
รายงานการประชุม 
ประจ าเดือน พฤศจิกายน  ๒๕62 

ครัง้ที่ 11/ 2562 
วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมส านกังานปศุสตัว์จังหวัดภูเก็ต 
*********************************************** 

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

          14. นายไพรสน   เรืองด า     เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายสมศักดิ์  เพียรกิจ  เจ้าพนักงานสัตวบาล   

 16. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วช่วย  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 17. นายตะวัน  โชติวรนานนท์ เจ้าพนักงานสัตวบาล   
ผู้ไม่มาประชุม 
          18. นายพรชัย อินทร์ค าดี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต  ติดราชการ 

19.นางสาวศิริวรรณ ไกรเทพ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ลาพักผ่อน 
20. นายธีระติ  ยกย่อง   เจ้าพนักงานสัตวบาล   ลาพักผ่อน 
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ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ อเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการ (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) “ต่างคนต่างมีหน้าท่ี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท าหน้าเฉพาะ
หน้าท่ี เพราะว่าถ้าคนใดท าหน้าท่ีเฉพาะของตน โดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ด าเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างาน
ทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นและช่วยกันท า” 
พระราชด ารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆท่ีเข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 
2533  

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เดือนธนัวาคม 2562 มอบปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเกต็ อญัเชิญพระบรม
การอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ 

ประธาน  1.2 การแต่งต้ังโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการ 
    1) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์  ต าแหน่งเดิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

   ย้ายมาด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
   2) นายชาลี สิตบุษย์ ต าแหน่งเดิม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ

การพิเศษ ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต 
เล่ือนมาด ารงต าแหน่ง เกษตรจังหวัดภูเก็ต 

    3) นายสหัส ปาณะศร    ต าแหน่งเดิม  ประมงจังหวัดนนทบุรี 
   ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ประมงจังหวัดภูเก็ต 

4) นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ต าแหน่งเดิม ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ย้ายมาด ารง 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

    5) นางมีนา กิติชานนท์   ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด
แพร่  

    เล่ือนมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.      
    จังหวัดภูเก็ต 

     6) ว่าท่ีร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการส านักงาน  
    กกต. จังหวัดเพชรบูรณ์ เล่ือนมาด ารงต าแหน่งรอง  
    ผู้อ านวยการส านักงาน กกต. จังหวัดภูเก็ต 

1.3 ตามท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้ จัดท าขอ
งบประมาณในปี 2563 จังหวัดภูเก็ตจึงได้เชิญ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุม
ช้ีแจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมหมายเลข 416-417 ช้ัน 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านช้ีแจงรายละเอียดค าขอโครงการค่อนข้างชัดเจน 
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มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕62  
ประธาน ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รายงาน 
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้ประชุมประจ าเดือนตุลาคม 2562 ครั้งท่ี 

10/2562 เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 13.00 น. มีท้ังส้ินจานวน 3 หน้า 
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซด์ http://pvlo-hkt.dld.go.th/หัวข้อ รายงานการ
ประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต หากต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไข ให้แจ้งกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง ติดตามงานครั้งท่ีผ่านมา 
ประธาน   3.1 การติดตามงานการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Operation 
 ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
เจ้าหน้าที่ระบบฯ   กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ได้แบ่งเป้าหมายการบันทึก

ข้อมูลในระบบ e-Operation ให้แต่ละอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ตามข้อมูลท่ีกลุ่มงานให้
จัดสรรมา 

นักวิชาการสัตวบาล   ตามท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าไปประชุมสัมมนาการอบรมขับเคล่ือนงาน
ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจ าปี  2563 ระหว่างวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  ทางส านักพัฒนาระบบและ
รังรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้ช้ีแจงในส่วนของการบันทึกข้อมูลตรวจติดตามไข่
โอเคให้อ าเภอบันทึกตามข้อมูลจริง ถึงแม้ว่าจะเกินเป้าหมายก็ตาม 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯขอติดตามผลการบันทึกข้อมูลทุกเดือน 
ประธาน   การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Operation  จะเป็นตัวช้ีวัดท่ีประเมินการ

