รายงานการประชุม
การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์เขต ๒
............................................
ผู้มาประชุม
1. นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ
ปศุสัตว์เขต 2
ประธานการประชุม
2. นายสาเร็จ จันทนะลิขิต
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
3. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
4. นายยุทธภูมิ สืบขาเพชร
ผู้อานวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
5. นายวรวุฒิ วิเศษโส
แทนผู้อานวยการส่วนมาตรฐาน สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
6. จ่าเอกภากรรักข์ บารุงพงษ์
รก.ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์เขต 2
2. นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ สานักงานปศุสัตว์เขต 2
๓. ว่าที่ ร.ต. ศิรพงศ์ มาสาราญ
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ สานักงานปศุสัตว์เขต 2
4. นายมนตรี จิรวานิช
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สานักงานปศุสัตว์เขต 2
ผู้ร่วมประชุมทางไกล
๑. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์
๒. นายวรากร จิตรหลัง
๓. นายสุนทร รัตนจารูญ
๔. นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัช
๕. นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ
๖. นายประหยัด เข่งค้า
๗. นายรวม รัตนารักษ์
๘. นายชวนะ ทองเย็น
๙. นายแก่นเพชร เทียนแนบ

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
แทนปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ แทนปศุสัตว์จังหวัดตราด
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ แทนปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
แทนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
แทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

๒
๑๐. นายธีระชัย ช่อไม้
๑๑. นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล
๑2. นายธเนศ โพธิ์ทอง
17. นายสมพงษ์ จันทะหาร
๑๘. นายธนเดช อมรชัยสิน
๑๙. นายประเทือง นุชสาย
๒๐. นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด
๒๑. นายสุรศักดิ์ โสภณจิตร
๒๒. นายปราโมทย์ วงษ์เจริญสมบัติ
๒๓. นายวิบุลย์ ศรีมั่นคงธรรม
๒๔. นายอนุรักษ์ ม่วงทิม
๒๕. นางอนงค์ กมลกลทีป์
๒๖. นางสาวพิชชากรณ์ เอี่ยมทัศน์
๒๗. นายอดิศร กมลกลทีป์
๒๘. นายสัณห์ ภัทรพิพัฒน์โภค
๒๙. นายวัชรพงษ์ ศรีตัมภวา
๓๐. นายประวุฒิ ปุริสพันธ์
๓๑. นายพรชัย วิจิตรธรรมภาณี
๓๒. นางสาวสุธาทิพย์ สุขสาราญ
๓๓. นายสิริชัย ดอกมาลี
๓๔. นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ
๓๕. นางสาวสุพรรษา ศศิมณฑล
๓๖. นายศิริยานนท์ ดอกผึ้ง
๓๗. นางสาวยุภาพร นักบุญ
๓๘. นางสาวลักขณา นิภาวงค์

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ภาคตะวันออก
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ระยอง
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓
๓๙. นางสุภาวดี สุขีถาน
๔๐. นางสาวณัฐนันท์ ประเสริฐ
๔๑. นางสาวสุภลักษณ์ ตันประยูร
๔๒. นายเจษฎิภัทท์ คาเบา
๔๓. นางสาวชาลิสา วิทยา
๔๔. นายสมพร ราชโยธา
๔๕. นางกฤตลักษณ์ กรธนิกกุล
๔๖. นางจิตติมาภรณ์ ชุณหพันธ์
๔๗. นางสาวสุพัตรา สามารถกิจ
๔๘. นายสุรศักดิ์ ทดปัญญา
๔๙. นางสาวจิดาภา เหลืองอร่าม
๕๐. นางสาวอาภานันท์ แซ่หลิว
๕๑. นายสุรเชษฐ์ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา
๕๒. นายศรายุทธ ธานีวัฒน์
๕๓. นางสาวลภาภัทร พุทธิกานต์
๕๔. นางสาวพิชญา วีระพันธุ์
๕๕. นายวรวิช แซ่หลี่
๕๖. นายกฤษ นุชแผน
๕๗. นายหัสสดล หิตมูล
๕๘. นายรุ่งยศ ถาวรายุศม์
๕๙. นายกิ่งเพชร ฆารโสภณ
๖๐. นางลักขณา วิรุณจิตต์
๖๑. นายจิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี
๖๒. นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
นักวิชาการสัตวบาล สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

๔
๖๓. นายจิรเดช ศรีวิลัย

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
๖๔. นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
๖๕. นายภาณุ อินทฤทธิ์
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
๖๖. นายภูวดล สกุลกิตติมากร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
๖๗. นายมุทิตะ ชลามาตย์
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๖๘. นางรุ่งนภา อิงประภานนท์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
๖๙. นางสาวประภัสสร โพธิ์เจริญ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
๗๐. นางสาวพรเพ็ญ เพียรธัญกิจ
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี
๗๑. นายมุทิตะ ชลามาตย์
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก
๗๒. นายอานวย จันทร์เกตุ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
๗๓. นายยุทธนา โสภี
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว
๗๔. นายวรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว
๗๕. นางสาววิศัลย์จุฬา ประถุมชาติภักดี นายสัตวแพทย์
ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายวรวิ ช ญ์ วราอั ศ วปติ ปศุ สั ต ว์ เ ขต ๒ กล่ า วเปิ ด การประชุ ม พร้ อ มแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ า ๒๐๑๙ (Covid-19)
จึงต้องจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและสั่งการจากกรมปศุสัตว์
ดังนี้
๑. คาสั่ งกรมปศุสั ตว์ที่ ๓๒๔/๒๕๖๔ เรื่องย้ายข้าราชการของนายธนเดช อมรชัยสิ น จากส่ ว น
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ไปดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ขอแสดงความ
ยินดีด้วย
๒. สรุป ข้อสั่ งการของอธิบดี กรมปศุสัตว์ ในการประชุมผู้ บริห ารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๔ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑) ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสาคัญกับการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านระมัดระวังอย่างสูงสุด และปฏิบัติตามมาตรการปูองกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

๕
๒) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ให้ปศุสัตว์เขตกากับ
ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ มีจานวน ๗ แปลง โดย
ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๓) จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า ๒๐๑๙ (Covid-19) ให้ ทุ ก
หน่วยงานพิจารณาปรับรูปแบบการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัด และหาวิธีที่เหมาะสมใน
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต หลังผ่านการฝึกอบรมแล้ว
๔) ให้ตรวจสอบผลการดาเนินงานของจังหวัด อาเภอ และศูนย์ ในพื้นที่ ทุกงานโครงการ
ทั้งงบปกติ และงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙ (Covid-19)
๕) เร่งทาความเข้าใจกับฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้มาตรฐานฟาร์ม ต้องปรั บเข้าเกณฑ์มาตรฐาน
บังคับ สานักงานพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) จะทาหนังสือแจ้งปศุสัตว์จังหวัด โดยให้
อธิบดีลงนาม และให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งฟาร์มที่ยังไม่ได้มาตรฐานทราบด่วนที่สุด รวมไปถึงศูนย์ ฯ ต่างๆ หากมีการ
เลี้ยงสุกรจานวนมากก็ต้องทา GAP ด้วย
๖) โรคลัมปีสกิน ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อาเภอ ศูนย์ฯ ให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การเฝูาระวังปูองกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ ให้ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าด่านฯ ปฏิบัติตามคาสั่งของกรมอย่างเคร่งครัด
๗) ให้ด่านฯ ต่างๆ ปูองกันโรค ASF ลัมปีสกิน อย่างเคร่งครัด
๘) ให้สารวจที่พักซากสัตว์ ห้องเย็นใหญ่ ซึ่งเป็นแผนการปูองกันซากเถื่อนของกรมปศุสัตว์
๙) ให้ปศุสัตว์จังหวัด พิจารณาการเคลื่อนย้ายสัตว์ให้รอบคอบ หากพื้นที่มีความเสี่ยง ขอให้
ตรวจสอบข้อมูลก่อนอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์
๑๐) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่ไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
ติดต่อกัน ๒ ปีขึ้นไป ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมติดตามผลการดาเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของกรมปศุสัตว์ ครั้ง ๑
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออก
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

๖
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓.๑.๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานในสังกัด ของ สานักงานปศุสัตว์เขต ๒
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
สรุปการจัด ลาดั บการเบิกจ่ายงบงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัด พื้นที เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่ วันที 1 ตุ ลาคม 2563 ถึง วันที 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. (จัด ลาดั บจากร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม)
เงินประจางวดคงเหลือหลัง
รวมก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย เงินประจางวดคงเหลือ หลัง
ได้ รบั จัด สรรเงิน
เบิกจ่ายสะสม
ก่อหนี้ผูกพัน (ใบสังซื้อ/สัญญา)
เบิกจ่ายสะสม
สะสม
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายสะสม
ประจางวด
ลาดั บ

เปรียบเทียบ

หน่วยงาน

ที

(1)

(2)

คิ ด เป็น%

(สูง) ตากว่า
ทีกาหนดไว้

(3) = (1) - (2) คิ ด เป็น%

(4)

