
รายงานการประชุม  
ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕62   

คร้ังที่ 8 / 2562 
วันพุธท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
*********************************************** 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  
2. นายชัยพงษ์  เลิศฤทธิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
3. นายชาญณรงค์ ตันติช านาญกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุสัตว์ 
4. นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสุภชา คีรีรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
6. นายสุทัศน์ นยิมไทย ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต 
7. นายสุเพียบ  ศรีรัตนประพันธ ์ ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้ 
8. นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน ์ ปศุสัตว์อ าเภอถลาง 
9. นายชนมาธย์ วัลยะเพ็ชร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
10.นางสาวศิริวรรณ ไกรเทพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
11. นางสาวนาถลัดดา     สันด า พนักงานพิมพ์ ส๓ 
12. นางสาววรพรรณ งานภิญโญ นักวิชาการสัตวบาล 
13. นางสาวสนธยา สงสิงห์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
14. นางสาวกรุณา   ทองเพ็ง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 

          15. นายไพรสน   เรืองด า                  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายสมศักดิ์ เพียรกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายธีระติ  ยกย่อง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

          18. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วช่วย พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
19. นายตะวัน โชติวรนานนท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  

ผู้ไม่มาประชุม 
20. นายพรชัย อินทร์ค าดี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 

 

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการ 
“คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี 
คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าส่ิงใดสมควร ส่ิงใดไม่
สมควร ส่ิงใดท่ีจะท าให้น ามาสู่ความเจริญ ความมั่นคง ความสุขก็ท า ส่ิงใดท่ีน ามาซึ่ง
หายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีทางกายท้ังหน้าท่ีทางใจ” พระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ในพระราชทานธงประจ ารุ่น
ลูกเสือชาวบา้น จังหวัดสระบุรี 16 เมษายน 2519 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  1.1 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทานให้ต้ังแต่

ปี 2519 แต่ยังคงใช้ได้ตลอดกาล การประชุมครั้งต่อไป มอบหมายให้กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และเป็นสิริมงคลในการท างาน 

  1.2 ส่วนข้อราชการท่ีประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต ขอมอบหมายให้หัวหน้า
ยุทธศาสตร์ฯเป็นผู้น าเสนอท่ีประชุม 

หน.ยุทธศาสตร์ฯ  ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
ดังนี ้

 ๑.๑ มีข้าราชการย้ายเข้ามาด ารงต าแหน่งในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
-  นายสนั่น ทองเนื้อขาว ผู้อ านวยการ ส านักงานคุมประพฤติจากจังหวัดกระบี่ ย้ายมา
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต  
- นางปรีดา ทวีวงศ์ ธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดระนอง ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ธนารักษ์พื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ต 

1.2 การถึงอสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย 
ด้วยส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่านาย บาญี กออิด อัสซิบซี 

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซียได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 25 
62  ท่ีกรุงตูนิส สาธารณรัฐตูนิเซีย นายกรัฐมนตรีจึงได้มีค าส่ังให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาท่ัวราชอาณาจักรในวันท่ี 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 
2 รวม 3 วันท าการและขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตาม
ก าหนดการดังกล่าว 

 1.3 ล าดับการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดภูเก็ตยังอยู่ในล าดับสุดท้ายใน
ส่วนของงบกลุ่มจังหวัดอยู่ในล าดับท่ี 12  

1.4 กิจกรรมวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 สรุปกิจกรรมได้ดังนี ้
- กิจกรรมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  
- การจัดสถานท่ี ลงนามถวายพระพร ในช่วงวันท่ี 5 ถึงวันท่ี 19 สิงหาคม 2562  
- กิจกรรมวันท่ี 12 สิงหาคม จะมีวิธีการอยู่ 4 ช่วง เวลา กิจกรรมตักบาตร กิจกรรม
ถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

