
รายงานการประชุม 
ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕62   

คร้ังที่ 7 / 2562 
วันจันทรท่ี์ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

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

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

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

          19. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วช่วย พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
20. นายตะวัน โชติวรนานนท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล  

ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการ 
“เมื่อมีโอกาสและมีงานท า ควรท าอย่างเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องต้ังข้อแม้ หรือ
เงื่อนไขอันใดไว้ให้กีดขวาง คนท่ีท างานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานส่ิงใด ย่อมท าได้
เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และ ความซื้อสัตว์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
ประสบผลส าเร็จในงานท่ีท าสูงขึ้น” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530   

 

/เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.... 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที ่1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  1.1 การประชุมครั้งต่อไป มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ

พัฒนาปศุสัตว์ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และเป็นสิริมงคลในการท างาน 

  1.2 การลาป่วยให้ส่งใน line กลุ่ม ไม่รับใน line ส่วนตัว เพื่อเป็นการบูรณา
การงาน และป้องกันความเสียหายทางราชการ 

 เนื่องจากท่ีผมไปราชการท่ีส านักงานปศุสัตว์เขต 8 จะแจ้งให้ทราบในวาระอื่นๆ ใน
ส่วนข้อราชการท่ีประชุทกรมการจังหวัดภูเก็ต ขอมอบหมายให้หัวหน้ายุทธศาสตร์ฯ
เป็นผู้น าเสนอท่ีประชุม 

หน.ยุทธศาสตร์ฯ  ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
ดังนี ้

 ๑.๑ การแต่งต้ังโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน่วยงานมาด ารงต าแหน่ง
ใหม่ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 1 ต าแหน่ง คือ นายโกสินทร์ ผลมั่ง ย้ายจากนักการทูต
ช านาญการ กองลาตินอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มาด ารง
ต าแหน่งใหม่ หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดภูเก็ต 

1.2 การเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการเยี่ยมการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2562 ( IDMex 2019) วันจันทร์ท่ี 8 
กรกฎาคม 2562 ณ ท่าเทียบเรือน้ าลึกภูเก็ต ให้ทุกหน่วยงานเตรียมสรุปข้อมูล
ผลงานในหน้าท่ีและงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมติดตามข่าวในรอบสัปดาห์ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องหน่วยงานรับผิดชอบ และจัดเตรียมรถตู้พร้อมรับ-ส่งคณะผู้บริหารท่ีติดตาม
คณะนายกรัฐมนตรี (ซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ท่ี 7 วันจันทร์ท่ี 8 มีการประชุมผู้ว่าราชการ
ท่ัวประเทศและเข้าร่วมติดตามนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกครั้งนี้)  

1.3 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยอันดับการเบิกจ่ายและ
การก่อหนี้ งบจังหวัดอยู่อันดับ 73 งบกลุ่มจังหวัด อันดับ 12 งบหน่วยงาน อันดับ 
76 มีหน่วยงานท่ียังไม่ก่อหนี้งบลงทุน 7 หน่วยงาน ประธานสอบถามรายหน่วยงาน
เร่งด าเนินการ และงบปี 2563 ทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบโครงการเดิม ปรับปรุงหรือ
เสนอโครงการใหม่ ท้ังงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยกตัวอย่าง โครงการพัฒนาด้าน
การเกษตร/การพัฒนานมแพะ เป็นต้น 

1.4 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ วันอาทิตย์ท่ี 28 กรกฎาคม 2562 ให้หน่วยงานจัด
สถานท่ีประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงประจ าพระองค์ รัชกาลท่ี 10 (วปร.) 
และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ปี พ.ศ.2562) สมุดลงนามถวาย
พระพร ผูกผ้าประดับบริเวณ ระหว่างวันท่ี 22 กรกฎาคม -4 สิงหาคม 2562  

 
/(วันท่ี 5 สิงหาคม... 
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(วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 ต้องเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย) เฉพาะวันอาทิตย์ท่ี 28 
กรกฎาคม 2562 จะมี 3 กิจกรรม 07.00 น.ท าบุญตักบาตร 09.00 น.ลงนาม
ถวายพระพร และ 17.30 น.ถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยพร้อมกัย เวลา 19.00 น. 

