รายงานการประชุม
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕62
ครัง้ ที่ 11/ 2562
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสตั ว์จังหวัดภูเก็ต
***********************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมนัส
2. นายชัยพงษ์
3. นายชาญณรงค์
4. นายวงศพัทธ์
5. นางสุภชา
6. นายสุทัศน์
7. นายสุเพียบ
8. นายจิรายุ
9. นายชนมาธย์
10. นางสาวนาถลัดดา
11. นางสาววรพรรณ
12. นางสาวสนธยา
13. นางสาวกรุณา
14. นายไพรสน
15. นายสมศักดิ์
16. นางสาวเสาวลักษณ์
17. นายตะวัน
ผู้ไม่มาประชุม
18. นายพรชัย
19.นางสาวศิริวรรณ
20. นายธีระติ

เทพรักษ์
เลิศฤทธิ์ชัย
ตันติชานาญกุล
จันไชยยศ
คีรีรัตน์
นิยมไทย
ศรีรัตนประพันธ์
นิรันดร์วิโรจน์
วัลยะเพ็ชร์
สันดา
งานภิญโญ
สงสิงห์
ทองเพ็ง
เรืองดา
เพียรกิจ
แก้วช่วย
โชติวรนานนท์

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ปศุสัตว์อาเภอเมืองภูเก็ต
ปศุสัตว์อาเภอกะทู้
ปศุสัตว์อาเภอถลาง
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
พนักงานพิมพ์ ส๓
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

อินทร์คาดี
ไกรเทพ
ยกย่อง

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

ติดราชการ
ลาพักผ่อน
ลาพักผ่อน

/ระเบียบวาระก่อนการประชุม...
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ระเบียบวาระก่อนการประชุม
การอัญเชิญ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) “ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทาหน้าเฉพาะ
หน้าที่ เพราะว่าถ้าคนใดทาหน้าที่เฉพาะของตน โดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างาน
ทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นและช่วยกันทา”
พระราชดารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม
2533
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เดือนธันวาคม 2562 มอบปศุสัตว์อาเภอเมืองภูเก็ต อัญเชิญพระบรม
การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ
1.2 การแต่งตั้งโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ
1) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ ตาแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ย้ายมาดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
2) นายชาลี สิตบุษย์
ตาแหน่งเดิม นั กวิ ชาการส่ง เสริม การเกษตรช านาญ
การพิเศษ สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
เลื่อนมาดารงตาแหน่ง เกษตรจังหวัดภูเก็ต
3) นายสหัส ปาณะศร ตาแหน่งเดิม ประมงจังหวัดนนทบุรี
ย้ายมาดารงตาแหน่ง ประมงจังหวัดภูเก็ต
4) นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ตาแหน่งเดิม ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ย้ายมาดารง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
5) นางมีนา กิติชานนท์ ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
แพร่
เลื่อนมาดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดภูเก็ต
6) ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ตาแหน่งเดิม รองผู้อานวยการสานักงาน
กกต. จังหวัดเพชรบูรณ์ เลื่อนมาดารงตาแหน่งรอง
ผู้อานวยการสานักงาน กกต. จังหวัดภูเก็ต
1.3 ตามที่ ก ลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละสารสนเทศการปศุ สั ต ว์ ไ ด้ จั ด ท าขอ
งบประมาณในปี 2563 จังหวัดภูเก็ตจึงได้เชิญ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม
ชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ ห้ อ ง
ประชุมหมายเลข 416-417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชี้แจงรายละเอียดคาขอโครงการค่อนข้างชัดเจน
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕62
ประธาน
ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รายงาน
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้ประชุมประจาเดือนตุลาคม 2562 ครั้งที่
10/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 13.00 น. มีทั้งสิ้นจานวน 3 หน้า
สามารถดาวน์ โหลดได้ที่ เว็บ ไซด์ http://pvlo-hkt.dld.go.th/หั วข้ อ รายงานการ
ประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หากต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไ ข ให้แจ้งกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่อง ติดตามงานครั้งที่ผ่านมา
3.1 การติดตามงานการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Operation
ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่ระบบฯ
กลุ่ ม ยุท ธศาสตร์และสารสนเทศการปศุ สัต ว์ ได้ แ บ่ง เป้ าหมายการบั น ทึ ก
ข้อมูลในระบบ e-Operation ให้แต่ละอาเภอเรียบร้อยแล้ว ตามข้อมูลที่กลุ่มงานให้
จัดสรรมา
นักวิชาการสัตวบาล
ตามที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าไปประชุมสัมมนาการอบรมขับเคลื่อนงาน
ด้ า นมาตรฐานการปศุ สั ต ว์ ประจ าปี 2563 ระหว่ างวั น ที่ 25-27 พฤศจิ ก ายน
2562 ณ โรงแรมกรีน เลค รีสอร์ท จั ง หวัด เชี ยงใหม่ ทางสานั กพั ฒ นาระบบและ
รังรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้ชี้แจงในส่วนของการบันทึกข้อมูลตรวจติดตามไข่
โอเคให้อาเภอบันทึกตามข้อมูลจริง ถึงแม้ว่าจะเกินเป้าหมายก็ตาม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯขอติดตามผลการบันทึกข้อมูลทุกเดือน
ประธาน
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบ e-Operation จะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ป ระเมิ น การ
ปฏิบัติงานตั้งแต่ อาเภอถึงหัวหน้ากลุ่ม ให้อาเภอบันทึกข้อมูล
มติที่ประชุม
รับทราบ
ประธาน
3.2 ตามที่ สานั ก งานปศุสั ตว์จัง หวัดภู เก็ ตด าเนิ นการตัวชี้ วัดแผนพัฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2562 และติดอันดับ 1 ใน 5 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวอย่าง ขอบคุณ ฝ่ายบริหารทั่วไปและทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอให้ท่านปฏิบัติ
ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต
- ติดราชการ –
รับทราบ

