซึง่ มีความสาคัญเป็นอันดับแรก
- ปศุสัตว์ OK เป็นกรอบในการเดินหน๎าปราบปรามสารต๎องห๎ามตําง ๆ ทาให๎มีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจน
- เรื่องที่เป็นปัญหาของประชาชน การไมํได๎รับความเป็นธรรม ผู๎ประกอบการที่ขอเป็น ฆจส.2 กับโรงฆําสัตว์ที่
ไมํได๎ขอ ฆจส.2 แตํกลับ ดาเนิ นการฆําสัตว์ และนาไปจาหนํายได๎ ซึ่งเรื่องนี้ก็ได๎ดาเนินการปราบปรามและบังคับใช๎
กฎหมายกับผู๎กระทาผิด
- วัคซีนเถื่อน ให๎ปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบ เรื่องของการขําว สัตว์ปีก เรื่องของวัคซีน AI เถื่อน หากใช๎จะมีผลตํอ
การสํงออก
- แผนการพัฒนาจังหวัด กองบารุงพันธุ์สัตว์มีหน๎าที่ผลิตสัตว์เพื่อสนับสนุนแผน ตลอดทั้งบังคับให๎ศูนย์สถานีผลิต
สัตว์สนับสนุน
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2559 (26 พ.ย. 58)
สํวนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (จ.อ.อติพล บารุงพงษ์) แจ๎งในที่ประชุมทราบวํา ได๎นารายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 (26 พ.ย. 59) ขึ้นเว็บไซต์สานักงานปศุสัตว์เขต 2 แล๎ว หากมีข๎อแก๎ไขให๎แจ๎งกลับที่สํวน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในที่นี้ขอรับรองไปกํอน
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
สํวนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (จ.อ.อติพล บารุงพงษ์) รายงานให๎ที่ประชุมทราบวํา การประชุมครั้ง
นี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน ( e-Operation) ของหนํวยงานที่ผลการปฏิบัติงานต่ากวํา
50% ของเป้าหมายโดยเบื้องต๎นจะกลําวถึงภาพรวมของทั้งเขต 2 ดังนี้
ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนสัตว์ที่ได๎รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ทาได๎ 39.50%
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนตัวอยํางที่ ได๎รับการตรวจ
วิเคราะห์ชันสูตรโรคสัตว์ทาได๎ 48.16%
กิจกรรมหลัก ป้องกันแก๎ไขและเตรียมความพร๎อมรับปัญหาโรคไข๎หวัดนก ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนสัตว์ที่ได๎รับบริการ
เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรคสัตว์ทาได๎ 34.08 %
/โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐาน...

