
  
รายงานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
 

-------------------------------------   

ผู้มาประชุม 
๑ นายชุมพล   บุญรอด            ปศุสัตว์เขต ๗     ประธาน 
๒ นายจําลอง  วรศรี   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๓ นางสาวนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป 
๔ นางสาวอริญญา  บุญประกอบ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๕ นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๖ นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   
๗ นายปรัศนี   ชูรัตน์   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๘ นางสาวพิมาลา  เกษมสุข   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๙ นางสาวแสงจันทร์  ศรีศิลปอุดม  นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
๑๐ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล  นายสัตวแพทย์ชํานาญการ 
๑๑ นายนพพร  หนูรัตน์   สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๒ นายชาญวิทย์  โสภาลดาวัลย ์  สัตวแพทย์ชํานาญงาน 
๑๓  นางนิสาชล   ศรีอ่อน   นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๔ นายอดิศักดิ์    ใจหลัก   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  
๑๕ นายสําเนา แก้วทวี     เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๖ นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
๑๗ นายธนกร  ซิ้มเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๘ นายชาญชัย  ชินทัตโต   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒ 
๑๙ นายสุพจน์  เตี้ยทอง   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๒  
๒๐ นายติ๋ม แสนจุมจันทร์   พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๑ นายสานิตย์ หอมศรีประเสริฐ  พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒ 
๒๒ นายปิยะชาติ  อ่วมแดง   นิติกร 
๒๓ นางสาวภัคกร  เตชะกรเกียรติ  นิติกร  
๒๔ นายธนกิตติ  อินปา   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
๒๕ นางสาววรรณชนก  รุจจนเวท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๒๖ นางมณฑา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๗ นางสาวสุนารี  อนันตชัย   นักจัดการงานทั่วไป 
๒๘ นางสาวอําพร สุขจินดา   นักจัดการงานทั่วไป  
๒๙ นายประเสริฐ  ภู่แก้ว   นักจัดการงานทั่วไป      
๓๐ นายภานุวัฒน์  ชื่นชม   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๑ นางสาวสุธิดา  เชษฐสิงห์   นักวิชาการสัตวบาล    
๓๒ นางสาวรัตนาวดี  ทับทิมดี  นักวิชาการสัตวบาล 



 ๒  
 

๓๓ นายธนัญชัย  แสงจันทร์   นักวิชาการสัตวบาล 
๓๔ นางพัฒนีพร  พรยั่งยืนสุกุล  นักวิชาการสัตวบาล                                   
๓๕ นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท์  นักวิชาการสัตวบาล 
๓๖ นายปิยะ  รมณียชาติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๓๗ นายวสุ  รูปสวย    เจ้าพนักงานสัตวบาล  
๓๘ นายนิพนธ์  สนิทปัญญาวุโธ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๓๙ นายสุรศักดิ์  ศรสุวรรณวุฒิ  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
๔๐ นายสมหมาย  ศิวะพฤฒาวาส  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
๔๑ นางสาวพัชร์สิตา  กุลพันธ์ธานนท์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๔๒ นางสาวสุธิดา  แซ่อ๊ึง   เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายทรงพล   บุญธรรม   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  ไปราชการ 
๒ นายวรวุฒิ  วิเศษโส   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  ไปราชการ 
๓ นายอนุสรณ์   สังข์ผาด   นายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษ  ไปราชการ 
๔ นางสาววนารัตน์  บารมีรังสิกุล    นายสัตวแพทย์ชํานาญการ   ลาปุวย  
๕ นางสาวปรางค์ทิพย์  เหลืองอรัญนภา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  ไปราชการ 
๖ นางสายพลอย ชาวนาวิก   พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓  ลาปุวย 
๗ นางสาวจงกล  เพ็งปรีชา   นักวิชาการสัตวบาล   ไปราชการ 

                                                                                                                       
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ลําดับการนําเสนอ ๑) ส่วน/ฝุายฯ นําเสนอเรื่องตัวชี้วัดของสํานักงานปศุสัตว์เขต๗  ๒) นําเสนอ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ ที่ได้สั่งการแล้ว ๓) ผลการปฏิบัติงาน  ๔) แผนการปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ส่วนฯ/ฝุาย พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่ง

ได้แจ้งเวียนให้ทราบแล้ว  เพ่ือนําขึ้นเว็ปไซต์ของหน่วยงานต่อไป   
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
๓.๑  การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา ชี้แจง 

๑)  การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Mobile Lab)  ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับฯ ให้
ทราบและนัดส่งมอบวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หลังตรวจรับเรียบร้อย สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน ๓ วันทํา
การ รายละเอียดการดําเนินงาน รถตู้ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สําหรับครุภัณฑ์ด้านในรถตู้จะติดตั้งและสาธิต
ตามสเปคในวันส่งมอบ 

๒)  การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ดําเนินการลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพัน
ในระบบ พร้อมทั้งแจ้งกองคลังเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสัญญาส่งมอบภายใน ๒๕ วัน ครบกําหนดวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๒ เบื้องต้นได้ประสานงานกับบริษัทผู้ขายแล้ว ทราบว่า ได้รถยนต์แล้วกําลังติดตั้งหลังคา รอการทําสี 
๒ อาทิตย์  ซึ่งสามารถส่งมอบได้ทันตามกําหนด 



 ๓  
 

 

๓.๒  การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องข้อสรุปการคืนเงินจากงบประมาณ 
นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์ ชี้แจง รอหนังสือแจ้งให้หน่วยงานคืนเงินงบประมาณ จากหน่วย

ตรวจสอบภายใน  และในเดือนมีนาคมมีการคืนเงินงบประมาณของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ รายการค่าที่พัก
โรงแรม ในอัตรา ๑,๖๐๐ บาท  ซึ่งเกินจากอัตราที่กําหนด ๑,๔๕๐ บาท 

ประธาน   ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง หากไม่ชัดเจนในแนว
ทางการปฏิบัติ ให้หารือหน่วยงานที่ตรวจสอบ 

๓.๓  เรื่องการตรวจเอกสาร ใบสําคัญในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ให้หารือระหว่าง ผอ.ส่วน/
ฝุายฯ กับเจ้าหน้าที่การเงิน ใครเป็นผู้ตรวจสอบ  

นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์ ชี้แจง ข้อสรุปในการหารือ คือให้ ผอ.ส่วน/ฝุายฯ เป็นผู้ตรวจสอบ 
๓.๔  ครุภัณฑ์สํานักงาน ดําเนินการจําหน่ายและขออนุมัติซ่อม 

นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา ชี้แจง  
๑) การจําหน่ายครุภัณฑ์ ได้ดําเนินการขายทอดตลาดและรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ

