
 รายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่ 4/ ๒๕65  

วันพุธที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65  
ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธาน ี

....................................................... 
ผูมาประชุม   

๑. นายสมพล ไวปญญา  ปศุสัตวจังหวดอุทัยธานี (ประธาน) 
๒. นายนรชัย  สหวิศิษฏ   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 

          อุทัยธานี 
๓. นายชูเกียรติ พาณิชยศะศิลวัฒน หัวหนาดานกักกันสัตวนครสวรรค 
๔. นายพิรมณ อัศวรัตน  หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
๕. นายสุราษฎร สัทธิง  หัวหนากลุมพัฒนาสินคาปศุสัตว 
๖. นายประสงค เรืองสวัสดิ์            หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     การปศุสัตว     
๗. นายเกริกฤทธิ ์ อํ่าจุย  ปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธานี 
๘. นายสะอาด ชาญกิจกรรณ ปศุสัตวอําเภอทัพทัน 
๙. นายสรายุทธ วรรณสูตร  ปศุสัตวอําเภอหนองฉาง 
๑๐. นายสุรศักดิ์ จตุรนตรัศม ี  ปศุสัตวอําเภอบานไร 
๑๑. นายอานนท นวกุล  ปศุสัตวอําเภอสวางอารมณ 
๑๒.  นางสาวธีนิดา ชโลธร  ปศุสัตวอําเภอลานสัก (แทน) 
๑๓. วาที่รอยตรีนิรันดร กมลมาลย  ปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง (แทน)   
๑๔. นางสาวศิริวรรณ กมลเทพเทวินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๑๕. นางสาวเกษมสุข สุขเกษม  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๖. นางสาวก่ิงกนก ประเสริฐ  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติชํานาญงาน 
๑๗. นายพิเชฐ จิวมงคลชัย  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวรัฐภรณ อัครสมาธินันท เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๑๙. นางสาวพรทิพย หวังศร ี  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๐. นายอนันตภัทร แสงขํา  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๑. นางสาวนริศรา ฝนคําอาย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๒. นางสาวกมลลักษณ เพ็งพรม  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

ผูไมมาประชุม 
๑. นางรุจิรา       ศรีจันทร             หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว(ลาปวย) 
๒. นายมนตร ี  กีตา  ปศุสัตวอําเภอลานสัก (ติดราชการ) 
๓. นายเวทิตว กอบเกตกรรม ปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง (ลาปวย) 
๔. นายพงษพิทักษ ตันสมรส  นายสัตวแพทยชํานาญการ (ติดราชการ) 

  เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  นายสมพล ไวปญญา ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 
ขอเปดการประชุมครั้งท่ี 4/2565 วันพุธที่  1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน และการ
บริหารงานราชการตามนโยบายของกรมปศุสัตว ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเรว็ สัมฤทธิ์ผล และมีการประสาน
การปฏิบัติงานของสวนราชการในพ้ืนที่อยางบูรณาการ สามารถผลักดันใหการปฏิบัติงานโครงการตางๆ สําเร็จตาม
เปาหมาย พรอมทั้งรับฟงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี และขอ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้

/ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
                      1.1 รายงานผลการเบิกจาย ณ 30 พฤษภาคม 2565 

ประเภท ไดรับจัดสรร เบิก-จายสะสม คงเหลือ คิดเปนรอยละ 

งบดําเนินงาน 2,750,193.00 2,168,434.44 581,758.56 78.85% 

งบบุคลากร 4,482,000.00 3,773,040.00 708,960.00 84.18% 

งบลงทุน 320,800.00 320,800.00 0 100% 

งบอุดหนุน 135,040.00 120,000.00 15,040.00 88.86% 

รวม 7,688,033.00 6,382,274.44 1,305,758.56 83.02% 

 

 1.2 ตัวชี้วัดคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน : 95.43 คะแนน 

งปม. 
(10) 

พัฒนา 
บุคลากร 

(10) 

สุขภาพ 
สัตว 
(20) 

มาตรฐาน 
สินคาปศุสัตว 

(20) 

ผลิตและ 
สงเสริมการปศุสัตว 

(20) 

งาน 
ตามนโย 
บายกรม 
ปศุสัตว 
(10) 

การสราง 
ความรับรู 

(5) 

ทะเบียน 
เกษตรกร 

(5) 

5.00 5.00 3.87 5.00 5.00 4.98 5.00 5.00 

 
                     1.3 “โครงการจําหนายสินคาปศุสัตวราคาประหยัด” 
 

 โครงการจําหนายสินคาปศุสัตวราคาประหยัด ณ ที่วาการอําเภอ 
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 18-27 มกราคม 2565  ครั้งที่ 2 ระหวางวันที ่9-20 พฤษภาคม 2565   
 ครั้งที่ 3  ระหวางวันท่ี 13-23 กันยายน 2565 

                            
 
 

/ลดคาครองชีพ... 
 

130965 เมืองอุทัยธานี 

140965 หนองขาหยาง 

150965 ลานสัก 

160965 หวยคต 

200965 หนองฉาง 

210965 บานไร 

220965 สวางอารมณ 

230965 ทัพทัน 
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ลดคาครองชีพ จํานวนเงิน(บาท) ประชาชน(ราย) 

ครัง้ท่ี1 27,354 1,046 

ครั้งที่2 12,869 349 

ครั้งที่3 - - 

รวม 40,233 1,395 
 

  1.4 BCG Model : ควายลุมน้ําสะแกกรัง 
    

รายละเอียดงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) 

1.คาอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “บอแกสชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี ขนาด 8 ลบ.ม.”เกษตรกร 80ราย 24,280 

2.คาจัดทําบอแกสชีวภาพ 636,000 

3.คาติดตามใหคําแนะนําและประเมินผล 71,200 

รวม 731,480 

                                   ** ตั้งงบประมาณผานสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุทัยธานี ** 
 1.5 โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี 2566 

รายละเอียดงบประมาณ (1,131,800) จํานวนเงิน (บาท) 

1.กิจกรรมเสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือและการฝกอบรมถายทอดองคความรู 
(เกษตรกร 260 ราย) 

151,500 

   1.1 เสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือ การตลาดและเครือขายผูบริโภค 
   1.2. ฝกอบรมถายทอดองคความรูดานอาหารสัตว การดูแลสุขภาพสัตว และการ   
        พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว(แพงโกลา)จําหนาย  

51,300 
100,200 

2. กิจกรรมพัฒนาการผลิตกระบือคุณภาพดี 980,300 

 -  2.1 จัดซื้อน้ําเชื้อแชแข็งกระบือพอพันธุดีเพ่ือกระจายใหเกษตรกร 8 อําเภอ ๆ ละ 100 โดส ๆ ละ 
1,000 บาท 

800,000 

-    2.2คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยและเวชภัณฑ 180,300 
 

 1.6 เอกสารยื่นแนบ e-bidding (งบประมาณเกิน500,000บาท) 
1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวน ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
2. บุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนหุนสวน  
3. สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 
4. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
5. แคตตาล็อคหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

/1.7 โครงการ… 
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 1.7 โครงการ “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี” 2565 

รายละเอียดงบประมาณ(1,831,550) จํานวนเงิน (บาท) 

