
 รายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการและพนักงานราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่ 7/ ๒๕65  

วันจันทรที ่5 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕65  
ณ  หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธาน ี

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

๑. นายสมพล     ไวปญญา ปศุสัตวจังหวดอุทัยธานี    (ประธาน) 
๒. นายสมาน      สงกอก           หัวหนาฝายสาธารณูปโภค องคการบริหารสวน 

                                         จังหวัดอุทัยธานี 
๓. นายวศนิ มาดารัตน  นายชางโยธาอาวุโส องคการบริหารสวน 

                                          จังหวัดอุทัยธานี 
๔. นายทะนงศักดิ์ เหนงเพ็ชร  ผูชวยนักวิชาการสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวน 

                                         จังหวัดอุทัยธานี 
๕. นางสาวพรธิดา รอดสัมฤทธิ ์ นักวิชาการสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวน 

                                          จังหวัดอุทัยธานี 
๖. นายกฤษฎา     ซัคเซค็   นายกสมาคมพัฒนาพันธุควายไทย 
๗. นางสาวอามาลนีา ซัคเซค็  ผูติดตามรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๘. นายพิรมณ อัศวรัตน  หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
๙. นายสุราษฎร   สัทธิง   หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
๑๐. นายประสงค เรืองสวัสดิ์            หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว                                        
๑๑. นางรุจิรา       ศรีจันทร              หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสตัว 
๑๒. นายเกริกฤทธิ ์ อ่ําจุย    ปศุสัตวอําเภอเมืองอุทัยธานี 
๑๓. นายสะอาด    ชาญกิจกรรณ  ปศุสัตวอําเภอทัพทัน 
๑๔. นายสรายุทธ   วรรณสูตร   ปศุสัตวอําเภอหนองฉาง และรักษาราชการแทน 

                                           ปศุสัตวอําเภอหวยคต 
๑๕. นายสุรศักดิ์    จตุรนตรัศม ี  ปศุสัตวอําเภอบานไร 
๑๖. นายอานนท    นวกุล    ปศุสัตวอําเภอสวางอารมณ 
๑๗.  นายมนตรี     กีตา    ปศุสัตวอําเภอลานสัก 
๑๘.  นายเวทิตว    กอบเกตกรรม  ปศุสัตวอําเภอหนองขาหยาง  
๑๙.  นายพงษพิทักษ ตันสมรส   นายสตัวแพทยชํานาญการ  
๒๐. นางสาวเกษมสุข  สุขเกษม  นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
๒๑. นายพิเชฐ  จิวมงคลชัย   นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
๒๒. นางสาวธีนิดา ชโลธร              นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
๒๓. นางสาวรัฐภรณ อัครสมาธินันท   เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๔. นางสาวพรทิพย  หวังศร ี             เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
๒๕. นางสาวนริศรา   ฝนคําอาย   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๒๖. นางสาวก่ิงกนก  ประเสริฐ       เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
๒๗. นายอนันตภัทร  แสงขํา     เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
๒๘. นายธีรเดช     พรมวังขวา    เจาพนักงานสัตวบาล 
๒๙. นายสุริยะ      สําราญ    เจาพนักงานสัตวบาล 
๓๐. นายประดิษฐ  กอนนาค    เจาพนักงานสัตวบาล 

/31.นายวุฒิไกร... 
 
 



 ๒

 
 
 

๓๑. นายวุฒิไกร    เฟองสุขไพบูลย  เจาพนักงานสัตวบาล 
๓๒. นายธนกฤต    พลอยศร ี   เจาพนักงานสัตวบาล 
๓๓. นายอนุชา      เกงเขตรกิจ  เจาพนักงานสัตวบาล 
๓๔. นายภูมิพัฒน   พรมวังขวา  เจาพนักงานสัตวบาล 
๓๕. นางวิมลนันท   โพธิ์เจริญ   เจาพนักงานสัตวบาล 
๓๖. นางสาวกมลลักษณ   เพ็งพรม  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

ผูไมมาประชุม 
๑. นายนรชัย  สหวิศิษฏ    ผูอํานวยการศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวอุทัยธานี (ติดราชการ)      
๒. นายชูเกียรติ  พาณิชยศะศิลวัฒน    หัวหนาดานกักกันสัตวนครสวรรค (ติดราชการ) 
๓. นางสาวศิริวรรณ กมลเทพเทวินทร     เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน (ติดราชการ) 