/4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป…
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4.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ประธาน
ขอเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารทั่วไป นาเสนอที่ประชุม
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
4.2.1 จากการที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจัง หวัด กลุ่มจังหวัด งบส่วนราชการ ประจาปี พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิก ายน 2562 โดยมีนางวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ป่าตองชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 18 ภูเก็ต สามารถสรุปได้ดังนี้
1) มาตรการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563
- การเตรีย มสถานที่ด าเนิ นการและรูป แบบรายการ ปร.4 ปร.5 ในรายการการ
ก่อสร้างจะต้องมีความพร้อมเรื่องสถานที่ได้รับอนุญ าต การใช้พื้นที่จากเจ้าหน้าที่
ก่ อ นการด าเนิ น การ และให้ ต รวจสอบรู ป แบบรายการรวมทั้ ง ปร.4 ปร5 ที่ จ ะ
ดาเนินการ
- การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้เห็นชอบในวงเงินงบประมาณ ให้จั ดทาแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจาปี และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงขั้นตอนให้ตัวรับจ้างไว้ก่อน
ทั้งนี้ให้กาหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาและประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัด
จ้า ง โดยการจั ด ซื้ อ จัด จ้ างครั้ ง นี้ จ ะลงนามในสั ญ ญาได้ ต่ อเมื่ อ พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสานักงบประมาณแล้วและในกรณี
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่ อการจัดหาในครั้ง ดังกล่าวส่วนราชการสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้
- การกาหนดงวดงานงวดเงินให้กาหนดให้หลายงวดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
จริง เพื่อให้รวดเร็วต่อการส่งมอบงาน
- งานก่อสร้างให้กาหนดสต๊ อกไว้ในงวดงาน กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้ส่งเงินคืนโดย
ด่วน
4.2.2 จังหวัดภูเก็ต เชิญร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยกาหนดการเริ่มตั้งขบวนเวลา 07.00 น ณ บริเวณลาน
มังกร หน้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถึง ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรี
ภูเก็ต สวมเสื้อสีขาว
4.2.3 ฝ่ า ยบริ ห ารได้ จั ด โครงการอบรม“การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560” เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และเจ้าหน้าที่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบดังกล่าวเพื่อลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่และให้งานมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จานวน 18 คน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
4.2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ประเภทรายจ่ายภาพรวม ได้รับการจัดสรร 1,707,740 บาท
/เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน…
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เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 477,040.14 บาท
คงเหลือ 1,230,699.85 บาท
คิดเป็น 72.07 เปอร์เซ็นต์
ตัวชี้วัด การใช้จ่าย 5 คะแนน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ และ การเบิกจ่าย 5 คะแนน
คิดเป็น 55 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
4.2.5 หลักเกณฑ์การเบิก ค่าที่พักเดินทางไปราชการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ต ให้จ่ายจริงทุกกรณี และมีเอกสารแนบ
4.2.6 แบบประเมิ นการปฏิ บัติ ราชการให้ ใช้ แบบฟอร์มใหม่ ของ สามารถดาว