1. นิทรรศการแสดง กระบือพันธุดี พันธุพืชอาหารสัตวท่ีเหมาะสมสําหรับใชเลี้ยงกระบือ (มีชีวิต) 
    หญาแพงโกลา หญาขนไทย ซิกแนลเลื้อย พลิแคทูลัม ไนล 

30,000 

   1.1 จัดแสดงกระบือพันธุดีลุมน้ําสะแกกรัง 20,000 

   1.2 จัดแสดงพันธุพืชอาหารสัตวที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี 10,000 

2. กิจกรรมการประกวดกระบือ 1,545,550 

    2.1 กระบือลุมน้ําสะแกกรัง (20รุน) 
 

    2.2 กระบือทั่วไป (20รุน) 
 

 
 1.8 "ฟนฟูประเพณีสูขวัญควาย"          วันอนุรักษควายไทย วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 
 

  

          
 

1.9   Agritech and Innovation Center 
 

AIC : แหลงบริการองคความรูและแหลงเรียนรูแบบใหมที่ทันสมัยและสรางสรรคในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน
การเกษตร  
 
 

/มาชาฟารม... 
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  1.10 โครงการอนุรักษและพัฒนากระบือไทยความกาวหนาการรับกระบือพระราชทานมาเลี้ยง 

วัน เดือน ป 
จํานวนกระบือ หมายเหตุ 

เพศเมีย เพศผู 

    3 กุมภาพันธ 2565 - 1 กระบือเพศผู (เผือก) 

    4 กุมภาพันธ 2565 18 - - 

2 มีนาคม 2565 6 - กระบือเพศเมีย ตั้งทอง 1 ตัว 

   30 มีนาคม 2565 6 - กระบือเพศเมีย ตั้งทอง 4 ตัว 

10 พฤษภาคม 2565 10 - - 

12 พฤษภาคม 2565 - 1 กระบือเพศผู(ดํา)และยายกระบือเพศผู(เผือก)ไปที่ศูนย 
ฝกโรงเรียนจิตอาสา 904 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค 

 40 1 

ขอมูลการตั้งทองกระบือเพศเมีย 

ลําดับ 
         ที ่

เลขประจําตัวสัตว         วันที่รับเขา นน.ปจจุบัน 
03/05/65 

อายุทอง 
(เดือน) 

ประมาณอายุ 
จากฟน 

1 21-1401B-B00498 02/03/65 343 4 ฟนน้ํานมหลุด 

2 21-1401B-B00002 30/03/65 298 3 ฟนแท 1 คู 

3 21-1401B-B00532 30/03/65 370 5-6 ฟนแท 2 คู 

4 21-1401B-B00560 30/03/65 278 3 ฟนแท 1 คู 

5 21-1401B-B00595 30/03/65 294 5 ฟนแทเริ่ม 1 คู 

 
  /1.1 วันดื่มนม... 
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           1.11 วันดื่มนมโลก 
 

 

         

         
 
มติที่ประชมุ     รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2565 วันจันทรที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2565 
มติที่ประชมุ        รับรองรายงานการประชุม   
ระเบียบวาระท่ี ๓   นําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบาํรุงพันธุสัตวอุทัยธานี 

1. ผลการดําเนินงานดานการผลิตกระบือ ประจํางบประมาณ 2565 

การผลิต หนวย เปาหมาย ผลงาน % 

ผลิตพอพันธุ ตัว 3 9 300 

ผลิตแมพันธุ ตัว 60 63 105 

ผลิตขนาดอื่นๆ ตัว 24 10 41.67 

ผลิตลูก ตัว 12 12 100 

2. จํานวนสัตวและชนิดสัตวท่ีเลี้ยง 
2.1 กระบือ 94 ตัว  ไกไขอินทรีย 50 ตัว กวางรูซา 2 ตัว 

 
 

/3. แผนการดําเนิน... 
 
 



 ๗ 

 
 

3. แผนการดําเนินงานปลูกสรางแปลงพืชอาหารสัตวในปงบประมาณ 2565 

ลําดับท่ี รายละเอียด จํานวนพื้นท่ี (ไร) ใชประโยชน  พืชอาหารสัตว 

1 ดําเนินการปลูกหญารูซี่ 100 ตัดสด/แทะเล็ม 

2 ดําเนินการปลูกหญาเนเปยรปากชอง 1 30 ตัดสด/เสบียงสัตว 
 

รวม 130 
 

 
4. ผลการดําเนินงานดานการสํารองพืชอาหารสัตวในปงบประมาณ 2565 

ลําดับท่ี รายละเอียด จํานวน ใชประโยชนพืชอาหารสัตว 

1 ดําเนินการทําหญาหมัก จํานวน 3  หลุม 450 ตัน เสบียงสัตว/ภัยพิบัติ 

2 ดําเนินการจัดหาฟางอัดฟอน  6,000 ฟอน เสบียงสัตว/ภัยพิบัต ิ

3 หญาหมักถัง 500 ถัง เสบียงสัตว/ภัยพิบัติ 

5. ศูนยฯ มีพ้ืนท่ีในการเลี้ยงสัตว 
- ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี  สวนหนองแก 160 ไร 
- ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี  สวนไผเขียว  820 ไร 
- นอกจากนั้นเปนปาและภูเขา 

6. ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
6.1 กิจกรรมสงเสริมการทําปศสุัตวอินทรีย ประจําป 2565 

ลําดบั
ที ่

รายละเอียด จํานวน เปาหมาย หมายเหตุ 

1 ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย
เรียนรูการผลิตไก
ไขอินทรีย 

50 ตัว 1 แหง เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และศึกษาดูงานสําหรับหนวยงาน ตางๆ 
และเกษตรกรที่สนใจการทําปศุสัตวอินทรีย ในพ้ืนที่จังหวัด
อุทัยธานีและจังหวัดใกลเคยีง 

 
6.2 กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ 

- กระบือโครงการฯ จํานวน 41 ตัว (เพศผู 1 ตัว เพศเมีย 40 ตัว)  
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี ไดรับมอบหมาย ใหดูแลฟนฟูสุขภาพกระบือที่ทรงไถชีวิต จากโรงฆาสัตว โดยรับ
กระบือทรงไถชีวิตหลังจากทําพิธีในแตละครั้ง มาดูแลฟนฟูสุขภาพและผสมพันธุทําใหตั้งทอง กอนสงมอบใหเกษตรกร
โครงการฯ  

- วันที่ 28 เมษายน 2565 เจาหนาที่ผสมเทียมสํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธาน ี
ดําเนินการ ตรวจทองกระบือแมพันธุโครงการฯ จํานวน 29 ตัว มีกระบือตั้งทอง จํานวน 5 ตัว 

- วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีแมพันธุกระบือแทง จํานวน 1 ตัว หมายเลข  
21-1401B-B00560 ไดทําการรักษาโดยใหยาปฏิชีวนะ (hydropen 400 จํานวน 20 ซีซี)  
 

/งบประมาณ… 
 

 



 ๘ 

 
 

7. งบประมาณ  
7.1  ผลการดําเนินงานดานเบิกจายบุคลากรภาครัฐ 

1) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐดานปศุสัตว 
        - งบบุคลากร 1,831,500 บาท ใชไป 1,660,330 บาท 

คงเหลือ 171,170 บาท 
- งบดําเนินงาน 88,500 บาท ใชไป 61,939 บาท คงเหลือ 26,561 บาท 

