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19. นายพรชัย อินทร์ค าดี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต      ติดราชการ 
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ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการ 

“ถ้าท างานด้วยความตั้ งใจที่ จะให้ เกิดผลอันยิ่ งใหญ่  คือความเป็นปึกแผ่น 
ของประเทศชาติ ด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจ ไม่นึกถึง
เงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆ ก็เป็นการท าหน้าที่โดยตรงและได้ท าหน้าที่ 
โดยเต็มที่”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อ 13 ธันวาคม 2511   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน นายมนัส  เทพรักษ์ 

1.1 ข้อราชการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
1. การโยกย้ายของข้าราชการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการ มี อัยการจังหวัด

ภูเก็ต  อัยการประจ าศาลแรงงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พาณิชย์จังหวัด
ภู เก็ต ผู้อ านวยการส านั กพระพุทธศาสนาจังหวัดภู เก็ต  ผู้อ านวยการศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก   

2. เรื่องพระราชพิธี มีพิธีพลีกรรมน้ าศักดิ์สิทธิ์ และอภิเษกน้ าศักดิ์สิทธิ์ น าไปที่
กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมเกี่ยวกับงานพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษก  
ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 
2562 ตรงกับวันเสาร์ เวลา 07.00 น. จัดพิธีเปิดกรวยถวายพระพรสักการะหน้า
พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมีการท าบุญ 
ตักบาตร  ณ วัดพระทอง วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ช่วงเวลาแรก เวลา 08.40  
ถึง 12.00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โปรแกรมการถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ พร้อมให้จิตอาสาเข้าร่วมด้วย 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 น.ถึง 17.50 น. เป็นพิธีเปิดกรวยถวาย
ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ 
มีกิจกรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 ชุดจิตอาสา วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อุปสมบท มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม 
หมุนเวียนกันไปทุกวันตามความเหมาะสม เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม  ทุกกลุม่หมุนเวียนตามกิจกรรม  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/เรื่องอ่ืนๆ... 
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ประธาน เรื่องอ่ืนๆ ที่แจ้งให้ทราบ    
- วันที่  1 ถึงวันที่  7 พฤษภาคม 2562 ประชุมของกลุ่มสุขภาพสัตว์  วันที่  
8 พฤษภาคม 2562 ของกลุ่มยุทธศาสตร์ แจ้งหนังสือผู้เข้าร่วมประชุม เอกสารใน
การประชุมพยายามเตรียมให้เสร็จและงานที่ส าคัญเกี่ยวกับราชส านักวันที่  23 
พ ฤ ษ ภ าค ม  2562 ตั ว แ ท น พ ระอ งค์ ม าพ ระ ร าช ท าน อ าห า ร  ใน น าม 
สุนัขทรงเลี้ยง ฟูฟู วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จมาจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดพังงา ทุกกลุ่มฝ่ายเตรียมงานที่เก่ียวข้อง  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2           เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 

2562 ฝ่ายบริหารรายงานการประชุม ให้กลุ่มยุทธฯ ลงเว็บไซด์ ถ่ายเอกสารให้ 
ทุกคน ผู้ที่จะแก้ไข จะได้แก้ไขได้  ให้ด าเนินการแก้ไขก่อนการประชุม รับรอง
รายงานการประชุมในภาพรวม มีอะไรแก้ไขให้เสนออีกครั้ง 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3           เรือ่งที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

3.1 ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต  
หน.ด่านกักกันสัตว์ นายพรชัย  อินทร์ค าดี 

         - 
 
3.2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป        นางสุภชา  คีรีรัตน์ 
-  การยกระดับการพัฒนาให้บริการภาครัฐ ประมาณ 2562 กพร. มีแผนจะขยาย 
การบริการในธุรกิจ 8 ประเภทธุรกิจ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ คือ สถานพยาบาล
สัตว์ ในการออกหนังสืออนุมัติแผนการตั้งสถานพยาบาลสัตว์ และใบอนุญาตให้ตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ส านักงาน กพร. 
จะจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ให้ทางหน่วยงานเตรียมผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับใบอนุญาตให้เข้ารับการอบรม กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานน าร่องหน่วยงานแรกที่
ด าเนินการในเรื่องนี ้ 

น.ส.สนธยา สงสิงห์          - รายงานผลการเบิกจ่าย 
รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ตัวชี้วัดบังคับประจ าปีงบประมาณ 2562  
การให้คะแนนผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบการประเมิน ครั้งที่ 
2/2562 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงกันยายน 2562 ระดับคะแนน ต้องได้ 5 คะแนน 
ร้อยละ 98 ขึ้นไป ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ  2562    ณ   วันที่  29  เมษายน  2562  ประเภทรายจ่ายภาพรวม  
 