คิ ด เป็น% (5) = (2) + (4)

คิ ด เป็น% (6) = (3) - (5) คิ ด เป็น%

65.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

**** ภาพรวมทุกงบรายจ่าย (รวมทุกหน่วยงาน)
0700600023 ศู นย์วิจยั และบารุงพันธุ์สตั ว์ปราจีนบุรี
0700600022 ศู นย์วิจยั และบารุงพันธุ์สตั ว์สระแก้ว
0700600146 ศู นย์วิจยั และบารุงพันธุ์สตั ว์ระยอง
0700600019 ศู นย์วิจยั และพัฒนาสัต ว์ปีก
0700600103 ด่ านกักกันสัต ว์จนั ทบุรี
0700600134 ศู นย์วิจยั การผสมเทียมและเทคโนโลยีชวี ภาพชลบุรี

0700600178
0700600055
0700600181
0700600184
0700600182
0700600183
0700600179
0700600145

สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด ชลบุรี
ศู นย์วิจยั และพัฒนาอาหารสัต ว์สระแก้ว
สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด ตราด
สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด นครนายก
สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด ฉะเชิงเทรา
สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด ปราจีนบุรี
สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด ระยอง
สานักงานปศุ สตั ว์เขต 2

0700600147 ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

0700600169
0700600102
0700600180
0700600185
0700600020
0700600274

สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด สมุทรปราการ
ด่ านกักกันสัต ว์ชลบุรี
สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด จันทบุรี
สานักงานปศุ สตั ว์จงั หวัด สระแก้ว
ศู นย์วิจยั และบารุงพันธุ์สตั ว์จนั ทบุรี
ด่ านกักกันสัต ว์ฉะเชิงเทรา

49,006,172.00
16,617,000.00
39,000.00
412,000.00
427,200.00
47,900.00
3,013,900.00
1,452,000.00
2,340,900.00
1,083,000.00
1,060,000.00
1,032,000.00
1,075,300.00
367,999.00
634,180.00
5,129,100.00
178,450.00
594,843.00
469,600.00
4,296,900.00
7,234,900.00
1,500,000.00

36,286,922.00
16,617,000.00
39,000.00
412,000.00
427,200.00
47,900.00
3,013,900.00
1,432,000.00
2,302,900.00
1,063,000.00
1,040,000.00
1,012,000.00
1,026,350.00
347,999.00
594,180.00
4,573,100.00
158,450.00
417,843.00
236,300.00
1,109,500.00
416,300.00
0.00

74.05
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
98.62
98.38
98.15
98.11
98.06
95.45
94.57
93.69
89.16
88.79
70.24
50.32
25.82
5.75
0.00

9.05
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
33.62
33.38
33.15
33.11
33.06
30.45
29.57
28.69
24.16
23.79
5.24
-14.68
-39.18
-59.25
-65.00

12,719,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
38,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
48,950.00
20,000.00
40,000.00
556,000.00
20,000.00
177,000.00
233,300.00
3,187,400.00
6,818,600.00
1,500,000.00

25.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.38
1.62
1.85
1.89
1.94
4.55
5.43
6.31
10.84
11.21
29.76
49.68
74.18
94.25
100.00

11,021,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
556,000.00
0.00
177,000.00
0.00
2,100,000.00
6,818,600.00
1,350,000.00

22.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.43
0.00
10.84
0.00
29.76
0.00
48.87
94.25
90.00

47,308,522.00
16,617,000.00
39,000.00
412,000.00
427,200.00
47,900.00
3,013,900.00
1,432,000.00
2,302,900.00
1,063,000.00
1,040,000.00
1,012,000.00
1,026,350.00
367,999.00
594,180.00
5,129,100.00
158,450.00
594,843.00
236,300.00
3,209,500.00
7,234,900.00
1,350,000.00

96.54 1,697,650.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
98.62
20,000.00
98.38
38,000.00
98.15
20,000.00
98.11
20,000.00
98.06
20,000.00
95.45
48,950.00
100.00
0.00
93.69
40,000.00
100.00
0.00
88.79
20,000.00
100.00
0.00
50.32 233,300.00
74.69 1,087,400.00
100.00
0.00
90.00 150,000.00

3.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.38
1.62
1.85
1.89
1.94
4.55
0.00
6.31
0.00
11.21
0.00
49.68
25.31
0.00
10.00

๗
ข้อชี้แจง
๑. ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ได้ของบประมาณลงทุนเพิ่มเติม ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒. ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ติดปัญหาเรื่องแบบที่กรมให้มาไม่มีเสาเข็ม ไม่สามารถก่อสร้างได้
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราได้นาตัวอย่างดินไปทดสอบแล้ว ตอนนี้ยังไม่สามารถดาเนินการต่อ
ได้ ผู้ประกอบการได้ทาเรื่องอุทธรณ์ ซึง่ แบบก่อสร้างเดิมเป็นฐานแผ่ ต้องทาหนังสือไปที่กลุ่มก่อสร้าง สานักเลขานุการ
กรม และกองสารวัตร เพื่อปรึกษาแนวทางในการเปลี่ยนแบบ ได้ทา PO แล้ว เรื่องคืนเงินได้ปรึกษาทางกองสารวัตร
แล้วยังไม่ให้ทาคืนเงิน ปศุสัตว์เขตได้เน้นย้าหากทาเรื่องเปลี่ยนแบบแล้วต้องดาเนินการเรื่องคืนเงินตาม PO ด้วย
๓. ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี ดาเนินการจัดทาสัญญา ก่อหนี้ผูกพัน และคืนเงินเรียบร้อย
แล้ว มีกิจกรรมควายวิ่งยังไม่ได้จัด สัญญากาหนดไว้ 180 วัน สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2564
๔. ปศุสั ตว์จั งหวัดสระแก้ว มีงบก่อสร้างดาเนินการก่อหนี้ผู กพันแล้ ว ผู้ รับจ้างกาลั งดาเนินการ
ก่อสร้าง และจะเบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงานซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายในมิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้ระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญา (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ทางปศุสัตว์จังหวัดได้ทาหนังสือ
เร่งรัดไปยังผู้รับจ้างและแจ้งเรื่องเบี้ยปรับแล้ว ไม่เกิน ๑๐%ส่วนงบลงทุนอื่นๆ ซึ่งเพิ่งได้รับจัดสรรมาเป็นงบประมาณ
จัดซื้อรถยนต์กระบะให้ทาง ปศอ. อยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์ ๗ วัน ส่วนถนนเสร็จแล้ว ทาเบิกจ่าย ขอขึ้นทะเบียนกับ
กองคลังแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๑.๒ กิจกรรม ๕ ส

เนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ไม่มี
การตรวจติดตามประเมินผลกิจกรรม ๕ ส แต่ต้องมีการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กาหนด ส่งรายงานให้กองการ
เจ้าหน้าที่ ทาง e-mail : person4@dld.go.th ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมแนบภาพถ่ายกิจกรรมที่
ดาเนินการ/พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

๓.๒.๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (e-Operation)
จากการตรวจสอบในระบบ e-Operation ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ยังมีหน่วยงานที่
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย เมื่อสิ้นไตรมาส ๓ แล้ว ผลการดาเนินงานต้องได้ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ตามตารางผล
การปฏิบัติงาน RPT112 และหน่วยงานใดที่มีผลการดาเนินงานเกินเปูาหมายต้องตอบได้ด้วยว่าใช้งบประมาณใด
การดาเนินการไม่ว่าจะต่าหรือสูงกว่าเปูาหมายจะส่งผลต่อการขออนุมัติงบประมาณในปีถัดไป

๘
๓.๒.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด/เขต รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน) กองแผนงานได้จัดทารายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์เพื่อกาหนด
เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร ในส่วนของระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ มีการ
ปรับแก้ไข ดังนี้
ขั้น
ตอน

เกณฑ์การให้คะแนน ปศจ.
น้าหนักร้อยละ ๕

เกณฑ์การให้คะแนน ปศข.
น้าหนักร้อยละ ๑๐

ระดับ
คะแนน

๑

ทบทวนค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท า
แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่ ม จั ง หวั ด/อปท. ระดั บ จั งหวัด โดยมีทุ ก
หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ภายในจังหวัด
เช่น ด่าน/ศูนย์ฯ ร่วมเป็นคณะทางานฯ

ทบทวนค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าแผนงาน/
โครงการภายใต้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด /
อปท. ระดับเขต โดยมีปศุสัตว์เขตเป็นประธาน และ
ผอ.ทุ ก ส่ ว นงานฯ/หั ว หน้ า กลุ่ ม ยุ ท ธฯ/หน่ ว ยงาน
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เขต เช่น ด่าน/ศูนย์ฯ
ร่วมเป็นคณะทางานฯ

๑

๒

จั ด ประชุ ม คณะท างานจั ด ท าแผนงาน/
โครงการภายใต้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม
จั ง หวั ด /อปท. ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ทบทวน
ค าสั่ ง ฯ และโครงการที่ เ สนอ งปม. และ
ผู้รับผิดชอบโครงการให้สอดคล้องกับบทบาท
ภารกิจของกลุ่มงาน เช่น โครงการที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ
รับผิดชอบ

จั ด ประชุ ม คณะท างานจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท. ระดับ
เขต เพื่อทบทวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบ ที่เสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้ แ ผนพั ฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท.