แล้ว มีครุภัณฑ์รถยนต์ ๑ รายการ ไม่สามารถจําหน่ายได้ เนื่องจากไม่มีผู้เสนออราคา จึงขออนุมัติกรมจําหน่ายครั้ง
ที่ ๒   สําหรับรถยนต์อีก ๓-๔ คันที่ชํารุด ได้หารือแล้ว ฝุายพัสดุแจ้งว่าให้ดําเนินการเรื่องเดิมให้แล้วเสร็จก่อน 
คาดว่าจะดําเนินการเพ่ิมในปี ๖๒ หรือปีถัดไป 

๒) การขออนุมัติซ่อม เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๒ เครื่องของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศสุัตว์ อยู่ระหว่างดําเนินการซ่อม 

ประธาน   ให้ศึกษารายละเอียดการจําหน่ายรถยนต์ดังกล่าวและเร่งดําเนินการในปี ๖๒ 
หรือการตรวจสอบพัสดุประจําปี  สําหรับการขออนุมัติซ่อม หากได้รับการอนุมัติจากกรมแล้ว แต่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ ต้องดําเนินการตามเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน มอบฝุายบริหารดําเนินการ 

วาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑ สรุปผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนครปฐม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (โดยนางสาวนพพร  ปานจินดา)  
๑) ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
๒) การออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน   ซึ่งสํานักงานปศุสัตว์

เขต ๗ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.๒ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  (โดยนางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์) 

ส่วน/ฝ่าย 
งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
กุมภาพันธ์ สะสม ร้อยละ 

ฝุายบริหารทั่วไป ๔,๒๑๐,๗๒๐.๐๐ ๑๙๒,๔๘๘.๙๗ ๑,๘๑๗,๘๗๒.๕๙ ๔๓.๑๗ ๒,๓๙๒,๘๔๗.๔๑ 

ส่วนสุขภาพสัตว์ ๑๐,๐๘๙,๖๐๐.๐๐ ๙๙๖,๗๙๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๘๘.๓๑ ๒๔.๗๘ ๗,๕๘๙,๕๑๑.๖๙ 
ส่วนมาตรฐานการ
ปศุสัตว์ 

๕,๓๒๒,๘๐๐.๐๐ ๑๙๗,๒๔๔.๐๐ ๘๘๘,๐๓๓.๗๖ ๑๖.๖๘ ๔,๔๓๔,๗๖๖.๒๔ 
ส่วนยุทธศาสตร์ฯ ๔๗๔,๗๐๐.๐๐ ๓๗,๑๐๗.๕๐ ๑๖๒,๙๒๙.๕๑ ๓๔.๓๒ ๓๑๑,๗๗๐.๔๙ 

ส่วนส่งเสริมฯ ๓,๐๐๙,๔๐๐.๐๐ ๓๗๙,๔๘๗.๐๐ ๑,๑๗๘,๘๔๗.๐๐ ๓๙.๑๗ ๑,๘๓๐,๕๕๓.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๓,๑๐๗,๒๒๐.๐๐ ๑,๘๐๓,๑๑๗.๔๗ ๖,๕๔๗,๗๗๑.๑๗ ๒๘.๓๔ ๑๖,๕๕๙,๔๔๘.๘๓ 



 ๔  
 

  หมายเหตุ  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗   ได้รับงบประมาณเพ่ิมเป็นเงิน  ๓๑,๑๘๐ บาท  
ประธาน ให้แต่ละส่วนชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผน

หรือไม่ พร้อมทั้งชี้แจงปัญหา อุปสรรค  วิธีแก้ไขปัญหา และแผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม  
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป (นางสาวนพพร  ปานจินดา) ชี้แจง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

หลังจากส่งมอบในวันที่ ๒๕ มีนาคม๒๕๖๒ สามารถตัดยอดการใช้งบประมาณในเดือนมีนาคม  
-  นางสุรัตน์  สุขุมลักษณ์ ชี้แจงเพ่ิมเติม การเบิก-จ่ายเดือนกุมภาพันธ์เป็นไปตามแผน ซึ่ง

ค่าจ้างเหมาในเดือนกุมภาพันธ์นํามาเบิกในเดือนมีนาคม  
ประธาน กรณีค่าจ้างเหมาของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  หากต้องการต่อสัญญาจ้าง ให้เร่ง

ดําเนินการ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนหมดสัญญาจ้าง    
๒. ส่วนสุขภาพสัตว์ (นายจ าลอง  วรศรี)  ชี้แจง การใช้จ่ายงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ไม่

เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากไม่สามารถจัดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) และวัสดุวิทยาศาสตร์รวมถึง
เวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทําหมัน รวมทั้งหมดประมาณ ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับการจัดซื้อทั้ง ๒ อย่างนั้น คาด
ว่าจะประกาศขึ้นเวบไซต์ไดว้ันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งถ้าบริษัทมีของพร้อมส่งก็น่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ ได ้

-  เจ้าหน้าที่พัสดุ ชี้แจง  ส่วนสุขภาพสัตว์ได้ส่งเอกสารขอความเห็นชอบ รอการพิจารณา
ขอบเขตงาน คาดว่ารายการจัดซื้อวัคซีน(Rabies) สามารถนําขึ้นประกาศในเวบไซต์ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
แต่รายการวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ ประกาศข้ึนเวบไซต์วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  

-  น.สพ.พิมาลา เกษมสุข ชี้แจง ขั้นตอน  ประกาศขึ้นเวบไซต์วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ขั้นตอน
การประกาศฯ ๕ วันทําการ และพิจารณาผลวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์ผล ๗ วันถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ ถ้ามีสินค้าทําสัญญาใน ๕วัน แล้วส่งมอบ พยายามเร่งให้เสร็จในเดือนมีนาคม   

ประธาน  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding เคยผ่านการปฏิบัติมาแล้ว ขั้นตอนการบันทึก
รายการสามารถหาวิธีบริหารจัดการให้รวดเร็ว ตามระเบียบ มอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเร่งดําเนินการให้รวดเร็ว 

นายจ าลอง  วรศรี  ชี้แจง แผนการดําเนินการเดือนมีนาคม  ดังนี้ 
๑) การจัดซื้อจัดจ้างจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด 
๒)  การจัดอบรมนักระบาด กําหนดวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  เรื่องสําคัญคือ จัดซื้อ

วัคซีนRabies, วัสดุทําหมันและการฝึกอบรม 
ประธาน  มอบให้ฝุายบริหารฯ ช่วยวางแผน บริหารจัดการ การเบิก-จ่ายงบประมาณให้ได้ร้อย

ละ๕๕ ภายในกําหนด  
๓. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ (นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล) ชี้แจง การเบิก-จ่ายงบประมาณ

