
                              
 

รายงานการประชุม 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕61 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
วันพฤหัสบดี ที่  28  มิถุนายน  ๒๕๖1    เวลา  09.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ข้าราชการ 
             1. นายสุรจิต                วิชชุวรรณ            ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
             2. นายวงศพัทธ์            จันไชยยศ            นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
             3. นายสุทัศน์               นิยมไทย              ปศุสัตว์อ าเภอถลาง รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
             4. นางสุภชา                 คีรีรัตน์               เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
             5. นายชนมาธย์            วัลยะเพ็ชร์            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
             6. นางสาวศิริวรรณ         ไกรเทพ               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
             7. นายทวีศักดิ์              สวัสดิเวช             ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต 
             8. นายสุเพียบ               ศรีรัตนประพันธ์     ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้ 
ลูกจ้างประจ า 
             9. นางสาวนาถลัดดา       สันด า  พนักงานพิมพ์ ส๓ 
พนักงานราชการ 
           10. นางสาววรพรรณ        งานภิญโญ           นักวิชาการสัตวบาล 
           11. นางสาวสนธยา            สงสิงห ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี 
           12. นางสาวกรุณา             ทองเพ็ง       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
           13. นายไพรสน                เรืองด า              เจ้าพนักงานสัตวบาล 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
           14. นายพรชัย                 อินทร์ค าดี         หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 
           15. นายอนุชา                  ธีรพิทยานนท์     สัตวแพทย์อาวุโส                     ไปราชการ 
          16. นายชาญณรงค์            ตันติช านาญกุล    นกัวิชาการสัตวบาลช านาญการ     ไปราชการ 
          17. นายจิราย ุ                 นิรันดร์วิโรจน ์     สัตวแพทย์ช านาญงาน                ไปราชการ 
          18. นายสมศักดิ ์            เพียรกิจ       เจ้าพนักงานสัตวบาล                  ไปราชการ 
          19. นางสาวเสาวลักษณ์       แก้วช่วย       พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล                ไปราชการ 
          20. นายธีระติ                   ยกย่อง              เจ้าพนักงานสัตวบาล                   ลาพักผ่อน 
          21. นายตะวัน                   โชติวรนานนท์     เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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เริ่มประชุม 09.๓0 น.         เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑               (นายสุรจิต  วิชชุวรรณ)  
                                   1.1   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้รับรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ระดับกรมฯ  ,  
                                     รางวัล 5 ส ในระดับเขต 8  และประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการ 
                                     แต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพ้ืนเมืองตามนโยบายรัฐบาลเสริมอัตลักษณ์ไทย สร้างความ 
                                     ภาคภูมิใจในความเป็นไทย จากจังหวัดภูเก็ต 
                                     1.2  จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดงานวันเฉลิมพรรษารัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม  
                                     2561 และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ใส่เสื้อเหลืองในเดือนกรกฎาคม 2561 
                                     1.3 การแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ  
                                           - ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต , ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต   
                                     1.4  จังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายงบประมาณได้ล าดับที่ 76 
                                     1.5  โครงการไทยนิยมยั่งยืน กระทรวงเกษตรฯ มี 2 โครงการ ผู้ร่วมโครงการ  
                                     ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  เมนูปศุสัตว์ มี 7 เมนู เป้าหมายเกษตรกร 30 ราย  
                                     มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 31 ราย  
                                     1.6  การชี้แจงงบประมาณ ปี 2562 ผู้ว่าฯ จัดประชุมในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
                                     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพิง 
                                     สุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต 
                                   1.7  การเปิดอาคารส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  
                                     เวลา 11.00 น. ได้มีการท าบุญเลี้ยงพระ ขอความร่วมมือทุกคนพร้อมกัน  ณ  ส านักงาน 
                                     ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกันท าบุญเลี้ยงพระ ทางปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต ได้จัด  
                                     เตรียมอาหารและจัดสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว 
                                   1.8  จัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2018 ท ากิจกรรม ณ บ้านพักพิง  
                                     สุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. 
                                                                      
มติที่ประชุม                      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒               - รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม ๒๕61 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม             
                                    ๒๕61 เวลา 13.30 น. มีท้ังสิ้นจ านวน  7  หน้า สามารถดาวโหลดได้ที่ เว็บไซด์                 
                                                   http://pvlo-hkt.dld.go.th/หัวข้อรายงานการประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 
มติที่ประชุม                     รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓              เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 
หน.ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต      นายพรชัย  อินทร์ค าดี   
                                      - 
 