๑

๓

สนง.ปศจ.ได้ รั บ งปม.ประจ าปี งปม.พ.ศ. ทุกจังหวัดในพื้นที่เขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๒๕๖๕ ภายใต้ แ ผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม รายจ่ า ยประจ าปี งปม.พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้
จังหวัด/อปท. อย่างน้อย ๑ โครงการ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/อปท.

๑

๔

สนง.ปศจ.ส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอ
ขอ งปม.รายจ่ า ยประจ าปี ๒๕๖๕ ภายใต้
แผนพัฒ นาฯ ให้ กผง. (หลั งปรั บลดในชั้น
คณะกรรมาธิการฯ) ส่งสาเนาให้เขตภายใน
๒๒ ก.ย. ๖๔ ด้วย

๑

จัดส่งสรุปผลการพิจารณาการเสนอขอ งปม.รายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ของทุกจังหวัด
ในพื้ น ที่ ร ะดั บ เขตให้ กผง. (หลั ง ปรั บ ลดในชั้ น
คณะกรรมาธิการฯ)

๙
๕

จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จังหวัดในพื้นที่ระดับเขตรับผิดชอบ สามารถแก้ไข
ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ส่ งรายงาน ปัญหาข้อร้องเรียนได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
การสร้างความรับรู้ แบบฟอร์ม ๒.๑ และ๒.๒
ให้เขตภายใน ๒๒ ก.ย. ๖๔ ด้วย)

๑

ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับเขต รอบการประเมินครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔
๑. ทบทวนคาสั่งสานักงานปศุสัตว์เขต ๒ ที่ ๘๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ โดยมีปศุสัตว์เขต ๒ เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.
ส่วนฯ หน.กลุ่มยุทธฯ ผอ.ศูนย์ฯ หน.ด่าน ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ร่วมเป็นคณะทางาน
๒. ทบทวนแผนงาน/โครงการเพื่อของบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หากหน่วยงานใดมีการแก้ไขหรือทราบผลการพิจารณางบประมาณแล้ว
โปรดแจ้งส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต ๒ ด้วย
ชนิดสัตว์

จานวน
โครงการ

คาของบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
งบพัฒนาจังหวัด

งบกลุ่มจังหวัด

งบ อปท.

รวม

หมายเหตุ

รวม

17

๑9,๔๐๑,๓80

5,298,4๐๐

๔๙๗,๓๐๐ ๒5,197,080

สุกร

1

51,700

-

-

51,700 ฉช.

ไก่ไข่

1

758,200

-

-

758,200 ชบ.

ไก่พื้นเมือง

5

4,๕87,780

-

-

4,๕87,780 ช บ . ต ร . ร ย .
ฉช. สป.

เป็ด

1

1,296,900

-

-

1,296,900 สป.

แพะ

1

168,800

-

-

168,800 ฉช.

อื่ น ๆ (Rabies
ไก่ ไ ข่ เป็ ด ไข่
โค กระบือ)

8

12,538,000

5,298,400

497,300 18,333,700 ช บ . ต ร . ร ย .
จบ. ปจ. นย.
สก.

๑๐
๓.๒.๓ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ตั ว ชี้ วั ด ป ศุ สั ต ว์ จั ง ห วั ด ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ รู้ ฯ
รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (น้าหนักร้อยละ ๕)
ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ :
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ : ระดับความสาเร็จ
ในการดาเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
กรมปศุสัตว์

๑

ทบทวนแผนการด าเนิ น การสร้ า งความรั บ รู้ ปศุสัตว์จังหวัด เข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD” พร้อมทั้งเปิด
ความเข้าใจแก่ประชาชน หากมีการปรับแผน และติดตามข้อมูลทุกวัน
ให้ แ จ้ ง ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต และส าเนาส่ ง
ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรมภายในเดื อ น
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒

กรณี มีก ารปรั บ แผน ให้ มีก ารสื่ อ สารภายใน อธิบดี/ทีมโฆษก/Admin DLD ๔.๐
แจ้งประเด็นให้
องค์กรเพื่อถ่ายทอดแผนที่ปรับแก่บุคลากรใน หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยปศุสัตว์จังหวัดตอบ “รับทราบ/
สังกัดให้ รั บทราบโดยทั่ว กัน และดาเนินงาน รับปฏิบัติ” ข่าวสารในไลน์กลุ่ม “IO-DLD”
ตามแผนการสร้ า งความรั บ รู้ ความเข้า ใจแก่
ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๓ เรื่อง
กรณีไม่มีการปรับ แผน มีการดาเนินงานตาม
แผนการสร้ า งความรั บ รู้ ค วามเข้ า ใจแก่
ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๓ เรื่อง

๓

มีการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ ดาเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรม
ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๔ ปศุ สั ต ว์ ใ นไลน์ ก ลุ่ ม “IO-DLD”
ภายใน ๒๔ ชั่ ว โมง
เรื่อง
กรณี เ ป็ น เรื่ อ งซั บ ซ้ อ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายหน่ ว ยงาน ให้
ดาเนินการภายใน ๒ วัน

๔

มีการดาเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความ นาข้อสรุปการดาเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
เข้าใจแก่ประชาชนอย่างน้อยเดือนละ ๕ เรื่อง
หน่วยงาน เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ๓ ช่องทางขึ้นไป

๕

สรุ ปรายงานผลการปฏิบั ติ งานตามแผนการสร้ าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแบบฟอร์ม
๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ พร้ อมหลั กฐานการ
สื่อสารภายในองค์กร และหลักฐานการเผยแพร่ผ่าน
สื่อ ส่ง สนง.ปศข.๒ ภายใน ๒๒ ก.ย. ๖๔

ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ คลิปการแถลงข่าว ข่าวแจก
WebSite หรือข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ ให้สานักงานเลขานุการ
กรมภายใน ๓ วั น นั บ แต่ วั น รั บ ทราบข่ า วโดยไม่ เ ว้ น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

๑๑
๓.๒.๔ การประเมินองค์กรคุณธรรมกรมปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินองค์กร
คุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งสานักงานปศุสัตว์เขต ๒ ได้จัดทาและเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน
ปศุสัตว์เขต ๒ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบเพื่อเป็นตัวอย่างหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๓ . ๓ . ๑ ร า ง วั ล กิ จ ก ร ร ม ก า ร คั ด เ ลื อ ก ด้ า น ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ป ศุ สั ต ว์
ระดับเขต ประจาปี 2564
1. กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์)
- เกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 1 นายพรหมพิริยะ สอนศิริ เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
รับโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่น(การเลี้ยงสัตว์) ระดับประเทศ
- สถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ ยงสัตว์) อันดับที่ 1 กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงและพัฒนาไก่ชนบ้านหนองฆ้อ จังหวัดระยอง รับโล่รางวัลชมเชยระดับประเทศ
- สานักงานปศุสัตว์ดีเด่นด้านการส่งเสริม สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี รับ
โล่รางวัลระดับกรมปศุสัตว์
2. การคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
- ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ นางจอน ทาบคา ประเภทโคนม รับรางวัล
ดีเด่นอันดับที่ 1 ในระดับประเทศ ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
- นายประเวศ เขียวสด ประเภทสัตว์ปีก (เป็ดเทศ) รั บ ร า ง วั ล ช ม เ ช ย
ระดับประเทศ ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
- นายพรหมพิริยะ สอนศิริ ประเภท (กระบือ) รับรางวัลอันดับที่ 2 ระดับประเทศ
๓. กิจกรรมการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต
อันดับที่ 1 นายสง่า คาสมัย เกษตรกรจังหวัดสระแก้ว รับรางวัลเกียรติบัตรระดับ
เขต และเงินรางวัล 5,000 บาท
อันดับที่ 2 นายสุวิชา ลีลา เกษตรกรจังหวัดตราด รับรางวัล เกียรติบัตรระดับเขต
และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท (จากจังหวัด)
อันดับที่ 3 นายจักรกริช บุญตีระเจริญ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเขต และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท (จากจังหวัด)
๔. กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ระดับเขต
อันดับที่ 1 นายเกษมสันต์ ใหญ่ผา เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี รับรางวัลเกียรติ
บัตรระดับเขต