โหลดได้ที่เว็บไซด์ กองการเจ้าหน้ากรมปศุสัตว์
ประธาน
1) การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563
2) ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ให้
ทุกท่านเข้าร่วมงาน
3) การอบรม“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ให้ทุกคนเข้าร่วมอบรม
4) ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ตัวชี้วัด การใช้จ่าย 5 คะแนน คิดเป็น 70
เปอร์เซ็นต์ และ การเบิกจ่าย 5 คะแนน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
5) การเบิกค่าที่พักเดินทางไปราชการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ให้จ่ายจริงทุก
กรณี เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของสานักงาน
6) แจ้งทุกกลุ่มฝ่ายใช้แบบฟอร์มใหม่สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์ กองการเจ้า
หน้ากรมปศุสัตว์ ให้ใช้รูปแบบเดียวกัน
7) มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดทาโครงการปรับปรุงห้องประชุมภายในเดือนนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ประธาน
ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่ม ยุท ธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสั ตว์ รายงานการ
ปฏิบัติงาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
3.2.1 โครงการที่ของบจังหวัดในปีง บประมาณ 2563 ซึ่ง มีบูรณาการร่วม
หน่ วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกัน 5 หน่ วยงาน สานัก งานประมง
จังหวัดภูเก็ต, สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต,สานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง เขต 5 (ภูเก็ต), สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณรวมทั้งหมด 7,406,400 บาท ในส่วนของสานักงานปศุสัตว์
จั งหวั ด ภู เก็ ต ได้ รั บ อนุ มั ติ 2 กิ จ กรรม รวมเป็ น เงิ น 2,667,400 บาท ด าเนิ น ใน
กิจกรรมของชนิดสัตว์แพะและไก่ไข่
3.2.2 โครงการที่ของบจังหวัดในปีงบประมาณ 2564 เป็นเจ้าภาพเอง รวม 4
โครงการ
/โครงการที่ 1…
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โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และพัฒนากระบวนการผลิตมาตรฐาน GMP
งบประมาณ 42,100,000 บาท
โครงการที่ 2 โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิ ตแพะครบวงจรและการท่องเที่ ยวเชิงเกษตร
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 10,625,620 บาท
โครงการที่ 3 โครงการควบคุมช้างและสัตว์ดุร้าย เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต งบประมาณ 18,251,500 บาท
โครงการที่ 4 โครงการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค งบประมาณ 92,740 บาท
3.2.3 การจั ด ท าปฏิ ทิ น สิ น ค้ า ที่ ส าคั ญ เพื่ อ ความมั่ น คงด้ า นอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ปี ก ารผลิ ต 2562 และ 2563 ร่ว มกั บ หน่ วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มยุทธ์ศาสตร์ฯขอให้ที่ประชุมรับรองปฏิทินสินค้าปศุ
สัตว์ที่สาคัญ หากมีข้อมูลแก้ไขสามารถแจ้งได้ที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนี้ใน
การวางแผนโครงการต่อไป เป็นข้อมูลของโคเนื้อ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ สุกร แพะ ไข่เป็ด ไข่ไก่
น้านมดิบ โดนถือข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นสาคัญ
ข้อมูลสัตว์ ปี 2562
โคเนื้อ จานวนเกษตรกร 121ราย พื้นที่เลี้ยง 2,744 ไร่ จานวนสัตว์ 1,372 ตัว
สุกร จานวนเกษตรกร 41 ราย พื้นที่เลี้ยง 132 ไร่ จานวนสัตว์ 27,789 ตัว
ไก่เนื้อ จานวนเกษตรกร 7 ราย พื้นที่เลี้ยง 124 ไร่ จานวนสัตว์ 379,045 ตัว
เป็ดเนื้อ จานวนเกษตรกร 3 ราย พื้นที่เลี้ยง 0 ไร่ จานวนสัตว์ 126 ตัว
ไข่ไก่ จานวนเกษตรกร 26 ราย พื้นที่เลี้ยง 145 ไร่ จานวนสัตว์ 144,885 ตัว
