
 รายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่ 5/ ๒๕65  

วันจันทรที ่11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65  
ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธาน ี

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

๑. นายสมพล ไวปญญา  ปศุสัตวจังหวดอุทัยธานี (ประธาน) 
๒. นายสุราษฎร สัทธิง  หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
๓. นายประสงค เรืองสวัสดิ์            หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

                                                     การปศุสัตว     
๔. นางรุจิรา       ศรีจันทร             หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
๕. นางวิมลนันท โพธิ์เจริญ  เจาพนักงานสัตวบาล (แทน) หัวหนากลุมพัฒนา 

    สุขภาพสัตว 
๖. นายเกริกฤทธิ ์ อํ่าจุย  ปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธานี 
๗. นายสะอาด ชาญกิจกรรณ ปศุสัตวอําเภอทัพทัน 
๘. นายสรายุทธ วรรณสูตร  ปศุสัตวอําเภอหนองฉาง 
๙. นายสุรศักดิ์ จตุรนตรัศม ี  ปศุสัตวอําเภอบานไร 
๑๐. นายอานนท นวกุล  ปศุสัตวอําเภอสวางอารมณ 
๑๑.  นายมนตรี  กีตา  ปศุสัตวอําเภอลานสัก 
๑๒.  นายเวทิตว กอบเกตกรรม ปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง  
๑๓.  นายพงษพิทักษ ตันสมรส  นายสตัวแพทยชํานาญการ  
๑๔. นางสาวศิริวรรณ กมลเทพเทวินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
๑๕. นางสาวเกษมสุข สุขเกษม  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๑๖. นางสาวก่ิงกนก ประเสริฐ  เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
๑๗. นายพิเชฐ จิวมงคลชัย  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
๑๘. นางสาวธีนิดา ชโลธร  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวรัฐภรณ อัครสมาธินันท เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๐. นางสาวพรทิพย หวังศร ี  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๑. นายอนันตภัทร แสงขํา  เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๒. นางสาวนริศรา ฝนคําอาย  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๓. นางสาวกมลลักษณ เพ็งพรม  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายนรชัย สหวิศิษฏ  ผูอํานวยการศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว 

          อุทัยธานี (ติดราชการ) 
๒. นายชูเกียรติ พาณิชยศะศิลวัฒน หัวหนาดานกักกันสัตวนครสวรรค (ติดราชการ) 
๓. นายพิรมณ อัศวรัตน  หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว (ติดราชการ) 

 เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นายสมพล ไวปญญา ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม 
ขอเปดการประชุมครั้งที่ 5/2565 วันจันทรท่ี  11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 ผานระบบ Zoom Conference 
เพ่ือติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารงานราชการตามนโยบายของกรมปศุสัตว ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในพื้นทีอ่ยางบูรณาการ สามารถ 
 

/ผลักดันใหการ… 
 



 ๒

 
ผลักดันใหการปฏิบัติงานโครงการตางๆ สําเร็จตามเปาหมาย พรอมทั้งรับฟงปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
 ประธาน (นายสมพล ไวปญญา : ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี) 

1. ความเหมือนบนความตาง ของกัญชา และกัญชง คุณคาทางโภชนะของเมล็ดกัญชา และกาก
เมล็ดกัญชา 

2. BCG Model : กระบือลุมน้ําสะแกกรัง โดยของบประมาณผานสํานักงานเกษตรและสหกรณ
อุทัยธานี จํานวน 731,480 บาท 

3. ปริมาณกระบือและจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยง จังหวัดอุทัยธานี ระหวางป 2558 – 2565 
4. รายงานความกาวหนาการเลี้ยงกระบือในจังหวัดอุทัยธานี 
5. วัตถุประสงคของการสงเสริมเลี้ยงกระบือในจังหวัดอุทัยธาน ี

1) อนุรักษอัตลักษณและใชประโยชนกระบือลุมน้ําสะแกกรัง 
2) พัฒนาปรับปรุงสายพันธุเพ่ือเพ่ิมมูลคา (กระบืองามและกระบือเศรษฐกิจ) 
3) พัฒนาศูนยรีดน้ําเช้ือที่ไดมาตรฐานผานการรับรองของกรมปศสุัตว เพ่ือการบริการที่ทั่วถึง 

6. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและกิจการที่เก่ียวเนื่อง ภายใตความรวมมือระหวางกรมปศุสัตวกับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (โครงการชุมชนสรางไทย) 

7. โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี 2566 งบประมาณ 1,131,800 บาท มี
กิจกรรมดังนี ้

1) กิจกรรมเสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือและการฝกอบรมถายทอดองค 
ความรู 
   - กิจกรรมยอย เสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือ การตลาดและ
เครือขายผูบริโภค 
      - ฝกอบรมถายทอดองคความรูดานอาหารสัตว การดูแลสุขภาพสัตว และการ   
พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตวจําหนาย (แพงโกลา) 

2) กิจกรรมพัฒนาการผลิตกระบือคุณภาพด ีโดยวิธีการผสมเทียม 
8. ขอมูลพ้ืนฐานดานปศุสัตว (กระเพาะรวม) จังหวัดอุทัยธานี และความตองการอาหารสัตว 
9. พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตวจําหนาย 

10. พันธุพืชอาหารสัตวที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงกระบือ 
11. โครงการ”เทศกาลควายไทยอุทัยธานี 2565”ครั้งที่ 11 อบจ.อุทัยธานีรวมกับสํานักงาน 

ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานีและสมาคมพัฒนาพันธุควายไทย 
12. “ฟนฟูประเพณีสูขวัญควาย” วันอนุรักษควายไทย ในวันที่ 14 เมษายน 2565 ณ สนามหญา

โรงเรียนบานหวยไผขุย ตําบลหนองนางนวล อําเภอหนองฉาง 
13. การลดตนทุนในครัวเรือนใหเกษตรกร 
14. โครงการอนุรักษและพัฒนากระบือไทย : ความกาวหนาการรับกระบือพระราชทานมาเลี้ยง มี

กระบือเพศเมีย 40 ตัว เพศผู 1 ตัว ผลความกาวหนา มีกระบือเพศเมียทองจํานวน 4 ตัว และกระบือเพศผู(ดํา)และ
ยายกระบือเพศผู(เผือก)ไปที่ศูนยฝกโรงเรียนจิตอาสา 904 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค 

15. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2565 ณ เทศบาลตําบลหาดทนง อําเภอเมือง
อุทัยธานี วันที่ 23 มิถุนายน 2565 

16. สงมอบนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 
/รวมดําเนินการตรวจ... 
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17. รวมดําเนินการตรวจประเมินตออายุโรงฆาสัตว ในจังหวัดอุทัยธาน ี
18. รวมพิธีเปดโครงการปศุสัตวรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารยดร.

สมเด็จเจาฟาฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใตแผนยุทธศาสตรการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ณ สํานักงานเทศบาลตําบลสวางแจงสบายใจ อําเภอสวางอารมณ  

19. การใหความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 

20. โครงการจําหนายสินคาปศุสัตวราคาประหยัด ณ ที่วาการอําเภอ (ครั้งที่ 1 วันที่ 18-27 
มกราคม 2565 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 13-23 กันยายน 
2565) 

21. THAI FOODS SWINE FARM  
1) ฟารมแมพันธุ 195 ม.18 ตําบลหนองหลวง 294 ม. 2 ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ  
2) ฟารมสุกรขุน 

- ฟารมสรญา  อําเภอหวยคต 
- กิตติมาฟารม  อําเภอหวยคต 
- ฟารมหมั่นเขตรกิจ  อําเภอสวางอารมณ 
- เจริญรุงเรืองร่ํารวยฟารม อําเภอสวางอารมณ 
- แสงอรุณฟารม  อําเภอบานไร 
- มนตรีฟารม  อําเภอบานไร 
- นัฏฐาฟารม  อําเภอบานไร 