ปฏิบัติงานต้ังแต่ อ าเภอถึงหัวหน้ากลุ่ม ให้อ าเภอบันทึกข้อมูล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน   3.2 ตามท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตด าเนินการตัวช้ีวัดแผนพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชารอบท่ี 2/2562 และติดอันดับ 1 ใน 5 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวอย่าง ขอบคุณฝ่ายบริหารท่ัวไปและทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ ขอให้ท่านปฏิบัติ
ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
4.1 ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต 

ประธาน   - ติดราชการ – 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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    4.2 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ประธาน   ขอเชิญตัวแทนฝ่ายบริหารท่ัวไป น าเสนอท่ีประชุม  
หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป   4.2.1 จากการท่ีเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมหน่วยงานท่ีได้รับการ

จัดสรรงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด งบส่วนราชการ ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อ
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ป่าตองช้ัน 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เขต 18 ภูเก็ต  สามารถสรุปได้ดังนี้  
1) มาตรการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
- การเตรียมสถานท่ีด าเนินการและรูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5 ในรายการการ
ก่อสร้างจะต้องมีความพร้อมเรื่องสถานท่ีได้รับอนุญาต การใช้พื้นท่ีจากเจ้าหน้าท่ี
ก่อนการด าเนินการ และให้ตรวจสอบรูปแบบรายการรวมท้ัง ปร.4 ปร5 ท่ีจะ
ด าเนินการ 
- การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้เห็นชอบในวงเงินงบประมาณ ให้จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงขั้นตอนให้ตัวรับจ้างไว้ก่อน  
 
ท้ังนี้ให้ก าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารประกวดราคาและประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ  พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากส านักงบประมาณแล้วและในกรณี
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวส่วนราชการสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได้ 
- การก าหนดงวดงานงวดเงินให้ก าหนดให้หลายงวดให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
จริง เพื่อให้รวดเร็วต่อการส่งมอบงาน 
- งานก่อสร้างให้ก าหนดสต๊อกไว้ในงวดงาน กรณีท่ีมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งเงินคืนโดย
ด่วน 
  4.2.2 จังหวัดภูเก็ต เชิญร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ใน
วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 โดยก าหนดการเริ่มต้ังขบวนเวลา 07.00 น ณ บริเวณลาน
มังกร หน้าการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ถึง ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรี
ภูเก็ต สวมเส้ือสีขาว 
  4.2.3 ฝ่ายบริหารได้จัดโครงการอบรม“การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และเจ้าหน้าท่ี
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบดังกล่าวเพื่อลดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีและให้งานมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จ านวน 18 คน ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

4.2.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ วันท่ี 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 หลักเกณฑ์การเบิกค่าท่ีพักเดินทางไปราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ต ให้จ่ายจริงทุกกรณี และมีเอกสารแนบ 
   4.2.6 แบบประเมินการปฏิบัติราชการให้ใช้แบบฟอร์มใหม่ของ สามารถดาว
โหลดได้ท่ีเว็บไซด์ กองการเจ้าหน้ากรมปศุสัตว์ 

ประธาน  1) การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563  
2) ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 ให้

ทุกท่านเข้าร่วมงาน 
3) การอบรม“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ให้ทุกคนเข้าร่วมอบรม 
4) ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ตัวชี้วัด การใช้จ่าย 5 คะแนน คิดเป็น 70 

เปอร์เซ็นต์ และ การเบิกจ่าย 5 คะแนน คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป 
5) การเบิกค่าท่ีพักเดินทางไปราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ให้จ่ายจริงทุก

กรณี เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของส านักงาน 
6) แจ้งทุกกลุ่มฝ่ายใช้แบบฟอร์มใหม่สามารถดาวโหลดได้ท่ีเว็บไซด์ กองการเจ้า

หน้ากรมปศุสัตว์ ให้ใช้รูปแบบเดียวกัน 
7) มอบหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดท าโครงการปรับปรุงห้องประชุมภายในเดือนนี้  

