รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒
วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม สานักงานจังหวัดระยอง
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
ผู้มาประชุม
๑. นายประวัติ รัตนภุมมะ
๒. นายนิพนธ์ เข็มกลัด
๓. นายอาพันธุ์ เวฬุตันติ
๔. นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
๕. นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์
๖. นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ
๗. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์
๘. นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์
๙. นายเกษตร สุวรรณเพชร
๑๐. นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
๑๑. นายธีระชัย ช่อไม้
๑๒. นายวชิระ แขวงโสภา
๑๓. นายองอาจ คงกล้า
๑๔. นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด
๑๕. นายอานวย กวมทรัพย์
๑๖. นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล
๑๗. นายสมชาย บัวเกตุ
๑๘. นางสาววรินดา มณีโชติ
๑๙. นางสาวฉัตรสุดา ชุมเกษียร
๒๐. นายชยพล สาระสมบัติ
๒๑. นายสนิท ท้วมสกุล
๒๒. นายอวยชัย ผาตินาวิน
๒๓. นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์
๒๔ นายประทวน ภู่รุ่งเรืองผล
๒๕. นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล
๒๖. นายสาเร็จ จันทนะลิขิต
๒๗. นางกมลลดา นิยมทรัพย์
๒๘. นายกิตติ มหาวิรุฬห์
๒๙. นายธเนศ โพธิ์ทอง
๓๐. จ.อ.อติพล บารุงพงษ์
๓๑. นางรุ่งนภา อิงประภานนท์
๓๒. นายสุภาพ บุศยาจารย์
๓๓. นายอานนท์ เพียรอุดม
๓๔. นายจิระวุฒิ จันทร์งาม
๓๕. นายสุนทร จันทร์เนย

ปศุสัตว์เขต ๒
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปศุสัตว์จังหวัดนครยายก
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๒
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์จันทบุรี
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สระแก้ว
หัวหน้าสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการ ศ.วิจัยการผสมเทียมฯ
สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.จันทบุรี
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สนง.ปศจ.ชลบุรี
สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.ระยอง
สัตวแพทย์อาวุโส สนง.ปศจ.ตราด
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สนง.ปศข.๒
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สนง.ปศข.๒
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ สนง.ปศข.๒
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สนง.ปศข.๒
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สนง.ปศข.๒
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สนง.ปศข.๒
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการพิเศษ สนง.ปศข.๒
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน ศ.วิจัยการผสมเทียมฯ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน สถานีฯจันทบุรี
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ ศ.ปลวกแดง
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ ศ.วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน ศ.อาหารสัตว์ฯ

๓๖. นายจรุญ ยุระทิน
๓๗. นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์
๓๘. นายบุญนันท์ ธารงวุฒิกุล
๓๙. นายพจนารถ เนียรมงคล
๔๐. นายกฤษณะ ลัดลอย
๔๑. นายวัลลภ สุวิมล
๔๒. นายคมสัน ทะกัน
๔๓. นายสุชาติ บุญมาก
๔๔. นายวรพงษ์ รังผึ้ง
๔๕. นายธวัชชัย อยู่ทะเล

สนง.ปศจ.สระแก้ว
หัวหน้าด่านกักสัตว์ตราด
หัวหน้าด่านกักสัตว์จันทบุรี
หัวหน้าด่านกักสัตว์ปราจีนบุรี
หัวหน้าด่านกักสัตว์นครนายก
ด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ แทน ผอ.ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ฯ
แทนหัวหน้าด่านกักสัตว์ฉะเชิงเทรา
แทนหัวหน้าด่านสระแก้ว
แทนหัวหน้าด่านกักสัตว์ชลบุรี

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา
๒. นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล
๓. นายวีระศักดิ์ จิโนแสง
๔. นายวิบูลย์ ศรีมั่นคงธรรม
๕. นายพรชัย บุฯรุ่ง

ปศุสัตว์จังหวัดตราด
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
หัวหน้าด่านกักสัตว์สระแก้ว
หัวหน้าด่านกักสัตว์ชลบุรี

ผู้ร่วมประชุม
๑. นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน
๒. นายรุ่งยศ ถาวรยุศม์
๓. นายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ
๔. นายทวี พงษ์สุพรรณ์
๕. นายดนัยศักดิ์ เย็นใจ
๖. นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร
๗. นายไชยยง สากา
๘. นางสาวอรอุมา สุขเมธีกุล
๙. นายวิโรจน์ สุขสาราญ
๑๐. นางสาวถนอมนวล ทุ่งไธสง
๑๑. นางจารุณี เจริญวงศ์
๑๒. นางพจนา กลิ่นจันทร์

นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.จันทบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ สนง.ปศจ.จันทบุรี
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ สนง.ปศจ.ระยอง
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สนง.ปศจ.ระยอง
นายสัตวแพทย์ชานาญการ ศ.วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ฯ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน สนง.ปศจ.จันทบุรี
นิติกร สนง.ปศข.๒
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สนง.ปศข.๒
นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศข.๒
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล สนง.ปศข.๒

วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนาข้าราชการย้ายมาใหม่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒
นายเกษตร สุวรรณเพชร
มาดารงตาแหน่งปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์
มาดารงตาแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ
มาดารงตาแหน่งปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

วาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ นโยบายรัฐบาล,รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์
นโยบายของคณะ คสช.ที่มีเจตนารมณ์ เพื่อสร้างความปรองดองได้กาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงาน ทั้งหมด ๑๔ ข้อ ดังนี้
๑ ยึดระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย
๒ ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ
๓ ด้านความมั่นคง
๔ ด้านการต่างประเทศ
๕ ด้านสังคมจิตวิทยา
๖ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๗ ด้านการศึกษา
๘ การพัฒนาระบบราชการ
๙ การพัฒนาอาชีพและรายได้
๑๐ การวิจัยและพัฒนา
๑๑ การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘
๑๒ ความปรองดองสมานฉันท์
๑๓ การปฏิรูป
๑๔ การเลือกตั้ง
และมีคาสั่งของคณะ คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก็ได้ออกคาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งของคณะ คสช. ๖๙/๒๕๕๗
แผนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและภาคการเกษตร
๑. ราคาสินค้า (ยางพารา)
๒. ภัยแล้ง และการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร
๓. การป้องกันและปราบปราม
๔. การพัฒนาตลาดเกษตรกร
โดยมีแผนงาน ๔ แผนงาน ดังนี้
แผนที่ ๑ : แผนการปรับโครงสร้างและพัฒนา การผลิต
ในแผน ๑ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านปศุสัตว์คือ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ โค
และไก่พื้นเมือง วัตถุประสงค์ ๑. ฟื้นฟูการเลี้ยงกระบือ ๒. พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมเชิงธุรกิจ และ ๓. กระจาย
พันธุ์ไก่พื้นเมืองเพื่อเป็นอาชีพเสริมเกษตรกร เป้าหมาย เพื่อ ๑. ลดความเสี่ยงการขาดแคลนกระบือ ๒. เพิ่มอุปทาน
โคเนื้อและน้านมดิบ และ ๓. เพิ่มรายได้เกษตรกร
แผนที่ ๒ : แผนเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการดาเนินการเชิงพาณิชย์
ในเขตภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมฯคือ สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
แผนที่ ๓ : แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า ดิน และที่ดิน
แผนที่ ๔ : แผนแก้ไขปัญหาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์
สืบเนื่องจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ รัฐมนตรีปิติพงษ์ ได้มีมาตรการ
เพิ่มเติม คือ
๑. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
๒. ปรับตัวกระทรวงเกษตรฯ และเกษตรกรให้เข้ากับนโยบาย Digital Economy โดย
- พัฒนา Smart Office
- พัฒนา E-Commerce
- พัฒนาระบบตรวจสอบและรายงานทาง Electronic Network
- พัฒนา Platform ความร่วมมือผู้ผลิตกับผู้ประกอบการผ่าน Electronic Platform
๒.๓ แนวทางปฏิบัติสาหรับแนวทางในเขต ๒
๑. การจัดทาพื้นที่ภาคตะวันออก (เขตปศุสัตว์ที่ ๒) เป็นเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
รัฐมนตรีฯให้ดาเนินงานให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘
๒. การพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตปลอดโรคเพื่อการส่งออก
๓. การพัฒนาการเลี้ยงสุกรในเขตปลอดโรคเพื่อการส่งออก
๔. การพัฒนาไก่พื้นเมือง ต้องการให้มีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไว้เพื่อการบริโภค แบบพอเพียง ซึง่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไก่พื้นเมืองใน ๕ จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา
๒.๔ การปรับแผนการดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมปศุสัตว์
แผนงานที่ ๑ แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
- งานด้านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม คุณภาพอาหาร โรงฆ่าสัตว์ สารเร่งเนื้อแดง
แผนงานที่ ๒ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- หน่วยงานหลักก็เป็นศูนย์สารสนเทศ
แผนงานที่ ๓ แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
- ศูนย์ปลวกแดง ศูนย์ และหน่วยงานที่มีงานวิจัย
แผนงานที่ ๔ แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และส่งเสริมความ
๑. ผลผลิตการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
- กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์
๒. ผลผลิตการพัฒนาสุขภาพสัตว์
- กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดชันสูตรโรคสัตว์
- กิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
๓. ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
- กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- กิจกรรมส่งเสริมการทาปศุสัตว์อินทรีย์
- กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- กิจกรรมเมืองเกษตรสีเขียว
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่มีความ
เหมาะสม

- กิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม
- กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง
แผนงานที่ ๕ แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ไม่มีดาเนินการ
แผนงานที่ ๖ แผนงานดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
- โครงการรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้าน
ปศุสัตว์
วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย
ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
๑. การอบรมผู้ป ระกอบการ (มาตรฐานฟาร์ม) เป้าหมาย ๑,๐๐๐ ราย ดาเนินการไปแล้ ว
๕๘๓ ราย ในส่วนที่เหลือได้แจ้งหนังสือถึงจังหวัดแล้ว จะดาเนินการจัดอีกครั้งใน 18 มีนาคม 58 ขอให้จังหวัดส่งรายชื้อ
ผู้ที่จะเข้าอบรม ซึ่งจะรับตามจานวนที่คงเหลือ หากมาเกินโดยไม่ได้แจ้งส่งรายชื่อก่อน จะของดรับ และในอีกกรณี หนึ่ง
เกษตรกรที่จะอบรมในชนิดสัตว์ที่มีปริมาณน้อย ขอให้จังหวัดใช้ห้องประชุมของจังหวัด เขตจะสนับสนุนวิทยากร
๒. การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ดาเนินการได้ ๙๙ %
๓. สารเร่งเนื้อแดง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้ดาเนินการมายังไม่พบ
- การเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร จังหวัดจันทบุรี ขอแก้ไขจานวนตัวอย่างปัสสาวะสุกร
ที่เป็นผลรายงานเป็น ๐ ตัวอย่าง ซึ่งดาเนินการเก็บตัวอย่างครบตามเป้าหมายแล้ว ๔๑๐ ตัวอย่าง แต่เกิดความผิดพลาด
ในการรายงาน
๔. การควบคุมการฆ่าสัตว์
- พนักงานตรวจโรค ขอให้ จังหวัดประชุมร่วมกับ อบต. อปท. เทศบาล ซึ่งท้องถิ่น
ต้องแต่งตั้งพนักงานตรวจโรค ตาม พรบ. ซึ่งเป็นอานาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องแต่งตั้ง
๕. เขียงสะอาด
- จากการร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนคุณภาพฯจังหวัด จานวนเขียงสะอาด ควรมี
อย่างน้อยอาเภอละ ๒ แห่ง/ชนิดของเนื้อสัตว์ ดังนั้นจึงควรมี ๖-๘ แห่ง/อาเภอ
๖. ผลการดาเนินงานตามกฎหมาย
- จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดาเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้จับกุมผู้กระทาความผิด ในพื้นที่อาเภอกบินทร์บุรี พบการฆ่าสุกรจานวน ๕ ตัว
ซึ่งเป็นการกระทาความผิดตาม มาตรา ๔ , ๕ , ๑๕ และ ๒๙
- จังหวัดระยอง ได้ดาเนินการตาม พ.ร.บ. ควบคุมการการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์เมื่อ
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ได้จับกุมผู้กระทาความผิด ในพื้นที่ อาเภอบ้านค่ายพบการฆ่าสุกรจานวน ๖ ตัว ซึ่งเป็น
การกระทาความผิดตามมาตรา ๑๕ , ๒๐ , ๒๒ และ๒๕
ส่วนสุขภาพสัตว์
- กิจกรรมของจังหวัดและเขตที่ดาเนินการเกี่ยวกับโรค ๓ กลุ่ม คือ เรื่องโรคระบาดสัตว์สู่คน
โรคระบาดสัตว์ทั่วไป และโรคที่ไม่มีระบาดในประเทศไทย กิจกรรมที่ดาเนินการ คือ สารวจโรค ฉีดวัคชีน ติดตามโรค
เฝ้าระวัง ป้องกัน ชันสูตรโรค ซึ่งต้องดาเนินการร่วมกับจังหวัด ศูนย์ สถานีฯ