มติที่ประชมุ   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

- รับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ี 4/2565  
มติที่ประชมุ        รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๓   นําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
 นายพิเชฐ จิวมงคลชัย นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอทัพทัน บรรยายพิเศษ 
เรื่อง"การยอยอาหารของสัตวเคี้ยวเอ้ืองและการดูดซึมไปใชประโยชน"เนนกระบือ 
 นางสาวพรทิพย หวังศรี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (แทน)หัวหนากลุมยุทธศาสตรและ
สารสนเทศการปศุสัตว นําเสนอผลการปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรค ดังนี ้

1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2565 เบิกจายได 72.94%  
2. ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด 

2.1 ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน 
2.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคบับัญชา (IDP) 
2.3 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว 
2.4 ดานนโยบายกรมปศุสัตว รอบที่ 2/2565 

3. เตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ 
3.1 จัดทําแผนปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอทุกภัย (แจงเตือนประชาสัมพันธใหเกษตรกรผู 

เลี้ยงสัตว จัดเตรียมบุคลากร  เวชภัณฑ  เสบียงสัตว เฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว) 
3.2 เตรียมจุดอพยพสัตว 2 แหง (ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ตําบลหนองแก อําเภอเมือง 

อุทัยธานี,ศนูยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ) 
/ตัวชี้วัดดานพัฒนา... 
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4. ตัวชี้วัดดานพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
5. ตัวชี้วัดดานผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว 
6. ตัวชี้วัดดานพัฒนาสุขภาพสัตว 

นายสุราษฎร สัทธิง หัวหนากลุมพัฒนาสินคาปศุสัตว นําเสนอผลการปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรค ดังนี ้
1. การสงมอบนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียน จํานวน 335 แหง จํานวนนักเรียน  

31,663 คน (ไดรับครบทุกโรงเรียน) 
2. กฎกระทรวงการข้ึนทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะ 

ไดรับแตงตั้งเปนพนักงานตรวจโรคสัตว พ.ศ. 2565 
เหตุผล ในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  

- โดยที่มาตรา ๑๔ (๙) แหงพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙  
กําหนดใหการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน การขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้งเปนพนักงานตรวจ
โรคสัตวเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

- แนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการข้ึนทะเบียน และการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว 
1) กฎกระทรวงการข้ึนทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะไดรับแตงตั้ง 

เปนพนักงานตรวจโรคสัตว พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 139 ตอนท่ี 37 ก วันที่ 8 มิถุนายน 
2565 ผลจากประกาศใชกฎกระทรวงฉบับดังกลาวทําใหคําสั่งแตงตั้ง พนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตวกอน
หนาที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคบัจะถูกยกเลิกภายใน 60 วัน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ รวมถึงกรมปศุสัตว จะตองแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวตามกฎกระทรวงฯ ใหแลวเสร็จภายใน 
60 วัน นับจากวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2565 หากไมสามารถดําเนินการไดทันตาม
กําหนดระยะเวลาดังกลาว จะสงผลใหโรงฆาสัตวไมสามารถฆาสัตวได เนื่องจากไมมีพนักงานตรวจโรคสัตวทําการตรวจ
สัตวกอนการฆาสัตว   

2)  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 139 ตอนที่ 37 ก วันที่ 8 มิถุนายน 2565  
และไมใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการผลิตเนื้อสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ไดทําหนังสือใหผูวาราชการ
จังหวัดอุทัยธานี ลงนามใหทองถ่ินจังหวัดอุทัยธานี แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบถึงแนวทางการข้ึนทะเบียน
พนักงานตรวจโรคสัตว และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีโรงฆาสัตวตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบ มีคําสั่งแตงตั้ง
พนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตวใหแลวเสรจ็ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ขั้นตอนการ... 
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/พนักงานตรวจ... 

 
 



 ๖ 

 

 
 

 
 

 
/ใครเปนผูแตง... 

 



 ๗ 

 
 

 
 

 
 
ตัวอยางหนังสือแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว ไดแจงใหปศุสัตวอําเภอทราบแลว 
 

/การดําเนินงาน... 
 