/เงินงบประมาณ... 
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เงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร 4,645,298 บาท ประมาณร้อยละ 100 เป้าหมาย
ตัวชี้วัดรอบการประเมินครั้งที่ 2/2562 จ านวน 4,552,200  บาท ประมาณ 
ร้อยละ 98 เบิกจ่ายก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2,941,199.39 บาท ประมาณร้อยละ 
63.32 คงเหลือ จ านวน 1,740,098.61 บาท ประมาณร้อยละ 36.68 รายจ่าย
ประจ า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 3,615,298 บาท ประมาณร้อยละ 
100 เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันแล้ว จ านวน 1,911,199.39 บาท  ประมาณ 
ร้อยละ 52.86 คงเหลือ งบประมาณ จ านวน 1,740,098.61 บาท  ประมาณ 
ร้อยละ 47.14 งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้ว 100% จ านวน 1,030,000 บาท 
งบลงทุนของส านั กงานปศุสัตว์จั งหวัดภู เก็ต  ประจ าปี งบประมาณ  2562  
มี  3 รายการ เบิ กจ่ าย เรียบร้อยแล้ ว  มี เครื่ องสับหญ้ า จ านวน  4 เครื่ อ ง  
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง รถยนต์บรรทุกดับเบิ้ลแคป พร้อมหลังคา 
จ านวน 1 คัน งบจังหวัดที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการพัฒนา
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันผลิตภัณฑ์และการตลาด เพ่ือการท่องเที่ยว  
งบลงทุน จ านวน 6 รายการ เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 4 รายการ เครื่องสับหญ้า จ านวน 
3 เครื่อง เครื่องย่อยมูลแพะและผสมปุ๋ย จ านวน 2 เครื่อง ถังบรรจุน้ าเชื้อแช่แข็ง 
ขนาด 30 ลิตร จ านวน 2 ถัง ถังสนามขนาด 1.5 ลิตร จ านวน 3 ถัง เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว มีจ านวน 2 รายการ อยู่ ในกระบวนการ e-bidding ครั้งที่  3  
อยู่ระหว่างต่อรองราคา มีเครื่องแปรรูปน้ านมแพะให้เป็นผงแห้งพร้อมอัดเม็ด จ านวน 
1 ชุด งบประมาณ 3,300,000 บาท ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวขนาด 35 ลิตร 
จ านวน 2 ถัง งบประมาณ 100,000 บาท กิจกรรมปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัด 
และปรับภูมิทัศน์เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับ
โลก งบด าเนินงานเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว วัสดุเวชภัณฑ์ จ านวน 20,000 บาท  
งบลงทุน ปรับปรุงคอกและรั้ว พร้อมระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณบ้านพักพิงสุนัขจรจัด 
งบประมาณ 1,500,000 บาท งวดที่ 1 ด าเนินการตั้งเบิกแล้ว งวดที่ 2 ส่งมอบ
งานเรียบร้อยแล้ว ครบก าหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

ประธาน                       - ภาพรวมมี 3 กลุ่ม งบประมาณภาพรวมของส านักงานปศุสัตว์จั งหวัดภูเก็ต  
ภาพรวมได้กี่เปอร์เซ็นต์ 

น.ส.สนธยา สงสิงห ์         - ภาพรวมได้ 63.32  ไตรมาส 2  55 ขึ้นไปได้คะแนน 5 
ประธาน - การใช้จ่ายเงินโดยทั่วไปเทียบกับค่ามาตรฐานในภาพรวมยังต่ าอยู่ ขอให้แต่ละฝ่าย

เร่งรัดการจัดซื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารสรุปของชุดกิจกรรมทั้งหมด เดือนละ 2 ครั้ง 
ในส่วนของงบจังหวัดมีอยู่ 2 ก้อน ปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัด และจัดซื้อเวชภัณฑ์  

น.ส.สนธยา สงสิงห์          - โครงการของจังหวัดวงเงินงบประมาณ งบลงทุน 3,795,000 บาท เบิกจ่ายได้  
32% รวมทั้งปรับปรุงบ้านพักพิง 

ประธาน                       - การเบิกจ่ายแยกเป็นกิจกรรม งบลงทุน งบด าเนินงานกี่เปอร์เซ็น และแต่ละกลุ่ม
ฝ่ายท าตารางเวลาในแต่ละกิจกรรมเตรียมไว้ ให้นับวัน 120 วัน ถอยหลัง เช่นเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง คุณลักษณะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 กลุ่มยุทธฯ... 
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3.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว ์
หน.กลุ่มยุทธฯ                นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล          

3.3.1 ตัวชี้วัดรอบที่ 2  ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด มี 8 ตัวชี้วัด 
กลุ่มยุทธศาตร์ดูแล 3 ตัวชี้วัด ตัวแรก ร้อยละความส าเร็จตามนโยบายของกรม 
ปศุสัตว์ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ร้อยละความส าเร็จการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเกษตรกร งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย น้ าหนัก 30  ในส่วนของอ าเภอ
ที่จะต้องท าตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานกลุ่มยุทธศาสตร์ มี 3 เรื่อง ตัวแรกน้ าหนัก 8 
ตัวที่ 1 อ าเภอจะต้องท ากับกลุ่มยุทธฯ ความส าเร็จการสร้างความรับรู้ หลักเกณฑ์
ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามแบบฟอร์ม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 12 
ได้คะแนน 5  มีเงื่อนไขประกอบ 
   ตัวชี้วัดที่ 1 ท าตามเทมเพลสที่กลุ่มยุทธฯ ได้ออกแบบไว้ สาระส าคัญที่จะเป็นสื่อ
ไม่ได้มีแต่เรื่องเชิงปริมาณ ให้น าเชิงคุณภาพมาประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพและส่ง
เข้ากลุ่มไลน์ปศุสัตว์จังหวัด   
   ตัวชี้วัดที่  2 ระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน เงื่อนไขตามเอกสารที่ ให้ไว้ 
รายงาน E- operation ในเรื่องเปอร์เซ็นโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ มีอยู่ 1 ตัวชี้วัดที่ 
62031 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เรื่องของจ านวน
สัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตามแผน ระบบ 1,138 เป้าหมาย ท าไป 
40,000 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 4,000 % 
   ตัวชี้วัดที่ 3  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ระดับอ าเภอ ในภาพรวม 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจ
เพ่ือการลงทุน มีโรงฆ่าสัตว์ ร้านขายอาหารสัตว์ตั้งอยู่ ให้ลงพิกัดด้วย ราคาสินค้า  
หน้าฟาร์ม 