-4โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนตัวอยํางที่ได๎รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค๎าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดทาได๎ 40.33%
กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค๎าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนตัวอยํางที่ได๎รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค๎าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนดทาได๎ 40.18%
กิจกรรมหลัก พัฒนาและสํงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด๎านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนสถานประกอบการสินค๎า
ปศุสัตว์ที่ได๎รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาลทาได๎ 39.47%
ผลการปฏิบัติงานในระดับจังหวัด ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์จานวนสัตว์ที่ได๎รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์
ทาได๎ 39.50% จั ง หวั ด ที่มี ผ ลงานต่ ากวํา 50% ได๎ แกํ ฉะเชิ งเทรา 12.63% ,ชลบุ รี 37.77% ,ตราด 47.12%
นครนายก 34.89% ,ปราจีนบุรี 42.05% ,สมุทรปราการ 38.79% ,สระแก๎ว 42.85%
กิจกรรมหลักเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนสัตว์ที่ได๎รับบริการ
เสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรคสัตว์ (Rabies) จังหวัดที่มีผลปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ ตราด 44.18% ,ระยอง 45.92%
สมุทรปราการ 30.02%
จานวนสัตว์ที่ได๎รับบริการบาบัดโรคสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ
ฉะเชิงเทรา 28.02%
จานวนสัตว์ที่ได๎รับบริการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรคสัตว์ (FMD) จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ จันทบุรี
48.24% ,ฉะเชิงเทรา 38.42% ,ชลบุรี 13.45% ,ปราจีนบุรี 48.26%
จานวนสัตว์ที่ได๎รับบริการเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันโรคสัตว์ ND,IB จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํฉะเชิงเทรา
4.55% ,ชลบุรี 30.87% ,ตราด 38.72% ,นครนายก 25.00% ,ปราจีนบุรี 37.88% ,สมุทรปราการ38.69%
,สระแก๎ว 35.59%
จานวนสถานทีเ่ ลี้ยงทีไ่ ด๎รับการเฝ้าระวังและทาลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงาน ต่า
กวํา 50% ได๎แกํ ฉะเชิงเทรา 31.91% ,ปราจีนบุรี 44.88% ,ระยอง 28.64% ,สมุทรปราการ 39.58%
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา (นางสาวฉัตรสุดา ชุมเกษียร) ชี้แจงวัคซีนที่ได๎รับมาหากดาเนินการฉีด ครบ
ก็ จ ะได๎ เ พี ย ง 38.88% สํ ว นที่ ไ ด๎ 4.55% ข๎ อ มู ล นี้ ท างอ าเภอไมํ ไ ด๎ ล งข๎ อ มู ล ในระบบ หากลงข๎ อ มู ล ในระบบจะได๎
28.35%
กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได๎รับบริการภายใต๎
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ ฉะเชิงเทรา 7.14%
จานวนโรงเรียนที่ได๎รับการบริการภายใต๎โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดที่มีผลงานปฏิบัติงาน
ต่ากวํา 50% ได๎แกํ ฉะเชิงเทรา 0%
กิจกรรมหลักคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได๎รับบริการจากคลิ นิกสัตว์ จังหวัดที่มีผลการ
ปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ จันทบุรี 35.67% ,ชลบุรี 0% ,ตราด 44.07% ,ปราจีนบุรี 22.96%
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา (นางสาวฉัตรสุดา ชุมเกษียร) ชี้แจงวําแบํงเป้าหมายให๎ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ๎อนดาเนินการแล๎ว แตํยังไมํได๎ลงข๎อมูลในระบบ ซึ่งเป้าหมาย 140 ราย แบํงเป็นจังหวัด 40 ราย และศูนย์ฯ
เขาหินซ๎อน 100 ราย
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี (นายนพพร แก๎วกนิษฐารักษ์) ชี้แจงได๎ดาเนินการแล๎วกวํา 50 ราย
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี (นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ) ชี้แจงวําชํวงที่ผํานมาเกษตรกร ทาสวน เก็บผลไม๎แตํคาดวํา
นําจะดาเนินการจนบรรลุเป้าหมาย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙
/ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (นายนิพนธ์ เข็มกลัด)...