 7.2 ผลงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
     1) โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร 
        - กิจกรรมพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
        งบดําเนินงาน 6,000 บาท ใชไป 5,100 บาท คงเหลือ 900 บาท 
 7.3 ผลงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
      1) ผลผลิต พัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุสัตว 

                         - งบดําเนินงาน 636,400 บาท ใชไป 516,211.30 บาท คงเหลือ 120,188 บาท 
                         - งบลงทุน   

 - เครื่องตัดหญา single shop 380,000 บาท ใชไป  380,000 บาท 
คงเหลือ  - บาท 
 - กลองประชุมทางอินเทอรเน็ตขนาดเล็ก 9,095 บาท ใชไป 9,095 บาท 
คงเหลือ - บาท 
  7.3 แผนงาน บรูณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 

          1) โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย 

- งบดําเนินงาน 63,000 บาท ใชไป 10,768 บาท คงเหลือ 52,232 บาท 
    (ทําเรื่องปรับประเภทงบประมาณจากจางเหมาเปนคาวัสดุ) 

2) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
- งบดําเนินงาน 100,000 บาทใชไป 56,458 บาทคงเหลือ 43,542 บาท 

8. ปญหาและอุปสรรค 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- เครื่องจักรเครื่องมือ มีอายุมาก ซอมแซมบอย 

9. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี ขอรวมเปนสวนหนึ่งในการรณรงคและ 
ประชาสัมพันธ ใหทุกทานหันมาดื่มนมกันเยอะๆ นะครับ 
ภัยพิบัต ิ: ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานีมีหญาหมักสํารองจํานวน 450 ตัน ไวชวยเหลือเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวใน
พ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานีที่ประสบภัยธรรมชาต ิ(เอาภาชนะไปใสเอง) 
มติที่ประชมุ     รับทราบ 
หัวหนาดานกักกันสัตวนครสวรรค 

- ดานนครสวรรคไดปฏิบัติงานพนน้ํายาฆาเชื้อโรคตามสถานที่ฟารมเลี้ยงสัตวปก โรงฆาสัตว และ 
สนามไกชน ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี เรียบรอยแลว 

- ถาอําเภอมีความประสงคใหดานฯพนน้ํายาฆาเชื้อโรคในพื้นที่ ใหแจงมายังดานนครสวรรคไดเลย 
ประธาน   ขอขอบคุณดานนครสวรรคที่ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานีเปนอยางด ี
 

/หัวหนากลุม... 
 
 



 ๙

 
 
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  

1. ผลการปฏิบัติงานตามรายงานในระบบ e-operation 
1.1  ดานยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของหนวยงาน รอบ 2/2565    

ตัวชี้วัดท่ี 1  ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน 
 - ทบทวนแผนการดําเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน หากมีการปรับเปลี่ยนแผน ใหแจง
ปศุสัตวเขต และสําเนาสงสํานักงานเลขานุการกรมภายในเดือน พฤษภาคม 2565 ดําเนินการแลว 
 - ดําเนินการตามแผนการสรางความรับรูและเขาใจแกประชาชน อยางนอยเดือนละ 5 เรื่อง (เริ่มเดือน 
เม.ย.65) ดําเนินการแลว 5 เรื่อง 
 - การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนดวยสื่อประชาสัมพันธ เชน ปายไวนิล คลิปวีดีโอ ฯลฯ เดือน
ละไมนอยกวา 2 ชิ้นงาน ดําเนินการแลว 5 ชิ้นงาน 
 - สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน สงสํานักงานปศสุัตว
เขตภายใน วัน เวลา ที่กําหนด (รายงานสิ้นปงบประมาณ) 
ปญหา อุปสรรค  ไมพบปญหาอุปสรรค 
ตัวที่วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (IDP)  
 
 

ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการพฒันาผูใตบังคับบัญชา (ดวยวิธีการฝกทักษะ) 

ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนิน 
งาน 

รอยละ 

1 วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลทั้ง 2 กลุมเปาหมาย คือ 

- ขาราชการไมนอยกวารอยละ 50 ของขาราชการทั้งหมด(ไมนับคนซ้ํา) 

- พนักงานราชการไมนอยกวารอยละ 50 ของพนักงานราชการทั้งหมด 
(ไมนับคนซ้ํา) 

(ฝกอบรมโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ดานเทคนิคการบังคับสุนัข จับสุนัขจรจัด เพ่ือสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา”ปงบประมาณ 2565)  

21 ราย 
23 ราย 

20 ราย 
23 ราย 

 
100.00 

2 นําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางรูปธรรมตามเปาหมายที่กําหนด 
(รอนําแผน IDP ขึ้นเวบ็ไซด วันท่ี 17 มิถุนายน 2565)   

กําลังดําเนินการ  

3 ประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร  

4 รายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนด 23 ก.ย.65   
 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
- ดําเนินการปรับปรุงขอมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกร เปาหมาย 20,400 ครัวเรือน 
- ผลการดําเนินงาน 26,303 ครัวเรือน คิดเปน 128.94% 
- การบันทึกขอมูลราคาสินคาปศุสัตวที่เกษตรกรขายได ณ  หนาฟารม และสัตวที่อนุญาตใหฆาในระบบ 

 ทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวทุกเดอืน 
/ตัวชี้วัด 4… 

 
 



 ๑๐ 

ตัวชี้วัด 4 ดานนโยบายกรมปศุสัตว รอบท่ี 2/2565 

4.1 รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดทําไดจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ RPT 107)  

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
 

1  ผลการดําเนินงานรอยละ ของเปาหมาย >91% 97.49 %  

4.2 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบกับ
เปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอไดรบัมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ 
RPT 112) 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

 

 

1  กํากับติดตามผลงานที่สําคัญของ สนง.ปศอ.ดําเนินการไดรอยละ ของเปาหมาย 91% ขึ้น
ไป 

102.89 % 
 

 
ตัวชี้วัด 5 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด 

ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

1 ทบทวนคําสั่งคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระดับจังหวัด โดยมีทุกหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตวภายในจังหวัด เชน ศูนยฯ/
ดานฯ รวมเปนคณะทํางาน  

 
ดําเนินการแลว 

2 จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับจังหวัด เพ่ือจัดทําโครงการ โดยการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในสังกัดกรมปศุสัตว
ภายในจังหวัด เชน ศูนยฯ/ดานฯ ฯลฯ 

 
ดําเนินการแลว 

3  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางนอย 1 โครงการ (โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัด
อุทัยธานี) 

อยูในข้ันการ
เตรียมชี้แจง
งบประมาณ
รายจาย ขั้น
กรรมาธิการ  

4 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดจัดสงสรุปผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 

- 

5 จังหวัดมีปญหาการบรหิารจัดการดานปศุสัตว(มีขอรองเรียน) เชน สินคาลนตลาด ราคาตกต่ํา  
โรคระบาดสัตว ทารุณกรรมสัตว สวัสดิภาพสัตว โรงฆาเถื่อน ขอความชวยเหลือฯลฯ และจังหวัด
สามารถแกไขปญหารองเรียนได ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ยังไมมี 
 

 

/เตรียมความพรอม... 
 