1.5 การเปล่ียนช่ือจิตอาสาต่างๆ เป็น จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร......... 
1.6 การรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 67 พรรษา ในหลวงรัชการท่ี 

10 วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 หน่วยรับบริจาค 2 จุด และยินดีนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดภูเก็ต นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภากาชาด ผู้แทน
ภาค 11 (ท่ัวประเทศมี 12 ภาค) 

1.7 รายงานสถานการณ์นักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวลดลง 4.58 % , เปิด
เท่ียวบินภูเก็ต-ซีอาน ประเทศจีน สัปดาห์ละ 4 เท่ียวบิน ประธานเน้นย้ าให้การ
ประชุมกรมการจังหวัดทุกครั้งให้มีการรายงานอย่างเป็นทางการใน เรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณและการท่องเท่ียว 

1.8 ท่ีประชุมกรมการจังหวัดเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ Mice city เสนอ
ขอจัดงาน Mini Expo.เพื่อน าเสนอความเห็นชอบจากรัฐบาลต่อไป ด้วยการจัดงานจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต 

1.9 เชิญทุกหน่วยงานจิบกาแฟยามเช้า วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ณ เข่ือน
บางวาด โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ 

ประธาน ขอบคุณหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มีประเด็นส าคัญคือ 
การเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี เรื่องการเตรียมรถตู้พร้อมรับส่งฝาก 

หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯประสานกองแผนงานกรมปศุสัตว์มีใครมาร่วมบ้าง เผ่ือจังหวัดขอ
รถตู้เข้ามาจะได้แจ้งว่ามีภารกิจต้อนรับผู้แทนกรม หากไม่มีส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ต ก็ยินดีท่ีจะให้ไปรับคณะอื่น ส่วนเรื่องการเตรียมข้อมูลข้อให้เตรียมดังต่อไปนี้ 
กลุ่มส่งเสริมฯ เตรียมเรื่องแปลงใหญ่ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯเรื่องบ้านพักพิงสุนัขจรจัด และ
โครงการยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด 

  เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณมีการเร่งให้ด าเนินการทุกรอบอยู่แล้ว ส่วน
โครงการท่ีคิดด าเนินการต่อให้คิดแล้วเสนอกลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้ในตอนนี้โดยให้
เกี่ยวข้องกับเรื่องแพะและเรื่องการท่องเท่ียว 

  ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 10 การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงประจ าพระองค์ ระหว่าง
วันท่ี 22 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 มอบฝ่ายบริหารด าเนินการ ส่วนพิธีท้ัง 2 
พิธีการให้ข้าราชการด าเนินการร่วมกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี 

  สภากาแฟยามเช้า เล่ือนมาเป็นวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ให้ หัวหน้า
ยุทธศาสตร์ตรวจสอบวันท่ีแน่ชัดเพราะเรามีสนับสนุนเรื่องอาหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕62 เมื่อวันท่ี 28 
พฤษภาคม  ๒๕62 เวลา ๐9.00 น. มีท้ังส้ินจ านวน 9 หน้า สามารถดาวน์โหลดได้
ท่ีเว็บไซด์ http://pvlo-hkt.dld.go.th/ หัวข้อ รายงานการประชุมส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ต 

ประธาน ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส านักงานงานปศุสัตว์ได้ประชุมประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อ

วันท่ี 28 พฤษภาคม  ๒๕62 เวลา ๐9.00 น. มีท้ังส้ินจ านวน 9 หน้า  รายละเอียด
ได้น าขึ้นเว็บไซด์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หัวข้อ รายงานการประชุมหาก
ต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข ให้แจ้งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
ระเบียบวาระที่ 3           เร่ือง ติดตามงานคร้ังที่ผ่านมา 
ประธาน   ได้ขอให้ใส่ในท่ีประชุมด้วยเนื่องจากเลยครึ่งปีงบประมาณ 2562 จึงมีเรื่องท่ี

ต้องติดตามงานท่ีผ่านมา 
  3.1 เรื่องเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกลุ่มฝ่าย เนื่องจากว่าอาจจะเป็น

เรื่องท่ียึดเยื้อ หลังจากประชุมเสร็จขอเชิญ หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ประชุมต่อท่ีห้องท างาน
ปศุสัตว์จังหวัด 