-๕ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (นายนิพนธ์ เข็มกลัด) ชี้แจงไมํสามารถคีย์ข๎อมูลเข๎าในระบบ e- Operation แตํได๎จัดสํง
เอกสารให๎สานักงานปศุสัตว์เขต 2 แล๎ว และผลการปฏิบัติงานได๎ 53.7๐%
โครงการพัฒนาคุณภาพสินค๎าเกษตรสูํมาตรฐานจานวนตัวอยํางที่ได๎รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค๎าปศุสัตว์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกาหนด จั งหวัดที่มีผ ลการปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ นครนายก 47.29% ,ระยอง 12.35%
สระแก๎ว 39.45%
กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค๎าปศุสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนตัวอยํางที่ได๎รับการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค๎าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ นครนายก 46.67%
,ระยอง 41.48% ,สระแก๎ว 38.78%
กิจกรรมหลักพัฒนาและสํงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด๎านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนสถานประกอบการสินค๎า
ปศุสั ตว์ ที่ไ ด๎รั บ การตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ม าตรฐานฮาลาล จัง หวั ดที่ มีผ ลการปฏิบั ติง านต่ากวํ า 50% ได๎แ กํ
ฉะเชิงเทรา 0% ,ตราด 0% ,นครนายก 0% ,สมุทรปราการ 33.33%
ผู๎แทนปศุสัตว์จั งหวัด สระแก๎ว (นายสิ ทธิพล น๎อมธงไทย) ชี้แจงเกิดความคลาดเคลื่อนของการเพิ่มจานวน
เป้าหมาย
ปศุสัตว์เขต 2 ตั้งข๎อสังเกตวํา ทาไมจันทบุรี ,ปราจีนบุรี, สระแก๎ว ไมํมีแผนเป้าหมายฮาลาล สํวนพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ยังไมํมีผลงาน
ปศุสัตว์จังหวัดตราด (นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา) ชี้แจงได๎เตรียมทารูปแบบของฮาลาลไว๎ทั้งหมด เพื่อที่จะให๎
ผู๎ประกอบการที่มีความสนใจเข๎ามาดาเนินการ แตํปัญหาของผู๎ประกอบการ คือไมํสามารถจะปรับปรุงสถานที่จาหนํายจึง
ขอชะลอไว๎กํอน ตลอดจนไมํมผี ู๎ประกอบการที่จะสมัครเข๎ารํวมโครงการ
ผู๎อานวยการสํว นมาตรฐานการปศุสั ตว์ (นายธีระวุ ฒิ สุวัธ นะเชาว์) เรื่องที่ กรมปศุสั ตว์ เรํงให๎ดาเนินการคือ
มาตรฐานโคนมจากการประชุม อธิบดีกาลังออกมาตรฐานบังคับศูนย์ รวบรวมน้านมดิบ จะสํงผลกระทบกับกลุํมฟาร์มโค
นม อีก 5 ปีข๎างหน๎าคือปี 2563 (นับจากปีงบประมาณ 2559) ฟาร์มที่เข๎าศูนย์รวบรวมน้านมดิบ จะต๎องได๎มาตรฐาน
ทุกศูนย์ฯ หากถึงชํวงเวลานั้นแล๎วฟาร์มไมํได๎มาตรฐานจะต๎องถูกตัดออกจากศูนย์ฯ วันนี้เริ่มประกาศอีก 1 ปีถึงจะมีผลไมํ
วําจะขายนมให๎ ใครการที่บั งคับ คือจะต๎องจดมาตรฐานศูนย์ รวบรวมน้านมดิบ จดทะเบียนกับ มกอช. ถ๎าศูนย์ ฯใด
มกอช. ไมํจดทะเบียนรับรองให๎ถือวําผิดกฎหมาย ในปี 2559 จันทบุรี ชลบุรี สระแก๎ว ให๎เป้าหมายการทามาตรฐานโค
นมที่ 25% ของจานวนที่มีอยูํ ในปี ๒๕60 เป้าหมายอยูํที่ 50% สํวนในปี ๒๕61 เป้าหมายที่ 75% สํวนโคเนื้อในเขต
ปลอดโรคจะต๎องมีการพัฒนามากขึ้น ฟาร์มโคเนื้อมีน๎อยมากมีไมํถึง 5 ฟาร์มทั้งเขต (ที่เป็นฟาร์มมาตรฐาน) สํวนโรง
ฆําสัตว์ กรมปศุสัตว์มีหนังสือถึงจังหวัดทุกจังหวัด ให๎ดาเนินการขอ ฆจส. 2 เสร็จสิ้นเดือนมีนาคม พร๎อมกันนั้นให๎จังหวัด
สารวจมีโรงฆําใดบ๎างที่ไมํดาเนินการขออนุญาต
- ปศุสัตว์ OK ต๎องมีมาตรการใหมํกับ Discount store และยังคงต๎องตรวจสถานที่เหมือนเดิม สํวนปศุสัตว์ OK
หาผู๎ประกอบการปรับปรุงได๎เราก็จะดาเนินการตํอไป
- ปศุสัตว์อินทรีย์ จังหวัดนครนายก จะดาเนินการขอการยกเว๎นเรื่องอาหารอินทรีย์ วําพอจะอนุโลมได๎รึเปลํา
สํวนจังหวัดสระแก๎ว ดาเนินการเรื่องโคนม,ไกํไขํอินทรีย์ และจันทบุรกี ็ดาเนินการเรื่องไกํไขํอินทรีย์
- การใช๎ฮอร์โมนในไกํเนื้อ จับตามองอยูํที่จังหวัดนครนายก ลักษณะคือ เข๎าไกํพร๎อมกันแตํออกไกไมํพร๎อมกัน
ขอให๎ตรวจสอบความผิดปกติด๎วย
ปศุสัตว์เขต 2 (นายประวัติ รัตนภุมมะ) กลําวเสริมเรื่องของสารเรํงเนื้อแดงตอนนี้ผลของมันนาไปสูํการ
ดาเนินคดีโดยใช๎ปัสสาวะที่เป็นบวก ในพื้นที่เขต 2 นารํองมาตั้งแตํ กรกฎาคม 2558 จากนี้นาไปทดสอบแผนในพื้นที่
เขต 1 และ เขต 7 ในพื้นที่เขต ๒ มีผลฉี่บวก (positive) รวม ๑๗ ผลบวกได๎แกํ ชลบุรี ๑๒ ผล ,สระแก๎ว ๑ ผล, จันทบุรี
๑ ผล ,ฉะเชิงเทรา ๑ ผล สํวนทํานที่ไปร๎องทุกข์กับพนักงานสอบสวน อธิบดีกรมปศุสัตว์ให๎ระยะในการดาเนินงาน 30 วัน
พร๎อมกับทาหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน๎าของคดีกับพนักงานสอบสวน หากลํวงเลยมาเกิน 60 วันแล๎ว ยังไมํทราบ
/ความคืบหน๎าของคดีหรือพนักงานเพิกเฉย...