 



 ๑๑

 
เตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ  

 จัดทําแผนปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
 เตรียมความพรอมปองกันเพื่อแกไขปญหาภัยพิบัติ   

 1.แจงเตือนประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
 2.จัดเตรียมบุคลากร  เวชภัณฑ  เสบียงสัตว  
 3. เฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว 

 เตรียมจุดอพยพสัตว 2 แหง 
    1. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธานี 
        2. ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ 

2. ดานพฒันาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
1. กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟารม 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

- ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม (ฟารมใหม) แหง 1 4 400 

- ตรวจติดตามฟารมมาตรฐาน แหง 43 39 90.70 

- ตรวจตออายุฟารมมาตรฐาน แหง 30 14 46.67 
 

2. โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - ตรวจประเมินมาตรฐาน (รับรองใหม) แหง 1 1 100.00 

   - ตรวจติดตาม แหง 12 12 100.00 

   - ตรวจตออาย ุ(ยกเลิก 1 แหง) แหง 3 2 66.67 

   - เก็บตัวอยางจากสถานทีจําหนายเนื้อสัตว ตัวอยาง 9 9 100.00 

3. โครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK) 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - สถานท่ีจําหนายไขสด ไดรับการตรวจรับรอง (ใหม) แหง 2 2 100 

   - สถานท่ีจําหนายไขสด ที่ไดรับการตรวจติดตาม แหง 9 9 100 

   - เก็บตัวอยางไข ตรวจวิเคราะห ตัวอยาง 14 แผน 19 ส.ค.65 

4. กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

  ตรวจรับรองออกใบอนุญาตใหม แหง 1 0 0 

  ตรวจติดตาม รอบที 2   (เม.ย. 65 - ก.ย. 65) (ปศจ.) แหง 43 0 0 

  เก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะห   ตัวอยาง 43 41 95.35 
 

5. กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

     - ไดรับบริการตออาย ุ แหง 80  134 167.50  
     - ไดรับบริการตรวจติดตาม แหง 100 134 134.00 
 

 /6. กิจกรรม… 
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6. กิจกรรม ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ  

   - เก็บตัวอยางตรวจการปนเปอน DNA สุกร ตัวอยาง 9 9 100.00 

   - ตรวจประเมินโรงฆาสัตว/สถานที่จําหนายเนื้อสัตว/ผลิตภัณฑสินคาปศุสัตว แหง 3 3 100.00   
 

 7. กิจกรรมการแกไขการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร 
 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - เก็บตัวอยางปสสาวะจากฟารม สงตรวจ ตัวอยาง 90 101 112.22 

   - ออกใบรับรองฟารมปลอดสารเรงเนื้อแดง    ฟารม 30 26 86.67 
 

  8. กิจกรรม ตรวจสอบโรงงานผลิต วัตถุอันตราย ดานปศุสัตว หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

              - เก็บตัวอยางยาสัตวตรวจวิเคราะหคณุภาพ ตัวอยาง 3 
ตามแผนกรม

ฯ 

  9. กิจกรรม การเฝาระวังสารตกคาง (Monitoring plan)     
              - เก็บตัวอยางเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ อาหารสัตว น้ํา ตัวอยาง 50 38 76.00 

 10. กิจกรรม ควบคุมปองกันและแกไขปญหาเชื้อดื้อยา      
              - เก็บตัวอยางลําไส 
              - เก็บตัวอยางเนื้อสัตวจาโรงฆา/สถานที่ 

ตัวอยาง 
ตัวอยาง 

25 
33 

25 
24 

100.00 
72.73 

 11. กิจกรรม พัฒนาสิ่งแวดลอม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

   - ติดตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมฟารมสุกร/โรงฆาสัตว/ 
   - เก็บตัวอยางน้ําเสีย 

แหง 
ตัวอยาง 

2 
6 

2 
6 

100.00 
100.00 

 12. กิจกรรม อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน      
      - การติดตาม  ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลนมโรงเรียน แหง 72 72 100.00 

 
ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว 1/2565 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว ระดับคะแนนเต็ม ผลงาน 

1. การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 5 4 

2. การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK 5 5 

3. การรับรองสถานท่ีจําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค                 
   (ปศุสัตว ok) 

5 5 

4. ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล 5 5 

5. โครงการฟารมรักษสิ่งแวดลอม (สุกร) 5 5 

6. จํานวนสถานประกอบการฟารมสุกรท่ีไดรับการตรวจประเมินและรับรองการ 
   ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร 

5 5 

 
/3.ดานผลิตสัตว… 
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3. ดานผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว 

1) กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตว 
  

 1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว 
  

           - หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว 10  ราย    10 ราย 100.00 

           - คัดเลือกอาสาปศุสัตวดีเดน ระดับจังหวัด 1 ราย 1 ราย 100.00 

           - ประกันภัยอาสาปศุสัตว 18 ราย 18 ราย 100.00 

1.2 โครงการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตว 
  

  - คัดเลือกเกษตรกรเลี้ยงสัตว และกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวดีเดน
ระดับจังหวัด 

1 ราย/ 1 กลุม 1 ราย/1 กลุม 100.00 

1.3 โครงการยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  - ประชาสมัพันธและรับสมัครเยาวชนไปอบรมที่ประเทศญี่ปุน 

1 ครั้ง เนินการแลว ไมมี
ผูสมัคร   

 

2. โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพื้นที่ไมเหมาะสม 

    โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพื้นท่ีไมเหมาะสม(โคเนื้อ) อ.ลานสัก 

  - ใหบริการดูแลสุขภาพสัตว 35  ตัว 35 ตัว 100.00 

  - ลูกเกิด 5 ตัว 5 100.00 

  - ติดตามใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหา 7 ราย/1 กลุม 7 ราย/ 1 กลุม 100.00 

    โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพื้นท่ีไมเหมาะสม  
     (กระบือ) อ.ทัพทัน, อ.หนองฉาง 

   

  - ใหบริการดูแลสุขภาพสัตว 80  ตัว 80 ตัว 100.00 

  - ลูกเกิด 12 ตัว 12 ตัว 100.00 

  - ติดตามใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหา 16 ราย/2 กลุม 16 ราย/2 กลุม 100.00 

2) กิจกรรมหลัก สงเสริมการเลี้ยงสัตวในพื้นท่ีเฉพาะ 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลดําเนินงาน รอยละ 

3. โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวในพื้นที่เฉพาะ 
 

  - อบรมถายทอดองคความรูดานปศุสัตว 20  ราย 20 ราย 100.00 

 
/กิจกรรมหลัก… 
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3) กิจกรรมหลัก สงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 4. โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวแบบแปลงใหญ 
  

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว (แปลงใหญ 5 แปลง) 5 100.00 

   - ใหบริการดานสุขภาพสัตว (ฉีดวัคซนีปองกันโรค, ตรวจ
โรคและรักษาสัตวปวย,  
     การจัดการฟารม) 

100 ราย  
(ไมนอยกวา 20 ราย/
แปลง) 

108 ราย 108.00 

 

4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 5. กิจกรรมสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรีย 
  

กิจกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 
(PGS) 

  

  - ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการทํา   ปศสุัตว 
    อินทรียในเกษตรกร 

20 ราย 20 ราย 100.00 

  - สนับสนุนปจจัยการผลิต 4 ราย - - 

  - ติดตามและนิเทศงาน 12 ครั้ง 4 33.33 

 
5) โครงการสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer 
  

  - พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 10 ราย 10 ราย 100.00 

  - พัฒนา Smart Farmer ตนแบบ 30 ราย 30 ราย 100.00 

  - สรางผูนําเยาวชนเกษตรดานปศุสัตว 10 ราย 10 ราย 100.00 

กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร Smart Farmer    

  - คัดเลือก Smart Farmer ดีเดนระดับจังหวัด 1 ราย 1 100.00 

 
 