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ประธาน  ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รายงานการ
ปฏิบัติงาน 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  3.2.1 โครงการท่ีของบจังหวัดในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีบูรณาการร่วม
หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมกัน 5 หน่วยงาน ส านักงานประมง
จังหวัดภูเก็ต, ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต,ส านักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง เขต 5 (ภูเก็ต), ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณรวมท้ังหมด 7,406,400 บาท ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุมัติ 2 กิจกรรม รวมเป็นเงิน 2,667,400 บาท ด าเนินใน
กิจกรรมของชนิดสัตว์แพะและไก่ไข ่ 

  3.2.2 โครงการท่ีของบจังหวัดในปีงบประมาณ 2564 เป็นเจ้าภาพเอง รวม 4 
โครงการ 

 
/โครงการท่ี 1… 
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 โครงการท่ี 1 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์และพัฒนากระบวนการผลิตมาตรฐาน GMP       
งบประมาณ 42,100,000  บาท 
โครงการท่ี 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะครบวงจรและการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 10,625,620 บาท  
โครงการท่ี 3 โครงการควบคุมช้างและสัตว์ดุร้าย เพื่อความปลอดภัยในพื้นท่ีท่องเท่ียวจังหวัด
ภูเก็ต งบประมาณ 18,251,500 บาท 
โครงการท่ี 4 โครงการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค งบประมาณ 92,740 บาท  

3.2.3 การจัดท าปฏิ ทิน สินค้าท่ีส าคัญเพื่ อความมั่นคงด้านอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย ปีการผลิต 2562 และ 2563  ร่วมกับหน่วยงานใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มยุทธ์ศาสตร์ฯขอให้ท่ีประชุมรับรองปฏิทินสินค้าปศุ
สัตว์ที่ส าคัญ หากมีข้อมูลแก้ไขสามารถแจ้งได้ท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนี้ใน
การวางแผนโครงการต่อไป เป็นข้อมูลของโคเนื้อ ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ สุกร แพะ ไข่เป็ด ไข่ไก่ 
น้ านมดิบ โดนถือข้อมูลเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนเป็นส าคัญ 
ข้อมูลสัตว์ ปี 2562 

   โคเนื้อ  จ านวนเกษตรกร 121ราย พื้นท่ีเล้ียง 2,744 ไร่ จ านวนสัตว์ 1,372 ตัว 
   สุกร จ านวนเกษตรกร 41 ราย พื้นท่ีเล้ียง 132 ไร่ จ านวนสัตว์ 27,789 ตัว 
   ไก่เนื้อ จ านวนเกษตรกร 7 ราย พื้นท่ีเล้ียง 124 ไร่ จ านวนสัตว์ 379,045 ตัว 
   เป็ดเนื้อ จ านวนเกษตรกร 3 ราย พื้นท่ีเล้ียง 0 ไร่ จ านวนสัตว์ 126 ตัว 
   ไข่ไก่ จ านวนเกษตรกร 26 ราย พื้นท่ีเล้ียง 145 ไร่ จ านวนสัตว์ 144,885 ตัว 
   ไข่เป็ด จ านวนเกษตรกร 10ราย พื้นท่ีเล้ียง 5 ไร่ จ านวนสัตว์ 5,073 ตัว 
   น้ านมดิบ(แพะ) จ านวนเกษตรกร 26ราย พื้นท่ีเล้ียง 73 ไร่ จ านวนสัตว์ 734 ตัว 
   แพะ จ านวนเกษตรกร 36 ราย พื้นท่ีเล้ียง 148 ไร่ จ านวนสัตว์ 1,477 ตัวเกณฑ์ 
   ค านวณจาก  
   ข้อมูลการเคล่ือนย้ายซากสัตว์ 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 
   ข้อมูลการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้า-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 ก าหนดออกหน่วยโครงการออก
หน่วย อบจ.สัญจร และแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงเรียนบางโรง อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

3.2.4 ก าหนดประชุมคณะกรรมการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด (คณะกรรมการ
อ านวยการ) ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2562  