 
 เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  นายสมพล ไวปญญา ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมและ 
ขอเปดการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันจันทรที่  5 กันยายน พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือติดตามเรงรัดการปฏิบัติงาน และการ
บริหารงานราชการตามนโยบายของกรมปศุสัตว ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเรว็ สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการในพ้ืนที่อยางบูรณาการ สามารถผลักดันใหการปฏิบัติงานโครงการตางๆ สําเร็จตามเปาหมาย 
พรอมทั้งรับฟงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี และขอดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 
ประธาน (นายสมพล ไวปญญา : ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี) 
1. โครงการ “เทศกาลควายไทยอุทัยธาน”ี 2566 

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

1. นิทรรศการแสดง กระบือพันธุดี พันธุพืชอาหารสัตวท่ีเหมาะสมสําหรับใชเลี้ยงกระบือ (มีชีวิต) 
แพงโกลา 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) 
 

 

2. วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 "ฟนฟูประเพณีสูขวัญควาย" วันอนุรักษควายไทย  
ณ สนามหญาโรงเรียนบานหวยไผขุย ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อทุัยธาน ี
 
 
 

/3. โครงการพัฒนา... 
 



 ๓

 
 
 

3. โครงการพัฒนากระบือพนัธุดี จังหวัดอทุัยธานี 2566 

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

1.กิจกรรมเสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือและการฝกอบรมถายทอด 
   องคความรู (เกษตรกร260ราย) 

151,500 

1.1 เสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือ การตลาดและเครือขายผูบริโภค 
  1.2. ฝกอบรมถายทอดองคความรูดานอาหารสัตว การดูแลสุขภาพสัตว และการ พัฒนาอาชีพ

การผลิตพืชอาหารสัตวจําหนาย (แพงโกลา) 

51,300 
100,200 

2. กิจกรรมพัฒนาการผลิตกระบือคุณภาพดี 980,300 

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

800,000 

 2.2 คาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยและเวชภัณฑ 180,300 

 
4. เดินทางรวมทําวิจัยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตรโครงการวิจัยเรื่อง  
“โครงการเครือขาย วิจัยและพัฒนาดานการผลิตตัวออนผึ้งพันธุ (Apis mellifera L.) และศักยภาพในการเปนอาหาร
โปรตีนทางเลือกใหม” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน และทุนดานการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม แหงชาติ (สอวช.)  ณ Auburn University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในระหวาง วันที่ 17 สิงหาคม 2565 - 
7 กันยายน 2565 
5. วันที่ 29-31 สิงหาคม 2565 เขารวมประชุมโครงการปศุสัตวกาวหนา สูทศวรรษที่ 9 กับการพัฒนาปศุสัตวไทย  
ไดนําเสนอ BCG กระบือ ลุมน้ําสะแกกรัง ณ โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร  
6. เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) อางอิงจากคุณสมบัติและประสบการณที่กําหนดไวในมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนงของ ก.พ. 
7. Agritech and Innovation Center 

- AIC : แหลงบริการองคความรูและแหลงเรียนรูแบบใหมที่ทันสมัยและสรางสรรคในดานเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมดานการเกษตร มาชาฟารม มีศูนยรีดน้ําเชื้อที่ไดมาตรฐาน ผานการรับรองจากกรมปศุสัตว 
8. “โครงการจําหนายสนิคาปศุสัตวราคาประหยัด ”ณ ที่วาการอําเภอในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 13-23 กันยายน 2565 
9. หญาแหงคงเหลือปงบประมาณ 2565 

- 29,100กก. (1,455ฟอน) ใชไป 22,200กก. (1,110ฟอน) คงเหลือ 6,900กก.(345ฟอน) 
 
 

/โครงการอนุรักษ... 
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10. โครงการอนรุักษและพัฒนากระบือไทย:ความกาวหนาการรับกระบือพระราชทานมาเลี้ยง 

 

วัน เดือน ป 
จํานวนกระบือ หมายเหตุ 

เพศเมีย เพศผู  

030265 - 1 กระบือเพศผู (เผือก) 