มติที่ประชุม                      รับทราบ 

/ ระเบียบวาระท่ี 4... 
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ระเบียบวาระท่ี ๔               เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร 
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป           นางสุภชา  คีรีรัตน์   
                                                   4.1  การขอรับทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ ส่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
                                     4.2  โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมาตรวจสุขภาพประจ าปีที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  
                                     ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  
                                     4.3  การลาพักผ่อน ให้ยื่นใบลาก่อน 5 วันท าการ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  
                                     ตามล าดับจนถงึผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ และ 
                                     เซ็นรับทราบในใบลา  
น.ส.ศิริวรรณ  ไกรเทพ          - เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี ภาพรวมไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 74.29  
                                     รายจ่ายประจ าร้อยละ 77  รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65.11  เป้าหมายตามตัวชี้วัด 
                                     ด้านงบประมาณของหัวหน้าส่วนราชการไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 76 ผลการเบิกจ่ายของ 
                                     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เบิกจ่ายได้ร้อยละ 84.40  รายจ่ายประจ าร้อยละ 74.25   
                                     รายจ่ายงบลงทุนร้อยละ 100 
 

 
 

 
 
 
 
 

/เป้าหมายการเบิกจ่าย..... 
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                                       -  กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี 2561 งดเหล้าเข้าพรรษา  
                                       เป็นเวลา 3 เดือน 
 

 
                            
มติที่ประชุม                      รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5..... 
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ระเบียบวาระท่ี 5               เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต             - โครงการไทยนิยมยั่งยืน ต้องรายงานทุกวันศุกร์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  
                                     มี 2 กิจกรรม การฝึกอบรมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีทักษะ เป้าหมาย 30 ราย   
                                     รายชื่อที่กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจากกระทรวงการคลัง 359 ราย ส ารวจแล้ว 112 ราย   
                                     เมนูปศุสัตว์ มี 7 เมนู เกษตรกรที่เข้าร่วม 31 ราย มีค่าเดินทางให้ผู้เข้ารับการอบรม 
                                     รายละ 200 บาท จ่ายผ่านธนาคาร ธ.ก.ส. ให้ประสานธนาคาร ธ.ก.ส. ลว่งหน้าก่อนจัด 
                                     อบรม และน าบัตรประจ าตัวประชาชนเกษตรกร เพ่ือเปิดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ในวันที ่
                                     มาอบรม โดยจะจ่ายค่าเดินทางเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว เกษตรกรที่ฝึกอบรมแล้ว 
                                     สามารถปฏิบัติได้จริง สร้างอาชีพ โดยมอบไก่ไข่ลูกผสมรายละ 5 ตัว อาหารไก่ และ 
                                     เวชภัณฑ์ เพื่อเลี้ยงเป็นอาชีพพ้ืนฐาน ใช้พ้ืนที่น้อย ลดรายจ่าย และให้ก าหนดวันจัด 
                                     ฝึกอบรม 
 
มติที่ประชุม                      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6               เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   (นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ) 
                                     6.1  รายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า เดือนพฤษภาคม 2561  
                                     เกิดโรค 28 จังหวัด ภาคใต้มี จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ตาย 11 ราย   
                                     และโรคปากเท้าเปื่อย เกิดท่ีจังหวัดประจวบฯ นครราชสีมา และอุตรดิตถ์  
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต             - ให้เตรียมข้อมูลไปน าเสนอท้องถิ่นจังหวัด 
วงศพัทธ์  จันไชยยศ             - ข้อมูลที่จะชี้แจงท้องถิ่นจังหวัด มีผลการฉีดวัคซีน , ตอน ท าหมันสุนัข แมว ,    
                                     รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น เพ่ือของบประมาณเงินอุดหนุน โครงการ  
                                     บ้านพักพิงสุนัขจรจัด 
                                     - การจับสุนัขจรจัด เงื่อนไขคือท้องถิ่นต้องจัดเตรียมเวชภัณฑ์  ได้จับสุนัขจรจัด ต าบล 
                                     ไม้ขาว  จ านวน 4 ตัว , อบต.เทพฯ  จ านวน 1 ตัว , เทศบาลต าบลเชิงทะเล จ านวน  
                                     14 ตัว  
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต             - ท้องถิ่นใช้เทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การก่อเหตุร าคาญ 
                                     - การอบรม GFM เป้าหมาย 354 ราย   รอบ 2 เพ่ิมเป็น 500 ราย คงเหลือ 146 ราย   
                                     ที่ปรึกษาเกษตรกรคือปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้เข้าไปให้ความรู้เกษตรกร รับรองแล้ว 168 ราย  
                                     เหลือ 92 ราย อ าเภอถลาง 76  ราย , อ าเภอเมืองภูเก็ต 47 และอ าเภอกะทู้  45 ราย   
                                     การปรับระบบการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง เหลือ swab 15 ตัวอย่าง  
                                     - โครงการปศุสัตว์ร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฉลิม 
                                     พระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช 
                                     กุมารี โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  
                                     ประจ าปี 2561 เนื่องจากวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จ 
                                     พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ 

 
/น้อมร าลึก..... 