3.2 โครงการขับเคล่ือนตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด นอกจากการ
ด าเนินการเสร็จแล้วความคุ้มค่า ให้แต่ละกลุ่มฝ่ายเข้าไปดูในตอนนี้ เครื่องสับหญ้า
ครุภัณฑ์ฝ่ายบริหาร ท าทะเบียนครุภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยหรือยัง ซึ่งมี 2 งบประมาณ
งบประมาณแรก จากกรมปศุสัตว์และอีกงบประมาณจากจังหวัดภูเก็ต ท่ีส่งไปกรมปศุ
สัตว์แล้วให้ติดตามด้วย ส่วนงบประมาณท่ี 2 เป็นงบประมาณจากการพัฒนาจังหวัดให้
ขึ้นทะเบียนท่ีจังหวัด ให้ฝ่ายบริหารติดตามและบอกกับเจ้าของงานกลุ่มส่งเสริมได้
ประสานปศุสัตว์อ าเภอในการน าไปใช้ประโยชน์ ท่ีคุ้มค่า ท่ีส าคัญคืองานพัสดุจากฝ่าย
บริหารต้องเสร็จเรียบร้อยด้วย  
เรื่องการติดตามงานท่ีผ่านมามี 2 ประเด็นหลักไม่ทราบว่าหัวหน้ากลุ่มฝ่ายมี อะไรจะ
ติดตามจากอ าเภอหรือผู้ปฏิบัติงานบ้าง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4           เร่ือง ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

4.1 ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 
ประธาน   ขอเชิญนายด่านกักกันสัตว์ น าเสนอท่ีประชุม  
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต การจับกุมโรงฆ่าจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งระนองขอก าลังจาก

พื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตไป มีท้ังหมด 4 ครั้ง ขอหารือในเรื่องของงานแพะเรื่องบัตรขอให้ท า
เสร็จก่อนวันท่ี 10ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่ีส่งเอกสารไปท้ัง 16 คนตอนนี้ได้เอกสารครบแล้ว
จะมีด่านของชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช เรื่องท่ีจอดรถได้ขอไว้ที่ VIP ข้างอาคาร
อินเตอร์ ส่วนแถลงข่าวจะจัดบริเวณท่ีจอดรถของกาโก้  ของท่ีจะน ามาท าลายมี
ประมาณ 100 กิโลกรัม  

ประธาน   ขอขอบคุณท่านหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ภูเก็ต 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

/3.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป... 
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3.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ประธาน   ขอเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารท่ัวไป น าเสนอท่ีประชุม  
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  27 พฤษภาคม 2562  
ประเภทรายจ่ายภาพรวม  ได้รับการจัดสรร            4,844,663  บาท  

เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน   3,639,404.53 บาท 
คงเหลือ           1,205,258.47 บาท 
คงเหลือคิดเป็น 24.88 เปอร์เซ็นต์ 

 ประเภทรายจ่ายประจ า   ได้รับการจัดสรร            3,816,663   บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    2,611,404.53  บาท 
คงเหลือ           1,205,258.47 บาท 
คงเหลือคิดเป็น 31.58 เปอร์เซ็นต์ 

 ประเภทรายจ่ายลงทุน   ได้รับการจัดสรร            1,028,000  บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    1,028,000 บาท 
คงเหลือ            0  บาท 
คงเหลือคิดเป็น     0 เปอร์เซ็นต์ 

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

เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน       1099,775 บาท 
คงเหลือ   5,525,325 บาท 
คงเหลือคิดเป็น  81.07  เปอร์เซ็น 

ประเภทรายจ่ายประจ า   ได้รับการจัดสรร            3,020,500   บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    795,175  บาท 
คงเหลือ            2,225,325 บาท 
คงเหลือคิดเป็น  73.67 เปอร์เซ็นต์ 

 ประเภทรายจ่ายลงทุน   ได้รับการจัดสรร            3,795,000  บาท  
เบิกจ่าย /ก่อหนี้ผูกพัน    304,600 บาท 
คงเหลือ            3,300,000 บาท 
คงเหลือคิดเป็น      86.96 เปอร์เซ็นต์ 

   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... 
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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      17.07 เปอร์เซ็นต์ 

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

 ภูเก็ต งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่ายแล้วแล้ว 2 งวด เป็นเงิน 1,289,000 บาท 
ประธาน  ของเรื่องตัวชี้วัดในรอบนี้เราต้องได้ 77 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งตัวเลข 75 

เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าเราสามารถเบิกจ่ายได้ 75% จริงๆไหม จากท่ีดูของ
จังหวัดในภาพรวมด้วยก็ไม่มั่นใจว่า จริงๆแล้วเบิกเงินออกจากคลังไปเท่าไร หรือแค่ส่ง
เรื่องไปเบิกจ่าย ซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ติดตามทุกครั้งในการประชุม 
ในภาพรวมของระดับจังหวัดอยู่ในล าดับท่ี 73 ของหน่วยงานอยู่ในล าดับท่ี 76 ตัวเลข 
มอบหมายหัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปตามเรื่อง จะได้เป็นตัวเลขท่ีตรงจริงๆ ซึ่งหากไปติด
ค้างตรงไหนสามารถท่ีจะตามได้ เนื่องจากผู้รับจ้างได้สอบถามผมเรื่องการเบิกจ่าย
ค่าจ้าง อาจติดขัดตรงไหนให้แจ้งมาท่ีผมซึ่งเด๋ียวผมไปติดตามเอง 