040265 18 -  - 

020365 6 - กระบือเพศเมีย ตั้งทอง 1 ตัว 

300365 6 - กระบือเพศเมีย ตั้งทอง 4 ตัว 

100565 10 -  - 

120565 - 1 ยายกระบือเพศผู(เผือก)ไปที่ศูนยฝกโรงเรียนจิตอาสา 904 กรมทหาร
ราบที่ 11 รักษาพระองค 

14-160665 10 
 

ยายเพศเมีย10ตัวไปสุพรรณบุร ี

14-160665 12 - ยายกระบอืเพศเมีย12ตัวจากพระนครศรีอยุธยา 

05-07-65 ตาย 1 ตัว -  เชื้อแบคทีเรีย 

150765 ตาย 1 ตัว - ปอดอักเสบเรื้อรัง 

060765 4 
 

ยายตัวท่ีทองไปใหเกษตรกร จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี รายละ 2 ตัว 

รวม 36 0 ใชกระบือเพศผูสีดําของ ศบส.อุทัยธานีคุมฝูงรวมกับการผสมเทียม 

 
11. การชวยเหลือชางทองเที่ยวและเกษตรกรปางชางที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  (กองสวัสดิภาพสัตวและสัตวแพทยบริการ รวมกับสํานักพัฒนาอาหารสัตว) 

1) โครงการปนอาหารชางฝาวิกฤตโควิด-19 
2) โครงการคลังเสบียงสัตวสํารองเพ่ือชางฝาวิกฤตโควิด-19 
3) สํารวจและศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาพื้นที่ 50-100 ไร เพ่ือจัดทําคลังเสบียงสัตวสํารองกลางสาธิต 

(พังงาและเชียงใหม) 
 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 

- รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2565  
มติที่ประชมุ        รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานีไดจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567  
จํานวน 2 โครงการ (ตามเอกสารท่ีแจก) 

/1) โครงการ... 
 



 ๕ 

 
1) โครงการพัฒนากระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี 
2) โครงการ “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี”ปงบประมาณ พ.ศ.2567 

ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมทานใดมีปรับลดเพ่ิมเติมตามแผนของโครงการหรือไม 
มติที่ประชมุ    เห็นชอบ ถือปฏิบัติ 

3.2 เตรียมความพรอม"โครงการพัฒนากระบือพันธุดีจังหวัดอุทัยธานีปงบประมาณ 2566 

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

1. กิจกรรมเสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือ และการฝกอบรมถายทอด 
     องคความรู (เกษตรกร 260 ราย เมืองฯ 26 ทัพทัน 95 สวางอารมณ 29 หนองฉาง 26 
     หนองขาหยาง 49 บานไร 7 ลานสัก 26 และ หวยคต 2) 

151,500 

  1.1 เสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือ การตลาดและเครือขายผูบริโภค 51,300 

  1.2 ฝกอบรมถายทอดองคความรูดานอาหารสัตว การดูแลสุขภาพสัตวและการพัฒนาอาชีพการ
ผลิตพืชอาหารสัตวจําหนาย (แพงโกลา) 

100,200 

2. กิจกรรมพัฒนาการผลิตกระบือคุณภาพดีโดยวิธีการผสมเทียม 980,300 

  2.1 จัดซื้อน้ําเชื้อแขแข็งกระบือพอพันธุดีเพ่ือกระจายใหเกษตรกร 8 อําเภอๆละ 100 โดสๆ
ละ 1,000 บาท 

800,000 

       2.2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยและเวชภัณฑ 180,300 

3.3 เตรียมความพรอม "โครงการเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งท่ี 11" ปงบประมาณ 2566 
     1) โครงการพัฒนากระบือพันธุดี ปงบประมาณ 2566 (ปศุสัตวดําเนินการ) 
          - กิจกรรมเสวนาแนวทางการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุกระบือ และการฝกอบรมถายทอดองคความรู 
          - กิจกรรมพัฒนาการผลิตกระบือคุณภาพดีโดยวิธีการผสมเทียม 
     2) เทศกาลควายไทยอุทัยธานี ปงบประมาณ 2566 (อบจ.รวมกับสมาคมพัฒนาพันธุควายไทยและ 

