
 
 

รายงานการประชุม 

หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที ่๔ / ๒๕๖๔  

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  

ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Zoom Conference) ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 

............................................ 

ผู้มาประชุม 
 1. นายวรวชิญ์ วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 2     ประธานการประชุม 
 2. นายไพโรจน์ จันทร์ต้ง   ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
 3. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน  าใส  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  

ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
 4. นายยุทธภูมิ สืบข าเพชร  ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
 5. นายสักรินทร์  เนื อทอง  ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
 6. นางสุนันท์  บุญญาวัฒน์  แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
 2. นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

๓. ว่าที่ ร.ต. ศิรพงศ์ มาส าราญ  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 
 4. นายมนตรี จิรวานิช   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 2 

ผู้ร่วมประชุมทางไกล 
 ๑. นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์  ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

 ๒. นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
 ๓. นายสุนทร รัตนจ ารูญ    ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
 ๔. นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง   ปศุสัตว์จังหวัดตราด 

๕. นายเพ่ิมพร  ฉายเพ่ิมศักดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 
๖. นายสมยศ  ปราณอุดมรัตน์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 
๗. นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง   สัตว์จังหวัดสระแก้ว 
๘. นายชวนะ ทองเย็น   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  

แทนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี 
๙. นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
     แทนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๑๐. นายธเนศ โพธิ์ทอง   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 

๑๑. นายประเทือง นุชสาย   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี  
๑2. นายสุรศักดิ์ โสภณจิตร   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ระยอง 



๒ 

 

๑๓. นายสินชัย วิโรจนว์ุฒิกุล   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 
๑๔. นางสาวสหัทยา ทรัพย์รอด  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว    

 15. นายสมพงษ์ จันทะหาร  รก.ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 
๑6. นายธนเดช อมรชัยสิน   ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว  
๑7. นายสมหวัง  ทองมั่นคง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จันทบุรี   
18. นายปราโมทย์ วงษ์เจริญสมบัติ  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา  
19. นายอนุรักษ์ ม่วงทิม    หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชลบุรี  
๒0. นายจิรโรจน์  ระวีวัฒน์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด 
๒1. นายพจนารถ  เนียรมงคล  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี  
๒2. นายชัยกฤต  ปิยะรัชดานนท์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครนายก 
๒3. นายวรเศรษฐ์  คูวิจิตรสุวรรณ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว 
๒4. นายอดิศร  กมลกลทีป์  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 
๒5. นายธีรพงษ์  เหรียญอารีย์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี 
๒6. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร นายสัตวแพทย์ช านาญการ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒7. นางยุภาพร  นักบุญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
28. นายศิริยานนท์ ดอกผึ ง   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
29. นางสาวลักขณา นิภาวงค์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : กล่าวเปิดการประชุม พร้อมแจ้งที่ประชุมรับทราบ
วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั งนี  เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) 
จึงต้องจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
  ๑. เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของการท างานในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในปีนี มีข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ จ านวน ๒๑ ราย โดยท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์เขต ได้จัด
ของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุทุกท่าน ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และส านักงานปศุสัตว์
เขต ๒ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี  จะได้มีเวลาแห่งความสุข
กับครอบครัว ขออวยพรให้มีแต่ความสุข ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรงทุกท่าน 

  ๒. ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่ง ๔ ท่าน ได้แก ่ 
๑) นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา  ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี 
๒) นายสิริวุฒิ  บางโพธิ์ทอง     ปศุสัตว์จังหวัดตราด 
๓) นายสมยศ  ปราณอุดมรัตน์  ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 
๔) นายไพโรจน์  จันทร์ต้ง  ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 



๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายไพโรจน์  จันทร์ตั้ง (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) : ชี้แจงว่าในคราวประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
(Zoom Conference) ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์เขต ๒  ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้สรุป
รายงานการประชุมและส่งให้หัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน และไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ดั งนั้นจึงเสนอให้
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒  
นางสุนันท์  บุญญาวัฒน์ (แทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) : ชี แจงสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

และสรุปผลการใช้จ่ายงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ดังนี  
๓.๑.๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานในสังกัดของส านักงานปศุสัตว์เขต ๒ ตั งแต่เดือนตุลาคม 

๒๕๖๓ ถึงวันที่  ๘ กันยายน  ๒๕๖๔   

 
 
 



๔ 

 

๓.๑.๒ สรุปผลการใช้จ่ายงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดพื้นที่เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

 



๕ 

 

๓.๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2  
3.2.1 ผลการด าเนินงานภาพรวม และผลด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน (ระบบ e-Operation) 
นายไพโรจน์  จันทร์ตั้ง (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) : ชี้แจงว่าจากการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามตัวชี วัด : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดในพื นที่รับผิดชอบของปศุสัตวเขตท าได้จริง
เปรียบเทียบกับผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตาม พ.ร.บ.ปี  2564 ผ่านระบบ e-Operation ตั งแต่ 1 
ตุลาคม 2563 ถึง 3 กันยายน 2564  ซึ่งในภาพรวมส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ยังมีบาง
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ที่ยังมีผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย(ระบายสีแดง) ดังนั นจึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินการ 
เนื่องจากขณะนี อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ   ทั งนี ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมจ าแนกตามแผนงาน/
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม และจ าแนกตามพื นที่ด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี   

 สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมจ าแนกตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม (RPT 501) 

 



๖ 

 

 

 
 

 

 



๗ 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมจ าแนกรายจังหวัด (RPT 112) 

 
 

 



๘ 

 



๙ 

 

 

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : ชี แจงว่าขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกท่านติดตามและ
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากขณะนี อยู่ระหว่างปลายปี
งบประมาณ และหากปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วขอให้เร่งบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Operation  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานติดตามและตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