ประธาน   เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ ไม่ว่าเรื่องประเด็นต่างๆท่ีได้รับมอบหมายจากจังหวัด
ในเดือนท่ีผ่านมาร่วมกันมีพิธีการและงานต่างๆหลายวันซึ่งเป็นท้ังงานของเราโดยตรง
และงานท่ีได้รับมอบหมายก็ผ่านไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณหลายๆท่านท่ีช่วยกัน
ขับเคล่ือนงานให้ประสบความส าเร็จ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 2… 



๓ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันท่ี 1 
กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 น. มีท้ังส้ินจ านวน 10 หน้า สามารถดาวน์โหลดได้
ท่ีเว็บไซด์ http://pvlo-hkt.dld.go.th/ หัวข้อ รายงานการประชุมส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ต 

ประธาน ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานงานปศุสัตว์ได้ประชุมประจ าเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อ

วันท่ี 1 กรกฎาคม  ๒๕62 เวลา 13.00 น. มีท้ังส้ินจ านวน 10 หน้า  รายละเอียด
ได้น าขึ้นเว็บไซด์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวข้อ รายงานการประชุมหาก
ต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข ให้แจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
ระเบียบวาระที่ 3           เร่ือง ติดตามงานคร้ังที่ผ่านมา 
ประธาน  ติดตามตัวช้ีวัดเมื่อการประชุมครั้งท่ีแล้ว จะขอติดตามเรื่องผลการปฏิบัติงาน 

ขอติดตามท่ีต่ ากว่า 80% ซึ่งจริงๆแล้วตั้งเอาไว้ 90 เปอร์เซ็นต์  
1)  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณจ านวนพื้นท่ีเกษตรกรรม 
ท่ียั่งยืนเป้าหมาย 60 ตอนนี้ผลการด าเนินการได้ 0 ของกลุ่มส่งเสริมฯ  
2) การพัฒนา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการ
พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย 300 ได้ 194 รายคิดเป็นร้อยละ 64 
3) จ านวนสถานพยาบาล  
4) จ านวนสัตว์ที่ได้สร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ตามเป้าหมาย 5,000  ตัว ได้ 3580 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 71.6  
ให้กลับไปตรวจสอบหากด าเนินการแล้วให้บันทึกข้อมูลลงในระบบด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4           เร่ือง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 
ประธาน   หัวหน้าด่านติดราชการ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ประธาน   ขอเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารท่ัวไป น าเสนอท่ีประชุม  
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป  ฝ่ายบริหารมีเรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 3 เรื่อง 

1) แจ้งอัตราการเบิกจ่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง หากจ าเป็นต้องใช้ยาท่ีมี
ค่าใช้จ่ายสูงจะต้องลงทะเบียน ณ สถานพยาบาลเพื่อจ่ายตรงก่อนถึงจะเบิกจ่ายได้ 

2) กองการเจ้าจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงาน
ราชการประจ าปี 2553 - 2554 ของจังหวัดภูเก็ต มีข้าราชการและพนักงานราชการ
ได้รับเครื่องราชจ านวน 6 ราย คือ  
- นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้ ตช เมื่อปี 2553  
- นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อ าเภอถลาง ได้ ตช เมื่อปี 2554 
- นางสาววรพรรณ งานภิญโญ นักวิชาการสัตวบาล ได้ บช เมื่อปี 2553 
- นายสมศักด์ิ เพียรกิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล บม เมื่อปี 2553 

/- นายไพรสน... 

http://pvlo-hkt.dld.go.th/
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- นายไพรสน เรืองด า เจ้าพนักงานสัตวบาล เมื่อปี 2553 
- นายธีระติ ยกย่อง   เจ้าพนักงานสัตวบาล เมื่อปี 2554 
โดยสามารถรับได้ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม เป็นต้นไป 

