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รายงานการประชุมประจาเดือนพฤษภาคม 2561 ของข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
ครั้งที่ 5 / 2561
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
**********************
ผู้มาประชุม
1. นายพนธ์สมิทธิ์
2. นายณรงค์
3. นายธนดล
4. นางยุพดา
5. นางอรุณรัตน์
6. นายสุชาติ
7. นายจารัส
8. นายโอภาส
9. นายบรรทัด
10. นายถนอมศักดิ์
11. นายสุพรรณ
12. นายพิจิตร
13. นายประกอบ
14. นายราชพฤกษ์
15. นายเกรียงศักดิ์
16. นายเรวัตร
17. นายสุชาติ
18. นายตะวัน
19. นางสาวมนชนก
20. นายอิทธิพล
21. นายคะนอง
22. นายพีระ
23. นายอานาจ
24. นายวิเชียร
25. นายสุนทร
26. นายชิงชัย
27. นายชฏธรณ์

กลางนภา
ม่วงไหมทอง
วงศ์ครุฑ
เนื่องวัง
อินนะไชย
มูลสวัสดิ์
เข่งวา
รอตโกมิล
มะลิวัลย์
ตั้งวชิรฉัตร
ไทยแท้
มุสิกูล
ภู่สุวรรณ
สามคา
โพธา
เรืองคา
บุญมาก
พรมศิลา
คงปาน
เอกฉัตร
อินทร์พรม
พินิจการ
หมีโชติ
เกียรติมาลา
หล่อปรีชากุล
จินะพรม
สอนเจริญ

ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สัตวแพทย์ชานาญงาน
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ปศุสัตว์อาเภอเมืองตาก
สัตวแพทย์ชานาญงาน
ปศุสัตว์อาเภอวังเจ้า
ปศุสัตว์อาเภอสามเงา
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตว์อาเภอบ้านตาก
สัตวแพทย์ชานาญงาน
ปศุสัตว์อาเภอแม่สอด
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
ปศุสัตว์อาเภอแม่ระมาด
สัตวแพทย์ชานาญงาน
ปศุสัตว์อาเภอท่าสองยาง
ปศุสัตว์อาเภอพบพระ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
ปศุสัตว์อาเภออุ้มผาง
สัตวแพทย์ชานาญงาน

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประสิทธิ์
2. นางสาวรุ้งนภา
3. นายสุเมธ
4. นายชานาญ
5. นายราเชนทร์
6. นายประจบ
7. นางประภาวีร์
8. นางสาวฐิติมา
9. นายวีรยุทธ
10. นางสาวเสาวลักษณ์
11. นายพงศธร
12. นางดรุณี
13. นางสาวราตรี
14. นายเพิ่มศักดิ์
15. นายสุทิน
16. นางสาวมุจลินท์
17. นายชัยวัฒน์
18. นายอนุสรณ์
19. นายโชคชัย
20. นายคุณรัตน์
21. นายวรกันต์
22. นายนิคม
23. นายทวิช
24. นายเฉลียว
25. นายสิทธิเดช
26. นายอุทัย
27. นายชาตรี
28. นายพิสิษฐ์
29. นายวิโรจน์

ยิ้มเกตุ
จรรยา
จันทรสกุนต์
แย้มหมื่นอาจ
บุญเนียม
บวบมี
ตาชะนะ
ทับประดิษฐ์
รุ่งน้อย
ไชยชาติ
สุพัฒน์
ฟุ่มฟองฟู
จันห้วย
งอกงาม
เชื้อเทศ
สุวรรณโณภาส
อนันตะศิริ
วิทยา
กันทะจักร
คาเชื้อ
ขัตติยะ
จันทร์สายทอง
ลีล้าน
อ้นมณี
ภู่นวล
วงษ์อูบ
ฟูวงศ์
ศรีชัย
คลี่เกษร

ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตาก
พนักงานพิมพ์ ส.3
พนักงานทั่วไป บ.2
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานการเกษตร
พนักงานพิมพ์ ส.2
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวอัจจิมา
2. นายสมบัติ
3. นายดินันท์
4. นายปราษาณ
5. นายไพรินทร์