 
 

/6)โครงการสงเสริม… 
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6) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเล้ียงสัตวปก 

  - อบรมใหความรู หลักสูตร การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตวปก (ไกไข) 20 ราย 20 ราย 100.00 

  - สนับสนุนปจจัยการผลิตในการเลี้ยงสัตวใหกับเกษตรกร (เงินอุดหนุน 
6,000 บาท/ราย) 

20 ราย 20 ราย 100.00 

7) โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ  

 - พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรูศูนย ศพก. หลัก 8 ศนูย 4 50  

- พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู ศูนยเครือขายฯ (เงินอุดหนุน) 8 ศูนย 4 50  

  - จัดทําปายขอมูลประจําศูนยฯ ศูนยเครือขาย 8 ศูนย 0 0  

 กิจกรรมคัดเลือก ศพก. ดีเดน 
- พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรูศูนยเครอืขาย  
     ศพก. (ดานปศุสัตว) ดีเดนระดับจังหวัด 

1 ศูนย 0 0  

  - พัฒนาเกษตรกรผานศูนยเครือขาย ศพก.  
    (ดานปศุสัตว)  

8  ศู น ย /
80 ราย 

0 0  

8) โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

ติดตามและใหคําแนะนํา 12 ครั้ง 16 133.33 

9) โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 

โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน เปาหมาย ผลการดําเนินงาน รอยละ 

จัดเวที 3/5 ประสานและเวทีพัฒนาผลิตภัณฑ 1 9 9  ร า ย /12 
ครั้ง 

      199/12         100/100 

พัฒนาผลิตภัณฑ Product Champion 12 ผลิตภัณฑ 12 100 

จัดทําฐานขอมูล Digital 6 ชุด 6 100.00 

Ecosystem ชุมชน 1 - - 
 
 

/4. ดานพัฒนา... 
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4. ดานพัฒนาสุขภาพสัตว 
 เปาหมายการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด ปงบประมาณ 2565 
กิจกรรม จัดการสวัสดิภาพสัตว 
 

กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

1.กิจกรรม จัดการสวัสดิภาพสัตว 
- จํานวนสัตวทีไ่ดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค (วัคซนีพิษสุนัขบา 
กรมปศุสัตวยังไมสงมา)  

 
ตัว 

 
5,670 

 
0 

 
0 

2.กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว 
- จํานวนปศุสัตวที่ตั้งทองจากการผสมเทียม 
- จํานวนพันธุดีที่ผลิตไดจากการผสมเทียม 

 
ตัว 
ตัว 

 
1,074 
1,023 

 
1,210 
1,045 

 
112.66 
102.15 

3.กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว 
- จํานวนสถานที่ เสี่ยงที่ ไดรับการเฝาระวังและทําลายเชื้อโรค ตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด 
-จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการดูแลสุขภาพ 
-จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว(FMD โคนม 
 (3 รอบ) 
-จํานวนสัตวที่ไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว(FMD โคเนื้อ/กระบือ/
แพะ-แกะ)(2 รอบ) 
-จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว(Haemorrhagic) 

 
แหง 

 
ตัว 

ตัวอยาง 
 

ตัว 
 

ตัว 

 
21,948 
 
843 
300 
 
45,980 
 
27,462 

 
115,114 
 
1,391 
80 
 
48,056 
 
29,654 

 
68.86 
 
165.01 
26.67 
 
104.52 
 
107.98 

-จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว (วัคซีนรวมปองกันโรค
ในสัตวปก(ND+IB) 

ตัว 932,000 570,068 61.17 

4.กิจกรรม สนับสนุนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 
- จํานวนสัตวที่ไดรับบริการผาตัดทําหมันภายใตโครงการ สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

 
 

ตัว 

 
 
870 

 
 
919 

 
 
105.63 

5.กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการคลินิกปศุสัตว 

 
ราย 

 
200 

 
147 

 
73.50 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

/3.2 แผนการ… 
 
 
 



 ๑๗ 

 
 3.2 แผนการปฏิบัตงิาน 
 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพฒันาปศุสัตว 
 1. การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2565 

 
2. ชวยเหลือเกษตรกรประสบเหตุไฟไหมโรงเก็บฟาง 

- วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  ปศสุัตวจังหวัดมอบหมายใหหัวหนากลุมยุทธศาสตร 
และสารสนเทศการปศุสัตว และปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง ลงพ้ืนที่ใหความชวยเหลือเบื้องตนแกเกษตรกร จํานวน 
1 ราย ที่ประสบเหตุ ไฟไหมโรงเก็บฟาง นายดิเรก รงคทอง บานเลขที่ 22 ม.5 ตําบลดอนกลอย อําเภอหนองขาหยาง 
จังหวัดอุทัยธานี  โดยมอบเวชภัณฑและหญาแหงอัดฟอน ไวจํานวนหนึ่ง 

 
 

3. โครงการเสนอของบประมาณ จังหวัด/กลุมจังหวัด/อบจ. 
3.1 โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี ขอไป 2,613,000 บาท             
3.2 ปรับลดงบประมาณรายจายเพ่ือเตรียม ประชุม ขั้นกรรมาธิการ ลงเหลือ 1,131,000 บาท  

โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดดําเนินการปรับกิจกรรมใหม 1,831,550 บาท ดังนี ้
1) เขียนของบ อบจ.เพ่ือจัดการประกวดกระบือ (โครงการ “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี)  

1,131,000 บาท 
   2) งบจังหวัด โครงการพัฒนากระบือพันธุดี มี 2 กิจกรรม  
    2.1) กิจกรรมเสวนาแนวทางการอนุรักษณ ปรับปรุงพันธุกระบือ และการฝกอบรม 
ถายทอด เปาหมาย 260 คน) เกษตรกร 8 อําเภอ 

/2.2) กิจกรรม... 
 

อําเภอ 
เกษตรกร
ปรับปรุงป 

2565 

 ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ขอมูลเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤษภาคม 2565  

 ปรับปรุง    รายใหม   เลิกเลี้ยง  รวม คิดเปน % 

เมืองอุทัยธานี 2,741 
     

3,032   
             

53  
               

0   3,085 112.55 
ทัพทัน 4,490 5,946  204 135 6,285 139.98 
สวางอารมณ 1,708 2,232  40 0 2,272 133.02 
หนองฉาง 2,486 3,324  43 0 3,367 135.44 
หนองขาหยาง 1,790 1,862  9 15 1,886 105.36 
บานไร 2,196 2,320  37 37 2,394 109.02 
ลานสัก 3,745 5,341  111 1 5,453 145.61 
หวยคต 1,244 1,555  6 0 1,561 125.48 

20400 25,612  503 188 26,303 128.94             



 ๑๘ 

 
        2.2) กิจกรรมพัฒนาการผลิตกระบือคุณภาพดี จัดซื้อน้ําเชื้อแชแข็ง  
มติที่ประชุม  รับทราบ    
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 

1. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
กิจกรรมท่ี 1 กลุมสงเสริมฯขอมอบหมายใหอําเภอดําเนินการ ดังนี ้