ประธาน  1) ข้อมูลปฏิทินสินค้าปศุสัตว์ท่ีส าคัญ เป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ของการ
น าเสนอผู้บริหารมาก เพราะสามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมอาชีพ
ให้เกษตรกร  การเขียนแผนยุทธศาตร์โดยสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลตรงนี้ 

  2) ออกหน่วยโครงการออกหน่วย อบจ.สัญจร และแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ ใน
วันท่ี 14 ธันวาคม 2562 ให้ด าเนินการเหมือนเช่นครั้งท่ีผ่านมา มอบ คุณชลมาธย์ วัล
ยะเพ็ชร์ เป็นหัวหน้าทีม 

  3) เป็นการประชุมช้ีแจงแนวทางข้อกฎหมายต่างๆ ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ประสาน
ผู้จัดการบ้านพักพิงเตรียมข้อมูลสุนัขจรจัดเข้าออก  

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

ประธาน  เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ติดประชุม มอบปศุสัตว์อ าเภอ
รายงานสถานการณ์โรคระบาดแต่ละอ าเภอ 

ปศุสัตว์อ าเภอถลาง  พ่นยาฆ่าการฉีดวัคซีนเริ่ม 14 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน รวม 100 ตัว  
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต พ่นยาฆ่าการฉีดวัคซีนเริ่ม 14 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน รวม 100 ตัว 

444 ตัว  
/ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้... 
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ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้  ยังไม่พบการติดโรค 
ประธาน  จาการรายงานของอ าเภอถลาง น่าเป็นห่วงทุกอ าเภอ ขอข้อมูลการฉีดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 ขอให้แต่ละอ าเภอ ฉีดวัคซีนห่างกัน 2 อาทิตย์ ฝากปศุสัตว์อ าเภอไปประเมินและ

วิเคราะห์สถานการณ์ด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาการปศุสัตว์ 
    3.4.1 โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  

เป้าหมายการด าเนินงาน  เกษตรกร Smart Farmer  จ านวน   90 ราย 
เจ้าหน้าท่ี Smart Officer จ านวน  1 ราย 

พื้นท่ีด าเนินการ พื้นท่ี จังหวัดภูเก็ต งบประมาณ จ านวน 35,600 บาท 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :   
1. เกษตรกรท่ี ได้ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เข้ า สู่ ระบบ (Smart Farmer)  

จ านวน 90  ราย 
2. จ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการฝึกอบรม จ านวน 0 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรท่ียกระดับเป็น Smart Farmer ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
1. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer จ านวน 50 ราย  
2. พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart  Farmer จ านวน 10 ราย  
3. พัฒนา Smart  Farmer ต้นแบบ จ านวน 20 ราย  
4. สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ จ านวน 10 ราย (จว.ละ 10 ราย) 
5. พัฒนาเจ้าหน้าท่ี Smart Officer จ านวน 1 ราย  

ประธาน   1) เดือนหน้าน าเสนอให้ชัดเจน ในแต่ละกิจกรรม อ าเภอรอข้อมูลของ
ส่งเสริมในเดือนหน้า อ าเภอจะได้ท าถูก 

2) เรื่องไถ่ชีวิตโค กระบือ กรมปศุสัตว์ขอให้เร่งรัดรับบริจาคโค-กระบือ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือ จังหวัดละ 1 ครั้ง จังหวัดภูเก็ต
มี ศักยภาพในเรื่องนี้ สามารถท าได้ดี  มอบกลุ่มส่งเสริมและปศุสัตว์อ าเภอ
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรรับมอบบริจาค 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  จังหวัดภูเก็ตมีท้ังเกษตรกรท่ีเล้ียงวัว และกระบือ อยากจะมอบให้เกษตรกร
ท่ีมีความเข้มแข็ง หรือให้อาสาปศุสัตว์ที่อยู่ในพื้นท่ีเล้ียงวัวเล้ียงควายอยู่แล้ว 

ประธาน  เห็นด้วย และเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตน่าจะท าได้ดีในส่วนนี้  
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.4 กลุ่มพัฒนาการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ประธาน  ขอเชิญกลุ่มพัฒนาการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รายงานการปฏิบัติงาน 
นักวิชาการสัตวบาล  1) ศพส. ให้ส ารวจตรวจสอบปริมาณไข่ไก่เพื่อรักษาเถียรภาพราคาไข่ไก่เป็น

