
 
   

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 

คร้ังที่ ๑/256๔ 
วันที่ ๒๗ มกราคม 256๔ เวลา  ๑๓.๓0 น. 

ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง/ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพ่ือทราบ  
   

4.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑. การปฏิบัติหน้าที่และตรวจติดตามเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  
๒. การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานติดตามสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน และประสาน    

    การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ 
๓. การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อ   ไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
๔. การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยนาทใสสะอาด ๒๕๖๔” 
๕. การดำเนินการเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม ๕ ส ประจำปี ๒๕๖๔ 
๖. การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค 

รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ 
๗. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ใน

ราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘. ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 

4.2  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
 ๑. กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบของสำนักงานกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 ๒. การจัดงานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๓. การดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ 

        ๔. ทบทวนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๕. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

4.3  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
          ๑. โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 
          ๒. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
          ๓. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เก่ียวเนื่อง 

  4.4  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  1. สำรวจจำนวนฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอ 
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4.5  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 1. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 ๒. โครงการไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓. โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลล่าในแพะแกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

4.6  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 
          - 

4.7  ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท 
      - 

๔.๘  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ    
     - 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประชุม 

ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
 ครั้งที่ ๑/256๔ 

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. 256๔ 
เวลา ๑๓.๓0 น. ณ หอ้งประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 

 
ผู้มาประชุม 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
๑. นายธนยศ   นงบาง   รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
๒. นายธนยศ    นงบาง                      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์       
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
๓. นายกันตภณ  ปภากรเกตุรัตน์                 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
๔. นายศิลาวุฒิ    จันทวงค์      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์

  ๕. นายสุชาติ       ยี่สาคร            หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท 
๖. นายกันตภณ    ปภากรเกตุรัตน์               หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์   
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ 
๗. นางสาวสรญา    ศักดิ์คำ                      เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน                  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ 
๘. นายชาญศิลป์    สั่งสอน             ปศุสัตว์อำเภอวัดสิงห์ 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสรรพยา 
๙. นายศิริวัฒน์      อินทร์บุญ            ปศุสัตว์อำเภอสรรพยา 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี 
๑๐. นายสุรเชษฎ์   กระจายสี           ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี 
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา 
๑๑. นายรัฐโรจน์    โรจน์ธนาดำรงค์            ปศุสัตว์อำเภอหันคา                
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง 
๑๒. นายอลงกต     โตแฉ่ง                       ปศุสัตว์อำเภอหนองมะโมง             
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินขาม 
๑๓. นายประสิทธิ์   มีผล             ปศุสัตว์อำเภอเนินขาม             

ผู้เข้าร่วมประชุม 

     ๑. นายธวัชชัย      อยู่ทะเล            หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชัยนาท               
     ๒. นางสาววิจิตรา  นาคปัด               เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๓0  น.   

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  นายธนยศ  นงบาง  หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
กล่าวเปิดประชุมข้าราชการและบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ครั้งที ่๑/256๔ วันที่ ๒๗ มกราคม  
พ.ศ. 256๔    
      ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประกาศ
จังหวัดชัยนาท สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ เช่น งานบุญ งานบวช งานแต่ง แต่ห้ามมีการเต้นรำ สถานบริการ
สามารถเปิดบริการตามปกต ิหากมีการเดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท ต้องมีหนังสือรับรอง 
ต้องกักตัว และต้องรายงานตัว ในส่วนของหน่วยงานราชการสามารถดำเนินกิจกรรมจัดฝึกอบรมได้ปกติ ต้องรักษา
ระยะห่าง (Social Distancing) เพื ่อเป็นการกระตุ ้นการใช้จ ่ายงบระมาณ หากมีการอบรมเกิน ๕๐ คน                   
ต้องดำเนินการขอผ่านศูนย์โรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อทุกวันพฤหัสบดี 
    ๒. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทผ่านในเรื่องการ
เบิกจ่ายไปแล้วนั้น ในส่วนของงบลงทุนได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๕๐% 
      ๓. เช ิญชวนบุคลากรสำนักงานปศุส ัตว ์จ ังหวัดชัยนาท บร ิจาคเล ือดสภากาชาดไทย          
กาชาดจังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือพร้อมกัน ณ อาคารวิมลคุนากร ศาลากลาง       
จังหวัดชัยนาท รอบเวลา ๑๑.๐๐ น. ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     ๔. ประชาสัมพันธ์หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ ในการสนับสนุนดอกป๊อปปี้ทหารผ่านศึก 
ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื ่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ /2562 เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. 256๔           
ส่งทาง  e-mail ของทุกกลุ ่มฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอตรวจสอบ ไม่มีกลุ ่มฝ่ายและอำเภอขอแก้ไข        
ตามที่หน่วยงานภูมิภาคได้รับมอบหมายภารกิจ งาน/โครงการสำคัญในการประชุมประจำเดือน เพื่อรับทราบ
ปัญหาอุปสรรค/สร้างการรับรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน จึงขอให้กลุ่ม
งานทุกกลุ่มงาน/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ นำเรื่องเข้าวาระการประชุมเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงาน และแจ้งข่าวสารต่างๆ เพ่ือรายงานให้สำนักงานเลขานุการกรมปศุสัตว์เป็นประจำทุกเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง/ผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา 