ในเดือนกุมภาพันธ์ สามารถดําเนิการได้ตามแผนงาน ทั้งในเรื่องการจัดอบรมมาตรฐานฟาร์ม    และการเบิกจ่าย
เบี้ยเลี้ยง  สําหรับเดือนมีนาคมมีการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (รถโมบาย แลป) กําหนดตรวจรับวันที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๒ เมื่อเบิกจ่ายแล้วได้ ๗๕.๒๘% 

๔. ส่วนยุทธศาสตร์ (นายธนกร  ซิ้มเกษม) ชี้แจง  
๑)  ในเดือนกุมภาพันธ์ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนทั้งเบี้ยเลี้ยง การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 

ไดดํ้าเนินการแล้ว สําหรับค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามรอบเดือน มีรายการจัดซื้อจัดจ้างทําคลิบ VDO รอหาคู่เทียบ 
๒)  ตัวชี้วัดย่อยที่๑ : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระดับคะแนนที่ ๑-๕ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ มีการดําเนินงานตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่งเป็นรูปธรรมมากกว่าเดือนละ ๖ เรื่อง  

๓) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่ผลกระทบต่อ
กรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในไลน์กลุ่ม “IO-DLD” พร้อมทั้งเปิดและติดตามข้อมูลทุกวัน 



 ๕  
 

 

ประธาน  การหาคู่เทียบในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา และงาน
บริหารฯ ต้องให้คําแนะนํา ชี้แจงกฎระเบียบ ขั้นตอนการดําเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว ในการบริหารงบประมาณ 
ซ่ึงเป็นเจ้าภาพหลัก มอบให้คุณนพพร  ปานจินดา ช่วยบริหารจัดการ 

๕. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  (นางนิสาชล  ศรีอ่อน) ชี้แจง การอบรมสามารถ
ดําเนินการได้ตามเปูาหมาย ในเดือนมีนาคม มี ๒ หลักสูตร คือ ๑) อบรมเรื่อง Young Smart Farmer  และ ๒) 
ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายแพะ ซึ่งมีแผนดําเนินการแล้ว 

-  ตัวชี้วัดปศุสัตว์เขตด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาดําเนินการได้ตามเปูาหมาย 

-  วันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อบรม Young Smart Farmer  ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  สําหรับโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะได้หารือกับเจ้าหน้าที่
การเงินแล้ว ขอให้ส่งใบยืมเงินวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จะตัดยอดเป็นของเดอืนมีนาคม 

     - การเบิก-จ่ายงบประมาณในเดือนกุมภาพันธ์ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้คือ ๑) การจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน งบประมาณ ๖,๓๕๐ บาท ๒) วัสดุที่ใช้เก็บตัวอย่างน้ํานม กิจกรรมตรวจสอบ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ 
บาท ๓) วัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาผู้นําเกษตรกร  ซึ่งการจัดซื้อวัสดุสํานักงานอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบ
ไปที่ฝุายบริหาร  ส่วนวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ใช้เป็นวัสดุเก็บตัวอย่างน้ํานม อยู่ระหว่างหาคู่เทียบ ๓ บริษัท  ทั้ง ๓ 
รายการได้ดําเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   

เจ้าหน้าที่พัสดุ  (นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา) ชี้แจง การจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายการ
กระดาษ A๔ งบประมาณ ๖,๓๕๐ บาท เกิดความล่าช้าเนื่องจากปัจจุบันตลาดกําลังขาดแคลนกระดาษ  ซึ่งได้
ประสานงานกับผู้ขายแล้ว สามารถส่งมอบในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

นางนิสาชล   ศรีอ่อน ชี้แจงเพ่ิมเติม  วัสดุเก็บตัวอย่างน้ํานมของจังหวัด ได้ทําประมาณการและ
มีใบเสนอราคาครบแล้ว เริ่มดําเนินการในเดือนมีนาคม  พบปัญหาในเรื่องใบเสนอราคา จากแนวทางของงาน
บริหารฯ ที่แจ้งให้ส่วนฯ หาใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบเอง  คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในเดือนมีนาคม 

ประธาน  มอบคุณนพพร  ปานจินดา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป ติดตาม ดูแล บริหารจัดการให้
ถูกระเบียบและรวดเร็ว  

        -  การบริหารคน มีวิธีคิดได้หลายอย่าง ทําให้ถูกระเบียบและรวดเร็ว เมื่อเอกสารครบถ้วน
แล้ว สามารถส่งให้ฝุายบริหารฯ ดําเนินการในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 นางนิสาชล   ศรีอ่อน ชี้แจง  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติม 
รายการเบิกเบี้ยเลี้ยงของจังหวัด กิจกรรมตรวจสอบ เพราะว่าหลังจากที่หน่วยตรวจสอบภายใน เข้ามาให้ข้อมูล
หลายด้านเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติม จึงต้องส่งเอกสารกลับ เพ่ือให้จังหวัดหาเอกสารแนบให้ครบถ้วน
ตามระเบียบ ทําให้เปูาหมายในการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย ซึ่งจะพยายามเร่งรัดให้ทัน
ตามกําหนด 

- ในส่วนของเอกสารเบิกจ่ายไม่มีปัญหา สามารถเบิกจ่ายได้ตามปกติ แต่เอกสารที่ส่งแก้ไข
พยายามเรียกคืน และเอกสารใหม่ได้ชี้แจงให้ถูกต้อง เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงดําเนินการ
เบิก-จ่ายได ้

-  แนวทางแก้ไขปัญหา ได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดตรวจสอบเอกสารแนบ พร้อมทั้ง
วิธีการเขียนที่ถูกต้องตามตัวอย่าง  

ประธาน  ให้ฝุายบริหารทั่วไปช่วยดูแล ให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด 
มอบให้นางสาวนพพร  ปานจินดา รับผิดชอบ หาวิธีแก้ไขเพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามกําหนด 



 ๖  
 

(นางนิสาชล   ศรีอ่อน) ชี้แจง  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมเพ่ิม ๓๑,๑๘๐ บาท  กําหนดในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง Thai land Postmart โดยกองผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เป็นวิทยากร มีบริษัท BEC เทโร เป็นวิทยากรร่วมกําหนดเดือนเมษายน เนื่องจากได้โอนงบประมาณพร้อม
กันทั่วประเทศ 

-  การติดตามงาน ในระบบ E-Operation และกิจกรรมที่ดําเนินการตามแผนที่กรม
กําหนด ซึ่งกําหนดระยะเวลาไม่เกินไตรมาสที่ ๒ ต่อด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรต่อเนื่องไปถึง
เดือนมิถุนายน และกําหนดระยะเวลาในการติดตามงาน 