๑๒
อันดับที่ 2 นางปัฐยาวดี แจงเชื้อ เกษตรกรจังหวัดจันทบุรี รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับเขต
อันดับที่ 3 นายณรงค์ เที่ยงสุนทร เกษตรกรจังหวัดระยอง รับรางวัล เกียรติบัตร
ระดับเขต
5. ผลงานนักเรียน กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นในโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริ ระดับ
เขต รับเกียรติบัตร
ประเภทภาพวาด
อัน ดับ ที่ 1 เด็ก ชายมาตุ ภูมิ รั งแสง โรงเรี ย นบ้ านคลองตะเคี ย นชั ย จั งหวั ด
สระแก้ว เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 2 เด็กชายกฤตชนะ ศรีสมยา โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย จังหวัด
สระแก้ว เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 3 เด็กหญิงพิสัย บุญ โรงเรี ยนร่วมใจประสิทธิ์ จังหวัดปทุมธานี เงิน
รางวัล 1,000 บาท
ประเภทเรียงความ
อัน ดั บ ที่ 1 เด็ กหญิ ง นวรัต น์ มิ ตรใส โรงเรี ย นบ้ า นคลองเจริ ญ สุ ข จั ง หวั ด
สระแก้ว เงินรางวัล 3,000 บาท
อันดับที่ 2 เด็กหญิงจิราพร ตานาน โรงเรียนบ้านโคกน้อย จังหวัดสระแก้ว
เงินรางวัล 2,000 บาท
อันดับที่ 3 เด็กหญิงบุษกร นามภิไชย โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เงินรางวัล 1,000 บาท
6. ส านั กงานปศุสั ตว์จังหวัดที่มีผลการปฏิบั ติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดาริ ดีเด่นระดับเขต รับโล่รางวัล ได้แก่ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
๗. หมู่บ้าน/กลุ่มธนาคารโค-กระบือที่มีผลการดาเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ ดีเด่นระดับเขต รับโล่รางวัล
อันดับที่ 1 กลุ่มเกษตรกรบ้านสองพี่น้องร่วมใจ จังหวัดสระแก้ว
อันดับที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี
อันดับที่ 3 กลุ่มเกษตรกรบ้านในชาก จังหวัดระยอง
๓.๓.๒ โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ดาเนินการรับสมัครเกษตรกร แล้วจึงให้เกษตรกร
เป็นผู้เลือกว่าจะอยู่หน่วยงานใด ซึ่งเปูาหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี จานวน 4,009 ตาบล เกษตรกร
64,144 ราย จ้างงาน 32,072 ราย งบประมาณ 9,805,707,000 บาท
สานั กงานปศุสั ตว์เขต ๒ ได้รับ เปูาหมาย 462 ตาบล เกษตรกร 7,392 ราย จ้างงาน
3,696 ราย งบประมาณ 1,470บาท/ราย (*ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการรับสมัครเกษตรกรและ

๑๓
การจ้ า งงานเพิ่ม เติม ) ผลการด าเนิ น งาน 111 ตาบล เกษตรกร 1,134 ราย (15.34%) จ้ างงาน 343 ราย
(9.28%)
สานักงานปศุสัตว์จังหวัด รอการปรับปรุงจานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผู้จ้างงาน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วจึงจะสนับสนุนพันธุ์สัตว์/วัตถุดิบอาหารสัตว์ (จานวนรายละ 1,470 บาท)
หน่วย
งาน

เป้าหมายที่ กษ. กาหนด

จานวนผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้จ้างงาน

การดาเนินการ

ตาบล

เกษตรกร

ผู้จ้างงาน

ตาบล

เกษตรกร

ฉช

72

1,152

576

9

23

สก

59

944

472

36

751

ชบ

82

1,312

656

13

54

ตร

29

464

232

5

22

รย

43

688

344

8

21

8 พัฒนาที่ดินขุดสระเสร็จแล้ว

จบ

52

832

416

1

3

1 พัฒนาที่ดินขุดสระเสร็จแล้ว

ปจ

46

736

368

28

207

100 อยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินขุดสระ

นย

29

464

232

10

40

18 อยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินขุดสระ

สป

50

800

400

1

13

รวม

462

7,392

3,696

111

1,134

10 อยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินขุดสระ
165 อยู่ ร ะหว่ า งพั ฒ นาที่ ดิ น ขุ ด สระ
ขณะนี้ ขุ ด แล้ ว ประมาณ ร้ อ ยละ
30 ของ เกษ ตร กรที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ
25 อยู่ ร ะหว่ า งรั บ สมั ค รเกษตรกร
เพิ่ ม เติ ม และด าเนิ น การขุ ด สระ
ใ ห้ กั บ เ ก ษ ต ร ก ร ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ
10 อยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินขุดสระ

6 พัฒ นาที่ ดิ น จะเริ่ ม ด าเนิ น การขุ ด
สระในเดื อ นพฤษภาคม 2564
(เริ่ม 2 รายก่อน)
343
ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๔
๓.๓.๓ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินงานภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ และปศุสัตว์เขต ๓ ร่วมกัน เรียกว่า กลุ่มที่ ๒ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็น
ประธาน และมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ เช่น ปศุสัตว์เขต ๒ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย
เด็กนักเรียนจะได้รับนมวันละ 200 ซีซี/คน จานวน 260 วัน/ปีการศึกษา การดาเนินงานจัดสรรอาหารเสริมนม
โรงเรียน จังหวัดนครราชสีมาได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการมีผู้สมัคร 25 ราย ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
ทั้ง หมด และได้มี การจั ดประชุม จั ด สรรสิ ท ธิแ ละพื้น ที่ มีผู้ ประกอบการในพื้น ที่เ ขตปศุ สั ต ว์ที่ 2 จ านวน 7 ราย
ประกอบด้วย
1. สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด
2. สหกรณ์โคนมสอยดาว จากัด
3. สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จากัด
4. สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
5. บริษัท ธวัชฟาร์ม (ระยอง) จากัด
6. บริษัท ธวัชฟาร์ม (บ้านค่าย) จากัด
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
จานวนนักเรียนในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

จังหวัด

จานวนนักเรียนทั้งหมดในจังหวัด (คน)

สมุทรปราการ
นครนายก
ชลบุรี
ตราด
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ระยอง
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
รวม

128,733
26,015
202,166
26,726
80,423
64,089
97,600
58,630
59,772
744,154

๑๕
รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรสิทธิจาหน่ายนมโรงเรียนในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2
ทั้งหมด 744,154 กล่อง/วัน
หน่วย : กล่อง/วัน
ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เขต 2
รายชื่อผู้ประกอบการ

ปริมาณนมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ

1. สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จากัด

30,201

2. สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด

268,296

3. สหกรณ์โคนมสอยดาว จากัด

36,326

4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

4,544

5. บริษัท ธวัชฟาร์ม จากัด (บ้านค่าย)

54,954

6. บริษัท ธวัชฟาร์ม จากัด (ระยอง)

33,388

7. สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด

33,850

รวม

461,559
ผู้ประกอบการที่อยู่นอกพื้นที่เขต 2

รายชื่อผู้ประกอบการ
1. สหกรณ์ปากช่อง จากัด
2. บริษัท คันทรี่เฟรช จากัด
3. บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ จากัด
รวม

ปริมาณนมที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ
70,698
160,594
51,303
282,595

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรสิทธิจาหน่ายนมโรงเรียนในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2
แบ่งการจาหน่ายตามจังหวัด ดังนี้
จังหวัด
จานวน (กล่อง/วัน)
ผู้ประกอบการ
จานวน (กล่อง/วัน)
สมุทรปราการ
128,733 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
19,421
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
9,414
บริษัท คันทรี่เฟรช จากัด
57,853
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ จากัด
42,045

๑๖
จังหวัด
นครนายก
ชลบุรี

ตราด
ฉะเชิงเทรา

สระแก้ว
ระยอง

ปราจีนบุรี
จันทบุรี

จานวน (กล่อง/วัน)
ผู้ประกอบการ
26,015 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
202,166 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
บริษัท คันทรี่เฟรช จากัด
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จากัด
26,726 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จากัด
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
80,423 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด
บริษัท คันทรี่เฟรช จากัด
64,089 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
วษท. สระแก้ว
97,600 บริษัท ธวัชฟาร์ม จากัด (บ้านค่าย)
บริษัท ธวัชฟาร์ม จากัด (ระยอง)
บริษัท แมรี่ แอน แดรี่ จากัด
58,630 สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
59,772 สหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จากัด
สหกรณ์โคนมวังน้าเย็น จากัด
สหกรณ์โคนมสอยดาว จากัด

จานวน (กล่อง/วัน)
26,015
48,395
57,189
62,732
33,850
10,234
16,492
36,319
4,095
40,009
36,319
4,545
54,954
33,388
9,258
58,630
19,967
33,388
36,326