ณ น่าน
พุฒิไชยจรรยา
จันทร์ต๊ะ
ต๊ะมะปุ๊ด
เจือทอง

เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
สัตวแพทย์ชานาญงาน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
/ ระเบียบวาระที่ 1 ฯ...
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
1) สานักงานจังหวัดตากได้มีหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับ เรื่องการแต่งการเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพล
เรือน เนื่องจากปัจจุบันยังมีการแต่งเครื่องแบบข้าราชการยังไม่ถูกต้อง จึงขอให้กาชับข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างใน
สังกัดให้ปฏิบัติให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2) หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก กาหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ ราชการ ประจาปี 2561 ในวันที่ 9
สิงหาคม 2561 ณ หน่วยบูรณะแหล่งน้าเพื่อการประมงตาก โดยจัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก(ช่วงบ่าย) และกิจกรรม
แสดงกติเวทิตาจิตให้แก่ผู้ เกษียณอายุร าชการ (ช่ว งค่า) ซึ่งทางสานักงานเกษตรและสหกรณ์ขอความร่วมมือจัดส่ ง
นักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 15 คน ใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่ นายรณรงค์ ม่วงไหมทอง
3) แจ้งการย้ายข้าราชการคือ นายเรวัตร เรืองคา ตาแหน่ง สัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์
อาเภอบ้านตาก ย้ายไปดารงตาแหน่ง สัตวแพทย์ชานาญการ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
4) ช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมชุดเฉพาะกิจเพื่อวางแผนในการดาเนินการผ่าตัดทาหมัน ณ ด่าน
กักกันสัตว์ตาก
5) ช่วงวันที่ 8-17 มิถุนายน 2561 ปศุสัตว์จังหวัดตากเดินทางไปราชการต่างประเทศ ระหว่างนี้
นายรณรงค์ ม่วงไหมทอง ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนของข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2561
ประธาน
ได้เสนอรายงานประชุมประจาเดือนของข้าราชการสานักงานปศุ สัตว์จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2561
วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานประชุมประจาเดือนของข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2561
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
1) แผนมอบพันธ์สัตว์โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการ ไก่เพศเมีย 200 ตัว เพศผู้ 50 ตัว/กลุ่ม
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 อาเภอบ้านตาก, อาเภอวังเจ้า 2 กลุ่ม
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 อาเภอเมืองตาก, อาเภอพบพระ 2 กลุ่ม
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 อาเภอแม่สอด 2 กลุ่ม
2) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2.1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป้าหมายเกษตรกรที่
ลงทะเบี ยนสวัส ดิการแห่ งรั ฐ ได้รับ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเลี้ ยงปศุสั ตว์ซึ่งมี 7 หลักสูตรที่ให้
เกษตรกรสามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
1. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
3. การเลี้ยงเป็ดเทศ
4. การเลี้ยงไก่ไข่
5. การเลี้ยงเป็ดไข่
6. การเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม)
7. การเลี้ยงแพะเนื้อ
/ 2.2 โครงการขยายศูนย์ฯ...
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2.2 โครงการขยายศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์
เป้าหมาย
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์และเกษตรกรรายย่อย/เครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดี
2) ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
พื้นที่ดาเนินการ
1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์พันธุ์ดีในศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ 35 แห่ง
2) จาหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเครือข่ายในพื้นที่ 77 จังหวัด
คุณสมบัติเกษตรกรของเกษตรกรที่จาหน่ายพันธุ์สัตว์
1) เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้านปศุสัตว์
2) เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริม
3) เครือข่ายเกษตรกรสัตว์พันธุ์ดีของเกษตรกร
รายละเอียดกิจกรรม
- กิจกรรมศูนย์กระจายพันธุ์โคเนื้อ
- กิจกรรมศูนย์กระจายพันธุ์กระบือ
- กิจกรรมศูนย์กระจายพันธุ์โคนม
- กิจกรรมศูนย์กระจายพันธุ์สุกร
- กิจกรรมศูนย์กระจายพันธุ์แพะ-แกะ - กิจกรรมศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ปีก
เป้าหมาย ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ตาก
- ผลิตแม่ 250 ตัว
- ผลิตลูก 890 ตัว
- จาหน่ายให้เกษตรกร 200 ราย
2.3 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
เป้าหมาย
1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมให้กับอาสาปศุสัตว์
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตว์
คุณสมบัติเกษตรกร
1) เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐด้านปศุสัตว์
2) อาสาปศุสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์
เป้าหมายจังหวัดตาก
- อบรมอาสาปศุสัตว์ 40 ราย
- ผสมเทียมแม่โคเนื้อของเกษตรกร 5,000 ตัว (ประมาณ 1,000 ราย)
3) สรุปผลการปฏิบัติราชการ (e-Operation) เปรียบเทียบแผน (ไตรมาส 2) ซึ่งผลการประเมินรอบ 1/2561
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้จะดูเฉพาะตัวที่ดึงคะแนนภาพรวมต่าลง ตามรายงานผลการปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับ
แผนตามช่วงเวลา ระดับกิจกรรมหลัก จาแนกเป็นรายหน่วยงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies) แผน 12,000
ตัว ผล 1,821 ตัว เท่ากับ 15.17% ซึ่งได้รับคาชี้แจ้งจากกลุ่มสุขภาพคือ วัคซีนไม่ได้รับการสนับสนุนแต่เนื่องจากกอง
แผนงานไม่ได้มองถึงจุดนั้นจึงทาให้ตัวชี้วัดของกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ตกลงไปด้วย
/ แผนงานบูรณาการฯ...