๓.๒.๒ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
นายไพโรจน์  จันทร์ตั ้ง (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) : ชี ้แจงว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โดยการเสนอของบประมาณผ่านงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/งบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่าทุกจังหวัดมีการเสนอของบประมาณผ่านงบพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่มีบางจังหวัดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยในภาพรวมได้รับ
จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 2,653,500 บาท จ าแนกเป็นงบพัฒนาจังหวัด เป็นเงิน 2,156,200 บาท และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 497,300 บาท ซึ่งจ าแนกตามจังหวัด และจ าแนกตามรายสินค้า ดังตาราง 



๑๐ 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 (จ ำแนกตำมรำยสินค้ำ) 

 



๑๒ 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 



๑๓ 

 

๓.๓ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญและปัญหาอุปสรรค ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้้าใส (ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ) : ชี แจงว่าที่ผ่านมาได้มีการ

ประชุมติดตามผลการด าเนินงานกับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน
การประชุมครั งนี เพ่ือเป็นการแจ้งให้ท่านปศุสัตว์จังหวัดได้ก ากับและก าชับให้หัวหน้ากลุ่ม งานส่งเสริมฯได้เร่ง
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ทั งนี จะติดตามเฉพาะโครงการส าคัญตามนโยบาย ดังนี   

3.3.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2  
เนื่องจากปี 2564 สถานการณ์โรคระบาดโคโรนาฯ  ยังคงมีต่อเนื่อง ท าให้ต้องยกเลิกการจัดฝึกอบรมฯ โดยได้
ปรับเปลี่ยนงบประมาณ เสนอโครงการเป็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับจังหวัดที่มีการเลี ยงโคนม  เช่น โครงการ
ส่งเสริมการเลี ยงโคนมเพ่ือยกระดับคุณภาพน  านมโค ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน จังหวัดสระแก้ว ก็จะ
สนับสนุนแร่ธาตุขนาด 5 กก. จ านวน 1,360 ก้อน  และโครงการส่งเสริมการเลี ยงโคนมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตน  านมโค ภายใต้โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี  ก็จะสนับสนุนแร่ธาตุขนาด 5 กก. 560 
ก้อน , ยาและวิตามิน 70 ขวด และโครงการส่งเสริมการเลี ยงโคนมเพ่ือพัฒนาระบบโคนม จังหวัดชลบุรี สนับสนุนแร่
ธาตุขนาด 5 กก. 240 ก้อน เป็นต้น ทั งนี ส่วนใหญ่ได้ด าเนินการสนับสนุนให้กับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี จะมีรายการเบิกจ่ายค่าเบี ยเลี ยงการเดินทางไปปฏิบัติราชการคณะท างานตรวจสอบปริมาณ
และคุณภาพน  านมปีงบประมาณ 2564  ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดเร่งจัดส่งเอกสารหลักฐานประจ าเดือนสิงหาคม
ให้กับเขต เพ่ือใช้ประกอบในการเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกไปเก็บตัวอย่างน  านม โดยจังหวัดที่ยังไม่ส่งใบส าคัญ 
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดสระแก้ว และด่านฯสระแก้ว  และในเดือนกันยายน ก็ต้องขอความ
ร่วมมือเร่งจัดส่งเนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : ชี แจงว่าขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
เก็บตัวอย่างน  านม เร่งเก็บตัวอย่างน  านมตามแผนที่ก าหนดไว้ และจัดส่งใบส าคัญการเบิกค่าเบี ยเลี ยงฯ ทั งนี เนื่องจาก
เขตได้มีการกันเงินไว้ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว และหากไม่มีการเบิกจ่ายก็จะมีผลต่อตัวชี วัดในเรื่องการใช้จ่ ายงบประมาณ
ของเขต  

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างน  านม เร่งเก็บตัวอย่างน  านมตาม
แผนที่ก าหนดไว้ และจัดส่งใบส าคัญการเบิกค่าเบี ยเลี ยงฯ ให้กับสนง.ปศข.2 

๓.๓.2 โครงการโคบาลบูรพา  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการเมื่อววันที่ 6 มิถุนายน 
2560 ด าเนินการในพื นที่จังหวัดสระแก้ว ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2560 - 2565)  โดยมีผลการ
ด าเนินงานของสินค้าโคเนื อ และ แพะ ดังนี  
ผลการด าเนินงาน (โคเนื้อ)  

อ้าเภอ เป้าหมาย 
(ราย/ตัว) 

ผสมเทียม 
(ตัว) 

ลูกเกิด การจ้าหน่าย การส่งคืนลูก  

ผู้ (ตัว) เมีย (ตัว) รวม ตัว บาท (ตัว) 

วัฒนานคร 1,800/9,000 8,050 331 685 1,016 173 4,110,026 530 
อรัญประเทศ 2,500/12,500 1,431 237 241 478 165 3,936,987 340 

โคกสูง 1,700/8,500 3,392 955 911 1,866 152 3,727,970 320 

รวม 6,000/30,000 12,873 1,523 1,837 3,360 490 11,774,983 1,190 



๑๔ 

 

ผลการด าเนินงาน (แพะเนื้อ) อ.อรัญประเทศ  เกษตรกร 100 ราย  แพะเนื อ 3,200 ตัว 
- ลูกเกิด 463 ตัว (ผู้ 100 ตัว เมีย 366 ตัว)  
- ส่งคืนลูกเกิด 366 ตัว 

ขยายผลโครงการฯ โคเนื้อ 1,190 ตัว, แพะ 356 ตัว 

อ้าเภอ 
โคเน้ือ แพะ 

จ้านวนเกษตรกร 
(คน) 

จ้านวนโคเน้ือ (ตัว) 
จ้านวนเกษตรกร 

(คน) 
จ้านวนแพะ (ตัว) 

ตาพระยา      53 265 - - 
วัฒนานคร     53 265 - - 
เมืองสระแก้ว 109 545 - - 
อรัญประเทศ   3 15 12 205 
โคกสูง          1 5 1 10 
วังน  าเย็น       16 80 7 141 
คลองหาด      3 15 - - 