 
 
 
 

/ในส่วนของงบกรมปศุสัตว์... 
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ในส่วนของงบกรมปศุสัตว์เด๋ียวจะติดตามกับกลุ่มฝ่ายอีกครั้งหนึ่งถ้าติดขัด
อะไรอยู่ ต้องด าเนินการให้จบเดือนนี้ เบิกจ่ายให้ได้ 85% ขึ้นไป เนื่องจากเดือน
สิงหาคมเป็นงานแพะท้ังเดือนส่วนตัวชี้วัดอื่นๆผมเห็นหนังสือมา 2-3 ฉบับ หาก
ตัวชี้วัดตัวไหน เกี่ยวข้องกับกลุ่มไหน ให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งตัวชี้วัดนั้นๆลง
ไปยังกลุ่มท่ีรับผิดชอบ  

ส าหรับเรื่องของฝ่ายบริหารมีกลุ่มฝ่ายไหนท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมบ้างไหมหาก
ไม่มีขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปฏิบัติรายงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.3 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ประธาน  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  1. การเตรียมการป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัยและฝนท้ิงช่วงปีงบประมาณ 
2562 ให้ประเมินสถานการณ์และจัดตามจุดอพยพสัตว์ในพื้นท่ี เสียงพร้อม จัดเตรียม
อุปกรณ์และเสบียงสัตว์ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ ต้ังการเฝ้าระวังการ
เกิดโรคระบาด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

2.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศและการส่ือสารขอความร่วมมือ 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย แผนระดับชาติเพื่อการพัฒนา ต่าง Digital และ
เศรษฐกิจเพื่อสังคม  

3.โครงการงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบภาคในปี 2563 -2565ในแต่
ละกลุ่มหากมีโครงการท่ีจะน าเสนอ สามารถน าเสนอได้ท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ ซึ่งในวันศุกร์ทางเกรดก็จะให้ไปท าในส่วนของงบ ภาคต่อไป 

ประธาน  ในส่วนของยุทธศาสตร์ฝากหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายหากมีกิจกรรมท่ีจะเขียนเสนอ
งบประมาณสามารถเสนอได้ท้ังท้ัง 2 ช่องทาง คืองบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ   ขอสอบถามว่างบประมาณ ในปีนี้เราเขียนอะไรไปบ้างแล้ว 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ในส่วนของปี 2563 มีน าเสนอและผ่านการพิจารณาแล้ว และมีเพิ่มเติมใน

ส่วนของกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เรื่องการผสมเทียมและของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ในส่วนของการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ 

ประธาน   มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส าเนาโครงการปี 2563 ให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม 
และหากมีข้อเสนอแนะและเพิ่มเติมโครงการท่ีก็ให้สอดคล้องกับท่ีมีอยู่เดิมของกลุ่ม
ยุทธศาสตร์เพื่อความสมบูรณ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.4 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

ประธาน   ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์รายงาน      
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 1. จากท่ีไปประชุมท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง บีตบ๊อกซ์ โดยต่อไปนี้

ใบอนุญาตต่างๆจะเข้าระบบการมากขึ้นโดย จะเริ่มใช้ในภายในเดือนกันยายน 2562 
โดยให้ ผู้ประกอบการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ  จะมี เว็บไซต์ให้ เข้าไป
ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะยื่นเอกสารและสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลย ในส่วน 

 
/ของส านักงานปศุสัตว์... 
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จะตรวจสอบผ่านระบบหากไม่ถูกต้องสามารถตีกลับ หรือหากถูกต้องแล้วสามารถนัด
ลงพื้นท่ีตรวจผ่านระบบได้เลย 

  2. ประกาศกรมปศุสัตว์ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปลดสัตว์ปีก 
ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2562 การปลดปู่ย่าพันธ์ไก่ปลดท่ี 72 สัปดาห์ พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 
ปลดท่ี 72 สัปดาห์ ไข่ไก่ยืนกรงปลดท่ี 80 สัปดาห์ เมื่อท าการปลดสัตว์เป็ น ท่ี
เรียบร้อยแล้วให้เจ้าของสัตว์รายงานปศุสัตว์อ าเภอมีแบบรางานอยู่ท้ายประกาศถ้า
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  