๓.๓.๔ โครงการยกระดั บ เกษตรแปลงใหญ่ ด้ ว ยเกษตรสมั ย ใหม่ แ ละเชื่ อ มโยงตลาด

๑๗

หมายเหตุ : ๑.  ในช่องพิจารณา (อนุมัติ,ไม่อนุมัต,ิ ทบทวนกิจกรรม)
๒. ระบุจานวนเงิน ในช่องงบประมาณ (ทาแผน) เมื่อ COO จังหวัดอนุมัติ
แนวปฏิบัติการรับและเบิกจ่ายของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
1) รับเงินโอนจากกรมปศุสัตว์
- ตรวจสอบเงินในระบบ GFMIS ให้ตรง
- บันทึกรายการในแบบ บช.๐๑
๒) เบิกจ่ายเงิน
- เปิด บัญชี ธ.กรุ งไทย ประเภทกระแสรายวัน ระบุชื่อ บัญชี “หน่ว ยงาน
(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา COVID-๑๙)
- ส่งข้อมูลให้คลังจังหวัด, ธ.กรุงไทย และกรมปศุสัตว์ทราบ
- จัดทาบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่ จานวน ๓ ฉบับ
- ทารายละเอียดจัดสรรเงินตามแบบ บช.๐๒ และทาหนังสือถึง ธ.ก.ส. เพื่อ
จัดสรรเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ ในรูปแบบเช็คสั่งจ่าย
- จัดทาใบสาคัญรับเงินตามแบบ บช.๐๓
- แจ้งกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อทราบการโอนเงิน
๓) การคืนเงินเหลือจ่าย
- จัดทาทะเบียนคุมรับ -จ่าย ตามแบบ บช.๐๔ และรายงาน แบบ บช.๐๕ โดย
ตรวจสอบกับสานักงานตรวจบัญชีจังหวัด
- แจ้งกรมปศุสัตว์เพื่อตัดคืนเงินเหลือจ่าย พร้อมแนบรายงานการรับ -จ่าย แบบ
บช.๐๕
๔) การจัดทาบัญชีและรายงานผล
- บันทึกรายการทุกครั้งที่มีการรับ-จ่าย ในแบบ บช.๐๑
- รายงานใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ตามแบบ ส่งให้สานักงานเกษตรจังหวัด
ทราบทุกเดือน

๑๘
- จัดทารายงานรับ-จ่าย ตามแบบ บช.๐๕ ส่งให้กรมปศุสัตว์ทุกครั้งที่มีการแจ้ง
ตัดคืนเงินเหลือจ่าย
- เมื่อสิ้นสุดโครงการ จัดทาทะเบียนคุมรับ -จ่ายตามแบบ บช.๐๔ และรายงาน
รับ-จ่าย บช.๐๖ ส่งให้กรมปศุสัตว์
- จัดเก็บหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เพื่อไว้รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการรับและเบิกจ่ายของแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ
1) เปิดบัญชีเงินฝาก
- เปิดบัญชี ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่...” ส่งสาเนาให้สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
๒) ทาบันทึกข้อตกลง/การรับเงิน
- คณะกรรมการแปลงใหญ่เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
- ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสานักงานปศุสัตว์จังหวัด จานวน 3 ฉบับ
- ลงนามรับเงินในใบสาคัญรับเงิน (แบบ บช.03)
- บันทึกการรับงบประมาณสนับสนุนในบัญชีรับ -จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ บช.07)
๓) การเบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้าง
- ดาเนินการตามแนวทางจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุ โดยมีการจัดทาแผน
จัดซื้อจัดจ้าง กาหนดขอบเขตงานแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ จากคณะกรรมการใน
แปลงใหญ่
- เบิกจ่ายเงินในรูปแบบ จ่ายเงินสด หรือโอนเข้าบัญชี
- ตรวจสอบใบเสร็ จ หรื อใช้ ใบเบิกตามแบบ บช.09 กรณีผู้ ข ายจดทะเบีย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องใช้ใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ
- บันทึกการรับงบประมาณสนับสนุนในบัญชีรับ–จ่ายเงินอุดหนุน (แบบ บช.07)
๔) การจัดทาบัญชีและการรายงานผล
- บั น ทึกรายการควบคุมพั ส ดุตามแบบ บช. 10 บั ญชีคุมวัส ดุ , แบบ บช.11
บัญชีคุมครุภัณฑ์, แบบ บช. 12 ทะเบียนการใช้งาน และแบบ บช. 13 ทะเบียนการดูแลและซ่อมบารุง
๕) สิ้นสุดการดาเนินโครงการ
- ปิดบัญชีโครงการและส่งคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) รวมทั้งดอกเบี้ย เข้าบัญชีเงิน
ฝากกรุงไทย ของจังหวัดในโครงการฯ ภายใน 10วัน หลังจากเสร็จสิ้น
- ดาเนินการรวบรวมบัญชีโ ครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
โครงการทั้งหมด ตามแบบ บช.14
- ส่งหลักฐาน ต้นฉบับ ทั้งหมด คณะกรรมการระดับอาเภอ

๑๙
๓.๓.๕ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
กรณีที่ต้องเร่งรัดดาเนินการโครงการ ธคก.
อนุมัติจาหน่าย
แม่โค-กระบือ ลูกโค-กระบืออายุ
แม่โค-กระบือ
คืนลูกโค-กระบือ โค-กระบือแล้ว
แม่โค-กระบืออายุ
อายุสัญญาเกิน มากกว่า 18
อายุสัญญาเกิน
แล้วแต่ยังไม่
แต่ยังไม่
สัญญาเกิน 5 ปี ที่
3 ปีแต่ไม่ถึง
เดือน
5 ปี
มอบกรรมสิทธิ์ ดาเนินการส่ง
ยังอยู่ในทะเบียน
5 ปี ไม่แจ้งลูก
ยังไม่คืน
ไม่แจ้งลูกเกิด
แม่
เงินเข้า
(ตัว)
เกิด
โครงการฯ
(ตัว)
(ตัว)
โครงการฯ
(ตัว)
(ตัว)
(ตัว)
362
203
205
144
25
4

จังหวัด

สระแก้ว
ระยอง

30

14

42

15

5

1

นครนายก

8

1

7

22

2

0

ฉะเชิงเทรา

205

89

3

129

7

8

ปราจีนบุรี

48

17

4

13

17

2

จันทบุรี

11

1

5

13

4

7

ชลบุรี

95

6

0

89

0

82

ตราด

21

0

2

18

0

4

รวม

780

331

268

443

60

108

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564
หนี้สินเงินกู้ของเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
(โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ภายใต้ ธคก.)
ปีที่เริ่ม

จานวนลูกหนี้
(ราย)

สระแก้ว

2542

2

84,351.52

ก.พ. 2566

ตราด

2544

13

1,273,668.52

ก.พ. 2565

สนง.ปศจ.

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564

มูลค่าหนี้ (บาท)

ขยายเวลาชาระหนี้

๒๐
๓.๓.๖ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักการและเหตุผล
- เกษตรกรผู้ เลี้ ย งโคเนื้อ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อไวรั ส โคโรนา
2019 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- กรมปศุสัตว์จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมการผลิตเนื้อโคคุณภาพภายในประเทศให้มี
ศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันกับเนื้อโคนาเข้าจากต่างประเทศ
- เพิ่มประชากรโคเนื้อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยการสร้างพ่อแม่พันธุ์แท้
ชั้นเยี่ยมจากการย้ายฝากตัวอ่อน เป็นการลดการนาเข้าพ่อแม่พันธุ์แท้จากต่างประเทศ และพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โคเนื้อกรมปศุสัตว์ ปี 2561 - 2565 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาตลาดการบริโภค
เนื้อโคไทย และเลิกการนาเข้าเนื้อโคและโคมีชีวิต และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อและ
เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เป็นอาชีพการผลิตโคเนื้ออย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างพ่อพันธุ์แท้ชั้นเยี่ยมจากการย้ายฝากตัวอ่อนให้กับเกษตรกร
๒. เพื่อสร้างแม่พันธุ์แท้ชั้นเยี่ยมจากการย้ายฝากตัวอ่อนให้กับเกษตรกร
๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระจายพ่อแม่พันธุ์ชั้นเยี่ยม ด้วยวิธีย้ายฝากตัวอ่อนของกรมปศุสัตว์
4. เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
เปูาหมาย
1. ย้ายฝากตัวอ่อนโคเนื้อ 2,100 ตัว
2. ลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน จานวน 690 ตัว
เปูาหมาย
ที่
หน่วยงาน
เกษตรกร
ตัวอ่อน (โด๊ส)
จานวนโค
จานวนลูกเกิด
1 ศผท.สระบุรี
20
120
200
39
2 ศผท.ชลบุรี
10
60
100
19
3 ศผท.นครราชสีมา
70
420
700
139
4 ศผท.ขอนแก่น
25
150
250
49
5 ศผท.เชียงใหม่
30
180
300
59
6 ศผท.พิษณุโลก
35
210
350
69
7 ศผท.ราชบุรี
20
120
200
40
8 ศผท.สุราษฎร์ธานี
30
180
300
59
9 ศผท.สงขลา
25
150
250
49
10 ศผท.อุบลราชธานี
85
510
850
168
รวมทั้งหมด
350
2,100
3,500
690