- คัดเลือกเกษตรกรเปาหมาย เปนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับกรมปศุสัตว/ สมาชิกแปลงใหญ 
ดานปศุสัตว /อาสาปศุสัตว / Smart Farmer/ Young Smart Farmer/เกษตรกรเครือขายปศุสัตว เกษตรกรที่สนใจ
ประกอบอาชีพดานปศุสัตว 

- ดําเนินการฝกอบรม จํานวน 10 ราย 
 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือเปนศูนยการในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การตลาด ดานปศุสัตวในชุมชนแกเกษตร 
2) เพ่ือเปนกลไกลในการบรูรณาการการทํางานของหนวยงานตางๆ ในกาพัฒนาเกษตรกรรม

แกไขปญหา 
3) เพ่ือเปนตนแบบในการสงเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพดานปศุสัตว 
4) เพ่ือใหบริการเผยแพรขอมูลและขอมูลขาวสารดานปศุสัตว 

 พื้นที่เปาหมายเกษตรกร 
1. อําเภอเมืองอุทัยธานี   จํานวนเกษตรกร  10  ราย 
2. อําเภอหนองขาหยาง  จํานวนเกษตรกร  10  ราย 
3. อําเภอหนองฉาง   จํานวนเกษตรกร  10  ราย 
4. อําเภอทัพทัน  จํานวนเกษตรกร  10  ราย 
5. อําเภอสวางอารมณ จํานวนเกษตรกร  10  ราย 
6. อําเภอลานสัก  จํานวนเกษตรกร  10  ราย 
7. อําเภอบานไร  จํานวนเกษตรกร  10  ราย 
8. อําเภอหวยคต  จํานวนเกษตรกร  10  ราย 

พ้ืนที่เปาหมายศูนยเรียนรูของแตละอําเภอ ป 2564 
 

อําเภอ 
  

ชื่อเจาของศนูยฯ 
  

ที่อยู 

เลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

เมือง นายอําพร   ควรคิด 50 4 ทุงใหญ เมือง อุทัยธานี 

หนองขาหยาง นายธนัท     อินดอนกลอย 45 6 ดอนกลอย หนองขาหยาง อุทัยธานี 

หนองฉาง นายเกรียงศักดิ์   จันพาพาด 68 7 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 

ทัพทัน นายภาคภูมิ  ทองมวง 39/5 5 หนองกญาปลอง ทัพทัน อุทัยธานี 

สวางอารมณ นายประเสริฐ  แยมปะกาแดง   20/1 10 บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี 

ลานสัก นางประทุม  ศุภวาลย 140/1 5 ทุงนางาม ลานสัก อุทัยธานี 

หวยคต นายจักรพันธุ   รอดออง 57/1 4 สุขฤทัย   หวยคต อุทัยธานี 

บานไร นายทาว   ธรรมศริ ิ   32 1 บานบึง บานไร อุทัยธานี 

 ดําเนินการฝกอบรม  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 
- ณ. ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ดานปศุสัตว) ของแตละอําเภอ 

 
/งบประมาณ… 

 
 



 ๑๙

  
  
 งบประมาณที่ดําเนินการ 
   -  คาอาหารกลางวันรายละ 80 บาท เปนเงิน 800 บาท 
   -  คาอาหารวางและเครื่องดื่มมื้อละ 35 บาทตอราย 2 มื้อ เปนเงิน 700 บาท 
   -  คาวิทยากร เปนเงิน 1,200 บาท (ใชวิทยากรของศูนย) 
   รวมเปนเงิน  2,700 บาท/ศูนย 
 กิจกรรมท่ี 2  วันนี้ใหอําเภอ 
    1. รับเอกสารประกอบการฝกอบรม ไวนิล 
    2. รบัไวนิลถอดบทเรียนองคความรูของแตละศูนยฯ 
   3. รับแรธาตุกอนขนาด 2 ก.ก. จํานวน 12 กอน ใหกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ศูนยหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
     4. รับกระดาษถายเอกสารอําเภอละ 3 รีม 
 2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน กิจกรรมสงเสริมปศุสัตวอินทรียปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  - กิจกรรมการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการผลิตปศุสัตวอินทรีย (DLD organic Thailand) 
สนับสนุนปจจัยการผลิต 
  - เกษตรกรเปายหมายรับเงินอุดหนุน 

อําเภอ รายชื่อเกษตรกร 

หนองขาหยาง นายอนันต  เครือทอง 

สวางอารมณ นางสาวณัฎธิดา  เกษนิกรรม 

หวยคต นายจักรพันธุ  รอดออง 

บานไร นายทาว  ธรรมศิร ิ

งบประมาณ 3,760  บาท/ราย 

หมายเหต ุเอกสารประกอบรับเงินอุดหนุน ไดถายเอกสารแนบใหในที่ประชุม 
 3. โครงการพัฒนาการเลี้ยงโคเนือ้-กระบือ 
  - ใหอําเภอดําเนินการคัดเลือกปราชญเกษตรดานกระบือ จํานวน 1 ราย ตามแบบฟอรมที่ถาย
เอกสารให ป 2565 คัดเลือกปราชญเกษตร ดานกระบือ ป 2565  สวนป 2566 คัดเลือกปราชญเกษตรดานโคเนื้อ  
และสงรายชื่อภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 อําเภอละ 1 คน ถาอําเภอไหนไมมีใหอําเภออ่ืนสงแทน เปนอําเภอละ 
2 คน  

4. โครงการสงประกวดศูนยเรียนรูฯ (ศพก.) ดีเดนระดับจังหวัด ทางกลุมสงเสริมฯ ไดสง 
          4.1 ศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตร (ศพก.) 
 นายประเสริฐ  แยมปะกาแดง บานเลขที่ 20/1 หมู 10 ตําบลบอยาง อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 
         4.2 เกษตรกรผูเลี้ยงแพะสวางอารมณ เปนกลุมแพะดีเดนระดับจังหวัด วันนี้เจาหนาที่จาก
สํานักงานปศุสัตวเขต 6 จะมาตรวจประเมนิเวลา 13.00 น. ขอความรวมมือเจาหนาที่ของอําเภอนําไปดวย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/กลุมพัฒนา... 
 
 
 



 ๒๐ 

 
 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 1 โรคระบาดสัตว/โรคติดตอระหวางสัตวสูคน สถานการณโรคพิษสุนัขบา 

วัน/เดือน/ป สถานท่ีเกิดโรค 

2 พ.ค.65 
5 พ.ค.65  
6 พ.ค.65 
8 พ.ค.65       

10 พ.ค.65  
11 พ.ค.65 
12 พ.ค.65  
16 พ.ค.65    
18 พ.ค.65  
20 พ.ค.65  
23 พ.ค.65 

 จ.พะเยา (สุนัข) 
 จ.ชลบุรี (สุนัข) จ.สระแกว (สุนัข)  
 จ.ชลบุรี (สุนัข) 
 จ.ฉะเชิงเทรา (สุนัข) กรุงเทพฯ (สุนัข)  
 จ.อํานาจเจริญ (สุนัข)  
 จ.เชียงราย (สุนัข) จ.ชลบุรี (สุนัข) 
 จ.ชลบุรี (สุนัข) 
 จ.เชียงราย (สุนัข)  
 จ.ชลบุรี (สุนัข)  
 จ.ชลบุรี (สุนัข)  
 จ.ชลบุรี (สุนัข) 