ประธาน  มีหนังสือส่ังการมาแล้ว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ แจ้งปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ
ให้ทราบ เพื่ออ าเภอจะได้แจ้งผู้ประกอบการให้ทราบต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 
  5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ประธาน ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รายงาน 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ   5.1 การใช้เครื่องสับหญ้า ขอความร่วมมือปศุสัตว์อ าเภอแจ้งรัฐวิสาหกิจใน

พื้นท่ีมารับเครื่องสับหญ้า โดยเฉพาะกลุ่มควายอัพ ซึ่งหากไม่มารับจะได้มอบให้
วิสาหกิจกลุ่มอื่น ต่อไป 

5.2 เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ขอแจ้งให้ปศุสัตว์อ าเภอทราบ หากมีเกษตรกร
ต้องการเข้าร่วมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ของกรมปศุสัตว์ ให้มายื่นแบบฟอร์มขอเข้าร่วม
โดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ  

ปศสุัตว์อ าเภอถลาง  ได้แจ้งไปทางกลุ่มควายอัพแล้ว แต่ได้รับค าตอบว่า ตอนนี้ยังไม่ว่างมารับ 
ประธาน  ของกลุ่มส่งเสริมฯ เรื่องเครื่องสับหญ้า ฝากปศุสัตว์อ าเภอแจ้งกลุ่มมารับด้วย 

เครื่องสับหญ้ามันมี 2 งบประมาณ เพราะฉะนั้นการใช้งานก็ขอให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะหาก สตง. มาตรวจสอบ เขาจะตามจากเกษตรกร
ไม่ใช่มาตามท่ีจังหวัดก่อน ในส่วนท่ีให้ควายกลุ่มอัพขอให้เป็นงบของฟังก์ชัน ส่วนงบ
ของจังหวัดขอให้ให้กลุ่มแพะเท่านั้น เนื่องจากตอนท่ีเราเขียนงบประมาณ เป็นของ
กลุ่มแพะหาก สตง. มาตรวจสอบจะได้อยู่ถูกท่ีถูกทาง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ในส่วนของระเบียบการใช้งานครุภัณฑ์ก็ขอให้ท าบันทึกให้ชัดเจน ให้ทาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไปช่วยดูด้วย ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว 
ให้เซ็นไว้เป็นหลักฐาน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ประธาน ขอเชิญตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์รายงาน 
นักวิชาการสัตวบาล   6.1 การตรวจรับรองสถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ร่วมกับ กยส. ขอเชิญปศุสัตว์

อ าเภอร่วมตรวจรับรอง  
  6.2 มีการเปล่ียนการนัดหมายการตรวจนมโรงเรียนเป็น วันท่ี 5 กรกฎาคม 

2562 เป้าหมาย ด าเนินการตรวจสอบนมโรงเรียน 3 โรงเรียนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
ภูเก็ต 

  6.3 ขอความร่วมมือปลดไก่ยืนกรงท่ีอายุ 80 สัปดาห์ เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ไก่ไข ่

/ประธาน... 



๙ 

ประธาน   ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งผู้ประกอบการขอความร่วมมือปลดไก่ยืนกรงท่ีอายุ 80 
สัปดาห์ ส่วนการเข้าร่วมตรวจนมโรงเรียน ให้ท าหนังสือขออนุญาตนายอ าเภอ
เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีเจ้าหน้าท่ีอ าเภอละคนเท่านั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  7. ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต 
  8. ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้ 
  9. ปศุสัตว์อ าเภอถลาง 
ประธาน ขอเชิญอ าเภอท้ัง 3 อ าเภอ รายงาน 
ปศุสัตว์อ าเภอถลาง  9.1 ได้เข้าร่วมประชุมก านันผู้ใหญ่บ้านช้ีแจ้งเรื่องโรค GFM และโรคอหิวาต์

แอฟริกาในสุกร 
9.2 การเลือกต้ังผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2562 ณ วัด

ท่าเรือ อ าเภอถลางจังหวัดภูเก็ต มีผู้ไปใช้สิทธิ์ 12 คน จากผู้มีสิทธิ์ พันกว่าคน ถือผู้มา
ใช้สิทธิ์น้อยมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ ดีพอและคนท่ีลงสมัครเป็นผู้แทน
เกษตรกรไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี  