ไข่เป็ด จานวนเกษตรกร 10ราย พื้นที่เลี้ยง 5 ไร่ จานวนสัตว์ 5,073 ตัว
น้านมดิบ(แพะ) จานวนเกษตรกร 26ราย พื้นที่เลี้ยง 73 ไร่ จานวนสัตว์ 734 ตัว
แพะ จานวนเกษตรกร 36 ราย พื้นที่เลี้ยง 148 ไร่ จานวนสัตว์ 1,477 ตัวเกณฑ์
คานวณจาก
ข้อมูลการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ เข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต
ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562)
ไก่
ย้ายเข้า 1,683,773.54 ตัว/เดือน ย้ายออก 21,281.76
อัตราส่วนซากสัตว์แปลงเป็นตัว 2 กิโลกรัม/ตัว
เป็ด ย้ายเข้า 37,622.00 ตัว/เดือน ย้ายออก 77.23
อัตราส่วนซากสัตว์แปลงเป็นตัว 3 กิโลกรัม/ตัว
สุกร ย้ายเข้า 926,291.00 ตัว/เดือน ย้ายออก 26,199.99
อัตราส่วนซากสัตว์แปลงเป็นตัว 65 กิโลกรัม/ตัว
โค
ย้ายเข้า 111,604.87 ตัว/เดือน ย้ายออก 13,378.92
อัตราส่วนซากสัตว์แปลงเป็นตัว 200 กิโลกรัม/ตัว
แพะ ย้ายเข้า - ตัว/เดือน ย้ายออก 0.55
/อัตราส่วนซากสัตว์...
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อัตราส่วนซากสัตว์แปลงเป็นตัว 20 กิโลกรัม/ตัว
แกะ ย้ายเข้า 19,609.94 ตัว/เดือน ย้ายออก 565.34
อัตราส่วนซากสัตว์แปลงเป็นตัว 20 กิโลกรัม/ตัว
ข้อมูลการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต
(ข้อมูลระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 21 พฤศจิกายน 2562)
ลูกไก่เนื้อ
ย้ายเข้า 29,897 ตัว / เดือน
ย้ายออก ไก่ไข่สาว
ย้ายเข้า 9,213 ตัว / เดือน
ย้ายออก ไข่ไก่
ย้ายเข้า 28,384,761 ฟอง / เดือน ย้ายออก เป็ด
ย้ายเข้า 1,232 ตัว / เดือน
ย้ายออก ไข่เป็ด
ย้ายเข้า 21,770 ฟอง/เดือน
ย้ายออก ลูกสุกรขุน
ย้ายเข้า 242 ตัว / เดือน
ย้ายออก สุกรขุน
ย้ายเข้า 10,064 ตัว / เดือน
ย้ายออก โค
ย้ายเข้า 59 ตัว / เดือน
ย้ายออก แพะ
ย้ายเข้า 96 ตัว / เดือน
ย้ายออกรวม 68 ตัว
แกะ
ย้ายเข้า - ตัว / เดือน
ย้ายออก ไก่เนื้อ
ย้ายเข้า - ตัว / เดือน
ย้ายออก 34,673 ตัว / เดือน
3.2.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กาหนดออกหน่วยโครงการออก
หน่ วย อบจ.สั ญ จร และแก้ปั ญ หาสุ ข ภาพสั ต ว์ ในวัน ที่ 14 ธัน วาคม 2562 ณ
โรงเรียนบางโรง อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3.2.4 กาหนดประชุมคณะกรรมการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด (คณะกรรมการ
อานวยการ) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ประธาน
1) ข้ อ มู ล ปฏิ ทิ น สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ ส าคั ญ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ข องการ
นาเสนอผู้บริหารมาก เพราะสามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมอาชีพ
ให้เกษตรกร การเขียนแผนยุทธศาตร์โดยสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลตรงนี้
2) ออกหน่วยโครงการออกหน่วย อบจ.สัญ จร และแก้ปัญ หาสุขภาพสัตว์ ใน
วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ให้ดาเนินการเหมือนเช่นครั้งที่ผ่านมา มอบ คุณชลมาธย์ วัล
ยะเพ็ชร์ เป็นหัวหน้าทีม
3) เป็นการประชุมชี้แจงแนวทางข้อกฎหมายต่างๆ ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ประสาน
ผู้จัดการบ้านพักพิงเตรียมข้อมูลสุนัขจรจัดเข้าออก
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ประธาน
เนื่ องจากหั วหน้ ากลุ่ม พั ฒ นาสุข ภาพสั ตว์ติ ดประชุ ม มอบปศุ สัต ว์อาเภอ
รายงานสถานการณ์โรคระบาดแต่ละอาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอถลาง
พ่นยาฆ่าการฉีดวัคซีนเริ่ม 14 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน รวม 100 ตัว
ปศุสัตว์อาเภอเมืองภูเก็ต
พ่ นยาฆ่ าการฉี ดวัค ซี น เริ่ม 14 ธัน วาคม 2562 ถึ ง ปัจ จุบั น รวม 100 ตั ว
444 ตัว
/ปศุสัตว์อาเภอกะทู้...
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ปศุสัตว์อาเภอกะทู้
ประธาน