เกิดโรค 17 ครั้ง ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด: จ.ชลบุรี 10 ครั้ง ,จ.เชียงราย 2 ครั้ง, จ.พะเยา -จ.สระแกว- 
จ.ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพฯ - จ.อํานาจเจริญ ชนิดสัตวสุนัขทั้งหมด 

 

- การสงตัวอยางหัวสัตวตรวจชันสูตรโรค ผลการปฏิบัติงาน 47 ต.ย. (เปาหมาย 63 ต.ย.) ขอให สนง.ปศอ. เรงรัดการ 
สงตัวอยางใหครบตามจํานวน อปต.ดวย 

2. โครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจา 
ฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานฯ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  
  - กรมปศุสัตวใหจัดกิจกรรมหลักภายใตโครงการฯ ประกอบดวย การผาตัดทําหมันฉีดวัคซีนปองกัน 
โรคพิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมวที่ไมมีเจาของ รวมถึงการประชาสัมพันธใหความรูดานโรคพิษสุนัขบาใหกับเจาของ
สัตว และประชาชนทั่ วไป ระหวางวันที่  1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 (2 เดือน) ท้ังนี้ ใหจัดพิธีสดุดี
เทิดพระเกียรติและ เปดโครงการพรอมกันในวันศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2565 ขอใหทุกอําเภอประสาน อปท.จัดงาน
โครงการฯ อําเภอละ 1 แหง (คาใชจาย อปท. มีไวนิล คาอาหารกลางวัน  เครื่องดื่ม สถานที่/ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
อุทัยธานี มเีวชภัณฑ เจาหนาที่สัตวแพทย) เปาหมาย 30 ตัว ทั้งนี้จัดพิธีสดุด ีเทิดพระเกียรติและเปดโครงการฯ 1 แหง  
  - ขอใหอําเภอกําหนดกําหนดวัน สถานที่ จัดงาน แจงใหกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวทราบภายในวันที่ 
10 มิถุนายน 2565 
 3. โครงการสํารวจและใหทะเบียนสัตวเพ่ือขอคืนสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟริกาในมา (AHS) 
จาก องคการสุขภาพสัตวโลก (OIE) ปงบประมาณ พ.ศ.2565 1. ใหสํารวจประชากรและขึ้นทะเบียนสัตว (มา ลา ลอ 
มาลาย) บันทึกขอมูลสัตวตามแบบรายงนผล การสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว เปาหมาย - ยอดสํารวจ ป พ.ศ.2564 
ขอใหสงขอมูลเปนไฟล Excel ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 การบันทึกขอมูลตัวสัตวผานระบบออนไลนทาง
แอปพลิเคชั่น id Equine แตละจั งหวัดจะมีรหัสผาน 1 รหัส ไดขอความอนุ เคราะหคุณหมอธีนิดา ชโลธร             
(หมอคูณ อ.ลานสัก) ชวยดําเนินการให 
 
 

/4. รายงานการ... 

 
 



 ๒๑

 
 
               4. รายงานการจําหนายวคัซีน ประจําเดือนพฤษภาคม 256๕ 
 

 

 

5. ออกใบอนุญาตคาสัตวหรือซากสัตว (ร.10) ประจําเดอืน พฤษภาคม  256๕ 
 

ดือน 

ใบอนุญาตคาสัตว 
 

ใบอนุญาตคาซากสัตว 
ใบอนุญาต
ขายน้ําเชื้อ 

รวม 
ภายใน
จังหวัด 

ทั่ว
ราชอาณาจักร 

คา้ สัตว ์

(นาํเขา้ใน 

ราชอาณา 

จกัร) 

ภายใน
จังหวัด 

ทั่ว
ราชอาณาจักร 

ภายใน
ราชอาณาจักร 

พฤษภาคม 2565 - 6 1 11 24 - 38 

 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศสุัตว 

1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
วัตถุประสงค ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

   1) นักเรียนทั่วประเทศไดดื่มนมที่มีคุณภาพ 
   2) เกษตรกรผูเลี้ยงโคนมไดรับสิทธิในการจําหนายผลผลิตเขารวมโครงการนมโรงเรียนอยาง 
เปนธรรม 
   3) มีสวนราชการทั้งในสวนกลาง/สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินเขารวมบริหารจัดการ 
โครงการเสริม(นม) โรงเรียนอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบความถูกตองและความโปรงใสของโครงการได 
 
 
 

/โครงสรางการ… 
 

 

ชนิดวัคซีน ราย 
จํานวนวัคซีน    

(โดส) 
เปนเงิน (บาท) 

งบจําหนาย 
วัคซีนกาฬโรคเปดพรอมน้ํายาละลาย   1 20,000 8,000 
วัคซีนปากและเทาเปอยสุกร 1 75 1,125 
วัคซีนอหิวาตสุกร 1 800 2,400 
วัคซีนอหิวาตเปด - ไก 1 800 200 
รวม 4 21,35 70,850 
งบปองกันโรค 
- วัคซีนปากและทาเปอยโค- กระบือ ชนิดรวม 3 ไทป 100 โดส  1 อําเภอ 10 โดส 
วัคซีนอหิวาตเปด - ไก 8 อําเภอ 346,000 โดส 
วัคซีนนิวคาสเซลิลาโซตา+หลอดลมอักเสบ 8 อําเภอ 233,000 โดส 



 ๒๒

 
 

1.1 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด 
- วางแผนและกําหนดแนวทางในการควบคุม กํากับ ดูแล การบริหารจัดการโครงการในเขต 

พ้ืนที่จังหวัดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการ 
- จัดทําแผนและดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลคณุภาพนมโรงเรียน ในการขนสง การเก็บ 

รักษา และการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนและเด็กกอนวัยเรยีน 
- ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการในพ้ืนที่จังหวัดตามแผนที่วางไวและรายงาน ตอ 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุมพื้นที ่
- ดําเนินการรับขอรองเรียนที่เก่ียวของกับโครงการในพ้ืนที่จังหวัดและประสานหนวยงานที่ 

เก่ียวของดําเนินการตามขอรองเรียน 
- แตงตั้งคณะทํางานหรือเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
- ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลุมพื้นที่มอบหมาย 

1.2 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ระดับอําเภอ 
- ใหคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ ซึ่งแตงตั้งโดย 

คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ประกอบดวย นายอําเภอ  เปนประธาน 
ผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของเปนคณะทํางาน โดยมีปศุสัตวอําเภอเปนเลขานุการ และผูอํานวยการ กลุมสงเสริม
สหกรณ สํานักงานสหกรณจังหวัด เปนผูชวยเลขานุการ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี ้

1) ติดตาม กํากับ ดูแลการบริหารจัดการคุณภาพนมโรงเรียนและติดตามการดําเนินงาน 
โครงการในเขตพ้ืนที่อําเภอ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานโครงการ 

2) ดําเนินการติดตาม กํากับ ดูแลการบริหารจัดการตามแผนที่คณะทํางานโครงการอาหาร 
เสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัดวางแผนไว และรายงานผลการดําเนินงานใหคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนม
เพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 

3) หากพบปญหา อุปสรรค เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ใหรายงานคณะทํางาน 
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดทราบ 