๕

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
- กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน แผน 2
แห่ง ผล 0 แห่ง เท่ากับ 0%
โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภาคปศุสัตว์
- จานวนสถานที่เสี่ยงที่ได้รับการเฝ้ าระวังและทาลายเชื้อโรคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด แผน
35,877 แห่ง ผล 7,021 แห่ง เท่ากับ 19.55%
- จานวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (สุกร) แผน 4,016 ตัว ผล 300 ตัว เท่ากับ
7.47%
- กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ แผน 542 ราย ผล 0 ราย เท่ากับ
0%
อีก 2 เดือนจะสรุปผลการปฏิบัติราชการ (e-Operation) อีกครั้ง ว่าตัวเลขจะมีการขยับขึ้นระดับไหน ถ้าหากมี
ตัวเลขที่สุ่มเสี่ยงก็จะขอนาเสนอสอบถามในที่ประชุมต่อไป
4) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม (ปศุสัตว์จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561
แจ้งผลอุธทรธ์การประเมินสัมฤทธิ์ของงานหัว หน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 1 ตุลาคม
2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) โดยกาหนดให้อุ ทธรณ์ผลการประเมินจึงขอแจ้งผลคะแคนการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานดังนี้

4.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
1) วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ช่วงเตรียมงานผ่าตัดทาหมัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันออก
(อาเภอเมืองตาก) จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และฝั่งตะวันตก(อาเภอแม่สอด) ในวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561
2) อาสาผสมเทียมของจังหวัดตาก รุ่นที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 11-26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์
สัตว์ตาก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่อาสาผสมเทียมเข้าร่วมการฝึกอบรม
3) จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก ตอนนี้มีปัญหาทั่วทุก
พื้นที่ ขอแจ้งให้ทางอาเภอทราบว่าเรื่องถึงกองคลังแล้ว
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4) ผลการฉีดวัคซีน โรคพิษสุ นัขบ้า ดาเนินการโดยองค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น ขอให้ทุกพื้นที่ดาเนินการ
สอบถามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าวัคซีนที่ดาเนินการสั่งซื้อไปเข้ามาหรือยังและดาเนินการไปจานวนเท่าใดแล้ว
ยอดการฉีดวัคซีนภาพรวมทั้งจังหวัดอยู่ที่ 61%
5) การออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ หมู่ 2 ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง
จังหวัดตาก
๔.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
1) ปรับปรุงตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปรับลงมาเหลือ 2 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดสุดท้ายด้านฮาลาลสามารถดาเนินการได้ง่ายกว่า ทางกลุ่มงานได้ข้อมูลไว้ที่เว็บไซด์
สานักงานรายละเอียดการปฏิบัติดูตามเงื่อนไขของตัวชี้วัด
2) โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ” และโครงการ“การลด
การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ” ความเป็นมาคือ ปัญหาเชื้อดื้อยานับวันยิ่งเกิดความรุ่นเพิ่มมากขึ้นแรง และเป็น
ปัญหาที่ทั่วโลกให้ความตระหนัก หน่วยงานด้านสุภาพมีรายงานว่าการใช้ยาปฏิชีวนะให้สาเร็จผล นาไปสู่การเกิดเชื้อดื้อ
ยา ทั่วโลกให้ความสาคัญและมีระเบียบแนวทางในการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคปศุสัตว์ อย่างเช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ก็มีแนวทางในการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตว่าควรต้องดาเนินการอย่างไร ประเทศไทยมีการดาเนินกา รแต่งตั้ง
คณะกรรมการ และนโยบายเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดาเนินการในช่วงปี 2560-2564 ซึ่งมีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในส่วนของกรมปศุสัตว์จะอยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและ
ควบคุมเชื้อดื้อยา และควบคุมกากับดูแลการใช้ยาให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีโครงการนาร่อง คือ
โครงการฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ความร่วมมือที่ได้รับมาของจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 ฟาร์ม การ
เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ จานวน 2 ฟาร์ม และลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม
ปศุสัตว์ จานวน 2 ฟาร์ม
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิส ต์ที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ โดยดาเนินการเก็บ