9.3 วันท่ี 2 มิถุนายน 2562 มีงานเกษตรขององค์การบริหารส่วนต าบลเทพ
กระษัตรี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดไก่พื้นเมือง ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปศุ
สัตว์เป็นคณะกรรมการด้วย เริ่มการประกวด 13:00 น ส่วนในช่วงเช้าขอความ
ร่วมมือปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ต้ังบูธ ให้ค าปรึกษาและแจกแจกเวชภัณฑ์ยา 

ประธาน  มอบคนท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังของอ าเภอถลาง เข้าไปช่วยท างานตามจุด
ต่างๆ เราต้องเข้าไปร่วมเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรีให้ความ
ร่วมมือกับเราดี ทุกอย่างถึงเวลาเราก็ต้องให้ความร่วมมือเขา ส่วนยาเวชภัณฑ์ยาให้ 
ปศุสัตว์อ าเภอท าหนังสือขอความร่วมมือจากจังหวัด  

มติที่ประชุม รับทราบ  
  10. บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 
ประธาน ขอเชิญผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตรายงาน 
ผจก.บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต รายงานสรุปการด าเนินการโครงการบ้านพักพงิสุนขัจรจัดจังหวัดภูเก็ต

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
จ านวนสุนัขท้ังหมดในบ้านพักพิง ฯ  818 ตัว แบ่งเป็น  

น าเข้า 16 ตัว    น าออก 20 ตัว 
น าไปรักษา(ซอยด๊อก) 6 ตัว       น าไปอุปการะ(บุคลท่ัวไป)    16  ตัว 
ตาย  2 ตัว 

   รายการอาหาร ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
มีผู้บริจาคอาหารท้ังหมดจ านวน   88 ราย 
อาหารท่ีใช้ไป 5,684  กิโลกรัม  อาหารท่ีได้รับบริจาค 5,639  กิโลกรัม 
อาหารคงเหลือท้ังหมด  1,726  กิโลกรัม 

   ท้องถิ่นที่น าสุนัขเข้าบ้านพักพิงในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 
   เทศบาลต าบลฉลอง 10 ตัว  เมืองป่าตอง  2  ตัว   

เทศบาลนครภูเก็ต 1 ตัว   เทศบาลต าบลกะรน 3 ตัว 
  /รวม 16 ตัว... 



๑๐ 

รวม  16  ตัว 
   ปัญหาและอุปสรรค การจัดการมูลสุนัข  

ต้นไม้ตายเพิ่มจากเดิมประมาณรวม 10 ต้น  
บ่อพักน้ าตันเนื่องจากอุดตันของใบไม ้

ประธาน  ฝากช่างคุมงานช่วยตามมาแก้ไขให้ด้วย ส่วนเรื่องมูลสุนัขฝากผู้จัดการบ้านพัก
พิงฯ ออกแบบรถเข็น เนื่องจากมีผู้รับเหมารายใหญ่ของภูเก็ต ต้องการจะท าให้จาก 
สแตนเลส  

ส่วนเรื่องผู้ท่ีจะเข้ามาปฏิบัติงานขอให้ขออนุญาตทุกครั้ง ตอนนี้มีคนขอใช้ห้อง
ผ่าตัดทุกวัน แต่ยังไม่อนุญาต ต้องท าตามระเบียบของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
เท่านั้น เพราะท่ีผ่านมาไม่สามารถควบคุมได้ การขออนุญาตแต่ละครั้งต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

ส่วนของต้นไม้ให้ปศุสัตว์อ าเภอถลางติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเทพ
กระษัตรีช่วยตัดต้นไม้ได้หรือไม่หากไม่ได้อาจต้องขอช่วยทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ตก่อนท่ีมันจะเสียหายมากกว่านี้ มอบกลุ่มยุทธศาสตร์ฯท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ตัดต้นไม้บ้านพักพิงฯและหลังส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ประธาน ผลการปฏิบัติแต่ละกลุ่มฝ่ายตัวช้ีวัด ทางฝ่ายเลขาได้สรุปมาให้แล้วซึ่งมีบางตัวช้ีวัดท่ี

ครบ 100% แล้ว ขอให้แต่ละกลุ่มฝ่ายตรวจสอบกับกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หากมีปัญหา
แลอุปสรรคให้รีบด าเนินการ หรือรายงานให้ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตทราบเพื่อจะได้แก้ไข 

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 ฝากหัวหน้ากลุ่มยุทธ์ฯ

ประสานวันท่ีแน่นอน  
 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 