ประธาน                       - สืบเนื่องจากเดือนที่แล้ว เป็นเรื่องเพ่ือพิจารณาในเดือนนี้ต้องท าตัวชี้วัดให้เสร็จ 
กลุ่มฝ่ายด าเนินการเรื่องตัวชี้วัดเป็นการอบรม ให้อ าเภอดูรายละเอียด หารือในส่วนที่
มีปัญหา ต่อรองได้ ซึ่งในภาพรวม หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อ าเภอ 8-9 ตัวชี้วัด  
มีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มี 3 ตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มี 2 ตัวชี้วัด ทั้งหมด 10 
ตัว หาร 70 ให้เอาตัวชี้วัดของทุกกลุ่มให้อ าเภอเขียนลงในแบบประเมิน ส่งภายใน
สัปดาห์นี้ รวบรวมที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส าเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ ตัวชี้วัดที่ 1 เป็นการ 
ส่งข่าวๆที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบ จะไม่คัดเลือกส่งเข้าไลน์ผู้บริหาร ข่าวที่จะได้
คะแนน บังคับอ าเภอ กลุ่มงานละ 2 ข่าว กลุ่มยุทธศาสตร์ 4 ข่าว ฝ่ายบริหารฯ  
1 ข่าว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 

หน.กลุ่มยุทธฯ                - ตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์บังคับให้ปศุสัตว์จังหวัดท า เงื่อนไขเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ให้มีประเด็นเนื้อหาสาระครบถ้วน เพ่ือตอบโจทย์เชิงปริมาณได้   ก าหนดเงื่อนไข
เพ่ิมเติมว่าจะต้องเป็นข่าวที่ประธานจะต้องคัดเลือก กลุ่มยุทธฯ เป็นผู้ดูแลตัวชี้วัดนี้ 
ตัวชี้วัดที่จะต้องท าเดือนละกี่ข่าว ส่งไปแล้วมีหลักฐานครบถ้วน 

ประธาน                       - ส่งข่าวจ านวนเท่าเดิม เชิงปริมาณ อ าเภอละ 1 ข่าว กลุ่มฝ่ายละ 1 ข่าว เข้าสู่ไลน์
ผู้บริหาร ถ้าหากให้อ าเภอท าเดือนละ 1 ข่าว น้อยเกินไป อย่างน้อย 2 ข่าว  
จะคัดเลือกส่งต่อ ให้มีคุณภาพ 

/หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ... 
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หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ    - ขอชี้แจงจากตัวเลข จ านวนสัตว์ที่ได้รับการดูแลสุขภาพ เป้าหมาย 1,138 เป็น

วัคซีนเฮโมฯ ตัวที่เพ่ิมขึ้นน่าจะเป็นวัคซีนนิวคาสเซิล+หลอดลม กิจกรรม 3022  
เป็นผลรวมของกิจกรรมทั้งหมด แผนของวัคซีนนิวคาสเซิลหายไปเป็น 0 ทั้งหมด 

ประธาน                       - แผนของวัคซีนนิวคาสเซิลหายไปเป็น 0 ทั้งหมด ผลการปฏิบัติงานมีตัวเลขให้ดู 
ทั้ง 2 กลุ่ม ร่วมกับอ าเภอ เพราะว่าเขต 8 ให้วัคซีนมา ที่อ าเภอบันทึกข้อมูลวัคซีน 
ให้เกษตรกร เนื่องจากแผนเป็น 0 แต่มีตัวเลข กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ ดูของอ าเภอ 
ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 

หน.กลุ่มยุทธฯ                - ในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในภาพรวมที่ต้องท าเพ่ิมเติมในเรื่องระบบภูมิ
สารสนเทศ สถานที่ขายอาหารสัตว์ พิกัดอยู่ตรงไหน 

ประธาน                        - กลุ่มยุทธฯ มีข้อมูลในภาพรวม เช่น เกษตรกรมีกี่ราย แหล่งปลูกพืชอาหารสัตว์  
ถ้าไม่มีขอให้กลุ่มฝ่ายส่งให้กลุ่มยุทธฯ เช่น โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จ าหน่ายอาหารสัตว์ 
กลุ่มยุทธฯ เอาเป้าหมายให้อ าเภอ 
3.3.2 บ้านพักพิงสุนัขจรจัด มอบหมายให้คุณชนมาธย์ วัลยะเพ็ชร์  เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ 

นายชนมาธย์ วัลยะเพ็ชร์    ในส่วนของบ้านพักพิงฯ มี 2 ส่วน คือ งบอุดหนุนบ้านพักพิงฯ  ปัญหาและอุปสรรค  
- งบอุดหนุนบ้านพักพิงฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มีท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณ 
จ านวน 7 ท้องถิ่น เดือนเมษายน 2562 มีอุดหนุนจ านวน 1 แห่ง  รวมงบประมาณ
ที่ ได้รับจากท้องถิ่น  จ านวน 569,700 บาท น าไปใช้จ่ ายในส่วนของระบบ
สาธารณูปโภค จ านวน 35,756 บาท ค่าอินเตอร์เน็ต จ านวน 19,200 บาท  
มีงบประมาณคงเหลือประมาณ 200,000 บาท  และมีท้องถิ่น 9 แห่งที่ยังไม่ได้ส่ง
เงินอุดหนุน คือ อบต.สาคู เทศบาลต าบลเชิงทะเล เทศบาลกะรน เทศบาลต าบล
รัษฎา เทศบาลต าบลฉลอง เทศบาลต าบลราไวย์ อบต.ไม้ขาว ยอดเงินอุดหนุน
ประมาณ 460,000 บาท 