- กิจกรรมที่ส่วนได้ดาเนินการในงบประมาณ ๒๕๕๘ ในแต่ละกิจกรรมได้ดาเนินการมาแล้ว
๔๐ %
- การเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เข้ามาในภาคตะวันออกในปี งบประมาณ ๒๕๕๗ มีการเคลื่อนย้ายทั้ง
สัตว์มีชีวิติ และซากสัตว์ ซึ่งมีจานวนมาก ดังนั้นจะต้องมีความเข้มงวดขึ้น และคาดว่าในอนาคตจะไม่อนุญาตให้มีการ
เคลื่อนย้ายซากเข้ามาในภาคตะวันออก และยังมีกรณีที่เคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาฆ่าในพื้นที่โดยไม่ได้รับการอนุญาต ขอให้
ทางด่าน จังหวัด ตรวจสอบเพราะจะเป็นการฆ่าประจา
- FMD เกิดโรคในปี ๒๕๕๗ จานวน ๑๖๔ ครั้ง มากสุดในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา และในพื้นที่
ภาคตะวันออกมีพื้นที่สงสัยจานวน ๑๔ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ มาถึงปัจจุบัน ฝากหน่วยงานที่มีการลงพื้นที่ ทั้งศูนย์ สถานี
หากพบเหตุสงสัยขอให้แจ้ง เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง
- โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า มี ก ารระบาดในพื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มี ตัว อย่างที่ เป็ น
ผลบวก ๖๔ ตัวอย่าง และ มีคนตาย ๓ ราย ซึ่งเป็นจุดที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ในเพื่อหาแนวทางการดาเนินเพื่อแก้ไขปัญหา
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ กรมฯ ได้มีคาสั่งแบ่งส่วนภายในเป็นส่วนส่งเสริมฯ
- การด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาโคเนื้ อ โดยยึ ด ยุ ท ธศาสตร์ ก รมและเขต เป็ น แนวทางการ
ดาเนินการ ในปี ๒๕๕๘ เน้นการสร้างเครือข่ายในการผลิตโคเนื้อ ให้มีความเชื่อมโยงกัน ปัญหาปัจจุบันคือน้าเชื้อพันธุ์
และโรงฆ่า
- โคนม การดาเนินงานก็ยึดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปัจจุบันกรมฯ ให้มีการตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพน้านม เป็นประจาทุกเดือน โดยพบว่าปริมาณน้านมลดลงทุกครั้ง เนื่องจากการลดปริมาณการเลี้ยง ในส่วน
ของคุณภาพโดการตรวจวิเคราะห์ SCC พบว่า ในแต่ละสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการแปลงหญ้า
ฟาร์มสาธิตให้เห็นผลในการโคนม ๑ ไร่ต่อโคนม ๕ ตัว และการตรวจประเมินฟาร์มโคนมอินทรีย์ครั้งสุดท้ายที่ประเมิน
ในพื้นที่อาเภอสอยดาวมี จานวน ๕ รายที่จะมีการปรับบางส่วน ให้เข้าสู่อินทรีย์ ขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดฟาร์มอินทรีย์ให้ได้
- ไก่พื้นเมือง ดูตามยุทธศาสตร์ของเขต ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้วและจังหวัดบูรภา
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จะทาอย่างไรเพื่อให้ต่อเนื่องและขยายไปในจังหวัดที่เหลือโดยใช้โครงการต้นแบบของจังหวัด
สระแก้ว
การขยายพันธุ์ โดยศูนย์กบินทร์ฯ ไก่เหลืองหางขาว จะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ในการให้ได้สี
ตรงกับสายพันธุ์ และมีพฤติกรรมของไก่พื้นเมือง ส่วนในลักษณะของการชนจะไม่คัด และในการขยายโครงการของ
จังหวัดสระแก้วได้คุยเบื้องต้นกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายโครงการในปี ๒๕๕๘
- งานวิจัย มี ๒ เรื่อง ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นงานวิจัยต่อเนื่อง จากปี ๒๔๔๗ คือ การเลี้ยงโคเนื้อ
ที่อาเภอบางน้าเปรี้ยว และที่แปลงยาว ในส่วนจังหวัดก็มี ที่จังหวัดระยอง และชลบุรี จังหวัดละ ๑ เรื่อง
การทางานวิจัย ๒ เรื่อง เป็นการใช้พื้นที่ของกรมเป็นงานวิจัย คือที่ ศูนย์ปลวกแดง ศึกษา
ด้านการปลูกหญ้าเนเปียร์ ใช้เลี้ยงโคเนื้อ และศูนย์กบินทร์บุรี ฯ เรื่องเกี่ยวกับโคนม ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
เพื่อให้เห็นความก้าวหน้า
- โครงการพระราชดาริฯ เน้นการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้กับโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
ในพื้นที่ มี ๑๐ ศูนย์