-๖ความคื บ หน๎ า ของคดี ห รื อ พนั ก งานเพิ ก เฉยให๎ แ จ๎ ง มายั ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต เขตจะด าเนิ น การแจ๎ ง กรมปศุ สั ต ว์
กรมปศุสัตว์ดาเนินการแจ๎งกระทรวงฯ กระทรวงฯดาเนินการแจ๎งนายกรัฐมนตรีตํอไป เพราะตอนนี้เหตุเกิดที่จังหวัด
สุพรรณบุรี พออธิบดีสั่งในที่ประชุมเสร็จ วันรุํงขึ้นสามารถดาเนินคดีได๎เลยซึ่งเรื่องนี้ คดีมาค๎างอยูํที่พนักงานสอบสวนเป็น
เดือนไมํได๎ทาอะไรเลย
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (นายสมชาย เข็มกลัด) กลําวเสริมในสํวนของสารเรํงเนื้อแดง ผู๎วําราชการจังหวัดมีหนังสือ
ถึงผู๎บังคับการ นายอาเภอ เพื่ออานวยความสะดวกให๎เจ๎าหน๎าที่กรมปศุสัตว์ในการดาเนินการ และในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ผู๎วําราชการจังหวัดได๎เสนอขอให๎มีการเสริมโทษแกํผู๎กระทาผิดการใช๎สารเรํงเนื้อแดงให๎สูงขึ้น ซึ่งรอหนังสืออยูํ
ผลการปฏิบัติงานระดับศูนย์ฯ/สถานีฯ/ดํานกักกันฯ
ศูน ย์ วิจั ย และพั ฒ นาการสั ตวแพทย์ ภ าคตะวั นออก จังหวั ดชลบุ รี โครงการพัฒ นาคุณ ภาพสิ นค๎าเกษตรสูํ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนตัวอยํางที่ได๎รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค๎าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
ศวพ.ตอ. ทาได๎ 34.97% กิจกรรมหลักตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค๎าปศุสัตว์
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ) ชี้แจงผลการ
ดาเนินงานที่ต่ากวําเป้าหมายมีอยูํ 2 สํวนได๎แกํ สํวนที่ 1 กิจกรรมรองการตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆําสัตว์
ภายในประเทศเป็นตัวอยํางเนื้อ 200 ตัวอยําง (ไมํนํามีปัญหา) จะแจ๎งจังหวัดดาเนินการตํอไป เนื่องจากที่ผํานมา
มีกิจกรรมการตรวจโรงฆําสัตว์เยอะ ในสํวนของการตรวจสารเรํงเนื้อแดง สํวนที่ 2 กิจกรรมรองพัฒนาห๎องปฏิบัติการและ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค๎าปศุสัตว์ เนื่องจาก 2 เดือนที่ผํานมาเครื่องเสีย เป้าหมายทั้งปีมีอยูํ 16,500 ตัวอยําง แตํสํง
ปัจจุบัน 4,983 ตัวอยําง จะดาเนินการเรํงรัดจากสหกรณ์โคนมทั้งหลาย ตํอไป
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาหรับสินค๎าเกษตรที่สาคัญ
กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตให๎กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่
ได๎รับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ทาได๎ 32.14%
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี (นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล ) ชี้แจง นําจะเป็น
โซนนิ่งกระบือ จะดาเนินการเรํงรัดให๎
ผลผลิ ตการผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ตั ว ชี้ วัด เชิ งปริ มาณ ขึ้น ทะเบีย นพั นธุ์ สั ตว์ พั นธุ์ พืช อาหารสั ตว์ ผ ลิ ต สทส.สก ทาได๎ 0%
(ในระบบ e-Operation) จ านวนสั ตว์พั น ธุ์ดี ที่ผ ลิ ต ได๎ หนํว ยงานที่มีผ ลงานต่ากวํา 50% ได๎ แกํ สทส.ปราจีนบุ รี
ทาได๎ 26.67% ,สทส.สก. ทาได๎ 37.11%
ผู๎แทนหัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี (นายอดิศร กมลกุลทีป์) ชี้แจงเนื่องจากตามแผนตัวชี้วัดคือ
โคอยํางเดียว ซึ่งมีแมํโคต่ากวําเป้าหมาย เดือนพฤษภาคม จะมีโคสาวทดแทน 30 ตัว แตํก็ยังต่ากวําเป้าหมายอยูํดี
แตํคาดวําเดือนพฤศจิกายนปีนี้นําจะได๎ครบตามเป้าหมาย (ไมํเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
หัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก๎ว (นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด) ชี้แจงผลงานที่ได๎สํวนใหญํเป็นสัตว์ปีก
และเป้าหมายสูงไปแตํได๎ดาเนินการแจ๎งปรับแผนปี 2560 ไปแล๎ว เพื่อขอลดจานวนเป้าหมายลง
ปศุสัตว์เขต 2 (นายประวัติ รัตนภุมมะ) กลําวเสริมให๎ทาหนังสือขอปรับแผนเป้าหมาย ถึงผู๎อานวยการสานัก ฯ
และสํงสาเนาหนังสือมายังสานักงานปศุสัตว์เขต ๒ ด๎วย
กิจกรรมหลักความหลากหลายทางชีวภาพด๎านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช อาหารสัตว์
พื้นเมือง หนํวยงานที่มีผลงานต่ากวํา 50% ได๎แกํ สทส.สก. ทาได๎ 0% ศบส.กบินทร์ ทาได๎ 0%
ผลผลิ ต เกษตรกรได๎ รั บ การสํ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพจ านวนเกษตรกรที่ ไ ด๎ รั บ การสํ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
สทส.สก. ทาได๎ 0%
กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจานวนเกษตรกรที่ได๎รับบริการภายใต๎
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สทส.สก. ทาได๎ 0%
/หัวหน๎าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก๎ว...