รวม 238 1,190 20 356 

การช าระหนี้ของโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
โคเน้ือ 

ปีที ่ ก้าหนดการช้าระหน้ี ยอดช้าระหน้ี(บาท) ช้าระแล้ว(บาท) ค้างช้าระ(บาท) 
4 ภายใน 31 ส.ค. 63 31,058,560 13,680,500.55 17,378,059.45 
5 ภายใน 31 ส.ค. 64 62,117,120 - - 
6 ภายใน 31 ส.ค. 65 93,175,680 - - 
7 ภายใน 31 ส.ค. 66 124,234,240 - - 

 

แพะ 

ปีที ่ ก้าหนดการช้าระหน้ี ยอดช้าระหน้ี(บาท) ช้าระแล้ว(บาท) ค้างช้าระ(บาท) 

3 ภายใน 31 ส.ค. 62 2,160,000 2,160,000 - 

4 ภายใน 31 ส.ค. 63 2,090,400 100,000 1,990,400 

5 ภายใน 31 ส.ค. 64 3,135,600 - - 

6 ภายใน 31 ส.ค. 65 3,066,00 - - 

ทั งนี  เนื่องจากขณะนี ได้ครบก าหนดการช าระหนี  ดังนั นจึงขอฝากท่านปศุสัตว์จังหวัด มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้มีหลักฐานว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
เข้าไปติดตามและให้ค าแนะน า 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เร่งรัดเจ้าหน้าที่ติดตามและให้
ค าแนะน าเกษตรกรในการช าระหนี ต่อไป 



๑๕ 

 

 
๓.๓.3 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ในพื นที่เขตปศุสัตว์ที่ 2 ด าเนินการในพื นที่ 3 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดจันทบุรี งบประมาณทั งสิ น 33.25 ล้านบาท ขณะนี 
โครงการด าเนินการเข้าสู่ปีที่ ๔ จะต้องเริ่มช าระเงินต้นร้อยละ 25 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นงวดแรกของ
โครงการ ซึ่งมีจังหวัดจันทบุรี ได้มีการช าระเงินกู้มาแล้วส่วนหนึ่ง ดังนั นจึงต้องขอให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตาม
ช าระเงินต้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพราะหากไม่สามารถช าระเงินต้น เกษตรกรจะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 3 ต่อปี 

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : ชี แจงว่าโครงการฟาร์มโคเนื อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จะมี
เฉพาะเงินต้น ไม่มีดอกเบี ย แต่จะเสียค่าปรับหากไม่ส่งเงินต้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั นจึงขอให้ท่านปศุสัตว์
จังหวัดช่วยเร่งรัดติดตามและให้ค าปรึกษากับเกษตรกรในการช าระเงินต้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดจันทบุรี เร่งรัด
เจ้าหน้าที่ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกรในการช าระหนี  

๓.๓.4 โครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 โดยในพื นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ได้รับเป้าหมายด าเนินการทั งหมด จ านวน 
1,275 ราย งบประมาณทั งสิ น 1.8081 ล้านบาท โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นค่าวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกร
รายละ 1,470 บาท  ทั งนี ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็มีปัญหาบ้าง เช่น เกษตรกรมีการ
เปลี่ยนใจถอนตัวไม่เข้าร่วมโครงการ  และสถานการณ์โรคติดเชื อโควิด -19 บางจังหวัดเป็นพื นที่สีแดงเข้ม จึงไม่
สามารถจัดการอบรมได ้ท าให้การด าเนินการล่าช้า เป็นต้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓.๓.5 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ รอบท่ี 2/2564  
กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ส านักงานปศุสัตว์เขต รวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ โดยให้

จังหวัดด าเนินการจัดท าเอกสารส่งส านักงานปศุสัตว์เขตภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 
1. เอกสารขึ นทะเบียนแปลงใหญ่/รายงานประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 
2. รายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาตามเป้าหมาย 5 ด้านได้แก่ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 

เพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการ และการตลาด พร้อมภาพถ่าย ในรูป Power Point (ส่งเป็นไฟล์ pdf.) 
3. สรุปข้อมูลแปลงใหญ่แบบ one page (แปลงใหญ่ปี 2564) เก็บข้อมูลแปลง ปี 2562-2564 
ทั้งนี้จากการติดตามผลการด าเนินงาน ส่วนใหญ่ทุกจังหวัดได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน e-Operation 

ดังนั้นต้องขอความร่วมมือให้ท่านปศุสัตว์จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลงานในระบบฯด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผลงานในระบบฯ 

 

 



๑๖ 

 

๓.๓.๖ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒  
เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพื นที่ปศุสัตว์เขต ๒ 
ได้รับทั งหมด จ านวน 3 จังหวัด 6 แปลง งบประมาณ 15.023 ล้านบาท ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 แปลง 
เป็นเงิน 5.680 ล้านบาท , จังหวัดสระแก้ว จ านวน 3 แปลง เป็นเงิน 8.438 ล้านบาท และจังหวัดปราจีนบุรี 
จ านวน 1 แปลง เป็นเงิน 0.905 ล้านบาท ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้โอนงบประมาณให้กับทุกจังหวัด 
ตามแผนพัฒนาธุรกิจที่แต่ละจังหวัดได้รับอนุมัติ  ดังนั นจึงขอให้ท่านปศุสัตว์จังหวัดช่วยเร่งรัดการด าเนินงาน
โดยเฉพาะของจังหวัดสระแก้วที่มีงบประมาณค่อนข้างสูง ทั งนี หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื อจัดจ้างจะต้อง
เร่งคืนเงินกลับกรมปศุสัตว์โดยด่วน เนื่องจากเป็นงบประมาณท่ีรัฐบาลกู้เงินและมีดอกเบี ย 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง แจ้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด าเนินการและให้รีบ
ส่งเงินคืนกรมฯในกรณีมีงบประมาณเหลือจ่าย 

๓.๓.๗ ตัวช้ีวัดปศุสัตว์จังหวัดด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ 
ว่าที่ร.ต.ศิรพงศ์ มาส้าราญ (นักวิชาการสัตวบาลช้านาญการ) : ชี แจงว่าตัวชี วัดท่านปศุสัตว์จังหวัด