ปศุสัตว) ดําเนินกิจกรรม ดังนี ้
          -  กิจกรรมนิทรรศการกระบือพันธุดี พันธุพืชอาหารสัตวท่ีเหมาะสมสําหรับใชเลี้ยงกระบือ 
          -  จัดแสดงนิทรรศการพันธุกระบือลุมน้ําสะแกกรัง 
          -  จัดแสดงนิทรรศการพันธุพืชอาหารสัตว 
          -  กิจกรรมการประกวดกระบือ 

นายสมพล ไวปญญา  ประธาน : คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ ขอมติท่ี
ประชุมกําหนดดําเนินการจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี และแถลงขาวชวงวัน เวลา และสถานที ่ 
มติที่ประชมุ  

1.  การจัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ปงบประมาณ 2566 กําหนดระหวางวันที่ 28-29 มกราคม 2566 
     ณ บริเวณแกมลิงอางเก็บน้ํา เข่ือนวังรมเกลา อําเภอเมืองอุทัยธานี  
2.  การจัดงานแถลงขาวงานเทศกาลควายไทยฯ ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ บริเวณแกมลิงอางเก็บน้ํา เข่ือน 

วังรมเกลา อําเภอเมืองอุทัยธานี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง นําเสนอผลการปฏิบัติงาน 

4.1 ผลการปฏิบัติงานตามรายงานในระบบ e-operationโดยกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว 
นายประสงค เรืองสวัสดิ์ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว นําเสนอผลการปฏิบัติงานและปญหา
อุปสรรค ดังนี ้

/การเบิกจาย... 
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- การเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2565 คิดเปน 91.69% ขอมูล ณ  1  กันยายน 2565  

1 ดานยุทธศาสตรและตัวชี้วัดของหนวยงาน 
 1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรู ความเขาใจแกประชาชน ไดดําเนินการผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน สงสํานักงานปศุสัตวเขตภายใน วัน เวลา ที่กําหนด 
 1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา (IDP) รอบที่ 2/65 ไดดําเนินการตามแผน ผลการ
ดําเนินการไดตามเปาหมายตัวชี้วัด มีการฝกอบรมโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การพัฒนา 
บุคลากรใหมีความรู ดานเทคนิคการบังคับสุนัข จับสุนัขจรจัด เพื่อสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา”
ปงบประมาณ 2565 ขาราชการจํานวน 21 ราย พนักงานราชการ 23 ราย ผลการดําเนินการไดตามเปาหมายตัวชี้วัด
และนําผลการดําเนินการ ขึ้นเว็บไซดสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ภายใตแบนเนอร IDP เรียบรอยแลว และจะสงให
คณะกรรมการตรวจในวันที่ 8 กันยายน 2565 
 1.3 รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ผลดําเนินการ 
129.20% 
 1.4 รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดทําไดจริง เปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ RPT 107) ผลการ
ดําเนินงาน 118.10 % 
 1.5 ระดับความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพ้ืนที่รับผิดชอบของปศสุัตวจังหวัด
ทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอไดรับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ RPT 112) ผลการดําเนินงาน 130.80 % 
                      1.6 ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรายชนิดสัตวระดับจังหวัด ผานการประชุมชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 กับคณะกรรมาธิการวิสามัญศกึษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จํานวน 1 โครงการ (โครงการพัฒนา
กระบือพันธุดี จังหวัดอุทัยธานี)  งบประมาณ 1,831,550 บาท สํานักงานปศสุัตวจังหวัดจัดสงสรุปผลการพิจารณาการ
เสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (หลังปรับลดในชั้นคณะกรรมาธิการฯ) ใหกองแผนงานภายในระยะเวลาที่กําหนด สงภายในวันที่ 7 กันยายน 
2565 
2. การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัต ิ
 2.1 จัดทําแผนปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (แจงเตือนประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว, 
จัดเตรียมบุคลากร  เวชภัณฑ  เสบียงสัตว และเฝาระวังการเกิดโรคระบาดสัตว) 
 2.2 เตรียมจุดอพยพสัตว 2 แหง (ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว ตําบลหนองแก อําเมือง,ศูนยวิจัยและ
บํารุงพันธุสัตว ตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ) 
ดานพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินคาปศุสัตว 