      - ไม่มี 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
   
      - ไม่มี 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
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 ๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

     นายธนยศ นงบาง     หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
   4.1.1  การปฏิบัติหน้าที่และตรวจติดตามเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ  การปฏิบัติ

หน้าที่และตรวจติดตามเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการเวรยามรักษาการณ์ในช่วงวันหยุด และวันเสาร์-อาทิตย์ 
ช่วงเวลากลางคืนต้องมีการเปิดไฟ ล๊อคประตูหน้าต่าง ไฟฟ้า และสำนักงานอำเภอที่แยกออกมาจากอำเภอ ขอความ
ร่วมมือให้ออกคำสั่งอยู่เวรยามอย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้รับผิดชอบ เน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบในช่วงวัน
เวลาดังกล่าว บริเวณใกล้สวนนกชัยนาทห้ามให้บุคคลภายนอกนำรถเข้ามาจอดบริเวณสำนักงานและดูแลให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

  4.1.๒ การแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานติดตามสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน และประสานการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในวันหยุดราชการ  ทุกวันหยุดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทมีเวร   
กลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม ในเรื่องของการติดตาม ประสานงาน การแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ช่วง
วันหยุดราชการต้องเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันสถานการณ์เร่งด่วน 

  4.1.๓ การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตามที่จังหวัดชัยนาท ได้ออกคำสั่งควบคุมสถานประกอบการ สถานบริการ     
และงดการจัดกิจกรรมรวมทั้งการปิดสถานที่ที ่เสี ่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙          
(โควิด-๑๙) ในการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ มกราคม 
๒๕๖๔ โดยมีมติให้ออกประกาศจังหวัดชัยนาท ในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการ     
แพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ฉบับที่ ๖) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ให้สถานที่ กิจการ และกิจกรรมที่มีปิดประกาศให้ปิดและงดเว้นการจัดกิจกรรม     
สามารถเปิดทำการ ดำเนินการ หรือทำกิจกรรมได้รายละเอียดตามประกาศจังหวัด จึงขอแจ้งให้บุคลากรทุกท่าน
ทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว 

  4.1.๔ การประกาศเจตนารมณ์ “ส ุจร ิต โปร ่งใส จ ังหว ัดช ัยนาทใสสะอาด ๒๕๖๔”                
ด้วยจังหวัดชัยนาทให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลและ      
พันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที ่ของรัฐและเป็นมาตรการภายใน            
เพื ่อป้องกันการทุจริต จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยนาทใสสะอาด ๒๕๖๔”           
โดยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   
(No Gilf Policy) และประกาศจังหวัดชัยนาท เรื ่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม“สุจริต โปร่งใส จังหวัดชัยนาท       
ใสสะอาด” จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตามประกาศดังกล่าว เพื่อเป็ นการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ยึดถือความสุจริตและโปร่งใสเป็นแบบอย่างการประพฤติท่ีดี จึงขอให้บุคลากรในสังกัด
ปฏิบัติตามแนวทางประกาศดังกล่าว 

  4.1.๕ การดำเนินการเพ่ือตรวจติดตามและประเมินผลกิจกรรม ๕ ส ประจำปี ๒๕๖๔ 
   เนื ่องจากปัจจุบัน พบการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ ส และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งจะต้องประเมิน
สถานการณ์ว่าอยู ่ในสภาวะความเสี ่ยงหรือไม่ จึงขอให้ทุกหน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส ต่อไปอย่างต่อเนื ่อง          
และรายงานการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มพร้อมรูปภาพ ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่  
ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับการตรวจติดตามผลการดำเนินการ ให้คะแนน ตัดสิน ประกาศผล และ 