ประธาน  การติดตามงานสามารถเริ่มตั้งแต่ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ แนะนําแนวทางการ
ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา อุปสรรค และรายงานให้ทราบ โดยไม่ควรรอให้ดําเนินการแล้วเสร็จจึงออกติดตามงาน 

-  ในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนมีนาคม ให้ส่งหลักฐานสําคัญในการเบิก-จ่ายตามเปูาหมาย 
๕๕%  ผู้ดูแลเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ หาวิธีเชิงบริหารที่ถูกระเบียบ เตรียมความพร้อมให้รวดเร็ว แต่ละ
ส่วนช่วยงานบริหารทําให้ตัวชี้วัดหน่วยงานได้ตามกําหนด 

   
มติที่ประชุม รับทราบ   

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
๕.๑ ส่วนสุขภาพสัตว์ (น.สพ.จ าลอง  วรศรี) ชี้แจง  

๑.  ตัวชี้วัดของปศุสัตว์เขต ๗ ที่ส่วนสุขภาพสัตว์ รับผิดชอบ จํานวน ๒ ตัวชี้วัด คือ 
 -  ตัวชี้วัดที่ ๑  ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบทําได้จริง ผลงานถึงเดือนมกราคม = ๓๓.๒๘ % และเปูาหมายสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ต้องได้ ๔๑ % 
-  ตัวชี้วัดที่ ๒  ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์เขตทําได้จริง  มีกิจกรรม

ดังนี้  ๑)  กิจกรรมที่ดําเนินการได้ครบ ๑๐๐% มี ๒ ส่วนคือ ที่กักสุนัขเครื่อนที่ และโครงการซ้อมแผนการ
ปฏิบัติงานเฝูาระวังโรคไข้หวัดนกระดับเขต  ๒) กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ในสุกร  เป็นวัคซีนควบคุมโรค 
ใช้เมื่อเกิดโรค และจังหวัดแจ้งความต้องการมาที่ส่วนสุขภาพสัตว์ หากถึงเดือนกรกฎาคมแล้ว ไม่มีโรคจะ
ดําเนินการจดัสรรให้ฟาร์ม GFM ในพ้ืนที่เขต ๗  

ประธาน  ให้สอบถาม ส.ค.บ. เขต ๗ ขอเสนอให้หน่วยงานเขตเบิกวัคซีนแล้วจัดสรรส่งมอบ
ให้แต่ละจังหวัดใช้ในกรณีเกิดโรค หากไม่เกิดโรคในพ้ืนที่ ต้องจัดสรรให้ใช้ในฟาร์ม GFM  หากภายหลังเกิดโรคใน
พ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ได้รับวัคซีน หน่วยงานเขตสามารถเรียกวัคซีนกลับมาใช้ได้ โดยไม่ผิดระเบียบ ขั้นตอน 

(น.สพ.จ าลอง  วรศรี) ชี้แจง 
๒.  พ้ืนที่เกิดโรค FMD ในพ้ืนที่เขต ๗  ณ วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกิดโรคในพ้ืนที่ 

๒๐ ท้องที่  สถานะโรคสงบแล้ว ๑๙ ท้องที่  คงเหลือจุดเกิดโรค ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานะเฝูา
ระวังโรคสัปดาห์ที่ ๓ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จะเป็นสถานะโรคสงบ (หากไม่มีสัตวปุวยเพิ่ม) 

ประธาน   หลังจากประชุมในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้ติดตามหรือหาวิธีการในการเรียนรู้
จากบทเรียนที่เกิดโรค FMD หามาตรการในการแก้ไข ปูองกันไม่ให้เกิดโรคซ้ํา ให้หารือกับประธานโคนมสหกรณ์โค
นมหนองโพ ซึ่งปจัจุบันเป็นประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย  

(น.สพ.จ าลอง  วรศรี) ชี้แจง  
-  วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาโรคปากและเท้าเปื่อย ณ สํานักงาน

ปศุสัตว์เขต ๗ ซึ่งนโยบายคือการแก้ปัญหาโรค FMD  
-   วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นัดปรึกษาหารือกับอาจารย์คณะสัตว

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมปศุสัตว์ เพื่อกําหนดหัวข้อการศึกษาวิจัยให้หน่วย HHU 
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ประธาน   เร่งดําเนินการและในการประชุมครั้งต่อไป ให้เชิญผู้เกี่ยวข้องไปประชุมกัน
ที่สหกรณ์โคนมหนองโพ  

(น.สพ.จ าลอง  วรศรี) ชี้แจง 
๓. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตอนนี้เกิดโรคในประเทศเวียดนาม กรมปศุสัตว์

ได้วิเคราะห์การเกิดโรคในประเทศเวียดนาม มีโอกาสแพร่ระบาดสู่ประเทศไทย จากข้อมูลมีการเกิดโรคในประเทศ
จีนและเวียดนาม จึงนํามาสร้างแบบจําลองการเกิดโรค ประเทศไทยมีพ้ืนที่เสี่ยง จํานวน ๒๕ จังหวัด ในพ้ืนที่เขต 
๗ มี ๔ จังหวัด คือจังหวัดราชบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี  ส่วนสุขภาพสัตว์ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) ในพ้ืนที่เขต ๗ 

ประธาน  สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ส่งแผนงาน ให้ทั้ง ๒ ทีมหารือร่วมกัน
โดยหมอพิมาลา เกษมสุข เป็นผู้ประสานงาน จัดทีมวิชาการของบริษัท โดยแยกสุกรฟาร์มใหญ่ กลาง เล็ก กรณี
ฟาร์มใหญ่ที่เป็นฟาร์มมาตรฐาน ให้สัตวแพทย์คุมฟาร์มดูแล ส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานให้ปรึกษากับบริษัทยา ช่วยให้
ความรู้ แนะนํา จัดประชุมผู้เลี้ยงหมู โดยเขตไปร่วม ส่วนที่เหลือรายเล็กๆ กรมปศุสัตว์จะเข้าไปดูแล 

น.สพ.จ าลอง  วรศรี  ชี้แจง 
-  ส่วนสุขภาพสัตว์ได้ตั้ง war room โรคระบาดสัตว์ จะประชุมติดตามสถานการณ์

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันจันทร์ ณ ห้อง ๑๐๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
-  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประชุมชี้แจงบทบาทสัตว์แพทย์คุมฟาร์มสุกร และ

มาตรการปูองกันควบคุมโรคในฟาร์มสุกร ได้ขอความร่วมมือให้สัตวแพทย์ผู้คุมฟาร์ม จัดทําคู่มือแผนการปูองกัน
โรค African Swine Fever และ FMD โดยส่ง E-Maill ให้ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  หลังจากประชุมแล้วได้
ติดตามเข้าตรวจฟาร์มสุกรปลอด FMD  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าเจ้าของฟาร์มมีการเตรียมความพร้อม 
กระตือรือร้น และมีความรู้ในการจัดการฟาร์ม 