4) ดําเนินการรับขอรองเรียนที่เก่ียวของกับโครงการในพ้ืนที่อําเภอและประสานหนวยงานท่ี 
เก่ียวของดําเนินการตามขอรองเรียน 

5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนระดับ 
จังหวัดมอบหมาย 

1.3   ขอมูลโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จังหวัดอุทัยธานี 
   รวม จํานวนโรงเรียนท้ังหมด  382  แหง  
   รวม จํานวนนักเรียนทั้งหมด    32,299   คน  

1.4  ผูประกอบการที่ทําสัญญาในพื้นที่ รายชื่อผูประกอบการ  จํานวน 3 ราย  ดังนี้     
1) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อุทัยธานี สงมอบ  รร.เอกชน 1 แหง  อปท 13 แหง  

นักเรียน 12,705 คน 
2) อ.ส.ค.สุโขทัย สงมอบ รร.เอกชน 7 แหง อปท 43 แหง นักเรียน 12,668 คน 
3) บริษัท ภัทรฟูดส จํากัด สงมอบ  อปท 7 แหง นักเรียน 1,926 คน 

 
 

/1.5ติดตามผล… 
 
 
 



 ๒๓

 
 

 
1.5 ติดตามผลการดําเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจําปการศึกษา 2565 

    1)  ติดตามการจัดสงนมโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ จนกวาเด็กนักเรียนจะไดดื่นนม
โรงเรียนครบทุกโรงเรียน กอนเวลา 14.00 น 

                                                 /2) สุมตรวจติดตาม... 
 
 

 
 
 



 ๒๔

1) สุมตรวจติดตาม ก า ร จั ด ส ง น ม
โรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ อําเภอละ 2 โรงเรียนภายใน 10 มถิุนายน 2565 

 
2. การดําเนินงาน /ปรับปรงุ ตออายุโรงฆาสัตว 

 

ที ่ ชื่อผูประกอบการ อําเภอ สถานะ หมายเหตุ 

1  นายพิพัฒน  จุฑานฤปกิจ เมือง ไมยื่นขอตออาย ุ หมดอายุตาม ม.23 

2  นางอุบล  รัตนอนันต ทัพทัน ไมยื่นขอตออาย ุ หมดอายุตาม ม.23 

3  นายสุชิน  ธานีตระกูล ทัพทัน ไมยื่นขอตออาย ุ หมดอายุตาม ม.23 

4  นายอังคาร  บรุณพันธุ เมือง ขอยกเลิก บันทึกยกเลิกแจงนายทะเบียน 

5  นายศักดิ์ดา  เรืองพิจิตร ทัพทัน ขอยกเลิก บันทึกยกเลิกแจงนายทะเบียน 

6  นายพินิจ  ประสาท ทัพทัน ขอยกเลิก บันทึกยกเลิกแจงนายทะเบียน 

7  นางสายัน  เกษกิจ ทัพทัน ขอยกเลิก บันทึกยกเลิกแจงนายทะเบียน 

8  นางสาวรัตนา  ขันตี บานไร ขอยกเลิก บันทึกยกเลิกแจงนายทะเบียน 

9  นางสุวรรณา  แถมพยัคฆ บานไร ขอยกเลิก บันทึกยกเลิกแจงนายทะเบียน 

10  นายจํารัส  ปาทาน บานไร ขอยกเลิก บันทึกยกเลิกแจงนายทะเบียน 

11.  นายสุรินทร    วะซ ู หนองฉาง ขอยกเลิก บันนทึกขอยกเลิกนายทะเบียน 
 
 

/2.1 โรงฆาสัตว... 
 
 
 

2.1  โรงฆาสัตวทั้งหมด 43 แหง 
- ไมยื่นขอตออายุ 3 แหง 



 ๒๕

- แจงขอยกเลิก 8 แหง 
- ขอปจจุบัน 32 แหง (ตออายุ 31 แหง คงสถานะ 1 แหง) 
- 20-22, 28-29 มิถุนายน 2565  ประชุมคณะกรรมการ+ตรวจประเมิน 

  2.2 กําหนดการตรวจประเมินเพ่ือตอใบอนุญาตโรงฆาสัตว 

วัน เดือน ป เวลา ชื่อโรงฆาสัตว อําเภอ หนวยงาน อปท.พ้ืนที่ 
สถานที่นัดหมาย

ประชุม 

20-มิ.ย.-65 09.30 น. เปนตนไป 

นายอนันต สกุลเลี่ยว เมือง เทศบาลเมืองฯ 

อบต.ทาโพ 
นางจินดารัตน  สุดสะอาด เมือง อบต.หนองไผแบน 

นายไว เจริญรัก  หนองขาหยาง อบต.หนองขาหยาง 

นายสุขทัต บุญมี หนองขาหยาง อบต.ทาโพ 

21-มิ.ย.-65 09.30 น. เปนตนไป 

นายวันฑนะ จีนเขตกรณ หนองฉาง อบต.ทุงโพ 

 

นายกิตติศักดิ์  วะช ู หนองฉาง อบต.ทุงโพ 

นางบํารุง เสือพวง หนองฉาง เทศบาลตําบลเขาบางแกรก 

นางนิภา  เหลาอินทร หนองฉาง เทศบาลตําบลเขาบางแกรก 

นายไสว  กลาธัญกรณ หนองฉาง เทศบาลตําบลหนองฉาง 

หมวย-พลสุกร หนองฉาง เทศบาลตําบลหนองฉาง 

22-มิ.ย.-65 09.30 น. เปนตนไป 

นางประยูร ปาทาน หวยคต อบต.สุขฤทัย 

  

นางสาวอรุณ เพ็งนวม หวยคต อบต.หวยคต 

นายวินัย  เพ็งนวม หวยคต อบต.หวยคต 

นายปรีชา ออนผาง หวยคต อบต.หวยคต 

28-มิ.ย.-65 09.30 น. เปนตนไป 

นายทวิช  สุวรรณรัตน ทัพทัน อบต.หนองยายดา 

  

นางวาสนา  ศรลัมภ ทัพทัน เทศบาลตําบลทัพทัน 

นางอัจฉรา  สนิทมวง ทัพทัน เทศบาลตําบลทัพทัน 

นายชํานาญ  ศรลัมภ ทัพทัน เทศบาลตําบลทัพทัน 

นายสมคิด  สาเขตรการ ทัพทัน เทศบาลตําบลตลุกดู 

นางบุญชวย  มวงพุม ทัพทัน เทศบาลตําบลตลุกดู 

นายทรงเดช  นาคบุรี สวางอารมณ เทศบาลตําบลพลวงสองนาง 

29-มิ.ย.-65 09.30 น. เปนตนไป 
นายอาทร  สาสังข ลานสัก เทศบาลตําบลลานสัก 

  
นายเสกสรรค  สุทธิพงษ ลานสัก อบต.ประดูยืน 

29-มิ.ย.-65 13.0 น. เปนตนไป 

นายบุญมา  แสนสมฤทธิ์ บานไร อบต.ทัพหลวง 

บานไร : อบต.บาน
บึง 

นางนวลนอย  สีสัน บานไร อบต.บานบึง 

นายทองศิลป  คณฑา บานไร อบต.บานบึง 

นายสุเกียรติ  ชาวปา บานไร อบต.บานบึง 
หองประชุม  ** เครื่องเสียง   *นําเสนอ PPT ได ** 
มติที่ประชมุ รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระ… 
 
 
 
 