ประธาน - ส าหรับบ้านพักพิงฯ ฝ่ายบริหารให้แยกวาระการประชุม เป็นเหมือนกลุ่มฝ่าย  
ในภาพลักษณ์ของบุคคลภายนอกถือว่าบ้านพักพิงสุนัขจรจัดเป็นองค์หนึ่ง กลุ่มยุทธฯ 
ซึ่งดูแลเรื่องบ้านพักพิงฯ มีงบประมาณของโครงการฯ งบประมาณคงเหลือประมาณ 
200,000 บาท งบประมาณที่ต้องใช้ 5 เดือน จ านวน 266,000 บาท เงินเดือน 
มีไม่เพียงพอจ้างเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิม ซึ่งยังไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ต  
ค่าน้ า ค่าไฟ กลุ่มยุทธศาสตร์ ติดตามท้องถิ่นที่ยังไม่ได้อุดหนุน ให้ผู้จัดการบ้านพักพิง
ฯ รายงานเรื่องอาหารสุนัข ถ้าทราบเร็วสามารถแก้ปัญหาได้ ในเดือนต่อไป ให้สรุป
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จริงจ านวนเท่าไร 
- ปัญหาและอุปสรรคบ้านพักพิงฯ  

นายตะวัน โชติวรนานนท์  - รายงานสรุปการด าเนินโครงการ 29 เมษายน 2562 จ านวนสุนัข 813 ตัว น าเข้า 
51 ตัว น าออก 13 ตัว น าไปรักษาที่มูลนิธิซอยด็อก 18 ตัว น าไปอุปการะ 7 ตัว  
ตาย 3 ตัว มีผู้บริจาคอาหาสุนัข 155 ราย ใช้ไป 5,600 กิโลกรัม เดือนเมษายน 
2562 มีผู้บริจาคอาหารสุนัข จ านวน 6,338 กิโลกรัม ยอดคงเหลือ จ านวน   
 2,726 กิโลกรัม เดือนมีนาคม 2562 ยอดคงเหลือ 1,900 กิโลกรัม ขอรับบริจาค 

 
/อาหารสุนัข... 
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อาหารสุนัขในเฟซบุ๊ค มีผู้บริจาคอาหารสุนัขในวันเสาร์ อาทิตย์ ประมาณ 5,000 
กิโลกรัม สถานที่เก็บอาหารสุนัขเก็บได้ประมาณ 7,000 กิโลกรัม มีผู้กดติดตามเพจ
เฟสบุ๊คและประชาสัมพันธ์ต่อ มีคนดูหัวข้อที่โพสประมาณ 100,000 คน ซึ่งอยู่
ต่างจังหวัด ไม่สามารถน าอาหารสุนัขมาบริจาคได้ ต้องการบริจาคเป็นเงิน โอนเข้า
บัญชีมูลนิธิฯ และส่งอาหารสุนัขทางบริษัทขนส่ง  
- การน าสุนัขเข้าของท้องถิ่น  ท้องถิ่นน าสุนัขเข้าบ้านพักพิงฯ เทศบาลเมืองป่าตอง 
จ านวน 19  ตัว  เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี จ านวน 13 ตัว วิชิต จ านวน 11 ตัว 
รัษฎา จ านวน 6 ตัว เทศบาลนคร จ านวน 1 ตัว  เปรียบเทียบที่เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ 
มกราคม 2561 - เมษายน 2562  เทศบาลเมืองป่าตอง สะสม จ านวน 148  ตัว 
เทศบาลต าบลวิชิต จ านวน 143 ตัว จ านวนสุนัขสะสม มกราคม 2561 จ านวน 
405 ตัว ถึง เมษายน 2562 จ านวน 813 ตัว อาหารสุนัขที่รับบริจาคมาจ านวน 
6,337 กิโลกรัม ประกาศรับบริจาคอาหารสุนัขมียอดบริจาคอาหารสุนัขเพ่ิมขึ้น  
มีผู้ถูกใจเพจเฟสบุ๊คประมาณ 2,000 คน ท าให้มีผู้เห็นเพจเพิ่มขึ้น 
- บ่อน้ าที่ทางมูลนิธิฯ  มีชาวเยอรมัน บริจาคค่าขุดบ่อน้ า จ านวน 50,000 บาท  
ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 20 ขอบวง ความลึก 10 เมตร ระดับน้ าที่ 
ระดับ 14 เมตร  
- วันที่ 20 เมษายน 2562 กลุ่มศิลปินเพ่ือสังคม บริจาค 57,360 บาท ผู้จัดการ
ดาราท าบุญวันเกิดทุกป ี 
- ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงบ้านพักพิงฯ งานตัดต้นไม้ตั ดต้นไม้ 100%   
งานคูระบายน้ า 100% เหลืองานถนนตอนนี้ฝนตกต้องหยุดพักงานรอให้ดินแห้ง 
ผู้รับเหมาขอความร่วมมือห้ามรถทุกชนิดเข้า งานถนน เทหินคลุก บด และเทราดยาง 
- ปัญหาอุปสรรค 
1. มูลสุนัข ปศุสัตว์อ าเภอถลาง ติดต่อรถแม็คโครมาขุดหลุมเพ่ิม ตอนนี้ยังไม่ได้ขุด  
    อบต.แจ้งว่ารถเสีย  
2. ฝาบ่อทิ้งซากแตกมีกลิ่นเหม็น ต้องการอีเอ็มใส่ดับกลิ่น 
3. บ่อน้ าที่ขุดเสร็จแล้ว ต้องการเพ่ิมขอบบ่อ ผู้รับเหมาจะรับผิดชอบในส่วนของ   
    ความลึก 20 ขอบ ถ้าต้องการต่อขอบบ่อขึ้นมาด้านบนต้องซื้อเอง ซึ่งถ้าไม่ต่อ    
    ขอบบ่อจะเท่ากับระดับถนน 