กรณีเร่งด่วน  
 

/2) ระบบได้เปิดให้ต่ออายุ... 
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2) ระบบได้เปิดให้ต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ซึ่งจะหมดอายุ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2562 โดยให้ส าเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 

ประธาน  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ส่งรายช่ือท้ังหมดให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ประชาสัมพันธ์ให้มาต่อใบอนุญาต เป็นตัวชี้วัดของอ าเภอด้วย 
3.5 บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 

ประธาน ขอเชิญผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตรายงาน 
ผจก.บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต รายงานสรุปการด าเนินการโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต 

กันยายน พ.ศ. 2562  
จ านวนสุนัขสะสมจากเดือนพฤศจิกายน 2562 จ านวย  928 ตัว 
แบ่งเป็น  

น าเข้า 31 ตัว    น าออก 25 ตัว 
น าไปรักษา(ซอยด๊อก) 6 ตัว       น าไปอุปการะ(บุคลท่ัวไป)    16  ตัว 
ตาย  3 ตัว  

   คงเหลือ 934 ตัว  
รายการอาหาร  
มีผู้บริจาคอาหารท้ังหมดจ านวน   153 ราย 
อาหารท่ีใช้ไป 7,200  กิโลกรัม  อาหารท่ีได้รับบริจาค 17,962  กิโลกรัม 
อาหารคงเหลือท้ังหมด  11,046  กิโลกรัม 

   ปัญหาและอุปสรรค  
- หลุมมูลสุนัขเริ่มเต็มแล้วและกล่ินแรงมาก 
- คอกแยกสุนัขดุ    คอกป่วยมีท้ังหมด 16 คอก 

ใส่หมาดุท่ีไม่ได้ป่วย 5 คอก 
คอกแยก 6 คอก 

ประธาน  1) กลุ่มยุทธศาสตร์ฯประสานสวนป่าบางขนุน ขอขุดหลุมฝังมูลสุนัขเพิ่มเติม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง เพื่อพิจารณา 

5.1 เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
ประธาน    การก าหนดตัวชี้วัดและก าหนดค่าคะแนนตัวชี้วัด ส าหรับกลุ่มยุทธศาสตร์ 

ศาสตร์ เริ่มจากหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   ตัวชี้วัดท่ีระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ของอ าเภอ รอบท่ี 1/2562  ( 1 ตุลาคม 2562 –31 มนีาคม 2563 ) 
ระดับคะแนนท่ี 1  ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 2/18 
ระดับคะแนนท่ี 2 ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 3/18 
ระดับคะแนนท่ี 3 ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 4/18 
ระดับคะแนนท่ี 4 ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 5/18 
ระดับคะแนนท่ี 5 ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 6/18 

/ค าอธิบาย.. 
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ค าอธิบาย 
ปศุสัตว์อ าเภอ ส่งข่าวการปฏิบัติงาน 3 ข่าว/เดือน ในไลน์กลุ่มส านักงาน
และมีอย่างน้อย 1 ข่าว/เดือน ท่ีปศุสัตว์ จังหวัดภูเก็ตเลือกส่งเข้าไลน์
ผู้บริหาร  
พร้อมสรุปข้อมูลข่าวทั้งหมดให้กลุ่มยุทธใ์นรอบ 6 เดือน 

ประธาน เพื่อให้เปน็การเสมอภาค ให้กลุ่ม/ฝ่าย ส่งข่าวด้วย หากมีงานท่ีต้องไปปฏิบัติ
ด้วยกันให้นับได้ท้ังหมด โดยของกลุ่ม/ฝ่าย อย่างน้อยเดือนละ 2 ข่าว/ 
เดือน 
การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเล้ียงสัตว์ 
ระดับคะแนนท่ี 1  ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้

เล้ียงสัตว์ น้อยกว่า 60 
ระดับคะแนนท่ี 2 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้

เล้ียงสัตว์ 60-69.99 
ระดับคะแนนท่ี 3 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้