3) กรมป่าไม้ขอความร่วมมือหน่วยงานให้เจ้าหน้าท่ีร่วมโครงการปลูกต้นไม้
อย่างน้อยคนละ 1 ต้น พร้อมท้ังลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ใน เว็บไซด์ของกรมป่าไม้ 
โดยระบุว่าปลูกต้นอะไร พร้อมภาพถ่ายประกอบ 

   ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี          รายงานผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ตัวชี้วัดบังคับ

ประจ าปีงบประมาณ 2562 การให้คะแนนผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม รอบการประเมิน ครั้งท่ี 2/2562 ต้ังแต่เดือนเมษายน ถึงกันยายน 2562 
ระดับคะแนน ต้องได้ 5 คะแนน ร้อยละ 98 ขึ้นไป  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ณ วันท่ี  31 กรกฎาคม 2562  
ประเภทรายจ่ายภาพรวม  ได้รับการจัดสรร 5,436,830.00 บาท  

เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน 3,956,551.01 บาท 
คงเหลือ 1,480,278.99 บาท 
คงเหลือคิดเป็น 27.23 เปอร์เซ็นต์ 

 ประเภทรายจ่ายประจ า   ได้รับการจัดสรร    3,924,830.00  บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    2,928,551.01  บาท 
คงเหลือ   996,278.99  บาท 
คงเหลือคิดเป็น 25.38 เปอร์เซ็นต์ 

 ประเภทรายจ่ายลงทุน   ได้รับการจัดสรร    1,512,000.00   บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน   1,028,000.00  บาท 
คงเหลือ  484,000.00   บาท 
คงเหลือคิดเป็น 32.01  เปอร์เซ็นต์ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม 
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันผลิตภัณฑ์และตลาดเพื่อการ
ท่องเท่ียว 
ประเภทรายจ่ายภาพรวม  ได้รับการจัดสรร            6,815,500  บาท  

เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    1,896,740 บาท 

คงเหลือ   4,728,360 บาท 

คงเหลือคิดเป็น  73.84  เปอร์เซ็น 

ประเภทรายจ่ายประจ า   ได้รับการจัดสรร            3,020,500   บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    795,175  บาท 
คงเหลือ            1,428,360      บาท 

/ประเภทรายจ่าย... 
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 ประเภทรายจ่ายลงทุน   ได้รับการจัดสรร            3,795,000  บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    304,600 บาท 
คงเหลือ            3,300,000 บาท 

   งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ จ านวน  6 รายการ ดังนี้ 
   1) เครื่องสับหญ้า 3 เครื่อง งบประมาณ 120,000 บาท   เบิกจ่ายแล้ว 
   2) เครื่องย่อยมูลแพะและผสมปุ๋ย  2 เครื่อง 100,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 

3) ถังบรรจุน้ าเช้ือแช่แข็ง ขนาด 30 ลิตร 2 ถัง 100,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว 
   4) ถังสนาม ขนาด 1.5 ลิตร  3 ถัง 75,000 บาท    เบิกจ่ายแล้ว 

5) เครื่องแปรรูปน้ านมแพะให้เป็นผงแห้งพร้อมอดัเม็ด 1 ชุด 3,300,000 บาท  
e-bidding ครั้งท่ี 3 (ส่งเรื่องอุทธรณ์ไปกรมบัญชีกลาง) 
6) ถังบรรจุไนโตรเจน ขนาด 35 ลิตร 2 ถัง 100,000 บาท  
e-bidding ครั้งท่ี 3    เบิกจ่ายแล้ว 

   รวมทั้งส้ิน 3,795,000 บาท  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม 
ปรับปรุงบ้านพักพิงสุนัขจรจัดและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์จังหวัด
ภูเก็ต ให้เป็นเมืองท่องเท่ียวระดับโลก 
ประเภทรายจ่ายภาพรวม  ได้รับการจัดสรร            1,520,000  บาท  

เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน       1,309,000 บาท 
คงเหลือ      211,000 บาท 
คงเหลือคิดเป็น  13.38  เปอร์เซ็นต์ 