ประธาน          - สถานที่เก็บอาหารเก็บได้ 6,000 กิโลกรัม ใช้เลี้ยงสุนัขได้กี่วัน 
นายตะวัน โชติวรนานนท์   - ใช้ประมาณวันละ 200 กิโลกรัม ได้ประมาณ 2 เดือน 
ประธาน           1. ท าท่ีเก็บอาหารเพ่ิม  
                      2. การเบิกจ่ายมีผู้มาบริจาคในวันเสาร์ อาทิตย์ ให้ท าบัญชีรายรับ รายจ่ายให้  

    เรียบร้อย ปศุสัตว์อ าเภอผู้ควบคุมงานจ้างเหมา ช่วยดูแล 
            3. เงินบริจาคเข้ามูลนิธิฯ  ให้รายงานมูลนิธิฯ บ้านพักพิงฯมีความประสงค์ใช้เงิน 

     ให้เสนอมูลนิธิฯ 
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4. รับคนงานเพ่ิมเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ แผนต้องการคนงานบ้านพักพิงฯ  
ประมาณ 9 คน  มีผู้จัดการ 1 คน  ผู้ช่วยท างานช่าง 1 คน เป็นผู้ชาย ที่สามารถ 
แก้ปัญหาหน้างานได้ งานเชื่อม งานขุด ช่างเลเบอร์ และคนงานเลี้ยงสุนัข ให้กลุ่ม
ยุทธฯ คิดแผน รายจ่ายต่อเดือน ค่าสาธารณูปโภค จะได้คุยในที่ประชุมได้ อัตรา
เงินเดือนผู้จัดการ  18,000 บาท ผู้ช่วย  15,000 บาท วันงานเลี้ยงสุนัขไม่เกิน 
12,000 บาท อิงค่าแรงขั้นต่ า เป็นงานลักษณะเฉพาะ ตอนนี้ยังต่ ากว่าค่าแรง 
ขั้นต่ า 

                    5. การอ านวยความสะดวก ฝ่ายบริหารซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุน ประสานกับปศุสัตว์ 
อ าเภอถลาง รถที่ไม่ได้ใช้งาน ล้างอัดฉีด ให้น ารถกรมฯ คันสีขาว ไปใช้ที่บ้าน 
พักพิงส าหรับขนสุนัข เกิดประโยชน์และปรับภาพลักษณ์ในการท างาน ผู้จัดการ
ท าหนังสือขอใช้รถยนต์ เป็นการอ านวยความสะดวก บิลน้ ามันให้เดือนละ 
1,000 บาท 

                   6. Big cleaning Day อธิบดีกรมปศุสัตว์มีนโยบาย ท า Big cleaning Day ทุกส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ ทั้งภูมิภาคและส่วนกลาง  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562     
ก าหนดท า Big cleaning Day ที่บ้านพักพิงฯ มอบภารกิจนี้ ให้หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมฯ ประสานปศุสัตว์อ าเภอถลาง  

                   7. การสื่อสารเรื่องบ้านพักพิงสุนัขจรจัด เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ผู้ที่สื่อสารได้มี 2 คน 
คือ 1. ผู้จัดการบ้านพักพิงฯ 2. หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ  
ภาพข่าวที่ออกไปให้ผู้จัดการ ประสานกับหัวหน้ากลุ่มยุทธฯ จะได้รับรู้ตรงกัน 
ข้อมูลจะได้ตรงกัน 

          8. ตัวแทนพระองค์เดินทางมาวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ ได้ท า  
    รายละเอียด Like พอสมควรแล้ว ท าบันทึกเสนอผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ สัปดาห์หน้านัด 
    ประชุม ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารดูเรื่องเงิน เช่าเต็นท์ 4-5 เต็นท์ ต้องใช้งบประมาณ    
    4-50,000 บาท ไม่เก่ียวกับเงินอุดหนุนบ้านพักพิงฯ ในการแต่งตั้งค าสั่ง หัวหน้า  
    กลุ่มฝ่ายจากปีที่แล้ว ราคาเช่าเต็นท์ เก้าอ้ี พาเลทเท่าไร แล้วติดต่อไว้ งานออกมา 
    เต็มรูปแบบ มีกิจกรรมครัวพระราชทาน 1 เต็นท์ น้ าดื่ม มีการฉีดวัคซีน ท าหมัน  
    ประสานมูลนิธิซอยด็อกท าความสะอาดห้องผ่าตัด ผ่าตัดท าหมันในห้อง และ   
    เต็นท์ฉีด วัคซีน เต้นท์ผ่าตัดบริการคนภายนอก แจ้งที่ประชุมวันที่ 7 พฤษภาคม  
    2562 เชิญท้องถิ่นเข้าร่วม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ    นายวงศพัทธ์  จันไชยยศ 