๖ 

 

                                    น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพ่ือควบคุมประชากรสุนัข แมว โดยวิธีการผ่าตัด 
                                    ท าหมัน ให้สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
                                    ลดอุบัติการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของสัตว์มีความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  
                                    พ้ืนที่ด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                                    ปศุสัตว์เขต 8 จัดพิธิเปิดโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การด าเนินงานโครงการให้กับจังหวัด   
                                    จัดหน่วยบริการผ่าตัดท าหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการ 
                                    รักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่  
                                    เกี่ยวข้อง สรุปผลงานรายงานปศุสัตว์เขต 8 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต             -  การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ถวายความจงรักภักดี 
                                     -  วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2561 ประชุมที่ปศุสัตว์เขต 8  มีงานเรื่องการเบิกจ่าย  
                                    งบประมาณของฝ่ายบริหาร งานควบคุมป้องกันโรค สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า กลุ่ม/ฝ่าย  
                                    เตรียมข้อมูล รวบรวมให้คุณกรุณา ทองเพ็ง งานควบคุมโรคสัตว์ปีก งานมาตรฐานฟาร์ม   
                                    งานพัฒนาคุณภาพน้ านมเพ่ือแก้ปัญหานมโรงเรียน โรงงานอาหารสัตว์ปลาป่น แก้ไข  
                                    ปัญหาการรับซื้ออาหารสัตว์ปลาป่น  โครงการเกษตรแปลงใหญ่  ส.พ.ก.  มอบกลุ่มยุทธฯ  
                                    แจกกลุ่ม/ฝ่าย รวบรวม และทบทวนปัญหาภัยพิบัติในพ้ืนที่เขต 8 
                                                                         
มติที่ประชุม                     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7              เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาการปศุสัตว์ 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต             -  กลุ่มส่งเสริมฯ ฝากกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง เรื่อง โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
                                      
มติที่ประชุม                      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8               เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
หน.กลุ่มพฒันาคุณภาพฯ       (นายสุทัศน์  นิยมไทย) 
                                     8.1  สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 
                                            เก็บตัวอย่างเชื้อดื้อยา  12 ตัวอย่าง ต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก  การส ารวจ
ข้อมูลฟาร์มไก่ไข่เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน มี 5 ฟาร์ม ได้แก่ ฟาร์มทวีภัณฑ์ ฟาร์มสุเทพ ฟาร์มวรรณี บัณฑิต
ฟาร์ม และเจษฎาฟาร์ม รางวัลภาครัฐดีเด่น โครงการปศุสัตว์ OK  คณะกรรมการ ผลงานปศุสัตว์ OK   
                                     8.2  โครงการนมโรงเรียน การเร่งรัดก ากับดูแลนมโรงเรียน ตรวจ เก็บรักษา ส่งรายงาน
ทุกเดือน  ปศุสัตว์อ าเภอส่งข้อมูลรวมทั้งหมด 61 ราย อ าเภอเมืองภูเก็ต มี 36 แห่ง  นักเรียน  32,356 คน อ าเภอ
ถลาง มี 21 แห่ง นักเรียน 7,006 คน อ าเภอกะทู้ 4 แห่ง นักเรียน 1500 คน รวม 51,573 คน ปัญหาอุปสรรค 
ความเย็นไม่ทั่วถึง รถบรรทุกนมไม่มีหลังคา อุณหภูมิในถังแช่ไม่ต่ ากว่า 8 องศา  
                                     8.3 โครงการโรงฆ่าสัตว์ ประชุมเม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2561   อยู่ระหว่างการเตรียม
เอกสารหลักฐานต่างๆ  
 
 

/8.4 แผนการปฏิบัติงาน..... 
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                                     8.4 แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์แบบบูรณาการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้
การบังคับใช้กฎหมายมีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้โครงการร้านขายอาหารสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย ระยะเวลาใน
การด าเนินการ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปศุสัตว์อ าเภอ เจ้าหน้าที่ด่าน
กักกันสัตว์ ประมงอ าเภอ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร  
                                         
มติที่ประชุม                      รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 9               เรื่อง อ่ืนๆ 
                                           - 
 
 
ปิดประชุม 11.45 น.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุม                          ตรวจรายงานการประชุม         

                                                                                                                
(นางสาวนาถลัดดา  สันด า)                       (นางสุภชา  ครีีรัตน์) 

               พนักงานพิมพ์ ส๓                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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