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีทั งหมด ๔ ตัวชี วัด ได้แก่  
ตัวชี วัดที่ 1 : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ร้อยละ 4) 
ตัวชี วัดที่ 2 : โครงการระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์  
                 ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ร้อยละ 3) 
ตัวชี วัดที่ 3 : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม (ร้อยละ 5) 
ตัวชี วัดที่ 4 : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ร้อยละ 5) 

                               4.1 ร้อยละความส าเร็จในการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน และติดตามผลการด าเนินงาน 
                                     เมื่อเทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ 2) 
                               4.2 การจัดส่งรายงานการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ 12 เดือน (ร้อยละ 3) 

ตัวชี วัดที่ 5 : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (ร้อยละ 3) 
ทั งนี เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ซึ่งจะต้องจัดท ารายละเอียดหลักฐานส่งให้กับหน่วยงาน

เจ้าภาพหลักและ สนง.ปศข.๒ ดังนั นจึงขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดเร่งจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศข.๒ ตามเกณฑ์ตัวชี วัดและระยะเวลาที่ก าหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

๓.๔ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญและปัญหาอุปสรรค ด้านสุขภาพสัตว์ โดยส่วนสุขภาพสัตว์ 
นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร (ผู้อ้านวยการส่วนสุขภาพสัตว์) : ชี แจงว่าสถานการณ์การระบาดของโรค

สัตว์ในพื นที่ปศุสัตว์เขต ๒ จะน าเสนอโรคระบาดที่มีความส าคัญ ดังนี  
๓.๔.๑ โรคพิษสุนัขบ้า  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื นที่ปศุสัตว์เขต 2 พบมากที่สุดที่จังหวัดชลบุรี 

จ านวน 43 ตัวอย่าง ซึ่งปัญหาปัจจุบันคือกรมฯยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้ และหากเมื่อกรมฯได้ด าเนินการจัดซื อ
เรียบร้อยแล้วจะได้รีบเร่งส่งวัคซีนให้กับทุกจังหวัดโดยเร่งด่วนต่อไป ทั งนี ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้ความส าคัญใน
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เรื่องนี มาก และมีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรม World Rabies Day 2021 และส่งรายงานให้กรมฯทราบ
ภายใน 28 กันยายน 2564  

๓.๔.๒ โรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African Swine Fever) สถานการณ์โรคถือว่าค่อนข้างเบาบาง
แล้วปัจจุบันไม่พบการระบาด อย่างไรก็ตามขอให้ทุกจังหวัดเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยเฉพาะสุกรและซาก
สุกร ซึ่งสนง.ปศข. ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ปศุสัตว์จังหวัด/ด่าน เข้มงวดการเคลื่อนย้ายผ่านจุดตรวจของแต่ละจังหวัด 
ป้องกันการลักลอบการเคลื่อนย้าย ทั งนี เพ่ือให้โรคนี หมดไปจากพื นที่ปศุสัตว์เขต ๒ และขอความร่วมมือให้ส่งรายงานโบ
รกเกอร์หมูประจ าเดือนทุกเดือน 

๓.๔.๓ กาฬโรคแอฟริกันในม้า (African Horse Sickness)  สถานการณ์ปัจจุบันไม่พบการระบาด
ของโรค AHS ขณะนี อยู่ระหว่างเสนอขอคืนสถานภาพปลอดโรค AHS จาก OIE ปีงบประมาณ 2564 – 2566 โดย
มีโครงการที่จะด าเนินการ ๒ โครงการ คือ ๑. โครงการส ารวจความชุกและส ารวจภูมิคุ้มกันในม้าลาย : โดยการเก็บ
เลือดม้าลาย ซึ่งจากการติดต่อผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับความร่วมมือมากนัก  และ ๒. โครงการเฝ้าระวัง AHS ในม้า 
โดยใช้สัตว์เป็น Sentinel (Sentinel surveillance) ในม้าลาย : โดยการเก็บเลือดม้า ลา ล่อ 

๓.๔.๔ โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza ; AI)  สถานการณ์ปัจจุบันไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัด
นก ทั งนี ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ได้มีการปรับปรุงแบบรายงาน รก.1 (อยู่บนระบบเฝ้าระวัง
สารสนเทศ ภายในเว็บไซต์ของ สคบ.)  และให้รายงาน รก.1 ทั งเชิงรุกและเชิงรับของนกธรรมชาติ บนระบบ รก.1 
นกธรรมชาติ (ก่อนหน้ามีเพียง รก.1เชิงรุกและเชิงรับ) และให้รายงาน Zero Report ของโรคไข้หวัดนกย้อนหลังได้ 
ไม่เกิน 3 วัน ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวด 

๓.๔.๕ โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)  กรมปศุสัตว์ได้มีข้อสั่งการให้ส่งรายงานการจ่าย
ค่าตอบแทนอาสาลัมปี สกิน ทุกวันศุกร์ ถ้าหากจังหวัดใดยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน หรือการจ้างอาสาปฏิบัติงานให้
รายงานก็ให้รายงานเป็น Zero Report มาก่อน  ส าหรับวัคซีน LSD จ านวน 5 ล้านโด๊ส ขณะนี ทราบว่าได้มีการ
น าเข้ามาเรียบร้อยแล้ว จ านวน 665,000 โด๊ส อยู่ระหว่างการตรวจปล่อยของ อย. ซึ่งวัคซีนในชุดแรกจะถูกจัดส่ง
ให้กับสนง.ปศข. 5 , 6 , 8 และ 9  ส าหรับวัคซีนในส่วนของ สนง.ปศข. 2 ได้รับการประสานกับ สทช. แจ้งว่าเมื่อ
วัคซีนมาเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ สนง.ปศข.2 ไปรับวัคซีนที่ สทช. แต่ขณะนี ยังไม่ทราบก าหนดการที่แน่นอน อย่างไร
ก็ตามขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดเตรียมการทั งวัสดุและเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานให้พร้อม โดยเมื่อทราบ
ก าหนดการรับวัคซีนที่แน่นอนแล้วจะได้เร่งด าเนินการไปรับวัคซีนและจัดส่งให้จังหวัดโดยด่วนต่อไป   