มติที่ประชุม

ประธาน

ยังไม่พบการติดโรค
จาการรายงานของอาเภอถลาง น่าเป็นห่วงทุกอาเภอ ขอข้อมูลการฉีดเป็นเปอร์เซ็นต์
ขอให้ แ ต่ ล ะอ าเภอ ฉี ด วัค ซี น ห่ างกั น 2 อาทิ ต ย์ ฝากปศุ สั ต ว์ อ าเภอไปประเมิ น และ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย
รับทราบ
3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาการปศุสัตว์
3.4.1 โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
เป้าหมายการดาเนินงาน เกษตรกร Smart Farmer จานวน 90 ราย
เจ้าหน้าที่ Smart Officer จานวน 1 ราย
พื้นที่ดาเนินการ พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ จานวน 35,600 บาท
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
1. เกษตรกรที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ เ ข้ า สู่ ร ะบบ (Smart Farmer)
จานวน 90 ราย
2. จานวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรม จานวน 0 ราย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ยกระดับเป็น Smart Farmer ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จานวน 50 ราย
2. พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จานวน 10 ราย
3. พัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จานวน 20 ราย
4. สร้างผู้นาเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ จานวน 10 ราย (จว.ละ 10 ราย)
5. พัฒนาเจ้าหน้าที่ Smart Officer จานวน 1 ราย
1) เดื อ นหน้ า น าเสนอให้ ชั ด เจน ในแต่ ล ะกิ จ กรรม อ าเภอรอข้อ มู ล ของ
ส่งเสริมในเดือนหน้า อาเภอจะได้ทาถูก