 ประเภทรายจ่ายประจ า   ได้รับการจัดสรร            20,000   บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    20,000  บาท 
คงเหลือ            0  บาท 
คงเหลือคิดเป็น  0 เปอร์เซ็นต์ 

 ประเภทรายจ่ายลงทุน   ได้รับการจัดสรร            1,500,000  บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    1,289,000 บาท 
คงเหลือ            211,000 บาท 
คงเหลือคิดเป็น      14.07 เปอร์เซ็นต์ 
แจ้งคืนงบประมาณแล้ว 

   งบด าเนินงาน   วัสดุเวชภัณฑ์ งบประมาณ 20,000 บาท   เบิกจ่ายแล้ว 
งบลงทุน  ปรับปรุงคอกและรั้วพร้อมระบบบ าบัดน้ าเสีย บริเวณบ้านพักพิ งสุนัขจรจัด 

 ภูเก็ต งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่ายแล้วแล้ว 2 งวด เป็นเงิน 1,289,000 บาท 
ประธาน  1) เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาจากรมบัญชีให้ฝ่ายบริหารส่งเมล์รายละเอียดให้

ปศุสัตว์อ าเภอทราบด้วย 
2) รับเครื่องราชสามารถไปรับได้ด้วยตนเองท่ีกองการเจ้าหน้าท่ีหรือหากไม่

สะดวกฝากให้รับแทนได้โดยเซ็นรบัรองใบรับฝากไป 
 

/3) กรมป่าไม้ขอ... 
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3) กรมป่าไม้ขอความร่วมมือปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น โดยสามารถปลูกท่ีไหนก็ได้ 
4) การเบิ ก จ่ายงบลงทุน  เครื่ องสเปรย์ ดราย ฝ่ายบริหารสอบถาม

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้ว เดียวจะเบิกไม่ทัน 
5) ส่วนงบประมาณการจัดงานแพะให้เขียนโครงการเพื่อน าเงินมาเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 60-70 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้
รีบด าเนินการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ประธาน  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  1. การขอสนับสนุนงบโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการ
เดิมท่ีของบประมาณไว้เป็นหลัก ขอความร่วมมือทุกกลุ่มเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อ
งบประมาณประกาศอนุมัติ ให้ยื่นค าขอภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 และจังหวัดส่ง
เอกสาร ภายใน 3 วัน คาดว่าภายในอาทิตย์นี้ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ต น่าจะเรียบร้อย 

2. การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งฝนท้ิงช่วงปี 2562 ขอความร่วมมือทุก
อ าเภอให้เฝ้าระวังติดตาม 

ประธาน   1. เรื่องของภัยแล้งมีหนังสือส่ังการประมาณ 3 – 4 เรื่อง เรื่องเกี่ยงข้องก็คือ 
เรื่องการเฝ้าระวัง มอบให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯส่งเมลให้ทางอ าเภอ ให้อ าเภอท า
รายงาน ให้ทางอ าเภอเฝ้าระวังเรื่องพืชอาหารสัตว์ 

2. เรื่องงบประมาณปี 2563 ช่วงY1 ได้รับงบประมาณ สิบล้านสองแสน  
กิจกรรมก็คล้ายๆเดิม ฝากกลุ่มฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบความถูกต้องว่าสามารถ
ด าเนินการได้ตามนั้นจริงหรือเปล่า ในส่วนของโครงการ Y2 ท่ีส ารองเอาไว้ ให้
เตรียมพร้อมเอาไว้ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ประธาน  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รายงานการปฏิบัติงาน   
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   ในปีงบประมาณ 2562 จะได้งบการจ้างเหมาบริการ 3 คนเป็นเวลา 45 วัน 