๒๑
พันธุ์
บีฟมาสเตอร์
แองกัส
วากิว
บราห์มันแดง
รวม

จานวน
670
158
168
1,104
2,100

เปูาหมายของ ศผท.ชลบุรี จาแนกตามพันธุ์โค
ที่
1
2
3
4

พันธุ์
บีฟมาสเตอร์
แองกัส
วากิว
บราห์มันแดง

เปูาหมาย
จานวนตัวอ่อน
20
11
8
21

เปูาหมายของ ศผท.ชลบุรี จาแนกตามจังหวัด
จังหวัด
เปูาหมายเกษตรกร (ราย)
ฉะเชิงเทรา
1
นครนายก
1
ระยอง
3
ปราจีนบุรี
5
รวม
10
วิธีการดาเนินงาน
- รับสมัครเกษตรกร (ผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนม หรือ กลุ่มเกษตรกร หรือฟาร์ม) โดย ศผท.
350 ราย (สารอง 121 ราย)
- เกษตรกรยินดีที่จะปฏิบัติตามคาแนะนา ข้อตกลง และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีกรม
ปศุสัตว์ โดยต้อทาสัญญากับ ศผท.
- ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบารุง ยาถ่ายพยาธิ และอื่นๆ
- เหนี่ยวนาการเป็นสัด จานวน 10 ตัวและย้ายฝากตัวอ่อน รายละ ๖ ตัว
- ตรวจท้อง 45 - 60 วัน
- ติดตามลูกเกิด ชั่งน้าหนักและทาประวัติในวันคลอด
- รับลูกโคกลับ (ให้ใช้วิธีเดียวกับ Masterbull) อายุ 15-30 วัน

๒๒
- ลูกเกิด จานวน ๖ ตัว ส่งคืนกรมปศุสัตว์ ๓ ตัว เจ้าของสัตว์ได้ ๓ ตัว
- ลูกเกิด จานวน ๕ ตัว ส่งคืนกรมปศุสัตว์ ๒ ตัว เจ้าของสัตว์ได้ ๓ ตัว
- ลูกเกิด จานวน ๔ ตัว ส่งคืนกรมปศุสัตว์ ๒ ตัว เจ้าของสัตว์ได้ ๒ ตัว
- ลูกเกิด จานวน ๓ ตัว ส่งคืนกรมปศุสัตว์ ๑ ตัว เจ้าของสัตว์ได้ ๒ ตัว
- ลูกเกิด จานวน ๒ ตัว ส่งคืนกรมปศุสัตว์ ๑ ตัว เจ้าของสัตว์ได้ ๑ ตัว
- ลูกเกิด จานวน ๑ ตัว ส่งคืนกรมปศุสัตว์ 0 ตัว เจ้าของสัตว์ได้ ๑ ตัว
(หากลูกโคที่เกิดเป็นเพศเมียกรมปศุสัตว์จะขอผลิตตัวอ่อน จานวน ๑ ครั้ง ถ้าเป็นเพศผู้จะ
ขอรีดน้าเชื้อจานวน ๑,๐๐๐ โด๊ส)
วิธีการดาเนินงาน
- กรณี ลูกเกิดปุวยและตาย จะต้องดาเนินการ
- ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ (ตามชื่อที่รับผิดชอบ)
- จะต้องมีรูปถ่าย
- ต้องมีรายงานการรักษาหรือ/และใบชันสูตรซาก
ถ้ามีการดาเนินการทั้ง ๓ ข้อ ให้ถือว่าลูกเกิดเป็นส่วนของกรมปศุสัตว์
ระยะเวลาดาเนินงาน
- จัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. - ส.ค. 64
- ทาความเข้าใจกับเกษตรกร (รายเดิม สารอง หรือรับสมัครใหม่) เตรียมความพร้อมและ
ตรวจระบบสืบพันธุ์ ฉีดยาบารุง ยาถ่ายพยาธิ และอื่นๆ มิ.ย. - ธ.ค. 64
- ตรวจรับตัวอ่อนงวดที่ ๑ ต.ค. 64
- เหนี่ยวนาการเป็นสัด และย้ายฝากตัวอ่อน ต.ค.-ธ.ค. 64
- ตรวจรับตัวอ่อนงวดที่ 2 ธ.ค. 64
- เหนี่ยวนาการเป็นสัด และย้ายฝากตัวอ่อน ธ.ค. 64 - เสร็จสิ้น
- ตรวจท้อง 45 - 60 วัน ธ.ค. 64 - เสร็จสิ้น
- ติดตามลูกเกิดและนาลูกกลับ ส.ค. 64 - เสร็จสิ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ ส่วนสุขภาพสัตว์
๓.๔.๑ โรคพิษสุนัขบ้า
- โครงการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
- เร่งรัด อปท. สารวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และติดตามการจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ออกประกาศกาหนดเขตท้องที่ทาการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

๒๓
- แบบรายงานแผนการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25
ส.ค. 64)

- การรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ให้ผู้ตรวจฯกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สนง.ปศข.จะจัดทารูปแบบในการนาเสนอให้กับทุกจังหวัด
- การใช้ วั ค ซี น ส าหรั บ ปู อ งกั น โรค ให้ ทุ ก จั ง หวั ด ใช้ ใ ห้ ห มดในปี ง บประมาณ
ตามหนังสือที่กรมปศุสัตว์แจ้งไว้
- วัคซีน ปู องกัน โรคพิษสุ นัขบ้า ปี 2564 กรมปศุสั ตว์ยั งไม่ได้จั ดสรรให้ ทางส านักงาน
ปศุสัตว์เขต
๓.๔.๒ กาฬโรคแอฟริกันในม้า (African Horse Sickness)
- การฉีดวัคซีน AHS Monovalent Serotype 1 Vaccine (ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 มิ.ย. 64)
จังหวัด

จานวนวัคซีนที่จัดสรร (โด๊ส)

ผลการดาเนินการฉีดวัคซีน
จานวนสัตว์ (ตัว)

คิดเป็นร้อยละ

ฉะเชิงเทรา

260

219

84.23

ชลบุรี

1007

895

88.88

ระยอง

300

244

81.33

จันทบุรี

179

152

74.92

๒๔
จังหวัด

จานวนวัคซีนที่จัดสรร (โด๊ส)

ผลการดาเนินการฉีดวัคซีน
จานวนสัตว์ (ตัว)

คิดเป็นร้อยละ

ปราจีนบุรี

132

110

83.33

นครนายก

214

205

95.79

สระแก้ว

107

107

100

สมุทรปราการ

272

186

68.38

- โครงการประเมินระดับภูมิคุ้มกันกาฬโรคแอฟริกาในม้าฯ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี นครนายก)
- ก่อน - หลังฉีดวัคซีน 30 วัน -> ส่งรายงานภาคผนวกที่ 2

- ลูกม้าเกิดใหม่ในพื้นที่ -> ส่งรายงานภาคผนวกที่ 3

- การเคลื่อนย้ายสัตว์หลังจากฉีดวัคซีน AHS ไปแล้ว 30 วัน
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0610.06/ว 4773 ลงวันที่ 22 ก.พ. 64
- ห นั ง สื อ ด่ ว น ที่ สุ ด ที่ ก ษ 0 6 1 0 . 0 6 / ว 7 3 8 2 ล ง วั น ที่ 1 1 มี . ค . 6 4
(กรณีเคลื่อนย้ายเพื่อทาการรักษา)
๓.๔.๓ โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African Swine Fever)
- มาตรการหลักในการเคลื่อนย้ายสุกรและหมูปุามีชีวิต ให้ปฏิบัติตาม
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 8953 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2564
- มาตรการเคลื่อนย้ายฯ เพิ่มเติม ให้ปฏิบัติตาม
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 14399 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564 (จาก สคบ.)
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 14718 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2564 (จาก สคบ.)