              3.4.1 สถานการณ์โรคระบาดเดือนเมษายน 2562 
         อหิ วาต์ แอฟริกาในสุกร ตอนนี้ ยั งไม่มีป ระเทศที่ เกิ ด เพ่ิ ม  ใน เอเชี ย  
มี 4 ประเทศ คือ จีน มองโกเลีย เวียดนาม กัมพูชา เป็น 2 จังหวัด รายงาน 2 ครั้ง   
         โรคพิษสุนัขบ้าเกิดอยู่ 2 ครั้งที่ ครั้งที่จังหวัดสงขลา ผลรวม ตั้งแต่มกราคม 
2562 ถึงปัจจุบันได้ผลบวก  43  จังหวัด  10 จังหวัด  ที่ผลบวกสูงสุด   มี จังหวัด 
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สงขลา 23 ครั้ง จังหวัดสุรินทร์ 19 ครั้ง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 14 ครั้ง จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 11 ครั้ง  จังหวัดกระบี่ 9 ครั้ง  จังหวัดชลบุร ี8 ครั้ง  จังหวัดระยอง  
7 ครั้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 7 ครั้ง จังหวัดอ านาจเจริญ 6 ครั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด 6 ครั้ง 
และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่จังหวัดสุรินทร์ ฟักตัว 6 เดือน  
         สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย เกิด 1 ครั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
มีแนวโน้มที่จะเกิดซ้ า  

ประธาน        - เรื่องสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ สวายฟีเวอร์ ประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
ดูหนังสือผู้ว่าฯ ยังไม่ลงนาม ท่านจะต้องลงนามในค าสั่ง เรื่อง rabie มีคนตาย 
ที่จังหวัดสุรินทร์ ท างานเชิงรุกประสานท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สอบถามเรื่องการปฏิบัติงาน ท าวัคซีนแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ จะได้รายงานได้ทันท่วงที  

 สื่อประชาสัมพันธ์ที่กรมฯ ได้รายงานไว้ ในเว็บ อาจจะขอความร่วมมือ ท้องถิ่นต่างๆ     
 เพ่ือประชาสัมพันธ์ด้วย 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ    3.4.2 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ของอ าเภอมีอยู่ 2 ตัวชี้วัด การยกระดับความส าเร็จ
การเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบคุ้มกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือ GFM ด าเนินการ
ต่อในรอบแรก รอบที่ 2 หลักเกณฑ์เกษตรกรที่ได้รับการอบรม การอบรมเกษตรกร
หมายถึงที่ปรึกษาเกษตรกรเข้าไปให้ความรู้ ปศุสัตว์อ าเภอให้ความรู้การปรับปรุงการ
เลี้ยงหรือการจัดอบรม เป้าหมายเหลืออยู่ 27 รายที่ต้องอบรม ก าหนดเป้าหมายที่
อ าเภอถลาง 10 ราย อ าเภอเมืองภูเก็ต 10 ราย อ าเภอกะทู้  7 ราย 
- การรับรองฟาร์ม เป้าหมาย 130  ฟาร์ม รับรองแล้วจะ 75 ราย เหลืออีก 55 
ราย อ าเภอถลาง 15 ราย อ าเภอเมืองภูเก็ต 35 ราย อ าเภอกะทู้ 5 ราย โดย
เป้าหมายที่จะได้คะแนนระดับ 5 ต้องท าให้ได้ 100% ของเป้าหมาย โดยเอกสาร
ประกอบตัวชี้วัดเป็นแบบ ฟป1. แบบค าร้องขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค 
และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม โดยปศุสัตว์อ าเภอ 1 คน และแบบ ฟป2. ซึ่งเป็นแบบ
ที่เกษตรกรต้องวาดแปลนมาให้ และแบบ ฟป3. แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์
เบื้องต้น กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จะไปตรวจสอบว่าผ่าน หรือไม่ผ่านการประเมินแล้ว  
- ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความส าเร็จการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แบบ rf1 ต้องการให้ปศุสัตว์อ าเภอไปตาม แบบรายงานครั้ง
ที่ 3 และครั้งที่ 4 แบบรายงานครั้งที่ 3 ต้องรายงานวันที่ 1 เริ่ม 1 เมษายน ถึง 30 
มิถุนายน 2561 และรอบที่ 4 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 61 ประเด็น
การติดตามเป็นเรื่องของประชากรสุนัขสะสม ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และการ
ขึ้นทะเบียน ประเด็นที่ 3 คือเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการ
จัดซื้อ และท าไปแล้วเท่าไร ร้อยละของการฉีด การออกบัญญัติท้องถิ่น และเรื่องการ 
ส่งตัวอย่าง อ าเภอที่ยังไม่มีการส่งตัวอย่างในท้องถิ่น ให้เป็นตัวแทนของสัตว์ใน
ท้องถิ่นนั้นๆ หลายปีมาแล้วใช้ตัวแทนจากบ้านพักพิงฯ ที่ได้ส่งไป ตอนนี้รวบรวมจาก
คลินิกจะติดต่อส่งมาให้เรื่อยๆ ส่วนคะแนนตามเป้าหมาย ด าเนินการให้ได้ 90% 
ของเป้าหมายขึ้นไป  
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ประธาน           - กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์น าตัวชี้วัดให้อ าเภอ กลุ่มยุทธศาสตร์ 3  กลุ่มพัฒนาสุขภาพ

สัตว์ 2 ให้อ าเภอศึกษารายละเอียดให้ดี และเขียนลงในแบบประเมิน  
ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้           - ของป่าตองยังไม่ได้ส่ง ส่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ  - การปรับปรุงระบบ e-movement เดือน พฤษภาคม 2562 จะทดลองใช้ 
                                 ระบบใหม ่
 นายธีระติ  ยกย่อง          - พรบ.ตัวใหม่ที่น ามาใช้ให้ตรงกับระบบที่ใช้ในปัจจุบัน ระบบเกี่ยวกับการขออนุญาต