-๗หัว หน๎ าสถานี วิจัย ทดสอบพัน ธุ์สัตว์ส ระแก๎ว (นางสาวสหั ทยา ทรัพย์รอด) ชี้แจงการขึ้นทะเบียนพันธุ์สั ตว์
ดาเนินการไปแล๎ว 3 สายพันธุ์ เหลืออีก 4 สายพันธุ์ สํวนจานวนเกษตรกรที่ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ กับ
จานวนเกษตรกรที่ได๎รับบริการภายใต๎โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทาเดือนพฤษภาคมเพื่อให๎สอดคล๎องกับการ
รับสัตว์ทั้งฝึกอบรม และรับสัตว์โครงการที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรีและโครงการพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี (นายรติศักดิ์ แซํฉั่ว นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ) ชี้แจงมีการ
ขึ้นทะเบียน 2 สายพันธุ์กระบือพื้นเมือง และไกํเหลืองหางขาว ที่จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี (ยังไมํได๎บันทึกใน
ระบบฯ)
ผลผลิตเกษตรกรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ จานวนเกษตรกรที่ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนเกษตรกรที่ได๎รับบริการภายใต๎
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก๎ว ทาได๎ 0% (ในระบบ e-Operation)
ผู๎อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก๎ว (นายปริญญา จเรรัชต์ ) ชี้แจงเป็นการอบรมเกษตรกร
จานวน 40 ราย ของโครงการทับทิม 03 ที่อาเภอตาพระยา ในทุกปีจะดาเนินการชํวงเดือนเมษายน ,พฤษภาคม เสร็จก็
เข๎าสูํฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งปีนี้จะอบรมประมาณวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยจะมีการแจกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และปุ๋ย
บารุงดิน พร๎อมด๎วย (สํงเสริมเกษตรกรให๎ปลูกพืชอาหารสัตว์)
โครงการรองรั บ ผลกระทบจากการเข๎ าสูํ ก ารเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นด๎า นปศุ สั ต ว์ ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ
จานวนตัวอยํางที่ได๎รับการตรวจวิเคราะห์
กิจกรรมหลักรองรับผลกระทบจากการเข๎าสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด๎านปศุสัตว์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวน
ตัวอยํางที่ได๎รับการตรวจวิเคราะห์หนํวยงานที่มีผลงานต่ากวํา 50 เปอร์เซ็นต์ได๎แกํ ดํานกักกันสัตว์สระแก๎ว ทาได๎
19.50 % ดํานกักกันสัตว์ตราด ทาได๎ 41.๐๐ %
หัวหน๎าดํานกักสัตว์สระแก๎ว (นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม) ชี้แจงเกิดความคลาดเคลื่อนของข๎อมูลที่เจ๎าหน๎าที่ดําน
ลงผิดพลาด ทางดํานกักกันสัตว์สระแก๎วสํงตัวอยํางไปแล๎ว 268 ตัวอยําง ได๎รับการตรวจและมีผลยืนยัน 78 ตัวอยําง
หากใช๎ข๎อมูลตัวอยํางที่สํงตรวจวิเคราะห์จะได๎ 67.๐๐ %
ผู๎อานวยการศูน ย์ วิจั ย และพัฒ นาการสั ตวแพทย์ภ าคตะวันออก (นายเลิ ศชัย จินตพิทั กษ์ส กุล) เสริมวํา จะ
ดาเนินการตรวจสอบกิจกรรมในสํวนที่เกี่ยวข๎องนี้ให๎
หัวหน๎าฝ่ายบริหารทั่วไป (นายสาเร็จ จันทนะลิขิต) แจ๎งในที่ประชุมเกี่ยวกับตาแหนํงวํางในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
ดังนี้
ที่