๒๕
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0616(2)/ว 1691 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2564 (จาก ปศข.2)
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0616(2)/ว 1698 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564 (จาก ปศข.2)
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0616(2)/ว 1691 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2564 (จาก ปศข.2)
1) การบันทึกหลักฐานการควบคุมการดาเนินการเก็บตัวอย่างสุกร (อย่างน้อย 15 วัน)
- ฟาร์ม > 500 ตัว : บันทึก VDO // ฟาร์ม < 500 ตัว : บันทึกภาพนิ่ง หรือ VDO
2) การนายานพาหนะไปรับการตรวจสอบความสะอาดและรับการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ ณ
ด่านกักกันสัตว์ หรือจุดตรวจสัตว์
- พ่นน้ายาฆ่าเชื้อ ณ จังหวัดต้นทาง ก่อนการเคลื่อนย้าย (อย่างมาก 2 วัน) และ
รับใบพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อขอเคลื่อนย้าย
- พ่นน้ายาฆ่าเชื้อหลังลงสุกรแล้ว ณ จังหวัดปลายทาง และรับใบพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ
- หากจะใช้รถคันเดิมเคลื่อนย้าย ให้นาใบพ่นน้ายาฆ่าเชื้อรอบก่อนหน้า และไปรับ
การพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ ณ จังหวัดต้นทางก่อนการเคลื่อนย้าย เพื่อขอเคลื่อนย้ายอีกครั้งหนึ่ง
- จุดพ่นยาของแต่ละด่าน จะต้องประกาศลงเว็บไซต์ด้วย เพื่อแจ้งให้ทุกจังหวัดทราบ
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0616(2)/ว 1698 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2564 (จาก ปศข.2)
1) เรื่องการแก้ไขการอ้างอิงหนังสือ
1.1) จาก ยกเลิกหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 41586 ลงวันที่ 21 ธ.ค.
63 ข้อ 3 แก้เป็น ยกเลิกหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 918 ลงวันที่ 18 ม.ค. 63 ข้อ 2(3) และ
เพิ่มเติม กรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ายสุกรหรือหมูปุามีชีวิตเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ให้ดาเนินการ ดังนี้
- เปลี่ ย นถ่ า ยสุ ก รมี ชี วิ ต ณ จุ ด เปลี่ ย นถ่ า ยที่ ก รมปศุ สั ต ว์ ก าหนด โดยไม่ ใ ห้
ยานพาหนะเข้าปศุสัตว์เขต 5 โดยตรง หรือ
- ยานพาหนะคันดังกล่าวต้องได้รับการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อที่ด่านกักกันสัตว์หรือจุด
ตรวจสัตว์ตามที่ระบุในใบเคลื่อนย้าย โดยหลังขนถ่ายเสร็จให้นายานพาหนะไปรับการพ่นน้ายาฆ่าเชื้ออีกครั้ง
1.2) จาก ยกเลิกหนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 33191 ลงวันที่23 ก.ย.
63 ข้อ 2
เป็ น ยกเลิ ก หนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กษ 0610.07/ว918 ลงวั น ที่ 1 8 ม.ค. 63 ข้ อ 3
โดยอนุญาตให้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรออกนอกพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ได้ และ กรณีเคลื่อนย้าย
ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรออกนอกพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 และ 6 จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สคบ.
หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางที่กาหนดเป็นกรณีไป
2) เน้นย้าการปฏิบัติในประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
- กาหนดเส้นทางยานพาหนะ จะต้องผ่านถนนเส้นหลักเพื่อให้ผ่านด่านกักกันสัตว์หรือจุด
ตรวจสัตว์ของกรมปศุสัตว์
- ระบุชื่อด่านกักกันสัตว์หรือจุดตรวจสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ตามเส้นทางที่ยานพาหนะใช้ใน
การเคลื่อนย้ายลงในใบอนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้ง เพื่อให้ยานพาหนะคันดังกล่าวเข้าไปรับการตรวจสอบความสะอาด
ของยานพาหนะและรับการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อ

๒๖
๓.๔.๔ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)
- มาตรการปูองกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน และการประกาศเขตโรคระบาดฯ
- หนังสือที่ กษ 0610.07/ว 5959 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2564
- หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 13615 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2564
- เน้นย้าให้ลงข้อมูลพิกัดจุดเกิดโรคลงใน กคร. และลงในข้อมูล e-Smart Surveiliance
เพื่อให้ทางกรมปศุสัตว์นาข้อมูลพิกัดไปทาแผนที่เกิดโรคได้

๒๗

- ขอให้ส่งพิกัดจุดเกิดโรคให้กรมปศุสัตว์ด้วย
- วัคซีน มีจานวนจากัด หากจังหวัดใดต้องการเยอะให้ เสนอขอรับงบประมาณจากทาง
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หากไม่ได้จริงๆ ให้แจ้งมาทางเขตเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ในขณะนี้มีแค่ระยอง
และตราดที่อยู่นอกเหนือจากรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ซึ่งตอนนี้วัคซีนยังไม่ผ่าน อย. และยังไม่ ทราบว่าเขตจะได้รับโควต้า
จานวนเท่าใด
- การเคลื่อนย้ายภายในจังหวัด ปศุสัตว์อาเภอสามารถออกใบอนุญาตได้ในกรณีไปโรงฆ่าใน
พื้นที่รัศมี ๕๐ กิโลเมตรเท่านั้น นอกจังหวัดต้องเป็นอานาจของผู้อานวยการสานักควบคุม ปูองกัน และบาบัดโรคสัตว์
- การเคลื่อนย้ายไปเลี้ยง ไม่ว่ านอกหรือในเขต ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้อานวยการสานัก
ควบคุม ปูองกัน และบาบัดโรคสัตว์เท่านั้น
- ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีแจ้งว่าในพื้นที่ไม่มีการเกิดโรค รัศมีของการเกิดโรคอยู่ห่างเกิน
๑๐๐ กิโลเมตร ขอให้ส่วนสุขภาพสัตว์ตรวจสอบด้วย
มติที่ประชุม

ให้ได้มาตรฐาน

รับทราบ
๓.๕ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
๓.๕.๑ มาตรฐานบังคับ GAP ฟาร์มสุกร
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
มาตรฐานทั่ ว ไป คื อ มาตรฐานที่ มี ป ระกาศก าหนดเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า เกษตร

๒๘
มาตรฐานบั ง คั บ คื อ มาตรฐานที่ มี ก ฎกระทรวงก าหนดให้ สิ น ค้ า เกษตรต้ อ ง
เป็นไปตามมาตรฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการประกาศให้มาตรฐานฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐาน
บังคับ มีผลบังคับใช้กับ
-ฟาร์มสุกรขุนตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป
-ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่ 95ตัวขึ้นไป

ผู้ประกอบการต้องดาเนินการ
1. ขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรกับกรมปศุสัตว์ (ใบรับรองฯอายุ ๓ ปี)
2. ขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรบังคับกับ มกอช. (อายุ ๓ ปี)
อัตราค่าธรรมเนียม บุคคลธรรมดา ๑๐๐ บาท นิติบุคคล ๑,๐๐๐ บาท
การบังคับ
ขนาดฟาร์ม(ตัว)
ใบอนุญาต มกอช. ใบรับรอง กรมปศุสัตว์ ระยะปรับเปลี่ยน
สุกรขุนตั้งแต่ 1,500 ตัวขึ้นไป หรือ
สุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป
สุกรขุนตั้งแต่ 500-1,499 ตัว หรือ
สุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่ 95- 119 ตัว

ต้องขอ

ต้องขอ

90 วัน

ต้องขอ

ต้องขอ

180 วัน

๒๙

จังหวัด
รวมในพื้นที่เขต ๒

บทลงโทษตามตาม พรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑
- ไม่มีใบรับรองฯระวางโทษปรับไม่เกิน สามแสนบาท
- ไม่มีใบอนุญาตผลิต ระวางโทษปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท
ข้อมูลฟาร์มสุกรในพื้นที่เขต ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 64)
ฟาร์มที่ไม่ได้รับรองGAP
(เข้าข่ายบังคับ)
ฟาร์มที่ได้รับรองGAP
สุกรแม่พันธุ์ 95 ตัวขึ้นไป สุกรขุน 500 ตัวขึ้นไป

รวม

656

83

196

279

ฉะเชิงเทรา

98

47

55

102

ชลบุรี

122

23

50

73

ระยอง

81

-

-

-

จันทบุรี

52

5

17

22

ตราด

61

-

25

25

สระแก้ว

75

-

14

14

ปราจีนบุรี

139

-

-

-

นครนายก

28

8

35

43

สมุทรปราการ

-

-

-

-

๓๐
๓.๕.๒ การส่งรายงานการตรวจโรคสัตว์ (AM/PM) และรายงานรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.)
ตัวชี้วัดบังคับที่ ๑ : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

๓๑
ตัว ชี้วัดเลื อกที่ ๖ :
ภายในประเทศ (GMP)