ตัวอย่างและตรวจสอบปัสสาวะสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ จะดาเนินการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ อาเภอเมืองตาก และอาเภอแม่สอด
ขอให้เร่งดาเนินการ ระยะเวลาดาเนินการ 4 เดือน
5) ดาเนินการตรวจร้านขายยาสัตว์และร้านขายอาหารสัตว์ โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ “การบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการ” กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร (มิ.ย.-ส.ค. พ.ศ.
2561) วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและมีความต่อเนื่องยั่งยืน และเพื่อให้ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ อาหาร
สัตว์น้า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ปฏิบัติ
ถูก ต้องตามกฎหมาย ระยะเวลาการดาเนิ น งาน มิถุน ายน – สิ งหาคม 2561 เป้าหมายการปฏิบัติง านสถาน
ประกอบการ ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้า และปัจจัยการทางการเกษตร ในพื้นที่ 928 อาเภอ
ทั่วประเทศ
5.1) กรณีไม่พบการกระทาผิดกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘
- ทาบันทึกตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ๑)
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
- ทาบันทึกการตรวจสถานที่ขายยา (วย.๓)
เจ้าหน้าชุดปฏิบัติงานพิจารณามอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๑
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5.2) กรณีพบการกระทาผิดกฎหมาย
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘
- ทาบันทึกตรวจสอบ ตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ ๑)
- ทาบันทึกยึดหรืออายัด (แบบ ๓)
- ยึดหรืออายัดของกลางที่ใช้ประกอบการกระทาความผิด
- ทาบันทึกถ้อยคา
พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐
- ทาบันทึกการตรวจสถานที่ขายยา (วย.๓)
- ทาบันทึกยึดหรืออายัดยา
- ยึดหรืออายัดของกลางที่ใช้ประกอบการกระทาความผิด
- ทาบันทึกถ้อยคา
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานไปพบพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อทาการร้องทุกข์ กล่าวโทษแจ้งความ
ดาเนินคดีพร้อมด้วยพยาน หลักฐานประกอบการกระทาความผิด เช่น เอกสารบันทึกต่างๆ ของกลางที่ยึดหรืออายัด
และรูปถ่าย
6) กาหนดการเข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตฯ รอบที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน
เดือนมิถุนายน 2561 ขอความร่วมมือปศุสัตว์อาเภอร่วมออกตรวจกับทางจังหวัดด้วยโดยมีกาหนดการดังนี้
วันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่อาเภอแม่สอด
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตรวจประเมินที่อาเภอแม่ระมาดและท่าสองยาง
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตรวจประเมินที่อาเภอพบพระ
วันที่ 15 มิถุนายน 26561 ตรวจประเมินที่อาเภออุ้มผาง
วันที่ 18 มิถุนายน 26561 ตรวจประเมินที่อาเภอเมืองตาก
วันที่ 19 มิถุนายน 26561 ตรวจประเมินที่อาเภอบ้านตาก
7) ส านั กพั ฒ นาระบบและรั บ รองมาตรฐานสิ น ค้าปศุสั ตว์ จัดท าแบบรายงานไข่ไ ก่ร ายอ าเภอในรูป แบบ
Google Forms เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาระบบเตือนภัยล่วงหน้าก่อนเกิดภาวะราคาไข่ไก่ตกต่า ให้ปศุสัตว์อาเภอทุก
อาเภอทาการส่งรายงานไข่ไก่รายอาเภอมายังกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทาง E-mail ; pvlo_tak3@dld.go.th
ทุกวันที่ 14 และ 29 ของทุกเดือน เพื่อทางกลุ่มฯจะดาเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มผ่านทางระบบ Google
Forms ทางเว็บไซต์ต่อไป
8) เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ โครงการตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศส่ภายในวัน
จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
อาเภอแม่สอด
โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองแม่สอด กล้ามเนื้อสุกร 1 ตัวอย่าง
โรงฆ่าสัตว์คุณสมโชค แก่นจันทร์ กล้ามเนื้อไก่ 1 ตัวอย่าง
โรงฆ่าสัตว์ไก่สดอารีวรรณ
กล้ามเนื้อไก่ 1 ตัวอย่าง
โรงฆ่าสัตว์ปีกชากินา อิสลาม
กล้ามเนื้อไก่ 1 ตัวอย่าง
อาเภอท่าสองยาง
โรงฆ่าสัตว์น้าเมยสุกร
กล้ามเนื้อสุกร 1 ตัวอย่าง
ส่งภายในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
อาเภอเมืองตาก โรงฆ่าสัตว์วัตละยานฟาร์ม
กล้ามเนื้อโค 1 ตัวอย่าง
อาเภอแม่ระมาด โรงฆ่าสุกรเทศบาลตาบลแม่ระมาด
กล้ามเนื้อสุกร 1 ตัวอย่าง
โรงฆ่าสัตว์สุกร/โค-กระบือ เทศบาลตาบลแม่จะเรา กล้ามเนื้อสุกร 1 ตัวอย่าง
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อาเภอพบพระ โรงฆ่าสัตว์โค-กระบือ เทศบาลตาบลพบพระ
อาเภออุ้มผาง โรงฆ่าสุกรเทศบาลตาบลอุ้มผาง