วันละ 200 บาทรวมเป็นเงิน 20,000 บาทตอนนี้จะให้การเงินตาม ประกาศ  ให้อยู่ 
ด าเนินการได้เลยโดยในกรมให้สามารถด าเนินการได้ต้ังแต่  9 กรกฎาคม แต่หนังสือ
พึ่งมา 
  ในส่วนของการ ลงข้อมูลใน E Smart ฝากอ าเภอให้ลงข้อมูลให้ด้วยตอนนี้มี
ลงมาแล้ว คืออ าเภอถลาง ตีลายของอ าเภอเมือง 5 ราย ของอ าเภอกะทู้ยังไม่มีลง กรม
กับทางเพจขอยืนยันข้อมูลภายในวันนี้  
  การส ารวจการออกตรวจปางช้าง กับการให้บริการสุขภาพช้างกับสถาบัณ
สุขภาพช้าง สรุปจ านวนช้างจ านวน 290 เชือกอยู่ที่อ าเภอเมือง 230 ปาง อันนี้เป็น
ข้อมูลคร่าวๆ  
 

/ข้อมูลเรื่องการเฝ้าระวัง... 
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  มีข้อมูลเรื่องการเฝ้าระวัง การอนุญาตให้น าโคกระบือเข้ามา ให้สังเกต อาการ
ทางท่ีดีให้ท าการกักสัตว์  

ประธาน    การด าเนินงานจ้างเหมาจ านวน 3 คนๆละ 45 วันให้สามารถด าเนินการ 
เลย  ตรวจข้อมูล Smart Card ต่างอ าเภอคีย์ข้อมูลให้ด้วย  

เรื่องของส ารวจปางช้าง ขอตัวเลขสรุปเพื่อจะด าเนินผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ 
จะยกระดับปางช้างให้ได้มาตรฐานขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อน เดือนนี้ผมอยากจะท าปาง
ต้นแบบ และให้ผู้ว่ามอบในงานเปิดโลกปศุสัตว์อันดามันแอ๊ดภูเก็ต  

เรื่องรายงานโรคตามตัวชี้วัด ให้ใส่ในรายงานการประชุมพร้อมเอกสาร 
ตรวจสอบตัวชี้วัดของกลุ่ม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 3.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ประธาน  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ   1. โครงคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี พรุ่งนี้วันท่ี 1 ท่ีเทศบาลต าบลป่าคลอก  

อ าเภอถลาง ให้มาขึ้นรถท่ีส านักงานเวลา 7 45 น.  

2. การเบิกเงินอุดหนุนของโครงการ สปก. เอกสารหลักฐานยังมีผิดอยู่บ้าง  
ประธาน     เรื่องของเงินอุดหนุน ให้อ าเภอไปดูท่ีการเงิน ท้ังแพะท้ังไก่ รอบต่อไป

เอาสเปคกรมปศุสัตว์ให้เขาต้ังแต่เนิ่นเนิ่น จะได้ด าเนินการเรื่องของเอกสารการจัดซื้อ
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะของกรมปศุสัตว์ให้ปศุสัตว์อ าเภอกลับไปดูคุณลักษณะให้
ถูกต้อง   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ประธาน  ขอเชิญตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รายงาน 
นักวิชาการสัตวบาล  การบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจ าปี 2562 
โดยบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า 
ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ก าหนดให้ปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้
ประสานงาน 

ประธาน   กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯท าบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ส่ังการไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าหนังสือแจ้งอ าเภอให้อ าเภอบูรณาการ แผนให้อ าเภอจัดการ
เองและต้องรายงานผลมีภาพถ่ายประกอบ ให้อ าเภอท างานร่วมกับเกษตร ปศุสัตว์ 
ประมง ด่านฯ และศวพ. ในการท าแผนให้ท าหนังสือถึงทุกหน่วยงาน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน ขอเชิญอ าเภอท้ัง 3 อ าเภอ รายงาน 
 3.7. ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต 
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต   มีข่าวประชาสัมพันธ์ของสภาเกษตรเรื่องของงานเกษตรแฟร์ ในวันท่ี 13 