1.1  กิจกรรม ตรวจประเมินมาตรฐานฟารม ผลการดําเนินการ 207.78% 
1.2  กิจกรรมตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว ผลการดําเนินการ 150.75% 
1.3  กิจกรรม พัฒนาสิ่งแวดลอม ผลการดําเนินการ 100% 
1.4  กิจกรรม ควบคุมปองกันและแกไขปญหาเชื้อดื้อยา ผลการดําเนินการ 100% 
1.5  กิจกรรม ไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค(ปศุสัตว OK) ผลการดําเนินการ 100% 
1.6  กิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพยาสัตวและอาหารผสมยา ผลการดําเนินการ 100% 
1.7  กิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตว ผลการดําเนินการ 84.86% 
1.8  กิจกรรม เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค(ปศุสัตว OK) ผลการดําเนินการ 91.67% 

/1.9 กิจกรรม... 
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1.9  กิจกรรม ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล ผลการดําเนินการ 100% 
1.10 กิจกรรม อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ผลการดําเนินการ 100% 

ดานผลิตสัตวและสงเสริมการปศุสัตว 
1. สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตว ผลการดําเนินการ 100% 
2. โครงการสงเสริมอาชีพดานปศุสัตวในพื้นที่ไมเหมาะสม ผลการดําเนินการ 100% 
3. โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่เฉพาะ ผลการดําเนินการ 100% 
4. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ ผลการดําเนินการ 100% 
5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ผลการดําเนินการ 100% 
6. โครงการสรางเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ผลการดําเนินการ 100% 
7. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทํากิน ผลการดําเนินการ 100% 
8. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ผลการดําเนินการ 100% 
9. โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ ผลการดําเนินการ 133.33% 
10. โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ผลการดําเนินการ 100% 

ดานพัฒนาสุขภาพสัตว 
1. กิจกรรม การพัฒนาการผลิตปศุสัตว  ผลการดําเนินการ 129.33% 
2. กิจกรรม การพัฒนาสุขภาพสัตว ผลการดําเนนิการ 109.16% 
3. กิจกรรม สนับสนุนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ผลการดําเนินการ 119.43% 
4. กิจกรรม สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผลการดําเนินการ 125% 

 

นายพิรมณ อศัวรัตน หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว นําเสนอผลการปฏิบัติงานและปญหาอุปสรรค ดังนี ้
1. สถานการณโรคระบาดพิษสุนัขบา รวมเกิดโรคพิษสุนัขบาในสัตว  11 ครั้ง ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด : จังหวัดชลบุรี 

3 ครั้ง ,ระยอง 2 ครั้ง ,สระแกว 2 ครั้ง,ยโสธร,พัทลุง,อุบลราชธานี,สมุทรสงคราม จังหวัดละ 1 ครั้ง  
- ชนิดสัตวเกิดโรค สุนัข 10 ครั้ง , โค 1 ครั้ง  

ดานพัฒนาสุขภาพสัตว 
 1. การเฝาระวังโรคแอฟริกาในสุกร ขอใหอําเภอตรวจสอบและควบคุมการรายงานฯ ของผูใตบังคบับัญชาดวย 
            2. ฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM) ณ วันที่ 2 กันยายน 2565 
ชนิดสัตว 

 
อําเภอ 

สัตวปกพื้นเมือง ไกไข เปด โคเนื้อ กระบือ แพะ สุกร รวม 

ใหม 
ตอ
อายุ 

ใหม 
ตอ
อายุ 

ใหม 
ตอ
อายุ 

ใหม 
ตอ
อายุ 

ใหม 
ตอ
อายุ 

ให
ม 

ตอ
อายุ 

ใหม 
ตอ
อายุ 

ใหม ตออายุ 

เมืองอุทัยธานี 14 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 

ทัพทัน 15 5 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 22 5 

สวางอารมณ 15 5 0 0 1 0 2 0 2 0 0 3 1 0 19 8 

หนองฉาง 17 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 25 3 

หนองขาหยาง 14 5 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 19 6 

บานไร 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13 0 

ลานสัก 15 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 20 5 

หวยคต 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 

รวม 114 33 5 0 5 1 9 0 9 0 2 3 11 0 150 37 

(เปาหมาย) 120 40 5 0 5 1 10 0 10 0 5 0 15 0 170 40 
 

 
 /3. โครงการ... 