เล้ียงสัตว์ 70-79.99 
ระดับคะแนนท่ี 4 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้

เล้ียงสัตว์ 80-85 
ระดับคะแนนท่ี 5 ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้

เล้ียงสัตว์ 85 ข้ึนไป 
ค าอธิบาย 

1) มีข้อมูลรูปเกษตรกร (โปรไฟล์) 
2) มีข้อมูลรูปฟาร์ม 
3) มีข้อมูลพิกัดฟาร์ม 
4) มีข้อมูลบัตรประชาชน (เกษตรกรรายใหม่) 

ประธาน 1) ปศุสัตว์อ าเภอ วางแผนของพื้นท่ีเย่ียมเกษตรกรในพื้นท่ี โดยต้องเย่ียมให้ได้อย่าง
น้อย 50 เปอร์เซน็ต์ ของเกษตรกรท้ังหมด โดยเน้นเปอร์เซน็ต์ของแพะ มี 36 ราย 
ต้องมีการตรวจเย่ียมได้ 18 ราย 

 2) รวมทั้งกลุ่มงานด้วย เช่น ฟาร์มมาตรฐาน แปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะ 
โดยสามารถไปร่วมกันได้ 
3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อ าเภอเลือกตัวช้ีวัดแจ้งกลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งใน
ท่ีประชุมแจ้งในคู่มือประชุมแผนฯไปแล้ว และหากตัววัดไหนเห็นว่าไม่เหมาะสามารถ
ต่อรองเข้ามาได้อีกครั้งตอนนี้ได้เลย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ  
ประธาน     1) วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 ก าหนดประชุมคณะกรรมการบ้านพักพิงสุนัข

จรจัดภูเก็ต (คณะกรรมการอ านวยการ) มอบกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เตรียมข้อมูลเข้าท่ี
ประชุม เช่น ข้อมูลสุนัขเข้า-ออก แต่ละท้องถิ่น ข้อมูลการอุดหนุนเงินแต่ละท้องถิ่น 
ซึ่งจะเปรียบเทียบดู ข้อมลูความสมเหตุสมผลในการอุดหนุนแต่ละท้องถิ่น ประกอบ
หนังสือก าหนดค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบด้วย หากท้องถิ่นไม่สนับสนุนแต่มีสุนัขจรจัด
เข้าจะคืนสุนัขดังกล่าวกลับไป 

2) เทศบาลต าบลราไวย์มอบเงินบริจาคให้บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ใน
ครั้งต่อไป หากมีการมอบในลักษณะนี้ปศุสัตว์ จังหวัดอยากไปรับมอบ หรือ
มอบหมายปศุสัตว์อ าเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้เกียรติ และเป็นการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานด้วย 

 2) การจัดงานประจ าปีของดีภูเก็ต จะจัดในวันท่ี 29 ธันวาคม 2562 – มกราคม 
2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด้วย ซึ่งมี
แนวคิดว่าจะร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการ ขายสินค้าการเกษตร ต้ังร้านขาย
อาหาร ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรายได้ท้ังหมดหลังหักค่าใช้จ่ายเข้า
สภากาชาดไทย โดยจัดเวรในหน่วยงานราชการสังกัดกรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่
ประจ าร้านทุกวัน 

 ส านักงานปศุสัตว์จะมีกิจกรรมดังนี้ 
1) จัดนิทรรศการ 
2) ถ่ายรูปร่วมกับสัตว์ 
3) ขายอาหาร 
4) กิจกรรมแข่งขันดื่มนมแพะ 
5) ดนตรีเพื่อชีวิต 

  มอบ ปศุสัตว์อ าเภอถลาง ประสานสวนนกเอานกมาโชว์ ถ่ายรูป 
  มอบ กลุ่มพฒันาสุขภาพสัตว์ ประสาน เกษตรกรเล้ียงม้า  
ประธาน มีข้อเสนอแนะท่ีประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
ปิดประชุม 17.25 น 

บันทึกรายงานการประชุม                          ตรวจรายงานการประชุม 

 
(นางสาวกรุณา ทองเพ็ง)                    (นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย) 

     เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์             สัตวแพทย์ อาวุโส 