ต่างๆ มี ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  ขออนุญาตจัดตั้งสถานกักสัตว์และ
ที่พักสัตว์เอกชน ระบบใหม่ข้อแตกต่างจะเพ่ิมขั้นตอนจากระบบเก่า ผู้ประกอบการ
ยื่นค าขอ จะต้องตรวจสอบเอกสารและช าระเงินก่อน จึงจะเข้าไปท า ร.4 ได้ ช าระ
เงินแล้วจะมีหมายเลขในใบช าระเงิน น ามาลงในระบบ ส่วน ร.4 ที่เพ่ิมมาจะมี ร.3  
ร.4 ร.5 จังหวัดที่ประกาศโรคระบาดสัตว์ ระบบจะปรับเปลี่ยน บันทึกต้นทาง 
ปลายทางให้ถูกต้อง ถ้าไก่ เป็น ร.3 เฝ้าระวังทั้งประเทศ ร.5 เฝ้าระวังเขต 2 , 8 , 
9  ระบบจะคล้ายแบบเดิม เพ่ิมขึ้นมาการผ่านด่าน บันทึกในระบบเวลาผ่านด่านแต่
ละด่าน เช่น ผ่านไป 3 ด่าน ด่านที่ 1 ได้ลงในระบบ ผู้ประกอบการต้องเสียค่าปรับ
ในด่าน 2 ที่ไม่ได้ลงในระบบ และการจัดตั้งสถานกักสัตว์และซากสัตว์ ง่ายต่อการขอ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ส่วนการขออนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ และจะมีระบบ 
mobile Application E movement ในมือถือ เจ้าหน้าที่สามารถโหลดมาใช้ได้ 
เกี่ยวกับการตรวจรับปลายทาง  

ประธาน               - เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันในการทดสอบระบบ ส่วนผู้ประกอบการ หลังจากทดสอบ
ระบบแล้ว เชิญผู้ประกอบการมาประชุม จะได้เข้าใจการยื่นเอกสาร ต้องจ่ายเงิน ที่
ปศุสัตว์อ าเภอ 

นายธีระติ  ยกย่อง           - ให้ปศุสัตว์อ าเภอออกใบเสร็จแล้วน าเลขใบเสร็จ มาลงในใบค าขอ และบันทึกท าใบ
เคลื่อนย้าย มีไลน์กลุ่ม กรณีมีปัญหาให้พิมพ์เข้าไปถามวิธีแก้ไข 

ประธาน               - ปศุสัตว์อ าเภอ ก่อนเริ่มระบบใหม่แจ้งบริษัทที่น าเข้ามาแล้วไม่เคยให้ ครั้งต่อไปจะ
ไม่ตอบรับให้ จะต้องเข้าระบบทั้งหมด ต้องท าโดยอัตโนมัติ ประสานกับปศุสัตว์
อ าเภอ ฝากเรียนรู้ร่วมกันระหว่างปศุสัตว์อ าเภอ  

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ    - มาตรการเพ่ิมเติมเตรียมความพร้อมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฉบับที่ 3 กรมฯ 
แจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอ แจ้งในที่ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน ประจ าเดือนของอ าเภอ  
ขอความร่วมมือ แผ่นโปสเตอร์น าไปแจกประชาสัมพันธ์  
- ให้เข้มงวดเรื่องของการเคลื่อนย้ายสุกร รวมทั้งฝ้าของสัตว์ 2 ชนิด ในกรณีที่ออก
ใบอนุญาตต้องตรวจอาการ พ่นท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะ ก่อนการเคลื่อนย้าย  
- โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3 ด าเนินการ
ในช่วงวันที่ 17 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2562 โดยให้เก็บซากไก่ไข่ทุกฟาร์ม  
ที่เป็นความ GMP จ านวน 2 - 5 ตัว/ฟาร์ม มีอ าเภอถลาง 1 ฟาร์ม อ าเภอเมือง
ภูเก็ต 1 ฟาร์ม  
- โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
 

/ประธาน... 
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ประธาน          - ประชุมแจ้งเพ่ือทราบโดยระบบเอกสาร เป็นไปตามตัวชี้วัด เช่น เรื่องสถานการณ์

โรคระบาดสัตว์ มีประมาณ 5 โรค หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์พูด 1 โรค ที่เหลือ 
4 โรค เป็นเอกสารแจ้งเพ่ือทราบ แจ้งที่ประชุมทราบ แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ        - รายงานตัวชี้วัดในการประชาสัมพันธ์ จะแนบวาระการประชุมว่าได้ประชาสัมพันธ์
แล้วในที่ประชุม ได้สั่งการ ได้แจ้งแล้ว 

หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ  - ให้รายงานโรค FMD ในที่ประชุม  
ประธาน          - เป็นเอกสารจะได้กระชับในเรื่องของเวลา หนังสือสั่งการให้ปศุสัตว์อ าเภอ

ด าเนินการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ต้องมีหนังสือสั่งการส่งให้อ าเภอด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
หน.กลุ่มส่งเสริมฯ            นายชาญณรงค์  ตันติช านาญกุล 

3.5.1 เรื่องเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี มีผู้ยื่นใบสมัคร จ านวน 1 ราย คือ ประธาน
เครือข่ายกลุ่มแพะ จะเตรียมเอกสารส่งศูนย์บ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ เป็นตัวชี้วัด
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 
3.5.2 ตวัชี้วัดกลุ่มส่งเสริมฯ ในรอบที่ 2 เป็นแนวของเชิงคุณภาพ ต้องท าบทสรุป 
รายงาน หลักฐาน ด้านปริมาณท าในรอบที่ 1 เช่น เรื่อง Smart Farmer มอบให้
อ าเภอ 20 ราย และเรื่องจัดท าข้อมูลพื้นฐานกลุ่มพืชอาหารสัตว์ มอบตามเป้าหมาย
ในรอบท่ี 1 ส่วนรอบที่ 2 ท าตามเปอร์เซ็น และกลุ่มต้องสรุปรายงานทั้งหมด ส่งกอง 
ส านักท่ีรับผิดชอบเพ่ือประกอบการพิจารณาเรื่องตัวชี้วัด  
         ตัวชีว้ัดโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีรายงานของรอบที่ 2  
รายงานการลดต้นทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร การจัดการ การตลาด  
มีหลายตัวชี้วัด มีแบบฟอร์มในการท า จังหวัดจัดท าทั้งหมด 
         โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer มีแบบ F3  F 2  มี Smart 
Farmer ตัวอย่าง ท าเป็นรูปเล่ม 