หน่วยงาน
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
๑
ชลบุรี
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
๒
ตราด

๓

๔

สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
สระแก้ว
สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
นครนายก

ตาแหน่งที่ว่าง

สังกัดฝ่าย/กลุ่มหรืออาเภอ
สานักงานปศุสตั ว์อาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอเกาะสีชัง (ใหม่)
เกาะสีชัง
สานักงานปศุสตั ว์อาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอเกาะช้าง (ใหม่)
เกาะช้าง
สานักงานปศุสตั ว์อาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอเกาะกูด (ใหม่)
เกาะกูด
ปศุสัตว์อาเภอโคกสูง (ชานาญ สานักงานปศุสตั ว์อาเภอโคก
การ)
สูง
ปศุสัตว์อาเภอวังน้าเย็น (ชานาญ สานักงานปศุสตั ว์อาเภอวัง
การ)
น้าเย็น
ปศุสัตว์อาเภอปากพลี (ชานาญ สานักงานปศุสตั ว์อาเภอ
งาน)
ปากพลี

ว่างเมื่อ
-

หมายเหตุ
ขอตาแหน่งใหม่
ขอตาแหน่งใหม่
ขอตาแหน่งใหม่

- / - /2551
1/ต.ค./2558
18/ก.พ./2559

/และแจ๎งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณ...

-8และแจ๎ ง ที่ ป ระชุมทราบเกี่ย วกับ งบประมาณ (ข๎อ มูล 31 มี นาคม 59 เวลา 08.30 น.) ดั งนี้ จั นทบุ รี
48.42% นครนายก 62.22 % ระยอง 58.54 % ตราด 56.96% สระแก๎ว 56.32 % ฉะเชิงเทรา 53.36 %
ปราจีนบุรี 57.64 % ชลบุรี 56.26 % สมุทรปราการ 45.12 % ไมํถึง 55.๐๐ % สมุทรปราการ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา
มีผลการใช๎จํายงบประมาณ 55.๐๐% สถานีทดสอบพันธุ์ฯปราจีนบุรี 48.๐๐% ศผ.ชบ. 54.83 % จันทบุรี 52 %
สระแก๎ว 51.๐๐ % ศบส.กบินทร์บุรี 49.๐๐ % ดํานกักกันสัตว์ปราจีนบุรี 48.๐๐ % ดํานกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
44.๐๐ % ดํานกักกันสัตว์นครนายก 41.90 % ดํานกักกันสัตว์ชลบุรี 34.05 %
ปศุสัตว์เขต 2 (นายประวัติ รัตนภุมมะ) ให๎ทุกหนํวยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ สํงรายละเอียดตาแหนํงอัตรา
วํางมายังเขต ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 เพื่อเสนอเรียนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผํานผู๎อานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่
เรื่องการของบประมาณเหลือจํายให๎เสนอขอให๎เรียบร๎อยภายใน 20 เมษายน 2559 ด๎วย
มติที่ประชุม : รับทราบ และให้สถานีทดสอบพันธุ์สัตว์ กับศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี หนังสือขอปรับ
แผนเป้าหมาย ถึงผู้อานวยการสานักฯ และส่งสาเนาหนังสือมายังสานักงานปศุสัตว์เขต ๒ ด้วย
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
สํวนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (จําเอกอติพล บารุงพงษ์) แจ๎งเรื่องระบบทะเบียนเกษตรกรผู๎เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือน วําในระบบมีการบันทึกข๎อมูลในระบบ regis life แล๎ว แตํมีบางจังหวัดมีผลงานน๎อยเมื่อเปรียบเทียบ
เป้าหมายและผลงานที่ปฏิบัติได๎ ในปี 2558 ได๎แกํ จังหวัดสมุทรปราการ 15.4 7% จังหวัดตราด 49.4 4%
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จังหวัด
สมุทรปราการ
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
รวม

จานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ครัวเรือน)
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
จานวน
ร้อยละ
13,477
2,085
15.47
16,872
12,232
72.50
10,247
9,401
91.74
15,264
10,433
68.35
9,698
4,795
49.44
21,221
13,072
61.60
17,956
15,831
88.17
16,080
10,302
64.07
34,928
17,927
51.33
155,743
96,078
62.52

ปศุสัตว์จังหวัดตราด (นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา) ชี้แจงผลงานที่ทาได๎ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558
ทาได๎ 49.4 4% สาเหตุคือในปี 2559 ไมํนาสุนัขกับแมวเข๎ามาเป็นผลงาน จึงทาให๎มีผลงานไมํถึง 50%
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ (นายพจน์ สิชฌนุกฤษฎ์) ชี้แจงได๎ดาเนินการไปแล๎วกวํา ๕๐ % แล๎ว แตํทาไมที่
นามามาเสนอจึงได๎แคํนี้
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง (นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์) แจ๎งวํายังไมํได๎รับสัตว์โครงการฟาร์มต๎นแบบฯ อ๎างวําเกษตรกร
ออกคําใช๎จํายในการสร๎างโรงเรียนบางสํวน ซึ่งโรงเรือนสร๎างเสร็จไปนานแล๎ว แตํยังไมํได๎รับสัตว์เลย เกษตรกรเกิดความไมํ
มั่นใจตํอกรมปศุสัตว์ และอาจสํงผลให๎เกษตรกรยื่นฟ้องร๎องเอาผิดได๎
ผอ.สํวนสํงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ( นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล) ชี้แจงให๎ใช๎สัตว์ของสถานีทดสอบพันธุ์สัตว์
จันทบุรี 8 ตัวไปทดสอบผสมเทียมดูวําจะดาเนินการได๎มากน๎อยเพียงใด จังหวัดระยองใช๎สัตว์จากกองบารุงพันธุ์สัตว์
/จานวน 20 ตัว แตํเนื่องจากติดปัญหา...