-  วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ จะประชุมการเฝูาระวัง 
การปูองกัน โรค African Swine Fever โดยมี Dr.Roman Navratil Swine specialist from DYNTEC 
Company, The Czech Republic  ณ ห้อง ๒๐๔ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗  

-  เปูาหมายและผลงานในระบบ e-operation ซึ่งเป็นตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต ยังกรอกข้อมูล
ไม่ครบทุกรายการ ได้เร่งดําเนินการแล้ว  

๔.  โรคพิษสุนัขบ้า ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เกิดโรคพิษสุนัขบ้า ๔ แห่ง จากข้อมูล
เปรียบเทียบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๑  และปี ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๒ เกิดโรค ๗ ครั้ง ไตรมาสที่ ๑ เกิดโรค 
๑๗ ครั้ง และในปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ เกิดโรค ๑๖ ครั้ง การเกิดโรคสูงขึ้นเนื่องจากเป็นการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๑ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี อําเภอชะอํา อําเภอปราณบุรี เกิดโรคบริเวณเดิม สถานการณ์มีแนวโน้มลดลง 

ประธาน  ๑) ให้ประสานงานกับส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดแยกกลุ่ม
ฟาร์มสุกรขนาด ใหญ่ กลาง เล็ก กําหนดบทบาทหน้าที่  การดําเนินการ  หลังจากได้ข้อมูลแล้วกําหนดพิกัด 

           ๒)  มอบหมอจําลอง วรศรี ส่งข้อมูลเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
จังหวัดแจ้งให้ทราบ ถ้าไม่เร่งดําเนินการ ส่งข้อมูลให้เขตฯ ทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป 

           ๓)  มอบงานบริหารทั่วไป เป็นเจ้าภาพจัดประชุม หน่วยงานจังหวัดในพ้ืนที่เขต ๗ 
ตรวจสอบรายละเอียด เรื่องงานตามนโยบายของกระทรวงฯ กรม และงานประจํา จังหวัดใดมีปัญหาให้นํามาเสนอ
ในที่ประชุม โดยแจ้งวาระ เช่น จังหวัดที่มีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า, ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์กําหนดจังหวัด
ราชบุรีและนครปฐมชี้แจงเรื่องความปลอดภัย, และส่วนส่งเสริมฯโครงการ ธคก. กําหนดหน่วยงานละไมเ่กิน ๒ เรื่อง  

น.สพ.จ าลอง  วรศรี  ชี้แจง  แผนปฏิบัติงานเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
- เฝูาระวังโรค ASF  



 ๘  
 

- ศึกษา วิจัย โรคปากและเท้าเปื่อย 
- ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร 
- ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ 
- ตรวจรับรองการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) 
- วางแผนปูองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 
- ตรวจรับรองสถานพยาบาลสัตว์ 
- วันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ อบรมนักระบาดของเขต ๗ มีนายสัตวแพทย์ จํานวน ๒๕ คน เน้นการศึกษา 
วิจัย โรค FMD  ที่ โรงแรมเวลล์ 

 
๕.๒  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

นางนิสาชล  ศรีอ่อน ชี้แจง  ตัวชี้วัดปศุสัตว์เขตด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กิจกรรม
เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีเปูาหมายดําเนินการ ๕ กิจกรรม เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ - 
มีนาคม ๒๕๖๒ สามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมาย ๑๐๐%  คือ  

๑.  กิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรโคเนื้อ เปูาหมาย ๒๕ ราย ดําเนินการ
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๒.  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นําเกษตรกร เปูาหมาย ๑๐ ราย ดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๒  

๓.  กิจกรรมสืบสานอาชีพโคนมการอบรมการดูแลรักษาเครื่องรีดนม เปูาหมาย ๖๐ ราย 
ดําเนินการ ๒ รุ่นๆละ ๓๐ ราย ในวันที่ ๑๔-๑๖ ก.พ. ๖๒ และวันที่ ๒๘ ก.พ.- ๑ มี.ค.๖๒  

๔.  โครงการ ศพก. มีจํานวน ๘ ราย ดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๕.  หลักสูตร Young Smart Farmer เปูาหมาย ๒๐ ราย กําหนดดําเนินการวันที่ ๔ – ๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒   
-  ในส่วนตัวชี้วัดด้านส่งเสริมของปศุสัตว์จังหวัดตามข้อมูลที่จังหวัดรายในระบบ E-

Operation มีกิจกรรม คือ  
๑.  โครงการ ศพก. เปูาหมาย ๖๒ ราย ดําเนินการแล้ว ๘๘.๗%  
๒.  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง อบรม Smart Farmer เปูาหมาย ๔๖๐ ราย 

ดําเนินการแล้ว ๖๘.๙๑% 
๓.  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่  เปูาหมาย ๒๑ แปลง ดําเนินการแล้ว 

๔๗.๖๒%  
ประธาน   ๑)  ให้ทุกส่วนฯ/ฝุาย ติดตามรายละเอียดตัวชี้วัด รวบรวมให้นายอดิศักดิ์  ใจหลัก 

ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ๒)ผลการตรวจราชการในพ้ืนที่ ให้สรุปผลแต่ละโครงการ ชี้แจงปัญหา 
ข้อเสนอแนะ ๓) หลังจากแจ้งเรื่องตัวชี้วัดแล้ว ให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯติดตาม และแจ้งเตือนก่อนครบกําหนด 

๕.๒.๑  ผลการปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (โดยนายวสุ  รูปสวย) 

    ในพ้ืนที่เขต ๗ มีพ้ืนที่เปูาหมาย ๖ จังหวัด ๑,๖๐๐ ไร่ มี ๓ จังหวัดที่เกษตรกร
สมัครเข้าร่วมโครงการ คือ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกร ๗ ราย ๘๖ ไร่ , ราชบุรี เกษตรกร ๔ ราย ๒๖ ไร่และ
ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร ๒ ราย ๒๐ ไร่ 

-  จากการติดตามการประชาสัมพันธ์ โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่สําหรับปลูกพืช
อาหารสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามข้อสั่งการของปศุสัตว์เขต ๗ ได้ประสานงานจังหวัดเพชรบุรี นัด
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หมายปศุสัตว์อําเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกร ทําการประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการอีก ๑ ครั้ง เพ่ือให้
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แต่เกษตรกรไม่มีความสนใจ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไม่เหมาะสม เช่น เป็นปุาชายเลน 
สภาพดินเค็ม ปลูกพืชอ่ืนไม่ได้ และช่วงฤดูฝนพื้นท่ีเป็นที่รับน้ํา มีน้ําทะเลหนุนสูง น้ําท่วม ในฤดูแล้งขาดน้ํา เพราะ
พ้ืนที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ปลายน้ํา 