                                  ตัวชีว้ัดผสมเทียม ไม่มีในเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต  
          ตัวชีว้ัดที่ 3 การผลิตสัตว์พันธุ์ดี น้ าหนักร้อยละ 4 การผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธี

ผสมเทียม 
การด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ท ารายงานเป็นระบบ ผู้ที่ขอเป็นสมาชิก

เครือข่าย เป็นตัวชี้วัด 1 คะแนน 
ตัวชี้วัดที 5 การจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกสร้างพืชอาหารสัตว์ มอบเป้าหมาย

ให้แต่ละอ าเภอท าการส ารวจ ได้รายงานผลตามเปอร์เซ็นในรอบท่ี 1 และรายงาน
รอบท่ี 2  
3.5.3 ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์จังหวัด
อนุมัติให้จัดซื้อส าหรับเงินอุดหนุน 12,000 บาท ให้อ าเภอน าใบเสนอราคาและใบ
ส่งของมา ฝ่ายการเงินท าเบิกและโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของ 

ประธาน              - เรื่องการใช้จ่ายเงินต่างๆ มีคุณลักษณะแล้ว แจ้งอ าเภอ เรื่องตัวชี้วัดมอบให้อ าเภอ 
 2 ตัวชี้วัด 

/หน.กลุ่มส่งเสริมฯ... 
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หน.กลุ่มส่งเสริมฯ            - ตัวชี้วัด 2 ตัว เป็นเชิงปริมาณ ต้องท าเชิงคุณภาพเป็นเอกสาร 
ประธาน              - หลักฐาน รายงานแต่ละตัว ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง มีหลักฐานที่แคปหน้าจอ

ส่ง หลักฐานที่ต้องเก็บรวบรวม ฉะนั้น กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์แจ้อ าเภอต้องเตรียม
หลักฐานอะไรบ้างประกอบการให้คะแนน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
น.ส.วรพรรณ  งานภิญโญ 
 - ตัวชี้วัดของระดับผู้บริหารมี 6 ตัว  

1. การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์  
2. การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการปศุสัตว์ OK 
3. ตลาดรับรองสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล  
4. การรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามโครงการไข่ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค  
5. การตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม  
6. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
    ส่วนที่ทางกลุ่มได้แบ่งให้ตามท่ีได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดได้มอบหมาย 
ให้ปศุสัตว์อ าเภอ มี 2 ตัว คือการรับรองสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สดตาม
โครงการปศุสัตว์ OK ให้ปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้ตรวจติดตาม ทั้ง 2 รายการ เป้าหมาย
ของแต่ละอ าเภอ ได้มอบให้อ าเภอแล้ว เอกสารประกอบตามตัวชี้วัดที่จะให้คะแนน 
คือ แบบรับรองแบบการตรวจประเมิน ซึ่งได้แนบให้ในตัวชี้วัดแล้ว และท าสรุป 
ส่งให้จังหวัด  
    การตรวจร้านขายอาหารสัตว์ตาม พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2558 ซ่ึงแต่
ละอ าเภอจะมีการก าหนดค่าเป้าหมาย อ าเภอเมืองภูเก็ต มี 216 ร้าน อ าเภอกะทู้  
มี 109 ร้าน อ าเภอถลาง มี  67 ร้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเซเว่น  Family Mart และ
โมเดิร์นเทรด เอกสารประกอบตัวชี้วัดนี้ คือแบบ 1  ได้แนบให้แล้ว  

ประธาน           - ตัวชี้วัดที่อ าเภอต้องท ามี 2 ตัวชี้วัด เป้าหมายว่าท าได้หรือไม่ ถ้าท าไม่ได้ก็แจ้ง  
ถ้าท าได้ก็ท าตามที่กลุ่มก าหนดไว้  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธาน 1. เรื่องค าสั่งได้คุยกับฝ่ายบริหาร เวลาไปราชการให้แต่งตั้งนายชนมาธย์ วัลยะเพ็ชร์ 

ไปรักษาการ เช่นกรณีปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ตขอลา 3 วัน ผู้ที่ไปรักษาการในฐานะ
ปศุสัตว์อ าเภอทั้ง 3 อ าเภอ เป็นนายชนมาธย์ วัลยะเพ็ชร์ ฝ่ายบริหารศึกษาระเบียบ
ข้อกฎหมาย 

 
 

/2. มอบกลุ่มพัฒนา... 
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2. มอบกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ท าเรื่องระบบการนัดหมาย  หัวหน้ากลุ่ม
ฝ่ายไปราชการที่ไหนทุกคนจะได้รู้ เวลามอบงานจะได้รับทราบพร้อมกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน               พนักงานท าความสะอาดลาออกด้วยภารกิจทางบ้านดูแลครอบครัว มีกิจกรรม

เล็กน้อย                           

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุม                          ตรวจรายงานการประชุม         

                                                                                                                   
(นางสาวนาถลัดดา  สันด า)                       (นางสุภชา  ครีีรัตน์) 

               พนักงานพิมพ์ ส๓                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