กล้ามเนื้อโค 1 ตัวอย่าง
กล้ามเนื้อสุกร 1 ตัวอย่าง

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
1) ผลการปฏิบัติงาน พฤษภาคม 61
02 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ COO
09 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการโครงการหลวงระดับจังหวัดตาก
10 พ.ค. 61
ประชุมการติดตามงานผู้ตรวจราชการ กษ.
16 พ.ค. 61
จัดส่งปัจจัยการผลิตโครงการปรับระบบ GFM (ทฤษฎีใหม่)
อาเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง
17 พ.ค. 61
สนับสนุนปัจจัยการผลิตศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
21 พ.ค. 61
ติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1
22 พ.ค. 61
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์กระบือ ในวันกระบือแห่งชาติ
23 พ.ค. 61
ติดตามงานโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และเตรียมเบิกจ่าย
24 พ.ค. 61
สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ อาเภอเมือง
สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
25 พ.ค. 61
ร่วมสัมมนาพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคเนื้อ
30 พ.ค. 61
ร่วมติดตามกลุ่มผู้ผลิตไข่เค็มไอโอดีนตาบลลาดยาว อาเภอวังเจ้า
2) แผนปฏิบัติงาน มิถุนายน 61
- อบรมเกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน ท่าสองยาง
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- อบรมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2
- อบรมโครงการพัฒนาทักษะ (ไทยนิยม)
- ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (นครนายก)
- ร่วมงานแพะแห่งชาติ (เพชรบุรี)
- ร่วมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับกระทรวง (จังหวัดพิษณุโลก)
- สานักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (6-7 และ25-27)
3) โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
• โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1
- ครบกาหนดชาระเงินงวดแรก วันที่ 31 สิงหาคม 2562
- การรายงานลูกเกิดใน e-operation
• โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2
- เบิกจ่ายค่าปรับปรุงโรงเรือนและแปลงหญ้าแล้ว 3 กลุ่ม
- เบิกจ่ายค่าโคแม่พันธุ์แล้ว 2 กลุ่ม
- ดาเนินการเบิกจ่ายค่าโคแม่พันธุ์ให้สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จากัด
ในเดือนมิถุนายน 2561 จานวน 5 ราย
- เตรียมแผนจัดพิธีส่งมอบเงินกู้ให้กับองค์เกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
/ 4) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ...
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4) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
- เกษตรกรในความรับผิดชอบของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (89 ราย)
- เกษตรกรตาบลโป่งแดง อาเภอเมืองตาก จานวน 72 ราย
- เกษตรกรตาบลมหาวัน อาเภอแม่สอด จานวน 17 ราย
- เตรียมการจัดกิจกรรม 3 ประสาน และติดตามนิเทศงาน
5) โครงการปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
• ผลการรับสมัคร
ท่าสองยาง
เกษตรกร 39 ราย
ลวดเหล็ก 14 ม้วน
อวน 60 ม้วน
แม่ระมาด
เกษตรกร 102 ราย
ลวดเหล็ก 68 ม้วน
อวน 132 ม้วน
แม่สอด
เกษตรกร 45 ราย
ลวดเหล็ก 21 ม้วน
อวน 65 ม้วน
พบพระ
เกษตรกร 18 ราย
ลวดเหล็ก 16 ม้วน
อวน 28 ม้วน
อุ้มผาง
เกษตรกร 45 ราย
ลวดเหล็ก 0 ม้วน
อวน 88 ม้วน
สามเงา
เกษตรกร 84 ราย
ลวดเหล็ก 0 ม้วน
อวน 157 ม้วน
บ้านตาก
เกษตรกร 52 ราย
ลวดเหล็ก 27 ม้วน
อวน 77 ม้วน
เมืองตาก
เกษตรกร 147 ราย
ลวดเหล็ก 57 ม้วน
อวน 153 ม้วน
วังเจ้า
เกษตรกร 19 ราย
ลวดเหล็ก 5 ม้วน
อวน 31 ม้วน
รวม
ลวดเหล็ก 208 ม้วน อวน 791 ม้วน
6) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและด้านปศุสัตว์
- อบรมเจ้าของศูนย์ ศพก.
- อบรมเจ้าของศูนย์ ศพก. และศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์
- อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์ ศพก.หลัก
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ 7 ทางเลือก
โอนเงินครบทุกศูนย์แล้ว
- ดาเนินการสนับสนุนสื่อองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์
- ดาเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่ ศพก.ด้านปศุสัตว์
- สนับสนุนสื่อความรู้ด้านปศุสัตว์ให้ ศพก. หลัก
7) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดปัญหาที่ดินทากิน
- ผลการสารวจเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
อาเภอท่าสองยาง 34 ราย
- กรมปศุสัตว์ได้โอนงบประมาณค่าฝึกอบรมและเงินอุดหนุนแล้วให้สานักงานปศุสัตว์ดาเนินการตาม
ระเบียบ การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและการเบิกบัญชีเงินอุดหนุน
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8) โครงการไทยนิยมยั่งยืน
- โครงการเพิ่มทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์
- โครงการศูนย์ขยายพันธุ์และส่งเสริมการผลิต
- โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (อาสาปศุสัตว์)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์
เป้าหมายการดาเนินงานอบรมเกษตรกรภายใต้ ศพก. อาเภอละ 10 ราย จานวน 9 อาเภอ รวม
เป้าหมาย 90 ราย โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับเป้าหมายจาก กษ.ตาก 687 ราย ขอให้สานักงานปศุสัตว์
อาเภอสารวจเกษตรกรเพื่อเข้ารับการอบรม ตามเกณฑ์การประเมินเกษตรกรเพิ่มเติม
9) เกณฑ์การประเมินเกษตรกร
- เป็นเกษตรกรที่ผ่านการสารวจผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามประเภทที่ขอเลี้ยงอยู่แล้ว
- เป็นผู้มีรายได้ต่ากว่า 30,000 บาท/ปี
- พิจารณาความพร้อม ความตั้งใจ และศักยภาพในการพัฒนา
- การเป็นอาสาปศุสัตว์
- อยู่ตาบลเดียวกันหรือใกล้สถานที่อบรม
- เกณฑ์อื่นๆตามความเหมาะสมของพื้นที่
10) สรุปผลสารวจชุด 1 และ 2

11) โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์
- อยู่ในขั้นตอนร่างแผนการดาเนินงานแปลงใหญ่ 2 แปลง
- กลุ่มแปลงใหญ่ไม่สามารุรับสินเชื่อได้ทั้ง 2 กลุ่ม
- มีเกษตรกรอาเภอเมืองและบ้านตากเสนอขอขึ้นเป็นแปลงใหญ่เพื่อขอสนับสนุนสินเชื่อจานวน 4
กลุ่ม อยู่ในขั้นตอนปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
12) โครงการพระราชดาริ
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร รอจัดซื้อปัจจัยการผลิต
- โครงการไก่ไข่พระราชทาน
รับแจ้งการส่งมอบไก่ไข่
- โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ดาเนินการแล้ว
- โครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
ดาเนินการแล้ว
- โครงการพื้นที่เฉพาะ
ดาเนินการแล้ว
- โครงการหมู่บ้านยามชายแดน
ดาเนินการแล้ว
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13) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
- กิจกรรมอบรมครูผู้รับผิดชอบด้านปศุสัตว์ 90 ราย
- กิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน 3 แห่ง
- กิจกรรมศูนย์บริการความรู้ 3 แห่ง
- รอการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
14) โครงการธนาคารโค กระบือ ตามพระราชดาริ ข้อมูลบัญชีสัตว์ในโครงการธนาคารโค กระบือ เดือน มิถุนายน
2561
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๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ประธาน
- ไม่มี -

มีท่านผู้ใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ................................... ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวฐิติมา ทับประดิษฐ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ..................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางยุพดา เนื่องวัง)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