 
 
 



 ๘ 

 
3. การดําเนินงาน /ปรับปรุง ตออายุโรงฆาสัตว  

- โรงฆาสัตวทั้งหมด 43 แหง ไมยืน่ขอตออายุ 3 แหง แจงขอยกเลิก 8 แหง (ขอมูล 
ปจจุบัน 32 แหง ไดรับอนุญาตแลว 2 แหง ตรวจประเมินแลว+รอใบอนุญาต 27 แหง ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ 2 แหง คง
สถานะ1 แหง (ส.ค.2566)) 

4. ตัวชี้วัดระะดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว 
 นางรุจิรา   ศรีจันทร  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว นําเสนอผลการปฏิบัติงานและปญหา
อุปสรรค ดังนี ้

1.  โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
การรับเงินอุดหนุน ใหอําเภอดําเนินการ ดังนี้ 

- จัดทําเอกสารเบิกเงินอุดหนุนของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  
(ศูนยดีเดนระดับอําเภอๆละ 1 ศูนย)  ตามเอกสารที่แนบใหอําเภอ สงใหสํานักงานฯ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

2. โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชดําริ (กิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์แก 
เกษตรกร) เฉพาะเกษตรกรที่รับรายละ 1 ตัว ใหแตละจังหวัดจัดกิจกรรมจํานวน 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 
31 ธันวาคม 2565 เกษตรกรเปายหมาย 50 ราย (เมืองฯ 2 ราย หนองฉาง 8 ราย ทัพทัน 9 ราย ลานสัก 30 ราย 
และบานไร 1 ราย) 
 นางวิมลนันท โพธิ์เจริญ เจาพนักงานสัตวบาล (แทน) หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว นําเสนอผลการ
ปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรค ดังนี้ 

1. สถานการณโรคระบาดพิษสุนัขบา 
2. โครงการปศุสัตวเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2565 ใหทุกจังหวัดจัดกิจกรรม
ฯ 2 วัน กิจกรรมที่จะดําเนินการ  
 1) การตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาลสัตวปวย การกําจัดพยาธิภายในและภายนอกการ
ใหยาบํารุงรางกายสัตว เปนตน 
 2) การเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจวินิจฉัยโรคทางหองปฏิบัติการ 
 3) การบริการใหความรูดานปศุสัตว เรื่องโรคระบาดสัตว และการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
สัตว กําหนดการจัดกิจกรรมของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธาน ี 
  - ครั้งท่ี 1 ทุกอําเภอจัดกิจกรรมปศุสัตวเคลื่อนที่ อําเภอละ 1 วัน สงรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน พรอมรูปถาย อําเภอละ 3 รูป 
  - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 ในหนวยสัตวแพทยฯ โครงการคลินิก
เคลื่อนที่ฯ ครั้งที ่4/2565 ณ องคการบริหารสวนตําบลลานสัก อําเภอลานสัก  
 3. ทบทวนการดําเนินงานกรณมีีรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของกรม 
ปศุสัตว ยืนยันตรวจพบเชื้ออหิวาตแอฟริกาในสุกร - ตามหนังสือกรมปศุสัตวท่ี กษ 0610.05/ว 3611 ลว. 21 ก.ย. 
65 โดยยอดังนี ้ 

1) ระบบการรายงาน  
1.1) ไมพบสุกรปวยตายผิดปกติใหรายงาน Zero report/กรณีการทําลายสุกร 

ใหเจาหนาที่รายงาน ในระบบ E smart surveillance และ google form  
1.2) กรณพีบผลบวกในตัวอยาง พ้ืนผิว (Surface swab) ในโรงฆาสุกร ใน 

สถานท่ีจําหนายเนื้อสุกร หรือ ในตัวอยางเนื้อสุกร (จากการเฝาระวังเปนประจําทุกเดือน) ในโรงฆาสุกร ใหดําเนินการ
สอบสวนทางระบาดวิทยาหาแหลงของการพบเชื้อ เชน มา จากโรงฆาสุกรใด สถานท่ีเก็บซากหรือจากรานจําหนายเนื้อ
สุกรรานใด (แบบฟอรมออนไลน กิจกรรม 4.2)  

     /2)การดําเนินงาน  
 