ประธาน   ให้สรุปโครงการฯของจังหวัดที่ไม่ได้ตามเปูาหมาย เหตุผลพร้อม
ภาพประกอบ  และฝากทุกส่วนฯ หลังจากเดือนเมษายนให้ดําเนินการแบบเดียวกัน ในการไปติดตามโครงการใน
พ้ืนที ่ทําสรุปโครงการ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 

๕.๒.๒  ผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ (โดย
นายสําเนา   แก้วทวี) 

๑. การอนุมัติซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที๑่ เพศผู้ รวมทั้งหมดลูกโค ๕๖ ตวั ลูกกระบือ ๓ ตวั รวม เป็น
เงินทั้งหมด ๖๐๕,๐๐๐ บาท         

๒. การอนุมัติจําหน่ายทะเบียน ลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑ รวมลูกโคทั้งหมด ๒๙  ตวั ส่งเงินเข้า
โครงการ ธกค. จํานวน ๒๘๔,๖๐๐ บาท 

๓. การอนุมัติขยายผลลูกโค-กระบือ (เพศเมีย) ตัวที่ ๑ ไป ๒ จังหวัด คือจังหวัด
เพชรบุรีและกาญจนบุรี ลูกโค ๑๒ ตัว ลูกกระบือ ๑๓ ตัว ได้ยื่นแบบแสดงความจํานงค์เรียบร้อยแล้ว  

๔. การอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ โค  ๓๙ ตัว  เป็นกรณีพิเศษ ๑๑ ราย ปกติ ๒๘ ราย 
๕. ส่งเงินค่าจําหน่าย แม่โคตาย มีการจําหน่ายแม่โคตาย ๓ ตัว ไม่มีค่าซากโดยฝังกลบ  
๖. สรุปผลการดําเนินการติดตามสัตว์โครงการ ธคก.                                 

- จํานวนสัตว์ทั้งหมด โค ๓,๗๔๖ ตัว กระบือ ๔๐๕ ตัว                      
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมอายุครบ ๓ ปี ไม่มีลูก โค ๙๖๗ ตัว กระบือ ๘๑ ตัว  
- ลูกโค-กระบืออายุครบ ๑๘ เดือน ไม่ดําเนินการซื้อ/ขยาย โค ๓๖๑ ตวั กระบือ ๒๐ ตัว  
- แม่โค-กระบือ สัญญายืมครบ ๕ ปี รอมอบกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขฯ โค ๖๗ ตัว 

กระบือ ๑๐ ตัว  
๗.  การคัดเลือกกลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือ

เกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ระดับสํานักงานปศุสัตว์เขต ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔, ๑๕ และ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ดังนี้   

- วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองมะค่า ต.ท่าเคย 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  

- วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ ต.
พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  

- วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกรตาม
พระราชดําริ อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  

๘.  สรุปผลการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดําเนินงานโครงการธนาคาร
โค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ดีเด่น ระดับสํานักงานปศุสัตว์เขต ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  สํานักงานปศุสัตว์
จังหวัดกาญจนบุรี 

๒) หมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการดําเนินงานโครงการ ธคก. ดีเด่น 
    -  อันดับที่ ๑ : กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร 

ตามพระราชดําริ  ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 



 ๑๐  
 

    -  อันดับที่ ๒   : กลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านหนองมะค่า ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุรี 

    - อันดับที่ ๓ : กลุ่มธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ หมู่ที่ ๒ 
ต.เขาจ้าว  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

๙.  กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประจําปี 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ 
เข้าดําเนินการคัดเลือกเกษตรกร ด้านการเลี้ยงสัตว์ ระดับกรมปศุสัตว์ ของนายนรินทร์ ผิวเกลี้ยง เกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ตะเภาทอง ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือยกย่องประกาศเกียรติคุณของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์
ให้ปรากฏและยึดถือเป็นตัวอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน  

แผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๒   
-  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ติดตาม คก. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพ่ือแก้ไขปัญหา

ที่ดินทํากิน   ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
-  วันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ฝึกอบรม Young Smart Farmer ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 
-  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ประชุม ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะ ใน 

พ้ืนทีเ่ขต ๗ ณ สํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 
-  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ํานม 
-  วันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ติดตามกลุ่มผู้นําเกษตรกร ทุกจังหวัดในพ้ืนที่เขต ๗  

ประธาน  เรื่องแผนการปฏิบัติงานตามที่หน่วยตรวจสอบภายในทักท้วง  ทุกส่วนฯที่ลงพ้ืนที่ใน
เดือนมีนาคมต้องส่งหนังสือให้งานบริหารทั่วไปทราบ คือ วัตถุประสงค์ที่ติดตาม ปัญหา อุปสรรค อยู่ในขั้นตอนใด 
ดําเนินการอย่างรวดเร็ว ในเชิงรุก 

- ให้ส่วนยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว์ หาสถานที่ท่ีเหมาะสมในการจัดตั้งส่วน
ฯ หลังจากนั้นจะให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โครงการงานพระราชดําริมาปฏิบัติงานในห้องนั้นแทน 

๕.๓  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (นายธนกร  ซิ้มเกษม) ชี้แจง   
๑.  การปรับปรุงข้อมูลจํานวนเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ภาพรวมของเขต ๗ ได้ร้อยละ ๗๑.๒๑ เริ่มปรับปรุงตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ในรอบ
แรกเปูาหมาย ๘๐% รอบที่ ๒ เปูาหมาย ๑๐๐% ซึ่งจังหวัดรับทราบและส่วนยุทธฯไปติดตามอีกครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่
จะรีบดําเนินการตั้งแต่ต้นปี มีการเพิ่มรายใหม่และปรับปรุงข้อมูล  

๒. การขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ จากการประชุมให้แนวทางตามที่สั่งการ ให้ดําเนินการและ
หาแนวทางที่จะขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์  ซึ่งได้รับคําแนะนําให้ของบประมาณจากกองแผน มีตัวอย่างและ
ดําเนินการในรูปแบบงบประมาณ จัดประชุม วิเคราะห์พ้ืนที่ ความน่าจะเป็น ว่าอุปสรรคและโอกาสในพ้ืนที่ ราย
ชนิดสัตว์แต่ละชนิด มีคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้ายุทธฯ ร่วมระดมทําแผนยุทธศาสตร์ 