-9จานวน 20 ตัว แตํเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ๎างโค-กระบือ จานวน 20 ตัวมูลคําเกิน 100,000 บาท
จะต๎องสอบราคาฝ่ายพัสดุกับกองบารุงพันธุ์สัตว์
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี (นางสาวนิตยา ศิลาลอย) แจ๎ ง ได๎ไ ปแก๎ไ ขปั ญหาการผสม
ติดยากโคพื้นที่ ที่สถานีฯวังแซ๎ม จ.จันทบุรี แก๎ไขได๎ 8 ตัวจากจานวน 10 ตัว อีก 2 ตัวไมํทา เพราะรังไขํไมํสมบูรณ์
8 ตัวที่ทากาหนดตรวจท๎อง ๖๐ วัน ในวันที่ 8-9 เมษายน ๒๕59
สํวนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (จําเอกอติพล บารุงพงษ์) แจ๎งวํา กองแผนงานมีหนังสือแจ๎งทาง
จังหวัดต๎องสํงการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สูํการปฏิบัติโครงการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ที่ต๎องรายงานทุก
สิ้นเดือน คือขณะนี้ได๎รับของจังหวัดนครนายก เพียงที่เดียวดังนั้นจึงควรตรวจสอบและสํงให๎กองแผนงานด๎วย
ปศุสัตว์เขต 2 (นายประวัติ รัตนภุมมะ) กลําวการปรับตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน๎าสํวนราชการที่ต่ากวําระดับ
กรม ประจาปีงบประมาณ 2559 ผู๎บังคับบัญชา ของเดิมปศุสัตว์เขตไมํมีเรื่องการบังคับใช๎กฎหมายได๎ปรับใหมํให๎มีเรื่องนี้
10 คะแนน และการทาหน๎าที่ผู๎ตรวจราชการฯ ให๎จังหวัดเตรียมความพร๎อมไว๎ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพปศุสัตว์จังหวัดที่เป็น
ตัวชี้วัดด๎านสุขภาพฯ 4 % มาตรฐานฯ 3 % สํงเสริมฯ 3 % ครั้งนี้กะทันหันมาก ผิดหลายหนํวยหลายกระบวนการ
ผลที่สุดแล๎วมาเรํงกันเดือนพฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 1 กรมสํงหนังสือมาเดือนมกราคม 2559 หากจังหวัดไมํเข๎าใจหรือ
สงสัยให๎ติดตํอสอบถามมายัง ผอ. สํวนฯ เพื่อประชุมติดตามประมวลผลวําจะต๎องทาอยํางไรให๎บรรลุหาก ผอ. สํวนฯ
ไมํเข๎าใจก็จะได๎สอบถามไปยังสํวนกลางกรมปศุสัตว์เพื่อให๎เกิดความชัดเจน
ผู๎แทนผู๎อานวยการสํวนสุขภาพสัตว์ (นายยุทธภูมิ สืบขาเพชร) แจ๎งวําเวลาที่จะสํงตัวชี้วัดอยากให๎ดูวําเนื้อหา
ตัวชี้วัดเขาต๎องการอะไร ก็ให๎สํงไปตามนั้นเพื่อในการประเมินจะได๎ถูกต๎อง และประเมินได๎
ปศุสัตว์เขต 2 (นายประวัติ รัตนภุมมะ) แจ๎งฝาก 1)ปศุสัตว์อินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสระแก๎ว ,จันทบุรี อยากให๎
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องติดตามอยํางเต็มที่หากมีข๎อขัดข๎องก็ขอให๎ดาเนินการโดยดํวนเพื่อให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ 2)โคนมจังหวัด
จันทบุรี สหกรณ์ โฟร์โมสต์ มีแผนปฏิบัติงาน 3) เขตปลอดโรค FMD ตอนนี้มีความเสี่ยงสูง สุกรจากเขตตะวันตกเข๎ามา
อยําให๎มีการลักลอบนาสัตว์เข๎ามา เราจะใช๎มาตรการสูงสุดบังคับใช๎กฎหมายหากนาเข๎ามาผิดกฎหมายจะดาเนินการจับ
ดาเนินคดี 4) สารต๎องห๎ามผลฉี่บวก ให๎ตรวจสอบอายัดดาเนินคดี 5)ปศุสัตว์ OK จะใช๎ฐานผู๎ประกอบการ เชํน tesco
lotus บิ๊กซี แม็คโคร 6) ตลาดนัดโคกระบือ สระแก๎ว เขาไม๎แก๎ว แปลงยาว ทั้ง 3 แหํงได๎เวียนมาตรการกระบวนการ
ที่มาถูกต๎องไหมประสานตลาดนัดโคกระบือ ที่ไมํถูกต๎องไมํสามารถตั้งได๎ หากตั้งเป็นตลาดนัดโคกระบือแล๎ว จะต๎องปฏิบัติ
ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ มีใบรับรองการฉีดวัคซีน เบอร์หู เป็นต๎น 7) พิษสุนัขบ๎า จะดาเนินคดีกับผู๎ที่มีสุนัขแล๎วไมํฉีด
วัคซีนให๎สุนัข ทาแผนเพื่อจับดาเนินคดีในพื้นที่ที่เกิดโรคเชํน ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สมุทรปราการ ดาเนินการ
กํอน เพราะเป็นพื้นที่ที่พบผู๎เสียชีวิต อาจจะเป็นรูปแบบหมูํบ๎านกํอนก็ได๎ หากพบวํามีสัตว์แตํไมํดาเนินการ ฉีดวัคซีนพิษ
สุนัขบ๎าให๎กลําวโทษร๎องทุกข์กับพนักงานสอบสวนดาเนินคดี
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายกํอเกียรติ แก๎วคา)
นักวิชาการสัตวบาล
ผู๎จดรายงานการประชุม

(จําเอกอติพล บารุงพงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