ทั งนี ในวันนี เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินทดลองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 256๓ และเรื่องการขออนุมัตินอกเหนือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการเกษตรประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 กรณี
โรคระบาดชนิดลัมปี สกิน  โดยมีรอธ.สุรเดช  สมิเปรม เป็นประธาน เข้าใจว่าน่าจะเชิญทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ชี แจงแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : เสนอข้อคิดเห็นว่าในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2564 ไม่มี
ปศุสัตว์จังหวัดส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโคโรนา 2019  อย่างไรก็ตาม
ในปี 2565 ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดให้ความส าคัญและร่วมส่งผลการด าเนินงานเข้าประกวดในระดับประเทศ 
โดยจะต้องร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ส่วนเรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (African Swine 
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Fever) สถานการณ์โรคถือว่าเบาบางลงก็ต้องขอขอบคุณท่านปศุสัตว์จังหวัดและหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านที่ร่วมแรง
ร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง  อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องมีการคุมเข้มเรื่องการเคลื่อนย้ายเข้ามาในพื นที่
ปศุสัตว์เขต ๒ เพ่ือป้องกันการลักลอบสุกรเข้าโรงฆ่าสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาติ โดยกรมฯได้มีหนังสือก าชับจึงขอให้
ทุกด่านฯให้ความส าคัญ ประกอบกับมีเรื่องร้องเรียนการเรียกเก็บเงินค่าเคลื่อนย้ายสุกร จึงขอฝากทุกท่านให้
ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ส าหรับเรื่องโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza ; AI) ขอให้ส่วน
สุขภาพสัตว์ ประสานกับ สคบ. และกลุ่มสุขภาพสัตว์ของจังหวัด ในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ทั งในเรื่องการเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ การรายงานผลการตรวจชันสูตร มาตรการหลังจากทราบผลการชันสูตร จะต้องมีความชัดเจนใน
แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการให้รายงาน Zero Report ของโรคไข้หวัดนกย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 วัน แต่โดยข้อเท็จจริง 
สคบ.ได้มีการทวงรายงานผ่าน line ผู้บริหารฯ เป็นประจ าทุกวัน ดังนั นจึงต้องขอความร่วมมือท่านปศุสัตว์จังหวัดให้
ช่วยรายงานอย่างสม่ าเสมอ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓.๕ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญและปัญหาอุปสรรค ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  
นายสักรินทร์  เนื้อทอง (ผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์) : ชี แจงว่าภารกิจส่วนใหญ่เป็นงาน

ประจ าที่ด าเนินการในเรื่องของมาตรฐานสินค้า จึงไม่ค่อยมีปัญหา ที่มีปัญหาจะเป็นในเรื่องการติดตามรายงานของ
ตัวชี วัดต่างๆ ซ่ึงทางเขตจะออกติดตามทั ง 2 รอบ ส่วนใหญ่เอกสารจะไม่ครบถ้วน ทั งนี การรายงานตัวชี วัดต่างๆขอให้
ทุกจังหวัดรายงานผ่าน สนง.ปศข.2 และเขตจะสรุปภาพรวมเสนอกรมฯ โดยจะประสานกับจังหวัดว่าเอกสารครบถ้วน
หรือไม่อย่างไร และได้รับคะแนนในเบื องต้นเท่าไหร่  

3.5.1 ฟาร์มมาตรฐานบังคับ (GAP) ฟาร์มสุกร   ส านักงานปศุสัตว์เขต 2  ได้ประสานงานกับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื นที่ เพ่ือให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้เกษตรกรผู้เลี ยงสุกรขุน ตั งแต่จ านวน 500 
ตัวขึ นไป หรือสุกรแม่พันธุ์ตั งแต่ 95 ตัวขึ นไป ให้ทราบรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้  ทั งนี ปัจจุบันมีฟาร์มสุกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร (GAP) ในพื นที่ปศุสัตว์เขต 2 จ านวนทั งหมด 551 ฟาร์ม   ส าหรับความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานขณะนี อยู่ระหว่างการแจ้งเวียนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร  หลังจากท่ีรับฟังความคิดเห็นแล้ว
ก็คงจะเป็นมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย 

3.5.2 ฟาร์มมาตรฐานบังคับ (GAP) ฟาร์มโคนม  คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ได้มีมติ
เห็นชอบในการที่จะพัฒนาฟาร์มโคนมทั งหมดเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP 100 % ภายในปี 2565 ซึ่งในวันที่ 
23 กันยายน 2564 จะมีการประชุมเป็นวาระแรก โดยเป็นมาตรการกึ่งๆเชิงบังคับ 

3.5.3 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดภาคบังคับ)   ในปี 2564 มีเป้าหมายในการ
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน(GMP)  จ านวน 13 แห่ง  ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยตรวจติดตาม
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ(GMP) 12 แห่ง และตรวจต่ออายุ 1 แห่ง  โดยการตรวจผ่านระบบ ZOOM  ทั งนี ปัญหา
อุปสรรคคือไม่สามารถเดินทางไปตรวจประเมินสถานประกอบการได้ ต้องใช้การตรวจประเมินออนไลน์ท าให้ไม่
สามารถตรวจได้ละเอียดเท่าการตรวจสถานที่จริง  รวมทั งหลายพื นที่มีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตท าให้เป็นอุปสรรค
ในการตรวจออนไลน์ และสิ่งที่เป็นห่วงคือการรายงานของพนักงานตรวจเนื อสัตว์ประจ าโรงฆ่าสัตว์ จะต้องมีการ
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รายงานลงตามแบบฟอร์มใน google from ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับค่าคะแนนของตัวชี วัด เพราะถ้าหากว่าพนักงานตรวจ
เนื อสัตว์ไม่มีการรายงานประจ าวัน จะมีการปรับลดค่าคะแนนทันท ี