ประธาน  แจ้งจังหวัดและนําข้อมูลจํานวนเกษตรกรส่งผ่านไลน์ให้เขตทราบ  
 -  การขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ ๑) ศึกษา บทบาทหน้าที่ของกรรมการแต่ละส่วนฯ ควร

เพ่ิมเติมหรือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล  ๒) การเพ่ิมเติมกรรมการฯ มีส่วนไหนบ้าง (องค์ประกอบ) 
ศึกษาความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ มีความเหมาะสม คล่องตัว มองภาพรวมแต่ละจังหวัด ๓) ทําให้มีการ
เคลื่อนไหว ขับเคลื่อนไปแต่ละจังหวัด ศึกษาปัญหา อุปสรรค ที่จะแก้ไขในภาพรวม สรุปเป็นขั้นตอนการ
ดําเนินงานในแต่ละปี มอบให้คุณนพพร ปานจินดา ตรวจสอบงบประมาณท่ีเหลือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ขอปรับ
มาทําการขับเคลื่อน ให้เสนอมาเป็นงบกลาง 



 ๑๑  
 

 

-  มอบให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ หาสถานที่ทํางานที่เหมาะสม ต้องการห้องแบบไหน สามารถ
ออกแบบให้เป็น IT สร้างสรรค์เป็น Smart Office  และมอบคุณนิสาชล  ศรีอ่อน แยกงานโครงการพระราชดําริฯ 
ออกมาใช้ห้องยุทธศาสตร์ฯแทน ให้ดําเนินการทันที  

- การปฏิบัติงานของหน่วย HHU  กําหนดบทบาทให้ชัดเจน ส่วนส่งเสริมฯ นักวิชาการ
สัตวบาล ในหน่วย HHU ให้นําองค์ความรู้ด้านสัตวบาล มาปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ํานม, อาหารสัตว์     

๕.๔  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล ชี้แจง  
     ๑.  สรุปรายงานตัวชี้วัดของปศุสัตว์เขต ๗ 

 ๑)  เปูาหมาย GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตรวจติดตามกํากับดูแล 
ได้ ๕๐%, ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจ ได้ ๓๗.๕%, อบรมผู้ประกอบการ ได้ ๕๘๙.๓๓% 

 ๒)  ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP (รับรองใหม่)  ได้ ๕๐% 
 ๓)  ตรวจติดตามให้คําแนะนําสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ได้ ๘๐% 
 ๔)  ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ประจําเขต เข้าฟาร์ม โรงฆ่า  ได้ 

๑๒% เนื่องจากชุด Strip test จัดส่งล่าช้า 
 ๕)  สรุปผลกิจกรรม ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ กิจกรรมผู้ประกอบการ

โรงงานอาหารสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจติดตามมาตรฐาน GMP/HACCP เปูาหมาย ๑๕ แห่ง ดําเนินการแล้ว 
๕๓.๓๓%  

 ๖)  เปูาหมาย สิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ตรวจติดตามฟาร์มสุกรและ
โรงฆ่าสัตว์ ได้ ๘๓.๓๓%,  ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เกินเปูาหมาย ๑๑๖.๖๗% 

 ๗)  สรุปผลกิจกรรม ตรวจรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ดําเนินการตรวจติดตามฟาร์มปศุ
สัตว์อินทรีย์ตามเปูาหมาย ๑๐๐% 

๒.  สรุปรายงานงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
 ๑)  สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมินมาตรฐาน ได้เกินเปูาหมาย 

๗๒.๒๓% 
 ๒)  จํานวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับตรวจประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ฮาลาล ได้ ๕๗.๖๙% 
๓.  สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 ๑)  GAP ฟาร์มปศุสัตว์ ตรวจรับรองใหม่ ๕๗ ฟาร์ม, ติดตาม ๒๖ฟาร์ม, ต่ออายุ ๖๓ฟาร์ม 
 ๒)  ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๑ ออกตรวจประเมินจังหวัดนครปฐม ๒ 

ฟาร์ม ได้ระดับ ๓ ดาว, จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ ฟาร์ม ได้ระดับ ๓ ดาว, จังหวัดราชบุรี ๔ ฟาร์ม ได้ระดับ ๔ ดาว 
 ๓)  GMP โรงฆ่าสัตว์ 

-   วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์ 
บริษัท วี ซี มีท โปรเซสซิ่ง จํากัด จังหวัด ราชบุรี 

-  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยากรอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ และ
สถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ณ เอส อาร์ ฮาลาล มีท ฟาร์ม อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 

 ๔)  GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ ตรวจติดตามสหกรณ์โคนมซอนต้าจอมบึง จํากัด จ.
ราชบุรี และกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมดําเนินสะดวก ศูนย์ฯ จอมบึง จ.ราชบุรี 



 ๑๒  
 

 ๕)  GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ  เปูาหมายการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์รวบรวม
น้ํานมดิบ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตรวจติดตาม มีเปูาหมาย ๓๒ ทําได้ ๔๓.๗๕% ,  ต่ออายุ มีเปูาหมาย ๔ 
ผล ๑ ได้ ๒๕%  

 ๖)  GMP ศูนย์รวบรวมไข่  
-  วันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมไข่ และฟาร์ม

ไก่ไข่จากหน่วยงาน AVA ประเทศสิงคโปร์ ณ บริษัท เกษมชัยฟฺูด จํากัด จ.นครปฐม (ฟาร์มฟูาใส ๑ และฟาร์มไผ่ขอม) 
-  วันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับการตรวจประเมินศูนย์รวบรวมไข่ และ

ฟาร์มไก่ไข่จากหน่วยงาน AVA ประเทศสิงคโปร์ ณ บริษัท เกษมชัยฟฺูด จํากัด จ.นครปฐม (ฟาร์มฟูาใส ๒ และศูนย์
รวบรวมไข่เกษมชัยฟููด) 

-  เปูาหมายการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมไข่ ตรวจติดตามมี
เปูาหมาย ๓ ยังไม่มีผล, ต่ออายุมีเปูาหมาย ๒ ได้ ๕๐% 

 ๗)  ปศุสัตว์ OK ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 
-  วันที ่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วิทยากรอบรม โครงการอบรมผู้ประกอบการ

หลักสูตรปศุสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๒๐ ราย 
-  สรุปการรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ จังหวัดกาญจนบุรี มีการรับรองใหม่ ๕ 

แห่ง, สมุทรสงคราม ต่ออายุการรับรอง ๑ แห่ง , ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจติดตาม ๕ แห่ง 
-  การรับรองสถานที่จําหน่ายไข่สด ๑)  ขอรับรองใหม่  จังหวัดกาญจนบุรี ๑๒ แห่ง

, ประจวบฯ ๕ แห่ง ๒)  ตรวจติดตาม จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ แห่ง, สมุทรสาคร ๓ แห่ง ๓)  ตรวจต่ออายุ    
จังหวัดสมุทรสงคราม  ๒ แห่ง 