ตัวอย่าง

การรักษามาตรฐานการรับ รองการปฏิบัติที่ดี ส าหรับโรงฆ่าสั ต ว์

๓๒
สานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้แจ้งทางอีเมล์เรื่องการส่งรายงาน AMPM และ รน. ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงระบบการส่งรายงานขึ้นมาใหม่ เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นในการปฏิบัติงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด และ
ส่วนกลางในการดาวน์โหลดไฟล์และแยกประเภทรายงานตามผลการปฏิบัติงาน ชนิดสัตว์ เดือนที่รายงาน สามารถ
ตรวจสอบได้โดยตรงจากขั้นตอนการส่งรายงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพนักงานตรวจโรค
สั ต ว์ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย เพิ่ ม ความสะดวกในการส่ ง ไฟล์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยจะเป็น รู ป แบบการอั ป โหลดไฟล์ บ นเว็ บ ไซต์
ดังนั้น สพส.จึงขอความร่วมมือให้
1 . ล อ ง ท ด ส อ บ ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ส่ ง ร า ย ง า น ท า ง ลิ ง ค์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xBdZvng9wBUn0hoyikdGXGNEs8jS7b9o0z_XdhsRqR0/edi
t?usp=sharing
2. จัดหา พนักงานตรวจโรคสัตว์ที่สนใจเป็นอาสาสมัครที่จะมาทดลองใช้ระบบการส่ง
รายงานนี้ ทางลิงค์ https://forms.gle/pVd6vuxrkkCZUQ4q9 โดยเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64
และให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ทดลองส่งรายงานตั้งแต่รอบการส่งรายงานเดือน พ.ค.64 เป็นต้นไป โดยพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ท่านใดอาสาทดลองเข้าร่วม ไม่ต้องส่งรายงานผ่านทางอีเมล์ไปให้ สนง.ปศจ. แล้ว สพส. จะรวบรวมไฟล์ที่ทา
การอัปโหลด โดยยึดวันที่ 5 ของเดือนเป็นวันสุดท้ายของการส่งรายงานตรงต่อเวลา
โดยระหว่างการทดลอง จะขอความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบการส่งรายงาน เพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบันมีพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่สนใจเป็นอาสาสมัครทดลองฯ แล้วจานวนหนึ่ง สามารถดู
รายชื่อได้ทางลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l0l_bZTau2-FlgTCRPUVIrqZXU5xLbLuT4W
OYjmoa40/edit#gid=803428658 หรือตามไฟล์แนบและสามารถแนะนาพนักงานตรวจโรคสัตว์ถึงวิธีส่งรายงาน
แบบใหม่ได้ทางลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1rrq7fNagmrn0LTyTwRw7obnNilyHkFe4/view?usp=sharing
โดยลิงค์ที่ใช้ในการส่งรายงานส่งรายงาน คือ https://forms.gle/mu95uCK6CX1ghq2U9
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เน้นย้าให้อาสาส่งข้อมูลการรายงานให้กับสานักงานปศุสัตว์จงั หวัด
ด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรายงานตามตัวชีว้ ัด

๓๓

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค.64
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๖ การรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
๓.๖.๑ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด จันทบุรี เสนอให้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณี
จังหวัดไม่มีโรคระบาดแต่มีรัศมี ๕๐ กิโลเมตรของการเกิดโรคจากจังหวัดอื่น ซึ่งต้องมีประกาศจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศเขตโรคระบาด ซึ่งปศุสัตว์เขตได้ชี้แจงว่าได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว
๓.๖.๒ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มีการพบโรคในอาเภอตาพระยาประกาศเขตโรค
ระบาดชั่วคราว LSD
๓.๖.๓ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ตรวจพบโรคในโค ๕ ตัวที่อาเภอนาดี ได้ทาการ
รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ พ่นยา ทาบันทึกกักสัตว์เรียบร้อยแล้ว ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว ปศุสัตว์เขตได้กาชับ
ให้ ผอ.ส่ วนสุขภาพสัตว์เฝู าระวังทางอาการอย่างน้อย ๓๐ วัน การปูองกันที่ดี ใช้กามะถันลู บตามผิ วโค และยา
สมุนไพรพื้นบ้าน เช่น สะเดา หญ้าสาบเสือ แต่หากพื้นที่ใดมีการเลี้ยงจิ้งหรีดก็จะกระทบ ให้สังเกตพื้นที่รอบข้างด้วย

๓๔
๓.๖.๔ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ โรค LSD ตรวจพบโรคในโค ๔ ตัวที่อาเภอ
บางบ่อ ออกประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว
๓.๖.๕ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบประมาณ 11.078 ล้านบาท ได้
ดาเนินการอบรมเกษตรกร ๓,๐๐๐ คน ส่วนในเรื่องการแจกปัจจัยการผลิต ได้ดาเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตด้วยวิธี
e-Bidding และผ่านระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว อยู่ในระหว่างการเร่งรัดจัดทาสัญญา คาดว่าจะส่งให้เกษตรกรได้ประมาณ
กรกฎาคม ๒๕๖๔ การดาเนิ นการช้ากว่าแผน ๑ เดือน ส่วนในเรื่องการเบิกจ่ายเงินได้ยืนยันว่าแล้วเสร็จภายใน
กันยายน ๒๕๖๔
๓.๖.๖ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รายงานความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน งบประมาณ 545,900 บาท
ดาเนินการฝึกอบรม จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ๓ กลุ่ม ๙๐ ราย ผลการดาเนินการเป็นไปตามแผน ฝึกอบรมและมอบปัจจัย
การผลิต อุดหนุนวัสดุโรงเรือนแล้วเสร็จตามแผน เบิกจ่ายงบประมาณ 527,900 บาท คงเหลือ ๑๘,000 บาท แยก
เป็นเบี้ยเลี้ยง 6,000 บาท และวัสดุเชื้อเพลิง 12,000 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนนี้เป็นบางส่วน อยู่ใน
ระหว่างการติดตามประเมินผลความพึงพอใจเกษตรกรทั้ง 90 ราย
- การปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน กิจกรรมกรงเลี้ยงไก่ไข่
เป็นงบประมาณเบิกแทนกันของสานักงานปฏิรูปที่ดิน เปูาหมายเกษตรกร ๕๐๐ ราย งบประมาณ ๒,007,500 บาท
มีการเลี้ยงไก่ใต้กระเบื้องมุงหลังคาที่มีการปลูกผัก ใช้ตาข่ายล้อมใต้ร้านกระเบื้องเพื่อเลี้ยงไก่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
จัดซื้อจัดจ้างพิจารณาผลแล้ว รออุทธรณ์ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะดาเนินการ
ต่อ สนับสนุนปัจจัยการผลิตไก่ไข่เพศเมียรายละ ๕ ตัว อาหารไก่ไข่ระยะปรับตัวรายละ 3 กระสอบ ที่ให้น้า ที่ให้
อาหารรายละ ๑ อัน ตาข่ายรายละ ๓ ม้วน งบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณเพื่อจัดซื้อปัจจัยการผลิตทั้งหมด ไม่มี
ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ และค่าน้ามันเชื้อเพลิง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี LSD จะมีการเคลื่อนย้ายกระบือจากชลบุรีไปจันทบุรี ขอประสานกับ
ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดอีกครั้ง ส่วนในเรื่องของการเงินจะเบิกจ่ายทันหรือไม่นั้น ได้สอบถาม
ไปที่กองคลังแล้ว เมื่อทาจบ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เมื่อทาสัญญาและลงในระบบ GFMIS แล้วจะเป็นการกันเงินโดย
อัตโนมัติ
ปศุสัตว์เขต ๒ ได้เสนอแนะให้ทาหนังสือแจ้งไปที่กองคลังด้วย เพื่อให้กองคลังรับทราบ จะได้ไม่มีผลกระทบ
ต่อการเบิกจ่าย และให้ประสานแจ้งผู้ประกอบการในเรื่องขั้นตอนการดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลง

๓๕
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มีเรื่องที่จะประสานกับ ๓ จังหวัด โครงการปันอาหารช้างผ่าวิกฤติ
COVID-19 ศวอ.สระแก้ว ผลิตอาหารเป็นหญ้าแพงโกล่าแห้ง และหญ้าเนเปียร์สดให้ ๓ จังหวัด คือ ชลบุรี ตราด และ
สมุทรปราการ จังหวัดชลบุรีได้รับมอบ ๒ ครั้งแล้ว เหลือตราดกับสมุทรปราการ ทาง ศวอ.สระแก้วจะประสานเรื่องวัน
เวลา และสถานที่ในการส่งมอบในภายหลัง
ปศุสัตว์เขต ๒ ได้เสนอแนะว่า หากมีการนาอาหารไปให้ช้าง ขอให้ทาข่าวเสนอเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับกรมปศุสัตว์ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการนาเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ตลอด และการใช้น้าของอาเภอท่า
ตะเกียบ ในโครงการ ๕ จังหวัดรอยต่อที่มีการนาน้าจากทางชลประทานไปใช้ ขอให้ทาเรื่องประสานไปยังชลประทาน
ต่อเนื่องด้วย ในเบื้องต้น ศวอ.สระแก้ว ได้ทาเรื่องขอใช้พื้นที่ไปที่กรมปศุสัตว์แล้วเพื่อที่จะประสานขออนุญาตจาก
สปก. อนุมัติใช้พื้นที่ ๑๓๗ ไร่
ปศุสัตว์เขต ๒ ได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้หวัดนก H10N5 ซึ่งมีการแพร่เชื้อสู่คนในประเทศจีน ขอให้ทุกจังหวัด
เฝ้าระวังโรคด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
เนื่ องด้ว ยเกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทาให้ ต้องมีการจัด
ประชุมออนไลน์ หากสถานการณ์โรคดีขึ้นจะมีการลงพื้นที่ และในปีนี้มีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งปศุสัตว์จังหวัด
ปศุสัตว์อาเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหาร และอีกหลายๆ ท่าน ยังไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะมีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้
เกษียณอายุราชการได้หรือไม่ จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ทางานให้กับกรมปศุสัตว์จนครบเกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางสาวเยี่ยมพร ภิเศก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(จ.อ.ภากรรักข์ บารุงพงษ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