3.5.3 ผลการบังคับใช้กฎหมาย (การด าเนินคดี) 
1) การตรวจสอบข้อร้องเรียนจ าหน่ายเนื้อสุกรปนเนื้อไก่   โดยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ลงพื นที่

ตรวจสอบกรณีผู้ค้าสุกรจ าหน่ายเนื อสุกรปนเนื อไก่ ในพื นที่ตลาดใหม่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จ านวน 6 ราย โดยได้
ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ใบรน.1 และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เพ่ือด าเนินการทางกฎหมายแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เรียบร้อยแล้ว 

2) จับกุมผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2559 โดยเมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื นที่จับกุมผู้กระท าความผิดตามพ.ร.บ.การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื อสัตว์พ.ศ. 2559 
ด าเนินการฆ่าไก่โดยไม่ได้รับอนุญาต ณ ท้องที่ หมู่ 11 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และยึดอายัดของกลางเป็น
ซากไก่ จ านวน 112 ตัว พร้อมอุปกรณ์การช าแหละ พร้อมเชิญผู้กระท าความผิดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ที่สภ.
พนัสนิคม จ. ชลบุรี ทั งนี ได้ประสานขอน าซากไก่ไปฝังท าลายเรียบร้อยแล้ว 

3) การสวมสิทธิ์น าสุกรเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืน   โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 พนักงาน
ขับรถของฟาร์มแห่งหนึ่งในพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี ได้น าเอกสาร ร.1 และเอกสารประกอบค าขอซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจ
เอกสารดังกล่าวแล้วจึงได้สอบถามไปยังพื นที่ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน ผลปรากฏว่าพื นที่ปลายทางอนุญาต เจ้าหน้าที่ออก
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้กับทางฟาร์มฯ แต่ปรากฏว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 

4) ตรวจสอบข้อร้องเรียนจ าหน่ายเนื้อสุกรปนเนื้อไก่   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ลงพื นที่ตรวจสอบ
กรณีผู้ค้าสุกรจ าหน่ายเนื อสุกรบดปนเนื อไก่จ าหน่ายผู้บริโภคในตลาดส าโรง จ.สมุทรปราการ โดยตรวจสอบใบอนุญาต
ค้าซากสัตว์ ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื อสัตว์ที่ฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์ และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ เพ่ือด าเนินการทางกฎหมาย
แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ต ารวจกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เรียบร้อยแล้ว 

5. จับกุมโรงฆ่าเถ่ือน    เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด าเนินการจับกุมโรงฆ่าสุกรเถื่อน พื นที่ ต.เขา
คันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ท าการยึดซากสุกร 3 ตัว พร้อมอุปกรณ์การช าแหละ พร้อมเชิญผู้กระท าความผิดแจ้ง
ความร้องทุกข์กล่าวโทษที่ สภ. เขาคันทรง จ.ชลบุรี    และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ด าเนินการจับกุมโรงฆ่า
สุกรเถื่อน พื นที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ท าการยึดซากสุกร 2 ตัว พร้อมอุปกรณ์การช าแหละ พร้อมเชิญ
ผู้กระท าความผิดแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่  สภ. ห้วยโป่ง จ.ระยอง 

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : ชี แจงว่าในส่วนของงานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ใน
คราวประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ได้ขอให้ทุกเขต ก ากับ ติดตามและเร่งรัดให้ทุกจังหวัด ผลักดันให้ฟาร์มสุกรเข้าสู่
ระบบฟาร์มมาตรฐานเชิงบังคับ(GAP) ส าหรับในพื นที่เขต 2 ได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดไปแล้ว ดังนั นจึงขอให้ท่าน
ปศุสัตว์จังหวัด เร่งด าเนินการ โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีฟาร์มสุกรค่อนข้างหนาแน่น   
ส าหรับการบังคับคดีขอให้ทุกจังหวัดให้ความส าคัญในเรื่องการร้องเรียนต่างๆ  โดยมีกรณีของจังหวัดนครนายก ที่มีผู้
ร้องเรียนเรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่ผสมเทียม ซึ่งไม่ผ่านหลักสูตรของสัตวแพทย์สภา โดยได้มีการประชาสัมพันธ์
ให้บริการผ่าน website ซึ่งผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์  และขอเน้นย  าเจ้าหน้าที่ทุกคนในกรณีที่ออก
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พื นที่ไปท าหมันสุนัขหรือแมว รักษาพยาบาลสัตว์ หรือให้บริการผสมเทียม ควรจะต้องมีหนังสือมอบหมายสั่งการให้
เป็นลายลักษณ์อักษร และมีนายสัตวแพทย์ผู้ก ากับดูแลให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันข้อร้องเรียนต่างๆ ซึ่งเรื่องเหล่านี จะมี
เรื่องร้องเรียนเข้ามาที่เขตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรักษาพยาบาลสัตว์ แต่ไม่ได้เป็นนายสัตวแพทย์ และท านอก
เวลาราชการ และเรียกรับค่าบริการ เป็นต้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

๓.๖ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญและปัญหาอุปสรรค ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  
นายสายชล วิริยะอัตตสมบัติ (แทนปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา) : ชี แจงว่าจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับ

จัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย 
พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่-เป็ดไข่เสริมเศรษฐกิจ
ครัวเรือนจังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณ 11.078 ล้านบาท เกษตรกรเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน ด าเนินการในพื นที่
อ าเภอบางน  าเปรี ยว และอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ขณะนี ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมและส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่ - เป็ดไข่ และ
ปัจจัยการผลิต ระหว่างวันที่ 19 – 27 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  มีผลการใช้เงิน 11,020,880.50 บาท 
และจะต้องส่งเงินคืนกรมฯ จ านวนเงิน  57,119.50 บาท   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

นายสุนทร รัตนจ้ารูญ (ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก) : ชี แจงว่าจังหวัดนครนายก ได้รับจัดสรร
งบประมาณโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้
อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จ านวน ๒ โครงการ ดังนี  

๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 545,900 บาท 
และมีเป้าหมายส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๓ กลุ่ม / ๙๐ ราย โดยผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ สามารถด าเนินการได้ ๑๐๐ % ขณะนี อยู่ในขั นตอนการประเมินผลโครงการ 

๒) โครงการปลูกผักปลอดสารพิษบนกระเบื้องและเกษตรผสมผสาน  กิจกรรมกรงเลี้ยงไก่ไข่  เป็น
งบประมาณเบิกแทนกันของกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับงบประมาณ ๒,007,500 บาท มีเป้าหมายเกษตรกร ๕๐๐ ราย 
ขณะนี สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ๑๐๐ %  และมีผลการเบิกจ่าย 1,383,750 บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๒ 
เนื่องจากการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ได้ราคาต่ ากว่างบประมาณที่ได้รับ คงเหลือ
งบประมาณคืนกรมฯ เป็นเงิน 623,750 บาท  และได้เสนอกรมฯโอนเงินกลับส่วนกลาง ตามบันทึกข้อความที่ นย 
0008/5656 ลงวันที ่24 สิงหาคม ๒๕64 เรียบร้อยแล้ว  ขณะนี อยู่ในขั นตอนการประเมินผลโครงการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การจัดท าข้อมูลสถิติส าคัญในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๒  

นายไพโรจน์  จันทร์ตั้ง (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) : ชี แจงว่าจากการที่ได้มีโอกาสย้ายมาปฏิบัติงานที่
สนง.ปศข.2 พบว่าหน่วยงานในพื นที่ปศุสัตว์เขต 2 ยังไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่ส าคัญในพื นที่ปศุสัตว์เขต 2 
อย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลสถิติถือว่ามีความส าคัญมาก เป็นข้อมูลตั งต้นในการที่จะน ามาศึกษาและวิเคราะห์ศั กยภาพ 
จุดอ่อน จุดแข็ง ในการพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของแต่ละพื นที่ จึงมีแนวคิดที่จะจัดเก็บข้อมูลสถิติที่ส าคัญในพื นที่
ปศุสัตว์เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์ และกรอบแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญ ของทุกจังหวัดในพ้ืนที่ปศุสัตว์เขต ๒ 
        ๒. เพ่ือให้ทุกจังหวัดสามารถน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์

แต่ละชนิดในระดับพื้นท่ี รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ในพ้ืนที่ 
กรอบแนวทางด าเนินการ  
๑) เห็นชอบในหลักการให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯระดับเขต และ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯระดับจังหวัด เป็น

ศูนย์กลางฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญ   
๒) มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ก าหนดหัวข้อรูปแบบและแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่ส าคัญ 

โดยจัดแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี  
2.1) ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ ประกอบด้วย  ๑. ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์   ๒. ประชากรสัตว์ 
๒.2) ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ประกอบด้วย 

- จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP)  
- จ านวนโรงฆ่าสัตว์ทั งหมด (มีใบอนุญาต/ไม่มีใบอนุญาต) 
- จ านวนโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP  
- จ านวนโรงฆ่าและแปรรูปเพื่อการส่งออกท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 
- จ านวนโรงงานอาหารสัตว์ทั งหมด และท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP 
- จ านวนร้านค้าจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ (ร้านค้าจ าหน่ายอาหารสัตว์/จ าหน่ายเนื อสัตว์/ไข่อนามัย) 
- สถิติการบังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื อสัตว์ พ.ศ..... /  
  พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .....) (จ านวนราย/ของกลาง) 
- สถิติการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ศวพ.ภาคตะวันออก) 

2.๓) ด้านสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วย 
- จ านวนฟาร์มท่ีผ่านการรับรองฟาร์มปลอดโรค 
- จ านวนสถานพยาบาลสัตว์ทั งหมด (มีใบอนุญาต/ไม่มีใบอนุญาต) 
- สถิติการบังคับใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ...../ พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ. .....)  
   (จ านวนราย/ของกลาง) 
- สถิติการเกิดอุบัติการณ์ของโรค (ศวพ.ภาคตะวันออก) 
- สถิติการน าเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ชายแดน(ด่านฯสระแก้ว) 
 
 



๒๒ 

 

2.๔) ด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประกอบด้วย 
- จ านวนข้อมูลฟาร์มเครือข่ายการผลิต 
- จ านวนข้อมูลอาสาปศุสัตว์ 
- จ านวนข้อมูลศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ/หน่วยผสมเทียม/จนท.ผสมเทียม 
- จ านวนข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของกระทรวงฯ  
   ได้แก่ (Smart Farmer / แปลงใหญ่ / ศพก. / ที่ดินท ากินฯ ) 
- จ านวนโครงการพระราชด าริ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
- ราคาสินค้าปศุสัตว์หน้าฟาร์ม และ ราคาสินค้าในตลาด  

๓. ส่วนงานตามภารกิจระดับเขต ประสานกับกลุ่มงานตามภารกิจระดับจังหวัด เพ่ือให้จัดเก็บฐานข้อมูล
ด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญระดับจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

๔. กลุ่มงานระดับจังหวัด จัดเก็บฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญระดับจังหวัด ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
และจัดส่งข้อมูลให้ส่วนงานตามภารกิจระดับเขต และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯของ สนง.ปศจ. 