2) เรื่องไถ่ชี วิตโค กระบื อ กรมปศุสั ตว์ขอให้ เร่ง รัดรับ บริจาคโค-กระบื อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จังหวัดละ 1 ครั้ง จังหวัดภูเก็ต
มี ศั ก ยภาพในเรื่ อ งนี้ ส ามารถท าได้ ดี มอบกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม และปศุ สั ต ว์ อ าเภอ
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรรับมอบบริจาค
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
จังหวัดภูเก็ตมีทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงวัว และกระบือ อยากจะมอบให้เกษตรกร
ที่มีความเข้มแข็ง หรือให้อาสาปศุสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่แล้ว
ประธาน
เห็นด้วย และเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตน่าจะทาได้ดีในส่วนนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 กลุ่มพัฒนาการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ประธาน
ขอเชิญกลุ่มพัฒนาการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายงานการปฏิบัติงาน
นักวิชาการสัตวบาล
1) ศพส. ให้สารวจตรวจสอบปริมาณไข่ไก่เพื่อรักษาเถียรภาพราคาไข่ไก่เป็น
กรณีเร่งด่วน
/2) ระบบได้เปิดให้ต่ออายุ...
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2) ระบบได้เปิดให้ต่ออายุ ใบอนุ ญ าตขายอาหารสัตว์ซึ่งจะหมดอายุ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 โดยให้สาเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง
ประธาน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปศุสัตว์อาเภอ
ประชาสัมพันธ์ให้มาต่อใบอนุญาต เป็นตัวชี้วัดของอาเภอด้วย
3.5 บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต
ประธาน
ขอเชิญผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตรายงาน
ผจก.บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต รายงานสรุปการดาเนินการโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต
กันยายน พ.ศ. 2562
จานวนสุนัขสะสมจากเดือนพฤศจิกายน 2562 จานวย 928 ตัว
แบ่งเป็น
นาเข้า 31 ตัว
นาออก 25 ตัว
นาไปรักษา(ซอยด๊อก) 6 ตัว
นาไปอุปการะ(บุคลทั่วไป) 16 ตัว
ตาย 3 ตัว
คงเหลือ 934 ตัว
รายการอาหาร
มีผู้บริจาคอาหารทั้งหมดจานวน 153 ราย
อาหารที่ใช้ไป 7,200 กิโลกรัม อาหารที่ได้รับบริจาค 17,962 กิโลกรัม
อาหารคงเหลือทั้งหมด 11,046 กิโลกรัม
ปัญหาและอุปสรรค
- หลุมมูลสุนัขเริ่มเต็มแล้วและกลิ่นแรงมาก
- คอกแยกสุนัขดุ
คอกป่วยมีทั้งหมด 16 คอก
ใส่หมาดุที่ไม่ได้ป่วย 5 คอก
คอกแยก 6 คอก
ประธาน
1) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯประสานสวนป่าบางขนุน ขอขุดหลุมฝังมูลสุนัขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 เกณฑ์ตัวชี้วัด
ประธาน
การกาหนดตัวชี้วัดและกาหนดค่าคะแนนตัวชี้วัด สาหรับกลุ่มยุทธศาสตร์
ศาสตร์ เริ่มจากหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
ตัวชี้วัดที่ระดับความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ของอาเภอ รอบที่ 1/2562 ( 1 ตุลาคม 2562 –31 มีนาคม 2563 )
ระดับคะแนนที่ 1
ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 2/18
ระดับคะแนนที่ 2
ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 3/18
ระดับคะแนนที่ 3
ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 4/18
ระดับคะแนนที่ 4
ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 5/18
ระดับคะแนนที่ 5
ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 6/18
/คาอธิบาย..
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ประธาน