-  เปูาหมายการตรวจประเมินสถานที่จําหน่ายไข่สด  ๑)  การตรวจรับรองใหม่ ทํา
ได้เกินเปูาหมาย ๕๔๖.๔๗% ๒)  การตรวจติดตาม   ได้ ๒๕%  ๓)  ต่ออายุ  ได้ ๑๓.๓๓% 

๘)  ตรวจประเมินระบบ GMPและHACCPโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
-  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บริษัท ศิริแสงอารัมพี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ขอบข่ายการรับรอง : ปลาปุน 
-  วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ บริษัท โอเชี่ยนฟีด จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ขอบข่ายการรับรอง : ปลาปุน ปลาและกระดูกปลาปุน 
ประธาน  ๑)  สอบถาม สพส. เรื่องเปูาหมายปศุสัตว์ OK ที่ทําได้เกินเปูาหมาย มีผลผูกพัน

ต่องบประมาณหรือไม่ และการดําเนินการตลาดปศุสัตว์ OK เช่นจังหวัดราชบุรี มีบูธ หรือร้านขายหมูมากมาย 
สามารถเข้าไปช่วยทําให้ผ่านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ OK ได้หรือไม ่

๒) การทําให้จังหวัดราชบุรีและนครปฐม เป็นเมืองแห่งความปลอดภัยด้านสินค้า
ปศุสัตว์ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การผลิต ค่าแปรรูปตลาด สามารถรับประกันถึงความปลอดภัย ให้ศึกษาแนวทาง 
ข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนา ส่วนที่เหลือ โดยใช้หลักตลาดนํา ทําให้เป็นรูปแบบที่สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ และหาวิธีการในการอํานวยความสะดวก, ให้ได้ตามมาตรฐาน, ลดต้นทุน แก่ผู้ประกอบการ มีการ
เปรียบเทียบระหว่างจังหวัดราชบุรีกับนครปฐม เช่น ส่วนผลิต, โรงฆ่า, สถานที่จําหน่าย รวมทั้งการขับเคลื่อนต่างๆ 
ให้ความสําคัญกับอาหารสัตว์เช่น แหล่งอาหารทั้งในและต่างประเทศ, การขนส่ง, วัตถุดิบอาหารสัตว์ ทําพิกัดแผน
ที่เฝูาระวัง ในเชิงรุก ( พร้อมส่งให้ปศุสัตว์เขตทราบ) 

แผนการปฏิบัติงานเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 
๑. ตรวจติดตาม GAP 

-  ๘   มี.ค.๖๒       ฟาร์มไก่เนื้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
-  ๑๑ มี.ค.๖๒       อภิชาติฟาร์ม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และสมยศฟาร์ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 



 ๑๓  
 

 

๒.  ตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ 
-  ๑๕ มี.ค.๖๒      สหกรณ์โคนมกําแพงแสน จก. ศูนย์ฯทุ่งลูกนก จ.นครปฐม 
-  ๒๐ มี.ค.๖๒      สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คห้วยสัตว์ใหญ่และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านเฉลิม

ราชพัฒนา จก. จ.ประจวบฯ  
๓.  ตรวจ GMP ศูนย์รวบรวมไข่     -  ๔ มี.ค.๖๒  บริษัท เอสซีเอฟ เอ้กโปรดักส์ 2000 อ.เมือง จ.นครปฐม 
๔.  ตรวจติดตาม GMP โรงฆ่าสัตว์ 

-  ๔ มี.ค. ๖๒       โรงฆ่าอุไรวรรณ พาริก อ.บ้านโปุง จ.ราชบุรี 
-  ๑๙ มี.ค. ๖๒     โรงฆ่า บริษัท เอ.วาย .เค มัทเทิน จํากัด อ.เมือง จ.นครปฐม 
-  ๒๙ มี.ค. ๖๒     โรงฆ่า เจ้ยุหมูอินเตอร์  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

๕.  ตรวจติดตามฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์  
-  ๒๐-๒๑ มี.ค. ๖๒   BF ๕  จังหวัด เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ รวม ๖ ฟาร์ม 
-  ๒๗ มี.ค. ๖๒        BF ๒   จังหวัด ราชบุรี รวม ๖ ฟาร์ม 

๖.  ตรวจติดตามให้คําแนะนําสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล 
-  ๑๘ มี.ค. ๖๒      จังหวัดเพชรบุรี   โรงฆ่า ๓ แห่ง สถานที่จําหน่าย ๒ แห่ง 

๗.  GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 
-  ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  บริษัท อินเทคค์ฟีด จํากัด จ.สมุทรสาคร 
-  ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒  บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด จ.สมุทรสาคร 
-  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒       Residue monitoring plan 
ที่ประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๖.    เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑  มอบคุณนพพร  ปานจินดา ถ่ายรูปภายในห้องแต่ละส่วน/ฝุาย นําเสนอในการประชุม

ทุกเดือน  
๖.๒  มีการเสนอแนะความคิดเห็น ปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑)  ความชัดเจนในการปฏิบัติงานของฝุายบริหารฯ ต้องการให้ทําอะไร แบบไหน ควรแจ้งให้ทราบพร้อมตัวอย่าง 
๒)  เอกสารด้านกฎหมายที่ฝุายบริหารฯ ส่งให้เจ้าหน้านิติกร ควรแยกส่วน/ฝุาย 
๓)  ส่วนสุขภาพสัตว์ขอให้ For Word Mail ให้ทุกฉบับ ได้ดําเนินการแล้ว 
๔)  งานที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่นิติกร ให้เสนอฝุายบริหาร 
๕)  การใช้รถยนต์สํานักงาน ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง โดยเฉพาะเลขไมล์  
๖)  การประสานงานระหว่างส่วน/ฝุาย ขอให้ชี้แจงต่อผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือหัวหน้าส่วน/ฝุาย 
๗)  การรับ-ส่งหนังสือราชการ ให้ส่งตามการแบ่งส่วน/ฝุาย ผู้รับผิดชอบตามคําสั่งสํานักงานปศุสัตว์เขต ๗ 

๖.๓  การสร้างบรรยากาศในการทํางาน กิจกรรมสันทนาการ หรือสถานที่ทํางานสดชื่น 
มอบให้ น.สพ.ปรัศนี  ชูรัตน์ เป็นผู้ดําเนินงาน หากมีค่าใช้จ่ายให้แจ้งคุณนพพร  ปานจินดา จัดหางบกลางมาช่วย
สนับสนุน  
ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.  

 
                   นางสาวอริญญา  บุญประกอบ 
              ผู้จดรายงานการประชุม  