๕. ส่วนงานตามภารกิจระดับเขต ประมวลผลภาพรวมการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญระดับ
เขต และจัดส่งข้อมูลให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ระดับเขต 

๖. ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ระดับเขต และกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัด สรุปข้อมูลด้านปศุสัตว์ที่ส าคัญ
ระดับเขต และระดับจังหวัด โดยจัดท าข้อมูลเชิงแผนที่และข้อมูลสถิติ และแชร์ข้อมูลบนหน้า Website ของหน่วยงาน    
เพ่ือให้น าไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : ชี แจงว่าการจัดท าฐานข้อมูลสถิติด้านปศุสัตว์ถือว่ามี
ความส าคัญมาก เพราะจะต้องน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางการพัฒนาปศุสัตว์ที่เหมาะสมในแต่ละพื นที่ 
ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตลาดน าการผลิต ดังนั นในปี 2565 จึงต้องขอความ
ร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานในพื นที่ปศุสัตว์เขต ๒ ช่วยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่ส าคัญตามกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่ส าคัญในพื นที่ปศุสัตว์เขต 2 และมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานใน
พื นที่ปศุสัตว์เขต 2 ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

5.1 นายธเนศ โพธิ์ทอง (ผอ.ศูนย์วิจัยและบ้ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี) : ได้ชี แจงว่าถ้าหากสถานการณ์
โรคระบาดโคโรนา 2019 เบาบางลง ขอเชิญหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
เนื่องจากได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ และได้จัดท าโครงการสวนเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต และการจ าหน่ายพันธุ์เป็ดบาง
ปะกง ขณะนี ได้น าไข่เข้าตู้ฟักแล้ว คาดว่าผลผลิตจะออกเร็วๆนี  โดยเกษตรกรสามารถสั่งจองได้ที่ศูนย์วิจัยฯหรือผ่าน 
website ศูนย์วิจัยฯจันทบุรี  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

 



๒๓ 

 

5.2 นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์เขต ๒) : ได้น าเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆ ดังนี   
๑) การน าไข่ที่มีเชื้อออกมาจ าหน่าย  ขอให้ส่วน/กลุ่มมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบโรงฟักไข่ป้องกันไม่ให้มีการไข่ท่ีมีเชื อ ออกมาจ าหน่าย 
2) การแต่งตั้งโยกย้ายปศุสัตว์อ าเภอ  ซึ่งได้เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาการแต่งตั งปศุสัตว์อ าเภอ 

ทั ง 7 อ าเภอที่ว่างในพื นที่เขต 2  ซึ่งขณะนี ได้มีค าสั่งออกมาเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนในพื นที่ปศุสัตว์
เขต 2 จะมีปศุสัตว์อ าเภอที่ย้ายมาจากนอกพื นที่ จ านวน ๒ ราย  

3) การแต่งตั งผู้รักษาราชการ สามารถด าเนินการได้ ๒ แบบ คือ ๑. กรมปศุสัตว์ออกค าสั่งรักษาการ 
และ ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามออกค าสั่ง ทั งนี กรณีที่ผู้ว่าออกค าสั่ง ขอให้ส าเนาหนังสือส่งให้เขตรับทราบด้วย 

4) การปรับเปลี่ยนต าแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส เป็นเจ้าพนักงานสัตวบาล  หากมีความประสงค์จะเปลี่ยน 
ขอให้เสนอเรื่องมาที่ส านักงานปศุสัตว์เขต 2  แต่ถ้าสามารถหานายสัตวแพทย์มาลงต าแหน่งได้ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 

5) การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ขอเน้นย  าให้ตรวจสอบทั งสุกรและโค ต้องใช้เอกสารที่แท้จริงของ
เจ้าของฟาร์ม การขอใบเคลื่อนย้ายต้องเป็นเจ้าของฟาร์ม หากไม่ใช่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ และต้องเฝ้าระวัง
ตรวจสอบย้อนกลับด้วย  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

5.3 นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง (ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว) : ชี แจงว่าได้รับทราบข่าวในปี ๒๕๖5 ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการผสมเทียมของโครงการโคบาลบูรพา  ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณระหว่างปี จ านวน 3 อัตรา ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับเกษตรกรคงได้รับผลกระทบแน่นอน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมถือได้ว่ามีความส าคัญมากในการให้บริการผสมเทียม  

นายสินชัย วิโรจน์วุฒิกุล (ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี) : ชี แจงว่าที่ผ่าน
มาจะมีเพียงจังหวัดสระแก้วที่มีจ้างเหมาบริการผสมเทียม แต่ในปี 2565 เนื่องจาก สทป.แจ้งมาว่างบประมาณได้มี
การปรับลดมาก ท าให้มีการปรับลดอัตราการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในภาพรวมทั่วประเทศ  ส าหรับ
จังหวัดสระแก้ว ในปี 2564 มีการจ้างเหมาบริการผสมเทียมเดิม จ านวน ๓ อัตรา และได้เสนอขอเพ่ิมเติมในช่วง
กลางปี อีก ๖ อัตรา รวมเป็น ๙ อัตรา ดังนั นแนวทางที่จะเสนอขอการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผสมเทียม คงต้องมี
การเสนอขอเพ่ิมอัตราและงบประมาณเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจ้างเหมาอีกครั งหนึ่ง 

นายไพโรจน์  จันทร์ตั้ง (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) : ชี แจงว่าที่ผ่านมาได้ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาจ้างเหมาของกรมปศุสัตว์ ซึ่งในเรื่องการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในปี 2564 ได้มี
การเสนอขอเพ่ิมเติมจ านวน 6 อัตรา เพ่ือรองรับโครงการโคบาลบูรพา แต่ได้รับการอนุมัติไม่ครบทั ง 6 อัตรา โดย ให้
พิจารณาผลการด าเนินงานก่อน ส าหรับในปี 2565 จะได้ประสานกับ สทป.และ กผง. ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 
และช่วยพิจารณาหาแนวทางในการเสนอขอจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผสมเทียมต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

 



๒๔ 

 

5.4 นายธนเดช อมรชัยสิน (ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว) :  ชี แจงว่าช่วงนี 
มีฝนตกชุก และอาจเกิดอุทกภัย โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ได้มีการจัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์
ให้กับทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยหากในกรณีโควตาของจังหวัดหมด ก็สามารถใช้โควตาของเขต และของส านัก
พัฒนาอาหารสัตว์ได้ ส าหรับค่าขนส่งเสบียงสัตว์ โดยปกติถ้ามีงบเพียงพอทางศูนย์วิจัยฯจะออกค่าใช้จ่ายให้ แต่ถ้า
หากไม่เพียงพอคงต้องขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด/เขต  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 
  

 
(นางสาวเยี่ยมพร  ภิเศก) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

(นายไพโรจน์  จันทร์ต้ง) 
ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