สิงหาคม 2562 มีการประกวดไก่พื้นเมือง มีการประกวดไก่ 2 ประเภท ไก่พื้นเมือง
และไก่ยักษ์  
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/3.8. ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้... 
 3.8. ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้ 
ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้  ท าการเจาะเลือดม้าในวันท่ี 5 เพื่อตรวจสุขภาพ ม้าประมาณ 25 ตัว  
 3.9. ปศุสัตว์อ าเภอถลาง 
ปศุสัตว์อ าเภอถลาง  ท าการเจาะเลือดม้า 45 ตัว 
ประธาน  ให้ท้ัง 3 อ าเภอประสานกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 3.10. บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 
ประธาน เชิญผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตรายงาน 
ผจก.บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต รายงานสรุปการด าเนินการโครงการบ้านพักพงิสุนขัจรจัดจังหวัดภูเก็ต

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จ านวนสุนัขท้ังหมดในบ้านพักพิง ฯ  847 ตัว แบ่งเป็น  

น าเข้า 45 ตัว    น าออก 16 ตัว 
น าไปรักษา(ซอยด๊อก) 3 ตัว       น าไปอุปการะ (บุคลท่ัวไป)  11  ตัว 
ตาย  1 ตัว 

   รายการอาหาร ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
มีผู้บริจาคอาหารท้ังหมดจ านวน   122 ราย 
อาหารท่ีใช้ไป 6,991  กิโลกรัม  อาหารท่ีได้รับบริจาค 6,294  กิโลกรัม 
อาหารคงเหลือท้ังหมด  1,029  กิโลกรัม 

   ท้องถิ่นที่น าสุนัขเข้าบ้านพักพิงในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 รวม  17  ตัว 
   ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเรื่องอาหาร การจัดการเรื่องขยะและบ่อน้ าเสีย  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ประธาน ผลการปฏิบัติแต่ละกลุ่มฝ่ายตัวช้ีวัด ทางฝ่ายเลขาได้สรุปมาให้แล้วซึ่งมีบางตัวชี้วัดท่ี

ครบ 100% แล้ว ขอให้แต่ละกลุ่มฝ่ายตรวจสอบกับกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หากมีปัญหา
และอุปสรรคให้รีบด าเนินการ หรือรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตทราบเพื่อจะได้
แก้ไข 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ  
ประธาน    5.1 วันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 จะมีโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบ้า จัดบริเวณลานจอดรถซุปเปอร์ชิป ต าบลรัษฎา อ าเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 
 5.2 วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมท าลายผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรน าเข้าประเทศ

ไทย ณ ท่าอากาศยานานานชาติภูเก็ต 
 5.3 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เสวนาสภากาแฟสัญจร ให้หัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯ

ประสานวันท่ีแน่นอน  
 
 
 

/5.4 งานแพะแห่งชาติ... 
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 5.4 งานแพะแห่งชาติ ครั้งท่ี 16 ระหว่างวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2562 ด าเนินการ
ไปได้แค่ 70% ต้องด าเนินการประสาน ว่าบกพร่องตรงไหนให้รีบเสนอส่วนงานแถลง
ข่าวให้ประสานกรมปศุสัตว์ว่าท่านรองอธิบดีจะลงมาแถลงข่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ตด้วยหรือไม่เพื่อจะได้ก าหนดวันท่ีแน่นอน 

 5.5 วันนี้เวลา 16.30 น.ให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายเข้าประชุมก าหนดรูปแบบการจัดงานท่ี
ห้องท างานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  

มติที่ประชุม รับทราบ 
ปิดประชุม 16.30 น 

บันทึกรายงานการประชุม                          ตรวจรายงานการประชุม 

        

(นางสาวกรุณา ทองเพ็ง)                    (นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย) 
     เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์             สัตวแพทย์ อาวุโส 