 
 
 



 
 

-๔- 
 
มอบรางวัลตามแผน หากสถานการณ์คลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สามารถปรับแผนการดำเนินกิจกรรม ๕ ส      
ได้ตามความเหมาะสม จึงขอแจ้งคณะทำงานกิจกรรม ๕ ส หัวหน้ากลุ่มฝ่ายทุกกลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ 
บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ตามโชนพื้นที่ที ่ได้รับมอบหมาย       
เพื ่อเก็บข้อมูลการดำเนินกิจกรรม และรูปถ่ายก่อน -หลัง เพื ่อรายงานผลกองการเจ้าหน้า กรมปศุส ัตว์              
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

  4.1.๖ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำ
ภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบการกำหนด
วันหยุด ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ 

   ๑. กำหนดให้ว ันศุกร์ที ่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันจันทร์ที ่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔         
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ 

   ๒. กำหนดให้วันศุกร์ที ่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ 
(ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี) ว ันจันทร์ที ่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีบุญบั ้งไฟ) วันพุธที ่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้     
(ประเพณีสารทเด ือนสิบ) ว ันพฤหัสบดีท ี ่  ๒๑ ต ุลาคม ๒๕๖๔ เป็นว ันหยุดราชการประจำภาค กลาง                    
(เทศกาลออกพรรษา) 

   ๓. ให้เล ื ่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที ่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔             
เป็นวันศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

   ๔.ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการ
ของประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   

  4.1.๗ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่        
ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

  - ด้วยสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการโครงการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อม
และศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาคราชการทั่วไป ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและสามารถ
ตอบสนองการทำงานในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว กำหนดกลุ ่มเป้าหมาย       
เป็นผู ้มีศักยภาพสูง สามารถขอดูรายละเอียดได้ที ่ฝ่ายบริหารทั ่วไป ในเรื ่องของการสมัคร และกำหนดวัน            
จัดฝึกอบรม 

  4.1.๘ ข้อสั่งการที่ประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ 

   - เน้นย้ำโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร กาฬโรคแอฟริกาในม้า เน้นย้ำให้ตรวจสอบ 
   - ตัวชี้วัดการข้ึนทะเบียนเกษตรกร การประสานงานกับปศุสัตว์อำเภอ 
   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท หนังสือประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 

ได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว  
    - และงานฟังก์ชันอื่นๆ 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
 
 
 



    
 

-๕- 
 

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

            นายธนยศ นงบาง   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
            ๔.๒.๑ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบของสำนักงาน
กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้ดูแล
ระบบของหน่วยงาน สำหรับขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื ่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ           
พ.ศ.2564 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท 
    ๔.๒.๒. การจัดงานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้จัดงานมหกรรมแพะและเชื่อมโยงตลาดแพะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทได้
วางแผนดำเนินการจัดงานประมาณเดือน มีนาคม 2564 แต่หากงบประมาณโอนมาให้ล่าช้าอาจไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ได 
   ๔ .๒ .๓ การดำเน ินการพัฒนาบุคลากรตามตัวช ี ้ว ัด : ระดับความสำเร ็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการรายงานแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน           
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ในหัวข้อเรื ่อง “การพัฒนาสภาพแวดล้อมที ่ด ีในที ่ทำงาน” โดยมีข้าราชการและ         
พนักงานราชการ จำนวน 2๒ ราย ซ ึ ่งจะดำเน ินการจ ัดกิจกรรมในว ันที ่  ๕ ก ุมภาพันธ ์ 256๔ เวลา               
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จึงขอแจ้งให้บุคลากรที่มีรายชื่อในแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อรายงานผลการพัฒนาบุคลากรให้กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ 
ตามท่ีกำหนด ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเพิ่มเติมในไลน์กลุ่มสำนักงานฯ 

  ๔.๒.๔ ทบทวนตัวชีว้ัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละความสําเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม  
   2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
   3. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
   4. ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
   5. ระดับความสําเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ 
   6. ร้อยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 
   7. ระดับความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
   8. การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
ร้อยละความสําเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ การบันทึกข้อมูลในระบบ e-Operation 
ตัวชี้วัดที่ 1 : (RPT107) 

 ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สํานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตัวชี้วัดที่ 2 :  (RPT112) 
ร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดทําได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตว์อําเภอได้ รับ มอบหมายตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระดับความสําเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามแผนการ
ปฏิบัติงาน คือ กิจกรรมที่กลุ่มงาน/อำเภอ ปฏิบัติงาน เดือนละ  6 ข่าว 
 



 
 

  -๖- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 2 : ระดับความสําเร็จในดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์  
  1.ดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานกรมปศุสัตว์ในไลน์กลุ่ม  “IO-DLD” 

ภายใน 24 ชั่วโมง  กรณีเป็นเรื่องซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้ดําเนินการภายใน 2 วัน  
  2. นําข้อสรุปการดําเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เผยแพร่ ผ่านสื่อ 

ประชาสัมพันธ์ 3 ช่องทาง ขึ้นไป 
  3. ส่งรายงานหลักฐาน เช่น ภาพ หรือ clip การแถลงข่าว, ข่าวแจก หรือ Press Release, 

Website หรือ ข่าวที่ชี้แจงจากสื่อ ให้ สํานักงานเลขานุการกรมภายใน 3 วันนับแต่วัน รับทราบข่าวโดย
ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

  ๔.๒.๕ การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 
 

1. การดูแลสุขภาพสัตว์/การรักษาสัตว์ 

2. การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ 

3. การส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ 

4. การส่งเสริมการสร้างมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์/โรงฆ่าสัตว์/ร้านค้าปศุสัตว์/ร้าน
จำหน่ายเนื้อสัตว์ 

5. การส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

6. การให้บร ิการประชาชน/เกษตรกรด้านการปศุส ัตว ์/การมีส ่วนร ่วมภาค
เกษตรกรรม/ภาคสังคมมวลชน 



 
 

-๗- 
 

 
 

 
 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

   4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

   นายสุชาติ  ยี่สาคร  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
        ๔.๓.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดำริ   

  
 



 
 

  -๘- 
 

๔.๓.๒ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี รอบ 2564 งบปกติ 

      
          
             2.1 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด (เงินกู้ 4 แสนล้าน) 

\ 
 

 
 
 
 



 
 

-๙- 
 

              
 

               
   
 ๔.๓.๓ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ   
     เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64 พณ.ท่าน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชุมร่วม
ตัวแทนเกษตรกรกว่า 20 ราย เพื่อเสนอข้อมูล ปัญหาในการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อด้านต่างๆ ของ
โครงการฯ เช่น ทุนเรือนหุ้น การปิดบัง/บิดเบือนข้อมูล  การให้ข้อมูลไม่ตรงกัน การไม่ทราบข้อมูลของ
โครงการฯ จึงทำให้เกษตรกรไม่ได้รับสินเอกว่า 337 กลุ่ม จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
     - ธ.ก.ส. 
         1. สรุปปัญหากลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ และให้มีคำสั่งแจ้งไปยังสาขาต่างๆเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรที่ร้องเรียนมา รวมถึงประชุมกลุ่ม 337 กลุ่ม ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
    -กรมปศุสัตว์ 
                     1. เร่งรัดการดำเนินโครงการควบคู่กับ ธ.ก.ส. และรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบโดยด่วน 
 
  
 
 



 
 

-๑๐- 
 

 ๔.๓.๔ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะ 2 
  - ตามท่ีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ มโนรมย์ 
สรรพยา  หันคา และหนองมะโมง ร่วมกันติดตามโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้งวดที่ 
1 ในปีพ.ศ. 2564 จำนวน 5 กลุ่ม ( เดือน สิงหาคม ) 
         - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทขอข้อมูลการดำเนินงาน  ปัญหา อุปสรรคของการ
ดำเนินงาน ที่ให้กลุ่มเกษตรกร/ปศุสัตว์อำเภอ รวบรวมภายในวันที่ 28 มกราคม 2564 เพ่ือสรุปผลการ
ดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการฯระดับกรม ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท/กลุ่มเกษตรกร ( ตามความเหมาะสม ) 
๔.๓.๕ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 

          
๔.๓.๖ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 

 
๔.๓.๗ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ 64 

 
 

         มติที่ประชุม      รับทราบ   
 

 



 
 

-๑๑- 
 

      4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

      นายศิลาวุฒิ จันทวงศ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
    4.๔.๑ สำรวจจำนวนฟาร์มสุกรในพ้ืนที่อำเภอ 
    ด้วย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๖๑๕/ว 