- โครงการ ธคก. เน้ น การขยายผล เพื่ อ ผลิ ตลู ก ปั ญ หาสั ญ ญาเก่ าที่ ยังตกค้างคื อจังหวัด
สระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ดาเนินการในส่วนที่ยังตกค้างอยู่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ไตรมาส
ที่ ๒ ตัวชี้วัดกาหนดไว้ให้เบิกจ่าย ๕๕ % ซึ่งเหลืออีกสองเดือน ซึ่งมีด่านกักสัตว์ชลบุรี และสานักงานจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
ยังไม่ถึง ๔๐ %
อัตราว่างของหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่ งได้แจ้งกรมฯ ไปแล้ว ก็มีหลายหน่วยงานที่ได้รับการบรรจุ
แต่หน่วยงานที่ยังไม่ได้รับการบรรจุ ขอให้หน่วยงานแจ้งอีกครั้ง เพื่อเขตจะได้เร่งรัดกรมฯ ต่อไป
การแบ่ งส่ วนราชการกรมปศุสั ตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แบ่งส่ว น
ราชการกรมปศุสัตว์ ใหม่ ซึ่งจะไม่กองพระราชดาริ กองสารวัตร และกองอาหารและยา ซึ่งเป็นการแบ่งภายในของกรม
และคาสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๘๔๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
ของสานักงานปศุสัตว์เขตและการเกลี่ยอัตรากาลัง (ตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน) โดยเขตแบ่งส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์ เพิ่ม โดยดึง ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคลจากส่วนส่งเสริมฯ ออกมาเพื่อให้สอดคล่องกับกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ คือ ศึกษาวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการ
ปศุสัตว์ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านพัฒนาปศุสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ศึกษาวิเคราะห์
เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทาสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแผนโครงการ และเป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
จากการปรับแผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่เดิมจนถึงปัจจุบันซึ่งอาจมีการปรับปรุงแก้ไข เบื้องตนขอ
แจ้งให้จังหวัดทราบว่าจะมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง แหมะสม กับสถานการณ์ และนโยบาย ซึ่ง
จะแจ้งกาหนดการให้ทราบต่อไป
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ๒
ซึ่งกรมฯจะมาคัดเลือกระดับประเทศในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันที่ ๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๘ สานักงานปศุสัตว์ได้กาหนดประชุมร่วมกับ ท้องถิ่น ทาความเข้าใจ
แนวทางในการดาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นทั้งหมด
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
ปัจจุบันงานด้านการส่งเสริมขยายพันธุ์ โคกบินทร์บุรี ซึ่งขณะนี้มีเครือข่ายจานวนหนึ่ง แต่มี
ปัญหาของน้าเชื้อพันธุ์โคชิเมลทอล จึงจะได้ดาเนินการเขียนโครงการวิจัยเพื่อทดสอบกับแม่พันธุ์ของเกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
ปั จ จุ บั น มีโครงการกิ จกรรมเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการผลิ ตให้ กับ เกษตรกรในพื้ น ที่ ที่ มี ความ
เหมาะสมปลูกพื้นอาหารสัตว์ (เนเปียร์) ในการเลี้ยงสัตว์ ๓๐ ราย ๓๐ ไร่ อยู่ระหว่างเตรียมท่อนพันธุ์ และคัดเลือก
เกษตรกรเข้าโครงการ ในส่วนของเสียงสัตว์เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกาหนด

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
- ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้ง
ที่ ๒ ให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ปี ๒๕๕๘ จังหวัด
ใดที่ยังจัดชื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งดาเนินการ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพิ่มมา ๓ โครงการ เป็นงบประมาณ
๒๓.๙ ล้านบาท โครงการที่ ๑ คือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 8.9 ล้านบาท โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต เพิ่มศักยภาพ ๑๐ ล้านบาท และ โครงการที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการตรวจมาตรฐานเขียงสะอาด
และโรงฆ่าสัตว์ ๕ ล้านบาท ทั้ง ๓ โครงการดาเนินงานในกลุ่มจังหวัด ๕ จังหวัด ขอให้จังหวัดในกลุ่มเตรียมดาเนินงาน
กลุ่มด่านกักสัตว์
ตามแผนงานที่ต้องดาเนินงาน มี ๒ แผนงาน คือ
แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และส่งเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ มี ๒ กิจกรรม กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดชันสูตรโรคสัตว์ และ กิจกรรม
ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
แผนงานดาเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน กิจกรรม เก็บตัวอย่าง ปัสสาวะ
สุกร /วัตถุดิบอาหารสัตว์
การดาเนินเป็นไปตามกิจกรรม และเป้าหมาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
จานวนตัวอย่างปัจจุบัน การดาเนินการได้ ๒๖ % และการรายงานโรคได้รายงานไปที่ เขต
และกรม ฯ แต่ทั้ งนี้ ช่ ว งนี้ ขอฝากทุ กหน่ ว ยงานในเรื่อ งของการเฝ้ าระวังโรค ND ในสั ต ว์ปี ก เพราะหากเกิ ด โรคจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์กบินทร์บุรี
วัคซีนสัตว์ปีกปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปากช่องแต่ไม่เพียงพอ ปศุสัตว์เขตให้ศูนย์ฯ
ทาบัญชีความต้องการส่งถึงสานักงานปศุสัตว์เขต ๒ เพื่อใช้จากโควต้าของเขต
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
ตัวแทนกลุ่มภาคตะวันออก (ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี และตราด) งบโครงการสินค้าปลอดภัย ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ไม่ได้รับอนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับอนุมัติ ๓ โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มี ๒ โครงการ คือ โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ สู่ AEC และโครงการ ปรับเปลี่ยนการเลี้ยง
โคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูงสู่ อาเชียน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้
เสนอไปแล้ว ๒ โครงการยังไม่ทราบผลการพิจารณา
- ขอให้หน่วยงานที่ส่งตัวแทนมาแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทาหนังสือชี้แจงถึงความจาเป็นในการส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมประชุม
- การสรุปรายงานประจาเดือนเพื่อเป็นการตรวจและติดตามว่าจังหวัดได้เร่งรัดการปฏิบัติงาน
ที่สาคัญ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ซึ่งได้ดาเนินการมา ๒ ปี ขอทุกหน่วยงานให้ความสาคัญ
- ฟาร์มต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรี ยังหาชื้อพันธุ์โคไม่ได้ จึงขอเสนอว่าควรจะ
เอาวัวที่กรมส่งเสริมจากศูนย์และสถานี จาหน่ายให้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรจะได้โคที่ดี ที่กรมส่งเสริม
ศูนย์,สถานี ก็ได้เครือข่ายพันธุ์สัตว์เพิ่มขึ้น และอีกประเด็นคือการนาโคมาจากนอกเขต ซึ่งเขต ๒ เป็นเขตปลอดโรค หาก
เกิดกรณีที่เกษตรกรชื้อมาแล้วตรวจ NFP ไม่ผ่าน จะมีแนวทางใดแก้ปัญหา มอบหมายให้ นายธเนศ โพธิ์ทอง ดูความ
เป็นไปได้ของแนวทางการสร้างเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี จากโครงการ ธคก. ว่าเข้าลักษณะของโครงการหรือไม่

- วัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ กรมจะจัดพิธีไถ่ชีวิติโค กระบื อ ถ้าเกิดกรณี ที่จัดหาโค กระบือ
ได้ไม่ครบ กรมจะสนับสนุนได้หรือไม่
- โครงการสารวจความซุกของโรค FMD ในฟาร์มสุกรหลังบ้าน แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับวัคชีนแต่
มีกาหนดวันว่าต้องมีการดาเนินการเจาะเลือดภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งคงดาเนินการไม่ทันเนื่องจากวัคซีน
มาล่าช้า
- การรายงานยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ต้องรายงานตามปกติที่ดาเนินการเพื่อการติดตามงาน
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกได้งบในการวิจัยการสารวจโรคอุบัติใหม่
จากค้างคาว อยู่ระหว่างการศึกษา
วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
ครั้งต่อไปจะมีการประชุมเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานประมาณเดือนเมษายน ซึ่งเป้าหมาย
การดาเนินงานในปัจจุบันจะเป็นไตรมาส ขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามระยะเวลา และการประสานงานขอให้ใช้การ
ประสานงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการเสียเวลาในการเดินทาง
ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(นางจารุณี เจริญวงศ์)
นักวิชาการสัตวบาล
ผู้จดรายงานการประชุม

(จ.อ. อติพล บารุงพงษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