ประธาน

มติที่ประชุม

คาอธิบาย
ปศุสัตว์อาเภอ ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 3 ข่าว/เดือน ในไลน์กลุ่มสานักงาน
และมี อ ย่ า งน้ อ ย 1 ข่ า ว/เดื อ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ภู เก็ ต เลื อ กส่ ง เข้ า ไลน์
ผู้บริหาร
พร้อมสรุปข้อมูลข่าวทั้งหมดให้กลุ่มยุทธ์ในรอบ 6 เดือน
เพื่อให้เป็นการเสมอภาค ให้กลุ่ม/ฝ่าย ส่งข่าวด้วย หากมีงานที่ต้องไปปฏิบัติ
ด้วยกั นให้ นั บ ได้ ทั้ ง หมด โดยของกลุ่ ม/ฝ่ าย อย่ างน้ อ ยเดือ นละ 2 ข่าว/
เดือน
การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์
ระดับคะแนนที่ 1 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ น้อยกว่า 60
ระดับคะแนนที่ 2 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 60-69.99
ระดับคะแนนที่ 3 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 70-79.99
ระดับคะแนนที่ 4 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 80-85
ระดับคะแนนที่ 5 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ 85 ขึ้นไป
คาอธิบาย
1) มีข้อมูลรูปเกษตรกร (โปรไฟล์)
2) มีข้อมูลรูปฟาร์ม
3) มีข้อมูลพิกัดฟาร์ม
4) มีข้อมูลบัตรประชาชน (เกษตรกรรายใหม่)
1) ปศุสัตว์อาเภอ วางแผนของพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ โดยต้องเยีย่ มให้ได้อย่าง
น้อย 50 เปอร์เซ็นต์ ของเกษตรกรทั้งหมด โดยเน้นเปอร์เซ็นต์ของแพะ มี 36 ราย
ต้องมีการตรวจเยี่ยมได้ 18 ราย
2) รวมทั้งกลุ่มงานด้วย เช่น ฟาร์มมาตรฐาน แปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ
โดยสามารถไปร่วมกันได้
3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อาเภอเลือกตัวชี้วัดแจ้งกลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งใน
ที่ประชุมแจ้งในคู่มือประชุมแผนฯไปแล้ว และหากตัววัดไหนเห็นว่าไม่เหมาะสามารถ
ต่อรองเข้ามาได้อีกครั้งตอนนี้ได้เลย
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน

ประธาน
มติที่ประชุม
ปิดประชุม 17.25 น

เรื่องอื่นๆ
1) วันที่ 24 ธันวาคม 2562 กาหนดประชุมคณะกรรมการบ้านพักพิงสุนัข
จรจัดภูเก็ต (คณะกรรมการอานวยการ) มอบกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เตรียมข้อมูลเข้าที่
ประชุม เช่น ข้อมูลสุนัขเข้า-ออก แต่ละท้องถิ่น ข้อมูลการอุดหนุนเงินแต่ละท้องถิ่น
ซึ่งจะเปรียบเทียบดู ข้อมูลความสมเหตุสมผลในการอุดหนุนแต่ละท้องถิ่น ประกอบ
หนังสือกาหนดค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบด้วย หากท้องถิ่นไม่สนับสนุนแต่มีสุนัข จรจัด
เข้าจะคืนสุนัขดังกล่าวกลับไป
2) เทศบาลตาบลราไวย์มอบเงิน บริจาคให้บ้านพักพิงสุนัขจรจัด ภูเก็ต ใน
ครั้ ง ต่ อ ไป หากมี ก ารมอบในลั ก ษณะนี้ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด อยากไปรั บ มอบ หรื อ
มอบหมายปศุสัตว์อาเภอ หรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกียรติ และเป็นการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานด้วย
2) การจัดงานประจาปีของดีภูเก็ต จะจัดในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – มกราคม
2562 สานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด้วย ซึ่งมี
แนวคิดว่าจะร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการ ขายสินค้าการเกษตร ตั้งร้านขาย
อาหาร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายเข้า
สภากาชาดไทย โดยจัดเวรในหน่วยงานราชการสังกัดกรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่
ประจาร้านทุกวัน
สานักงานปศุสัตว์จะมีกิจกรรมดังนี้
1) จัดนิทรรศการ
2) ถ่ายรูปร่วมกับสัตว์
3) ขายอาหาร
4) กิจกรรมแข่งขันดื่มนมแพะ
5) ดนตรีเพื่อชีวิต
มอบ ปศุสัตว์อาเภอถลาง ประสานสวนนกเอานกมาโชว์ ถ่ายรูป
มอบ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประสาน เกษตรกรเลี้ยงม้า
มีข้อเสนอแนะที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่
เห็นชอบ

บันทึกรายงานการประชุม

ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกรุณา ทองเพ็ง)
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)
สัตวแพทย์ อาวุโส