๑๘๗๑ และ กษ ๐๖๑๕/ว ๑๘๗๒ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของฟาร์ม
สุกรที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) และจำนวนฟาร์มสุกรที่ยังไม่ได้รับรอง
มาตรฐานฟาร์ม (Non – GAP) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยแบ่งตามขนาดจำนวนการเลี้ยงและประเภทการเลี้ยง 
จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑-๙ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ เพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูลเสนอการจัดทำ 
(ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ให้เป็นมาตรฐานบังคับ สำหรับประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  
    กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จึงขอความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อำเภอประสานและรวบรวม

ข้อมูลของฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) และจำนวนฟาร์มสุกร
ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (Non – GAP) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ (เพิ่มเติม) โดยแบ่งตามขนาดของฟาร์ม 
และแจ้งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทรับทราบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2564 
 
 มติที่ประชุม      รับทราบ  

4.5  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

         นายกันตภณ  ปภากรเกตุรัตน์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
4.5.1 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
          - เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิดในปัจจุบันมีการระบาดในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการลด

ความเสี่ยงจากการติดโรคโควิด19 จึงมอบให้ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการอบรบตามโครงการดังกล่าวฯ  

-  ดำเนินการอบรมอาสาด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 คน ดังนี้ 

   อำเภอเมืองชัยนาท  17  ราย  อำเภอมโนรมย์   16  ราย อำเภอวัดสิงห์  14  ราย  
   อำเภอสรรพยา       18  ราย  อำเภอสรรคบุรี   18  ราย  อำเภอหันคา  10  ราย 
   อำเภอหนองมะโมง    4  ราย  อำเภอเนินขาม     3  ราย 

   - ปศุสัตว์อำเภอรวบรวมรายชื่อ สำเนาบัตรประชาชน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทุก อปท. เพ่ือออก
ประกาศนียบัตร และบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ต่อไป 

4.5.2 โครงการไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
             - การจ้างอาสาปศุสัตว์โครงการไข้หวัดนก ประจำปีงบประมาณ 2564  ให้เตรียม
บุคคลากรสำหรับปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว งบประมาณ 8000 บาท ต่อคน โดยอำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคา 
และอำเภอหนองมะโมงจะได้บุคคลากรอำเภอละ 2 ราย อำเภออ่ืนๆ อำเภอละ 1 ราย 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๒- 
 

4.5.3 โครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลล่าในแพะแกะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                       - สุ่มเจาะซีรั่มในแพะ แกะ ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละอำเภอ กำหนดให้เจาะแพะ

แกะอายุ 6 เดือนขึ้นไป ทุกตัวในฝูง โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ส่งสถาบันสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์เขต 1  กำหนดส่งผล
การดำเนินงานเอกสารภายในวันที่  1 พฤษภาคม 2564 ให้อำเภอประสานงานที่หมอโก้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

  
  มติที่ประชุม รับทราบ   

 
 4.6 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท 

      -  แจ้งปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และประชาสัมพันธ์เกษตรกร มีความประสงค์ในการขอสนับสนุน
ท่อนพันธุ์ สามารถดำเนินการติดต่อประสานงานกับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทได้โดยตรง  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

 4.7 ด่านกักสัตว์ชัยนาท 
    -  กรณีเรื ่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร AFS แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเฝ้าระวังสูงสุด      
ในส่วนของพ้ืนที่ทำลาย พ้ืนที่ฝัง ความเหมาะสมในการย้ายไปทำลายที่อืน่ๆตามสถานการณ์ดังกล่าว 
    - ไข้หวัดนก ให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบพื้นที่ที่มีนกอพยพ แหล่งรวมสัตว์ สัตว์เลี้ยงรายย่อย     
ซ่ึงด่านกักกันสตัวแ์ละสำนักงานปศุสตัวจั์งหวดัร่วมกันเข้าไปพ่นยา เพ่ือเป็นข้อมูลในการดำเนินการ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
4.8 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  
    -   ไม่มี 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
    -   ไม่มี 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   
    -   ไม่มี 
มติที่ประชุม    รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  1๖.๐0 น. 

     ลงช่ือ                อิสริยาภรณ์  ปานยิ้ม            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นางสาวอิสริยาภรณ์  ปานยิ้ม)  
                 

   ลงช่ือ                 ธนยศ  นงบาง          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายธนยศ  นงบาง) 
 
 



 
 
 
 
     
 
 
 

 
 

 
 

 

การประชุมคณะทำงาน 
 


